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חוק השכירות והשאילה )תיקון(, התשע"ז-2017*

בחוקהשכירותוהשאילה,התשל"א-11971)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף2)ב(,בסופו1רתיקוןסעיף2
יבוא"ויראולענייןזהאתהשוכרהראשיכמשכירואתשוכרהמשנהכשוכר"ר

בסעיף5לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:2רתיקוןסעיף5

הוסכםכיהמשכיריהיהאחראילהובלתהמושכר,יקויםחיובהמסירהבמסירת ")ד(
המושכרמהמוביללשוכר,במקוםשהוסכםעליועםהמשכירר"

החלפתסעיףפ
והוספתסעיףפא

במקוםסעיףפלחוקהעיקרייבוא:3ר

"התאמתהמושכר
והסתמכותעל

אי־התאמה

המשכירימסוראתהמושכרכשהואמתאיםלמוסכםפר )א(
בינווביןהשוכרר

11 סעיף הוראות יחולו המושכר אי־התאמת על )ב(
לחוקהמכר,התשכ"ח-8פ219,בשינוייםהמחויבים)להלן-

אי־התאמה(,ביןשאי–ההתאמהבמושכרמקורהבמושכר
עצמווביןשמקורהבסביבתור

השוכראינוזכאילהסתמךעלאי־התאמהבכלאחת )ג(
מאלה:

השוכרידעעלאי־ההתאמהבעתכריתתחוזה )1(
השכירות;

השוכרלאהודיעעלאי־ההתאמהלמשכירזמן )2(
סבירלאחרשגילהאותהאושהיהעליולגלותה,תוך
פירוטסבירשלאי־ההתאמה;פסקהזולאתחולאם

המשכירידעאוהיהעליולדעתעלאי־ההתאמה;

השוכרלאנתןלמשכירהזדמנותסבירהלבדוק )3(
אתהמושכרולאנתןלו,ככלשהדברסבירבנסיבות

העניין,הזדמנותסבירהלתקןאתאי־ההתאמהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,לאקייםהשוכרנטלכאמור )ד(
בפסקאות)1(עד)3(באותוסעיףקטן,זכאיהואלהסתמךעל
אי־ההתאמהבאותהמידהשבהאי־קיוםהנטלכאמורלא

פגעבמשכירר

התאמתהזכויות
במושכר

המשכירימסורלשוכראתהזכויותלהחזיקולהשתמשפאר )א(
במושכרכשהןחופשיותמכלזכותשנוגדתאתזכויותהשוכר,
את לשוכר המשכיר מסר שלישי; צד של זכות זה ובכלל
הזכויותלהחזיקולהשתמשבמושכרכשהןאינןחופשיות
מכלזכותכאמור,יראוזאתכאי־התאמה,ויחולוההוראות
החלותעלאי־התאמה,בשינוייםהמחויבים;ואולםהוראות
סעיףפ)ג()2(לענייןאי־התאמהבזכויותשהשוכרלאהודיע
לגבי יחולורק שהיהעליולגלותה, זמןסבירלאחר עליה
שכירותהטעונהרישוםלפיסעיף152לחוקהגנתהדייר]נוסח

משולב[,התשל"ב-31972ר

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 ביולי 17( התשע"ז בתמוז כ"ג ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1073,מיוםכ"ובתמוזהתשע"ו)1באוגוסטפ201(,עמ'פ0ר1ר

ס"חהתשל"א,עמ'0פ1ר 1

ס"חהתשכ"ח,עמ'98ר 2

ס"חהתשל"ב,עמ'פ17ר 3
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המשכירימנעאתקיומןשלזכויותנוגדותכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(במהלךכלתקופתהשכירותר"

בסעיף7לחוקהעיקרי-ררתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א(,במקום"אובנכסשברשותו"יבוא"אובנכסשלו"ובמקום"השולל )1(
המקובל לפי או ההסכם לפי במושכר השימוש את ממש של הגבלה המגביל או
בנסיבות"יבוא"הגורםהפרעהשלממשלשימושהרגילבמושכראולשימושבועלפי

המוסכםבינווביןהשוכר";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"משמעותלזהותו"יבוא"היההנכס )2(
המושכראוהנכסהמשמשאתהמושכר,מיטלטלין",במקום"בנכסאחר;הוצאות

ההחלפהיחולועלהמשכיר"יבוא"בנכסאחר,ובלבדשהדברסבירבנסיבותהעניין";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

היההנכסהמושכראוהנכסהמשמשאתהמושכר,מיטלטלין,ותיקונושל ")ג(
הפגםכרוךבהפרעהבלתיסבירהלשימושבו,זכאיהשוכרלדרושמהמשכיר

אתהחלפתהנכסבמקוםאתתיקונור

הוצאותההחלפהלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(יחולועלהמשכירר )ד(

הוראותסעיףזהלאיחולועלנכסשהוחכרבחכירהלדורותכמשמעותה )ה(
בסעיף3לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-9פ19ר)להלן-חוקהמקרקעין(ר"

