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נות)(מם׳ 2)  מת3רסמת מטעם הממשלה הצעת חוק הגנת הדייר (הוראות שו

א ו ב  מ

 בעיית דיני הגנת הדייר מעסיקה את הממשלה, את הכנסת ואת הציבור מאז הקמת
 המדינה. ועדות ציבוריות רבות ישבו על מדוכה זו ובעקבות המלצותיהם תוקנו תיקונים,
 שהחשוב שבהם התבטא בהחלפת הפקודות המנדטוריות בחוקים ישראליים: חוק הגנת הדייר,

 תשי״ד-1954, וחוק הגנת הדייר, תשטי׳ו-1955.

. רוה,  בשבת 1965, מינתה הממשלה ועדה ציבורית, בראשותו של כב׳ השופט די׳ר י
 לשם בדיקה יסודית של חוקי הגנת הדייר הקיימים והצעת כל התיקונים הדרושים. בעקבות
- ח ״ כ ש  דו״ח ביניים של הועדה נתקבל לפני שנתיים חוק הגנת הדייר (הוראות שובות), ת
 1968, המאפשר לשחרר מושכרים מםויימים מתחולת דיני הגנת הדייר, כל עוד אין משתלמים

 בעדם דמי מפתח,

 הועדה הציבורית הכינה עתה המלצות נוספות שמטרתן היא לתקן בחוק הגבת הדייר,
ד-1954, תיקונים יסודיים שהזמן מחייבם. החוק המוצע בזה בא, מעיקרו, להגשים  תשי״

 המלצות אלה הלכה למעשה. ואלה עקרונות היסוד שבתיקובים המוצעים:

 (א) לקבוע את דמי השכירות המשתלמים כיום למעשה בעד דירות כדמי השכירות
 הבסיסיים במקום השיעורים הקיימים שהיו שובים לגבי סוגים שובים של דירות; כן מוצע

 לקבוע לדירות שיעורי מקסימום ומינימום חדשים,

 (ב) להורות כי דמי השכירות של בתי-עסק ייקבעו בהסכם בין בעל הבית והדייר,
 ובאין הסכם — על ידי בית הדין לשכירות, ובלבד שהם לא יעלו על המקסימום שיקבע שר

 השיכון בתקנות בהתייעצות עם שר המשפטים.

 00 לקבוע הסדר מפורט של הבשיאה בעול התחזוקה והתיקובים של המושכר ושל
 הבית שבו הוא נמצא.

 (ד) לשנות את המבבה של בית דין לשכירות, המורכב כיום משופט בית משפט
 שלום ונציגות של בעלי הבתים והדיירים: ההצעה היא שבציגי הציבור בבית דין לא יהיו
 באי-כוח הארגונים המעונינים אלא מומחים לבעיות הטכניות והכלכליות הכרוכות בביצוע

 חוקי הגנת הדייר.
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ת שונות)(מסי 2), תש״ל-1970 ראו הו ר( י  חוק הגנת הדי

! ף י ע ה ן ו ק י  1, בסעיף 1 לחוק הגנת הדייר, תשי״ד-1954! (להלן — חוק תשי״ד), אחרי הגדרת ת
ך יבוא: י ד ת־  ״בי

 ״״דמי מפתח׳•׳ — במשמעותו בחוק דמי מפתח, תשי״ח-21958 (להלן - חוק דמי מפתח);
 ׳׳בית עסקי׳ — מושכר שאיננו דירה.״

 2. בסעיף 3 לחוק תשי״ד, פסקה (3) - בטלה. תיקון סעיף 3

 3. במקום סעיף 4 לחוק תשי״ד יבוא: החלפת סעיף 4

 ״דמי שבידוי! 4. דירה שחוק זה חל עליה יהיו דמי השכירות שלה כדמי השכירות

י" שהשתלמו בעדה ערב תחילתו של חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) י  "־
 (מס׳ 2), תש״ל-1970 (להלן - חוק תש״ל), בשינויים שייקבעו בתקנות

 לפי סעיף 11 (להלן - התקנות המשנות).״

 4, סעיפים 5 ו־6 לחוק תשי״ד - בטלים. ביטול סעיפים
 5 ו־6

ר ב ס י ה ר ב  ד

ף 4 סעיפים 5 ו־6 לחוק תשי״ד קובעים:  סעי
י ד ת על י ו ר י ב ו להן דמי ש ק ס פ נ ת ש ו ר י ד  ״

ז ר דירו כ ש ן ל י ת ד י  ב

 5. (א) דידה שמספר חדייה אינו עולת על שלושה
 וחצי ושנפםקו לה דמי שכירות על ידי בית דין לשכד
 דירה לפי פקודת הדירות, דמי השבירות שלה יהיו כפי
 שנפסקו, בתוספת שלא תעלה על השיעורים שייקבעו

 באמור בסעיף 11.

 (ב) שיעורי התוספת יהיו מודדבימ לפי מספר
 החדרים ותצאי החדרים, בהבחנת בין דירות שנפסקו להן
 דמי שבירות עד יום י״ה בניסן תש״ה (1 באפריל 1945)

 לבין דירות שנפסקו להן דמי שבירות אחרי אותו יום.

ת ו נ ק י ת פ ת ל ו ר י כ ו להן דמי ש ע ב ק נ ת ש ו ר י  ד
ם י ד ק פ י נ ס כ  נ

 6. (א) דירה שמספר חדריה אינו עולת על שלושה
 וחצי ושנקבעו לה דמי שבירות על פי תקנות נכסי נפקדים
 (דמי שבירות של דירות), תשי׳־א—1951, דמי השכירות
 שלה יהיו כסי שנקבעו, בתוספת שלא תעלה על השיעורים

 שייקבעו באמור בסעיף 11׳ יהיה בעל הבית אשר יהיה.
 (ב) שיעורי התוספת יהיו בשיעורי התוספת
 המבסימליים שיחולו על דירות שנפסקו להן דמי שכירות

 עד יום י׳׳ח בניסן תש׳׳ה (ג באפריל 1945).
 (ג) הופחתו דמי השכירות על פי סעיף 12(ד)
 לחוק נכסי נפקדים, תש״י-1950> תבוא התוספת האמורה

 על דמי השבירות שהופחתו.״

 לאור מעיף 3 לתוק המוצע אין יותר משנדעוח לסעיפים
 אלה ומוצע לבטלם.

 סע«ף 2 בסעיף 3(3) לחוק תשי״ד נקבע:
 ״(3) ״היום הקובע״ הוא יום ב״ב באדר ב׳ תיש
 (1 באפריל 1940) לגבי דירה שהיתה אותו יום
 בתחום עירית תל-אביב, ויום א׳ באדר א׳ ת׳׳ש

 (10 בפברואר 1940) לגבי כל דידה אחרת.״

 לפי סעיף 4 החדש לחוק תשי״ד יהיו דמי השכירות
 בפי שהשתלמו ערב תחילת ההוק המוצע, ושיב לא תהיה

 משמעות ליום הקובע.

ף 5 סעיף 4 לחוק תשי״ד קובע לאמור: י ע  ס
ת ב־1940 ו ר כ ש ו ו מ ת שהי ו ר י ד  ״

 4. (א) דירה שמספר חדריה איבו עולה על שלושה
 וחצי ואשר היתה מושכרת ביום הקובע ולא נפסקו לה
 דמי שכירות על ידי בית דין לשכר דירה לפי פקודת
 הדירות, דמי השבירות שלה יהיו כדמי השכירות שהש
 תלמו בעדת ביום הקובע, בתוספת ששיעוריה ייקבעו

 כאמור בסעיף 11.

 (ב) שיעורי התוספת יהיו מודרגים לפי מספד
 החדרים וחצאי החדרים.״

 מוצע כי דמי השכירות של דירה שחוק חשי״ד היה הל
 עליה יהיו דמי השכירות שהשתלמו בעדה ערב תחילת
 החוק המוצע בשינויים שייקבעו בתקנות המשנות לסי

 סעיף 11 לחוק חשי״ד — ראה סעיף 7 להלן.

ח חשי׳׳ד, עמי 93.  1 סי
 2 ס״ח תשי״ח, עמי 177.
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 החלפת סעיף ד 5, במקום סעיף 7 לחרק תשי״ד יברא:

 ״תיאום דמי
 שבירות

. הושפעו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתו של חוק תש״ל על  ז
 ידי אחת מאלה:

 (1) חיובים שבעל הבית היה חייב לדייר בנוסף על החיוב
 להעמיד לרשותו את הדירה עצמה;

- ר י י ד  >2< יחסים מיוחדים שהיו קיימים בין בעל הבית ובין ה
 והתקנות המשנות קבעו שיעורי תוספת על דמי שכירות אלה,
 תבוא התוספת לא על דמי השכירות שהשתלמו למעשה, אלא
 על דמי השכירות שהיו משתלמים לולא חירבים נוספים או

 יחסים מיוחדים אלה.״

 סעיף 9 לחוק תשי״ד — בטל.

 במקום סעיפים 10 ו־11 לחוק תשי״ד יבוא:

 10. על אף האמור בסעיף 4 או בתקנות המשנות -

 (1) לא יעלו דמי השכירות בדירה של שלושה וחצי חדר או
 פחות על 42 לירות לחדר לחודש, ובדירה של ארבעה חדרים

 או יותר - על 50 לירות לחדר לחודשי,

 ״מכסימום
 ומינימום של דמי

 שבירות

.6 

.7 

 ביטול סעיף 9

 החלפת סעיפים
11-10 

ר ב ס י ה ר ב  ד

־1נ לחוק חשי״ד קובעים:  סע*ף 7 סעיפים 10 ו
ת ו ר י כ ם של דמי ש ו מ י נ י מ ם ו ו מ י ס כ מ  ״

 10. (א) על אף האמור בסעיפים 4 פד ד ו־9 לא יעלו
 דמי השבירות על הסכום שייקבע באמור בסעיף 11
 כסכום מכסימלי לחדד לחודש, ולא יפחתו מן הסכום
 שייקבע כאמוד כסכופ מינימלי לחדר לחודש/ אולם
 בדירת שבמרתף, בצריף׳ במבנה ארעי או כיוצא באלה
 יכולים דמי השכירות להיות נמוכים מן הסכום המינימלי.

 (ב) תםכום המכסימלי ייקבע בהבחנה בין דירות
 שמדובר בתן בסעיפים 4 ו־6 לבין דירות אחרות.

