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 עיקרי הדברים

 

 רקע

ומבין  04%-. מבין הצעירים שיעורם מגיע לכליון תושבים, גרים בשכירותימ 7מהישראלים,  72%-כ .0

, עובדה שוק השכירות בישראל פרוץ. למרות היקף התופעה, 34-04%-תושבי הערים הגדולות לכ

 לדרג את ישראל בתחתית רשימת המדינות באופן בו היא מסדירה שוק השכירות.  OECDשהביאה את 

יפו רואה במשבר הדיור הנוכחי הזדמנות להסדיר את שוק השכירות באמצעות חקיקה -עיריית תל אביב .4

. לשם כך הביניים הישראלי תוך נטל תקציבי שולי על המדינה ובכך להביא בשורה מהירה למעמד

הקימה העירייה צוות עירוני לביצוע עבודת מטה וגיבוש מדיניות מוצעת. את המהלך מובילה יחידת 

 הצעירים בשיתוף היחידה לתכנון אסטרטגי, אגף התקציבים והשירות המשפטי.  

 . רחבי העולםהסדרים שונים ב משווה אודותבינלאומי להלן מחקר  .3

 

 ממצאים כלליים

מדינות שנבדקו מקיימות מנגנוני פיקוח ברמות שונות של התערבות ובהן מדינות שוק חופשי  34-כ .2

מדינות שוק חופשי שיכולות לשמש מודל להסדר  3-. המחקר מתמקד במובהקות כדוגמת ארה"ב ואנגליה

 ארה"ב, קנדה, אנגליה. –ישראלי 

או שוודיה שם מחיר  ר הדירה,בקיצון אחד קטאר שהקפיאה את שכ .חבההסדרים נעים על ספקטרום ר .5

זוכים לביקורת מצד אלה הרשויות בתוספת הסדרים מגבילים רבים. הסדרים  דייל נקבע ע השכירות

 מומחים לאור השפעות שליליות על השוק. 

תייחסות לסוגיות תוך ההסדרים המבטיחים יציבות וודאות לשוכר ולמשכיר  המקיימותבין לבין מדינות  .6

 :הבאות

חובות יידוע על מפגעים, חובות התרעה תוך זמן מספק מראש,  – הגדרת זכויות וחובות הצדדים .א

כל צד, גובה הערבות, הזכות לפנות דייר וכו'. הגדרות כאלו שבאחריות תיקונים רשימות הגדרת 

 חיכוכים משפטיים.מניעת מגנות על הצדדים ב

בשיעור לדייר שגר בדירה המשכיר רשאי להעלות את שכר הדירה  – ריסון עליות מחירי השכירות .ב

לרוב בהתבסס על המדד. זאת בשונה ממחיר השכירות שנקבע בין הצדדים מקסימלי שנקבע 

 בשוק החופשי. 

החל בסוגיות בטיחות )חשמל, גז וכו'( ובריאות  – קביעת סטנדרטים בסיסיים לתחזוקת הדירות .ג

 .תים )גודל, קיום חלונות, כיורים וכו'(ועד להגדרת תנאי מחייה נאו

הסדרים כלליים ומסמיך את מסתפק בקביעת בחלק מהמדינות, החוק  – עיריות הסמכת .ד

העיריות מוסמכות במקרים  .שמפרטים ומחמירים הרשויות המקומיות לחוקק חוקי עזר נוספים

 מסוימים גם לפקח על יישום החוק.

במשך החוזה ומאלצים את הצדדים לחתום על חוזה ארוך  הסדרים המתערבים – שכירות ארוכת טווח .7

 טווח אינם נפוצים.

בהשוואה למדינות שנסקרו, החקיקה בישראל היא לקונית, מיושנת ואינה מתאימה ליצירת שוק  .8

  שכירות מגוון ומשוכלל.
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 קליפורניה וסן פרנסיסקו

השכרה ומסמיך את הערים לקבוע הקוד האזרחי בקליפורניה קובע כללים בסיסיים החלים על כל דירה ל .9

. בסן דירות בכל המדינה( 0,111,111-)כ הסדרי פיקוח מפורטים ומחמירים יותר על דירות שבפיקוח

 .עירונייםמהדירות להשכרה נמצאות תחת חוקי פיקוח  71%פרנסיסקו, 

דיור ר הדירה השנתי ביחידות הדמי השכירות נקבעים בשוק החופשי בין הצדדים. שיעור העלאת שכ .01

-גוף עירוני. ב ל ידיומפורסם ע המחירים לצרכן, מדדהנתונות לפיקוח בסן פרנסיסקו מוגבל בהתבסס על 

. בעל הדירה משוחרר מהגבלה זו במקרים בהם השוכר עזב 0.9%עמד על  4103-וב 0%הוא עומד על  4102

 וולונטרית או הפר את החוזה הפרה יסודית.

ברקלי הקימו מרשם לוס אנג'לס ושכירויות, ערים אחרות כדוגמת  בעוד שבסן פרנסיסקו לא קיים מרשם .00

 כזה. 

 שני חודשיל שרשאי המשכיר לדרוש החוק מסדיר את יחסי השוכר והמשכיר כדוגמת הגבלת גובה הערבות .04

במקרה של דירה מרוהטת. הוא מטיל על  , שלושה חודשי שכירותשכירות במקרה של דירה ריקה או

ם חתימה )יידוע על מפגעים וסכנות במושכר וכו'( ובעת השכירות קובע זמן המשכיר חובות יידוע טר

להעלות שכ"ד וכו'. לזכות המשכיר הזכות לפנות את דייר שהפר חוזה  ,על כוונה לסיים חוזה התרעה

 ימים ממתן התרעה. 3בהפרה יסודית תוך 

ר(, מ" 00חדר אחד שגודלו החוק קובע "סטנדרטים ראויים" לדירה המתייחסים לגודל מינימלי )לפחות  .03

לקיום אוורור ראוי בדירה, קיום של כלים כדוגמת כיור במטבח וכו'. עיריית סן פרנסיסקו מוסמכת 

לאכוף סטנדרטים של בטיחות, תברואה ובניה כגון מים חמים, איטום חלונות וקירות, תקינות מתקני גז, 

 תשתית חשמל, מים, ביוב וכו'. 

 

 אונטריו וטורונטו 

 .4117-דירות( במסגרת החוק שנחקק ב 951,111-מהדירות להשכרה באונטריו מצויים תחת פיקוח )כ 73% .02

השנתי המרבי מוגבל בחוק ומפורסם מדי  ר הדירהדמי השכירות נקבעים בשוק החופשי. שיעור העלאת שכ .05

יגים . חר1.8%על  4102-וב 4.5%עמד על  4103-. בהמחירים לצרכן מדדע"י הממשלה בהתבסס על שנה 

בעת חילופי שוכרים יכולים הצדדים להחליט  לכך מצבים בהם הדירה שודרגה אז מותרת העלאה נוספת.

 על שכר דירה חדש.

החוק מסדיר אחריות לתיקונים המהווים סכנה בטיחותית או בריאותית וכאלו שמהווים חריגה  .06

נות ופתחי אוורור מספקים מסטנדרטים בסיסיים שנקבעו כדוגמת תיקון חלונות שבורים, קיומם של חלו

וכו'. כמו כן, הוא מגדיר את יחסי השוכר והמשכיר כגון חובות התרעה, הגבלת גובה הערבות לחודש 

 שכירות וכו'. 