במקוםסעיף8לחוקהעיקרייבוא:5רהחלפתסעיף8

"תנייתפטור
מאחריות

לאי־התאמה
אופגם

מאחריות8ר המשכיר את הפוטרת שכירות בחוזה תניה
כאמור, אחריותו את המגבילה או פגם, או לאי־התאמה
בטלה,אםהמשכירידעאוהיהעליולדעתעלאי־ההתאמה
אוהפגםבעתכריתתהחוזהאובמועדמסירתהמושכרולא

הודיעעליהלשוכרר"

בסעיף9לחוקהעיקרי-פרתיקוןסעיף9

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"פגםאואי־התאמה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ברישה,במקום"לאתיקןהמשכיראתהפגםתוךזמןסבירלאחר"יבוא )א(
"דרשהשוכרמהמשכירלתקןאתהפגםאואתאי–ההתאמהולאתיקןהמשכיר

אתהפגםאואתאי־ההתאמהבתוךזמןסבירמהמועד";

בפסקה)1(,אחרי"אתהפגם"יבוא"אואתאי־ההתאמה"; )ב(

בפסקה)2(,בכלמקום,אחרי"הפגם"יבוא"אואי־ההתאמה"; )ג(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"אתהפגם"יבוא"אואתאי־ההתאמה"והמילה"בכתב"- )3(
תימחק;

בסעיףקטן)ג(,במקום"פגםשתיקונודחוף"יבוא"פגםאואי־התאמהשתיקונם )ר(
דחוף",במקום"לתיקונו"יבוא"לתיקונם"ובמקום"לתקנו"יבוא"לתקנם";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

עלאףהאמורבסעיףפ1א,השוכרזכאילתקןבעצמובכלעתפגםשתיקונו ")ד(
אינובאחריותהמשכיר,ובלבדשנתןלמשכירהזדמנותסבירהלתקןאתהפגםר"

המשכירימנעאתקיומןשלזכויותנוגדותכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(במהלךכלתקופתהשכירותר"

תיקוןסעיף7בסעיף7לחוקהעיקרי-רר

בסעיףקטן)א(,במקום"אובנכסשברשותו"יבוא"אובנכסשלו"ובמקום"השולל )1(
המקובל לפי או ההסכם לפי במושכר השימוש את ממש של הגבלה המגביל או
בנסיבות"יבוא"הגורםהפרעהשלממשלשימושהרגילבמושכראולשימושבועלפי

המוסכםבינווביןהשוכר";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"משמעותלזהותו"יבוא"היההנכס )2(
המושכראוהנכסהמשמשאתהמושכר,מיטלטלין",במקום"בנכסאחר;הוצאות

ההחלפהיחולועלהמשכיר"יבוא"בנכסאחר,ובלבדשהדברסבירבנסיבותהעניין";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

היההנכסהמושכראוהנכסהמשמשאתהמושכר,מיטלטלין,ותיקונושל ")ג(
הפגםכרוךבהפרעהבלתיסבירהלשימושבו,זכאיהשוכרלדרושמהמשכיר

אתהחלפתהנכסבמקוםאתתיקונור

הוצאותההחלפהלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(יחולועלהמשכירר )ד(

הוראותסעיףזהלאיחולועלנכסשהוחכרבחכירהלדורותכמשמעותה )ה(
בסעיף3לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-9פ19ר)להלן-חוקהמקרקעין(ר"

החלפתסעיף8במקוםסעיף8לחוקהעיקרייבוא:5ר

"תנייתפטור
מאחריות

לאי־התאמה
אופגם

מאחריות8ר המשכיר את הפוטרת שכירות בחוזה תניה
כאמור, אחריותו את המגבילה או פגם, או לאי־התאמה
בטלה,אםהמשכירידעאוהיהעליולדעתעלאי־ההתאמה
אוהפגםבעתכריתתהחוזהאובמועדמסירתהמושכרולא

הודיעעליהלשוכרר"

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי-פר

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"פגםאואי־התאמה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ברישה,במקום"לאתיקןהמשכיראתהפגםתוךזמןסבירלאחר"יבוא )א(
"דרשהשוכרמהמשכירלתקןאתהפגםאואתאי–ההתאמהולאתיקןהמשכיר

אתהפגםאואתאי־ההתאמהבתוךזמןסבירמהמועד";

בפסקה)1(,אחרי"אתהפגם"יבוא"אואתאי־ההתאמה"; )ב(

בפסקה)2(,בכלמקום,אחרי"הפגם"יבוא"אואי־ההתאמה"; )ג(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"אתהפגם"יבוא"אואתאי־ההתאמה"והמילה"בכתב"- )3(
תימחק;

בסעיףקטן)ג(,במקום"פגםשתיקונודחוף"יבוא"פגםאואי־התאמהשתיקונם )ר(
דחוף",במקום"לתיקונו"יבוא"לתיקונם"ובמקום"לתקנו"יבוא"לתקנם";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

עלאףהאמורבסעיףפ1א,השוכרזכאילתקןבעצמובכלעתפגםשתיקונו ")ד(
אינובאחריותהמשכיר,ובלבדשנתןלמשכירהזדמנותסבירהלתקןאתהפגםר"