ן ה י י ו ב י ש ת ו ו פ ס ו ת ת ה ע י ב  ק

 11. (א) שיעורי התוספת לפי הסעיפים 4, 3, 6 ו־9
 וסכומי המכסימום והמינימום לפי סעיף 10 ייקבעו על
 ידי הממשלה בתקנות; הממשלה רשאית בתקנות לשבות
 את שיעורי התוספות ואת סכומי המכסימום ותמיבימום,
 כולם אד מקצתם, ובלבד ששינוי כזה לא יותקן אלא
 בעבור ששה חדשים מיום תחילת תקפו של חוק זה׳ ולאחר

 מבן לא יותר מאחת לשנה.

 (ב) תקנות לפי סעיף זה ייכנסו לתקפן כעבור
 ארבעת חדשים מיום פרסומן ברשומות* אם לא בוטלו
 על ידי הכנסת מכות החלטה תוך שלושה חדשים מיום

 פרסומן.

 (ג) כל עוד לא התקינה הממשלה תקנות לפי סעיף
 זה יתולו שיעורי התוספות וסכומי המבםימומ והמינימום

 תמפורטים בתוספת הראשונה לחוק זה.״

 מוצע לקבוע בי המכסימום לחדר לחודש יהיה, בדירה
 של שלושת וחצי חדרים — 42 לירות, ובדירה של 4

 Vyv $ סעיף 7 לחוק תשי״ד קובע:

ם ו א י ת ת ו ר י כ  ״דמי ש
 7. הושפעו דמי השכירות שהשתלמו או שנפסקו

 כאמור בסעיפים 4 או 5 —

 (1) על ידי חיובים שבעל הבית היה חייב
 לדייר נוסף על החיוב להעמיד לרשותו את

 הדירה עצמה; או

 (2) על ידי יחסים מיוחדים שהיו קיימים
 בין בעל הבית ובין הדייר,

 תבוא התוספת לפי הסעיפים 4 ו־5 לא על
 דמי השכירות האמורים, אלא על דמי ה
 שבירות שהיו משתלמים או היו בפסקים לולא

 חיובים נוספים או יחסים מיוחדים אלה.״

 מוצע לקבוע כי העלאה הדשה בדמי השבירות לפי
 התקנות המשנות על פי סעיף 11 לחוק תשי״ד לא תושפע
 מהחיוכים והיחסים שהיו בין בעל הבית ותדיירבשל דמי
 השכירות המוסכמים שהיו משתלמים ערב תחילת החוק

 המוצע.

9 סעיף לחוק תשי״ד קובע: W 7 ] * 4 
ת ו ר ח ת א ו ר י ת של ד ו ר י ב  ״דמי ש

 9. דירה של ארבעת חדרים או יותר ודירה אחרת שלא
 ביתן לקבוע לה דמי שבירות לפי הסעיפים 4 עד 6, דמי
 השכירות שלה יהיו כדמי השכירות שהשתלמו בעדת
 ביום ט״ז בניסן תשי״ג (1 באפריל 1953), בתוספת

 שלא תעלת על השיעור שייקבע כאמור בסעיף 11.״

 לאור סעיף 3 לחוק המוצע, לסעיף זה שוב אין משמעות,
 ומוצע לבטלו.
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 תיקון סעיף 13

 ביטול סעיף 14

 תיקון סעיף 15

 (2) לא יפחתו דמי השכירות מ־18 לירות לחדר לחודש,
 אולם דירות שבמרתף, בצריף, במבנה ארעי או כיוצא באלה

 יכולים להיות נמוכים מן הסכום המינימלי כאמור.

 תיקונים על ידי 11. (א) הממשלה רשאית להתקין תקנות לשינוי דמי השכירות שהעז־

ת תלמו ערב תחילתו של חוק תש״ל, ובלבד שלא תתקין תקנות כאמור י ב ש ת מ י נ ק  ח

 יותר מאחת לשנה.

 (ב) התקנות המשנות יכול שיקבעו שינויים הדרגתיים בדמי
 השכירות, שתחילתם תהיה במועדים שונים, ובלבד שלא יחולו שינויים

 כאמור יותר מאחת לשנה.
 (ג) התקנות המשנות יכול שישנו את סכומי המקסימום והמינימום
 לפי סעיף 10, ובלבד שלא יחול שינוי כאמור לפני יום כ״ז בטבת תשלי׳ג

 (1 בינואר 1973).

 >ז0 תחילתן של תקנות משנות תהיה כעבור שלושה חדשים מיום
 פרסומן ברשומות, אם לא בוטלו לפני כן בהחלטת הכנסת,״

 8, בסעיף 13 לחוק תשי״ד, אחרי סעיף קטן נא) יבוא:

 ׳׳(א1) השכיר הדייר חלק מהדירה כאמור בסעיף קטן גא), ישלם
 לבעל הבית מחצית הריווח שהוא מקבל מדייר המשנה כאמור באותו סעיף

 קטן.״

 9, סעיף 14 לחוק תשי״ד - בטל.

 10, בסעיף 15 לחוק תשי״ד -
 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) נתגלעו חילוקי דיעות בדבר דמי השכירות שיש לשלם בתוקף
 סעיף 4 או התקנות המשנות, יכריע בית הדין.״:

 (2) בסעיף קטן (ב), פסקה (1) בטלה, ובפסקה (4) המלים ״בדירה הנדונה״
 יימחקו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

ל כל  (1) חלק יוזסי מדמי השכירות ע
 הדירה, בתוספת ריווח סביר שלא יעלה על

 100% מאותו הלק של דמי השכירות;
 (2) חלק יחסי מן הארנונות והתשלומים
 האחרים, לרבות דמי מים/ המוטלים על הדייר

 הראשי בתור מחזיק הדירה.״
 מוצע בי דייר אשר השכיר חלק מהדירה לדייר משנה
 יצטרך לשלם לבעל הבית מחצית הריווח שהוא מקבל

 מדייר המשנה.

ף $ סעיף 14 לחוק תשי״ד קובע: י ע  ס
ם י ד ד צ י ה ד ל י ת ע ו ר י כ ש י ה מ ת ד ע י ב ק  ״

 14. (א) בתחום המכסימום והמינימוס לפי הסעיפים
 10,9,5 ו־13 רשאים הצדדים להסכים על דמי השכירות;
 הם רשאים לבך גס לאחר שנפסקו דמי השכירות על ידי

 בית הדין.
 (ב) שיעורי התוספת לפי הסעיפים 4 ו־6, אין
 בהם כדי למנוע מן הצדדים מלהסכים על דמי שכירות

 נמוכים יוחר.״

 חדרים או ייתר - 50 לירות, וכי דמי השכירות לא יפחתו
 . מ־18 לירות לחדר לחודש.

 בכפוף למכסימום ולמינימום הנ״ל, הממשלה תהיה
 רשאית לשנות בתקנות את גובה דמי השכירות שהשתלמו
 ערב תחילת החוק המוצע. השינויים יכול שייקבעו בצורה
 הדרגתית ובמועדים שונים ובלבד שלא יחולו שינויים
 בדמי השבירות על פי התקנות המשנות יותר מפעם אחת

 לשנה.
 הכפיפות למכסימום ולמינימומ הנ״ל תהיה דק עד ב״ז

 בטבת תשל׳׳ג(1 בינואר 1973).
 התקנות המשנות ייכנסו לתוקף בעבור שלושה חדשים
 מיום פרסומן ברשומות, אם לא בוטלו לפני כן על פי

 החלטת הכנסת.

 סע«ף $ סעיף 13(א) לחוק תשי״ד קובע:
ה נ ש ת מ ו ר י כ ש ת ב ו ר י כ י ש מ ד  ״

 13• 00 דייר הדר בדירה והשכיר חלק ממנה/ יהיו
 דמי השכירות של אוחו חלק צירוף הסכומים הבאים:
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 החלפת סעיף 18 11. במקום סעיף 16 לחוק תשי״ד יבוא:

 ״הפחתה למשלמי 16. גא) ניתנו לבעל בית דמי־מפתח בעד דירה ולאחר מכן נקבעה

ח העלאה בדמי השכירות בתקנות לפי חוק זה, תופחת בחמישים אחוזים 1 י פ י מ מ  ד

 התוספת שעל הדייר של אותה דירה לשלם לפי התקנות כאמור.
 (ב) ההפחתה לפי סעיף קטן נא) תתחיל כיום תחילתן של התקנות,
 ותסתיים בתום חמש־עשרה שנים מיום תחילת השכירות שבקשר אליה

 ניתנו דמי המפתח נבסעיף זה — השכירות הנדונה).

 גג) במשך עשר השנים הראשונות לאחר תחילת השכירות הנדונה
 תחול ההפחתה לגבי כל ההעלאות בדמי השכירות שבוצעו בתקנות מאז
 חקיקת חוק זה; בחמש השנים הנותרות, תחול ההפחתה רק לגבי העלאה

 שחלה לאחר תחילתו של חוק תש״ל.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפחתו דמי השכירות מדמי
 השכירות שהשתלמו ערב תחילתו של חוק תש״ל.

 (ה) לענין סעיף זה - אין נפקא־מינה אם ניתנו דמי המפתח
 לפני תחילתו של חוק דמי־מפתח או לאחריה.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סע«ף ןן סעיף16 לתיקתשי״דקובע:
קות  ״חז

 16• (א) דירה כאמור בסעיף 4׳ שבבייתה הושלמה
 ביום הקובע או לפניו ונתעלמו דמי השכירות שתשתלמו
 בעדה אותו יום׳ או שלא היתה מושכרת אותו יום, רואים
 את דמי השבירות שהשתלמו אותו יום בעד דירה דומה
 לה באותה סביבה כדמי השבירות שהשתלמו אוחו יום

 בעדה.
 (ב) דירה כאמור בסעיף 5•׳ שנתעלמו דמי השכי
 רות שנפסקו לה׳ או שבנייתה הושלמה לאתר היום הקובע
 ולא נפסקו לה דמי שבירות׳ רואים את דמי השכירות
 שהשתלמו בעד דירה דומה לנדונה באותה סביבה סמוך
 ליום שנפסקו דמי השכירות לדירת הנדונה׳ או סמוך
 ליום שבו הושכרה לראשונה הדירה הנדונת׳ הבל לפי
 ענין׳ כדמי השבירות שהשתלמו אותה שעה בעד הדירה

 תנדונה.

 (ג) דירה כאמור בסעיף 9׳ שנתעלמו דמי השכי
 רות שהשתלמו בעדה ביום ט״ו בניסן תשי״ג 15 באפריל
 1953)׳ או שלא היתה מושכרת אותו יום׳ רואימ את דמי
 השבירות שהשתלמו אותו יום בעד דירה דומה לה באותה

 סביבה בדמי השכירות שהשתלמו אותו יום בעדה.״

 לאור סעיף 3 להוק המוצע׳ אין כבר משמעות לסעיף 16
 זה ומוצע להחליפו בהוראה חדשה.