 ת הדיןבמקרים בהם מתגלע סכסוך, הצדדים יכולים לפנות לבית הדין לשכירות שנחשב לפוסק מהיר. בי .07

 וכו'. ר הדירההקפאות או העלאות חריגות בשכ גם מוסמך לבחון מצב תחזוקתי של דירות, לאשר
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 אנגליה ולונדון

מהדירות נכללות בהסדרי "שכר  3%שונים של פיקוח. בעוד שרק  קובעת הסדריםמערכת הדינים באנגליה  .08

שכר העלאת ו מחיר השכירות נקבע בשוק החופשידירה הוגן", החוק מסדיר גם שכירות בשוק החופשי. 

"הוגנת" שנמדדת ביחס למחירי השכירות באזור. דייר רשאי לערער על המחיר הדירה מוגבלת להעלאה 

 לבית הדין לשכירות.

 ערבויות מופקדות בקרן ממשלתית מיוחדת ששומרת על הכספים עבור הצדדים. .09

החוק מסדיר את יחסי השוכר והמשכיר תוך התייחסות לחובות בעל הנכס לתחזוקה שוטפת לקיום תנאי  .41

מסמיך את הרשויות המקומיות לאכוף תחזוקה תקינה של נכסים ולהנפיק צווי  מחיה נאותים. החוק

גג דולף(. עיריית לונדון מעסיקה פקחים למשל שיפוץ במקרה של סכנה לבריאות או סכנות נוספות )

שבודקים תלונות תושבים בנושאי תחזוקה ובמידת הצורך מוסמכת להיכנס בנעליו של בעל הדירה 

 ולחייבו בהוצאות.
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 חוקים המסדירים את שוק השכירות  מבט עולמי על -'אחלק 
 

לעיתים מקור החקיקה הוא מרכזי  מדינות בהן נהוגים הסדרים שונים לפיקוח על מחיר השכירות. 34מצאנו כי קיימות לפחות 

)פרלמנט, בית מחוקקים( ולעיתים מוסמכות רשויות מקומיות להסדיר את הנושא. מצאנו כי קיים ויכוח עולמי בין כלכלנים בדבר 

 ויכוחמנגנון הפיקוח על דמי שכירות, תוך שמרבית הכלכלנים מציינים כי אין לעודד פיקוח על מחיר בשל השפעות שליליות שלו. 

זה מתבטא גם בחקיקה: לצד מדינות אשר צמצמו את הפיקוח וההתערבות בשוק, מצאנו כי קיימות מדינות אשר עוברות למודל 

 של פיקוח על מחיר השכירות או למצער, שואפות לייצר מערכת יחסים הוגנת יותר בין שוכר למשכיר. 

 

האימפריה ביקשו להקל על מצוקת  פיקוח על דמי השכירות היה נהוג עוד באימפריה הרומית, כשקיסרי

 . 1ההמונים ויישמו מדיניות "סוציאלית" של חלוקת קרקע, מחיקת חובות ופיקוח על דמי השכירות בערים

משכיר בכלל, -מדינות רבות ברחבי העולם בשאלת הסדרת יחסי שוכרהתחבטו  41 -גם במהלך המאה ה

 ם אימצו הסדרים המפקחים על גובה שכר הדירה.מדינות ברחבי העול 31ומחירי שכר הדירה בפרט. לפחות 

  

 מבחר מדינות שאימצו הסדרי פיקוח על שכר דירה

אוסטריה, אוסטרליה, אירלנד, אנגליה, ארגנטינה, ארצות הברית )חלק מהמדינות והערים(, בחריין,  

ואן, יוון, בלגיה, בריטניה, ברמודה, ג'מייקה, גרמניה, דובאי, דנמרק, דרום אפריקה, הולנד, טייו

לוקסמבורג, מלטה, נורבגיה, ניו זילנד, סינגפור, סלובקיה, ספרד, פיליפינים, צרפת, קטאר, קנדה 

 )פרובינציות שונות(, קפריסין, קרואטיה, רומניה, שבדיה, שוויץ. 

 : מדינות בהן קיים פיקוח על שכר דירה. 0טבלה      

 

ם, ולעתים גם מקומית, על ידי ערים ספציפיות שלהן לעיתים ההסדרה היא מרכזית, על ידי בתי המחוקקי

הכוח לחוקק בתחום השכירות. חשוב להבין כי בניגוד לערים ישראליות אשר כוחן מוגבל במסגרת פקודת 

המקנה  -Police Power -העיריות, ערים בארצות הברית ובמדינות מערביות אחרות נהנות מדוקטרינת ה

רבות. חקיקה עירונית המבקשת להסדיר את מחירי השכירות ויחסי  עצמאות חקיקתית לרשויות מקומיות

משכיר אינה יכולה להתבצע ללא הסמכה מפורשת בחוק ונראה כי הסמכה גורפת כזו איננה בנמצא -שוכר

 כיום בישראל. 

 

 פיקוח על מחיר השכירותויכוח עולמי בדבר 

בים סברו כי הטלת פיקוח על מחירי שכר הדירה בעולם ניטש ויכוח על מנגנוני פיקוח על שכר דירה. כלכלנים ר

; 3; להקטין בצורה משמעותית את הכדאיות ליזם הבונה2עלולה לגרום להפסקת בניית דירות להשכרה

ולהרתיע בנקים מלווים. על פי דעות אלה פיקוח על שכר הדירה, ובייחוד במצבים בהם היזם לא רכש את 

 ולמנוע התפתחות שוק משוכלל להשכרה. הקרקע במחיר מסובסד, עשוי ליצור חסמים 
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פיקוח על שכר דירה קשור קשר הדוק לשיעורי התשואות הממוצעים המקובלים במשק עבור השכרת נכסים. 

נטו לשנה כתשואה שתאפשר כניסת יזמים לשוק ההשכרה  01%-8%בישראל מקובל לראות בתשואה של 

 ה על כניסת יזמים לתחום זה. . פיקוח על שכר דירה הנוגס ברווח נטו מקש4למגורים

 

 הצביעו על כך שפיקוח על שכר דירה: 5בנוסף, בהתבסס על הניסיון הבינלאומי מספר חוקרים בעולם

 6יוצר תמריץ שלילי לבעלי נכסים לתחזק את נכסיהם בצורה נאותה . 

  לאחר מוביל בעלי נכסים להעלות את מחיר דמי השכירות הראשונים, בידיעה שלא יוכלו לעשות כן

שנחתם כבר חוזה )לפיכך דמי השכירות הראשונים ישקפו לא רק את מחיר השכירות בשוק החופשי 

 . (אלא גם את אובדן דמי השכירות העתידי הנחזה על ידי בעל הנכס לאור הפיקוח על דמי השכירות

  מעכיר את מערכת היחסים בין שוכר למשכיר. המשכיר ינסה לסלק שוכרים מהדירה כך שהיא לא

תושכר לטווח ארוך. זאת משום שעל פי חלק ניכר מההסדרים הקיימים בעולם, בין חוזה אחד 

למשנהו, יוכל המשכיר להעלות באופן דרמטי את שכר הדירה, כאשר מתחלף השוכר בעוד כאשר 

 השוכר אינו מתחלף יחולו ההסדרים "הרגילים" בדבר פיקוח שנתי על שיעור העלאת דמי השכירות.   

