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-זהבחוק11הגררות
,19401דירות),(דירהשברהגבלתפקודת-הדירות"פקודת"
194121עסק),לבתידירהשכרעלההגבלותפקודת-עסק"בתיפקודת"
זעסקבתיבפקודתכמשמעותושוכר""לרבות-דייר""
1עסקבתיובפקודתהדירותבפקודתכמשמעותודירה"שכר"לרבות-שכירות"ודמי
1זהחוקלפישהוקםלשכירותדיןבית-דיןעבית"
לפיהכלעסק,בתיבפקודתאוהדירותבפקודתכמשמעותם-פירושםהמונחיםשאר

הענין.

עליהם.חלותעסקבתיופקודתהדירותשפקודתעסקבתיועלדירותעלחלזהחוק2.תחולה

דירותשלשכירותדמי:ראשוןפרק

הנדרות

אינםומטבחיםשירותחדרימרובע,מטרמ-8פחותששטחםכניסהחדרי)1(

וחדרא"בכלל
כניסהחדרוכןמרובע:מטרמ-8יותרואינומ-6פחותאינוששטחוחדר)2(

(חדר"חצי"הואיותר,אומרובעמטר8ששטחו
דירהלגבי1940(באפריל)1ת"שב'באדרכ"ביוםהואהקובע"היום")3(

בפברואר)10ת"שא'באדרג'ויוםתל-אביב,עיריתבתחוםיוםאותושהיתה

אחרת.דירהכללגבי1940(

שהיורירות
מושכרות
ב-1940

ביוםמושכרתהיתהואשרוחצישלושהעלעולהאינוחדריהשמספרדירהא)(4.

דמיהדירות,פקודתלפידירהלשכרדיןביתידיעלשכירותדמילהנפסקוולאהקובע

ששיעוריהבתוספתהקובע,ביוםבעדהשהשתלמוהשכירותכדמייהיושלההשכירות

11.בסעיףכאמורייקבעו

החדרים.וחצאיההדריםמספרלפימדורגיםיהיוהתוספתשיעוריב)(

שנפסק.דירות
דמילה:

יריע5שכירוה
לשכרדי:בית
רירה

עלשבירותדמילהושנפסקווחצישלושהעלעולהאינוחדריהשמספרדירהא)(5.
בתוספתשנפסקו,כפייהיושלההשכירותדמיהדירות,פקודתלפידירהלשכרדיןביתידי

11.בסעיףכאמורשייקבעוהשיעוריםעלתעלהשלא

ביןבהבחנההחדרים,וחצאיהחדריםמספרלפימדורגיםיהיוהתוספתשיעוריב)(

דירותלבין1945(באפריל)1תש"הבניסןי"חיוםעדשכירותדמילהןשנפסקודירות

יום.אותואחרישכירותדמילהןשנפסקו

שנקבעודירות
רמילה!

לפישכירות
נכסיתקנות
נפקדים

עלשכירותדמילהושנקבעווחצישלושהעלעולהאינוחדריהשמספרדירהא)(6.
שלההשכירותדמי1951,3-תשי"אדירות),שלשכירותדמי(נפקדיםנכסיתקנותפי

יהיה.אשרהביתבעליהיה11,בסעיףכאמורייקבעוששיעוריהבתוספתשנקבעו,כפייהיו

בה"חנתפרכמוהסברודבריהחוקהצעת;1954(ירמאב5)7תשי"דבניס:ר'ביוםבכנכתנתקבל*
226.עמ'תשי"ג,160,

230עמ'1085,מס'1תוס'1940,ע"ר1
15.עמ'1086,מס'1תוס'1941ע,,_2
1042.עמ'ת'ני"א,נ57,ק"ת*
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שי'
שנפסקודירותעלשיחולושמכסימלייםהתוספתכשיעורייהיוהתוספת454

1945(.באפריל)1תש"הבניסןי"חיוםעדשכירותדמילהן

1,ש--י"שת195נפקדים,נכסילחוקד)(12סעיףפיעלהשכירותדמיהופחתוג)(

שהופחתאכפיהשכירותדמיעלהאמורההתוספתתבוא

תיאום
שכירותדמי -5או4בסעיפיםכאמורשנפסקואושהשתלמוהשכירותדמיהושפעו7.

להעמידהחיובעלנוסףלדיירחייבהיההביתשבעלחיוביםידיעל)1(

אוועצמההדירהאתלרשותו

הדייר,וביןהביתבעלביןקיימיםשהיומיוחדיםיחסיםידיעל)2(

דמיעלאלאהאמורים,השכירותדמיעללאו-45הסעיפיםלפיהתוספתתבוא

אלה,מיוחדיםיחסיםאונוספיםחיוביםלולאנפסקיםהיואומשתלמיםשהיוהשכירות

שכירותדמי
מומכטים שתמהולאחר1954(במרס)31תשי"דב'באדרכ"ולפניודיירביתבעלביןהוסכם8.

7,עד4הסעיפיםלפיהשכירותדמיעלהעוליםשכירותדמיעלהשכירותחוזהתקופת
אתלשלםחייביםוחליפיודייראותויהיוהמוסכם,לפישכירותדמיהשתלמוהאמורוביום
סעיפים.באותםהאמוראףעלהמוסכמים,השכירותדמי

שכירותדמי
דירותשל

אחרות

שכירותדמילהלקבועניתןשלאאחרתודירהיותראוחדריםארבעהשלדירה9*

ש"זביוםבעדהשהשתלמוהשכירותכדמייהיושלההשכירותדמי6,עד4הסעיפיםלפי

11.בסעיףכאמורשייקבעהשיעורעלתעלהשלאבתוספת1953(,באפריל)1תשי"גבניסן

מכסימום
שלומינימום

שכירותדמי

שייקבעהסכוםעלהשכירותדמייעלולאו-79עד4בסעיפיםהאמוראףעלמ100.

