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 אבקסיס-ואורלי לוי חיליק בר, סתיו שפיר הכנסת חברי: יוזמים       

        

 למגורים השכירות הסדרת חוק הצעת

 

 הדירות השכרת שוק את להסדיר הינה זה חוק של מטרתו.  1 החוק מטרת
 זכותו לבין המשכיר של הקניין זכות בין איזון יצירת תוך, בישראל

 ארוך לטווח שכירות מקדם החוק. נאותים בתנאים לדיור שוכרה של
ומסדיר את יחסי  דירה לרכוש ביכולתו שאין למי אפשרית כחלופה

 . השוכר והמשכיר

 

 שלא דייר הוצאת לשם מזורז להליך לפנות יורשה הדירה בעל. 2 תשלום   ואי החוזה הפרת
 תקופה מתוך הימים רוב במשך או) יום 09 במשך החוזה בתנאי עמד

 חוזה קיום( א: )הבאים הסעיפים את מוכיח הדירה בעל עוד כל( זו
 מהיום יום 09 בתוך השכירות דמי את שילם לא השוכר( ב) תקף

 השוכר( ד) לנכס סביר בלתי נזק גרם השוכר( ג) הצדדים בין המוסכם
 להצהרת בניגוד( ה) בבניין המשותף לרכוש סביר בלתי נזק גרם

 .למגורים משמשת אינה הדירה, השוכר

 

. אדם למגורי הראויה בדירה אלא יתקיים לא השכירות חוזה. 3 מחייה ותנאי בטיחות
 תקינים וחלונות אוורור פתחי( א: )כוללים לכך הבסיסיים התנאים

 חשמל נקודות( ד) ובמטבח בשירותים זורמים מים( ג) שירותים( ב)
( ז) חדר בכל תאורה( ו) המים לחימום תקין דוד( ה) נאותה בכמות
 דירהב סביבתיים מפגעים וקיימים במידה( ח) הכניסה לדלת מנעול

 וקיימים במידה( ט) השוכר בקשת פ"ע להסרתם המשכיר יפעל
 יציין, וכדומה תלויה גלריה-או מיטת גלריה-חדר כגון התקנים
מועד הבדיקה הבטיחותית , ההתקנה מועד את בחוזה המשכיר

 .לבטיחותו והתחייבות האחרונה להתקן

 

 אחת פעם הדירה על השכירות דמי את להעלות רשאי משכיר( א). 4 השכירות דמי גובה קביעת
. 2%-מ ביותר השכירות את העלה שלא בתנאי וזאת, חודשים 12 בכל

 בעל לו ישכיר, טווח-ארוך בחוזה מעוניין והשוכר במידה, בנוסף
 להעלאה בהסכמה וזאת, רצופות שנים שלוש למשך הנכס את הדירה



 להסכים רשאי שוכר( ב) חודשים 12 בכל 3%-ב השכירות דמי של
 הדירה אם, חודשים עשר-שנים חלפו בטרם אף הדירה שכר להעלאת

 בהם שיש באופן, לכן קודם ניתן שלא שירות לשוכר שניתן או שופצה
 בעת( ג) ממש של שיפור השוכר של חייו איכות את לשפר כדי

 השכירות חוזה  של העתק לחוזה להוסיף הדירה בעל יידרש החתימה
 .בעבר הושכרה והדירה במידה הקודם

 

 מהשוכר לדרוש רשאי הוא אין, תיווך בשירותי המשכיר נעזר באם. 5 תיווך דמי תשלום
 .בעקיפין או במישרין התיווך דמי בעבור תשלום

 

 הדירה שוכר על יחול לא הנכס בעל של הדין לעורך הטרחה שכר. 0 דין עורך טרחת שכר
 .בעקיפין או במישרין

 

, סביר שימוש הבניין של המשותף וברכוש בדירה יעשה השוכר( א) . 7 השוכר חובות
 המשותף הרכוש כל ושל הדירה של ושלמותה ניקיונה על שמירה תוך

( ג) ביניהם שקבעו במועד למשכיר השכירות דמי את ישלם השוכר( ב)
 ובלבד, תיקונים בה ולבצע הדירה את לבדוק למשכיר יאפשר השוכר

 האפשר ככל טוימע מראש סביר זמן כך על לו יודיע שהמשכיר
 . לשוכר בהפרעה

 

 נגרמו שלא מהתיישנות או מבלאי הנובע המגורים בדירת פגם( א) . 8  על המשכיר אחריות
 חשבונו ועל המשכיר ידי על יתוקן, השוכר של מחדל או מעשה בשל הנכס בזמן תקופת 

 שהפגם בין, מהשוכר לכך דרישה שקיבל מיום ימים 39-מ יאוחר לא השכירות וכניסה לנכס
 פגם( ב) מכן לאחר שנוצר ובין לשוכר הדירה מסירת בזמן היה

 נגרם ושלא מבלאי או מתקלה הנובע המגורים בדירת דחוף שתיקונו
 שמונע או הדירה בבטיחות משמעותית ושפוגע, השוכר של מחדל בשל

 לכך דרישה שקיבל מיום שעות 24 בתוך יתוקן, בה בסיסי שימוש
 שתיקונו פגם משמעו" דחוף  שתיקונו פגם" זה סעיף לצורך.  מהשוכר

 ליקוי או החשמל זרם לתיקון, הצפה ניקוז או הצפה למניעת דרוש
 אחר תיקון או הבית דלת תיקון, המים דוד לפעולת, בחשמל בטיחותי
 הפגם את לתקן השוכר רשאי, תוקן ולא במידה. דחוף הוא שמטבעו

 החזרת מהמשכיר ולדרוש, למשכיר בכתב כך על שהודיע בתנאי
 לא המשכיר( ג) התיקון ביצוע לאחר יום 39-מ יאוחר לא הוצאות

