
  1971–א"תשל, להחוק ה כירות ו שאי
  נוסח מלא 

  

  

  שכירות ושאילה

  1971–א"תשל, חוק השכ רות והש ילה

  תוכן ענינים

  שכירות: פ ק א
  1סעיף   מהות הש ירות
  2סעיף   תחולה
  3סעיף   פרטים שלא    בעו בהסכם
  4סעיף   תו  לב
  5סעיף   מועדה  מקומה, המסירה
  6סעיף   אי הת מה
  7סעיף   חובת ת קון ה ושכר

  8סעיף   פגםהע  ה של  י  תא ה  או 
  9סעיף   תרופו  ב ל א  תיקון
  10סעיף   פגם שא ן לדר ש תי ונו
  11סעיף   שימוש ללא הפרעה
  12סעיף   חובת ק לת ה ושכר
  13סעיף   דמי השכ רות
  14סעיף   מועד ה שלום ו קומו
  15סעיף   פטור מ ובת ה שלום
  16סעיף   שימוש  מושכר
  17סעיף   משכירב יקת  מושכר ו יקונו  ידי ה
  18סעיף   תחילת ה כירות
  19סעיף   סיום הש ירות
  20סעיף   החזרת  מושכר
  21סעיף   העברת  מושכר
  22סעיף   העברת ה כירות
  23סעיף   תרופ ת כל יות בשל הפ ת חוזה
  24סעיף   1967תשכז , תחולת ח ק ה ומרים
  25סעיף   קיזוז
  שאילה: פ ק ב
  26ף סעי  מהות ה אילה
  27סעיף   תחולת  עיפים
  28סעיף   שלילת  רופות
  29סעיף   סיום ה אילה
  30סעיף   העברת  שאילה
  שונות: פ ק ג
  31סעיף   שימוש בלי החזקה
  32סעיף   ביטול
  33סעיף   1969תשכט , תיקון חו  המ רקעין
  34סעיף   תחיל  והוראו  מעבר

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  1971–א"תשל, להחוק ה כירות ו שאי
  נוסח מלא 

  

  

  א222ק פר

  ירות ו אילהכש
  

  )1(1971–א"תשל, כירות ו שאילהק  שחו

  שכירות: 'ק אפר

  הוראות כלליות: 'מ  אסי

להחזיק בנכס ולהשתמש בו , )דמי שכ רות —להלן (ירות היא זכות שהוקנתה בתמורה שכ  .1
  .שלא לצמ תות

יים המחוי בים נוובשי, וראות פר  זה יחולו ע  ש ירות ש  מ רקעין וש  מי לטליןה  )א(  .2
  .של זכו ות גם על  כי ות —

  .גם על שכירות משנה, בשינויים המחוייבים, וראות פר  זה יחולוה  )ב(  

פרק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון ובאין כוונה  תוראוה  )ג(  
  .אחרת מ תמע  מן ה סכ  בין ה דדים

שהצדד ם להסכם ם בין הצדדים יהיו לפי הנוהג סכטים של חוזה שכירות שלא נקבעו בהפר  .3
לפי הנוהג שצדדים  —ין נוהג כזה אוב, ראו אותו כמקובל עליהם בעסקאות קודמות שביניהם

  .סבי ים רו ים אותו כחל בעסק ות מא תו סוג

והוא ה ין ל בי ה ימוש ; וב הנובע מחוזה שכירות יש לקיימו בדרך מקובלת ובתום לבחי  .4
  .ת מן  חו הבעבזכות הנו

  משכירח ובי ה: 'מ  בסי

  .משכיר  ייב למ ור את  מושכר לשוכר  הע דת המ שכר  רשותוה  )א(  .5

רשאי המשכיר לקבו  א  מועד המסירה בתוך , וסכם על מסירה תוך תקופה פלוניתה  )ב(  
ם במקרי; תהא ה סירה  מן ס יר ל חר  ריתת ה וזה, לא הוס ם על מו ד המס רה; אותה  קופה
  .מן סבי  מרא  ע  מוע  המס רהא ה על  משכיר  הודיע  שו ר ז

  .מסירה תהא במקום שבו נמצא המושכר בזמן כריתת החוזהה  )ג(  

, שכיר לא קיים את חיוביו אם מסר לשוכר נכס שבזמן המסירה לא התאים מבחינת סוגוהמ  .6
; )התאמה-אי —להלן (ם דיאיכותו או תכונותיו או מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצד, תיאורו
  :התאמ  בכ  אח  מאלה-על אי ן השוכ  זכא  להסת ךאו ם אי