 ביליות גיאוגרפית: לדייר הנמצא בנכס מפוקח לא יהיה תמריץ לעבור לדירה לא מפוקחת. בלימת מו

 הדבר גורר אחריו הישארות דיירים תקופות ארוכות בנכסים שאינם מתאימים עוד לצרכיהם. 

  מוביל להקטנת יחידות דיור חדשות שנבנות בשוק )בחלק מהמדינות נמצא כי בהינתן מנגנון שכירות

מעוניינים לבנות הרבה יותר יחידות דיור כחלק ממלאי עסקי שלהם כדי להגדיל את  מפוקח יזמים

 (.7התשואה

ולכן אין לשלול  8עם זאת, בקרב כלכלנים נשמעת גם הדיעה כי פיקוח על מחיר השכירות הוא תלוי קונטקסט

ת מחיר השכירות אותו מכל וכל. בפרט, קיימת דעה כי פיקוח מידתי, למשל כזה שאינו "מקפיא" לחלוטין א

אקונומי מסויים. ואולם שוק הדיור הינו מורכב מאוד -הינו אפשרי אם הוא מותאם לתנאי השוק ולמצב סוציו

 . 9כך שתוצאת הפיקוח אינה ידועה מראש

בנוסף, המצדדים בפיקוח על מחיר השכירות מציינים כי הסדרים חקיקתיים "מאוזנים" המסדירים את 

הסדרים  –משכיר ומונעים אך ורק עליות דרמטיות )"קפיצות" בדמי השכירות( מערכת היחסים בין שוכר ל

 10מסוג זה תורמים לשוק, ואינם מרתיעים בעלי נכסים או יזמים מכניסה לשוק הדיור להשכרה.
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 כמה מילים על השוואה בינלאומית

השווקים בעולם נבדלים השוואה למדינות אחרות אינה עניין של מה בכך. השוואה יכולה להיות מטעה שכן 

לעיתים קרובות מהשוק בישראל, כך גם מבנה הבעלות, שיעורי האינפלציה והתשואה הממוצעת על השכרת 

כל אלה יכולים להשפיע וגם להסביר אמצעים שננקטים או לא ננקטים במדינות שונות  –נכסים למגורים 

 בתחום הסדרת ההשכרה למגורים. 

ת עם אתגרים שונים מאלו שישראל חשופה להם. למשל, מדינות המפרץ בנוסף, מדינות בעולם מתמודדו

הפרסי מתמודדות עם גלי השקעה רבים, זרם של עובדים זרים ועובדי "צווארון לבן" אשר מגיעים לתקופות 

ארוכות לעבוד שם. גורמים אלה, יחד עם גידול אוכלוסיה "טבעי" יצרו מחסור בדירות והובילו להקפאת 

ת בחלק ממדינות המפרץ. בישראל לעומת זאת, עליית המחירים נובעת מביקושים רבים, אך שכירות מוחלט

 דהיינו כאלו שאינם נובעים מהגירה.  –"פנימיים" 

ניתן להצדיק אמצעים תחיקתיים שונים הנוגעים להסדרת שוק מהניסיון הבינלאומי עולה כי  מו כן,כ

למשל, תשואה נדיבה שבעל הנכס מקבל עבור  –יים השכירות החופשי, אך זאת בהתבסס על נתונים כלכל

 -השכרת דירה. גם כאן ישראל אינה בהכרח דומה למדינות אחרות )למשל, בבלגיה התשואה בערים מגיעה ל

  11. (3.5%-3%שנתי בעוד בישראל התשואה נעה בין  5.3%

קומית בצורה טובה עם זאת, סקירה משווה הינה חשובה משום שהיא מקור להשראה ולהבנת המדיניות המ

 יותר ביחס למדינות אחרות. 

 

 הערות מתודולוגיות

על מחירי השכירות בעולם, תוך שימוש במקורות ראשיים בחרנו להתחיל בסקירה כללית של תופעת הפיקוח 

ודוחות ממשלתיים(. הסקירה  )חקיקה, תקנות( ומשניים )כתיבה אקדמית לרבות מחקרים השוואתיים

 מונת מצב על הפיקוח במחירי שכר דירה למגורים ועל הגישות השונות לפיקוח מסוג זה.  הכללית נועדה לתת ת

בחלק השני בחרנו שלוש מדינות לביצוע מחקר עומק בנושא פיקוח על מחירי השכירות. בחירת המדינות אינה 

 לובוס. משקפת כמובן את כלל הגישות הקיימות לפיקוח, אך היא בהחלט משקפת גישות מרכזיות מרחבי הג

 

 השכירות למגורים יקוח על מחירהיקף התופעה בעולם: פ

המדינות, בחרנו לסקור סקירה כללית ביותר את המדיניות הקיימת בעולם  3טרם ביצוע הניתוח המשווה של 

 בתחום שכר דירה מפוקח. 

ג'לס במערב, קיים בכל העולם. מסינגפור במזרח ועד לוס אנ( Rent Regulationפיקוח על מחירי השכירות )

 חוקתיים כגון בחריין.-בדמוקרטיות כמו אוסטרליה, ועד שלטונות  מונרכיים

בחלק מהמדינות יישום חוקי הפיקוח הוא שולי והחוק נותר כאבן שאין לה הופכין )למשל בטיוואן(. במדינות 

שכירות ומפקחי אחרות הפיקוח על עליית מחירי השכירות הוא הדוק ובעל "שיניים" בדמות בתי דין שונים ל

 שכירות )למשל בסן פרנסיסקו(. 
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ניתן להצביע גם על "טרנדים" מבחינת היחס למדיניות: מחד, קיימות מדינות ש"גילו" את כלי הפיקוח על 

, ולעומתן מדינות שהחלו להכיר בסיבוכים ובמגרעות של מנגנון 12שכירות כמו לדוגמא מדינות המפרץ הפרסי

הקטנת הפיקוח על מחירי השכירות בחקיקה )כך הוא המצב בקרב מספר מדינות  -הפוךזה ועל כן נעו לכיוון ה

ככלל, מידת הפיקוח גם היא נעה על שני קטבים: בעוד שלאחר מלחמות העולם ביקשו מדינות   (.13כגון צ'כיה

ים, הרי להגן על דיירים ולאזן את "מאזן הכוחות" בין שוכר ומשכיר על ידי הטלת מגבלות רבות על בעל נכס

שבעשורים שלאחר מכן ניכרת המגמה לאמץ הסדרים "מידתיים" יותר אשר אינם מגבילים בצורה קשה את 

. על פי הספרות האקדמית יתרונותיהם של הסדרים "מידתיים" )למשל כאלה 14זכות הקניין של בעל הנכס

ת מחיר השכירות משכיר לקבוע א-שאינם מקפיאים את שכר הדירה המשולם, או כאלה המאפשרים לשוכר

ההתחלתי( נעוץ בכך שהם מבססים ציפיה סבירה בקרב שוכרים, מונעים פינויים שרירותיים של דיירים, 

 15ג'רזי(.-ומוסיפים "שכבה" נוספת של הגנה )כך הוא למשל ההסדר בניו

 

 הדוק על שכר הדירהה ופיקוחהדוגמא ממדינות הקונטיננט: שוודיה 

 

רים בנוגע לפיקוח על שכר הדירה. בצד האחד של הספקטרום קיים פיקוח הדוק עד כדי הקפאת מצאנו כי קיימים טווח של הסד

מהדירות  24%מחיר השכירות )כך הוא המצב בקטאר שבמפרץ הפרסי(. גרסאות דומות לפיקוח אנו מוצאים בשבדיה שם 

ל נכסים המוחזקים בבעלות ציבורית, מפוקחות, קשה להעלות את שכר הדירה, מחיר השכירות של נכסים פרטיים מושווה לזה ש

 ופינוי דייר יכול להתבצע רק במצבים נדירים באופן המבטיח בפועל שכירות ארוכת טווח. 

