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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מסמ0 הממשלה; . .

ת דיירים, תשי״ג— 1953 * נ ג  חודן ה

: ממיא• '  שימן א

 פרושים 1. :• בחוק זה —

 ״מושכר מוגן״ פירושו — בבין.או חלק ממנו שהושכרו לתקופה פחותה מעשר שבים,
 בין שתקופת שכירותם כבר.תמה ובין שעדיין לאיתמר״ לרבות הקרקע המשמשת להם

 כחצר או כגינה והמושכרת אתם, ולרבות כל זבות שימוש משותף שיש לדייר של
 חלק מבבין בחלק אחר של אותו בנין; אולם למעט משלן חקלאי ומושכר בבית מלון שלא

 לעסקי אירות;

 ״משק חקלאי״ — לרבות בנין או חלק ממנו שהושכר בתום .לב עם קרקע, המיועדת-
 למטרות חקלאיות־,

 ״בית מלון״ — לרבות פנסיון או בית אירוח או חלק מהם, שהחזקתם טעונה תעודת היתר
 לפי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרת!) * ולרבות פנסיון או בית אירוח שיש! בהם
 שש מיטות לפחות והתמורה המשתלמת בהם כוללת גם דמי ארוחה אחת ביום לפחות ז

 ״דייר״ פירושו — מי שמחזיק מכוח שכירות במושכר מוגן בין שתקופת השכירות תמה י
 ובין שעדיין לא חמה — לרבות דייר משנה:

 ״דייר משנה״ פירושו — מי שמחזיק מכוח שכירות משבה בחלק ממושכר בתנאים העושים
 את המושכר לו למושכר מוגן, בין שתקופת 1שכירות המשנה תמה ובין שעדיין. לא

 תמה ן

 ״בעל בית״ פירושו — בעלו של מושכר מוגן או חליפו, לרבות שוכר ביחס לדייר המשנה
 שלו או לחליפו!

 ״דירה״ פירושו — מושכר׳ מוגן שעיקר שימושו למגורים ז

 ״בית עסק״ פירושו — מזשכר מוגן שאיננו דירה!

 ״בן זוג״, לגבי דירה — לרבות הידוע בציבור כבן זוג!

 ; ״ילד״׳ לגבי ידידה — לרבות ילד של בן זוג?

 ״ביתי משפט״ פירושו — ביתי משפט שלום!

 /;בית דין״ פירושו — בית דין לעניני שבירות שהוקם לפי חזק זה,:

 ״בית דין ישן״ פירושו — בית דין לשכר דירה לפי פקודת הדירות או הממונה על שכר
 דירה לפי פקודת בתי עסק, הכל לפי הענין!

 ״פקודת הדירות״ פירושו — פקודת הגבלת שכר דירה (דירות), 21940 !
Í 31941 ,(בתי עסק) ״פקודת בתי עסק״ פירושו — פקודת ההגבלות על שכר דירה 

׳ י  ״פסק דין להחזרת: חזקה״ — לרבות פסק דין פינוי וצו פינוי; י
 ״השר״ פירושו — שד המשפטים.

 * הצעת חוק זו באת במקום הצעתי חוק הגנת דיירים, תעי״ג—1952, ׳צנתפדפסה בהצעות חיה 146
 מיום נ׳ בטבת תש י ״ג (21.12.52), עט׳ 68. י

 1 חוקי א׳׳י, כרד בי, פרק סס״נ, עסי 1427.

 a עי׳ר מם׳ 1056 מיום 20.12.40, תום׳ 1, עם׳ 230.

 * ע״ר מם׳ 6S10 מיום 31.3.41, חום׳ 151עס׳ ; . ,
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ט י ר י י ד ץ ד . : ' ב י ן מ י  פ

נ ״ ן  ג
 שעזב דירתו

 ~בז זוג
 בדירה שנפרד

 .ילדיו והוריו
-של מפנה •דיריןן

 שאדיו של
 דייר בדלרת

 שאריו ש?
 דייר בבית עסק

 דייר משנה ש5
 משכיר שנפטר

 דייר משנה
 במושכר שנח5פו

 שוכרי ו י

 שותףי
 שפי1עה זכותו.

 בע? שפקעה.
 בע?וחו

. דייר בדירה ׳שיצא מדירתו ׳מרצונה יראו כדייר .באותה דירה את בן זוגו המוסיף 2 

 להחזיק בה, אם התגורר אתו לפחות ששה חדשים 6מוך ליציאתו! אך אם חזר הדייר לדירה
 תוך שנתיים.מיום שעזב, ואותה שעה החזיק עוד בן זוגו בדירה כדייר׳ ואין עילה לתביעת

 • •החזרת החזקה ׳נגדר, ישוב.• מי שחזר כאמור •להיות דייר של. אותה דירה*

 3. דייר בדירה שיצא מדירתו משום שנפרד מבן זוגו או שנתגרש ממנו או מזזמת
בן זוגו המוסיף להחזיק בה, אם התגורר.  שבטלו נשואיהם, יראו כדייר באותה דירה את.

 •אתו לפחות ששה חדשים סמוך ליום־-הפירוד או הגירושין• או ביטול הנשואין.׳׳ י

 4. דייר בדירה שיצא מדירתו מרצונו, ולאהוםיף בן זוגו להחזיק בה לפי •סעיף 2 או
 3, יראו כדיירים באותה דירה את ילדיו והוריו המוסיפים להחזיק בה׳ אס התגוררו אתו
 לפחות. שלוש.שנים םמוד ליציאתו! אולם רשאי בית הדין׳ לפי בקשת בעל הבית׳ לקבוע
ל בשכירות הדירה גם א  שיראו אותם כדיירים רק לגבי חלק מן הדירה, אלא 'שאם ב

 מטבח — יכלול אז־תו חלק גם ־את המטבח.

 5. . דייר בדירה שנפטר, יראו לדיירים בה .את בן זוגו •וילדיו שהתגודדו אתו ששה
יראו כדיירים את בני  חדשים סמוך לפטירתו, ואם לן? הניח אחריו בן זוג או ילד כאלה׳

 משפחתו האחדים שהתגוררו אתו כאמור. י

 6. דייר בבית עסק שנפטר׳ יראו כדיירים בו את בן זוגו וילדיו,-אם הם ממשיכים
 עסקו של הנפטר ובל זמן שהם ..עתזים זאת, ואם לא הניח בן זוג או ילד כאלה,
 יראו כדיירים את בני משפחתו האחרים שהיו תלויים, בו ועבדו אתו יהד בבית.העסק׳ אם

 .הס מוסיפים לנהל את עסקי של ועפטר וכל זמן שהם עושים זאת.

־'. שהושכר.׳'?9ז׳:בשכיתתאמשבה.בתנאים שעשויאת הנכס למןשכר. מוגן בידי שובר :.7-
-המשנד\ונפטר..המשכיר״־מבלי להשאיר ׳אחריו אדם שרואןפ אותו כדייר במקומו מבוח
 ־ סימן זה, או יצא משכיר כאמור את המושצר לו, בין מרצון ובין על פי פסק דין או צו להחזרת

 החזקה, יראו את שוכך המשנה האמור כדייר לגבי, החלק המוחזק בידו• ובלבד—•
לא היתה עילת התביעה ׳בפסק הדין או בצו כאמור,  י (1) .׳ ששכירות המשנה 1

 . והיא נעשתה לפני שהתחילו הליכים משפטיים להחזרת החזקה;
' (2) שערבי פטירת המשכיר־ או ?שעת יציאתו מרצון כאמור, לא העניקה .  ״ . . .

 ׳השכרת"המשנה את. הזכות לתבוע החזרת החזקה מהמשכיר האמור..

 8. נתפנה נכס עקב פטירת אדם או יציאתו כאמור בסעיף 7׳ רשאי בעל הבית לחזור
 ולהשכיר לאזזד את הנכם כולו, לרבות החלק המוחזק על ידי דייר מכוח אותו סעיף ן
 משעשה כן יהיה. הדייר המחזיק בחלק המושכר, כאמור לדייר משנה. של השוער החדש,
א עליו ח  ותנאי השכירות של דייר הגלשנה יהיו. כתנאי השכירות המוסכמים האחרונים ש

 במושכר׳ בשינויים דימחוייבים •לפי חוק זה.