 בהתאם לסעיף המוצע׳ אם דייר שילם דמי מפתח בעד
 דירה ונקבעו העלאות בתקנות לפי חוק תשי״ד׳ דהיינו
 תקנות הגנת הדייר ;דמי שכירות בדירות ובבתי עסק)׳
 תשכ״ב-1962 ו־תשכ״ו—1966׳ יופחתו תהעלאות לפי

 התקנות בחמישים אחוז.
 תחילה ההפחתה תהיה מיום תחילת התקנות ותסתיים
 בתום חמש עשרה שנים מיום תחילת השכירות שבגינה

 ניתנו דמי מפתח.

 לאור סעיפים 3 ו־7 הקובעים את גובה דמי השכירות׳
 לסעיף 14 זד, לא תהיה משמעות/ ומוצע לבטלו.

ף 0! סעיף 15(א) ו־(ב) לחוק תשי״ד קובע: י ע  ס
ן י ת הד י די ב ל י ת ע ו ר י כ ש ת דמי ה ק י ס פ  ״

 15. (א) נתגלעו חילוקי דעות בדבר דמי השכירות
 לפי הסעיפים 4 או 6׳ או שלא באו הצדדים לידי הסכם
 בדבר דמי השכירות בתחום המכסימום ווזמינימום לפי
 הסעיפים 5׳ 9׳ 10 ו־13׳ יפסוק בית הדין את דמי

 השבירות.
 (ב) בית הדין רשאי לפסוק את דמי השכירות

 מחדש בכל אחד מן המקרים הבאים: —
 (1) חל שינוי בשיעורי התוספת או בסכומי

 מכסימום או מינימום בהתאם לסעיף 11;
 (2) הדירה חולקת לשתי דירות או יותר׳
 או שתי דירות או ״ותר חוברו לדירה אחת;
 (3) בעל הבית הוציא הוצאות על שיפורים
 ניכרים או על שינוי תמבנת של הדירה או
 של נבם שהדירה משתבחת משיפוריו או

 שינוייו;

 נ4) תל בדירה הנדונה שינוי בנתונים
 העלולים להשפיע על גובה דמי השכירות׳
 ובלבד שבקשה לפי פסקה זו לא תוגש יותר

 מאחת לשנים עשר חודש.״
 סעיף קטן (א) יתוקן ויותאם לחוק המוצע׳ וייקבע בו
 בי בית הדין יכריע בדבר דמי השכירות שיש לשלם
 בתוקף סעיף 4 החדש או בתוקף התקנות המשנות. בסעיף
 קטן (ב) פסקה (1) תבוטל לאור סעיפים 3 ו־7 לחוק
 המוצע׳ בפסקה(4) יימחקו המלים ׳׳בדירה הנדונה״ באופן
 שהשינויים בנתונים אינם צריכים להתייחס לדירה הנדונה

 דוקא.
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 12. במקום סעיפים 17 עד 19 לחוק תשי״ד יבוא: החלפת סעיפים
1 8 - 1  ״דמי שבירית 17. (א) דמי השכירות בבית עסק ייקבעו בהסכם בין בעל הבית והדייר, 7

 בבית עסק ובאין הסכם כאמור - רשאי כל צד לבקש שבית־דין יקבע את דמי

 השכירות: בית הדין הקובע דמי שכירות בבית עסק יקבע אותם בהתחשב
 בכל הנתונים העלולים להשפיע על גובה דמי השבירות, לרבות סוג העסק

 והשימוש בו.
 (ב) נקבעו לאחר תחילתו של חוק תש״ל, בהסכם בין הצדדים
 או בפסק־דין, דמי שכירות העולים על דמי השכירות ששולמו ערב
 תחילתו של החוק האמור, תבוצע ההעלאה בהדרגה תוך ארבע שנים,

 כשבכל שנה יעלו דמי השכירות ברבע מסכום ההעלאה הכוללת.

, לא יעלו דמי השכירות שיקבע  >0 על אף האמור בסעיף קטן(א)
 בית הדין לבית עסק על המקסימום שיקבע שר השיכון, בתקנות וכהת־

 ייעצות עם שר המשפטים.
 דייר ששילם 18. (א) בקבעו דמי שכירות לבית עסק יתחשב בית־הדין בדמי המפ־

 דמי־מפחח תח ששולמו בעד בית העסק לאחר יום ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948)

 ובסכומים שהשקיע הדייר בבית עסק לשם שינויים או שכלולים יסודיים,
 ובהתאם לכך יפחית את דמי השכירות לתקופה שיקבע, והוא, אם לא

 נקבע אחרת בהסכם בין בעל הבית והדייר.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 18, או במקומות אחרים, ובמידה שהם מצויים
 בתחומי עיריות׳ גם לפי היותם מצויים

 ברחוב מרכזי, ברחוב צדדי או בפרבר;
 (2) משרדים ובחי מלון — לפי היותם
 בתחום עיריה או במקום אחר וכן לפי מועד
 החזקתם לראשונה לפני כ״ו בטבת תרצ״ה
 (1 בינואר 1935) או בין אותו יום לבין כ״ז
 בטבת תש״ו (31 בדצמבר 1945) או מיום
 כ־ח בטבת תש־ו (1 בינואר 1946) ואילך.

 (ג) לענין סעיף זה -
 (1) חדרי שירות אינם בכלל -חדר*;

 (2) חדר ששטחו עולה על 16 מטר מרובע,
 דמי השכירות שלד יגדלו בדי היחס עבין

 עודף המטרים המרובעים לבין 16;
 (3) רחוב אחד יכול להיות בחלקו מרבזי

 ובחלקו צדדי.

ם ה י י ו נ י ש ם ו י ר ו ע י ש ת ה ע י ב  ק

 18. (א) שיעורי המינימום והמכםימום לפי חפעיף
 הקודם ייקבעו על ידי הממשלה בתקנות; הממשלוז רשאית
 בתקנות לשנות את השיעורים, כולם או מקצתם, ובלבד
 ששינוי בזה לא יותקן אלא כעבור ששה חדשים מתחילת

 תקפו של חוק זה ולאחר מכן לא יותר מאחת לשנה.
 (ב) תקנות לפי סעיף זה ייכנסו לתקפן בעבור
 ארבעה חדשים מיום פרסומן ברשומות, אט לא בוטלו על
 ידי הכנסת מכוח החלטה תוך שלושה חדשים מיום פרסומן.
 (ג) כל עוד לא התקינה הממשלה תקנות לפי
 סעיף זה יחולו שיעורי המינימום והמכםימום המפורטים

 בתוספת השניה לחוק זה.

 ההעלאות לפי התקנות הנ״ל יופחתו כאמור בחמישים
 אחוז במשך 10 השנים הראשונות לאחר תחילת השכירות
 ובחמש השנים הנותרות חתול ההפחתה רק לגבי ההעלאה

 שתחול לאחר תחילת החוק המוצע.

 W*1 2 ן סעיפים 17 עד 19 לחוק תשי״ד קובעים:
ם י מ י י ו ס ם מ י ג ו ס ק מ ס ת של בתי ע ו ר י ב י ש מ ד  ״
 17. (א) דמי השכירות של בית עסק מן הסוגים הבאים
 לא יפחתו משיעורי המינימום ולא יעלו על שיעורי

 המכסימום שייקבעו כאמור בסעיף 18, ואלה הסוגים:
 בית עסק כל שהוא הנמצא בחנות;

 בית עסק שאינו נמצא בחנות והוא אחד מאלה:
 בית מסחר;

 בית מלאכה;
 ביח חרושת;

- מחסן שלקוחות אינם רגילים לבקר בו;
 משרד;

 בית מלון.

 (ב) שיעורי המינימום והמבסימום ייקבעו בלירות
 לחודש למטר מרובע של שטח בנוי׳ חוץ ממשרדים ובתי
 מלון שלגביהם ייקבעו השיעורים בלירות לחודש להדר;

 השיעורים ייקבעו בהבחנה על דרך וו
 (!) בתי עסק הנמצאים בחנות, בתי מסחר
 ובתי מלאכה שאינם משתמשים במנוע או
 משתמשים במנוע שאינו עולה על שני כוחות
 סוס - לפי היותם מצויים בתחומי עיריות
 שהממשלה קבעה לכך כאמור בסעיף 18,
 בתחומי עיריות אחרות, בתחומי מועצות
 מקומיות שהממשלה קבעה לכך כאמור בסעיף
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 (ב) הפחית בית־דין את דמי השבירות באמור בסעיף קטן (א),
 ותוך תקופת ההפחתה העביר הדייר את השבירות כדין לאחר, יהיה הדייר
 החדש זכאי בתשלום דמי שכירות מופחתים עד תום תקופת ההפחתה;
 ואולם דשאי בעל הבית לפדות זכות זו בתשלום סכום חד־פעמי לדייר
 היוצא כפי שייקבע בהסכם בין הצדדים, ובאין הסכם - על ידי בית-

 הדין.״

ם 13, סעיפים 20 עד 23 לחוק תשי״ד - בטלים. י פ י ע ל ס ו ט י  ב

23-20 

 תיקון סעיף 25 14, בסעיף 25 לחוק תשי״ד, המלים ״מן הסוגים הנקובים בסעיף 17״ יימחקו,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (2) אפ שטחו של בית העסק עולה על 50
 נזטר מרובע; על החלק שעמקו אינו עולה על

 אורך החזית.
 לגבי השטח הנותר יפחת השיעור בחמישים אחוז׳ ובלבד ־
 שדמי השכירות של בית עסק ששטחו עולה על 50 מסר
 מרובע לא יפחתו מדמי השכירות שהיו מגיעים אילו היה

 שטחו רק 50 מסר מרובע.

 (ב) היה בית העסק בפינת שני רחובות׳ ידאו
 כחזית לענין סעיף זה את הצד הפונה לרחוב היותר
 מרכזי׳ ובלבד שדמי השבירות לא יפחתו מדמי השכירות
 שהיו מגיעים אילו היתה החנות פונה רק לרחוב הפחות

 מרכזי•

ם י ל ו ד ת ג ש ו ר  בתי ח
 21. שיעור דמי השכירות של בית חרושת יחול על שטח
 שאינו עולה על 150 מטר מרובע; לגבי שטח העולה על
 150 מטר מרובע יפחת השיעור בעשרים וחמישה אחוז.

