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12 . .  חוק הגנת הדייר [נוסח משולב] (תיקון מס׳ 2<, •התשמ״ג—1982 .



 מתכרכמת כזה-הצעת חדק מטעם הממשלה :

ו 9 8 2 - ג ״ מ ש ח וסח משולג] (תיקון מסי 2), ה נ  חוק הגנת הדייר [

5 1. בסעיף 52 לתוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב—1972 ! (להלן — החוק ה סעי!* 3 ק י  ת

 העיקרי) —

 (1) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה המתחילה במלה ״ובלבד״ יבוא:

 ״ובלבד שלגבי בתי עסק שעליהם חלים סעיף 52 א או תקנות לפי סעיף 61
 לא ייקבעו דמי שכירות העולים על השיעורים המרביים או המופחתים,

 לפי העביד.

 (2) סעיפים קטנים (ג), (ד) ו־(ה) — יימחקו.

א 2. אחרי סעיף 52 לחוק העיקרי יבוא: 5 ף 2 י ע ת ס פ ס ז  ך

ת 52 א. (א) מיום ט״ו בחשון התשמ״ג (1 בנובמבר 1982) ועד תום ששה י ר י ב  ״דמי ש

ם חדשים מהיום האמור, לא יעלו דמי השכירות של בית עסק על דמי י י ב י  מ

 השכירות שהשתלמו עד היום •האמור בתוספת 350 אחוזים (להלן —
 דמי השכירוונ המרביים).

 (ב) אחת לששה חדשים, ב־1 לחודש מאי וב־1 לחודש נובמבר
 של כל שנה, יועלו דמי השכירות המרביים לפי שיעור עליית המדד מן
 המדד שפורסם לחודש ספטמבר 1982 עד המדד י שפורסם לאחרונה לפני
 יום ההעלאה; לענין זה, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 (ג) המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון יודיע ברשומות על
 שיעור העלאת דמי השכירות המרביים בהתאם לשינוי במדד כאמור

 בסעיף קטן (ב).

 (ד) הממשלה רשאית לקבוע בתקנות סוגים של בתי עסק שסעיף
 זה לא יחול עליהם.״

 (ב) בקבעו דמי־ שכירות של בית עסק יתחשב
 בית הדין בכל הבתוביס העשויים להשפיע על גובה
 דמי השכירות של בית העסק, לרבות סוג העסק, האזור
 שבו הוא נמצא והשימוש בו, ובלבד שלגבי בתי עסק
 שנקבע לגביהם מקסימום בתקנות לפי סעיף קםן (ג),

 לא יקבע דמי שכירות העולים על אותו. מקסימום.

י ר ג  ד

 סעיפים סעיף 52 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב],
 1 ו־2 התשיל״ב—1973, קובע לאמור :

 ״קביעת דמי שכירות
 52. (א) דמי השכירות בבית עסק ייקבעו בהסכם
 בין בעל הבית והדייר, ובאין •הסכם כאמור רשאי כל

 צד לבקש שבית הדין יקבע את דמי השכירות.

 1 סייח הונשל״ב, עמ׳ 176; התש״פ, יעני׳ 165.

ת חוק 1600, ב׳ בהשון התשמ״ג, 0.1982נ.19  12 הצעו



, תיקון סעיף 53 ״  3. בסעיף 53 לתוק' העיקרי, אחרי ״52״ יבוא ״52 א

־ 55 ! י ! ״  4. בסעיף י 55 לחוק העיקרי, במקום ״קבעה הממשלה, בתקנות בתי עסק, מקסימום ־־ תיקו
 לדמי׳שכירות״ יבוא ״חלים דמי שכירות מרביים לפי סעיף 52א״ ובמקום ״על המקסימום
 לפי תקנות בתי עסק וסעיף 54״ יבוא ״על דמי השכירות המרביים לפי סעיפים 52א ו־54״.

/ 
6 ! ף י ז א תיקון ס ו ב  5. בסעיף 61 לחוק העיקרי במקום ״בתקנות בתי עסק תקבע . הממשלה״ י

 ״הממשלה תקבע בתקנות״. ו

ד ג ם י ה ד ב  ד

 או על דמי השכירות המופחתים שנקבעו בתקנות לפי
 סעיף 61 (שנוסחו מובא להלן בדברי ההסבר לסעיף 5)•

 פעיפים התיקונים המוצעים בסעיפים 1 ו־2 מחייבים'
 3, 4 ד־5 תיקונים בסעיפים 53, 55 ו׳ 61 לחוק
 העיקרי, כדי להתאימם להוראות החדשות. וזו לשון

 הסעיפיט כיום:

 ״דמי שכירות מוטכמיפ
 53. הוסכם בין פעל בית ודייר אחרי י׳׳ג בניסן
 תשי׳׳ד (16 באפריל 1954) על י דמי שכירות של בית
 עסק, יתייבי דמי השכירות המוסכמים את הצדדים
 וחליפיהם למשך תקופת ההסכם, על אף האמור

 בסעיפים: 52 ו־61.״

 ״פית עשק במין מיוחד שהושלם אתרי 1.1.1946
 55. בית עסק מן הסוגים שלגביהם קבעה הממשלה,
 בתקנות בתי עסק, מקסימום לדמי •שכירות, והוא נמצא
 בבניו שבנייתו הושלמה אהרי כ״ת בטבת תש״ו
 (1 בינואר 1946) והיתד. כרוכה בהוצאות בלתי רגילות
 בגלל אפיו המיוחד •של הבנין או בגלל שכלולו, דמי
 השכירות שלו יכולים לעלות על המקסימום לפי תקנות