כסכוםכאמורשייקבעהסכוםמןיפחתוולאלחודש,לחדרמכסימליכסכום11בסעיףכאמור
יכוליםבאלהכיוצאאוארעיבמבנהבצריף,שבמרתף,בדירהאולםלחודש,לחדרמינימלי

המינימלי.הסכוםמןנמוכיםלהיותהשכירותדמי

לביןו-46בסעיפיםבהןשמדוברדירותביןבהבחנהייקבעהמכסימליהסכוםב)(
אחרות.דירות

התוספותלניעת
ושינוייכן לפיוהמינימוםהמכסימוםוסכומיו-4,569,הסעיפיםלפיהתוספותשיעוריא)(ן1.

שיעוריאתלשנותבתקנותרשאיתהממשלה;בתקנותהממשלהידיעלייקבעו10סעיף

יותקןלאכזהששינויובלבדמקצתם,אוכולםוהמינימום,המכסימוםסכומיואתהתוספות

לשנה,מאחתיותרלאמכןולאחרזה,חוקשלתקפותחילתמיוםחרשיםששהבעבוראלה

פרסומןמיוםחדשיםארבעהכעבורלתקפןייכנסוזהסעיףלפיתקנותב)(

פרסומן.מיוםחדשיםשלושהתוךהחלטהמכוחהכנסתידיעלבוטלולאאםברשומות,

התוספותשיעורייחולוזהסעיףלפיתקנותהממשלההתקינהלאעודכלג)(

זה.לחוקהראשונהבתוספתהמפורטיםוהמינימוםהמכסימוםוסכומי

שכירותרטי
בנכסימוסכמים
נפקדים

דמיעלהעולםומכירותדמינפקדיםנכסיעלהאפוטרופוסעםבחתהלדירהנקבעו12.

באותםהאמוראףעלהדירה,שלהשכירותדמייהיו11,עד4הסעיפיםלפיהשכירות

תש"י--נפקדים,נכסילחוקד)(12סעיףפיעלהופחתוואםבחוזה,שנקבעוכפיסעיפים,

יהיה.אשרהביתבעליהיהשהופחתו,כפי-1950

שכירותדמי
משנו)כשכירות צירוףחלקאותושלהשכירותדמייהיוממנה,הלקוהשכירבדירההדרדיירא)(13.

:הבאיםהסכומים

יעלהשלאסבירריווחבתוספתהדירה,כלשלהשכירותמומייחסיחלק)1(

;השכירותדמישלחלקמאותו100%על
---

86עם,תש,,,37סיח1
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-

מוטלים"מים,דמילרבותהאחרים,םימולשתינ4?שנראהמןיחסיחלק

הדירה.מחזיקבתורהראשיהדיירעל

שהשכירכשהאדםגםהענין,לפיהמחוייביםבשינייםיחולו,זהסעיףהוראותלבן
שהואוביןהמושכרהנכסבעלשהואביןעליו,אלותהדירותפקודתשהוראותדייראיננו
שוכר.

רמיקביעת
ע5השכירות

הצדדיםידי

הצדדיםרשאיםו-5,91013,הסעיפיםלפיוהמינימוםהמכסימוםבתחום)04ן4.
"ביתידיעלהשכירותדמישנפסקולאחרגםלכךרשאיםהם,השכירותדמיעללהסכים

הדין.

מלהסכיםהצדדיםמןלמנועכדיבהםאיןו-4,6הסעיפיםלפיהתוספתשיעוריב)(

יותר.נמוכיםשכירותדמיעל

כסיפסיקת
עןהשכירות

הדיוביתירי

שלאאו6,או4הסעיפיםלפיהשכירותדמיבדברדעותחילוקינתגלעוא)(115

5,הסעיפיםלפיוהמינימוםהמכסימוםבתחוםהשכירותדמיבדברהסכםלידיהצדדיםבאו

השכירות.דמיאתהדיןביתיפסוקו-910,13,

-הבאיםהמקריםמןאחדבכלמחדשהשכירותדמיאתלפסוקרשאיהדיןביתב)(

לסעיףבהתאםמינימוםאומכסימוםבסכומיאותוספתבשיעורישינויחל)1(

111
לדירהחוברויותראודירותשתיאויותר,אודירותלשתיחולקההדירה)2(

;אחת
שלהמבנהשינויעלאוניכריםשיפוריםעלהוצאותהוציאהביתבעל)3(

שינוייו.אומשיפוריומשתבחתשהדירהנכסשלאוהדירה

חוקות

שנפסקואו4בסעיףכאמורבעדהשהשתלמוהשכירותדמישנתעלמודירהב)(

באותהלהדומהדירהשלהשכירותכדמיהיואלהשכירותשדמיחזקה5,בסעיףכאמור

סביבה.

עסקבתישלשכירותרמישני:פרק

שכירותרמי
עטףבתישל

מסונים
מסויימים

:הסוגיםואלה18,בסעיףכאמורשייקבעוהמכסימוםשיעוריעליעלוולא
;בחנותהנמצאשהואכלעסקבית
:מאלהאחדוהואבחנותנמצאשאינועטקבית

;מסחרבית
;מלאכהבית
יחרושתבית
;בולבקררגיליםאינםשלקוחותמחסן
;משרד
מלון.בית

שטחשלמרובעלמטרלחודשבלירותייקבעווהמכסימוםהמינימוםשיעוריב)(
השי-;להדרלחודשבלירותהשיעוריםייקבעושלגביהםמלוןובתיממשרדיםחוץבנוי,

:זודרךעלבהבחנהייקבעועורים
משתמשיםשאינםמלאכהובתימסחרבתיבחנות,הנמצאיםעסקבתי)1(

היותםלפי-סוסכוחותשניעלעולהשאינובמנועמשתמשיםאובמנוע

16.4.1964תשי"ר,בניס,י"ג151,החקיםספר94
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עירמתבתחומי18,בסעיףכאמוריכךקבעתשהממשלהעיריותבתחומימצויים
18,בסעיףכאמורלכךקבעהשהממשלהמקומיותמועצותבתחומיאחרות,

מצוייםהיותםלפיגםעיריות,בתחומימצוייםשהםובמידהאחרים,במקומותאו
;בפרבראוצדדיברחובמרכזי,ברחוב