ם י ע י צ  י
 22. היה בבית עסק מן הסוגים הנקובים בסעיף 17 יציע
 שחובר למושבר חיבור קבע׳ יהיה שיעור דמי השבירות
 של היציע עשרים לחמישה אחוז מן השיעור המשתלם
 בעד בית העסק גופו׳ ובנסיבות הנידונות בסעיף 20 או

 בסעיף 21 - מן השיעור הממוצע המשתלם בעדו.
ת י נ מ ה ז א ר ו  ה

 23. בחמש השנים הראשונות לאחר יום כ״ז באדר ב׳
 תשי״ד (31 במרס 1954) לא יעלו דמי השכירות של בית
 עסק מן הסוגים הנקובים בסעיף 17/ לגבי הדייר שהחזיק

 בו אותו יום ולגבי חליפיו על הסכום הקטן משני אלה:
 (1) דמי השכירות לפי הסעיפים 17 עד 22;
 (2) דמי השבירות שהשתלמו בעד בית
 העסק ביום האמור׳ בתוספת של 115% בשנה
 הראשונה׳ של 130% בשנה דשניח׳ של
 150% בשנה השלישית׳ של 180% בשנה

 הרביעית ושל 210% בשנה החמישית.״
 לאור סעיף 12 לחוק המוצע׳ לפיו דמי השכירות ייקבעו
 בהסכם בין הצדדים או ע״י בית הדין לשכירות׳ אין יותר

 משמעות לסעיפים אלח ומוצע לבטלם.

ף 4ן סעיף 25 לחוק תשי״ד קובע:  סעי
י 9.9.1943 ר ח ה א נ ב נ ת עסק ש י ב  ״

 25. בית עסק מן הסוגים הנקובים בסעיף 17 הנמצא
 בבנין שנבנה אתרי ט׳ באלול תש־״ג (9 בספטמבר 1943)

ם ו מ י ס כ מ ם ו ו מ י נ ־ ן מ ת בי ו ר י כ ש ת דמי ה ע י ב  ק
 19. בתחום שיעורי המינימום והמכםימום לפי הסעיפים
 17 ו־18 ייקבע שיעור דמי השכירות על ידי הצדדים׳
 ובאין הסבם ביניהם יפסוק בית דין את שיעור דמי

 השכירות.״

 במקום סעיפים אלה מוצע לקבוע בי דמי השכירות
 בבתי עסק ייקבעו בהסכם בין בעל הבית והדייר ובאין
 הסכם דשאי כל צד לבקש מבית הדין לשכירות לקבוע
 את דמי השכירות. במקום ההבחנות שהיו בסעיפים 17
 ו־19 בחוק תשי״ד לגבי סוג בית העסק נקבע בסעיף
 המוצע בי בית הדין יקבע את דמי השכירות בהתחשב
 עם כל הנתונים שיכולים להשפיע על גובה דמי השכירות׳

 לרבות סוג העסק והשימוש בו.
 בית הדין לשכירות יתחשב גם בדמי המפתח ששולמו
 בעד בית העסק לאחר ה׳ באייר תש״ח (15.5.48) ובסכו
 מים שהשקיע הדייר בבית העסק לשם שינויים או שכ
 לולים יסודיים; ובהתאם לבך יפחית את דני״י השכירות
 לתקופה שיקבע אם לא נקבע אחרת בין הצדדים בהסכם.
 החוק המוצע נותן אפשרות לדייר בבית עסק תמעביר
 כדין את בית העסק לדייר אחר בתקופת ההפחתה׳ לזכות
 את הדייר החדש בתשלום דמי שכירות מופחתים עד תום
 תקופת ההפחתה; אולם בעל ביה העסק יחיד, רשאי לפדות
 את הזכות להעברה בדמי שכירות מופחתים בתשלום
 סכום חד־פעמי לדייר היוצא׳ כפי שייקבע בהסכם בין

 הצדדים׳ ובאין הסבם — על ידי בית הדין.
 דמי שכירות לבית עסק שנקבעו בהסכם בין הצדדים או
 על־ידי בית הדין לשכירות לאחד תחילת החוק המוצע
 והם עולים על דמי השכירות שהשתלמו ערב דחוק המוצע׳
 תבוצע ההעלאה בהדרגה תוך 4 שנים כשבכל שנה יעלו
 דמי השבירות ברבע מסכום ההעלאה הכוללת ובתנאי
 שדמי השכירות לבית עסק שנקבעו בנ״ל לא יעלו על
 המכסימום שיקבע שר השיכון בתקנות בהתייעצות עם שר

 המשפטים.

 סעיפים 20 פד 23 לחוק תשי׳׳ד קובעים

: ד י מ א ף 13 ל  סעי
ת ו ק ו מ ת ע ו י ו נ ח ק ב ס י ע ת ב  ״

 20. (א) שיעור דמי השכירות של בית עסק הנמצא
 בחנות יחול —

 (1) אם שטחו של בית העסק אינו עולה על
 50 מטר מרובע; על החלק שעמקו אינו עולה

 על פי שנים מאורך החזית;
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 15. סעיפים 26 ו־ד2א לחוק תשיי׳ד - בטלים. ביטול סעיפים
 26—27א

 16. בסעיף 28 לחוק תעד״ד, המלים ״מן הסוגים הבקובים בסעיף 17״ - יימחקו. תיקון סעיף 28
 17. בסעיף 29 לחוק תשי״ד, סעיף קטן נא) - בטל. תיקון סעיף 29
 18. בסעיף 30 לחוק תשי״ד, פסקה (1) - בטלה. תיקון סעיף 30
 19. בסעיף 32 לחוק תשי״ד, הםיפה המתחילה במלים ״הוצאות שירות זה״ - תימחק. תיקון סעיף 32
 20. בסעיף 33 לחוק תשי״ד - תיקון סעיף 33

 (1) לאחר פסקה (3) שבסעיף קטן(א) יבוא:
 ״(4) בתחזוקת רשת הביוב הפנימית בחצר הבית;״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לאור סעיף 12 לחוק המוצע אין משמעות למלים ״מן
 הסוגים הנקובים בסעיף 17״ ומוצע למתקן.

ף 7! סעיף 29(א) לחוק תשי״ד קובע: י ע  ס
ת ו ל ב ג א ה ל ת ל ו ר י כ י ש מ ד  ״

 29. (א) בית עסק שאינו מן הסוגים הנקובים בסעיף 17
 ובית־ עסק־ ־מן ־הסוגים־ ־האלה־ שלא ־ניתן־ לקבוע־ לו־ דמי
 שכירות לפי הנתונים שבסעיפים 17 פד 24 — חפשים
 הצדדים להסכים על דמי השבירות שלו; באין הסכם
 ביניהם רשאי בל צד לבקש שבית הדין יפסוק את ־דמי

 השכירות.״•
 נם את סעיף קטן זה מוצע לבטל מחוסר משמעות לאור

 סעיף 12 לחוק המוצע.

̂יד קובע: ף $ן סעיף 30(1) לחוק תשי־ י ע  ס
ש ד ה ת מ ו ר י כ ת דמי ש ק י ס פ  ״

 30. , פסק בית הדין את דמי השכירות של בית עסק׳ רשאי
 הוא לפסקם מחדש בכל אחד מן המקרים הבאים:

 (1) תל שינוי בשיעורי מינימום או מכסימום
 בהתאם לסעיף 18;״

 נם פסקה (1) מוצע לבטל לאור סעיף 12 לחוק המוצע.

ף 19 סעיף 32 לחוק תשי״ד קובע: י ע  ס
ר ו א מ  ״

 32. בעל הבית חייב להחזיק במצב תקין את מתקני
 המאור הקיימים בכניסה לבית ובחדר חמדרנות ולספק

 להם מאור. הוצאות שירות זה חלות על בעל הבית.׳״

 לפי סעיף 20 לחוק המוצע יתווספו הוצאות מאור על
 ההוצאות לנקיון לפי סעיף 33 לחוק חשי״ד/ וגבחם

 ואופן תשלומם ייקבעו בתקנות.

ף 20 סעיף 33 לחוק תשי״ר קובע: י ע  ס
י ו ק י נ  ״

 33. (א) בעל הבית חייב -
 (1) בניקוי החצר/ הגינה והשטח המשמשים

 את דיירי הבית;
 (2) בניקוי הכניסה לבית וחדר המדרגות;

 ונפסקו לו דמי שכירות לפי תקנות ההגנה (תיקון) (מסי
 13)׳ 1943/ או לפי פקודת בתי עסק׳ דמי השכירות שלו
 לא יפחתו מדמי השבירות שנפסקו על אף האמור בסעיפים

 17 עד 24.״

 לאור סעיף 12 לחוק המוצע וביטול ההבחנות לגבי סוג
 בחי העסק על פי הסעיף הנ״ל׳ למלים ״מן הסוגים
׳- אין משמעות יותר׳ ומוצע למחוק -הנקובים- בסעיף -ל!,

 אותן.

ף 15 סעיפים 26 ו־27א לחוק תשי״ד קובעים: י ע  ס
ם י ד ק פ י נ ס כ נ ק ב ס ת ע י ב  ״

 26. בית עסק מן הסוגים הנקובים בסעיף 17 שנקבעו
 לו דמי שבירות בתוזה עם האפוטרופוס על נכסי נפקדים׳
 דמי השבירות שלו לא יפחתו׳ על אף תאמור בסעיפים
 17 עד 24׳ מדמי השכירות כפי שנקבעו בחוזה׳ ואפ
 הופחחו על פי סעיף 12(ד) לחוק נכסי נפקדים׳ תש״י—

 1950 — כפי שהופחתו׳ יהיה בעל הבית אשר יהיה.

ת ו ד ס ו ת של מ ו ר י כ  דמי ש
 27א. (א) מוסד של דת׳ חינוך׳ חרבות׳ רפואה או סעד
 אי מועדון נוער המתנהלים שלא למען הפקת רווחים׳

 דינם לענין חוק זה כדין משרד האמור בסעיף 17(א).
 (ב) חצר׳ גינה או שטת לא בנוי המשמשים במיוחד
 אח מטרת השכירות של מוסד או מועדון כאמור׳ רשאי
 בעל הבית לדרוש בעדם דמי שכירות בנפרד; דמי שכירות

 אלח ייקבעו כאמור בסעיף 29.״

 הוראות סעיף 26 אינן כבר מעשיות. לענין סעיף ד2א
 יראו חן את המוסדות והן את השטחים בבתי עסק ובאין
 הסכמת הצדדים לגובה דמי השכירות׳ יקבע אותם בית
 הדין לשכירות לפי סעיף 12 לחוק המוצע בהתחשב

 עם השימוש בהם.

