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רפק 222א
שכהליא ו תורי
וחש קהליאש ו תוריכ ,לשת"א–1971

)(1

רפא ק' :תוריכש
יסא מ' :תויללכ תוארוה
המתו יכשה תו

חתהלו

רפאלש םיט
נקועב
הבםכס
ותם בל

 .1כשירות היא זכות שהוקנתה בתמורה )ןלהל — תור כש ימד( ,להחזיק בנכס ולהשתמש בו
תות מצל אלש.
) .2א( הןילטל ימ שו ןיעקר מ ש תורי ש ע ולוחי הז רפ תוארו ,ישבונוםיב יוחמה םיי
— תו יכ לע םג תו וכז לש.
)ב( הולוחי הז רפ תוארו ,בשינויים המחוייבים ,גם על שכירות משנה.
)ג( הוארות פרק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון ובאין כוונה
םידד ה ןיב כס ה ןמ עמת מ תרחא.
 .3רפטים של חוזה שכירות שלא נקבעו בהכסם בין הצדדים יהיו לפי הנוהג םכסהל ם דדצהש
ראו אותו כמקובל עליהם בעסקאות קודמות שביניהם ,בואין נוהג כזה — לפי הנוהג שצדדים
גוס ות אמ תו קסעב לחכ ותוא םי ור םי יבס.
 .4יחוב הנובע מחוזה שכירות יש לקיימו בדרך מקובלת ובתום לב; שומי ה יב ל ןי ה אוה ו
בזכות הנועבה וח ןמ ת.
יסב מ' :ה יבו חריכשמ

מההריס ,הדעומ
מוהמוק

) .5א( הותושר רכש מה תד עה רכושל רכשומ תא רו מל ביי ריכשמ.
)ב( הוסכם על מסירה תוך תקופה פלונית ,ךותב הריסמה דעומ א ובקל ריכשמה יאשר
הפוק התוא; הר סמה ד ומ לע ם סוה אל ,הזו ה תתיר רח ל רי ס ןמ הריס ה אהת; ירקמבם
ז ר וש עידוה ריכשמ לע ה אהר סמה עומ ע ארמ יבס ןמ.
)ג( המסירה תהא במקום שבו נמצא המושכר בזמן כריתת החוזה.
 .6מהשכיר לא קיים את חיוביו אם מסר לשוכר נכס שבזמן המסירה לא התאים מבחינת סוגו,
ורואית ,איכותו או תכונותיו או מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדידם )ןלהל — יא-המאתה(;
יא ם ואך תסהל אכז כושה ן יא לע-הלאמ חא כב מאתה:
) (1ההז חה תירכ תעב הילע די או;
) (2הוא הת א הלי ש רח ל ריבס ןמז ריכש ל הי ע עיד ה אל או ,עי וה םא
רומאכ ,לא נתן למשכיר הזדמנות נאותה לבדוק את המושכר; םא ל חת אל וז ה ספ
כשמ עדירי יא לע-המאתהה.

וחןו ית תב
מהרכשו

) .7א( השמביי ריכ ,רכו ה ת מ ךכ השי ד לבי ש רחא רי ס ן ז ךות ,רכשו ב ןקתל,
או בנכס שברשותו המשמש את המושכר ,תא שממ לש הל גה ליבגמה וא לל שה רבד לכ
השימוש במושכר לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות )ןלהל — םגפ( ,בןי ןמזב יה גפהש
כשומה תריסמר רחאל ווהת ש ןיבו כושל ןכמ ,קוח פל ל יארח רכוש ש גפ לוז
םירמושה ,כשת"ז– ,1967או שתיקונו ,לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות ,אינו חל על המשכיר.
)ב( היה הנכס המושכר מיטלטלין ובשביל השוכר לא נודעת משמעות לזהותו ,יאשר
ריכשמה לב הז ףי ס יפל ובו ח תא םי קדרך של החלפת הנכס בנכס אחר; ולוחי פלחהה ואצוה
רי שמה לע.
 .8יהי ו-התאמת המושכר או הפגם נובעים מעובדות שהמשכיר ידע או שהיה עליו לדעת

יא -המאתה

עהיא ש מל-
המאתה
או םגפ
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רתלשב ופו
יא -ןוקית