אחרבמקוםאועיריהבתחוםמצוייםהיותםלפי-מלוןובתימשרדיםס(
ביןאו1935(בינואר)1תרצ"הבטבתב"ולפנילראשונההחזקתםמועדלפיוכן

תש"ובטבתכ"חמיוםאו1945(בדצמבר)31תש"ובטבתכ"זלביןיוםאותו
ואילל.1946(בינואר)1

-זהסעיףלעניןג)(

;חדר""בכללאינםשירותחדרי)1(

דב4יגדלושלוהשכירותדמימרובע,מטר16עלעולהששטחוחדר)!1(
;16לביןהמרובעיםהמטריםעודףשביןהיחס

צדדי.ובחלקומרכזיבחלקולהיותיבולאחדרחוב)%

יעתקב
השיעורים
ושינוייהם

הממשלהידיעלייקבעוהקודםהסעיףלפיוהמכסימוםהמינימוםשיעוריא)(18.
ששינויובלבדמקצתם,אוכולםהשיעורים,אתלשנותבתקנותרשאיתהממשלה;בתקנות

יותרלאמכןולאחרזהחוקשלתקפומתחילתחדשיםששהכעבוראלאיותקןלאכזה
לשנה.מאחת

ברשומות,פרסומןמיוםחדשיםארבעהכעבורלתקפןייכנסוזהסעיףלפיתקנותב)(
פרסומן.מיוםחדשיםשלושהתוךהחלטהמכוחהכנסתידיעלבוטלולאאם

המינימוםשיעורייחולוזהסעיףלפיתקנותהממשלההתקינהלאעודכלג)(
זה.לחוקהשניהבתוספתהמפורטיםוהמכסימום

רטיקביעת
ביזהשכירות
טינימום

טכסיסים.

דמישיעורייקבעו-1718הסעיפיםלפיוהמכסימוםהמינימוםשיעוריבתחום19.

השכירות.דמישיעוראתהדיןביתיפסוקביניהםהסכםובאיןהצדדים,ידיעלהשכירות

עסקבתי
ותיבחנו

עמוקות שעמקוהחלקעל:מרובעמטר50עלעולהאינוהעסקביתשלשטחואם)1(
;החזיתמאורךשניםפיעלעולהאינו

אינושעמקוהחלקעל:מרובעמטר50עלעולההעסקביתשלשטחואם)2(

החזית.אורךעלעולה

ביתשלהשכירותשדמיובלבדאחוז,בחמישיםהשיעוריפחתהנותרהשטתלגבי

מגיעיםשהיוהשכירותמדמייפחתולאמרובעמטר50עלעולהששטחועסק

מרובע.מטר50רקשטחוהיהאילו

הצדאתזהסעיףלעניןכהזיתיראורחובות,שניבפינתהעסקביתהיהב)(
מגיעיםשהיוהשכירותמדמייפחתולאהשכירותשדמיובלבדמרכזי,היותרלרחובהפונה

מרכזי.הפחותלרחוברקפונההחנותהיתהאילו

חרושתבתי
גדולים אחוזוחמישהבעשריםהשיעוריפחתמרובעמטר150עלהעולהשטחלגבי;מרובע

16.4.195495תשי"ד,בניסוי"ג151,החוקיםספר
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קבע,חיבורלמושכרושחובריציע17בסעיףהנקוביםהסומםמןעסקבביתהיה_122יציעים
ביתבעדהמשתלםהשיעורמןאחוזוחמישהעשריםהיציעשלהשכירותדמישיעוריהיה
המשתלםהממוצעהשיעורמן-21בסעיףאו20בסעיףהנידונותובנסיבותגופו,העסק
:בעדה

יעלולא1954(באפריל)1תשי"דב'באדרכ"זיוםלאחרהראשונותהשניםבשתי23.קניתהוראה

אותובושהחזיקהדיירלגבי17,בסעיףהנקוביםהסוגיםמן'עסקביתשלהשכירותדמי
:אלהמשניהקטןהסכוםעלחליפיו,ולגבייום

221עד17הסעיפיםלפיהשכירותדמי)1(

115%שלבתוספתהאמור,ביוםהעסקביתבעדשהשהלמוהשכירותדמי)2(

השניה.בשנה130%ושלהראשונהבשנה

שכירותדמי
משנהבשכימת

השכירותדמייעלולאממנו,חלקוהשכירעסקבביתומשתמשהמחזיקדיירא)(24,

הבאים:הסכומיםצירוףעלחלקאותושל

שלאסבירריווחבתוספתהעסקביתכלשלהשכירותמדמייחסיחלק)1(
1השכירותדמישלחלקמאותו100%עליעלה
המוטליםמים,דמילרבותהאחרים,והתשלומיםהארנונותמןיחסיחלק)2(

העסק.ביתמחזיקבתורהראשיהדיירעל

שהשכירכשהאדםגםהענין,לפיהמחוייביםבשינוייםיחולו,זהסעיףהוראותב)(
שהואוביןהמושכרהנכס'בעלשהואביןעליו,חלותעסקבתיפקודתשהוראותדייראינו

עליו.חלהעסקבתישפקודתבמקוםנמצאהעסקשביתובלבדשוכר,

עסקבית
אחרישנבנה

9.9.1948
131943,1(,מס'(תיקון)(ההגנהתקנותלפישכירותדמילוונפסקו,1943(בספטמבר)9

אףעלשנפסקו,השכירותמדמייפחתולאשלוהשכירותדמיעסק,בתיפקודתלפיאו

24.עד17בסעיפיםהאמור

עסקתיכ
04עד17בסעיפימהאמוראףעליפחתו,לאשלוהשכירותדמינפקדים,נכסיעלרופוסנפקריםבנכסי

נפקדים,בבסילחוקד)(12סעיףפיעלהופחתוואםבתווה,שנקבעוכפיהשכירותמדמי

יהיה.אשרהביתבעליהיהשהופחתו,בפי-ש--י"שת195

כ"חאחריהושלמהשבנייתובבניןהנמצא17בסעיףהנקוביםהסוגיםמןעסקבית27.
עסקביה

מיותרבבניו
שהושלם

1.1.1946אחרי

שלהמיוחדאפיובגללרגילותבלתיבהוצאותכרוכהוהיתה1946(בינואר)1חש"ובטבת

17הסעיפיםלפיהמכסימוםעללעלותיבוליםשלוהשכירותדמישכלולו,בגללאוהבנין

24.עד

שכירותרמי
וחליפיהםהצדדיםאתהמוסכמיםהקכירותדמייחייבו17,בסעיףהנקוביםהסוגיםמןעסקמוסכמים