  ;וא יד  עליה בעת כרית  הח זהה  )1(

אם הו יע , וא לא ה דיע ע יה ל שכיר זמן סביר ל חר ש ילה א תה אוה  )2(
פס ה זו לא תח ל אם ; לא נתן למשכיר הזדמנות נאותה לבדוק את המושכר, כאמור
  .ההתאמה-על אי ירידע  משכ

   

, לתקן ב ושכר, תוך ז ן ס יר  אחר ש יבל ד ישה  כך מ ת ה וכר, כיר  ייבמשה  )א(  .7
כל דבר הש לל או המגביל הג לה של ממש את , או בנכס שברשותו המשמש את המושכר

שהפג  הי  בזמן  יןב, )פגם —להלן (השימוש במושכר לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות 
זול  פג  ש שוכר  חראי ל  לפ  חוק , מכןלשוכ  ובין ש תהוו  לאחר  רמסירת המושכ
  .אינו חל על המשכיר, לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות, או שתיקונו, 1967–ז"תשכ, השומרים

רשאי , יה הנכס המושכר מיטלטלין ובשביל השוכר לא נודעת משמעות לזהותוה  )ב(  
הוצאו  ההחלפ  יחולו ; רך של החלפת הנכס בנכס אחרדק ים את ח ובו לפי ס יף זה בל המשכיר
  .על המש יר

התאמת המושכר או הפגם נובעים מעובדות שהמשכיר ידע או שהיה עליו לדעת -ו  יהי  .8

  ות השכי ותמה

  ולהתח

  טים שלא פר
  בעוקנ
  סכםבה

  לבם תו

  מועדה, סירההמ
  קומהומ

  התאמה-אי

  בת תי וןחו
  ושכרהמ

- למ  ש  איהע
  התאמה 

  פגם וא
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על אף  7-ו 6זכאי ה וכר לזכויות לפי ס יפים , עליהן בעת  ריתת החו ה ולא גילה  ותן לשוכר
  .ל הס םבכהאמור 

, אחר ש יבל על כך דר שה מאת ה וכרא תיקן המש יר  ת הפ ם  וך זמן סביר לל  )א(  .9
  —רשאי  שוכר 

  ;תקן את  פגם ולדר ש מהמ כיר החז ת הוצא תיו  סב רותל  )1(

לפי  יחס שבו פחת  ווי , כל ע ד לא תו ן ה גם, הפחית א  דמ  ה כירותל  )2(
  .י החו הלפהשכיר ת עקב הפגם לעו ת שוויה 

  .כך ב תב ל שכי  זמן ס יר מ אשעל ו להוד ע על , צה ה וכ  לתק  את ה גםר  )ב(  

רשאי , גם שתיקונו דחוף עד שאין לדרוש מן השוכר שימתין לתיקונו בידי המשכירפ  )ג(  
  ).ב(או  ודעה לפי סעיף  טן ) א( 7בלי  ריש  לפי  עיף ) 1) (א(השוכר לתקנו כאמור בסעיף קטן 

שכיר ולא היה עליו ה הפגם תוצאה מנסיבות שבעת כריתת החוזה לא ידע עליהן המהי  .10
ותיק ן הפגם , ולא יכול היה למנען, או ל  ראה א תן ו א ה ה ע יו ל אות  מ אש, לדעת  ליהן

ב השונה באופן יסודי ממה ובאותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שהיה מטיל על המשכיר חי
ת כאמ ר לפיצו ים או  הח רת הוצאו, יהא ה גם עיל  לדר שת ת קון אל —שהוסכם בין הצדדים 

  ).1) (א( 9בסעיף 

שכי  חייב  אפש  לשוכר  השתמש במוש ר במשך תקופת  שכירו  לפי  מוסכ  בין המ  .11
  .הצדדי  ל א הפ עה מצ ו א  מטעמו

  חיובי השוכר: 'ג מןסי

  .5קום כ מור ב עיף במו ר חיי  לקבל א  המושכ  ל חזקת  במו ד והש  .12

  .דמי השכ רות שו ר חייב לשלם למשכ ר אתה  )א(  .13

ישול ו דמי  כיר ת שהיו , א הוסכ  על שי ור דמי שכ רות או על דר  קביע םל  )ב(  
  .ראויים להשתלם לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה

   