גפש רדל יאש ם
יתקונו

ישאלל שומ
פההער

רכושל ןתו הליג אלו ה וחה תתיר תעב ןהילע ,םיפי ס יפל תויוכזל רכו ה יאכז  6ו 7-ףא ל ע
רומאה כבם סה ל.
) .9א( לל ריבס ןמז ךו ם פה ת רי שמה ןקית ארכו ה תאמ הש רד ךכ לע לבי ש רחא,
רכוש יאשר —
) (1לתור בס וית אצוה ת זחה ריכ מהמ ש רדלו םגפ תא ןקת;
) (2לתוריכ ה מד א תיחפה ,םג ה ן ות אל ד ע לכ ,יוו תחפ ובש סחי יפל
היווש ת ועל םגפה בקע ת ריכשה פלה וחה י.
)ב( רםג ה תא קתל כו ה הצ ,לע ע דוהל ו לע שא מ רי ס ןמז יכש ל בת ב ךכ.
)ג( פגם שתיקונו דחוף עד שאין לדרוש מן השוכר שימתין לתיקונו בידי המשכיר ,יאשר
השוכר לתקנו כאמור בסעיף קטן )א( ) (1ףיע יפל שיר ילב ) 7א( ןט ףיעס יפל העדו וא )ב(.
 .10יהה הפגם תוצאה מנסיבות שבעת כריתת החוזה לא ידע עליהן המוילע היה אלו ריכש
ןהיל תעדל ,שא מ תוא ל וי ע ה ה א ו ןת א האר ל וא ,ולא יכול היה למנען ,םגפה ן קית ו
באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שהיה מטיל על המשכיר חיוב השונה באופן יסודי ממה
םידדצה ןיב םכסוהש — לא ןוק ת תש רדל ליע םג ה אהי ,ואצוה תר חה וא םי וציפלר מאכ ת
ףיעסב ) 9א( ).(1
 .11מהןיב כסומ יפל וריכש תפוקת ךשמב ר שומב שמתשה רכושל שפא בייח יכש
ומעטמ א ו צמ הע פה א ל ידדצה.
יסןמ ג' :רכושה יבויח

וחתל ק תב
מהרכשו
מדכ ה יריתו

.12
) .13א( התא ר כשמל םלשל בייח ר וש תור כשה ימד.

שהו ד ומב תקזח ל כשומה א לבקל ייח ר ומבףיע ב רומ כ םוק .5

)ב( לם עיבק רד לע וא תור כש ימד רו יש לע כסוה א ,ויהש ת ריכ ימד ו לושי
ראויים להשתלם לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה.
ומםו שתה דע
מוומוק

טפתב חמ רו
תהםולש

ישרכש מב שומ

דברכש מה תקי
תויקונו בידי
מהשריכ

) .14א( נתל ם יוס םוכסב וריכש ימד ו בקוקומל שי תוב צק תופ ,ןיעקרקמ תוריכשב —
הפוקת כ ישארב ,תרחא תור כשבו — לכ ף סב הפוקת.
)ב( דומ ושי תור כשה ימ ,תולב קמה םי רדה תחאב ,םוקמב ריכש ה ש וקסע ,ול ןי בו
קסע וקמ — וירוג םוקמב.
) .15א( היה הנכס המושכר מקרקעין ונמנע מן השוכר להשתמש בו למטרת השיכתמח תור
נסיבות הקשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו והשוכר לא ביטל את החוזה בשל כך ,אוה וטפ
זה דעב תור כשה ימד םול תממן שהשימוש נמנע כאמור; יאשר ר כשמה ,ריבס מז ובעכ
בנסיבות הענין ,הזוח ת לטבל ,זולת אם הודיע לו השוכר לפני כן שהוא מוותר על הפטור
לשתמום תור כשה ימד.
)ב( הפטור האמור יחול רק אם בעת כריתת החוזה לא ידע השוכר על הנסיבות האמורות
ןטק ף עסב )א( ןהי ע ת דל ו לע ה ה אלו ,שא מ תוא ל וי ע ה ה א ו ןת א האר ל וא ,אלו
יכול היה למנען.
 .16שהםכס מה יפל א א רכשו ב ש תשי אל רכו; וה א ה שומי ם ם ואתנש מישכ ה
ידוחיי ,רחא ומי רכשומ שמתשה אוה אשר ,וא רכ ומב העיג ם שמ ו היהי אלש דב ב ו
שמה ל ה בכהכםכ ומה פל ר אמ תוי רי.
 .17שהריכ מל ר פאל ב יח רכו ,הרי ס ע לכב ,לבדוק את המושכר ולבצע בו תיקונים ,
יעמיו שארמ רי ס ןמז ךכ לע ול עיד י רי שמהש דבלבוט רכו ל הער הב רשפ ה לככ.
יסד מ' :תוריכ ה תפוקת

חתתור כשה תלי
יסתו יכשה םו

.18
) .19א( לת ריכשה תפ קת לע םכסוה א ,הפ קתה םות רחאל ה ייקל ו ישמה םיד צהש וא
קתרכו ל רכשומ תריס ם ליחת תוריכ ה תפו.

השדח ה וקת ובק ילב ילע ם סוהש ,דצל עד ה תמ יד ל תוריכש ת םי סל צ לכ אשר
השני.
)ב( ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן )א( ,תוריכש םייתסת —
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) (1כשנקבעו דמי השכירות בסכום מסויים לתקופות קצובות — הפוק ה םותב
העדוהה תמ רח ל ךו סב ליחתמה ,הע והה ן מ רחא םישד השו ש ר בעכ וא,
רתו רצ ה דעו ה יפ לכה;
) (2ברח הרק לכ — במועד שנקבע לכך העדוהב ,ריב יתל ה ה ה דעו םאו
— תהע והה ןתמ חאל יבס ןמז ךו.
)א( בולב ל בייח יכשמ ו רכש מה תא יכשמל יז הל רכו ה בייח וריכ ה םות.
)ב( בשכירות של מקרקעין יוחזר המושכר כשהוא פנוי.
)ג( בשכירות של מיטלטלין יוחזר המושכר במקום שבו נמסר לשוכר.