 סע«ף 16 סעיף 28 לחוק תשי״ד קובע:
ם י מ כ ס ו ת מ ו ר י כ י ש מ ד  ״

 28. הוסכם בין בעל בית ודייר אחרי חחילת תקפו של
 חוק זה על דמי שבירות של בית עסק מן הסונים הנקובים
 בסעיף 17׳ יחייבו דמי השכירות המוסכמים אח הצדדים
 וחליפיהס למשך תקופת ההסכם׳ על אף האמור בסעיפים

 17 עד 24.״
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) יבוא:  (2) במקום סעיפים קטנים (ב) ומג

 ׳׳(ב) בעל הבית חייב להוציא את הוצאות השירותים לפי סעיף 32
 דלפי סעיף קטן(א) לסעיף זה.

 (ג) הדייר ישלם לבעל הבית תשלום חדשי קבוע, בסכום או
 בשיעור ובאופן שייקבעו בתקנות, לכיסוי הוצאות השירותים לפי סעיף

 32 ולפי סעיף קטן(א) לסעיף זה.״

 תיקון מעיף 35 21, בסעיף 35 לחוק תשי״ד —

 (1) במקום ״33 או 34״ יבוא ״או 33״;

 (2) במקום ״ולדרוש החזרה של מה שהוציא ממי שחייב לשאת בהוצאות
 אותו שירות״ יבוא ״ולדרוש החזרה של ההוצאות מבעל הבית״.

3 22. בסעיף 37 לחוק תשי״ד -  תיקון מעיו* 7

 (1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) הוצאות התיקון יחולו מחציתן על בעל הבית ומחציתן על
 הדייר, אולם, בית־הדין יהיה רשאי לחלקן חלוקה אחרת אם ראה סיבות

 המצדיקות זאת.״:

 (2) סעיף קטן(ג) — בטל;

 (3) סעיף קטן (ד) יסומן ״(ג)״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מאחר וסעיף 34 בוטל עוד בחוק העת הדייר (תיקון
 מס׳ 2)׳ תשי״ז-1956׳ מוצע למחוק את אזכור סעיף זה
 בי אין לו משמעות. כן מוצע שהדייר יהיה רשאי לדרוש
 החזרת ההוצאות של המאור (סעיף 32) והנקיון(סעיף 33)
 מבעל הבית למקרה שבעל הבית לא קיים את המוטל

 עליו לפי הפעיפים האמורים.

 סע*ף 22 סעיף 37 לחוק תשי״ד קובע:
ם י נ ק ת ן מ ו ק י ת  ״

 37, (א) חייב בעל הבית בשירות לפי סעיף 36 והספקה
 סדירה של השירות דורשת תיקון המתקנים המשמשים לו,

 רשאי בית הדין לחייב את בעל הבית באותו תיקון.
 (ב) הוצאות התיקון חלות על בעל הבית ועל

 הדייר ובית הדין יפסוק דרך חלוקתן ביניהם.
 (ג) הן לגבי החיוב בתיקון והן לגבי חלוקת
 ההוצאות יתחשב בית הדין ביכלתמ של הצדדים לשאת

 בהוצאות התיקון.
 (ד) חייב בית הדין את כעל הבית בתיקון יקיים
 בעל הבית את החיוב/ רשאי הוא לדרוש מן הדייר החזרת

 הוצאותיו במידה שבית הדין הטילן על הדייר.״
 מוצע שהוצאות לתיקון המיתקנים יחולו מחציתן על
 בעל הבית ומחציחן על הדייר׳ אלא אס בית הדין מצא
 לנכון לחלקן חלוקה אחרת אם ראה סיבות המצדיקות

 זאת.

 (3) בהחזקת בור השופכין הקיים במצב
 תקין ובדאגה להדקתו הסדירה.

 (ב) הוצאות שירות זה חלות מחציתן על בעל
 הבית דמחציתן על הדייר׳ אולם בית הדין רשאי לחלקן
 ביניהם חלוקה אחרת׳ אם ראה סיבות המצדיקות זאת.

 (ג) בעל הבית חייב להוציא הוצאות שירות זה׳
 והוא דשאי לדרוש החזרתן מן הדייר במידה שהן חלות

 על הדייר.״
 מוצע להוסיף לסעיף הנקיון הנ״ל גם את חובת התחזוקה

 של רשת הביוב הפנימית בחצר הביר..
 מוצע כי בעל הבית יוציא את ההוצאות הדרושות למאור
 ילנקיון לפי סעיפים 32 ו־33 לחוק חש׳״׳ד׳ ואילו הדייר
 ישלם לבעל הבית תשלום חדשי קבוע לכיסוי תוצאות

 אלה׳ בסכום או בשיעור ובאופן שייקבעו בתקנות.

ף 21 סעיף 33 לחוק תשי״ד קובע:  סעי
ן י כ פ ו ר ש ו ב י ו ו ק י ׳ נ ר ו א מ ב ל ו ע החי ו צ י ב  ״

 35. לא קיים בעל הבית את השירותים לפי הסעיפים
 32׳ 33 או 34׳ רשאי הדייר — לאחר שהתרה בבעל הבית
 בכתב׳ נתן לו זמן סביר לקיוס השירות והודיע גפ
 לדיירים האחרים - לעשות את הדרוש לקיום השירות
 ולדרוש החזרה של מה שהוציא ממי שחייב לשאת בהו

 צאות אותו שירות.״
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 23. בסעיף 38 לחוק תשי״ד במקום ״הסעיפים 38,34,33 או 37״ יבוא ״הסעיפים 32 , 33, תיקון סעיף 38

 37,36 או 39״.

: החלפת סעיף 39 א ו ב ד י ״ י ש ק ה ו ז ן 3 ל ף 9 י ע ם ס ו ק מ > ב 2 4 

 י־ ־־ ׳**חזקת הבית ־ 39. (א) בעל הבית חייב-בעשיית כל־ התיקונים הדרושים לתחזוקת...

 והתיקונים הבית במצב תקין וראוי לשימוש, כמפורט בתוספת הראשונה, חוץ מתי

 קונים באותם חלקי הבית שהם בשימושו הייחודי של הדייר; שר השיכון
 רשאי, בתקנות, לתקן את התוספת.

 גב) הוצאות התיקונים שבעל הבית חייב בעשייתם יחולו מחציתן
 על בעל הבית ומחציתן על הדייר.

 (ג) לא ביצע בעל הבית תיקונים כאמור הדרושים לשמירת
 בטחונו או בריאותו של הדייר, חוץ מתיקונים המצריכים עבודות בניה
 יסודיות, רשאי הדייר לעשותם, ובלבד שהודיע על כך לבעל הבית מראש

 ובכתב ונתן בהודעה זמן סביר לעשיית התיקונים.

 (ד) תיקונים בחלקי הבית שהם בשימושו הייחודי של הדייר
, חייב בהם הדייר והוצאות תיקונים  ואינם תיקונים כאמור בסעיף קטן(א)
 אלה יחולו עליו; דייר שלא ביצע תיקונים שהוא חייב בהם כאמור,
 והתיקונים דרושים לשמירת בטחונו או בריאותו של דייר אחר או למניעת
 נזק לבית, רשאי בעל הבית לעשותם והדייד חייב לאפשר לו עשייתם,
 ובלבד שבעל הבית הודיע על כך לדייר מראש ובכתב ונתן לו בהודעה

 זמן סביר לעשיית התיקונים.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שנקבע לכך על ידי שר המשפטים כצו שפורפמ ברשומומ,
 תשמש ראיה לכאורה שהתיקון הנזכר בה הוא תיקון

 חיוני.
 (ג) הוצאות תיקונים אלה חלות מחציתן על בעל
 הבית ומחציתן על הדייר, אולם בית הדין רשאי לחלקן
 ביניהם חלוקה אחרת אם ראה סיבות המצדיקות זאת,
 והוא רשאי להטילן כולן על דייר אם מצא שהצורך

 בתיקון נגרם באשמת הדייר.
 (ד) בעל הבית חייב להוציא הוצאות תיקונים
 אלה, והוא רשאי לדרוש החזרתן מן הדייר במידה שהן

 חלות על הדייר.״

 מוצע להחליף את הסעיף ולקבוע כי בעל חבית יחיה
 חייב באחזקת הבית ובביצוע התיקונים הדרושים בהתאם
 לרשימה בתוספת הראשונה, פרט לתיקונים בחלק הבית
 שהם בשימושו הייחודי של הדייר. אח הרשימה בתוספת
 רשאי שר השיכון לשנות בתקנות. ההוצאות יחולו מחצית
 על בעל הבית ומחצית על הדייר. הדייר יהיה רשאי,
 לאחר שנתן הודעה בכתב על כך ושהות סבירה לעשיית
 התיקונים על ידי בעל הבית, לעשות את התיקונים בעצמו
 אם הם דרושים לשמירת בטחונו או בריאותו של הדייר.
 מצד אחר, אם התיקונים דרושים לבטחונו ובריאותו
 של דייר אחר או למניעת נזק לבית, והם בחלקי הבית
 הנמצאים בשימושו הייחודי של הדייר ואינם תיקונים
 הנמצאים ברשימה בתוספת, יחיה בעל הבית רשאי לעשו־

 7זע*ף 23 סעיף 38 לחוק תשי״ד קובע:
ת ו ר י כ ן דמי ש י ד ת כ ו א צ ו ת ה ר ז ח ן ה י ד  ״

 38. חייב בית הדין דייר לפי הסעיפים 33, 34, 36
 או 37 להחזיר לבעל הבית סכום קצוב בהוצאותיו, ופסק
 בית הדין מועד לפדעון הסכום או מועדים לפרעונו
 בשיעורין, יראו סכום זה או שיעורין אלה כחלק מדמי
 השבירות לענין תביעת פינוי מחמת אי־תשלום של דמי

 שכירות.״
 מוצע בסעיף זה למחוק את אזכור סעיף 34, כי אין לו
 משמעות(ראה דברי ההסבר לסעיף 21)׳ ולראות בהוצאות
 על התיקונים שהוציא בעל הבית לפי סעיף 39 חלק מדמי
 השכירות לענין תביעת פינוי מחמת אי תשלום של דמי

 השכירות.

 &עי1* 24 סעיף 39 לחוק תשי״ד קובע:
ם י י נ ו י ם ח י נ ו ק י ת  ״

 39. (א) בעל הבית חייב לתקן את המושכר וחלקים
 אחרים של הבית, לרבות הכניסה לבית׳ חדר המדרגות
 והגג׳ במידה שהתיקון דרוש לשמירת בטחונו או בריאותו
 של הדייר או למניעת מטרד ממנו(להלן - תיקון חיוני)׳

 להוציא תיקון המצריך עבודות בניה יסודיות.