 

 בנקודה זו בחרנו להתמקד בשבדיה המהווהקטאר ושבדיה הם מקרי קצה בכל הקשור לפיקוח על שכירות. 

 סדרת השכירות. ( בתחום הTop Downמקרה המדגים מדיניות כוללנית מלמעלה )

כמדינות סקנדינביות אחרות, שוודיה הטילה פיקוח על מחירי השכירות באופן שסייע לשכבות מעמד הביניים, 

לצעירים ולשכבות החלשות להתגורר בתוככי ערים, קרוב למוקדי תעסוקה. שבדיה היא דוגמא לשוק שכירות 

מיחידות  71% -.  על פי ההערכה, כ16תחת פיקוחנמצאות  -חדשות וישנות –מאוד בו יחידות דיור רבות מפוקח 

הדיור הן יחידות להשכרה המפוקחות על ידי החקיקה, בעוד היתרה הינן יחידות דיור בבתי מגורים שבבעלות 

 . 17( אשר אינן מפוקחות("cooperative flats -"bostadsrätterפרטיים ) קואופרטיביים

 

 

 

 

 

                                                           
12

בלבד במחיר  2%החליטה ממשלת דובאי להגביר את הפיקוח שלה על שוק השכירות ולהתיר עליה שנתית של  2..5 -למשל, ב   
 השכירות. 

13
 Benjamin Cunningham (2010). “End of Rent Regulation צ'כיה ביטלה באופן הדרגתי את הפיקוח על שכר הדירה. ראו:  

Prompts Speculation” The Prague Post Nov. 10, 2010.     
14

   John I. Gilderbloom & Lin Ye, “Thirty Years of Rent Control: A Survey of New Jersey Cities. 29(2) Journal of 
Urban Affairs 207-220.                                                                                                                                                              

15
 , שם.  גילדרבלום    
16

  Hans Lind, “Rent Regulation and New Construction: With a Focus on Sweden 1995-2001”. Swedish Economic 
Policy Review, 10 (2003) 135-167                                                                                                                                              

17
 Nima Sanandaji (2013). Rent Control Destroyed Sweden’s Housing Market. The Local 23 July 2013.  
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עבור יזמים פרטיים מושווים לדמי השכירות עבור יחידות דיור  דמי השכירות עבור יחידות דיור שנבנות

וכתוצאה מכך שכר הדירה שמשולם לאדם פרטי יהיה דומה  18להשכרה שנבנות על ידי תאגידים עירוניים

 .  19התאגיד העירוני -לשכר הדירה שמשולם לגורם ציבורי 

רות הסבירים שמשולמים בגין דירה דומה ככלל, בעל נכס אינו יכול לגבות דמי שכירות העולים על דמי השכי

שכונה וקיים טריבונל שכירות מיוחד אשר אוכף זאת בקנאות. עליית המחיר תלויה אך ורק  \באותו איזור

בעסקאות ההשוואה הללו ובפועל קשה מאוד להעלות את המחיר מבלי להתקל בהתנגדות הדייר והתדיינות 

דייר "סתם כך" אלא בשורת מצבים המוגדרת בו. כמו כן משפטית. החוק השבדי אינו מאפשר פינוי של 

 חודשים מראש לפני רצונו להתפנות.  3מאפשר החוק לדייר להודיע לבעל הנכס 

כלכלנים טוענים כי המודל השווידי אינו רווחי ואינו משיא תשואה נאותה ליזמים. על פי מחקרים שונים עולה 

וכה עד כי במהלך העשור האחרון החלה דעיכה בבניית דירות כי התשואה השנתית למשכירי דירות היא כה נמ

כיום חסרות בשבדיה  21. על פי דוח של "הועדה הלאומית לדיור"20(91 -להשכרה ביחס לעשור הקודם )שנות ה

. עם זאת, 22אלף יחידות דיור להשכרה והמצב חמור בעיקר בערים המרכזיות כגון סטוקהולם וגוטנברג 21 -כ

דה כי על אף תשואה נמוכה יחסית, נבנו בשוודיה עשרות אלפי יחידות דיור להשכרה אין להתעלם מהעוב

  בעשור האחרון.  

  

 צורות שונות לפיקוח על גובה שכר הדירה בעולם

 

מצאנו כי ההסדרים בעולם נעים בין הקפאה מוחלטת של מחיר שכר הדירה ועד חוסר רגולציה וגישת "איש הישר בעיניו יעשה". 

קיימים בתווך הסדרים תחיקתיים המאפשרים להעלות את שכר הדירה תוך הצמדתו למדד המחירים לצרכן, או בהצמדה בין לבין 

לעליית ערך הנכס וכאחוז משוויו. מצאנו כי הקפאה מוחלטת של מחיר השכירות היא נדירה, ואילו שכיחה יותר היא השיטה של 

ו כי במדינות בהן קיים פיקוח על מחיר שכר הדירה קיימת על פי רוב אבחנה פיקוח על מחיר תוך קביעת "גג" אחוזי. כמו כן מצאנ

כמו כן מצאנו כי בחלק מהמדינות בהם קיים פיקוח . בין דירות ישנות ומפוקחות לבין דירות חדשות הנבנות, אשר אינן מפוקחות

  מחיר, "מתאפס" מחיר השכירות עם התחלפותו של דייר.

 

י קיימות דרכים שונות לפיקוח ארוך טווח על מחיר השכירות למגורים. להלן הסקירה הבינלאומית מלמדת כ

 יובאו על קצה המזלג הסדרים שונים, על פי חלוקה תימטית: 

 

                                                           
18

 Hans Lind (1999). Rent Regulation: A Conceptual and Comparative Analysis. Stockholm: Royal Institute of 
Technology.                                                                                                                                                                                 

19
יותר בשוק השכירות הפרטי ביחס למחיר השכירות הנגבה באותו איזור על ידי תאגידים עירוניים.  2%למעשה ניתן לגבות עד   

השכירות בשוק הפרטי, של יחידות  בכך למעשה מאפשר החוק לתאגידים עירוניים לקבוע את כללי השוק ולהשפיע על גובה
 דיור שנבנו על ידי גורמים פרטיים. ראו לענין זה אצל: 

Daniel Holmkvist (2009). The Effect of Rent Regulation on Rents, Yields, and Prices. Stockholm: Dept. of                     
Real Estate and Construction Management. Master of Science Thesis No. 473.    