 9. המחזיק מכוח שותפות בבעלות בנכם שאילו הושכר לו לתקופה פחותה מעשד^שנים
 היה מושכר,מוגן, ופקעה בעלותו מחמת חלוקת הנכסים המשותפים במשפט חלוקה, או
 שפקעה זכות,חזקתו בהם משום ־שנמכר חלקו של שותפו, בין ׳ מרצון ובין מכוח הוצאה
 לפועל של פסק דין או של ־משכנתה אד מחמת פשיטת רגל, יראו את המחזיק האמור כדייר.

 ;10.'׳ .'(א) המחזיק מלוח •בעלות בנכס שאילי• הושכר •"לו ׳לתקופה: פחותה מעשר •שנים
ק זד*.ופקעת, הבעלות מחמת מכירת.הנכם;׳ בהוצאה לפועל של מ  ,היה דירה כמשמעותה ב

2  הצעות חוק ע18, ח׳ בתמוז תשי״ג, 21.6.1953 . *. מ



 פסק דין או של משכנתה, או מחמת פשיטת רגל׳ יראו את המחזיק כדייר אם לא הלחנה
 היפוכו של דבר במפורש בשטר המשכנתה או במסמך אחר שיש בו כדי לחייב בושה

 ומחזיק.

 (בז הוראות סעיף זה לא יחולו על משכנתה שנרשמה לפני תחילת תקפו של חוק זה.

 11. דייר שתקופת שבירותו פקעה, זכאי לכל הזכויות'׳'והסעד׳ וחייב-בכל החובות, כאילו
 החזיק במושכר על פי הסכם׳ שתנאיו כתנאי השכירות המוסכמים האחרונים לגבי אותו

 מושכך, בשינויים המחוייבים לפי חוק זה.

 12. בעל בית שנעשה דייר מכוח הסעיפים 9 או 10, יראו כתנאי השכירות המוסכמים
ת דרכי החזקתו ושימושו במושכר ערב היותו לדייר - ואת  האחרונים לפי סעיף 11 א

 החובה לשלם שבר דירה חוקי בשיעור שיקבע בית הדין.

 דיז דייר

 בע5 ביח
 שנעשה דייר

ם י ת ו ר י ש : 'מסים ו י מן ג  פי

 13. בעל בית ששילם מסים או היטלים אתרים.החלים על דייר בתוךת מחזיק במושכר,
ת שיעור ההוצאות האמורות החל על חלקו של המושכר המוגן  חייב הדייר להחזיר לו א
 המוחזק בידו ן השד רשאי לקבוע בתקנות כללים לחישוב חלקו של דייר בתשלומי מהים

 והיטלים כאמור.

 14. בעל הבית חייב׳ על חשבונו, לספק מאור בחדר המדרגות ולהבטיח הרקה תקינה
 של בור השופכין.

ך בהסכם כ  15. בעל הבית חייב לספק מים חמים וחימום למושכר-מוגן אם התחייב ב
 האחרון! אולם בית הדין יהיה מוסמך לפטור בעל בית מחובה זו או להגביל אותה׳ אם

 ראה נסיבות מיוחדות המצדיקות פטור או הגבלה.

 16. השר רשאי, בתקנות, לחייב דייר בהשתתפות בהוצאות השירותים המנויים בסעיף
 15 ולקבוע כללים לחישוב שיעורם,

 17. (א) בעל הבית חייב׳ לגבי דייריו, בתיקון נזקים שאירעו במושכר ושתיקובם הכרחי
 לשמירת בטחונם או בריאותם שלי הדיירים (להלן — תיקונים חיוניים), להוציא נזקים

 שאירעו באשמת הדייר ומקים שתיקונם מצריך, לדעת בית הדין, עבודות בניה יסודיות.
 (ב) הממונה על ידי הרשות המקומית המוסמכת על עניני בניה או בריאות העם,
 הכל לפי הענין׳ רשאי לאשר בתעודה, כי תי?ןון פלוני הוא תיקון חיוני׳ ותעודה כאמור

 תהיה ראיה חותכת על תכבה.
 (ג) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות כל חוק אחד המטילות חובה על בעל

 הבית לבצע תיקונים במבנים.או להסיר מפגעים.

 18. י בהוצאות לתיקונים לפי סעיף 17 *־שאו ב?5ל הבית והדייר הנוגע בדבר חלק בחלק,
 ואם היו נוגעים למושכרם של כמה דיירים ישא כל אחד מהם בסך כל ההוצאות החל על
ו בחלוקת  כולם בשיעור מושכרו; נתגלעו חילוקי דעות בקביעת הדיירים הנוגעים בדבר א

טל ההוצאות ביניהם — בית •הדין יכריע.  נ

 19. נמנעה הספקת מים י חמים או חימום שבעל הבית חייב בהם לפי סעיףי5י1, -מחמת
 קלקול במתקן המשמש לשירות זה, ־רשאי ׳בית הדין, אם ביקשו על כך י מספר דיירים
 המצדיק לדעתו את ׳מילוי המבוקש׳ לחייב את בעל הבית בתיקון המתקן. באין הסכמה
 בין הצדדים בדבר חלוקת ההוצאות, יקבע בית הדין את שיעור ה!־.וצאות החל על בעל

 הבית ועל כל אחד מהדיירים הנונעים בדבר.

 החזרה מסים

 מאור והרקת
 בור •טופכי!

 מים המים
 וחימום

 השתהפוח הדי
 במים וחימום

 תיקונים חיוניים

 חוצאוח
 התיקונים
 החיוניים

 תיקח טתקז
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 פטור מחיובי
 בעל בית

 פטור
 מחיובי דייר

 מאוד והדקה
 ע 5 ח־טבוז

 בעל הבית י

 מים חמ\ם, ׳־
 חימזמ ותיקונים

 על. חשבו!
 בעל הבית: -

 20. .חובת בעל הבית לספק, 'מאור בחדר המדרגות ולהבטיח •הרקת בור שופכין לפי
 סעיף 14 ולבצע תיקון חיוני ־לפי סעיף 17 או תיקון מתקן לפי. סעיף 19 לא תחול על
 משכיר •בשכירות משבה, אלא אם היה שוכר לתקופה של עשר שנים, ומעלה, או שהתחייב

 .באחד החיובים האמורים׳ או שגרם במזיד. נזק.המצריך' אחד התיקונים האמורים.

 21. דייר החייב״להשתתף בהוצאות לפייסעיף 18~או לפי סעיף,19 יהיה פטור מחובתו
ת החזקה במושכר." _  אם החזיר לבעל הבית א

ת חובתו ־לספק ץמאור בחדר• המדרגות או להבטיח הדקה ת א י  22. לאי קייס בעל ב
ר י י .הדי  תהינה.־ של בור ,השזפכין'לפי' סעיף 14 אחרי שבדרש בכתב. לעשות כך, רשאי
ת ההוצאות מבעל.  לנקוט כל האמצעים ־הדחשים להפעלת השירותים האמורים ולגבות א

 הבית. י ץ

ו לא ביצע תיקון'!זיוני ת חובתו לספק מים חמים או חימום א  23. • לא קיים בעל בית- א
 תוך חודש ימים לאחר שנמסרה לו תעודה" של:הרשות המקומית כאמור בםעיף.17, או לא ביצע •
 תיקון מתקן כאמור בסעיף 19 תוך חודש ימים מהיום שבו הודע לו פסק דין סופי
/בית הדין, על<-פי. &£שח>•דייר" הז&ו לתיקון, "או.לשירותי  ,המחייב אותו בתיקון•— רשאי
 כאמור, למנות י אדם׳־לביצוע העבודה׳ האמורה;'הממונה י יכול י להיות.כל דיירי הזכאי לשירות.
ת הדייר המבקש, והוא יהא מוסמך להיכנס לכל מקום. לשם ביצוע הפעולות  או לתיקון, לרבו
 הדרושות, בין בעצמו ובין בידי שליחיו או פועליו, ולגבות מכל החייב" להשתתף בהוצאות

 את השיעור שהוא חייב בו.

 חזפת שכר
 דירה חוסי
 מכד דירה

 חוקי לדורה

ה ר י : •שכר ד י  .־.הימן ד

 24. שכר הדירה למושכר מוגן לא יעלן; על הקבוע בסימן זה (להלן — שכך דירה חוקי).