24.עד17בסעיפיםהאמוראףעלההסכם,תקופתלמשך

האלההסוגיםמןעסקובית17בסעיףהנקוביםהסוגיםמןשאינועסקביתא)(29. שכירותדשי
הצדדיםחפשים-24עד17שבסעיפיםהנתוניםלפישכירותדמילולקבועניתןשלאת51בגהללא

יפסוקהריןשביתלבקשצרכלרשאיבתיהםהסכםבאלן1שלוהשבירותדמיעללהסכים

השכירות.דמיאת

633.עמ'1288,מכ'2תוס'1943,ע"ר1

ח141[16.1השי"ד,בגיס;י"ג51!,ההקיםסמר96
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שיטהלפיאוידך.מוסיםלפישישתנוקכ-רותךתלעלל-סייםד~שר,9ויד~ק",

הדין.בית.ודיעלשנפסקולאחרגםהשכיהותדמיעללהסכיםרשאיםהםמוסכמת.ו

דמיפסיקת
מחדששכירות

אחדבכלמחושלפסקיהוארשאיעסק,שלביתהשכירותדמיאתהדיןביתפסקק3*

הבאים:המקריםמן

ו18לסעיףבהתאםמכסימוםאומינימוםבשיעורישינויחל)1(

ובלבדהשכירות,דמיגובהעללהשפיעהעלוליםבנתוניםשינויחלה!(

וחודשעשרלשניםמאחתיותרתוגשלאזופסקהלפישבקשה

שלהמבנהשינויעלאוניכריםשיפוריםעלהוצאותהוציאהביתבעל)3(

שינוייו.אומשיפוריומשתבחהעסקשביתנכסשלאוהעסקביתשל

ותיקוניחשירותים:שלישיפרק

תחולה ושלדיירכלפיביתבעלשלחיוביםלקבועאלאבאותאינןזהפרקהוראותא)(31,
הענין.לפיהכלעסק,בביתאם-בדירהאםבית,בעלכלפידייר

עלאוביתבעלעלחיוביםהמטילאחרדיןמכלגורעותאינןזהפרקהוראותב)(
דייר.

תחילתאחרישנעשההסכםאולםהסכם,כלאףעלחלותזהפרקהוראות)0

ההסכם.תקופתלמשךהצדדיםאתיחייבעסקביתלגביזהחוקשלתקפו

מאור ובחדרלביתבכנימההקיימיםהמאורמתקניאתתקיןבמצבלהחזיקחייבהביתבעל32*
הבית.בעלעלחלותזהשירותהוצאותמאור.מהםולספקהמדרגות

ניקוי המדרגות.חדרושללביתהכניסהשלבניקויחייבהביתבעלא)(33.

ביתאולםהדייר,עלומחציתןהביתבעלעלמחציתןהלותזהשירותהוצאותב)(

זאת.המצדיקותסיבותראהאםאחרת,הלוקהביניהםלחלקןרשאיהדין

הדיירמןהחזרתןלדרושרשאיוהואזה,שירותהוצאותלהוציאחייבהביתבעלג)(

הדייר.עלחלותשהןבמידה

שופכיובור להרקתוולדאוגהקייםהשופכיןבוראתתקיןבמצבלהחזיקחייבהביתבעלא)(34*

הסדירה.

דייראםאולםלהוציאן,חייבוהואהביתבעלעלחלותזהשירותהלצאותב)(

דיירלחייבהדיןביתרשאיהשופכין,בורשלרגילבלתילמילויהגורםעסקבביתמחזיק

זה.שירותעלשהוציאסמהחלקהביתלבעללהחזירזה

החיובביצוע
ניקוישמאור,
שופכיזובור

לאחר-הדייררשאי34,או3233,הסעיפיםלפיהשירותיםאתהביתבעלקייםלא35.

-האחריםלדייריםגםוהודיעהשירותלקיוםסבירזמןלונתןבכתב,הביתבבעלשהתרה

לשאתשחייבממישהוציאמהשלהחזרהולדרושהשירותלקיוםהדרושאתלעשות

שירות.אותובהוצאות

חמים,מים
ומעליתחיסום לכךשהתחייבבמידהמעליתושירותחימוםחמים,מיםלספקחייבהביתבעלא)(36.

ההסכםתקופתתוםשלאחרהתקופהלגביאולםלאחרונה,עליהםשהוסכםהשכירותבתנאי

המצדיקותסיבותראהאםממקצתו,אוכזהמחיובהביתבעלאתלפטורהדיןביתרשאי

זאת.

מהןחלקלהטילרשאיהדיןביתאולםהדייר,עלחלותאלהשירותיםהוצאותב)(

זאת.המצדיקותסיבותראהאםהבית,בעלעל

18.4.195497תש'"ד,בניס,י"ג151,החוקיםספי
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דוריותהשירותשלטיירהוהספקה36סעיףלפיכשירוחהביתבעלחייב"1(37.רטניםחיקןז
'י(תיקון.באיתוהביתבעלאתלחייבהדיןביתרשאילו,המשמשיםהמתקניםתיקון

הלוקתןדרךיפסוקהדיןוביתהדיירועלהביתבעלעלחלותהתיקוןהוצאותב)(
;,ביניהם.