20
 , שם. Holmkvist 2009ראו    
21

   National Housing Board [Boverket] 
22

 The Local (2013). Rent Control Blamed for Housing Shortage. 13 November 2013. Available at: 
                                                          shortage-housing-for-blamed-control-http://www.thelocal.se/20131113/rent 

http://www.thelocal.se/20131113/rent-control-blamed-for-housing-shortage
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 פיקוח באמצעות "הקפאה" מוחלטת של מחיר השכירות

על פי  פיקוח אבסולוטי ונוקשה על מחיר שכירות מונהג במספר מועט של ארצות כגון קטאר שבמפרץ הפרסי.

מנגנון זה, גובה שכר הדירה מוקפא ולא מותרת כל עלייה בו עד להחלטה אחרת של השלטונות. בדרך כלל 

המחיר מוקפא נכון למועד כניסת החוק לתוקף. לעיתים כשמדובר בדירות חדשות בשוק, ניתן להשכירן בשוק 

רות הראשוניים, לא תותר בהם משכיר, אך מרגע שנקבעו דמי השכי-החופשי על פי הסכמה פרטנית בין שוכר

כל תוספת. מנגנונים אלה נחשבים כפולשניים מדי וכמגבילים בצורה בלתי מידתית את הקניין הפרטי. בנוסף, 

 .23הם מביאים הלכה למעשה לשכ"ד שהולך ונשחק משנה לשנה במצבי אינפלציה גבוהה

 

 פיקוח באמצעות הקפאה חלקית

ק מטיפוסי הדירות או על דירות שמושכרות בטווח מחירים לעיתים ההקפאה היא חלקית וחלה על חל

מסויים. דירות אלה תהיינה מפוקחות ומחירן "מוקפא", בעוד דירות "יוקרתיות" יותר לא תהיינה מפוקחות. 

 כך הוא המצב למשל בפנמה.  

 

 קביעת "גג" אחוזי באמצעותהגנה מפני עליית מחיר חדה 

על המשא ומתן הראשוני בין שוכר למשכיר. קרי: מותירים לצדדים  בחלק ניכר מהמדינות הפיקוח אינו חל

( לשיעור Capחופש מלא לקבוע את תנאי ההתקשרות הראשונים ואת מחיר השכירות. יחד עם זאת יש גבול )

ההעלאה השנתי המותר. שיעור ההעלאה נקבע באמצעות מנגנונים שונים כמו למשל עדכון חד שנתי על ידי 

  קצועי שנקבע לשם כך. הממשלה או גוף מ

 שיעור עליית המחיר יכול להיקבע בכל אחד מהאופנים הבאים:

  .)אחוז שנתי קבוע )למשל, בפיליפינים או בטוניסיה 

 .)לעתים  נגזרת של מדד תשומות הבניה, או מדד המחירים לצרכן )הסדרים שונים בהולנד או ספרד

 מעליית המדד )למשל בסן פרנסיסקו(. תהיה הצמדה למדד, אך לעיתים נגזרת של אחוז מסויים

  שילוב בין השניים )כלומר, אפשרות לעלייה שנתית מסוימת בתוספת על המדד, כמו למשל בחלק

 מהפרובינציות של קנדה(.  

 

 פיקוח על מחיר השכירות באמצעות קביעת מחיר כאחוז משווי הנכס

ימלי שהוא נגזרת משווי הנכס. קרי: מתבצע מנגנון חלופי ולפיו גובה שכר הדירה נקבע כ"פיקס פרייס" מקס

הערכה שמאית של שווי הנכס )ההיסטורי, או העכשווי( והמחיר נקבע כאחוז משווי. מנגנון זה מחייב גיוס 

 והקמה של מנגנון שומה, ערעור ועוד. שיטה זו נהוגה במספר מדינות כגון לוקסמבורג. 

 

 פיקוח על דירות חדשות מול ישנות

ל המדינות הסדרי הפיקוח חלים אך ורק על דירות ישנות. הדבר מחריג בנייה חדשה שאינה ברוב המכריע ש

 (. עם זאת קיימות מדינות בהן מאפשר החוק 24מפוקחת )לעתים קוראים לכך "דור שני של פיקוח על שכירות"

                                                           
23

 Hans Lind (1999). Rent Regulation: A Conceptual and Comparative Analysis. Stockholm: Royal Institute of             
Technology                                                                                                                                                                                  

24
ס לאמצעים חריפים יותר לפיקוח על דמי השכירות, שהיו נהוגים בעיקר לעומת זאת "דור ראשון של פיקוח על שכירות" מתייח    

. במסגרת זו נעשה שימוש בהקפאה של מחיר השכירות הנומינלי באופן הגורם לגבייה .5 -במחצית הראשונה של המאה ה
 בשיעורים נמוכים משמעותית ממחיר השוק. 
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נות )איי להחיל הסדרי פיקוח על מחיר גם על יחידות דיור חדשות שנבנות )למשל, שבדיה(. בחלק מהמדי

אלף דולר( ועל כן מנגנוני הפיקוח שם  31 -הבאהאמס( קיים פיקוח רק על יחידות דיור ששויין נמוך יחסית )כ

לא ישימים לגבי מרבית יחידות הדיור בשוק. מדינות אחרות שינו את המדיניות במהלך העשורים האחרונים, 

רו את הפיקוח על דירות חדשות, דבר שיצר כאשר לעיתים חייבו יחידות דיור חדשות בפיקוח, ולעיתים הסי

  25חוסר ודאות בשוק )כך היה בקנדה, במחוז אונטריו.

 

 של התחלפות דיירבמקרה  פיקוח"איפוס" ה

קיימת (. כאשר Vacancy De-Regulation) מחירהסדרים רבים במדינות שונות מאפשרים את "איפוס" ה

באופן בו שוכר חדש ישלם שכר דירה  )והפיקוח( מחיר"יתאפס" ה שהתחלף בה דייר. במצב זהמפוקחת  דירה

במילים אחרות, (. 26לאחר משא ומתן עם בעל הנכס, ללא התערבות רגולטורית )כך הוא המצב באונטריו, קנדה

התחלפות השוכר תאפשר לבעל הנכס לדרוש )ולקבל( איזה שכר  כאשר הדירה מפוקחת אך התחלף שוכר,

יחולו הסדרי פיקוח כגון העלאה קצובה של , ואולם מאותו מועד החופשידירה שיחפוץ בהתאם לתנאי השוק 

 . כל עוד נותר בנכס אותו השוכר שכר הדירה פעם בשנה

בצורה זו הפיקוח "מתאפס" וחוזה השכירות החדש נתון לתנאים המוסכמים בין השוכר והמשכיר. ככל 

מנגנון זה הינו, כמובן, פתח לפרקטיקות לא  שיוארך חוזה השכירות יחולו עליו הסדרי פיקוח על מחיר הדירה.

יצדיקו  בלו בעבורה עם התחלפות השוכר,ראויות של פינוי שוכר קיים, תוך מחשבה כי דמי השכירות שיתק

 . המחיר שניתן לגבות בגינה"איפוס"  ה ריקה או את התחלפות השוכר תוךאת הותרת

ח ארוך או חקיקה שמגבילה את אפשרות פינוי הדייר לצורך כך ניסו מדינות שונות ליצור הסדרי שכירות לטוו

 אך ורק כדי"לאפס" את מנגנון הפיקוח ולהתחמק ממנו. 