 —בשכירות מקרקעין , פות קצ בות יש למוקוקב ו דמי  שכירו  בסכום  סוי ם לתנ  )א(  .14
  .תקופהבס ף כל  —ובשכ רות אחרת , בראשי  כ  תקופה

וב ין לו , עסקו ש  ה שכיר במקום, באחת הדר ים המק בלות, מי השכ רות ישו מוד  )ב(  
  .במקום  גוריו —מקו  עסק 

רות  חמת כייה הנכס המושכר מקרקעין ונמנע מן השוכר להשתמש בו למטרת השה  )א(  .15
פטו  הוא , נסיבות הקשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו והשוכר לא ביטל את החוזה בשל כך

כעבו  זמ  סביר , המשכ ר רשאי; ן שהשימוש נמנע כאמורממת לום דמי השכ רות בעד הז
זולת אם הודיע לו השוכר לפני כן שהוא מוותר על הפטור , לבטל  ת  חוזה, בנסיבות הענין

  .דמי השכ רות םומתשל

פטור האמור יחול רק אם בעת כריתת החוזה לא ידע השוכר על הנסיבות האמורות ה  )ב(  
ולא , או ל  ראה א תן ו א ה ה ע יו ל אות  מ אש, ולא ה ה על ו לד ת ע יהן) א(בסע ף קטן 

  .יכול היה למנען

ה כשימ ש תנאו ם  ם  ימוש  ה  א הו; וכר לא ישת ש ב ושכר א א לפי המ סכםהש  .16
וב בד שלא יהיה  ו מש ם  גיעה במו כר או , רשא  הוא  השתמש  מושכר  ימו  אחר, ייחודי
  .יר יות  מא ר לפ  המו כםכהכב ה  ל המש

, לבדוק את המושכר ולבצע בו תיקונים, בכל ע  ס ירה, וכר חי ב לאפ ר למ כירהש  .17
  .ככל ה פשר בה רעה ל וכרט ובלבד שהמש יר י דיע לו על כך זמן ס יר מראש וימעי

  תקופת ה כירות: 'מ  דסי

  .ופת ה כירות  תחיל  ם  סירת  מושכר ל וכרתק  .18

או שהצ דים המשי ו לקיי ה לאחר תום התק פה , א הוסכם על תק פת השכיר תל  )א(  .19
 רשא  כל צ  לס ים  ת  שכירות  ל  די מת  ה דע  לצד, שהוס ם עלי  בלי  קבו  תקו ה חדשה
  .שניה

  —תסתיים  שכירות , )א(ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן    )ב(  

  ופו  בשלתר
  תיקון-אי

  ם שאי  לדר שפג
  קונותי

  מוש ללאשי
  רעההפ

  בת ק לתחו
  ושכרהמ

  ותירי ה כדמ

  עד התש וםמו
  קומוומ

  ור מח בתפט
  שלוםהת

  מוש במ שכרשי

  יקת המ שכרבד
  יקונו בידיות
  כירשהמ

  ילת השכ רותתח

  ום השכי ותסי
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בתום ה קופה  —שנקבעו דמי השכירות בסכום מסויים לתקופות קצובות כ  )1(
, או כעב ר ש ושה  דשים  אחר מ ן ההו עה, המתחיל  בס וך ל חר מת  ההודעה
  ;הכל  פי ה ועד ה צר  ותר

ואם  ועד  ה ה ה  לתי  ביר , בהודעהך במועד שנקבע לכ —כל  קרה  חר ב  )2(
  .וך זמן סבי  לאח  מתן ההו עהת —

  .תום ה כירו  חייב ה וכר לה זי  למשכי  את המ שכר ו משכי  חייב ל בלוב  )א(  .20

  .שכירות של מקרקעין יוחזר המושכר כשהוא פנויב  )ב(  

  .שכירות של מיטלטלין יוחזר המושכר במקום שבו נמסר לשוכרב  )ג(  
   

  הוראות שונות: 'מ  הסי

יב א רוכש הזכויות במקו ו של , עש  כן; שכיר ר אי להעבי  לאח  זכויו יו ב ושכרהמ  .21
אולם כל עוד לא נתן המשכיר לשוכר הודעה על ההעברה או , המשכיר בכל הנוגע לחוזה השכירות
חיוביו  לום דמי ה כירות ו יום שארתשמ פטר ה וכר ב —לא נודע לשוכר עליה ממקור אחר 

  .למשכיר

וכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו הש  .22
אולם אם לא  סכים  משכיר  עסקה  טע ים בלתי ; אלא בה כמת המ כיר, בשכירות משנה

