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                                                                           אלעזר  במברגר,  היועץ המשפטיעו"ד 

 והשיכוןמשרד הבינוי 

 

 

 שלום רב,

 

 

 הבהרה בעניין הכללים הנוגעים לאיחור במסירה בדירות בעקבות משבר הקורונההנדון: 

 אסף בע"מ ולחברת י.ת.ב בע"מ-לחברת אשד טל 8.12.20בהמשך למכתבך מיום 

 

 

של הקבלנים בישראל, הריני מתכבד המייצג בשם התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הארגון 

לעניין הכללים הנוגעים  08.12.2020תן הבהרה ותיקון למכתבך מיום  לפנות אליך, בבקשה למ

 לאיחור במסירה שנגרמו כתוצאה ממגפת הקורונה ולפיצויים בגינם, הכל כמפורט להלן:

פרסם משרד הבינוי והשיכון את המלצותיו בעניין השלכות  24.06.20כידוע, ביום  .1

סגרת התקשרויות שבין רוכשי משבר הקורונה על איחורים במסירת חזקה בדירות, במ

דירות למוכרי דירות לפי חוק המכר )דירות(, וקבע מנגנון מוצע ביחס לפיצוי בגין 

 איחור במסירה:

ימים  60ימים בגינם לא יחויב בפיצוי לרוכשים ) 100לקבלן תעמוד תקופה של  .א

 .)ימים נוספים של איחור בעקבות הקורונה  40הקבועים בחוק בתוספת 

הצוות הבין משרדי יקבלו תוקף של עמדה ממשלתית )ולא תיקון חקיקה המלצות  .ב

 כפי שהמליץ משרד המשפטים(.

ימים,  80כזכור,  עמדה זו של משרד השיכון התייחסה לאיחורים ועיכובים צפויים של 

 שנגרמו בשל משבר הקורונה עד לאותו המועד.

יהם על דחיית מועד נדגיש, כי בכל מקרה הצדדים רשאים על פי דין, להסכים בינ .2

מסירת החזקה, בטח ובטח כשמדובר בעיכובים שנגרמו שלא באשמת הקבלן. במקרה 

 זה, משרד השיכון אף המליץ במפורש לצדדים לעשות כך. 



 
 

 

 

המופנה לחברות הבקרה של משרד הבינוי  08.12.2020לתדהמתנו, במכתבך מיום  .3

את מסמך העמדה שהוציא  והשיכון והופץ לכלל השוק, עולה כי עמדתך מרוקנת מתוכן

 משרד הבינוי והשיכון ואף מנוגדת לו ומטעה את הציבור!!

לא ייתכן, כי לא רק שאינך מציג את עמדת משרד השיכון הרשמית בבירור ותוך הדגשה  .4

כי זוהי ההמלצה לצדדים, אלא שבמכתבך הנך מדגיש שוב ושוב כי יש לפעול על פי החוק 

ותם החוזית של הצדדים להסכים על איחורים בלבד, ללא כל הפנייה ברורה לזכ

במסירה! מדובר בהטעיית הרוכשים ובסתירה לעמדת משרד השיכון והדו"ח הבין 

 משרדי שעסק בנושא. 

זאת ועוד, הנך כותב )בהדגשה!!( כי פניית הצדדים לרוכשים באמירה כי נגרמו איחורים         

מכתבך הוא שמהווה שאינם באשמתם, מהווה מצג שווא או הטעייה! אולם האמור ב

הטעייה!  אין מדובר במצג שווא או הטעייה כשהקבלן מודיע שנגרמו איחורים שאינם 

באשמתו. זכותם החוקית של הצדדים להגיע להסכמות ביניהם בדבר איחורים 

 מוסכמים שאינם באשמת הקבלן, ואנו דורשים שתחזור בך מאמירה זו!

באמירה גורפת שכזו, מדובר בהטעיית  כמובן שיש לבדוק כל מקרה לגופו, אולם לצאת        

ציבור הרוכשים ובפגיעה בקבלנים! בית המשפט הוא המוסמך להחליט האם מדובר 

 באחריות הקבלן או לא.

 

נזכיר, כי המלצות הצוות הבין משרדי ועמדת שר השיכון, מטרתן הייתה למנוע נהירה  .5

זאת מתוך הנחה לבתי המשפט וליתן סדר וודאות ביחסים שבין רוכשים לקבלנים, 

ברורה לכל שמגפת הקורונה גורמת )ועוד תגרום( לעיכובים משמעותיים בבנייה 

ובמסירת הדירות )כתוצאה ממחסור בכח אדם, סגרים, מחסור בחומרים, רשויות שלא 

, כי צפויים 2020עובדות וכו'(. עוד נזכיר, כי משר השיכון העריך, נכון לחודש מאי 

ימים  80 –ות ומסירתן כתוצאה מנזקי הקורונה של כ עיכובים בהשלמת בנית הדיר

בממוצע! . מיותר לציין שבכתיבת שורות אלה אנו בתחילתו של סגר שלישי נוסף ולפי 

 מצב הדברים צפויים להיות עיכובים נוספים. 

במכתבך, אתה שולח את הצדדים לבתי המשפט, במקום להסביר כי ברור שיש עיכובים  .6

מו שלא באשמת הקבלן,  ולהמליץ לצדדים להסכים על תקופת בעקבות הקורונה, שנגר

גרייס נוספת בהתאם לעמדת משרד השיכון )ולא כפי שכתבת באופן תמוה מאוד 

 במכתבך!( 



 
 

 

 

.ב. למכתבך איננו מדויק. הוחלט במסגרת הדו"ח של הצוות 4נוסיף, כי הכתוב בסעיף  .7

)כולל( לעיכוב, תהיה חובת כי "במהלך החודשים השלישי עד הרביעי הבין משרדי, 

 ". ולא כפי שנכתב במכתבך. תשלום של מחצית משכר דירה של דירה דומה

 

לאור האמור, נבקשך לתקן את הנזק שנגרם ועתיד להיגרם, כתוצאה ממכתבך ולהוציא  .8

הבהרה ברוח המלצתו של שר השיכון, כי משרד השיכון ממליץ לצדדים להסכים על 

ת עיכובים הצפויים כתוצאה מנזקי הקורונה  וכן, להבהיר תקופת איחור נוספת בעקבו

 כי הצדדים לעסקת המכר חופשיים ויכולים לפי בחירתם להסכים לקבל את ההמלצה.

 

 

          
 

 
 

 
 בכבוד רב,             

 
 , עו"דקובי פלקסר

 יועץ משפטי
 בוני הארץהקבלנים התאחדות 

 
 

 :העתקים
 יעקב ליצמן, שר הבינוי והשיכוןהרב 

 השיכוןהבינוי ו מר יאיר פינס, מנכ"ל משרד

 נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ –מר ראול סרוגו 

 סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ –מר חיים פייגלין 

 מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ –מר אמנון מרחב 

 בניה ויזמות בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ אגף סמנכ"לית  –ניצן פלדמן עו"ד 

 
  
 

 

 

 