בנוסף, קיימים הסדרים חקיקתיים המאפשרים את "איפוס" הפיקוח כאשר מוכח כי כלל הכנסת משק הבית 

קוח דירות שהדיירים היא גבוהה. כך הוא ההסדר במדינת ניו יורק המאפשר במצבים מסויימים להסיר מפי

 (. Rent Act 2011דולר או יותר לשנה ) 411,111הגרים בהן מרוויחים 

 

 דירות שמחוץ לפיקוח

לכל מדינה יש "רשימת חריגים" המאפשרת להוציא חלק מהדירות מתוך הפיקוח. המדובר לא רק בדירות 

, דירות בבעלות מדינתית 27חדשות כפי שציינו לעיל, אלא גם דירות שמושכרות כשהן מרוהטות לחלוטין

יחידות דיור )כך הוא המצב על פי תכנית  5 -)למשל בקטאר(, או דירות בבעלות משכיר שאינו משכיר יותר מ

 .28הפיקוח של וושינגטון די.סי.(

                                                           
25

   Hugh Grant, “An Analysis of Manitoba’s Rent Regulation Program and the Impact on the Rental Housing             
 Market. University of Winnipeg research report, 31 January 2011, on p.8.                                                                           

26
   Grant '91, שם. בעמ . 

 Asmund Langsether, “Rent regulation and tenancy protectionגיה במשך מספר עשורים. ראו כך היה המצב בנורב  27

in six European Countries”. Norwegian Social Research Institute Report 2004.                                  
28

 . District of Columbia Rent Stabilization Programידועה גם בתור:    
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 סקירה כללית של הסדרי שכירות שונים בעולם - 'חלק ב

 

מדינות באסיה, אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, אירופה, הסדרי פיקוח על מחיר השכירות קיימים במספר רב של מצאנו כי 

רגולציה ונטישה של מודל הפיקוח, -הקריביים, המזרח התיכון והמזרח הרחוק. יפן ומלזיה הן דוגמא טובה למדינה בהן קיימת דה

 לעומת מדינות כגון איחוד האמירויות וקליפורניה המאמצות מודל של פיקוח על המחיר. 

 

שלהלן נותנות "טעימה" ממגוון ההסדרים הקיימים כיום בעולם. אין המדובר בכל  טבלאות הסיכום

פיקוח ועד אי פיקוח. רגולציה ההסדרים אלא רק בהסדרים נבחרים המייצגים את ה"ספקטרום" הרחב של 

 .מחד ואי רגולציה מאידך. הסיכום נערך בהתאם לאיזורים גיאוגרפיים שונים

 

 -כלים מתקדמים לפיקוח על דמי השכירות. ארצות הברית אינה מקשה אחתלמדינות צפון אמריקה מגוון 

קיימים הסדרים מקומיים וארציים ספורדיים שם. קנדה לעומת זאת מציגה הסדרים שלמים ומקיפים יותר 

 בכל פרובינציה ופרובינציה:

 

 האמריק צפון : מדינותשכירותהסדרים שונים מהעולם בנוגע לפיקוח על מחירי  – 7טבלה 

 עיקרי ההסדר התחיקתי המדינה

קליפורניה: 

סן 

 פרנסיסקו

כהרבה עיריות אחרות בארצות הברית, לעיריית סן פרנסיסקו הכוח לחוקק בתחום 

( אשר Rent Board הדיור והפיקוח על דמי השכירות. לעיריה יש "ועדת שכירות" )

העלות את התאפשר ל 4118 -קובעת כל שנה את שיעור העליה השנתי בעיר )למשל ב

שנתי(. החוק עצמו, המסדיר את הפיקוח על דמי השכירות קובע  4% -שכר הדירה ב

 מקסימום בכל שנה.  7% -תחום עליון ומאפשר העלאת שכר הדירה ב

וושינגטון 

 די.סי.

. עם זאת, לא 4%העלאה שנתית אפשרית בהצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת  

ל שנה. אם הדירה מתפנית יכול בעל הדירה כ 01%תותר העלאה בשיעור העולה על 

לעומת דמי השכירות הקודמים ששולמו.  החוק  01% -להעלות את שכר הדירה ב

מסדיר את מערכת הזכויות והחובות של השוכר והמשכיר כמו חובה למתן הודעה 

   .  29מראש לפני העלאת שכ"ד ועוד

מדינת ניו 

 יורק

. כמו כן, בחלק מהערים 0927ות שנבנו לפני קיים פיקוח בעיקר על יחידות דיור ישנ

יח"ד  6( לגבי מבנים המכילים Stabilizationבמדינה קיים "ייצוב" של שכר הדירה )

ביחידות דיור אלה מפעילות מספר עיריות אמצעי . 0973 -ל 0927לפחות אשר נבנו בין 

 בקרה המאפשר העלאה שנתית מבוקרת. למשל בעיר ניו יורק, מתאפשרת העלאה

, עד לרף מסויים שנקבע על ידי 0927במחיר ליחידות שנבנו לפני  7.5%שנתית של 

העיר )רף המחיר העליון הוא אינדקס עירוני שמבוסס על הוצאות שונות כגון 

 Maximum Baseתחזוקה, מיסים ועוד מהם נגזר גובה שכר הדירה. האינדקס נקרא 

                                                           
29

 Peter A. Tatian & Ashley Williams (2011). A Rent Control Report for the District of Columbia. Washington DC: 
The Urban Institute .                                                                                                                                                                  
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Rent בו(. באיזורים אחרים שמחוץ  וחל איסור על גבייה מעבר לרף העליון הקבוע 

חקיקה לניו יורק נקבעת העלאה שנתית בגובה שונה )תלוי רשות מקומית(. בנוסף, 

, מאפשרת ,New York State’s Rent Stabilization Law (RSL) -ראשית מדינתית, ה

או  5%לכל עיריה להכריז על "מצב חירום" אם כמות יח"ד פנויות להשכרה מתמעט כדי 

אחר ההכרזה תוכלנה יחידות דיור העונות לקריטריונים שלעיל להיות מוכנסות פחות, ול

( מציע מס' הסדרים מאזנים; הוא Rent Act -)ה 4100 -לפיקוח. דבר חקיקה נוסף מ

 4511לאפס את הפיקוח על דירות ששכ"ד בהן עולה על  4105אפשר כהוראת שעה עד 

בהתאם להוצאות שהוציא לתחזוקה  דולר, ומעדכן את אפשרות בעל הנכס להעלות שכ"ד

  )בעל הנכס לא יוכל להיפרע את כל ההוצאות, אלא רק את חלקן(.