  —יהיה , סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים

את העסקה  לי  סכמתו של  רשאי  שוכר  עשות —קרקעין מ שכירותב  )1(
  ;המשכיר

; רשאי בית המשפט להרשות את העסקה בתנאים שייראו לו —כל שכי ות ב  )2(
  .ובשכירו  של מ רקעין רש י  ית המשפט לעשות כן  ל אף האמור ב וז  השכירות

תרופות (וק החו ים ח דדים ל י  רק זה  אות  הו יף  ל ה ראותצרופות הנתונות להת  .23
  .ולא לגרוע מהן, 1970–א"תשל, )ת חו הבשל הפר

יראו שוכר כשומר שכר שהמטרה של שמירת הנכס , 1967–ז"תשכ, נין חוק השומריםלע  .24
  .טפלה ל טר  העיקרי  של ה זקתו

  .בות שהצדדים חבים זה לזה עקב השכירות ניתנים לקיזוזחו  .25

  שאילה: 'ק בפר

כשהזכות הוקנתה שלא , ו שלא ל מית תכות להחזיק בנכס ולהשתמש בז ילה היאשא  .26
  .בתמורה

גם על , בשינויים המחוייבים, יחולו 25-ו 21, 20, 18, 17, 12, 11, 5עד  2ראות ס יפים הו  .27
  .שאילה

, אולם היא לא ת מש ע לה לפי ויים, 6התאמ  המושא  יחול  הוראו  סעיף -ל  יע  )א(  .28
  .והשו ל ל  י ע עליה יה המ איל ב ת כ יתת הח זהעלאלא אם ידע 

  .פרת ח זה שאי ה לא תשמש עי ה לתב עת א יפהה  )ב(  

------------  
  . 19802' ה ה רה ב מרא  *
   

והוא , משאיל רשאי ל טל את  וז  הש יל  כל עו  לא  סר את ה ושאל לשואלה  )א(  .29
צורך ב וך תקו תה א  מת הש אל או אם המ שא  ד וש למש יל לה רשאי  סי ם את  שאיל
  .והכל בהוד ה ל ואל ז ן סביר מראש, עצמו

או שהצ דים המשי ו לקיי ה לאחר תום התק פה , א הוסכ  על ת ופ  השאי הל  )ב(  
רשא  כל צ  לס ים  ת  שאילה  ל  די מת  ה דע  לצד , שהוס ם עלי  בלי  קבו  תקו ה חדשה

  .סביר מראש מןהשני ז

כות להח יק ולהשתמ  במושאל או להש ילו ואל אינו רשאי להעביר לאחר את הזהש  .30
  .בהסכמת המשאיל אלא, בהשאלת משנה

  זרת המ שכרהח

  ברת המ שכרהע

  ברת השכ רותהע

  ופות כ ליותתר
  ל הפ ת חו הבש

  ולת חוקתח
  ,ומריםהש
  1967–ז"כתש

  זוזקי

  ות השא להמה

  םולת ס יפיתח

  ילת תר פותשל

  ום השא להסי

  ברת הש ילההע
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  שונות: 'ק גפר

גם על זכות שהוקנתה בתמורה להשתמש , בשינויים המחוייבים, יחולו' ר ות  רק אהו  .31
על זכ ת כא ור , בשינויים המחוייבים, יחולו' ב והו אות פרק, בנכס שאין עמה הזכות להחזיק בו

  .שלא בת ורה שהוקנתה

  .בטל —במידה שהוא מתייחס לשכירות נכסים , לה'פר השני של המגהס  .32

  — 1969–ט"תשכ, וק המקרק יןבח  .33

  ;"בתמורה"יבוא " תמורת  מי  כירות"במקום , 3סעיף ב  )1(

  ;בטל — 82עיף ס  )2(

  .יימחקו —" 82ט לסע ף פר"המלים , 83סעיף ב  )3(

על עסקה שנעשתה לפני ; )1972בינואר  1(ב "ד ב בת ת ל"י תו ש  ח ק ז  מ ום יתח  .34
  .תחילת  של  וק ז  יוסי  ל ול  די  הקודם

  
  שפירא' ע ב שי  ולדה מאירג  ניאור זלמן שזרש  

  ר המשפט םש  אש הממ להר  שיא המדינהנ  
  
  
  
  
  
  
  

  מוש בלישי
  זקההח

  טולבי

  קון חוקתי
  ,קרקעיןהמ
  1969–ט"כתש

  ילה והו אותתח
  ברמע
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