
 2017-תיקון חוק השכירות והשאילה )'חוק שכירות הוגנת'(

בחודש יולי האחרון התקבלה בכנסת הצעה לתיקון חוק השכירות והשאלה אשר מסדיר תחומים 

מסוימים בנושא השכרת דירות מגורים שעד היום היו פרוצים וניתנים להתניה בחוזה. להלן נסקור 

 חלק מהשינויים אשר התקבלו:

התיקון קבע כי ישנם שירותים שאסור לחייב את השוכר לשלם עבורם.  -תשלומי השוכר .1

 השירותים העיקריים האסורים: 

 במידה והמתווך פעל מטעם המשכיר. -דמי התיווך .א

 ביטוח מבנה. -ביטוח .ב

על ידי רכישה או השבחה של מתקנים קבועים, למעט כאלו שביקש  השבחת הדירה .ג

 השוכר.

 ן. תיקון החוק הסדיר את הנושא בכמה אופנים:תחום זה היה פרוץ לחלוטי -ערובה .2

לא ניתן לדרוש ערובה הגבוהה מסכום השווה לשלוש חודשי  -סכום מקסימום .א

שכירות/ שליש מדמי השכירות הכוללים לכל תקופת השכירות )הנמוך מבין 

ולא על  הכרוכה בהוצאה כספית, לציין כי סעיף זה חל רק על ערובה האפשרויות(

 מחאה.שטר בטחון או ה

המחוקק קבע רשימה סגורה של מקרים שרק בהתקיימם מותר  -מימוש הערובה .ב

לממש את הערובה ורק בסכום הבא )יודגש כי חובה על המשכיר להודיע לשוכר זמן 

 סביר לפני מימוש הערובה ולאפשר לשוכר לתקן את הטעון תיקון(:

i.  עד גובה הסכום שלאמותר לממש  -אי תשלום דמי שכירותבמקרה של 

 (בהצמדה וריבית)שולם 

ii.  עד גובה מותר לממש  -שבאחריותו ליקויים יקן השוכרתבמקרה בו לא

 עלות התיקון

iii.  עד גובה מותר לממש  -אי תשלום תשלומים שוטפיםבמקרה של

 התשלומים שלא שולמו

iv.  לפי המוסכם בחוזהמותר לממש  -הזאי פינוי בתום החובמקרה של. 

יום מתום תקופת השכירות או  60חובה על המשכיר להשיב את הערובה בתוך  .ג

 למועד שבו נפרעו חובות השוכר למשכיר

המחוקק 'פתח במלחמה' כנגד התופעה של השכרת דירות  -דירה שאיננה ראויה למגורים .3

ן ראויות למגורי אדם. החוק קובע כי חובה על דירה הנמסרת לשוכר להיות מחפירות שאינ

יה למגורים', היה ותימסר דירה 'שאינה ראויה למגורים' יחשב הדבר להפרת חוזה. 'ראו

מדובר בתנאי מחייה מאוד בסיסיים וראשוניים, על פי החוק דירה חייבת להכיל את התנאים 

 הבאים:

 ודלוחין שפכים של סדיר לסילוק מערכת לרבות, ניקוז מערכת .א

 תאורה מערכתו חשמל מערכת .ב

 ובכלל זה, אלה פתחים לסגירת וחלונות דלתות וכן טבעית ותאורה אוורור פתחי .ג

 נעילה אמצעי בעלת ראשית כניסה דלת

 מערכת להספקת מי שתייה .ד

 מחיצה בין השירותים ובין הדירה .ה

 לבריאותו או השוכר לבטיחות סביר-בלתי סיכון בה אין .ו

ם בתיקון החוק. חשוב להדגיש כי מדובר ברשימה חלקית שאיננה ממצה את מכלול השינויים הכלולי

חוק זה חל על מרבית הסכמי השכירות אך לא על כולם ובחלק מהסכמי השכירות כגן כמו כן יודגש כי 

 שכירות ועסקה בין בני משפחה וכו' ניתן להתנות.₪  20,000מעונות סטודנטים, סאבלט, דירות מעל 

ות המשכיר והשוכר וכמו כן התיקון לחוק והחוק עצמו כוללים עוד סעיפים רבים אשר מסדירים את זכוי

ישנה פסיקה ענפה בנושא אשר משפיעה גם היא על יישום סעיפי החוק, ולכן מומלץ לפנות 

 או סכסוך בעניין זה.\ערכית הסכם ולהתייעצות עם משרד עו"ד שמבין בתחום בכל 



  למשרדנו יש את הידע, הכלים והניסיון לתת מענה בשאלות בענייני שכירות 