 25. (א) דירה שהושכרה בראשונה לפני יום״כ״ג באדר ת׳׳ש.(2 באפרןל 1940)׳ שבב.
̂-2 לפקודת הדירות, בתיאום  . הדירה החוקי שלה יהיה •שכר'הדירה׳ היסודי' כמשמעותו ב"סעיו

 לפי סעיף 26 ובתוספת על שכר הדירה היסודי לאחר תיאומו, ואלו שיעורי התוספת:.

ל חדר אחד — 70%) ״ ״ ״ ׳ .  (a כשהדירה הי^ ש

י -;. (2) כשהדירה היא"של שגי• חזיריים — 100% ז י

 (3) כשהדירה היא של שלושה תדרים — 130%.

 (ב). •דירה שהושכרה בראשונה בי1ם כ״ג באדריתי׳ש (2-באפריל 1940)׳ או לאחריו

 ונקבע• לה על ידי בית דין ישן שכר דירה: יסודי י לפני יום י״ח בניסן.תש״ה (!,באפריל

 1945) — שבר הרירה החוקי שלה יהיה שכר הדירה ^ןנקבע כאמור בתיאום לפי סעיף

 26 ובתוספת על שיכר הדירה 'היסודי לאחר תיאומו׳ ואלו שיעורי־ התוספת:

 (1) כשהדירה היא שלי חדר אחד — עד 52%?

- (2) כשהדירה היא'של שני חדרים — עד 75%;

— עד 97%. .  • (3) כשהדירה היא של שלושה" חדרים י

דירה. שהושכרה׳ בראשונה ביום כ<׳ג באדר תי׳ש (2 באפריל 1940) או לאחריו : co • X י 
 ונקבע לה על ידי בית דין ישן שכר דירה יסודי ביום י״ח בניסן תש״ה (1 באפריל 1945)״
ו לאחריו — שכר הדירה החוקי שלה .יהיה שכר הדירה שנקבע כאמור בתיאום לפי  א

 י סעיף 26 ובתוספת על.שבר הדירה-היסודי לאחרי תיאומו/ ואלו שיעורי התוספת:

 (1) כשהדירה היא של חדר אחד — עד 42% !
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 (2) כשהדירה היא של שני חדרים — עד 52% ן

- (3) כשהדירה היא של שלושה חדרים — עד 65%•.

 (ד) דירה של ארבע חדרים או יותר׳ בין שהושכרה בראשונה לפני יום כ״ג באדר
 ת״ש(2 באפריל 1940) ובין לאחריו, וכן דירה של פחות מארבעה חדרים שהושכרה בראשונמ י
 ביום כ״ג באדר ת־יש (2 באפריל 1940) או לאחריו ולא נקבע לה שכר דירה יסודי, בית

 הדין יקבע לה שכר דירה חוקי.
 (ה) דייר או חליפו שהחזיקו בדירה ביום ט׳׳ז בניסן תשי׳יג (1 באפריל 1953),
 ועדיין מחזיקים בה ביום תחילת תקפו של חוק זה׳ יהיה שכר הדירה החוקי שלהם, על אף
 האמור בסעיפים הקטנים (א) עד (ד), לא פחות משכר הדירה ששילמו בפועל בעד תקופת

 השכירות שבה-חל הט״ז בניסן תשי״ג (1 באפריל.1953).
 (0= נתגלעו חילוקי דעות בדבר שיעור התוספת לפי- הסעיפים הקטנים (ב).ו־(ג),

 בית הזיז יקבע את שיעורה..

י 26. מקוים שסכום שכר הדירה היסודי לפי סעיף 25 כולל מסים .ודמי מים המוטלים כ ט ׳ ם ו א י  ת

 הדירה החוקי ,
 על הדייר, או תמורה בעד שימוש ברהיטים, בכלים או בציוד אחר או בעד שירותים, לרבות

 הספקת מאור, כוח, מים חמים או חימום — ינוכו ממנו הוצאות ותמורות אלה בפי שהיו •
 במועד שלפיו נקבע שכר הדירה היסודי האמור, והסכום שלאחר הניכוי יהיה היסוד

 לחישוב התוספת המותרת עליו לפי אותו סעיף.
 יחםיט מיוחדים 27. נוכח בית הדין בי בקביעת שכר דירה יסודי כאמור בסעיף 25 הכריעו היחסים
 המיוחדים שבין הצדדים — רשאי בית הדין לקבוע את סכום שכר הדירה שהיה משתלם
 לולא היחסים המיוחדים וסכום זה יהיה היסוד ׳לחישוב התוספת, המותרת עליו לפי אותו

 סעיף.

 שכר הדירה 28. שכר הדירה החוקי לבית עסק יהיה לא פחות מהשיעו- המינימלי ולא יותר מן
 "ביתיעםק השיעור המכסימלי של שכר הדירה החוקי הנקוב לאותו סוג בית" עסק בסעיף 33׳ להוציא

 בתי עסק האמורים בסעיפים 29, 30, 31 ו־32.

 בית עםק שנבנה 29. בית עסק שבייית,ו} הושלמה לאחר יום י״ביבטבת תש׳״־(1. בינואר 1950) וגרמה ־
, , , י  לאחר 1.1:1950 , , ־ , ,

 להשקעות בלתי רגילות בגלל אפיו המיוהד של הבנין׳ יהיה 1:ית הדין רשאי לקבוע לו _
 שבר דירה חוקי העולה על שכר הדירה המכסימלי-לאותו סוג של בית •עסק.

 חנויות 30. (א) שיעור־ שכר •הדירה החוקי לחנות כנקוב בסעיף 33 (א)׳ לא יחולו אלא על
 חלק משטח החנות, והוא:

 (1) בחנות ששטחה אינו עולה על 50 מטר מרובע׳ — החלק שעמקו אינו
 עולה על פי שנים מאורך חזית החנות 3

 (2) בחנות ששטחה עולה על 50 מטר מרובע — החלק שעמקו אינו עולה על
 אורך חזית החנות:

 ואילו לגבי שטח החנות הנמצא מחוץ' לחלקים האמורים יפחתו השיעורים.
 הנקובים בסעיף 33 (א) בחמישים אהלז.

 (ב) נמצאת חנות בפינה של שני רחובות׳ יראו כחזית לענין סעיף י קטן (א) את
 החזית הפונה לרחוב הראשי. ־

י« 31, שיעור שכר הדירה החוקי ליציע אשר בחנות, בבית מלאכה או בבית חרושת יהיה ..  . יצ
 • עשרים וחמישה אחוז משכר הדירה החוקי הממוצע לכל מטר מרובע משטחו של אותו

 בית עסק.
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ד הטונים.המפורטים בסעיף 33, . וחנות שצורת חזיתה םסכות ה עם א ה. בית עסק שאינו נמנ ; .32 
ז ת ה י נה מאפשרת־את חישוב שכר הדירה לפי ׳סעיף 30,.'.בית הדין יקבע.־להס שכר דירה ב  אי

 חולי אם אין לגביהם הוראה מיוחדת. י -

 שיעור ים
 מינימליים י
 וסבסיסליים
 אשכר רירה

 הוקי

231 

 33. השיעורים המינימליים .והמכסימליים לשכר דירה חוקי יהיו הסכומים י,הנקובים
, . • ' ' י : ק ס ע  להלן בצדו של אותו סוג בית •

-שיעור'סכםיסליי  :יעור מיציטלי

 בלירות לכל מטר מרובע-לחודש

1.200 
1.000 
0.650' 

1.000 
0.650 
0,500 

0.700 
0.500 
0.400 

0.500 
0.400 
0,400 

1.500 
: 1.000 

0.600 
0.500 

0.500 
1.000 

 שיעור מכסימלי

0.800. 
0.550 
0.350 
0.300 

0.250 

0.400 

 שיעור מינימלי

. י ׳  00 חנויות:־ ־ ״

 (1) בתחום העיריות: ׳ י
 , תל •אביב־יפו, 'חיפה׳

. ן כ  רמת גן ונתניה* ו
ה אחרת:'־ ת י  בתחום־ כל ע

: .• .י• י ו נ  ־•שיקבע השר ט

 ברחוב מרכזי
ב צדדי ^  ברחו

 בפרברי ערים אלה

 (2) בתחום. עיריות אחרות —
 ברחוב ערכזי .