 בתי עסק וסעיף 54.״

 ״דייר ששילם דמי מפתח או שיכל ל בכית עכק
 61. (א) בתקנות בתי עסק תקבע הממשלה הודאות
 מיוחדות בדבר קביעת ההפחתה בדמי השבירות — אם
 שולמו בעדה דמי מפתח לאחר יום ה׳ מאייר תש״ה
 (14 במאי 1948), או אם השקיע הדייר סכומים לשם
 שינויים 'או שכלולים יסודיים בבית •העסק; — ובדבר
 תקופות ההפחתה 'כאמור; בתקנות אלה תתחשב הממ
 שלה הו בסכום של דמי ׳המפתח או ההשקעה רד־״ז

 במועד שבו שולמו אוי הושקעו, לפי הענין.

 (ב) הופחתו דמי השכירות כאמור בסעיף קטן
 (א), ותור תקופת ההפחתה העביר הדייר את השכירות
 כדין לאחר, יהיה הדייר החדש זכאי בתשלום דמי

 (ג) הממשלה תתקין תקגות הקובעות מקסימום
 לדמי שכירות של בתי עסק (להלן — תקנות בתי עסק)
 בהתחשב בסוגי פתי העסק ובאזורים שבהם הם
 'נמצאים, והיא רשאית לקבוע בתקנות כאמור סוגים
 של בתי עסק -שלא יחולו לגביהם מראות בדבר

 המקסימום של דמי.השבירות.

 (ד) תקנות בתי עסק יתבטלו אם החליטה הכנסת
 על בד לפני תום שלושה׳ חדשים מיום תהילתן.

 (ה) קבע בית הדין לאחר תשל״א דמי שכירות
 העולים על דמי השביתה שהשתלמו ערב תשל״א,
 תבוצע ההעלאה בהדרגה תוך ארבע שנים כד שבכל
 שנה יעלו דמי השכירות ברבע מסכום ההעלאה

 הכוללת.״

 בתקופה של עליות תלולות במדד המחירים לצרכן
 גורמת חלוקתה של כל העלאה לארבעה שיעורים
 שנתיים כאמור בסעיף קטן (ה) לשחיקת ערכם'.של
 •דמי השכירות, במיוחד לאור העובדה שכל תוספת
 מחושבת על בסיס דמי השכירות ששולמו ערב התקנת

 התקנות הגמונות..
 מוצע בי השיעורים המרביים של דמי השכירות
 בעסקים מוגנים לא ייקבעו עוד בתקנות, אלא בדרך
 הבאה: עם כניסת החוק המוצע לתוקף יועלו דמי
 השכירות ב-־350 אחדזים, לפי השיעור שיש להניח
 שהיה מתווסף לדמי השכירות לו הותקנו תקגות
 להעלאת דמי השכירות על פי החוק, ׳הקיים. ההל מתדם
 ששה חדשים מתחילתו של החוק המוצע יועלו דמי
 השכירות המרביים, מדי ששה חדשים, לפי: עליית מדד

 המחירים לצרכן (סעייף 52א המוצע).
 מוצע להשאיר לממשלה סמכות לקבוע סוגי בתי
 עסק שלא יחולו לגביהם ההוראות בדבר דמי שכירות

 מרביים (סעיף 52א^£) המוצע).
 לאור שינוי השיטה יש לבטל את סעיפים קטנים
 (ג), (ד) ו־(ה) של סעיף 52 הקיים ובסעיף 52 (ב)
 לקבוע כי בית הדץ לא יקבע דמי שכירות העולים
 על דמי השכירות המרביים שנקבעו לפי השיטה-החדשה
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1 6. סעיף 148 לחוק העיקרי — בטל. 4 י 8 י ע י ס י ט י  ב

י 7. סעיף 6 יחול על עניינים התלויים ועומדים ביום תחילת חוק זה לפני בית דין ב ע ת מ א י י  ה

 לשכירות.

ר ב פ ז י ו ר ב  ד

 מיום שהגיעו ועד היום שבו שולמו למעשה, בשיעור
 המלא לפי• חוק פסיקת ריבית, תשכ״א—1961, אם לא
 קבע בית הדין• בהחלפה מנומקת שיעור אחר של ריבית

 או שאין לשלם ריבית כלל.״
 חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א—1961,
 מסמיך רשות שיפוטית לפסוק, במקום ריבית, הפרשי

 הצמדה למדד או ׳הפרשי הצמדה וריבית. של 3%.

 אין סיבה שיהיה דין שונה לפיגור בתשלומים
 שפסק בית •הדין לשכירות לעומת הדין ההל על פיגור
 בתשלום כל חוב אחר. מוצע איפוא לבטל את סעיף
 148 והתוצאה תהיה•" שתוק פסיקת ריבית והצמדה יחול.

 השכירות המופחתים עד תום תקופת ההפחתה, ואולם
 רשאי בעל הבית לפדות זכות זו בתשלום סכום הד
 פעמי לדייר היוצא כפי שייקבע בהסכם בין הצדדים,

 ובאין הסכם — על ידי בית הדין.״

ט סעיף 148 לחוק העיקרי אומר: י פ י ע & 

 6 ו־7
 ״ריבית פיגורים

 148. קבע בית דין דמי שכירות או דמי השתתפות
 בתיקונים או בהוצאות של שירותים, זכאי מי שמגיעים
 לו דמי השכירות או דמי ההשתתפות לריבית עליהם,
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