 ומבלי הדייר של נוכחותו ללא השכירות תקופת בזמן לדירה ייכנס
 .ממנו אישור שקיבל

 



  או המגורים בדירת זכויותיו את לאחר להעביר רשאי אינו שוכר( א). 0 וחובות זכויות העברת
 העביר( ב. )ובכתב המשכיר בהסכמת אלא משנה בשכירות להשכירה

 שעוקלה או, במכירה לאחר המגורים בדירת זכויותיו את משכיר
 על תוקפו תום עד השכירות חוזה את לקיים החובה תחול, הדירה

 יותר לא בתוך, ובכתב לשוכר להודיע המשכיר על. החדש המשכיר
 זהות שינוי על, לאחר בדירה זכויותיו את שהעביר מיום משבועיים

 . ופרטיו המשכיר

 סיום השכירות לפני 
חודשים מיום  12רק לאחר  השכירות חוזה את לבטל רשאי משכיר. 19 תום תקופת החוזה 

ובתנאי , מראש ימים 09-כניסת השוכר לדירה ובהודעה של לא פחות מ
 המגורים לדירת זקוק המשכיר( א) :שהתקיים אחד התנאים הבאים

 להתגורר מתכוונים הוריו או ילדיו, זוגו שבן לקונה מכירתה לצורך
 לשוכר נתן שהמשכיר ובלבד, הפחות לכל חודשים תשעה במשך בדירה

 זקוק המשכיר( ב); אחר אדם כל לפני הדירה את לרכוש הזדמנות
, ילדיו או הוריו, זוגו בן מגורי או מגוריו לצורך המגורים לדירת

 לדירת זקוק המשכיר( ג) חודשים מתשעה תפחת שלא לתקופה
 שיפוץ, קבוע באופן מגורים שאינו לשימוש המרתה לצורך המגורים

 לחזור הזדמנות לשוכר שניתנה ובלבד, הריסתו או הבניין של יסודי
 .אחר אדם כל ולפני השיפוץ בתום בדירה ולהתגורר

 

 הסבר דברי

 הדירות משכירי של צרכיהם בין ולאזן ישראל במדינת השכירות בשוק סדר לייצר נועדה זו חוק הצעת
מגדירה את חובותיהם  החוק הצעת. המערבי בעולם רבות במדינות כנהוג, הדיירים של צרכיהם לבין

באופי הסכם השכירות  מרכזיים נושאים לחמישה מתייחסתו, של המשכיר והשוכר זה מול זה
 :שביניהם

 

 ,במציאות של היום – טווח ארוכת לשכירות תמריץ ויצירת השכירות במחירי העלייה הגבלת .1
 מקום להעתיק נאלצים הדירות שוכרי מכך כתוצאה. טווח קצרי הם השכירות חוזי מרבית

 מגוריהם מקום של בסיסית מקביעות נהנים אינם ולמעשה חודשים 12 מדי מגוריהם
הישוב או מחוצה \העיר בתוך מיותרים דירה מעברי על רבים וכספים מאמצים ומבזבזים

 שירותים ועל לימודיהם, עבודתם מקום על נוספות השלכות גוזרים קרובות שלעתים, להם
 לשני יציבות להעניק ובכך טווח ארוכת השכרה לעודד נועד זה תמריץ. נוספים אזרחיים
 .להאט את עליית מחירי השכירות, ובנוסף, המשכיר והן השוכר הן - הצדדים

 

 שכר עבורב ותשלום ארוכה להתמודדות דירות בעלי נדרשים כיום – חוזה הפרת של מקרים .2
 רוצה ואינו החוזה תנאי את הפר שזה לאחר דייר פינוי דרישת בעת מתמשכת ד"עו טרחת

 בעל על להקל נועד זה הליך. מהדירה מתפנה אינו החוזה תום עם בהם במקרים או להתפנות
 . חוקית מבחינה זה הליך זירוז ולשם הנכס בפינוי הדירה

 



 שום ואין להשכרה העומדות דירות על ביקורת שום נערכת לא כיום - מחיה ותנאי בטיחות .3
הן במקרים שבהם התקין בעל הדירה התקנים עצמאיים , הדיירים של לבטיחותם הבטחה

והן בשירותי היסוד שמין , מנת להעלות את שווי הדירה-או מיטה תלויה על כגון קומת גלרייה
 בסיסיים ערכים בחוק להגדיר מוצע .כגון מים זורמים, הראוי שיתקיימו בכל דירה למגורים

 ונקודות זורמים מים, אוורור פתחי של קיומם ובהם, להשכרה העומדת דירה של לתקינותה
 . לחשמל גישה

 
 

 שירותם שכירת של במקרים – (דירה לרכישת ולא דירה השכרת עבור רק) להשכרה תיווך .4
 ששירות משום וזאת, המשכיר על התיווך עמלת את להטיל מוצע, הנכס בעל י"ע מתווכים של
אינם קלים יותר  להשכרה דירה אחר םיהשחיפוש - השוכרים של לטובתם בא אינו לרוב זה

 בעל י"ע שנשכר התיווך עלות את לממן השוכרים נדרשים שבסופם והעובדה, למתווך תודות
 . אבסורדיתלא פחות מ היא הנכס

 

 מהשוכרים דורשים, באזורי הביקוש במיוחד, רבים דירות בעלי כיום - דין עורך טרחת שכר .5
 חד הינו הנכס בעל של אינטרסים לטובת ופועל המועסק ד"עו. ד"עו טרחת שכר עבור לשלם
 ד"עו עבורב לשלם יידרש הדירה שוכרסיבה או היגיון ש אין. הנכס בעל ועבור בשם ופועל צדדי

 . אותו מייצג שאינו
 