 • ברחוב צדדי • ״ *
־ ׳ . , .  ־••׳. •(3) בכל,מקום שלא בתחום עיריה י

מלאכה: -  (ב) בתי 1
ו המשתמשים  שאינם משתמשים במנוע א

 במבוע.שלא למעלה מ־2 כוחות &ום:
 01. בתח^ם עיריה —

י .י' ׳ ברחוב מרכזי : -  ׳
 ברחוב צדדי

 בפרברי העירי ־•
 (2) בכל מקום שלא בתחום עיריה

 (ג) מחסנים' ומרתפים שאין לקוחות
 '׳מבקרים בהם:

 (ח בתי חרושת

 בלירות לכל חדר לחודש

7.000 
5.000 

9.000 
7.000 

6.000 
4.000 

7.000 
5.000 

 (ה) משרדים ובתי מלון שבנייתם הושלמה —
 (0 עד־יום כ״ה בטבת תרצ׳יה

 (31 בדצמבר 1934) —
־ יי . ׳בתחום עיריה . 

 בכל מקום שלא בתחום עיריה :־
 (2) ביום כ״ו בטבת תרצ^־ה

 (1 בינואר 1933) או לאחריו: ^
 בתהום עיריה

 בכל מקום שלא בתחום עיריה
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 34. בחנות המוחזקת בידי דייר ביום תחילת תקפו של חוק זה יהיה שכר הדירה.החוקי,
 לגבי אותו דייר או חליפו, הסכום הקטן שבשני אלה:

 (1) השבר שנקבע לפי סעיפים 30 עד 33 ז

 (2) שכר הדירה שהשתלם על ידי הדייר בפועל בעד תקופת השכירות שבה
 חל יום תחילת תקפו של חוק זה, בתוספת של 100% — בשנה הראשונה
 שלאחר יום תחילת תקפו של חוק זי״ 115% — בשנה השניה, 130% —

 בשנה השלישית.

 35. הסכימו בעל בית ודייר על שיעור שכר הדירה של בית עסק, יהיה, שיעור זה
 שכר הדירה החוקי באותו בית עסק לגבי אותו דייר או חליפ!׳׳ על אף האמור בסימן זה.

 36. נתגלעו חילוקי דעות בדבר שיעור שכר הדירה החוקי בתוך.התחום שבין השיעור
 .המינימלי ובין השיעור המכסימלי לאותו סוג בית עסק, או בדבר ייחוד בית העסק לסוג-
 מסויים׳ לרבות סיוג האתר שבו נמצא בית העסק — בית הדין יקבע את שכר הדירה
 החוקי בהתחשב עם שטחו של בית העסק, עם המקום שבו הוא נמצא, עם אופן השימוש

 בו, עם טיב הבגין ועם סימני היכר נוספים, כפי שייראה לבית הדין.

 37. שכר הדירה החוקי בשכירות משנה יהיה מורכב מסכומים אלה:

 (0 שכר הדירה החוקי שבקבע לאותו מושכר לפי ההוראות האחרות של
 סימן זה׳ בצירוף ריווח המתקבל על הדעת'שלא יעלה על 100% משכר הדירה

 החוקי האמור;
 (2) חלקו של המושכר במסים של הרשות המקומית המוטלים על המשכיר
 ודמי המים המוטלים עליו׳ ובהוצאות לשירותים המתייחסים למושכר והביתבים

 על ידי המשכיר הראשי;
 (3) תמורה מתקבלת על הדעת בעד זכות שימוע׳ בחשמל, ברהיטים, בכלים
 או בציוד אחר או בעד שירותים אחרים הביתנים על ידי המשכיר׳ אם היתה
 שכירות המשבה כוללת זבות שימוש או שירותים :אלה, הכל בכפוף להוראות

 ׳ הסעיף 48 (10).

 38. דייר ששילם׳ לאחד תחילת תקפו של חוק זה, שכר דירה העולה על שכר הדירה
 החוקי או כל הטבה בעד מתן שכירות במושכר מוגן או בעד המשכתה׳ רשאי, תוך שנה -

 אחת מיום התשלום׳ לתבוע בדין את החזרת הסכום העודף על שכר הדירה החוקי.

 39. השרי רשאי׳ בהסכמת ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לשנות בתקנות את
 שיעורי התוספות על שכר הדירה המותרות לפי הםעיף 25 והשיעורים המינימליים

 והמכםימליים הקבועים בסעיף 33, ובלבד ששינוי כאמור לא יותקן יותר מאחת לשנה.

 הוראות מעבר
 ?חנויות

 השכר המו-םבם •
 שכר הדירה

 החזק•

 חילוקי דעות
 ?הכרעת

 בית הדין

 שכר דירה חוקי
 לשכירות משנה

 דין התשלומים
 שאינם כחוק

 שינוי שכר
 דירה חוקי

ה ק ז : החזרות ח י מן ה  סי

 40. לא יצווה ביה המשפט על החזרת החזקה במושכר המוגן, ולא יעשה כן פקיד
 ההוצאה לפועל הנדרש לצוות על החזרת החזקה של מושכר מוגן שלא.על פי פסק דין
 של בית משפט מוסמך, אלא אם הוא סבור כי מן הצדק ליתן צו כאמור׳ ואם נתמלאו

 אחד מאלה:
 (1) הדייר איבו ממשיך בתשלום שכר הדירה החוקי; ,

 (2) הדייר אינו מקיים תנאי מתנאי השכירות המוסכמת האחרונה שאי־קיומו
 מעניק לבעל הבית׳ על פי אותה שכירות׳ את הזכות לתבוע את החזרת החזקה:

 םיינים
 להחזרת החזקה
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 תביעה נגד-
 יעזבו! לההזרת

 ההזחה

 החזרת זבי1לנ
 שימוש טשויחו*

 במטבחי

 התנאה על
 ׳החזרת ההזקה

 (3) נגרם נזק למושבי במזיד על ידי הדי.יר או על ידי <מזר ברשות הדייר:
 {4̂ הדייר או אדם אחר ברשותו משתמש, במושכר למטרה לא חוקית!

 (5) הדייר ׳מטריד או.מרגיז את מי שמחזיק במקוים הגובל' אותו מושכר או
־ י• הנמצא בשכנותו,'•לרבות, בעל הבית המחזיק במקום כאמור;  ״

 (6< הדייר מפיק ריוות בלתי הוגן משכירות משנה של המושכר, בשים לב
-לשכר הדירה שהו* משלם ולכל יתר נסיבות הענין, י להוציא מושכר המשמש

 בית מלון ן

 (7* הדירה דרושה לבעל הבית לצורך עצמו כדירה, או בית העסק דרוש
 . לבעל הבית לצורך עצמו כבית עסק, הכל לפי הענין, ונקבע סידור מתאים
 / . לדייר לפי סעיף 45 ובית המשפט י או. פקיד ההוצאה לפועל, הכל לפי הענין,

 נוכח.שקיום'הסידור מובטח*,. י־ •

 .(8) בעל הבית הוא רשות מקומית־ או גוף שאושר על ידי^השר כגוף ציבורי
 שמטרתו השכרת בתים למעוטי אמצעים, והמושכר דרוש לבעל הבית למטרה
 שאושרה •על ידי השר, ונקבע.סידור מתאים לדייר לפי סעיף 45, ובית המשפט

 או פקיד ההוצאה לפועל, הכל לפי הענין׳ נובח שקיום הסידור מובטח ר

' או לשנות. את •  (9) בעל הביון רוצה ׳להרוס את.הבנין שבו נמצא,המושכר,,
 י המושכר שינוי ניכר א\ לתקנו׳ תיקון יסורי, וקיבל את ׳הרשיון הדרוש לכך
 .׳.ונקבע סידור־מתאים ילדייך לפי סעיף 45, ובית המשפט או עקיד "ההוצאה.
ז פג תקפו של רשיון  .: לפועל, הכל לפי י• העניין, נוכח שקיום,הסידור מובטח
 . כאמור, תוך כדי מהלך הדיון בתביעה׳ יהא פסק הדין או צו ההחזרה מותנה

 בחידוש הרשיון.

 41. , (א) דייר ׳בבית עסק שנפטר ולא הניח אחריו אדם ׳שיהיה לדייר, .לא יינתן -פסק
 דין או צו נגד עזבונו להחזרת החזקה ששה חדשים מיום פטירתו, אם יורשיו או המוציא
 לפועל; את צוואתו או מנהל עזבונו מוסיפים להחזיק. "במושכר לשם חיסול-• עניניו. בית

 המשפט יהא רשאי להאריך את התקופה ^זאמורז*.