השארביןהדיןת4ביתחשבההוצאותחלוקתלגביוהןבתיקוןהחיובלגביהןג)(
התיקון.בהוצאותלשאתצדדים"שלביכלתם

הוארשאיהחווב,אתהביתבעלוקייםבתיקוןהביתבעלאתהדיןביתחייבד)(
הדייר.עלהטילןהדיןשביתבמידההוצאותיוהחזרתהדיירמןלדרוש

החזרתריו
כריוהוצאות

שכירותרמי
קצובסכוםהביתלבעללהחזיר37או33,3436,הסעיפיםלפידיירהדיןביתחייב38.

סכוםיראובשיעורין,לפרעונומועדיםאוהסכוםלמרעוןמועדהדיןביתופסקמהוצאותיו,
דמישלאי-תעלוםמחפתפינויתביעתלעניןהשכירותמדמיכחלקאלהשיעורייאוזה

ישכירות.

תיקונים
הכניסהלרבותהבית,שלאתריםוהלקיםהמושכראתלתקןחייבהביתבעלא)(39,חיוניים

אוהדיירשלבריאותואובטחונולשמירתדרוששהתיקוןבמידהוהגג,המדרגותחדרלבית,
יסודיות.בניהעבודותהמצריךתיקוןלהוציאחיוני),תיקון-להלן(ממנומסררלמניעת

עירונירופאידיעלעירוני,מהנדסידיעלזהסעיףלצורךשניתנהתעודהב)(

תשמשברשומות,שפורסםבצוהמשפטיםשרידיעללכךשנקבערופאאומהנדסידיעלאו
חיוני.תיקוןהואבההנזכרשהתיקוןלכאורהרטיה

אולםהדייר,עלומחציתןהביתבעלעלמחציתןחלותאלהתיקוניםהוצאותג)(
רשאיוהואזאת,הלצדיקותסיבותראהאםאחרתחלוקהביניהםלחלקןרשאיהדיןבית

הדייר.באשמתנגרםבתיקוןשהצורךמצאאםדיירעלכולןלהטילן

מןהחזרתןלדרושרשאיוהואאלה,תיקוניםהוצאותלהוציאחייבהביתבעלד)(
הדייר.עלחלותשהןבמידההדייר

החיובביצוע
ושירגתים
ותיקונים

רשאי36,סעיףלפיבוחייבשהואשירותקייםלאביתשבעלהדיןביתמצאש)400.

השירות.לקיוםהדרושאתלעשותאדםלמנותהוא

הוא,רשאי39,סעיףלפיאו37סעיףלפיבתיקוןביתבעלהדיןביתחייבב)(

יעשהלאהביתשבעללמקרההתיקוןאתלעשותאדםלמנותמכן,לאחראוהחלטהבאותה

הדין.ביתלכךשקבעהזמןתוךאותו

שהכניסהמקוםלכלשליחו,אוהואלהיכנס,מוסמךזהסעיףלפישנתמנהמיג)(

לאחראומראשלגבות,מוסמךוהואהתיקון,עשייתאוהשירותקיוםלשםדרושהאליו

עליו.החלהשיעוראתהתיקוןאוהשירותבהוצאותלשאתשחייבמימכלמעשה,

הוראותלממונהולתתבתנאיםזהסעיףלפימינוילהתנותרשאיהדיןביתד)(

בעלעלתשלומוולהטילשכרלממונהלהקציבהדיןביתרומאיוכן,לנכוןימצאאשרככל
לנכון.שימצאבחלקיםהדיירועלהבית

המצרירתיקון
בניהעבודות
ת1יר1לי

הרשותחיים,סכנתלמניעתדרושוהואיסודיותבניהעבודותהמצריךתיקוןא)(41,
'הבניה.לדיניבהתאםאותושיעשהובלבדלעשותו,הדיירבידי

יש4501.4השייר,ב(יכ,:-,151,הודקיםסמר%
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.יתיקך*
הדרושהבניהרשיוןאתלבקשהדיררשאיאחרחיקוקבכלהאמוראףעלג)(
-התיקון.עשייתלשםדרושהאליושהכניסהמקוםלכלשליחו,אוהואולהיכנס,

ישיםי'!רשאיאחדים,דייריםבביתוישהדיירעלהוצאותחלותזהפרקשלפיאימתכלא)(42.
מהםאחדכלשלהשתתפותומידתואתהחייביםהדייריםאוהדייראתלקבועהדיןכיח

אחדם

הוצאות.באותן
בעצמומחזיקכשהואהביתבעלאתגםכדייררואיםהוצאותחלוקתלעניןב)(

הבית.מןבחלק
חלקכלפיהק36בסעיףהאמוריםהשירותיםמןבשירותהביתבעלהתחייבג)(

לפיהוצאותבהחזרתשבביתאחריםדייריםגםלחייבהדיןביתרשאישבבית,הדייריםמן
ו-36.37הסעיפים

מהחמתפטייסעיףבתוקףאו39או37סעיףלפיתיקוןשלהוצאותלהחזירשחוייםדיירא)(43.

יצאן""שחוייב,היוםמןשבועייםתוךהבית,לבעלבהודיעוזהמחיובעצמולפטוריכולג)24(,

הבית.בעלעליחולזהסעיףלפיעצמושפטרדיירעלחלשהיההסכוםב)(

יום.מאותוחדשיםשלושהתוךהמושכראתובפנותוהמושכר,אתלפנותרצונועל

הזמןבעדשכירותדמיחייבאינוזהסעיףלפיהמושכראתשפינהדיירג)(
הפינוי.שלאחר

דרישתו.פיעלהתיקוןנעשהאםזה,סעיףלפיעצמולפטוריכולאינודיירד)(

י,,ד_משנהר,!תהיהו-353940,עד32הסעיפיםלפידיירשלשזכותולהורותרשאיהדיןביתא)(44.
הבית.בעלכלפילדייר-משנהגםנתונה

הדיןביתרשאי36,בסעיףהאמוריםהשירותיםמןבשירותהביתבעלהתחייבב)(

גםנתונהתהיההתחייב,שכלפיולדייר37או36הסעיפיםלפיהנתונהשזכותלהורות
הבית.בעלכלפידייראותושללדייר-משנה
לעניןהבית,בעלרשאיב),(קטןסעיףאוא)(קטןסעיףלפיהדיןביתהורהג)(