ס"חהתשכ"ט,עמ'259ר ר
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בסעיףר1)א(לחוקהעיקרי,במקוםהסיפההחלבמילים"ישולמו,בשכירותמקרקעין"7רתיקוןסעיףר1
יבוא"ישלםאותםהשוכרבראשיתכלתקופה"ר

אחריסעיףפ1לחוקהעיקרייבוא:8רהוספתסעיףפ1א

השוכראינורשאילבצעשינוייםבמושכר,אלאאםכןפ1אר"שינוייםבמושכר )א(
קיבלאתהסכמתהמשכירלשינוייםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,ובכפוףלחוזההשכירות, )ב(
חוכרבחכירהלדורותכמשמעותהבסעיף3לחוקהמקרקעין
זכאילבצעשינוייםבמוחכרשאיןבהםכדילהפחיתאתערכו
שלהנכס,ובלבדשישיבאתהמוחכרבתוםתקופתהחכירה

בהתאםלהוראותסעיף20אר"

בסעיף19לחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף19

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"זמןסבירמראש"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

החלפתסעיף20
והוספתסעיף20א

במקוםסעיף20לחוקהעיקרייבוא:10ר

"השבתהמושכר
בסיוםתקופת

השכירות

עםסיוםתקופתהשכירותישיבהשוכרלמשכיראת20ר )א(
של נכס למעט נכס, או אדם מכל פנוי כשהוא המושכר,

המשכירהמשמשאתהמושכרר

השיבהשוכראתהמושכרכאמורבסעיףקטן)א(,יקבל )ב(
המשכיראתהמושכרר

היההמושכרנכסשהואמיטלטלין,ישיבהשוכראת )ג(
המושכרבמקוםשבונמסרהמושכרלשוכרר

השבתמושכר
שבוצעובו

שינויים

ביצעהשוכרשינוייםבמושכרבהסכמתהמשכיר,זכאי20אר )א(
השוכרלבחורביןהשבתהמושכרכפישהואלאחרביצוע
השינוייםוביןהחזרתהמושכרלקדמותווהשבתוכפישהיה
טרםביצועהשינויים;בחרהשוכרלהשיבאתהמושכרכפי
שהואלאחרביצועהשינויים,איןהואזכאילתמורהבשל

השינוייםשביצער

ביצעהשוכרשינוייםבמושכרבלישקיבלאתהסכמת )ב(
המשכירלכךיחולוהוראותאלה:

דרשהמשכירהשבהשלהמושכרלקדמותו,ישיב )1(
השוכראתהמושכרלמשכירכפישהיהטרםביצוע
השינויים;איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמהוראות

חוקעשייתעושרולאבמשפט,התשל"ט-51979;

שהוא במושכר השוכר שביצע השינוי היה )2(
מקרקעין,הקמתמחובריםכמשמעותםבסעיף21לחוק

המקרקעין,יחולוהוראותפרקד'לחוקהאמורר"

במקוםסעיף21לחוקהעיקרייבוא:11רהחלפתסעיף21

"זכותהשוכרכלפי
צדשלישי

משהוקנתהזכותהשכירותלשוכר,כוחהשלהזכותיפה21ר )א(
כלפיכלאדםר

ס"חהתשל"ט,עמ'2רר 5

ספרהחוקים9רפ2,כ"הבתמוזהתשע"ז,2017ר7ר19
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המשכיררשאילהקנותאתזכותובמושכרלאחר)בסעיף )ב(
זה-הרוכש(;עשהכן,יבואהרוכשבמקומושלהמשכיר
לענייןהזכויותוהחיוביםשלהמשכירעלפיחוזההשכירות

ועלפידין,גםאםהרוכשלאידעעלקיוםחוזההשכירותר

טענהשישלשוכרכלפיהמשכירבשלאי־קיומםשל )ג(
ההקניה השלמת לפני המשכיר על מוטלים שהיו חיובים

כאמורבסעיףקטן)ב(,תעמודלוגםכלפיהרוכשר"

בסעיף22לחוקהעיקרי-12רתיקוןסעיף22

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"להחזיקולהשתמשבמושכראולהשכירו"יבוא )1(
"להחזיקולהשתמשבמושכרוכןאתחיוביוהאחריםעלפיחוזההשכירותאולהשכיר

אתהמושכר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הסכמהלפיסעיףקטן)א(,לענייןשכירותבמקרקעין,תיעשהמראשובכתבר" ")ב(

הוספתסימןו'
לפרקא'

אחריסעיף25לחוקהעיקרייבוא:13ר

"סימן ו': חוזה שכירות למגורים

בסימןזה-25ארהגדרות-סימןו'

"דירה"-חדראומערכתחדריםהמשמשיםלמגורים;

שכירות בחוזה שהושכרה הדירה - המושכרת" "הדירה
הצמודים המשותף הרכוש חלקי לרבות למגורים,
לחוק ו–)ג( 55)א( בסעיף כמשמעותה בהצמדה לה

המקרקעין,שהושכרוכאמור;