 (ב) מי שמ1גן על פי סעיף זה, יהא במשך התקופה שהוא מוגן כאמור נהנה.
 מזכויות דייר וחייב בחובותיו.. י - י י

 42. • הושבר-;ךולק מדירה עם זכות שימוש משותף לבעלי הבית ולדייר.-,במטבח או"בחדר
 המשמש.למטבח, רשאי בית המשפט לצוות על הפסקת זכותו של הדייר בשימוש המשותף,
 אם שוכנע, בהתחשב עם נסיבות העניץ, כי.מך הדין לעשות כך וכי בעל הבית סידר לדייר

 סידור מתאים תמורת השימוש,המשותף.

 43. בכל אחדי מן המקרים המפורשים להלן רשאי יבעל בית להתנות בכתב, שהוראות
 חוק ז1< •ה"מגבילות־את־הזכות'-לתבוע'.החזרת'החזקה״,לא; .יחולו׳ ואלה המקרים:

 ־־"(!)׳־ הושכר י חלקי מדירה לתקופה יעד .עשר־ה חדשים, בנסיבות מיוחדות
 שבגללן ניתן לבעל הבית לוותר באותה תקופה. על השימוש באותו חלק,

 'ובעל הבית מוסיף להחזיק אף הוא.בחלק מאותה דירה ז

- (2) ך»ושכר. חלק.מדירה של$ היה מושכר בנפרד תוך י־ השנתיים שקדמו . . , / • 
 .^׳ .־. :. י ליום, ההשברד* ובעל הבית מוסיף להחזיק אף הוא ׳בחלק מאותה .דירה} ־

 .(3) הושכרה דירה־ או חלק ממנה'לתקופת.שהותו.של.-המשכיר בחוץ לארץ.
 . 'בשליחות הממשלה אוי בשליחות מוסד שהשר הכיר בו לענין זה.
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י  44. ..(א) תושב חוץ שבנה בגין או חלק. ממנו לצרכי מגוריו או לצרכי מגורי מ
 משפחתו כשיעלו ארצה (להלן, בסעיף זד״ בית מגורים) דשאי, להתנות בכתב בשעת
 השכרת בית המגורים או חלק ממנו׳ כי על הדייר להחזיר :גת החזקה במושכר׳ עלי אף
 האמור בחוק זה׳ אם בית המגורים או החלק המושכר: יידרש; בתום לב למגוריו של תושב
 החוץ או של בני משפחתו לשם השתקעות קבע בי&ראל׳ תוך שלוש• שנים מיום מתן

 השכירות׳ ואם ניתנה הודעה על כך ששה חדשים מראש.
 (ב) ״בני משפחה״, לענין סעיף זה, פירושו — בן זוג וכן ילדים, נכדים,והורים

 של בני הזוג." ׳•־
 (ג) • הטוען; כי בית מגורים אינו נדרש בתום לב כאמור בסעיף זה, עליו הראיה.

 י(ד) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות הסעיף 55 ולא• לגרוע מהן.

 45. (א) כל מקום שהזכות לתבוע החזרת החזקה במושכר מוגן מותנה בסידור מתאים
 של הדייר׳ בית הדין יקבע את הסידור אם בתשלום פיצויים ואם בהמצאת מושכר חלוף

ג  לדייר ואם בדרך אחרו
 (ב) נתבעה החזרת החזקה במושכר מוגן בגלל הריסת הבניך, או שינוי ניכר או
 תיקון. יסודי בו, רשאי בית הדין. לקבוע שהסידור המתאים לדייר יהיה בהמצאת מושכר'
 חלוף, להנחת דעתו של בית הדין, בבנין שהוקם או ששונה או חוקן! הוראה זו אינה גורעת

 מסמכותו של בית הדין לפי סעיף קטן(א).

ת ו ר י כ ש י דין ל מ : ג ' מן ו  סי

 46. &א) השר יקים בתי דין לעניני שכירות ויקבע את אזורי שיפוטם, י
 (ב) בית הדין ידון בשלושה, והם: אב בית הדין ושני נציגי ציבור.

 (ג) אב בית הדין יתמנה על ידי השר מבין המוסמכים להיות עורכי דין בישראל,
 ועם התמנותו יחדל מעסוק בכל מקצוע או עסק• ־ .* ־•

 (ד) נציגי הציבור יתמנו על ידי השר ־— האחד מרשימת מועמדים שתוגש לו
 לעגין זה על ידי ארגון בעלי בתים שהוא לדעת השר רפרזנטטיבי, והאחד מרשימת מועמ־

 דים שתוגש לוילענין זה על ידי ארגון דיירים שהוא לדעת השר רפרזנטטיבי.

 47. בתי הדיו יהיו מוסמכים לדון בכל הענינים שבין דייר לבין בעל בית ובין הדיירים
 לבין עצמם הנובעים מהוראות חוק זה, חוץ מתביעת ממון ומתביעות להחזרת החזקה אר
בתביעה להחזרת החזקה  לצו מניעה! ואולם יהיו מוסמכים׳ על אף האמור בכל חוק׳ לדון 1
 שיש עמה חובת סידור מתאים לדייר או להחזרת החזקה לפי סע־ף 48 (ל) ופסק דינם בענין

 זה כוחו יפה כפסק דין של בית משפט.

 48. כוחו של בית הדין יהיה, בין השאר, יפה בענינים אלה:

 (1< לקבוע אם נושא השכירות הוא משק חקלאי במשמעותו בסעיף 11
 מ ת  (2) לקבוע שיראו אדם כדייר לפי הסעיפים 2 ו־5 אף על פי שתקופת ה
בית  רדותו עם הדייר הנפטר או הדייר היוצא היתה פחות מהתקופה הנקובה׳ אם.

 הדין משוכנע שלפי נסיבות העבין מן הדין לעשות ו:ך 1
ת בבי האדם שיראו אותם כדיירים לפי הסעיפים  (3) "לקבוע את האדם או א

 4, 5׳ 6׳ אם לא הושג הסכם בין כל הזכאים שיראום כדיירים 1.!
 (4) להרשות לדייר, לפי בקשתו, להשתמש במושכר למטרות אחרות מהמטרה
 שלשמה נעשתה השבירות׳ או לבצע פעולות אחרות הטעונות לפי השכירות
ם בעל הבית מסרב׳ ללא טעם מתקבל על הדעת׳ לתת  הסכמת בעל הבית, א

 הסכמה כאמור, ורשאי בית הדין לקבוע תנאים להרשאה כזו!
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 םםבזת לקבוע.
 שנית.את

 עכר הדירה
 בסקרים
 מיוחדים

̂ירי הדין  כ
 בבית הדין

 דיני ראיות

 פסס דין
 וערעור

 (5) לשבות את מועדי התשלום של שכר דירה במושכר שהושכר ביום מ״ז
 , בטבת תש״ה (1 בינואר 1945), או לאחר תאריך זה אם בחוזה נקבע תשלום

 מראש לתקופה שיישנה אחת או יותרו
 >6) להרשות שינוי שיל הריהוט, הכלים או יתר הציוד ששימושם כלול בשכירות!
 (7) לצוות על החזרת החזקה של חצר או גיבה, או חלק מהם׳ שהושכרו יחד
 עם דירה או בית"עסק, כשהם דרושים לבעל בית להקמת בנין או תוספת לבנין

} ך כ  ,וניתנו לו הרשיונות הדרושים ל

ה חוקי לשני  (8) לחל? שכר דירה חוקי בין חלקי המושכר או לקבוע שכר ^
־ י , . ׳ . • . , .  ,- מושכרים שאוחדו! : -

 (9) לקבוע את שיעור הריווח המתקבל על הדעת, בהשכרת משנה לפיי סעיף
*0)37 

 (10) לקבוע מזמן אמן, אולם לא יותר מאחת בשנה, את התמורה לשימוש
 ברהיטים, בכלים או בציוד אחר׳ ובן את התמורה לשירותים הניתנים על ידי

 בעל הבית ו
 (11) לצוות כי הודאות סעיף 43 יחולו על שכירות הקיימת ביום תחילת תקפו
ת הזכות  של חוק זה, כאילו הותנה בה בכתב׳ שהוראות חוק זה המגבילות א

 לתבוע החזרת חזקה לא יחולו. י •

 49. םתיהדין רשאים לקבוע שנית את שבר הדירה החוקי בכל אחד מן המקרים הבאים:
 (1) בעל בית ודייר הסכימו על שינוי מטרות המושכר!