-והיהמדייריו,כאחדדייר-משנהאותולראותזה,פרקלפיהוצאותההזרת

בללו,המושכראתשכרשממנווהדיירהמשנהדיירחייביםבכך,בחראם)1(
1מושכראותועלהחלותההוצאותמןיחסיחלקאחד
המושכרעלהחלותההוצאותאתדרשאלאבכך,בחרלאהביתבעלאםט!(
מהוצאותיחסיחלקהחזרתהמשנהמדיירלדרושהדייררשאיבלבד,הדיירמן

אלה.
40.סעיףלפישנתמנהלממונהגםנתונהג)(קטןסעיףלפיהברירהד)(
קצובסכוםלדיירלהחזיר)2(ג)(קטןסעיףלפידייר-משנההדיןביתחייבה)(
הסכוםלפרעוןמועדהדיןביתופסק37,או33,3436,הסעיפיםלפישנפסקומהוצאות

לעניןהשכירותמדמיכחלקאלהשיעוריןאוזהסכוםיראובשיעורין,לפרעונומועדיםאו
שכירות.דמישלאי-תשלוםמחמתפינויתביעת

.רית'מ'"לספקאואחרציודאוכליםריהוט,הדיירלרשותלהעמידהביתבעלהתחייבא)(45*
בעדםלקבלהוארשאיזה,בפרקהנידוניםהשירותיםמןשלאאחרשירותאוחשמללו

םמיגתבית

1הדיןביתידיעלזותמורהתיקבעהצדדיםביןהסכםבאין1סבירהשתהיהובלבדממורה,
עשרלשניםמאחתיותרלאאךבפעם,פעםמדימחדשזותמורהלקבוערשאיהדיןבית

חודש.
משנה.דיירלביןדיירביןגםחלותזהסעיףהוראותב)(

16.4.1954911תשי"ד,בניסוי"ג151,הח.קימשפר
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מושבםומקומותשיפוטםאזוריבצו,ויקבע,לשכירותדיןבתייקיםהמשפטיםשר46.

ציבויהנציגיושנידיןביתכאבשלוםשופט:בשלושהידוןלשכירותויןביתא)(47.

רשימתמתוךואחדבתיםבעלינציגירשימתמתוךאחד:יהיוהציבורנציגיב)(
לושיוצעומועמדיםמתוךבצו,המשפטים,שרידיעלייקבעואלהרשימות1דייריםנציגי
עלאורפרזנטטיביים,ארגוניםהשרלדעתשהםדייריםוארגוניבתיםבעליארגוניידיעל
דיירים.אובתיםבעלימייצגיםהשרשלדעתאנשיםידי

יהיהזה,חוקמהוראותהנובעעניןבכללדוןמוסמךיהיהלשכירותדיןביתא)(48.סמכות

יהיה.גשרשוויו

שלוםמשפטביתשלככוחולשכירותדיןביתשלכוחויהיהזוסמכותבתחוםב)(

אזרחי.במשפט

אחר.חיקוקלפיאחרמשפטלביתהנתונהמסמכותלגרועבאאינוזהסעיףג)(

רתירא

ערעור
עופ55והוצאה

כמולפועלולהוצאהלערעורניתניםלשכירותדיןביתשלאחרתוהחלטהדיןפסק50.

שלום.משפטביתשלאחרתוהחלטהדיןפסק

מעברהוראות:חמישיפרק

ידםת5יתח
השעירות

יםהחרש

כ"זמיוםיחולוהחדשים)השכירותדמי-להלן(זהלחוקבהתאםהשכירותדמי51.

1954(.באפריל)1תשי"דב'באדר

פיגוריםם51שת
דמיע"ח

חדשיםשכירות

נמוכיםשכירותדמיכןלפניהדיירושילםהדשיםשכירותדמיהדיןביתפוסק52.

עשהלא1בשיעוריןלפרעונומועדיםאוההפרשלפרעוןמועדלפסוקהדיןביתרשאימאלה,
השכירותדמישנפסקומיוםיוםשלושיםתוךההפרשאתלפרועהדיירחייבכן,הדיןבית

החדשים.

שכירות,דמילשלםבממשיךדירהשלדייריראוהיירותלפקודת8סעיףלענין53.
הגנה
לאאםאףשכירות,דמיכמשלםעסקביתשלדייריראועסקבתילפקודת4סעיףולעניןפינויבפני

לשלםחייבשהיההשכירותדמיאתמשלםהואעודכלהחדשים,השכירותדמיאתשילם

':מאלהאחדבונתקייםולא1954(באפריל)1תשי"דב'באדרכ"זערב

חדשים,שכירותכדמיפלוניסכוםלשלםבכתבממנודרשהביתבעל)1(

שהואהדרישהמקבלתיוםשלושיםתוךבכתבהביתלבעלהודיעלאוהדייר

1בההנקובהסכוםעלחולק

הדיירלביןהביתבעלביןבכתבבהסכםנקבעוהחדשיםהשכירותדמי)2(

לכךשנקבעיותרמאוחרבמועדאוההסכםמיוםיוםששיםתוךשולמוולא

1בהסכם
יוםששיםתוךשולמוולאדיןביתידיעלנפסקוהחדשיםהשכירותדמי)3(

דין"בית1הדיןביתידיעללכךשנפסקיותרמאוחרבמועדאוהפסקמיום

דמיפסיקתעלהערעורבירורלאחרעדהתשלוםמועדאתלדחותרשאי

החדשים.השכירות

Db~bהדרישה
)1(.53סעיףלעניןמספקתדרישהתהיהזה

ש28.4691תשי"ד,בניס,י"ג151,החרקיםטר100
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מזלםי"חוזהפיעלדירהשלדיירהיה1954(באפריל)1תשי"דב'באדרכ"זשביוםמי55*

ימס'"השכירותדמיאתבחירתו,לפיהחוזה,תקופתיתרתבעדישלםתמה,לאעדייןשתקופתו

בחוזה.שנקבעוהשכירותדמיאתאוהחדשים

רס'ש'ני'משהשתנוגםהענין,לפיהמחוייביםבשינוייםיחולו,55עד52הסעיפיםהוראות56*
השכירות

תקנותעפ"י18.סעיףאו11סעיףלפישהותקנומתקנותכתוצאההשכירותדמי

שונותהוראותששי:פרק

פייסתה'קיי-1940דירות),(דירהשכרהגבלתבפקודת51.
הדירות

'בטלימוג5דע4םיפיעסה'.-)1(
.