"דירהשאינהראויהלמגורים"-דירהשמתקייםבהאחד
מהתנאיםהמנוייםבתוספתהראשונה;

"חוזהשכירותלמגורים"-חוזהשכירותשבמסגרתומוקנית
זכותשכירותבדירהלמטרתמגוריםר

צורתחוזהשכירות
למגורים

חוזהשכירותלמגוריםייערךבכתבוייחתםבידיהמשכיר25בר
והשוכר,ואולםאיןבאי־קיוםהוראהזוכדילגרועמתוקפו
שלהחוזה;העתקחתוםמהחוזהיימסרלכלאחדמהצדדיםר

תוכןחוזהשכירות
למגורים

חוזהשכירותלמגוריםיכלול,ביןהשאר,אתהפרטיםהמנויים25גר
בתוספתהשנייה;שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוק
ומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהר

חוזהמצוי-
השלמה

שכירות25דר חוזה בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר )א(
למגוריםמצוי)בסעיףזה-חוזהמצוי(ר

קבעהשרחוזהמצוי,יחולוהוראותאלה: )ב(

לאנערךחוזהשכירותלמגוריםבהתאםלהוראות )1(
25ב,ולאהוסכםאחרתביןהצדדים,יראואת סעיף
החוזההמצויכחוזההשכירותלמגוריםשנכרתבין

הצדדים;

המשכיררשאילהקנותאתזכותובמושכרלאחר)בסעיף )ב(
זה-הרוכש(;עשהכן,יבואהרוכשבמקומושלהמשכיר
לענייןהזכויותוהחיוביםשלהמשכירעלפיחוזההשכירות

ועלפידין,גםאםהרוכשלאידעעלקיוםחוזההשכירותר

טענהשישלשוכרכלפיהמשכירבשלאי־קיומםשל )ג(
ההקניה השלמת לפני המשכיר על מוטלים שהיו חיובים

כאמורבסעיףקטן)ב(,תעמודלוגםכלפיהרוכשר"

תיקוןסעיף22בסעיף22לחוקהעיקרי-12ר

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"להחזיקולהשתמשבמושכראולהשכירו"יבוא )1(
"להחזיקולהשתמשבמושכרוכןאתחיוביוהאחריםעלפיחוזההשכירותאולהשכיר

אתהמושכר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הסכמהלפיסעיףקטן)א(,לענייןשכירותבמקרקעין,תיעשהמראשובכתבר" ")ב(

הוספתסימןו'אחריסעיף25לחוקהעיקרייבוא:13ר
לפרקא'
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לחוק ו–)ג( 55)א( בסעיף כמשמעותה בהצמדה לה

המקרקעין,שהושכרוכאמור;
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שכירות25דר חוזה בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר )א(
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לאנכללהבחוזהשכירותלמגוריםהוראהשיש )2(
לכלולבולפיסעיף25ג,ולאהוסכםאחרתביןהצדדים,
יראוהוראהבאותוענייןהכלולהבחוזההמצויכחלק

מחוזההשכירותלמגוריםשנכרתביןהצדדיםר

דירהמתאימה
למגורים

מתאימה25הר כשהיא המושכרת הדירה את ימסור המשכיר
למגורים;עלמסירתדירהשאינהמתאימהלמגוריםבניגוד

להוראותסעיףזהיחולוההוראותהחלותעלאי־התאמהר

דירהראויה
למגורים

המשכירימסוראתהדירההמושכרתכשהיאראויה25ור )א(
למגורים;יראודירהשמתקייםבהאחדהתנאיםהמנויים
שר למגורים; ראויה שאינה כדירה הראשונה בתוספת
ובאישור והשיכון הבינוי שר עם בהתייעצות המשפטים,
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאת

התוספתהראשונהר

מסרהמשכיראתהדירהכשהיאאינהראויהלמגורים, )ב(
יראובמסירהכאמורהפרתחוזהר

מסירתהדירה
המושכרת

המשכירימסוראתהדירההמושכרתלשוכרוהשוכר25זר )א(
שהצדדים במועד להחזקתו, המושכרת הדירה את יקבל

הסכימועליולפיחוזההשכירותלמגוריםר

מסירתהדירההמושכרתלשוכרתהיהכשהיאפנויה )ב(
מכלאדםאונכס,למעטנכסשהוסכםכייהיהבדירהבעת

מסירתהר

המשכירייתןלשוכר,לאיאוחרממועדמסירתהדירה )ג(
המושכרת,הוראותתחזוקהושימושבקשרלדירה,למיתקניה

ולנכסיםשבה,ככלשאלהנדרשיםר

תיקוןפגמים
וליקוייםבדירה

המושכרת

השוכראחראיעלכלליקויבדירההמושכרת,)א(25חר )1(
בדירה סביר בלתי שימוש עקב שנגרם פגם, לרבות

המושכרתר

השוכריתקןעלחשבונוליקויכאמורבפסקה)1(, )2(
אלאאםכןהסכימוהצדדיםאחרתר

עלאףהאמורבסעיף7,המשכיריתקןעלחשבונוכל )ב(
ליקויאופגםאחרבדירההמושכרתשאינוכאמורבסעיף