 (2) הוכנסו שיפורים ניכרים במושכר׳ או שונה מבנהו, בהסכמת הדייר, על
 חשבונו של בעל הבית! ^ י 1

 ^ (3) חלק ניכר־ מדירה משמש,גם למטרות בית עסק:;
.  ;(4) חל שינוי ניכר בשימושיהמושבר על פי הרשאה שניתנה לפי סעיף 48 (4)! ע

ק שחל עליו סעיף 33׳ ובלבד שלא תוגש. בקשה. ס ע ת י  (5) המושכר הו*׳־ ב
 לקביעת שכד הדירה החוקי לפי פסקה זו יותר מאחת לשנה.

 50. ;. במידה שאין הוראה אחרת בחוק זה, או בתקנות שהותקנו לפיו, יהיו לבית הדין
 כל הסמכויות הביתנומ לשופט שלום במשפט אזרחי לנהל את הדין, לחייב בהוצאות, להטיל

 קנסות ולתת כל סעד. *

 51. בית דין יהיה מוסמך לקבל כל ראיה, בכתב או בעל פה, אפילו.לא היתה מחקבלהנ
 בבית משפט.

 52. על; פסק דין של בית דין' מותר לערער בנקודו? משפטית לבית המשפט המחוזי
ת יחיד. תקנות  שבתחום סמכותו נמצא. בית הדין ישידון בערעור במושב שו&ט אחד כ
 הפרוצדורה האזרחית׳ 1938 ג, יחוא, בשינויים המחריבים לפי העניו! על פסק דין של

 בית המשפט המחוזי שניתן בערעור כאמור אפשר לערער ברשות בית המשפט המחוזי;

 1 ע׳יר מם׳ 755 טיו0 31.1.38, חום׳ 2 עמ׳ 95.
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 53. ניתן פסק דין להחזרת החזקה על מושכר מוגן־ על יסוד אחת העילות שבסעיף 40(7},
 (8) או(9) או בסעיף 44 ואחר כך הוכח לבית המשפט׳ כי״פסק־הדין נתקבל על יסוד טענות
 כוזבות או בהעלמת עובדות־ חשובות, רשאי ביית המשפט לצמד; על בעל הבית לשלם לדייר
 שנגדו ניתן פסק הדין כל סכום שייראה לו כפיצוי בעד הנזק או ההפסד שנגרם לו כתוצאה

 מפסק הדין.

 54. (א) מושכר מוגן שנתעלם תאריך שבירותו הראשונה — חזקה שהיה מושכר באותו
 תאריך שמושכר אחר באותו בנין היה מושכר בו.

 (p מושכר מוגן שנתעלם שיעור שבר הדירה היסודי שלו׳ — חזקה שהשכר הוא
 כשכר המתאים לכך שנקבע •למושכר דומה ובאותה סביבה.

 55. , (א) בנין או תוספת בנין שבנייתם הושלמה לאחר יום י״ד בטבת תשי״ג (1 בינואר
 1953) ושלא הושכרו לפני תחילת תקפו של חוק זה וכן בנינים לבתי חרושת או לבתי
 מלאכה שהוקמו במקום ולפי הוראות שנקבעו באישור מנהל מרכז ההשקעות כמשמעותו
י — לא יחולו עליהם הוראות  בסעיף 1 לחוק לעידוד השקעות הון, תש׳יי—1950 1

 הסעיפים 24 עד 45 חמש שנים מהשכרתם הראשונה.

יכי  (ב) דייר ששילם .בשכירות כאמור׳ או בחידוש שכירות כאמור׳ סכום נ
 מהשקעות הבניה׳ יהיה רשאי, תוך תקופה המסתיימת שנה אחת לפני תום חוזה השכירות,
 להעביר את זטיותיו בשכירות לדייר מתאים׳ על אף כל הוראה מנוגדת שבחוזה השכירות,

 ובלבד שבהעברת חוזה שכירות על בית עסק לא יהיה המועבר דשאי להשתמש בבית..
 העסק אלא למטרות שלהן שימש.לפני ההעברה! בית הדין יכריע אם •היה הסכום ששולם׳׳

 שיעור ניכר מהוצאות הבניה.

׳ לא יראו חוזה שכירות כאמור  (ג) על אף האמור בפקודת העברת קרקעות 3
 בסעיף קטן (א) כהעברת קרקע הטעונה רישום בספרי האחוזה, ובלבד שתקפו יסתיים

 לא יאוחר מחמש שנים וחודש אחד מיום השכירות הראשונה.

 56. על מושכר מוגן המוקנה לאפוטרופוס כמשמעותו בדוק נכסי נפקדים,־ תש׳יי—
 31950׳ יחולו הוראות מיוחדות אלה:

 (1) בדירה של לא יותר משלושה חדרים שנקבעו לה־ דמי שכירות.־לפני
 תחילת תקפו של חוק זה על פי תקנות נכסי נפקדים (דמי שכירות של דירות),
 תשי״א—1951», יהיה שכר הדירה החוקי דמי השבירות שנקבעו כאמור, או
 •כפי שהופחתו על .פי סעיף 12 (ד) לחוק נכסי׳נפקדים, תש׳<י—1950׳ אם

 הופחתו, ובצירוף שיעורי התוספת המכםימליים שנקבעו בסעיף 25 (ב).

 (2) בית עסק שהושכר על ידי האפוטרופוס לא יחולו עוד עליו ההוראות
 המיוחדות. שבסעיף 12(3) ו־(ד), לחוק. נכסי נניקדים, תש״י—1950, ושכר

 הדירה החוקי של בית עסק כאמור ייקבע לפי הסעיפים 28 עד 36. •

 (3) ׳ דייר שביום תחילת.תקפו של חוק זה עדיין לא תמה תקופת שבירותו,
 לא יחולו עליו הוראות סעיף זה אלא לאחר שתמך תקופת שבירותו.

 פםק דין ע5
 יסוד טענה

 כוזבת או
 הע5סת עובדות

 חזקה משפטית

 בנינים חדשים
 ובנינים על פי

 אישור סרב;
 ההשקעות

 נכסי נפקדים

 * ספר החוקים 41 מיום י״ט בנים! תש״י (6,4.50), עמ׳ 129.
 = חזקי א״י, כרך ב/ פר? פ״א, ע«׳ $55.

 3 ספר החוקים 37 מיום ב׳ בניסן תש״י (20.3.50), עמ׳ 86.

 * קובץ התקנות 175 מיום נ׳ באייר תישי״א (9.5.51), עם׳ 1042.
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ת ובין־־אדם. שאינו מחזיק י  ••57. חוז)ה משכירות • ע£ .מושכר •מוגזשנחתם •בין -בעל. ב
 .במושכר׳ ומחמת׳ הודאות• חוק זח אין פעל ־הבית־ יכול;למסור או* •החזקה על. אותו המושכר
ה החוזה• בטל? •אין־להגיש-תביעד^לפיצויי־פ• או־־לםעד -אחד• •על׳-אי-קיום ־החוזה׳ -מלבד י ה י — 

 תביעה-;להחזרת:כלסכופזששולם. בכוח אותו •חוזו^. ־־

 58. .השר ממונה על• ביצוע חוק זד״ ׳והו* רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו׳
ות —  ובין השאר תקנ

 (1) בדבר סדרי הדין לפ1י בתי הדין- והערעורים על החלטותיה-} ׳.-
 (2) בדבר קביעת האגרות המשתלמות לפני בתי הדין.-

ר או כ ו ש ל או ש . ת׳ רו דתהדי  59. : ־אדם שניתן לו בכל חוק אחד מעמד של דייר לפי פקו
דת בתי עסק, יראוהו כדייר לפי חוק זה.  שובר משנה לפי פקו

