
 

Page | 1  

 

  
 כספיים בשל אי דיווח על מכירת דירהיצומים ע

 הממונה על חוק המכר לתקנות ההפחתהפרשנות 

  משרד עורכי דין –ברון ושות'  מתמחה, ,מוצפיזוהר 

 

"( החוק)להלן :" 4794-חוק המכר )דירות()הבטחת השקעות של רוכשי דירות, תשל"ה 4תיקון 

", ונועד להבטיח את . החוק תוקן לאחר מקרה "חפציבה8002נכנס לתוקפו בחודש אוקטובר 

כספי הקונים ברכישת דירות מקבלן. תיקון החוק מחייב בדיווח מכירת דירה לממונה על החוק 

 ימים מיום המכירה(. 40המכר מטעם משרד השיכון והבינוי )כיום בתוך 

הדיווח לממונה מתבצע באופן מכוון באתר משרד השיכון והבינוי, ולאחריו יש לשלוח את טופס  

תום ע"י הקבלן כשהוא מאומת. הדיווח כולל את זהות המוכר והרוכש, פרטי הפרוייקט הדיווח ח

 והממכר, ופרטי הליווי הבנקאי של הפרוייקט.

במסגרת תיקון החוק, ניתנה הסמכות לממונה על חוק המכר להטיל עיצום כספי בשל הפרת חובת 

של העיצום הכספי כיום עומד על  ( לחוק. גובהו4ב)א()4הדיווח על ידי קבלנים וזאת, מתוקף סעיף 

 ש"ח. 894470

במשך תקופה ארוכה מיום כניסתו לתוקף של תיקון החוק, לא נאכפה חובת הדיווח, וכן, לא 

 הוטלו עיצומים כספיים על המפרים. 

יצא משרד השיכון במבצע בו איפשר לאלו אשר לא דיווחו על המכירות,  8044בסוף חודש נובמבר 

-אחוזים מסכום העיצום הכספי. לאחר סיום המבצע ב 400בהפחתה של עד  לעשות זאת, ולזכות

, למעלה משנה לאחר כניסתו לתוקף של החוק החל הממונה על חוק המכר לשלוח 92482804

מכתבי התראה טרם הטלת העיצומים, בסכומים אשר נאמדים במליוני שקלים באופן 

 רטרואקטיבי.

לו הודעה על הכוונה להטיל עיצום כספי הינה הגשת האפשרות העומדת בפני הקבלנים אשר קיב

 ד לחוק. 4בקשה מנומקת לממונה על מנת שיפחית את העיצומים כספים, וזאת מתוקף סעיף 

לאחר שקיבל הממונה את הבקשה להפחתת העיצום הכספי כאמור, על הממונה לקבל החלטה 

 בדבר ההפחתה. 
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כות להפחית את העיצומים וזאת על פי סעיף ה לחוק מקנה לממונה על חוק המכר את הסמ4סעיף 

ח לחוק אשר מאפשר לממונה להפחית עיצומים ע"פ תקנות אשר תוקנו לצורך ההפחתה. בסוף 4

תוקנו תקנות המכר)דירות()הבטחת השקעות של רוכשי דירות()הפחתה של  8044חודש יוני 

ע"י שר הבינוי  "(תקנות ההפחתה)להלן: " 8044-העיצום הכספי בידי הממונה(, התשע"א

פרמטרים עיקריים וע"פ אחוזים  3והשיכון, אשר מאפשרות לממונה להפחית את העיצום על פי 

-המפר ביוזמת% הפחתה, דיווח על ההפרה 00-קבועים: אי הפרה בשלושת השנים שקדמו להפרה

 % הפחתה.80-% הפחתה, ומניעת הישנות ההפרות80

ו, כל קבלן אשר קיבל את הודעת הממונה על כוונתו לדעת הממונה על חוק המכר, ועל פי פרשנות

אחוזים, אלא רק בהפחתה של  011להטיל עיצום כספי בגין הפרות, לא יוכל לזכות בהפחתה של 

האפשרות להשיג  אחוזים, וזאת לטענותו כי המכתב מבטל את יוזמת המפר אף אם דיווח. 57עד 

 על החלטת הממונה הינה הגשת ערר.

ם החלו הדיונים בפני ועדת הערר, אשר רובם ככולם נדחו ונפסקו על כולם בשבועות האחרוני

ש"ח בתוספת מע"מ, ונראה כי ועדת הערר לא מפעילה כלל  24000הוצאות ללא אבחנה בסך 

שיקול דעת, עד כי החלטות הועדה כמעט זהות בתוכנן. כבוד ועדת הערר מתעלמת באופן מוחלט 

על על ידי עורכי הדין המלווים את הפרוייקט, ולכן טענות מהעובדה כי הדיווחים מבוצעים בפו

בדבר טעות של עורכי הדין נדחות על הסף בטענה כי הקבלנים הם אלה שחבים בדיווח ולא עורכי 

 דינם.

% מהעיצום הכספי בשל 80בעיה מרכזית נוספת העולה מפסיקות ועדות הערר הינה ביטול של 

רשנות של הממונה לנושא זה אשר אותה אימצה ועדת דיווח ביוזמתו של המפר, וזאת בשל הפ

 הערר.

לאור האמור, ציבור עורכי הדין, וקבלנים עומד בפני שוקת שבורה, שכן לאחר קבלת מכתב על 

אחוזים מסך העיצום, ואין גוף  90-כוונה להטיל עיצום כספי לא ניתן לקבל הפחתה של למעלה מ

כום העיצום. תוצאות העררים ידועות מראש, אשר מפעיל שיקול דעת ומאפשר הפחתת מלוא ס

ועל כן, בשל ההוצאות אשר פוסקת ועדת הערר באופן גורף שבחלק מהמקרים גבוהות מסכום 

 העיצום הכספי אשר הוטל, קבלנים ועורכי דין כלל לא מנסים להגיש עררים בנושא.

ר חברות משרדנו נדרש לאחרונה בסוגית העיצומים הכספיים מתוקף החוק בשמן של מספ

קבלניות. לדעתנו קיימת שאלה משפטית מהותית בדבר הפרשנות הניתנת על ידי הממונה על 

חוק המכר לתקנות ההפחתה בכלל, ולתקנה הדנה ב"הסרת המחדלים" בפרט, ואשר עומדת 

בבסיס דחיית העררים ומונעת את הפחתת מלא העיצום. קיימת אף שאלה משפטית נוספת 

 מונה , דבר שיכול להוביל לביטול חלק ניכר מהעיצומים שהוטלו.בדבר חוקתיות פעילות המ

בימים אלו, מוגשים ערעורים מטעם משרדנו על החלטות ועדת הערר במסגרתם יתבקש בית 

 המשפט לבטל חלק ניכר מהעיצומים הכספיים שהוטלו.

פסקי  מפסיקות עבר אנו למדים כי הולכת ומתרבה בפסיקה הדעה כי אין להכיל באופן גורף את

הדין, אלא רק על גורמים שהם צד להליך, ועל כן המלצתנו הינה להגיש ערעורים על החלטות 
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ועדת הערר באופן פרטני, ולא להסתמך על פסיקות בית המשפט במקרים דומים. ריבוי ערעורים 

 יכול להציף, ולהמחיש את עומק הבעיה, ובכך לשנות את המצב הקיים.

 

 
 

 – למתחה זוהר מוצפיאו /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/באמור ייעוץ משפטי ו למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