קטן)א(ואינוקלערך,בתוךזמןסבירולאיאוחרמ־30ימים
מיוםשקיבלדרישהלכךמאתהשוכר,ואםהיהפגםשתיקונו
דחוף-יתקןהמשכיראתהפגםבתוךזמןסבירולאיאוחר
משלושהימיםמיוםשקיבלדרישהכאמור;לענייןזה,"פגם
שתיקונודחוף"-פגםשאינומאפשרמגוריםבדירהבאופן
סביר;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמהוראותסעיף9)ג(ר

לאתיקןהמשכירליקויאופגם,לפידרישתהשוכר, )ג(
בתוךהתקופההאמורהבסעיףקטן)ב(,יחולוהוראותסעיף

9)א(ו–)ב(,בשינוייםהמחויביםר
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תשלומיםשוטפים
שבהםנושא

השוכר

השוכריישאבתשלומיםאלהלגביתקופתהשכירות:25טר )א(

דמישכירותלפיחוזההשכירותלמגורים; )1(

מסיםהחליםעלהמחזיקבדירה,לרבותארנונה; )2(

שוטפים שירותים של צריכה בעד תשלומים )3(
הניתניםלשוכרבדירהלמגורים,ובכללזהמים,חשמל,

גזוחימום;

המשולמים שוטפת אחזקה לצורך תשלומים )ר(
חוזה עמו שנכרת למי או המשותף הבית לנציגות

לניהולואחזקהשוטפתשלהביתהמשותף;

תשלוםמסוגאחרשקבעהשרר )5(

השוכרלאיישאבמישריןבתשלומיםשאינםמפורטים )ב(
בסעיףקטן)א(,ובכללזהבתשלומיםאלה:

תשלוםהמיועדלרכישהאולהשבחהשלמערכות )1(
אומיתקניםקבועיםהמשרתיםאתהדירההמושכרת,

למעטהתאמותמיוחדותאושיפוריםשביקשהשוכר;

דמיביטוחבעדביטוחהדירההמושכרתבביטוח )2(
מבנה;

תשלומיםשהמשכירחבבהםכלפיצדשלישי, )3(
תיווך דמי זה ובכלל )א(, קטן בסעיף כאמור שאינם

למתווךאםהמתווךפעלמטעםהמשכירר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמחובתהשוכרלשאת )ג(
בהוצאותתיקוןליקוייםלפיסעיף25ח)א(ר

בסעיףזה,"ערובה"-ערובהלשםהבטחתחיוביהשוכר25ירערובה )א(
הנובעיםמחוזההשכירותלמגוריםר

ביקשהמשכירמהשוכרערובה,אחתאויותר,הכרוכה )ב(
בהוצאהכספיתלשוכר,ובכללזהערבותבנקאיתאומזומן,
לאיעלהגובהןהמצטברשלהערובותעלהנמוךמביןסכומים

אלה:

לשלם התחייב שהשוכר השכירות דמי סכום )1(
מתקופת שליש בעד למגורים, השכירות חוזה לפי

השכירות;

סכוםהשווהלפישלושהמדמיהשכירותלחודש )2(
שהשוכרהתחייבלשלםלפיחוזההשכירותלמגוריםר

רק השוכר לו שנתן ערובה לממש רשאי המשכיר )ג(
במקריםהמפורטיםלהלןובסכומיםכמפורטלצדם:

השוכרלאשילםאתדמיהשכירותבמועדהקבוע )1(
בחוזההשכירות-עדגובהדמיהשכירותשלאשולמו

בתוספתהפרשיהצמדהוריביתלפיתנאיהחוזה;

השוכרלאתיקןליקוייםשהואאחראילתיקונם )2(
לפיסעיף25ח)א(-עדגובהעלותהתיקון;

תשלומיםשוטפים
שבהםנושא

השוכר

השוכריישאבתשלומיםאלהלגביתקופתהשכירות:25טר )א(

דמישכירותלפיחוזההשכירותלמגורים; )1(

מסיםהחליםעלהמחזיקבדירה,לרבותארנונה; )2(

שוטפים שירותים של צריכה בעד תשלומים )3(
הניתניםלשוכרבדירהלמגורים,ובכללזהמים,חשמל,

גזוחימום;

המשולמים שוטפת אחזקה לצורך תשלומים )ר(
חוזה עמו שנכרת למי או המשותף הבית לנציגות

לניהולואחזקהשוטפתשלהביתהמשותף;

תשלוםמסוגאחרשקבעהשרר )5(

השוכרלאיישאבמישריןבתשלומיםשאינםמפורטים )ב(
בסעיףקטן)א(,ובכללזהבתשלומיםאלה:

תשלוםהמיועדלרכישהאולהשבחהשלמערכות )1(
אומיתקניםקבועיםהמשרתיםאתהדירההמושכרת,

למעטהתאמותמיוחדותאושיפוריםשביקשהשוכר;

דמיביטוחבעדביטוחהדירההמושכרתבביטוח )2(
מבנה;