 (ב) תעודה שניתנה לצורך סעיף זה על ידי מהנדס
 עירוני, על ידי רופא עירוני או על ידי מהנדס או רופא
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 (ה) בכפוף לאמוד בסעיף קטן נב) יהיה בית הדין מוסמך להחליט
 על החזרת הוצאות התיקונים לפי סעיפים קטבים (5) ו־(ד) ורשאי בהח
 לטתי להרשות לדייר לקזז את ההוצאות שהוציא לעשיית התיקונים לפי

 סעיף קטן(ג) כנגד דמי השכירות שיגיעו לבעל הבית.״

 תיקון העי!־ 40 25, בסעיף 40 סעיף קטן (א) לחוק תשי״ד, במקום ״לפי סעיף 36״ יבוא ״לפי סעיפים
 32, 33 או 36".

4 26, בסעיף 41 (א) לחוק תשי״ד, במקום ״ובלבד שיעשה אותו בהתאם לדיני הבניה״ יבוא יוי 1 ע  "יקיז ס
 ״ובלבד שיודיע בכתב לבעל הבית, במידה שמענו ידוע, שבעה ימים לפני עשיית התיקון

 על כוונתו לעשותו, ושיעשה אותו לפי דיני הבניה״.

0 יבוא: ) ן ט  תיקח מעיף » 27. בסעיף 42 לחוק תשי״ד, במקום סעיף ק
 ״(ג) התחייב בעל הבית בשירות מן השירותים האמורים בסעיף
 36 רק כלפי חלק מן הדיירים, רשאי בית הדין לחייב את בעל הבית לקיים
 שירותים לפי הסעיפים האמורים גם לגבי הדיירים האחרים, ולחייב גם

 דיירים אחרים שבבית בהחזרת הוצאות לפי הסעיפים 36 ו־ד3.״

 ביטול סעיף 43 28. סעיף 43 לחוק תשי״ד - בטל.

י ד• ס ב ד ר ב  ד

 סע*1* 27 סעיף 42(נ) לחוק חשי׳״ד קובע:
 ״החחייב בעל הבית בשירות מן השירותים האמורים
 בסעיף 36 רק כלפי חלק מן הדיירים שבבית׳ רשאי
 בית הדין לחייב גם דיירים אחרים שבבית בהחזרת

 הוצאות לפי הסעיפים 36 ו-37.״

 מוצע כי בית הדין יוכל לחייב את בעל הבית לקיים
 שירותים לפי סעיף 36 לחוק תשי״ד לא רק לבכי הדיירים
 שהתחייב כלפיהם/ אלא גס לגבי דיירים אתרים שלא
 התחייב כלפיהם והדיירים האחדים יהיו חייבים להחזיר
 את ההוצאות לפי סעיפים 36 ו~37 לחוק חשי״ד לבעל

 הבית.

ף 28 סעיף 43 לחוק תשי״ד קובע: י ע  ס
ת ו א צ ו ת ה ר ז ח ה ר מ ו ט פ  ״

 43. (א) דייר שהוייב להחזיר הוצאות של תיקון לפי
 סעיף 37 או 39 או בתוקף סעיף 42(נ), יבול לפטור
 עצמו מחיוב זה בהודיעו לבעל הבית/ תוך שבועיים מן
 היום שחוייב׳ על רצונו לפגות את המושכר׳ ובפנותו את

 המושכר תוך שלושה חדשים מאותו יום.

 (ב) הסכום שהיה חל על דייר שפטר עצמו לפי
 סעיף זח יחול על בעל הבית.

 (ג) דייר שפינת את המושכר לפי סעיף זה איבו
 חייב דמי שכירות בעד הזמן שלאחר הפינוי.

 (ד) דייר אינו יכול לפטור עצמו לפי סעיף זח/
 אם נעשח התיקון על פי דרישתו.״

 מוצע לבטל סעיף זה ולא לפטור את הדייר מהוצאות
 לפי סעיפים 37, 39 או 42(ג)/ הגפ שברצונו של הדייר

 לפנות את המושכר.

 תם לאחר שמסר הודעה בכתב לדייר ונתן לו שהות סבירה
 לביצוע התיקונים.

 הוצאות התיקונים לפי סעיף זה, פרט לתיקונים בחלקי
 הבית שבשימושו הייחודי של הדייר׳ יתחלקו חצי־־חצי

 בין בעל הבית והדייר.
 כשם שבעל הבית רשאי לראות באי־תשלום הוצאות
 התיקונים כאי־תשלום דמי שבירות לצורך עילת הפינוי
 (ראה סעיף 23 לחוק המוצע), בן רשאי הדייר לקזז מדמי
 השכירות 1» ההוצאות שהוציא לביצוע התיקונים בעצמו

 על פי הוראות סעיף זה. י

 סע*1* 25 סעיף 40(א) לחוק תשי״ד קובע:
 ״מצא בית הדין שבעל חבית לא קיים שירות שהוא
 חייב בו לפי סעיף 36, רשאי הוא למנוח אדם

 לעשות אח הדרוש לקיום השירות.״
 מדצע כי מינוי האדם ע״י בית הדין לשכירות לעשיית
 הדרוש לקיום השירותים יורחב ויכלול לא רק את השי
 רותים להספקת מים חמים ומעלית לפי סעיף 36 אלא גם
 שירותי מאור ונקמן לפי סעיפים 32 ו־33 לחוק

 תשי״ד.

 7ןע«ן* 26 סעיף 41(א) לחוק חשי״ד קובע:
ת ו י ד ו ס ה י י נ ת ב ו ד ו ב ך ע י ר צ מ ן ה ו ק י ת  ״

 41. (א) תיקון המצריך עבודות בניה יסודיות והוא
 דרוש למניעת סכנת חייט׳ הרשות בידי הדייר לעשותו,

 ובלבד שיעשה אותו בהתאם לדיני הבניה.׳׳

 מוצע להוסיף ולקבוע׳ בי לפני שהדייר יבצע את התי
 קונים המצריכים עבודות בנית יסודיות למניעת סכנת
 חיים יתן הודעה בכתב לבעל חבית על כוונתו לעשות

 זאת שבעה ימים לפני עשיית התיקונים.
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 29. במקדש סעיף 47 לחרק תשי״ד יבוא: תיקון סעיף 47

 ״הרכב 47. (א) בית דין יהיה מורכב משופט בית משפט שלום, שישמש אב

 בית־הדין, ומנציגי ציבור.

 (ב) שר המשפטים יקבע בהתייעצות עם'שר השיכון, לכל בית דין,
 רשימה של נציגי ציבור מבין בני אדם שיש להם, לדעת השר, ידיעה
 בבעיות הכלכליות או -הטכניות הקשורות בביצוע חוק זה, חוק הגנת
 הדייר, תשט״ו-1955 (להלן — חוק תשט״ו) וחוק דמי מפתח (לכולם

 ייקרא - חוקי הגנת הדייר).

 (ג) תקופת כהונתם של נציגי ציבור היא שלוש שנים: שר המש
  פטים רשאי, בהתייעצות עם שר השיכון, לשוב ולמנות נציג ציבור לתקו
 פת כהונה נוספת; נציג ציבור שהתחיל בדיון יסיימו גם אם תמה תקופת

 כהונתו. ־י

 (ד) מצא אב בית הדין, מעצמו או לבקשת בעל הדין, כי בנסיבות
 הענין הנדון, מן הראוי הוא לשתף נציגי ציבור, יקבע למותב שני נציגים
 מתוך הרשימה שלפניו; לא ראה לעשות כן, ידון ויפסוק בענין כדן

 יחידי.״

 30. האמור בסע5ף 49 לחוק תשי״ד יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא: תיקון סעיף 49

 ״(ב). בית הדין רשאי להשתמש בידיעותיהם הכלכליות והטכניות
 של חבריו כראיות ולהסתמך עליהן בהנמקת הכרעתו.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הדייר. תקופת כהונתם של נציגי הציבור האלה תהיה
 שלוש שנים׳ ושר המשפטים, בהתייעצות עם שר השיכון
 רשאי לשוב ולמנות נציג הציבור לתקופת בהונה נוספת.
 נציג הציבור שהתחיל בדיון מסויים יצטרך לסיימו גם

 אם תקופת כהונתו נסתיימה.

 בהיפוך האמור בסעיף 47(ג) לחוק תשי״ד, לפי
 החוק המוצע אב בית הדין יפסוק בדרך כלל כדן
 יחידי זולת אם מצא׳ מעצמו או לבקשת בעל דין׳ כי
 בנסיבות העבין הנדון מן הראוי לשתף שגי נציגי

 הציבור למוחב.

ף 0? סעיף 49 לחוק תשי״ד קובע: י ע  ס
ת ו י א ר  ״

 49. בית דין לשכירות דשאי לקבל ראיה אף אם לא
 היחה מתקבלת בבית משפט אחר.״

 מוצע עתה להרחיב את ההודאה בדבר קבילות הראיות
 גם לגבי הידיעות הכלכליות והטכניות של חברי בית הדין
 ולהסתמך עליהם בהנמקה׳ וזאת לאור הבעיות הטכניות
 והכלכליות שבית הדין יכול להיתקל בחן לעתים קרובות.

 סע*\* 29 סעיף 47 לחוק חשי״ד קובע:
ב כ ר ה  ״

 ד4. (א) בית דין לשכירות ידון בשלושה: שופט שלום
 כאב בית דין ושני נציגי ציבור.

 (ב) נציגי הציבור יחיו: אחד מחוך רשימת נציגי
 בעלי בתים ואחד מתוך רשימת נציגי דיירים; רשימות
 אלה ייקבעו על־ידי שר המשפטים׳ בצו, מאנשים המיי
 צגים׳ לדעת השר׳ בעלי בתים אד דיירים; הוצעו לשר
 המשפט מועמדים על־ידי ארגוני בעלי בתים וארגוני
 דיירים׳ שהם לדעת השר ארגונים יציגים, יכלול השר

 מועמדים אלה ברשימות האמורות.

 (ג) בהסכמת הצדדים, רשאי אב בית הדין, כדן
 יחידי, לשמוע את הצדדים׳ להחליט החלטות ביניים ולתת

 תוקף של פסק להסכם פשרה שביניהם.״

 מוצע לקבוע שינויים בחרבב בית הדין ובדרכי פעולתו.
 נציגי הציבור לא יהיו, כבעבר׳ אחד מרשימת נציגי
 בעלי בתים ואחד מרשימת נציגי הדיירים, אלא אנשים
 בעלי ידיעות טכניות וכלכליות בנושא של חוקי הגנת

 הצעות תוק 894, ב׳ באב תש׳׳ל, 4.8.1970 239



 הוספת סעיפים 31. אחרי סעיף 49 לחוק תשי״ד יבוא:
 49א-49ז

 ״מינוי מומחים 49א. (א) לכל בית דין יקבעו שד המשפטים ושר השיכון (להלן —

 השרים), רשימת מומחים לבעיות כלכליות או טכניות הכרוכות בביצוע
 חוקי הגנת הדייר.