 60. (א) ניתן פסק דין להחזרת החזקה על מושכר מוגן לפני תחילת תקפו של חוק
 זה, מחמת שבית העסק שעליו •ניתן פסק הדין נמצא באזור שעליו י לא חלה פקודת בתי
ת המושכר. לא נחשב כדייר לפי העיף 2 לפקודת  עסק׳ או מחמת שהאדם המחוייב לפנות א
 הדירות או לא נחשב׳ כשוכר או.כשוכר משנה לפי סעיף 2 לפקודת בתי עסק׳ ז^ולם לפי
ק הדין׳ ׳או ־הנפגע על ס תן פ י גדרנ  חוק זה הוא דייר של •מושכר.מוגן — רשאי ׳האדפ שנ
,של חוק יזה'בבקשה תקפו ל*.  ידי פסק הדין, לפנות לבית המשפט תוך 30 יום לאחר תחי
ק זה בתקפו,  להצהיר, כי פסק הדין להחזרת החזקה על המושכר׳ ל*.היה ניתן אילו; היה חו
ד ההוצאה לפועל,  {(כ) נמסר העתק הבקשה להצהרה כאמור בסעיף קטן(א) לפקי

ל פסק הדין עד •להחלטת-בית המשפט כל הליך •בהוצאה לפועל. ש  יפסיק.
א •יוצא •פסק, הדין• לפועל* ••  ־ (ג) ־ •נתן בית המשפט הצהרה •כאמור ל

? חוק״זהי-בפגי בית דין ישן, ב •־תחילת-תקפו- של ר ה ענין -תלוי.ועומד׳־ ע י  (ד) ה
ק זה לא *בנס׳לתקפן?־  ..יימשך הדיה באותו׳ ענין כאילו חו

- • • • • ם :.- • ׳ י ל ט ב  61;•׳• ־

׳  (1) ־ פקודת הדירות ז .׳••־־•-;::• י

דת בתי עסק־; - - • •  '(2) פקו
ות ההגנה׳ 11939.  (3) תקנות 46ב>9א),־(9ב) ו־(9ג) לתקנ

ר ־ י * • ב ס י ה ר ב  ד

 . חוק זה בא לבטל ולהחליף את. פקודת .הגבלת שכר. דירה ׳(דירות), 4940 ואת
דת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק), 1941., ואלה •עיקרי־ השינויים בחוק המוצע  פקו

 ^עומת הפקודות הקיימות:

 א. שכר דירה ־
 לפי הפקודות׳.דמי השכירות החוקיים הם שכר הדירה, היסודי.(״הסטנדרטי׳׳), שהיה
 נהוג לגבי בית מגורים או בית עסק מסויים במועדים מםויימים המפורשים בחוק. מועדיגן
 אלה חלו או נקבעו בשנות 1940 ו־1941. בשעה שהפקודות הללו נכנסו לתקפן היה טעם
ת גובה שכד הדירה כפי שהיה נהוג. אותה שעה, אולם התמורות שחלו מאז ועד  • להקפיא א

. . . . ־ ־ ׳ -  היום מצריכות תיקון מרחיק לכת. .
 החוק המוצע (סימן ד׳) מעלה •את דמי השכירות החוקיים בבתי דירה לעומת דמי
 השכירות שהיו בתוקף בשנת 1940, ההעלאות הן על סכום שכר הדירה היסודי הנקי,

.-.¿JL-• •633׳914מיום 26.8.39, תום׳ 2, עט׳548: ע׳׳ר סם׳1288 טייפ9.9.43, תום׳ 2, עמ׳oa 1 ע״ר 

 חוזה בטל •

 ביצוע ותקנות

 ביטו? פקודות
 ׳ומשמעותו

 הוראות מעבר

 ב יטו? ים
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 כלומר, לאחר שניכו ממנו תשלומים על חשבון מסים ושירותים שהיו כלולים בו (סעיף
 26). כיוצא בזה אין ההעלאות האמורות באות להוסיף על העלאות שכבר חלו מתוך הסכםר־

 העלאות אלה ייכללו בתוך ההעלאות שלפי החוק המוצע, ומטעם זה קובע החוק המוצע
 העלאות קטנות יותר לדירות ששכרן נקבע על ידי בתי דין לשכר דירה אחרי שנת 1940
ות עוד יותר לדירות ששכרן נקבע על ידי בתי ^דין י אפריל 1945, והעלאות קטנ  אך לפנ

: ס  כאלה אתרי אפריל 1945. שיעורי ההעלאות השונים ה

 לדירה של חדר אחד — 70% ;
 לדירה של שני חדרים — 100% !

ל שלושה חדרים — 130% ז  לדירה ש
 לדירה של ארבעה הדרים או יותר — כפי שיקבע בית הדין לשכר דירה.

 לגבי •דירות ששכרן נקבע על ידי בית דין לפני אפריל 1945, יהיו ההעלאות:. \

 לדירה של חדר אחד — עד 52% ;
 לדירה של שני חדרים — עד 75% ;

 לדידה של שלושה חדרים — עד 97%.

 לגבי דירות שנקבע להן שכר אחרי אפריל 1945 ההעלאות יהיו:
 לדירה של חדר אחד — עד 42%;

 לדירה של שני חדרים — עד 52% ן.
 לדירה של שלושה חדרים — עד 65% :

 אך שכר הדירה של דייר המחזיק בדירה ביום תחילת תקפו של החוק לא יפחת י
 מהשכר ששילם בפועל ביום 1 באפריל 1953.

 לבתי עסק קובע החוק המוצע שיעורי מינימום ומכםימום של דמי שכירות, הבל
 לפי סוג המושכר ושטחו ומקום הימצאו; אולם בחנויות המוחזקות כעת לא יעלה השבר .

 החוקי בשנה הראשונה לאחר תחילת תקפו של החוק על 200% מהשכר המשתלם כעת
 בפועל, בשנה השניה — על 215%, ובשנה השלישית — על 230% מאותו שכר (סעיפים
 28 עד 34). נתגלעו חילוקי דעות בין המשכיר והשוכר בדבר שיעורי דמי השכירות החלים
ת שכר הדירה החוקי(סעיף 36). בכל בית עסק  על בית עסק מסויים יקבע לו בית הדין א
ת שבר הדירה החוקי, אולם שכר זה. יהיה הקובע  רשאים בעל בית ודייר לקבוע בהסכם א

 ביחסים שביניהם בלבד (סעיף 35).

 דייר ששילם שכר שלמעלה משכר הדירה החוקי׳ או העניק למשכיר כל הטבה
ת החזרת העודף (סעיף 38).  אחרת, רשאי לתבוע א

ת יאשר יחייבו שינויים ת ו מ אם שוב לחול ת ו  מתוך הנחה כי במרוצת הזמן על
 בשיעורי ההעלאות הקבועים בחוק המוצע, הרשות נתונה לשר המשפטים, בהסכמת ועדת
ת  החוקה, חוק ומשפט של הכנסתי לשנות מזמן לזמן, אך לא יותר מאשר אחת לשנה, א

 שיעורי ההעלאות ואת השיעור המכסימלי הקבוע (סעיף 39).

.  ב. שכירות משנה .
 חידוש חשוב בחוק המוצע הוא בשכר הדירה לשכירות משנה. לפי הפקודות־ הקיימות
 לא היה. הבדל בין שכירות ראשית לבין שכירות משנה לגבי קביעת שכר הדירה והגבלתו.
 דבר זה הביא לידי בך שלמעשה לא הפיקו דיירים בשכירות משנה כל טובת הנאה מפעולת
 החוק. החוק.המוצע מתיר בשכירות משנה העלאה של מאה אחוז על דמי׳השכירות שהדייר
 הראשי משלם בעד המושכר, בצירוף חלק מתאים בהוצאות שירותים ומסים החלים על

 המושכר (סעיף 37). ^••־. . . . .
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י ־  ־ג. ,תיקונים..זגוירוה -• י

ו לעשיית  למי, הפקודות הקיימות לא חלה על בעל הבית כל.חובה למתן שירותים א
 תיקונים במושכר׳ במידה שלא קיבל על עצמו חובות אלה בחוזה השכירות. החוק המוצע
ת׳ הקשורות  (סימן ג׳׳) מחייב אותו־ לעשות במושכר ״תיקונים. חיוניים״; ואילו המצאו
- בתיקונים-אלה יחולו עליו ועל דייריו חלק ׳כחלק. אם אין בעל הבית ממלא חובתו זה
ת חלקו.בהוצאות מדמי השכירות* הוא  •רשאים הדיירים לעשות,את התיקונים ולנכות א
ר שופכין והארת׳ תדר המדרגות ם והרקת בו  .הדין לגבי שירותים חיובים כגת הספקת מי
.שרק לגבי תיקונים ושירותים שאינם חיוניים יחולו להבא  (סעיפים 13 עד 23). נמצא,
ו ביניהם בחוזה •השכירות, ובהעדר ע  (פרט ליוצאים מן הכלל) התנאים .אשיר הצדדים מ

. .  ,תנאים מפורשים •כאלה — ההוראות׳ הכלליות שבדיני השכירות של. המגילה.