תשלומיםשהמשכירחבבהםכלפיצדשלישי, )3(
תיווך דמי זה ובכלל )א(, קטן בסעיף כאמור שאינם

למתווךאםהמתווךפעלמטעםהמשכירר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמחובתהשוכרלשאת )ג(
בהוצאותתיקוןליקוייםלפיסעיף25ח)א(ר

בסעיףזה,"ערובה"-ערובהלשםהבטחתחיוביהשוכר25ירערובה )א(
הנובעיםמחוזההשכירותלמגוריםר

ביקשהמשכירמהשוכרערובה,אחתאויותר,הכרוכה )ב(
בהוצאהכספיתלשוכר,ובכללזהערבותבנקאיתאומזומן,
לאיעלהגובהןהמצטברשלהערובותעלהנמוךמביןסכומים

אלה:

לשלם התחייב שהשוכר השכירות דמי סכום )1(
מתקופת שליש בעד למגורים, השכירות חוזה לפי

השכירות;

סכוםהשווהלפישלושהמדמיהשכירותלחודש )2(
שהשוכרהתחייבלשלםלפיחוזההשכירותלמגוריםר

רק השוכר לו שנתן ערובה לממש רשאי המשכיר )ג(
במקריםהמפורטיםלהלןובסכומיםכמפורטלצדם:

השוכרלאשילםאתדמיהשכירותבמועדהקבוע )1(
בחוזההשכירות-עדגובהדמיהשכירותשלאשולמו

בתוספתהפרשיהצמדהוריביתלפיתנאיהחוזה;

השוכרלאתיקןליקוייםשהואאחראילתיקונם )2(
לפיסעיף25ח)א(-עדגובהעלותהתיקון;
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השוטפים התשלומים את שילם לא השוכר )3(
שהואחבבהםלפיסעיף25ט)א()2(עד)5(-עדגובה

התשלומיםשלאשולמו;

בתום המושכרת הדירה את פינה לא השוכר )ר(
תקופתהשכירות-בסכוםבהתאםלתנאיהחוזהר

המשכיריודיעלשוכרזמןסבירמראשעלכוונתולממש )ד(
אתהערובהויאפשרלולתקןאתהטעוןתיקוןבתוךזמןסבירר

לשוכר המשכיר ישיב השכירות, תקופת הסתיימה )ה(
סעיף לפי המימוש לאחר יתרתה את או הערובה את

קטן)ג(,לרבותפירותיה,בתוך0פימיםממועדהשבתהדירה
המושכרתלרשותואועדלמועדשבונפרעוחובותהשוכר

כאמורבסעיףקטן)ג(,לפיהמאוחרר

הודעהעלהעברת
זכויותבדירה

לפי25יאר לאחר המושכרת בדירה זכויותיו את המשכיר הקנה
סעיף21)ב(,יודיעעלכךלשוכרבכתב,לפניהמועדשבועליו
למסוראתהדירהלרוכשהזכויות;בהודעהיפרטהמשכיראת

פרטיהרוכשואתדרכיההתקשרותעמור

הארכתתקופת
השכירות

תקופת25יבר תום לפני סביר זמן לשוכר, יודיע המשכיר )א(
השכירותלפיחוזההשכירותלמגורים,אםברצונולהאריך

אתתקופתהשכירותובאילותנאיםר

היתהלמשכירברירהלהארכתתקופתהשכירותלפי )ב(
חוזההשכירותלמגורים,יודיעלשוכר,לאיאוחרמ־90ימים
לפניתוםתקופתהשכירות,אםברצונולקייםאתהברירה,
בחוזה, נקבעו אם רק הברירה את לקיים המשכיר ורשאי
מראש,תנאיםלענייןתקופתההארכה,ובכפוףלאותםתנאיםר

לפי השכירות תקופת להארכת ברירה לשוכר היתה )ג(
חוזההשכירותלמגורים,יודיעלמשכיר,לאיאוחרמ־0פימים

לפניתוםתקופתהשכירות,אםברצונולקייםאתהברירהר

תניהלביטול
בלאעילה

תניהבחוזהשכירותלמגוריםהמאפשרתלמשכירלבטל25יגר )א(
אתהחוזהשלאבשלהפרתובטלה,אלאאםכןקיימתגם

לשוכרזכותביטולכאמורר

המשכיריודיעלשוכרעלביטולחוזהשכירותלמגורים )ב(
בהתאםלתניהכאמורבסעיףקטן)א(,90ימיםמראש,לפחות,
לתניה בהתאם החוזה ביטול על למשכיר יודיע והשוכר

כאמור,0פימיםמראש,לפחותר

עלאףהאמורבסעיף2)ג(,בחוזהשכירותלמגורים-25ידראיסורהתניה

איןלהתנותעלהוראותסעיף25ו; )1(

איןלהתנותעלהוראותסעיפיםפ,8עד21,15,10)ב(ו–)ג(, )2(
23עד25ה,25ח)א()1(,)ב(ו–)ג(ו־25טעד25יג,אלאלטובת

השוכרר
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הוראותסימןזהלאיחולועלחוזהשכירותלמגורים25טורסייגיםלתחולה )א(
כמפורטלהלן:

חוזהשכירותלמגוריםבדירהשהיאאחתמאלה: )1(

דירהבביתמלוןכהגדרתובחוקשירותי )א(
אחרת דירה או התשל"ו-פ197פ, תיירות,

המושכרתלמטרתנופש;

על הפיקוח בחוק כהגדרתו במעון דירה )ב(
מעונות,התשכ"ה-5פ719;

דירהבביתדיורמוגןכהגדרתובחוקהדיור )ג(
המוגן,התשע"ב-82012;

דירהבמעונותלסטודנטים,לתלמידיםאו )ד(
לעובדים;

משולב[, ]נוסח הדייר הגנת שחוק דירה )ה(
התשל"ב-1972,חלעליה;

חוזהשכירותלמגוריםשתקופתהשכירותלפיו )2(
אינהעולהעלשלושהחודשים,ואיןלצדדיםברירה

להאריכה;

חוזהשכירותלמגוריםשתקופתהשכירותלפיו )3(
עולהעלעשרשנים,ואיןלמשכירברירהלבטלאת

החוזהבמועדמוקדםיותר;

לפיו, השכירות שדמי למגורים שכירות חוזה )ר(
לחודש,עוליםעל20,000שקליםחדשיםאועלסכום
החוקה ועדת באישור המשפטים, שר שקבע אחר
חוקומשפטשלהכנסת;הסכוםלפיפסקהזויתעדכן
שינוי לשיעור בהתאם שנה, כל של בינואר ב־1
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד
המדד לעומת העדכון ביום הידוע לסטטיסטיקה,
האמורשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת,
שקלים 10 של מכפלה שהוא הקרוב לסכום ויעוגל
חדשים;שרהמשפטיםיפרסםברשומותהודעהעל

הסכוםהמעודכן;

שר שקבע אחר מסוג למגורים שכירות חוזה )5(
של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים,

הכנסתר

שכירות חוזה על יחולו לא 25יד)2( סעיף הוראות )ב(
למגוריםשנכרתביןמשכירוביןשוכרשהואקרובשלו;בסעיף
קטןזה,"קרוב"-בןזוג,אח,אחות,הורה,הוריהורה,צאצא

וצאצאיבןהזוג,ובןזוגושלכלאחדמאלהר

הוראותסימןזהלאיחולועלחוזהשכירותלמגורים25טורסייגיםלתחולה )א(
כמפורטלהלן:

חוזהשכירותלמגוריםבדירהשהיאאחתמאלה: )1(

דירהבביתמלוןכהגדרתובחוקשירותי )א(
אחרת דירה או התשל"ו-פ197פ, תיירות,

המושכרתלמטרתנופש;

על הפיקוח בחוק כהגדרתו במעון דירה )ב(
מעונות,התשכ"ה-5פ719;

דירהבביתדיורמוגןכהגדרתובחוקהדיור )ג(
המוגן,התשע"ב-82012;

דירהבמעונותלסטודנטים,לתלמידיםאו )ד(
לעובדים;

משולב[, ]נוסח הדייר הגנת שחוק דירה )ה(
התשל"ב-1972,חלעליה;

חוזהשכירותלמגוריםשתקופתהשכירותלפיו )2(
אינהעולהעלשלושהחודשים,ואיןלצדדיםברירה

להאריכה;

חוזהשכירותלמגוריםשתקופתהשכירותלפיו )3(
עולהעלעשרשנים,ואיןלמשכירברירהלבטלאת

החוזהבמועדמוקדםיותר;

לפיו, השכירות שדמי למגורים שכירות חוזה )ר(
לחודש,עוליםעל20,000שקליםחדשיםאועלסכום
החוקה ועדת באישור המשפטים, שר שקבע אחר
חוקומשפטשלהכנסת;הסכוםלפיפסקהזויתעדכן
שינוי לשיעור בהתאם שנה, כל של בינואר ב־1
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד
המדד לעומת העדכון ביום הידוע לסטטיסטיקה,
האמורשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת,
שקלים 10 של מכפלה שהוא הקרוב לסכום ויעוגל
חדשים;שרהמשפטיםיפרסםברשומותהודעהעל

הסכוםהמעודכן;

שר שקבע אחר מסוג למגורים שכירות חוזה )5(
של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים,

הכנסתר

שכירות חוזה על יחולו לא 25יד)2( סעיף הוראות )ב(
למגוריםשנכרתביןמשכירוביןשוכרשהואקרובשלו;בסעיף
קטןזה,"קרוב"-בןזוג,אח,אחות,הורה,הוריהורה,צאצא

וצאצאיבןהזוג,ובןזוגושלכלאחדמאלהר

ס"חהתשל"ו,עמ'228ר פ

ס"חהתשכ"ה,עמ'8רר 7

ס"חהתשע"ב,עמ'פ2רר 8
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עלאףהאמורבסעיף2)ב(,שכרהשוכרמהמשכיראת )ג(
הדירההמושכרתלתקופהשאינהעולהעלעשרשנים)בסעיף
קטןזה-השוכרהראשי(והשכירהשוכרהראשיאתהדירה,