 (ב) כל מומחה יתמנה לתקופה של שנתיים: השרים יהיו רשאים
 לשוב ולמנותו לתקופה נוספת ורשאים הם לבטל מינויו בתוך התקופה

 אם ראו סיבה לעשות כן.

 הזמנת מומחה 49ב. (א) בית הדין רשאי בכל עת, מיזמתו הוא או לבקשת בעל־דץ,

יל לקבוע מתוך הרשימה שלפניו מומחה שיגיש חוות דעת בענין הנדון, י ד  ל

 ורשאי הוא לעשות זאת לבקשת בעל דין אפילו הגיש המבקש מטעמו
 חוות דעת של מומחה.

 (ב) מומהה שיעץ עצה או נתן חוות דעת לאדם, לא יוזמן מטעם
 בית הדין כמומחה באותו ענין כשאותו אדם צד בו,

 (ג) סדרי קביעת המומחה והנוהל בהכנת חוות הדעת והגשתה
 ייקבעו בתקנות.

 סמכות!• של 49ג. (א) מומחה שבקבע על ידי בית־דין דשאי לערוך במושכר נושא

ה הדיון ובבית שבו נמצא המושכר כל בדיקה שימצאבה דרושה להכנת ח מ י  מ

 חוות דעתו: הוא רשאי לשמוע את המומחה שהגיש חוות דעת מטעם בעל
 דין, והוא חייב לעשות כן אם בדרש לכך על ידי בעל־דין.

 (ב) מומחה רשאי בכל עת לבקש מבית הדין הוראות למילוי
 תפקידו.

 הפקדת כסף 49ד. בית הדין הקובע מומחה רשאי להורות לבעלי הדין להפקיד סכום

ת כסף שייראה לבית הדין לתשלום שכר המומחה והוצאותיו, ובגמר המשפט י א צ י י ה ו 0 י כ  ל

 יחליט מי ישא בשכר ובהוצאות.

 שכר נציגי 49ה. שר המשפטים יקבע תעריפי שכר לבציגי הציבור ולמומחים.
 ציבור ומומחים

 'ממצאים עובדתיים 49ו. בית דין הקובע דמי־שכידות למושכר או דמי השתתפות בתיקובים

 או בהוצאות של שירותים לא יהיה קשור בממצאים עובדתיים קודמים של
 כל בית משפט או בית דין לגבי אותו מושכר, אפילו נקבעו בהליכים בין

 אותם בעלי דין.

 ריבית פיגורים 49ז. בית דין הקובע דמי שכירות או דמי השתתפות בתיקונים או בהו־

 צאות של שירותים רשאי לפסוק ריבית שיש לשלם בגלל הפיגור שנוצר
 בסילוקם: לא פסק ריבית כאמור, ינמק את החלטתו.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לאור הבעיות הטכניות והכלכליות אשר אדם כזה יהיה מומחה לבעיות כלכליות וטכניות הכרוכות
 סע*1* ^ בית הדין ייתקל בהן במהלך דיוניו מוצע בביצוע חוקי הבנת הדייר׳ והוא ייבחר מתוך רשימת
 לאפשר לבית הדין׳ מיזמתו הוא או לבקשת בעל דין׳ מומחים שתהיה לכל בית דין׳ אשר אותה יקבעו שר

 לקבוע מומחה שיגיש חיות דעת בענין הבדק בבית הדין. המשפטים ושד השיכון.
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 32. במקום סעיף 51 לחוק תשי״ד יבוא: זזחלפת סעיף 51
. דמי השכירות המגיעים מכוח חוק תש״ל, או מכוח התקנות המשנות, w 51 ״תחילת 

 השכירות החדשים יחולו מהיום שדרש בעל הבית, בכתב, תשלומם; אולם רשאי בית־הדין

 להחילן למפרע ממועד מוקדם יותר, אם ראה לפי הנסיבות שמן הצדק •
 לעשות כן, ובלבד שלא יקדים מועד זה ליותר משנה לפני יום הדרישה

 כאמור.״

 33. בסעיף 53 לחוק תשי״ד, במקום הדישה יבוא: תיקון סעיף 53
 ״לענין סעיף 36(1) לחוק תשט״ו, יראו דייר כממשיך בתשלום דמי
 השכירות המגיעים ממנו, אף אם לא שילם את דמי השכירות החדשים,
 כל עוד הוא משלם את דמי השכירות שהיה משלם ערב תחילתו של חוק

 תש״ל, ולא נתקיים בו אחד מאלה״.

 34. במקום סעיפים 55 ו־56 לחוק תשי״ד יבוא: החלפת סעיפים
י 55 ו־56 ל פ ם 55. מי שערב תחילתן של תקנות משנות היה דייר של מושכר ע י ״  ״דין ח

ם חוזה שתקופתו עוד לא תמה, ישלם בעד יתרת תקופת החוזה, את דמי י ז נ י \  ל

 השכירות שנקבעו בתקנות המשנות או דמי השכירות שנקבעו בחוזה,
 לפי בחירתו.״

 35. במקום התוספת הראשונה והשניה לחוק תשי״ד יבוא: החלפת החופפת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אם לא שילם את דמי השבירות החדשים כל עוד הוא
 משלם את דמי השכירות שהיה חייכ לשלם ערב כ״ז
 באדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל 1954) ולא נתקיים בו אחד

 מאלה:״
 מוצע להחליף גם הודאה זו ולהתאימה למצב החדש

 שנוצר עקב החוק המוצע.

ן סעיפים 55 ו־56 לחוק תשי״ד קובעים: ף 4  סעי
ם י מ י י ם ק י ז ן חו  ״די

 55. מי שביום כ״ז באדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל 1954)
 היה דייר של דירה על פי הוזה שתקופתו עדיין לא תמה,
 ישלם בעד תקופת החוזה׳ לפי בחירתו׳ את דמי השכירות

 החדשים או את דמי השבירות שנקבעו בחוזה.
ת ו נ ק י ת ״ פ ת פ ו ר י כ ש י דמי ה ו נ י  ש

 56. הוראות הסעיפים 52 עד 55 יחולו, בשינויים
 המחוייבים לפי הענין׳ גם משהשתנו דמי השכירות

 כתוצאה מתקנות שהותקנו לפי סעיף 11 או סעיף 18.״

 מוצע להחליף סעיפים אלה בהוראה בעלת תובן דומה,
 אך המתאימה למצב הקיים עתה.

ף 2 ן סעיף 51 לחוק תשי״ד קובע: י ע  ס
ם י ש ד ח ת ה ו ר י כ ש ת דמי ה ל י ח ת  ״

 51. (א) דמי השכירות בהתאם לחוק זה (להלן — דמי
 השבירות החדשים) יחולו מיום ב׳׳ז באדר ב׳ תשי״ד (1

 באפריל 1954).

 (ב) לא דרש בעל הבית לשלם דמי השכירות
 החדשים עד יום כ״ט באדר ב׳ תשי״ז (1 באפריל 1957)
 יחולו דמי השבירות החדשים מיום הדרישה אחרי התאריך
 האמור; אולם רשאי בית הדין לקבוע כי דמי השכירות
 יחולו מתאריך מוקדם יותר, אם ראה לפי הנסיבות שמן
 הצדק הוא לעשות כן׳ ובלבד שלא יקדים תאריך זה ליותר

 משנה אחת לפני יום הדרישה האמור.״
 מוצע להתאים את הוראות הסעיף למצב החדש שהחוק

 המוצע יוצר,

ף 55 סעיף 53 דישה של חוק תשי״ד קובע: י ע  ס
י ו נ י י פ נ פ  ״הגנה ב

 53. לענין סעיף 8 לפקודת הדירות יראו דייר של דירה
 כממשיך לשלם דמי שכירות, ולענין סעיף 4 לפקודת בתי
 עסק יראו דייר של בית עסק כמשלם דמי שבירות, אף
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נה ת ראשו פ ס ו ת " 

 (סעיף 39 (א))

ת ת הבי ו ב י צ י י נ ו ק י  (א) ת

 1. תיקון יסודות.
 2. תיקון מסד.

 3. תיקון סדרי יציבות בקירות (כולל קירות בפנים הדירה כאשר הקיר הוא
 נושא).

 4. תמיכה קבועה של הקירות והגגות (גם בתוך הדירות).
 5. תיקון הקירות.

 6. ניקוי היסוד.

ת י ר ז כ א ה ו י צ ל ט ס נ י י א נ ו ק י  (ב) ת

 1. צינורות המים מהברז הראשי של צינור ההספקה ועד לברז בתוך הדירה.
 2. ברזים שמחוץ למושכר.

 3. קווי חשמל.

ת ו ג ר ד מ ר ה ד ח ם ב י ר ו ש ק ם ה י נ ו ק י  (ג) ת

 1. צבע לדלתות ולשטחים כיוצא בהן, שאינם שייכים לדירה, ומאותו סוג
 שהיה להם.

 2. תיקון מעקות.
 3. צביעת מעקות.

 4. החלפת מדרגות ותיקון שיש.
 5. תיקוני חלונות ודלתות(למעט שליהדירות).

ו ה של ק ע מ ה ן הגג ו ו ק י  (ד) ת

 1. תיקון הגג כולל המעקה.
 2. תיקון חדרי כביסה.

 3. תיקון מיתקני כביסה.
 4. תיקון מרזבים.

 5. מריחת זפת.
 6. הלבנת הגג.

 7. רעפים ואסבסט.

ר צ ח ן ב ו ק י  (ה) ת
 1. קירות תומכים.

 2. מדרגות חצר.
 3. מיתקני ניקוז.

ת י ב ת ה י ז י ח נ ו ק י  (ד) ת

 1. טיח כמו שהיה.
 2. סיוד.

 3. תיקוני מרפסות.
 4. צבע על חלקי הברזל והנגרות.

 5. מסגרות ונגרות למעט דלתות וחלונות.״
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 36, התוספת השלישית לחוק תשי״ד תסומן ״התוספת השניה״, ויימחקו בה המלים ״מיום תיקון זזתיספמ
ת י ש י ל ש  כ״ז באדר תשי״ד (1 באפריל 1954)״. ה

, וחוק הגנת הדייר (שכירות ביטול  37, חוק הגנת הדייר (שכירות בדמי מפתח) תשכ״ב-31962
 בדמי מפתח והוראות נוספות) תשכ״ו-1966*, - בטלים.

 38, עם קביעת הרכבם של בתי־הדין לפי סעיף 29, יפקע תקפם של מינויי נציגי הציבור הוראת מעבד
 להרכבים הקודמים, ואולם כל ענין שהיה תלוי ועומד באותו תאריך לפני בית דין, ימשיך

 בית הדין לדון בו בהרכבו הקודם עד למתן פסק־הדין.