בכל פרובינציה )מחוז( נקבע מנגנון פיקוח על שכר דירה. כל מחוז הינו עצמאי ויכול  קנדה

לקבוע את שיעור ההעלאה המותר. במרבית המחוזות שיעור העליה נגזר מהאינפלציה 

קולומביה הבריטית, למשל, שיעור עליית דמי השכירות נגזר  השנתית. במחוז

מהאינפלציה אך בתוספת אחוז מסויים שנקבע על ידי הממשלה )גוף מיוחד אחראי 

העלאת דמי  30(. במחוז אונטריו Rent Tenancy Office -על קביעת גובה התוספת : ה

ות לבעל הנכס . הפרובינציות בקנדה מאפשר31השכירות נגזרת ממדד המחירים לצרכן

להעלות במקרים מסויימים את שכר הדירה אם הוציא הוצאות מיוחדות במהלך 

תקופת השכירות. עם זאת, קיימים הבדלים גישות וחלק מהפרובינציות מכירות 

 בהרבה יותר הוצאות ביחס לאחרות. 

 

                                                           
30

 ,Residential Tenancies Act, [S.O. 2006וכן  ,Residential Tenancy Regulation; Ontarioהדבר מוסדר בכמה דברי חקיקה :  

Chapter 17]                                                                                                                                                                                   
31

  Grant 91-91, בעמ' לעיל   25, ה"ש. 
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ירה. הטבלה הבאה דוגמת בדומה לצפון אמריקה, גם במדינות אירופה שכיחים מנגנוני פיקוח על גובה שכר הד

 כמה מדינות בהם קיימים הסדרים מייצגים: 

 

 מדינות  אירופה  :הסדרים שונים מהעולם בנוגע לפיקוח על מחירי שכירות – 3טבלה 

 עיקרי ההסדר התחיקתי המדינה

( מסדיר את גביית דמי Rent Control Law 1983חוק הפיקוח על דמי שכירות ) קפריסין

ים מפוקחים" המוגדרים בחוק. רוב יחידות הדיור המפוקחות נבנו השכירות ב"איזור

בעוד יחידות דיור חדשות מושכרות בשוק החופשי ללא פיקוח.  0995לפני דצמבר 

משכיר. העלאה כזו אפשרית -בהסכמה בין שוכר 02%החוק מאפשר העלאה של עד 

 צדדים. רק פעם בשנתיים, ביחס למועד האחרון בו נעשתה העלאה מוסכמת בין ה

להולנד מערכת מפותחת של פיקוח על דמי שכירות, עם טריבונלים מיוחדים )בתי דין  הולנד

 Dutch Civilלשכירות( הדנים במחלוקות בין שוכר ומשכיר. הקוד האזרחי של הולנד )

Codeמחירון מורכב ובו טיפוסי \קיים אינדקס. 32( מסדיר שורה של כללים בקשר לכך

קריטריונים שונים )שטח, מיקום, מצב פיזי, שירותים שונים דירות המחולקות לפי 

לדייר( ולפיהם מוגדר שכר דירה מקסימלי בהתאם לאופי הדירה )כל דירה מקבלת 

"ניקוד" שעל פיו מוגדר שכ"ד מקסימלי(. הצדדים יכולים להחליט על גובה שכר 

וחד. משרד הדירה בהתאם למחירון הנ"ל אך במקרה של אי הסמכה יפנו לטריבונל מי

הבינוי והשיכון ההולנדי קובע את שיעור העלייה השנתי המותר, בין היתר, בהתחשב 

   בגובה האינפלציה. 

גובה דמי השכירות הראשונים לא נקבע על פי מחירון או אינדקס כלשהו אלא   ספרד

השנים הראשונות לתקופת השכירות יתאפשר להצמיד את  5 -בהסכמת הצדדים. ב

שנים אפשר לקבוע שכר דירה חדש  5למדד המחירים לצרכן. לאחר  דמי השכירות

מותרת העלאה  –מהסכום ששולם בשנה קודם לכן.  קרי  41%ובתנאי שלא יעלה על 

 נדיבה יותר לאחר תקופה. 

 ]ראה גם דיון לעיל[ .   שבדיה

שכר הדירה המשולם צריך לעלות בקנה אחד עם שכר דירה "דומה" לדירה בעלת 

דומים ובאותה רמת "אטרקטיביות". שכ"ד מושווה לשכ"ד שנגבה על ידי  מאפיינים

תאגידים עירוניים )גורם ציבורי שבבעלותו יח"ד(. במקרה של מחלוקת בתי דין 

לשכירות יקבעו את גובה השכירות. חל איסור על בעל דירה להעלות חד צדדית וללא 

ה זה בית דין לשכירות הודעה מראש את דמי השכירות. הדייר יכול להתנגד ובמקר

  הוא שיקבע את גובה התשלום.  

)ראו הקוד האזרחי   דמי השכירות נקבעים בשוק החופשי בין שוכר ומשכיר שוויץ

. כאשר חוזה השכירות הינו לתקופה קצרה (Swiss Code of Obligations -השוויצרי

                                                           
32

 Dolf Rueb & Sharon Kaufmann (2004). The Netherlands. A Summary Report on Tenancy Law and Procedure in 
the EU. European University Institute                                                                                                                                     
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המחיר  מאוד או לתקופה בלתי מוגבלת, קשה מאוד יהיה לבעל הנכס להעלות את

ללא הסכמה אקטיבית של המשכיר. לעומת זאת כאשר הסכם השכירות נוקב 

שנים ומעלה(, יתאפשר לבעל  3בתאריך בו תפקע תקופת השכירות )בד"כ בחוזים של 

הנכס לחדש את ההסכם תוך העלאת גובה דמי השכירות, אך זאת בתנאי ששיעור 

של מצבים לפיהם  ההעלאה יהיה "סביר" )החוק מפרט במצב זה מערכת שלמה

ההעלאה היא "סבירה" ובנוסף מפרט הליכים ליידוע השוכר לפני העלאת השכירות 

ומאפשר לו מנגנון ערעור על כך(. כאשר הסכם השכירות הינו ארוך טווח, לתקופה של 

שנים לפחות, מאפשר החוק העלאת דמי השכירות בהצמדה למדד המחירים  5

הדייר ומעניק לבעל הנכס שורה של הגנות כמו . החוק אינו חד צדדי לטובת 33לצרכן

 חודשי שכירות.  3למשל אפשרות לגבות ערבות בגובה של 

 

                                                           
33
 Andreas Furrer & David Vasella (2004). Tenancy Law Project- Swiss Report. A Summary Report on Tenancy Law 

and Procedure in the EU. European University Institute.                                                                                                   
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 מדינות אסיה  :הסדרים שונים מהעולם בנוגע לפיקוח על מחירי שכירות למגורים – 0טבלה 

 עיקרי ההסדר התחיקתי המדינה

בתחום השכירות. עד שנת רגולציה -החקיקה היפנית היא דוגמא טובה למדיניות דה יפן

( אשר איפשרו לסיים חוזי שכירות רק Rent Act 1921היו ביפן חוקים נוקשים ) 0999

במקרים של "הצדקה סבירה" כגון אם בעל הבית מבקש לעבור לגור בנכס. העלאת 

חוקק חוק חדש  0999 -דמי שכירות היתה מוגבלת לסטנדרט של "שכר דירה סביר". ב

ע כי הסכם השכירות יסתיים לאחר תקופה מסוימת. בכך היה המאפשר לצדדים לקבו

 34מעבר דרמטי ממדיניות רווחה בתחום הדיור, למדיניות של שוק חופשי.