• . -. . ־ . . י  •יד, בני משפחתו.ושארמ ג0ל דייר .

-הממג^הד^ החוקית ־ ם: רי י י הד - : ג ו ס  החוק.המוצע (סימן, בי) מרחיב הרבה את: •
 הניתנת ׳לשוכר ^צמו תינתן להבא׳ לגבי דירות גם •לאלמנתו ולילידיו שהתגוררו-אתו׳ או
ם •לא השאיר אשה וילדים, .לקרובים׳ אחרים שהתגוררר.אתו, •ולגבי־ בית׳ עסק — .גם־ א ; 
ת עסקו. ו לקרובים זפ־זרים שהשאיר..אחריו, כל זמן שהם מנהלים א  לבן זוג ולילדים א
, זכותו כדייר, אך משום ששוכר.הדירה עזב את ת  ׳-יתר על-כן/ לא יפסיד עוד בן זוג א
בדירה׳ תישמר זכות הדייר,  הדירה או נפרד מבן זרגיז אף אם בן,הזוג איגו מוסיף להחזיק 1
ל השוכר> יכל זמן שהם מחזיקים בדירה (סעיפים 2 ך להורים ש  תחילה לילדים ואחר כ
 עד & גם שזתף בבית שפקעה בעלותו והוא! מוסיף לגור׳ בחלק ממנו, ייחשב כדיירו של

 בעל הבית החדש (סעיף 9). ־ ^ ,

ד בדייר-הראשייזי-נטשי־דייר ראשי-־את׳ -מותו של-־דייר-משנה;-.־לא תהא- תלויה עו . 
יר.עוברת מאליה בתוקף #חוק• לדייר המשנה לגבי  ־הדירה שבה הוא מתגורר, *זכותו. כדי
ל הבדל בין בית דידה לבין• (סעיף 7). לפי החוק המוצע לא יהיה עוד כ  החלק המושכר לו

ל שוכר המשנה.  בית עסק לגבי היקף הגנתו ש
, ת י ב ה ל ע ב ך י ב  ׳׳ההגנה הנתונה לדייר-אינה תלויה בקיומם של יחסי •שכירות בינו ו
 ודייר שתקופת. שבירותו פקעה׳ יראוהו.כמחזיק בדירה על פי הסכם חדש שתנאיו בתנאי
ת שנעשה דייר — שכר הדירה החוקי שלו ייקבע על י ב ל ע ב  ההסכם האחרון(סעיף 11), ו

 ידי בית הדין(סעיף 12). 1

 ה. הזזזרת זזזקה

ה לדייר! בפקודות הקיימות על תנ י  הגנה לא פחות חשובה מהגבלת דמי השכירות נ
י הגבלת סמכותם של •בתי המשפט לצוות על ׳פינוי-דירות ובתי עסק. החוק המוצע ד  י
ב גם בשטח זה...דוגמת החוק השורר באנגליה יהיה להבא גם אצלנו למתן.צו פינוי  הרחי
ל בית המשפט אף.־במקום שכל התנאים הטבועים בחוק  ימסור לשיקול דעתו הגמור ש
 למתן צו כזה נתקיימו,׳ ובית המשפט יובל לסרב־ לצוות על פינוי •אם יהא סבור כי־ אין
 זה מן הצדק לעשות כן. תכלית .הוראה זו היא לאפשר לבית המשפט •לשקול בכל •מקרה
ת י העוול והסבל שייגרם• לדייר כנגד ההנאה. והסעד שיינתנו לבעל הבית על ידי ה א ד ק מ  ו

־  .צו •הפינוי המבוקש, • ־ י ־

 ..- ענין מיוחד יש לאותם המקרים שבהם חייב בעל הבית המבקש צו פינוי • להוכיח
-לבית המשפט* ג3־ לפי החוק המוצע וגם לפי הפקודות הקודמות,.-כי יש לדייר שיכון
 חלוף (אלטרנטיבי). בתי המשפט התלבטו • בשאלה׳ מתי צריך השיכון להיות מצוי •בידי
 הדייר, אם בעת הגשת תביעת הפינוי ואם בעת מתן פסק דין לפינוי או בשני המועדים
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 גם יחד. משנפסקה ההלכה,-שאין צודך להוכיח מציאות שיכון חלוף לא בעת הגשת התביעה
 בלבד׳ נתרבו המקרים שבהם ניתנו פסקי- דין לפינוי דירות בזמן שהשיכון, שהיה ברשות
ר לא היה בנמצא. ולא• זו בלבד, אלא בעוד שבשביל. פינוי ב  הדייר בעת הגשת התביעה, ב
ה צריך• להוכיח שיכון ״מתאים״• אחר׳ הרי לגבי בית דירה לא נדרש שיינתן  בית עסק הי
ת כל ההבדלות המלאכותיות האלה  לדייר שיכון ״מתאים״ דווקא. החוק המוצע מבטל א

 ומתנה מתן צו הפינוי בקיום שיכון חלוף מתאים בעת ביצוע פסק הדין.

 ו. נכסים שאינם נזוגנניס

 החוק המוצע מכיר בכמה מקרים יוצאים •מן הכלל, בהם רשאי המשכיר לדרוש
: ם  ולקבל החזרת החזקה, ואלה ה

 א) בית חדש שנבנה אחרי יום 1 בינואר 1953 יהיה חמש שנים 'מיום השלמת
 בנינו פטור מן ההגבלות. אשר החוק המוצע מטיל על בית אחר, הן בנוגע להגבלת דמי

 השבירות והן בנוגע להגבלת החזרת החזקה (סעיף 55):

 .ב) בנין שנבנה ומשמש לצרכי תעשיה במפעל מאושר לכך על ידי מרכז •ההש
 קעות פטור גם הוא מן ההגבלות האלה במשך אותה תקופה (סעיף 55) ;

 ג) קרקעות בלתי בנויות, אף אם הושכרו לצרכי מסחר כיון שאינן נכללות עוד
 בהגדרה של ״מושכר מוגן״,״אין הגבלות החוק המוצע חלות עליהן;

 ד) לפי הסכם מיוחד בין המשכיר והשוכר דשאי המשכיר לדרוש •החזרת החזקה
 על אף האמור בחוק המוצע, אם השכיר בשכירות משנה לרגל מאורע מםויים ולתקופה

 מוגבלת (סעיף 43).

 ה) תושב חוץ שבנה בית בישראל יכול לדרוש החזרת חזקה־־ לשם מגורים" לעצמו
 או למשפחתו, לאחר שיתן לדייר הודעה מוקדמת של ששה חדשים (סעיף 44).

 ז. בתי דיו לעניני שכירות

ן לעניני ת סמכויותיהם של בתי די  החוק. המוצע (סימן ו׳),. מרחיב באופן ניכר א
 שכירות. לפי הפקודות הקודמות לא היה׳ בסמכותם אלא קביעת דמי שכירות בלבד;
א להיות בית דין של בוררים ומפשרים בבל.  ואילו לפי החוק המוצע עיקר תפקידם הו

 מיני סכסוכים, בין בעל הבית והדייר.

 ההבחנה בין בתי דין לשכר דירה, שהיו קיימים.לגבי בתי דירה, ובין הממונה על
 שכר הדירה, שהיד־ קיים לגבי בתי עסק — בטלה.

 על החלטה של בית הדין אפשר לערער בנקודה משפטית.לפני שופט בית משפט
 מחוזי, ומכאן לא יהיה עוד ערעור לבית. המשפט העליון אלא ברשיון מיוחד.

 הרכב בית הדין׳ יהיה לפי החוק המוצע של שלושה חברים׳ ובראשם דיין מומחה
ת חוגי  שלא יהיה. רשאי לעסוק בעבודה אחרת׳ ואילו יתר חברי בית הדין ייצגו האחד א

 בעלי הבתים והאחד.את חוגי הדיירים.

 הצעות חוה 169, ח׳ כתסוז תשי״נ, 53&6.1.׳נ2

 הניחיר 80 פרוסה הודפס 5״י המדפיס הממשלתי