ר ב ס י ה ר ב  ד

- עם קביעת הרבב בתי הדין לשכירות לפי השונה הנדרשת לפי החוק המוצע מנציגי הציבור/ אולם
 ״ י• סעיף 29 לחוק המוצע יפקע תוקף המינוי בעניבים התלויים ועומדים ימשיך בית הדין לדון בהרכבו

 שלנציגיהציבורלהרכגיםהקודמיס/וזאתבגלל הכשירות הקודם עד למתן פסק דין.

ח תשכ״ב/ עמי 128. י  3 ס
 4 ס׳׳ה חשכ״ו׳ עמי 78.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה :

 חוק רואי חשבון(תיקון), תש״ל-1970

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 (א)(6) לחוק רואי חשבון, תשט״ו-1955 ! (להלן - החוק העיקרי), בםופד

 יבוא ״לאחר התייעצות בלשכת רואי חשבון בישראל״.

 הוספת סעיף 9א 2. אחדי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

 ״התנהגות 9א. (א) שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות במועצה, להתקין

 ונוהל בבקורח תקנות להסדרת התנהגותו ודרך פעולתו של רואה חשבון, ובכלל זה

 תקנים לבקורת חשבונות, לנוהל ולמתן חוות דעת.
 (ב) הקווים המנחים שנקבעו לפי סעיף 13 (1) ו־(2) לחוק מבקר
 המדינה, תשי׳יח-1958 2 [נוסח משולט, רואים אותם גם כחובה שהוטלה
 בתקנות כאמור על רואה חשבון העוסק בבקורת איגודים לצרכי המדינה,
 והוא חייב, לענין אותו עיסוק, למלא אחריהם בנוסף לחובות שהוטלו

 עליו בתקנות האמורות.
 (ג) רואה חשבון שפעל בניגוד לתקנות ולקווים המנחים כאמור
 בסעיפים קטנים (א) ו־(ב<, יאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד

 המקצוע.
 (ד) אין בהוראות אלה כדי למעט מחובותיו ומאחריותו של רואה

 חשבון לפי כל דין אחר.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לסעיף זה למסור לשר המשפטים סמכות לקבוע בתקנות
 דרכי פעולתו של רואה חשבון, לרבות תקנים לבקורת

 חשבונות׳ לנוהל ולמתן הוות דעת.

 על פי סמכותו מכוח סעיף 13 לחוק מבקר המדינה׳
 תשי׳׳ח—1958 [נוסח משולב], רשאי מבקר המדינה
 לקבוע קווים מנחים לגופים מבוקרים מסויימים׳ בעלי
 אופי עסקי, בדבר מערכת החשבונות ועריבת המאזן של
 אותם הגופים, וכן קווים מנחים לרואי חשבון המטפלים

 בבקורת חשבונות של גופים מבוקרים כאמור.

 על פי סעיף קטן (ב) לסעיף זה מוצע שאותם קווים
 מנהים יחייבו כל רואה חשבון כשהוא מבקר את חשבו

 נותיו של גוף מבוקר כאמור.

 הפרת תקנות של שר המשפטים בענין הנדון, והפרח
 הקווים המנחים של מבקר המדינה, תיחשב להתנהגות
 שאינה הולמת את כבוד המקצוע׳ ותהיה נושא לפעולה
 משמעתית נגד רואה החשבון על פי סעיף 12 לחוק רואי

 חשבון׳ תשט״ו-1955.

(ד) לסעיף זה, אין בחובה על  על פי הוראת סעיף קטן
 פי החוק המוצע׳ או בהוראה אחרת שבו׳ כדי למעט
 מחובתו של דואה חשבון׳ או מאחריותו/ על פי דין אחר.

 1 ס״ח תשט״ו׳ עמי 26
 צ ס״ח חשי״ח, עמי 92.

״ לפי הוראות סעיף 2 לחוק רואי חשבון׳ ״ — 
 ״ תשט״ו—1955׳ מורכבת מועצת רואי

 חשבון כך:
 (1) היועץ המשפטי לממשלה, או מי שנתמנה על

 ידיו למטרה זו מדי פעם בפעם׳ יושב ראש;

 (2) הרשם הכללי, ובהעדרו — רשם החברות;

 (3) נציג שר האוצר;
 (4) נציג מבקר המדינה;

 (5) רשם האגודות השיתופיות;

 (6) ארבעה רואי חשבון שנתמנו צל ידי שר
 המשפטים.

 ארבעת האחרונים מתמנים לשלוש שנים׳ ובסוף כל
 תקופה יש לשוב ולמנות רואי חשבון למועצה. מאחר
 שממונים אלה מייצגים אח הציבור רואי החשבון׳ מן
 הראוי שמינוים ייעשה לאחר התייעצות בלשכת רואי

 החשבון בישראל, שבה הם מאוגדים ביום.

 י הנפיון הראה שבתחומים מסויימים׳ ובמיוחד

 **** ^ במסמכים המיועדים למוסדות ממשלתיים
 כדו״חות על חברות ועל הכנסה, רצוי ששיטות הפעולה
ל רואי חשבון יהיו אחידות. על כן מוצע בסעיף קטן(א)  ע
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעס הממשלה

ם ציוד וגיוסו), תש״ל-1970 רישו ם( רו ות־שעת־חי  חוק לתיקון תקנ

 1. בתקנה 3 (ה) לתקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז-1956! (להלן - תיקון תקנה 3
 התקנות העיקריות), בסופה יבוא ״הרשיון יכול שיהא בתנאי או ללא תנאי״.

 2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות — תיקון תקנה 6
 (1) בתקנת משנה (ג), במקום ״ויודיע ילו את הנסיבות המונעות אותו מהעמיד
 את הציוד ומקומו״ יבוא ״ויודיע לו את הנסיבות המונעות אותו מהעמיד את

 הציוד לרשות הצבא וכל פרטים נוספים על מצב הציוד ומקומו״ ז
 (2) בתקנת משנה (דב), בשורה הראשונה, במקום ״למחזיקו״ יבוא ״למי

 שהיה מחזיקו לפני השינוי״.

 3. בתקנה 12 (א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״ורשיון״. תיקון תקנה 2

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תקנות בענין רישום וגיוס ציוד הותקנו לראשונה בשנת תשי״א ולאחר מכן הותקנו
 שנית בהיקף מורחב בשנת תשי״ז(לפני מלחמת ״קדש״) ומאז הוארך תקפן כל שנה ומשנת
 1964 כל שנתיים. בינואר 1970 הוארך תוקף התקנות עד ליום 31 בדצמבר 1971. גיוס צידד
 יוסיף להיות חלק אינטגרלי של ההיערכות הבטחונית של ישראל תקופה ממושכת מעבר

 ליום 31 בדצמבר 1971; לכן מוצע להאריך את תקפן, אגב תיקון, עד סוף יוני 1975.

 ההחזקה׳ ובטרם הגיעה עובדה זו לידיעת הפוקד׳ נמסרת
 הפקודה להעמיד את הציוד לרשות הצבא למי שהיה
 מחזיקו לפני השינוי — ולא ״למחזיקו״ כפי שנקבע בטעות
 בתקנה - חייב הוא למסור את הפקודה למי שהיה למחזיקו

 לאחר השינוי.
 מוצע על כן להחליף את המלה ״למחזיקו״ במלים

 ״למי שהיה מחזיקו לפני השינוי״.

 תקנה 12 לתקנות כוללת הוראות כלליות
 סע*1* ^ בדבר צווים׳ סוגיהם ודרכי הבאתם לידיעת
 הנוגעים בדבר והוראות כיוצא באלה. צו לפי תקנה באמור
 בולל פקודה. עתה מוצע לקבוע כי צו יכלול גם ״רשיון״.
 בעקבות תיקון זה והתיקון שבסעיף 1 יהיה רשאי פוקד
 לתת רשיון כללי להוצאת ציוד לחוץ־לארץ ולקבוע בו

 תנאים שיראה אותם מתאימים.

 לפי תקנה 3(1¡) לתקנות לא יוצא לחוץ
 סע*!* י לארץ ציוד שבעליו נדרש למסור פרטים
 עליו אלא על פי רשיון מאת פוקד. לשם מניעת ספק אם
 פוקד רשאי לקבוע תנאים ברשיון מוצע לקבוע זאת

 במפורש.

 התיקון לתקנת משנה (ג) בא לתקן השמטה
 סע*(* * שחלה בהליכי הקריאה השניה של תיקוני

 החדק בשנת תשכ״ח—1968.

 תקנה 6 (דב) קובעת כי אם חל שינוי בהחזקה של ציוד
 שעליו ניחנה ונמסרה למחזיקו פקודח בכתב כאמור בתקנת
 משבה (א) להעמיד אח הציוד לרשות הצבא׳ חייב הוא

 למסור אח הפקודה למי שהיה למחזיקו לאחר השינוי.

 .תקנה זו דנה במקרה שבו התחלפו המחזיקים של הציוד
 עקב העברת ההחזקה מאחד למשנהו: אם לאחר העברת

 ג ק״ת 649׳ תשי״ז׳ עמי 339; ס״ח חש״ל׳ עמ׳ 15.
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 הוספת תקנה 13« 4, אחרי תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תחולה מחוץ 13א. (א) תקנות אלה, לרבות הצווים, הפקודות וההוראות האחרות

^ על פיהן, יחולו על ציוד הנמצא בישראל, ועל ציוד הנמצא מחוץ לישראל א ר ש  לי
 אם בעליו הוא תושב ישראל, אזרח ישראלי, תאגיד רשום בישראל או
 תאגיד שהשליטה בו היא בידי תושב ישראל או בידי אזרח ישראלי או

 בידי המדינה, אף אם התאגיד אינו רשום בישראל.
 גב) בית המשפט בישראל מוסמך לדון בעבירה על תקנות אלה בין

 שנעברה בישראל ובין שנעבדה מחוצה לה.״

 הארכת הוקף 5. (א) תקפן של התקנות העיקריות מוארך בזה עד יום כ״א בתמוז תשל״ה (30 ביוני

.(1975 
 (ב) תחילתו של סעיף זה היא ביום י״ג בטבת תשל״ב (31 בדצמבר 1971).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כדי לאפשר גיוס כל המשאבים מוצע לבלול כל ציוד הנמצא בישראל ובן כל ציוד אחר׳ יהיה מקום
 סע*1* 4 במסגרת הציוד אשר התקנות תלות עליו הימצאו אשר יהיה, ובלבד שהבעלות בו ישראלית.
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