כולהאוחלקה,לשוכרמשנה,יחולוהוראותאלה:

זכויותהמשכירלפיסעיפיםפ1א)א(ו־20איוסיפו )1(
להיותשלהמשכיר,ולאשלהשוכרהראשי;

החובותלפיסעיף25ח)ב(ו–)ג(יחולועלהמשכיר, )2(
ולאעלהשוכרהראשי;

סעיף לפי השוכר על חלים שאינם תשלומים )3(
25ט)ב(,לאיחולועלהשוכרהראשיר"

בסעיף27לחוקהעיקרי,אחרי"12"יבוא"פ1א,"ואחרי"20"יבוא"20א,"רר1רתיקוןסעיף27

הוספתתוספת
ראשונהותוספת

שנייה

אחריסעיףר3לחוקהעיקרייבוא:15ר

"תוספת ראשונה

)סעיפים25או־25ו(

דירה שאינה ראויה למגורים

דירהאינהראויהלמגוריםאםמתקייםבהאחדמאלה:

היאאינהכוללתמערכתניקוז,לרבותמערכתלסילוקסדירשלשפכיםודלוחין; )1(

היאאינהכוללתמערכתחשמלאומערכתתאורה; )2(

איןבהפתחיאוורורותאורהטבעיתוכןדלתותוחלונותלסגירתפתחיםאלה, )3(
ובכללזהדלתכניסהראשיתבעלתאמצעינעילה;

היאאינהכוללתמערכתלהספקתמישתייה; )ר(

היאאינהכוללתמחיצהביןהשירותיםוביןהדירה; )5(

ישבהסיכוןבלתי־סבירלבטיחותהשוכראולבריאותור )פ(

תוספת שנייה
)סעיף25ג(

חוזה שכירות למגורים

חוזהשכירותלמגוריםיכלול,ביןהשאר,אתאלה:

כתובתהדירההמושכרת; )1(

שמותהצדדיםלחוזה,מספריתעודתהזהותשלהםומענם; )2(

תיאורהדירההמושכרת,הריהוטוהאבזריםשבה,ובכללזהתיאורחלקיהרכוש )3(
המשותףהצמודיםלדירה,שהושכרו;

תקופתהשכירות,קיומהשלברירהלהארכתהתקופהותנאיהברירהכאמור, )ר(
וקיומהשלזכותלביטולהחוזהותנאיהביטול;

דמיהשכירות,מועדתשלומםואופןהתשלום; )5(

תשלומיםנוספיםהחליםעלהשוכרשאינםדמישכירות,אםישנם,וגובהם; )פ(
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פגם,אוליקויאחרבדירההמושכרתשאינוקלערך,הידועלמשכירבעתכריתת )7(
החוזה,וכלדבראחרבדירההמושכרתאובסביבתהאובנכסהמשמשאותההגורם
אוהעלוללגרוםהפרעהשלממשלשימושבדירההמושכרתוהידועלמשכירבעת

כריתתהחוזה;

פרטיםנוספיםשקבעשרהמשפטיםר" )8(

תחילתושלחוקזהשישיםימיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(רפ1רתחילהותחולה )א(

הוראותהחוקהעיקרי,כנוסחןערביוםהתחילה,יוסיפולחולעלחוזהשכירות )ב(
שנכרתלפניאותומועדר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק חינוך חינם לילדים חולים )תיקון מס' 3(, התשע"ז-2017*

1,בהגדרה"ילדחולה",1רתיקוןסעיף1 בחוקחינוךחינםלילדיםחולים,התשס"א-12001,בסעיף
המילים"שגילומעל5שנים"-יימחקור

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ט נ ב  י תל פ נ
שרהחינוך

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

פגם,אוליקויאחרבדירההמושכרתשאינוקלערך,הידועלמשכירבעתכריתת )7(
החוזה,וכלדבראחרבדירההמושכרתאובסביבתהאובנכסהמשמשאותההגורם
אוהעלוללגרוםהפרעהשלממשלשימושבדירההמושכרתוהידועלמשכירבעת

כריתתהחוזה;

פרטיםנוספיםשקבעשרהמשפטיםר" )8(

תחילתושלחוקזהשישיםימיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(רפ1ר תחילהותחולה)א(

הוראותהחוקהעיקרי,כנוסחןערביוםהתחילה,יוסיפולחולעלחוזהשכירות )ב(
שנכרתלפניאותומועדר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק חינוך חינם לילדים חולים )תיקון מס' 3(, התשע"ז-2017*

1,בהגדרה"ילדחולה",1ר בחוקחינוךחינםלילדיםחולים,התשס"א-12001,בסעיף
המילים"שגילומעל5שנים"-יימחקור

תיקוןסעיף1

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ט נ ב  י תל פ נ
שרהחינוך

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

התקבלבכנסתביוםי"זבתמוזהתשע"ז)11ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-711,מיוםי"בבסיווןהתשע"ז)פביוני2017(,עמ'190ר

ס"חהתשס"א,עמ'128;התשס"ב,עמ'7פ1ר 1
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