'.

.,,.מדמילמעלה"יבואהיסודי"הדירהמשכרלמעלה"במקום)1(,6בסעיף)2(
ויימחקהמגבילוהתנאיד"ישת-1954",הדייר,הגנתחוקלפיהשכירות

הגנתחוקפיועל"יבואזו"פקודהפיעל"אחריברישא,)1(8כסעיף)3(
ד"ישת-1954"הדייר,

הוראותועם"יבואזו"פקודההוראותעםבהתחשב"אחרי)3(8בסעיף)4(

וד"ישת-1954"הדייר,הגנתחוק
בטל.-10סעיף)5(

יקירתתיקיו-1941עסק),בתי(דירהשכרעלההגבלותבפקודת58*

ובהתחשב"יבואלהטילם"שאפשרבמידה"אחריברישא,)3(,4בסעיף)1(
עסקבתי

,יימחקהראשוןהמגבילוהתנאיד"ישת-1954",הדייר,הגנתחוקבהוראות

בטלים.---13עד6המעיפיםה)

וק"ת"ו--1נ"שת-194%חירום,מבעתמקרקעיםתפיסתלהסדרבחוקעע(
תפיסתלהסדר

מקי"יםהמכ-הדירהשכר"עלאויסוד"דירהשכר"עלבושמדוברמקוסבכלה)
בחי(דירהשברעלההגבלותלפקודת"(6סעיףפיעלשנקבעכפיסימלי

1י"ישת-1954"הדייר,הגנתלהוקבהתאםשכירותדמי"קרי1941",עסק),

שכרעלב"ממונהאודירה"לשכרדיןב=ביתבושמדוברמקוםבכל)2(
1ד"ישת-1954"הדייר,הגנתבחוקכמשמעותולשכירותהדיןבית"קרידירה"

זה:קטןסעיףיבואג)(קטןסעיףבמקום12,בסעיף)3(

רשאיכאמור,שברהודעתעסקביתשלאודירהשלדיירקיבלא(ג)

לשבירותהדיןלביתלהגישאותהשקיבלמיוםיוםשלושיםתוךהוא

השכרשיעורלקביעתבקשהד"ישת-1954,הדייר,הגנתבחוקכמשמעותו
האמור."החוקלהוראותבהתאםייקבעזהושיעורהחוקי,

חזקתיקח-2א"ישת--1950וחילופים),אירוחמשנה,שכירות(הדיירהגנתבחוקא)(60*

גה,גהההדיירשלמזכותולגרועכדיזובהוראהאיןאך"יווסף6סעיףבסוף)1(
חיי.פ'ם).א'י.ח1ד"ישת-1954"הדייר,הגנתלחוקבהתאםשכירותדמיהמשנהמדיירלדרוש

הדייר,הגנתחוקפיעלהמחוייביםבשינויים"יווסףא)(13סעיףבסוף)2(
ד"ישת-1954".

פיעלקצובבסכוםדירהלשכרתוספתזהחוקשלתקפותחילתלפנינקבעהב)(

תחולא"ישת-1950,,וחילופים),אירוחמשנה,שכירות(הדיירהגנתלחוקב)(4סעיף

כאחד.תוספתאותהועלדירהשכראותועלזהחוקלפיההעלאה

1.עמ'תש"י,27,כ-חן
DV.2'תשי-א,ce~פ-ה2

נמ1נ0י16.4.4תשי-ר,בניסוי"ג151,החוקים480
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תקנות-תיאום,
רוםישעת-ח,י

מוסרות),שיכוו(
הטרינה

.

בירושלים)

מליכהמקרקעיםתפיסתבדברתקנות-שעת-חירוםפיעלהנתונהסמכותט610*

תהילתמיוםנתונהדירה,לשכרהדיןלבית1,ש--י"שת195בירושלים),המדינהמוסדות

לשמרושהדקלביתזהחוקסיתקפו
פקודתלפיעסקביתשלדייראוהדירותפקודתלפידירהשלדיירשהיהמיב)(

לתקנות-בהתאם;תפיסהצופיעלהעסקביתנתפסאיהדירהנתפסהאילולאעסקבתי

ש--י"שת195,בירושלים),המדינהמוסדותלשיכוןמקרקעיםתפיסתנדברשעת-חירום

אםהאמור,התפיסהצושבוטללאחרעסקביתאותושלאודירהאותהשלכדייריראוהו

האמורות.לתקנותבהתאםאלטרנטיבימקוםאיהתפיסהבשלפיצוייםקיבללא

חוקתיקון
הדיירהגנת

חרשים)בנינים(

תלוייםענינים
ועוטדיט

אחרי3,ובסעיף2בסעיף2,ג"ישת-1953חדשים),בנינים(הדיירהגנתבהוק62*

ד"ישת-1954".הדייר,הגנתחוק"יבואעסק"בתיפקודת"

לשכרדיןביתלפניועומדתלויהיהזהחוקשלתקפותחילתשביוםעניןכלא)(63.