חהרכש מה תרז

.20

עהרכש מה תרב

 .21מהרכשו ב וי ויוכז חאל יבעהל יא ר ריכש; ןכ שע ,לש ו וקמב תויוכזה שכור א בי
המשכיר בכל הנוגע לחוזה השכירות ,אולם כל עוד לא נתן המשכיר לשוכר הודעה על ההעברה או
לא נודע לשוכר עליה ממקור אחר — ב רכו ה רטפ משתראש םוי ו תוריכ ה ימד םול ויבויח
ריכשמל.
 .22שהוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו
בשכירות משנה ,ריכ מה תמכ הב אלא; יתלב םי עט הקסע ריכשמ םיכס אל םא םלוא
סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים ,היהי —
) (1בתוריכש מןיעקרק — תושע רכוש יאשר לש ותמכס יל הקסעה תא
ריכשמה;
) (2בתו יכש לכ — רשאי בית המשפט להרשות את העסקה בתנאים שייראו לו;
תוריכשה זו ב רומאה ףא ל ןכ תושעל טפשמה תי י שר ןיעקר מ לש וריכשבו.
 .23תהרופות הנתונות לצתואר ה ל ףי וה תוא הז קר י ל םידד חםי וחה קו )תופור ת
רפה לשבה וח ת( ,לשת"א– ,1970ןהמ עורגל אלו.
 .24עלנין חוק השומרים ,כשת"ז– ,1967יראו שוכר כשומר שכר שהמטרה של שמירת הנכס
ותקז ה לש ירקיעה רט ל הלפט.
 .25וחבות שהצדדים חבים זה לזה עקב השכירות ניתנים לקיזוז.

יסה מ' :הוראות שונות

עהתור כשה תרב

רתתויל כ תופו
שבה וח ת פה ל
חתקוח תלו
שהםירמו,
שתכ"ז–1967
יקזוז

רפב ק' :הליאש
המהל אשה תו

חתיפי ס תלום

לשתופ רת תלי

 .26אשאיה הלי זכות להחזיק בנכס ולהשתמש בת תימ ל אלש ו ,כשהזכות הוקנתה שלא
הרומתב.
 .27והםיפי ס תואר  2דע  21 ,20 ,18 ,17 ,12 ,11 ,5ו 25-ולוחי ,בשינויים המחוייבים ,לע םג
הליאש.
) .28א( עי ל-ףיעס וארוה לוחי אשומה מאתה  ,6םייו יפל הל ע שמ ת אל איה םלוא,
עדי םא אלא לעהז חה תתי כ ת ב ליא מה הי הילע ע י ל ל ושהו.
)ב( ההפי א תע בתל ה יע שמשת אל ה יאש הז ח תרפ.
-----------* ארמ ב הר ה ה' .19802

יסהל אשה םו

עההלי שה תרב

) .29א( הלאושל לאשו ה תא רס אל וע לכ לי שה זו תא לט ל יאשר ליאשמ ,אוהו
ליאש תא ם יס יאשרה ל לי שמל שו ד אש מה םא וא לא שה תמ א הת וקת ךו בךרוצ
ומצע ,שארמ ריבס ן ז לאו ל ה דוהב לכהו.
)ב( לה יאשה פו ת לע כסוה א ,הפ קתה םות רחאל ה ייקל ו ישמה םיד צהש וא
השדח ה וקת ובק ילב ילע ם סוהש ,דצל עד ה תמ יד ל הליאש ת םי סל צ לכ אשר
השני זןמ שארמ ריבס.
 .30שהואל אינו רשאי להעביר לאחר את הזולי שהל וא לאשומב מתשהלו קי חהל תוכ
בהשאלת משנה ,אלא ליאשמה תמכסהב.
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רפג ק' :שונות
ישילב שומ
חההקז

 .31והא קר תו ר' ולוחי ,בשינויים המחוייבים ,גם על זכות שהוקנתה בתמורה להשתמש
בנכס שאין עמה הזכות להחזיק בו ,קרפ תוא והו ב' ולוחי ,בשינויים המחוייבים ,רו אכ ת כז לע
שהוקנתה הרו תב אלש.
 .32סהפר השני של המג'הל ,במידה שהוא מתייחס לשכירות נכסים — לטב.

יתקוח ןוק
מהןיעקרק,
שתכ"ט–1969

 .33חבןי קרקמה קו ,כשת"ט–— 1969
) (1בףיעס  ,3םוקמב "תוריכ ימ תרומת" אובי "הרומתב";
) (2סףיע  — 82לטב;
) (3בףיעס  ,83םילמה "רפף עסל ט  — "82וקחמיי.
 .34חתי םו מ ז ק ח ש ות י"ל ת תב ב ד"ב ) 1בינואר  ;(1972על עסקה שנעשתה לפני
םדוקה יד לו ל יסוי ז קו לש תליחת.

יבלוט

חתתוא והו הלי
עמרב

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

גריאמ הדלו
רהל ממה שא

יש ב ע' אריפש
שם טפשמה ר
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