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  2016-( התשע"ו9הצעת חוק המכר )דירות()תיקון מס' 
 1.5.2018דיון ביום 

 
מכר, בחוק ה 6מקרקעין של לשכת עורכי הדין מתנגד לתיקון סעיף קניין ופורום 

עמדת . למו למוכרוכללו במחיר הנכס וישיהקובע כי ההוצאות המשפטיות י
חשש שאישור הסעיף בשל הלהשאיר את המצב על כנו, רצוי כי הפורום הינה 

 ואף בעוסקים בתחום המקרקעין.  ,כלשונו יפגע פגיעה קשה ברוכשי הדירות
 

ראל סובלת מעודף כי יש ,בנימין נתניהו ,הכריז ראש הממשלה 2016מרץ כאמור, ב
רוקרטיה ועודף משפטיזציה, וכי השילוש הזה גורם לה להיות ורגולציה, עודף בי

 . פחות תחרותית ופחות אטרקטיבית לעסקים
 

עודף הרגולציה בישראל מפריע לצמיחה ומדכא את הפעילות הפורום סבור כי 
קול ראוי כי הוועדה תשמקשה על פעילות עסקית במדינה ולכן, ש, מה הכלכלית

על שוק  ,בחלק מהנושאים ,שיקולים אלו טרם קידום חקיקה שיש בה להשפיע
 הנדל"ן, תוך פגיעה בציבור הלקוחות.

 
לשכת עורכי הדין מתנגד נחרצות להכללת פורום קניין ומקרקעין בכאמור, 

פי שמוצע בתיקון המדובר, בשל הסיבות ההוצאות המשפטיות במחיר הדירה כ
 שיפורטו להלן: 

 
כי הכללת ההוצאות המשפטיות לעניין רישום הזכויות במחיר ורום סבור פה .1

הדירה תייקר את מחיר הדירה ותפגע פגיעה קשה ברוכשי הדירות שכן, 
בסופו של דבר, התיקון יביא לניתוק הקשר בין הקונה לעורך הדין. במצב 

של עוה"ד המשמש גם צמוד ומפוקח הנוכחי, נהנה רוכש הדירה משירות 
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משכנת לניהול רישום ונאמן להשלמת רישום זכויות הרוכשים על פי כחברה 
 מקבל הגנה מלאה.הוא דין ובכך 

התיקון המוצע למעשה מסיר מעוה"ד )המייצג את היזם( כל מחוייבות  .2
משפטית או אחרת לעניין רישום הזכויות ובכך מותיר את הרוכש להתמודד 

ויות בדירה, ו/או מול הקבלן/המוכר במצבים של עיכובים ברישום הזכ
ברשלונות המוכר ו/או חוסר יכולתו לבצע את הרישום ו/או התמודדות עם 

 קבלן שפושט רגל וכיוצ"ב דוגמאות לרוב.

יצוין ויודגש, כי במקרים בהם נבצר מהמוכר לקיים התחייבותו כלפי רוכש  .3
הדירה להעביר ולרשום את הזכויות בדירה על שם הרוכש, נותרת בעינה 

עורך הדין להמשיך ולטפל בעסקת הרכישה עד רישומה. כידוע,  אחריותו של
 ישנם מקרים לא מעטים שבהם שירות זה נמשך על פני עשרות שנים!

 5 -בעסקת רכישה רגילה ומקובלת מדובר בשירות שניתן על פני תקופה של כ .4
 שנים מיום עסקת הרכישה.

כבית  זאת, היות שמדובר לא רק בעריכת החוזה, אלא ברישום הבניין .5
כלל -משותף וברישום הדירה על שם הרוכש, טיפול הנמשך כאמור בדרך

 שנים רבות.
ב הנוכחי עשוי להיגרר לעליית מחירי בנוסף לכל האמור, יצוין כי שינוי המצ .6

הדיור, זאת מאחר שהוספת העלות למחיר הדירה תעלה את תשלום מס 
הרכישה החל על הרוכש ותגרום להוצאה נוספת מיותרת ותעלה את סך 
הערבות אשר תינתן לרוכש! בנוסף, תיקון זה לו יתקבל חלילה, יחייב את 

הגדיל המשכנתה הנדרשת הרוכש להגדיל את סכום ההון העצמי הנדרש ול
 למימון עסקת הרכישה.

, לאחר שהתערב המחוקק בעבר בנושא שכר הטרחה, חלק זה לסיכום .7
ולמעשה קבע מגבלה אשר התערבה בשוק שהתנהל באופן נכון וסביר, אל לו 
כיום להתערב שוב. עמדת לשכת הדין הינה כי התערבות שכזו הינה פסולה, 

 שגויה ואינה נכונה.
י דווקא לצמצם פרצות ופתח לרשלנות בעסקאות נדל"ן, לטעמנו, ראו .8

כאשר מדובר בהוצאה המשמעותית הגדולה ביותר בסל ההוצאות  במיוחד
 של הרוכשים.

מצב זה יגרום לעליית מחירי הדיור, שכן הוספת העלות לדעתנו, לא זו אף זו,  .9
למחיר הדירה תעלה את תשלום מס הרכישה והדבר יחייב את הרוכש 

 סכום ההון העצמי הנדרש ולהעלאת סכום המשכנתא. להגדיל את
מבקשים לבדוק את המשמעות של החוק וההשפעה שלו על הציבור מדוע לא  .10

חד  התנהגותשלא לפעול באופן חד צצדי. ממשרד השיכון  מצופה ? היה
מצד  אינה התנהגות מקובלת צדדית זו, תוך קביעת עובדות בשטח, היא

 . ויה לגינויראמשרד ממשלתי. התנהגות זו, 
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  ההוצאות המשפטיות מהצורך אשר לא מחריג את ( 1ג ) 6סעיף קטן
 להנפיק ערבות חוק מכר בגין רכיב זה. 

 לחוק המככר דירות ולדברי  7התאם לרוח תיקון במסגרת הסעיף ב
( כי 2ג)6סעיף קטן , לא נקבע במסגרת 7ההסבר של המחוקק לתיקון 

צאות המשפטיות לעורך הדין המוכר יהיה מחויב להעביר את רכיב ההו
  מיום החתימה על ההסכם. ימי עסקים 30-לא יאוחר מ

כי הסכומים שיתווספו למחיר הדירה על פי התיקון תוספות אלו יבהירו  .11
ראוי לקבוע  ,בנוסףהמוצע, נועדו למימון עלויות ההוצאות המשפטיות. 

מצב  רך הדין כדי למנועימים להעברת התשלום מהמוכר לעו 30הגבלה של 
להעברת החזקה על הנכס בו יהיה תשלום שכר טרחת עורך הדין תלוי עד 

 משך מספר שנים.יועד לסיום עסקת המכר, דבר שעלול לה

   

 נודה לתמיכתך. 
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