דירהלשכרדיןביתלפניאושכירותדמיעלממונהלפניאוהדירותפקודתפיעלדירה

לשכירות.הדיןביתלפניועומדכתלוייוםמאותוהחליראוהועסק,בתיפקודתפיעל

פקודתפיעלביןדירה,לשכרדיןביתשלהחלטהעלערעורוכלכזהעניןכלב)(

יימשךועומד,תלויהיהזהחוקשלתקפותחילתשביוםעסק,בתיפקודתפיעלוביןהדירות

זה.חוקשלתקפותחילתערבבתוקףשהיהדיןאותופיעלבוהדיון

הנוגעבכלתקנותלהתקיןרשאיוהואזה,חוקביצועעלממונההמשפטיםשר64.ותקנותביצוע

-השארוביןלביצועו,

1החלטותיועלובערעוריםלשכירותהדיןבביתהדיןסדריבדבר)1(

לשכירות.הדיןבביתהמשתלמותהאגרותבדבר)2(

ראשונהתועת

ג))(11סעיף(

:4סעיףלפיהתוספתשיעוריא)(

70%1-אחדחדרשללדירה
85%1-וחציחדרשללדירה
100%1-חדריםשנישללדירה
115%1-וחציחדריםשנישללדירה
130%1-הדריםשלושהשללדירה
145%.-וחציחדריםשלושהשללדירה

)1(

ח(

ק(
)4(
)5(
י(

:5סעיףלפיהתוספתשיעוריב)(

:1945(באפריל)1תש"הבניסןיאתעדשכירותדמילהשנפסקולדירהו)(

;50%עד-אחדחדרשללדירה
65%1עד-וחציחדרשללדירה
ו75%עד-חדריםשנישללדירה
90%1עד-וחציחדריםשנישללדירה
100%1עד-חדריםשלושהשללדירה
115%1עד-וחציחדריםשלושהשללדירה

)1(

ח(

ק(

א(

ט(

509.עמ'תש"י,72,ק"ת1
148.עט'תשי"ג,132,סיחג

4.1954~1השי"ר,בניס,י"גb'pinn,151ספרנ20
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1945(האפריל)1תשעהבניסןי"חאחר*שכירותדמילהשנפסקולדירהוו)(

40%;עדאחד-חדרשללדירה)1(

ז05ל~עד--וחציחדרשללדירה"(

קל~5;עד--חדריםשנישללדירה""

א(
ל"דע--יצחוםי7"זמטולט,הררי160

זלס65עד---חדריםשלושהיטללדירהה"

נ0ל"עד---וחציחדריםגלושה,טל,לדירה"(

6:סעיףלפיהתוספתשיעוריג)(

150%-אחדשלחדרלדירה)1(

ז65%-וחציחדרשללדירהמ)

י75%-חדריםשנישללדירהק(

ז90%-וחציחדריםשנישלידירהא(

100%1-חדריםשלושהשללדירה)5(

115%.-והציחדריםשלושהשללדירה)6(

250%.עד:9סעיףלפיהתוספתשיעורד)(

10:סעיףלפיהסכומיםה)(

:לירות-.8:ו-46בסעיפיםבהןשמדוברלדירותהמכסימליהסכום

1לירות-.10:אחרותלדירותהמכסימליהסכום

לירות.-.3:המינימליהסכום

שניהתוספת

ג))(18סעיף(
שיעורשיעור
מכסימלימינימלי

:בחנותהנמצאשהואכלעסקביתא)(

חיפוראביב-יפו,תלהעיריותבתחום

-ונתניהגןרמת

017001.200מרכזיברחוב

0.5001.000צדדיברחוב

0.40001650בפרבר

-אחרתעיריהבתחומ

0.5001.000מרכזיברחוב

0.4000.650ובפרברצדדיברחוב

0.4000.650המקומיותהמועצותבתחום

0.4000.500;אחרמקוםבכל

-והואבחנותנמצאשאינועסקביתב)(

משתמששאינומלאכהביתאומסחרבית
י

א)(בפסקההנקוביםהסכומים

אחדמכלפרוטה150בניכויןעולהשאינובמנועשמשתמשאובמנוע

המינימום.מסכומיסוסכוחותשניעל

יותרשלבמנועשמשתמשמלאכהבית

0.2501.000סוסכוחותמשני

1.000ט.052חרושתבית

0.2000.500בולבקררגיליםאינםשלקוחותמחסן

1954*.16תשי"ר,בניסןי"ג151,החוקיםספר
ג1לפ;
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שיעירשיעיר
מכסימלימיניטל'

-לראשונהבושהחזיקומלוןביתאומשרד
-1935(בינואר)1תרציהבטבתכ"ולפני

בתחום

עיריה

.6.0007.000
4.0005.000אחרבמקום

1935(בינואר)1תרצ"הבטבתכ"ובין
-1945(בדצמבר)31תש"ובטבתכ"זלבין.

7.00010.000עיריהבתחום
5.0008.000אחרבמקום

-ואילך1946(בינואר)1תש"ובטבתכ"חמיום
8.00015.000עיריהבתחום
6.00012.000אחרבמקום

שלישיתהוטסת
54(סעיף(

'.................תאריך.
לכבוד

............................ה'/הגב'

...................................

נ.מ/ג.א.
תשי"דב'באדרכ"זמיוםלשלםנדרשהנךד"ישת-1954,הדייר,הגנתחוקפיעל

הסכוםוטל................ל"י(במלים.......................תא(4591באפריל)1
לירות"טראלעת........................פרוטה)ל..........................

.......המכיל(ה).העסקהדירה/ביתבעדככירות'כדמיבאלה)וכיוצאשנהרבעחודש,(
העסקביתוטלאוהדירהוסלתיאור(............................................

ב.................................---והנמצא(ת)באלה)וכוצאחדריםמספרלפי
חפנם"אםהביתומספרהרחובנטםהעסק,ביתטל,אוהדירהוילהמקוםתיאור(

בכתבכךעללילהודיעעליךלעיל,הנקוביםהשכירותדמיגובהעלחולקהנךאם

השכירותדמיאתתשלםולאכן,תעשהלאשאםוו,הודעהקבלתמיוםיוםשלושיםתוך

פינוי.תביעתבפניהחוקהגנתלךתעמודלאבמועדמילעילהנקובים

רב,בכבוד
..................................

כוחו)באאוהביתבעלשם(

*....................................-

הכתובת)(ן

רוזןתנחםשרתמשה

המשפטיםשרהממשלהראש

קחצי
יבבן-צ

המדינהנשיא

16.4.1954תשי"ד,בניסןג151'םהמקסמר104

פרוטה80ומהיר
הממשלתיהמדפיסע"יהודפס
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