( קובע כי דמי השכירות ניתנים להעלאה בשיעור Land Actחוק המקרקעין הטיוואני ) טיוואן

 מערך הנכס.  01%שנתי של עד 

( מאפשר העלאת דמי שכירות Rent Control Law 2005רות )חוק הפיקוח על דמי שכי פיליפינים

. החוק מגביל את הסכומים שניתן לגבות באיזורים 35כל שנה 01%בשיעור של עד 

החוק חל על  מטרופוליניים )מנילה למשל( וגם באיזורים לא אורבניים. -אורבניים

 ות יוקרה(.דירות מסויימות שמושכרות בטווח מחירים הקבוע והמוגדר בחוק )לא דיר

החוק מונה מקרים בהם ניתן יהיה לפנות את הדייר השוכר כגון במצבים בהם איחר 

חודשים בתשלום, הדירה נדרשת לבעל הנכס, או אם הדייר השכיר את הנכס  3

 בשכירות משנה ללא אישור הבעלים. 

סים חוקק חוק אשר ביטל את הפיקוח על שכר הדירה ומאפשר לבעלי נכ 0997בשנת    מלזיה

ליטול חזרה את נכסיהם שהיו מושכרים קודם לכן במסגרת מפוקחת. "חוק הפיקוח 

שנים שבמהלכה  3קובע תקופת הסתגלות של  0997משנת   36על השכירות )ביטול("

 שכירויות שהיו בתוקף ימשיכו לחול. 

 

                                                           
34

. מטרתו היתה לאפשר Law on Special Measures to Promote the Supply of Quality Rental Housingוק החדש נקרא: הח   
 Iwao Sato “Welfare Regimeלבעלי נכסים לספק דיור איכותי יותר, אך הטענה היא כי החוק פועל לרעת דיירים. ראו: 

Theories and the Japanese Housing System”. In Yosuke Hiramaya & Richard Ronald (eds.) Housing and Social 
Transition in Japan. 73-93. Oxon: Routledge.                                                                                                

35
 Marife Ballesteros (2004). Rental Housing for Low-Income Households in the Philippines. Discussion Paper No. 

2004-47. Philippines Institute for Development Studies.                                                                                 
36

  Control of Rent (Repeal) Act 1997. Act No. 572    
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 ן מספר דוגמאות:מדינות אמריקה הלטינית ערכו גם הן "נסיונות" בתחום הפיקוח על דמי השכירות. להל

  

 הלטינית והקריביים מדינות אמריקה  :הסדרים שונים מהעולם בנוגע לפיקוח על מחירי שכירות – 5טבלה 

 עיקרי ההסדר התחיקתי המדינה

 0%הצדדים יכולים לקבוע ביניהם את גובה השכירות החודשי ובלבד שלא יעלה על  קולומביה

תן להעלות את דמי השכירות בצמוד למדד בתום כל שנה ני משווי הנכס )לכל חודש(. 

 משווי הנכס יישמר.  0%המחירים לצרכן )ולא יותר( ובלבד שהכלל בדבר 

לגבי דירות הנמצאות בפיקוח, מאפשר החוק העלאה שנתית אשר נקבעת לכל איזור  אורוגוואי

על פי אינדקס מחירים שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של 

(. נוסף על כך קיימות דירות שאינן מפוקחות )חוק מס' DL  02.409וק מס'אורוגוואי )ח

8.153     .)   

דולר אמריקניים לא  150-511כאשר קיים נכס שמושכר בטווח מחירים של  פנמה

מתאפשרת העלאת דמי השכירות, אלא באישור משרד השיכון של פנמה )הקפאה 

תשואה  \שונים לרבות שיעורי החזרחלקית(. אישורים ניתנים בהתאם לקריטריונים 

סבירים לבעל הנכס כפי שהם נקבעים מעת לעת על ידי הממשלה. שאר יחידות הדיור 

 93)ראו חוק מס'  0982אינן מפוקחות וכך גם יחידות דיור חדשות יחסית שנבנו לאחר 

 Law No. 38 (1984.)) 0982לשנת  38וכן חוק מס'  Law No. 93 (1973) - 0973לשנת 

שוכר כמו -וק מבקש לאזן בין שוכר למשכיר ולכן החוק קובע חובות על דיירהח

שנים עם  3הפקדת ערבות בגובה חודש אחד. מנגד, לשוכר יש הזכות לשכור למשך 

  שנים נוספות. 3 -אופציית הארכה ל

ועודכן  0922 -( נכנס לתוקפו בRent Restriction Actחוק הגבלת השכירות בג'מייקה ) ג'מייקה

. החוק נחשב לארכאי וכיום נשמעים קולות בדבר הצורך לעדכן 81 -בתחילת שנות ה

 Rent Assessment. על פי המנגנון שהוסדר בחוק, הוקם טריבונל לשכירות )37אותו

Board)   המשמש ליישוב סכסוכים ובנוסף נקבעה חובת יידוע רחבה במצב בו בעל

הדירה נקבע בהתבסס על חוות דעת  הנכס מעוניין להעלות את שכר הדירה. גובה שכר

( אשר מוסמך לבקר בנכס ולקבוע שכר דירה Assessment Officer"קצין הערכה" )

לשנה ביחס לגובה  7.5%לחוק(. העלאה אפשרית עד תקרה של   A01"סטנדרטי" )סע' 

השכירות הקודמים, וזאת ללא הסכמה של הטריבונל. החוק אף קובע כי כל הנכסים 

 . 38ורים צריכים להיות רשומים ומבוקרים על ידי הטריבונלהמושכרים למג

 

 

                                                           
37
   D. Peters, P.A. Bourne, and M. Mills. “Rent Regulation in Jamaica: Socialist Past, Global Reality, Inaction and the 

Working Class. Asian Journal of Business Management. 2012.                                                                       
38

נצפה בתאריך  landlords.html-amp-tenants-rights-your-http://jamaicapropertyfinder.com/content/knowראו :  
95.95.5.92 

http://jamaicapropertyfinder.com/content/know-your-rights-tenants-amp-landlords.html
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הסדרי אל המזרח התיכון, שם החלו בעשור האחרון מספר מדינות מהמפרץ הפרסי לאמץ  דרום אמריקהומ

 פיקוח על דמי השכירות: 

 

 מדינות המזרח התיכון  :הסדרים שונים מהעולם בנוגע לפיקוח על מחירי שכירות – 6טבלה 

 עיקרי ההסדר התחיקתי המדינה

בצעד חריף על ידי הממשלה, באופן שלא  39הוקפאו דמי השכירות למגורים 4118בשנת  קטאר

 .Lease Law No -לחוק השכירות הקטארי 01איפשר תוספת עד להודעה חדשה )סעיף 

(.  העלאת שכ"ד אפשרית רק באישור מיוחד של שר הפנים. מנגד החוק אינו 2008 / 4

בבעלות ממשלתית או יחידות דיור לנופש. לפני כניסת החוק לתוקף  חל על נכסים

כל שנה לדמי השכירות. החקיקה הנ"ל מחייבת  01%איפשרה המדינה תוספת של עד 

בעלי נכסים לשמור על רמת תחזוקה נאותה בתקופת השכירות ולמסור את הנכס 

דמי ביטוח דירה  לשוכר כשהוא תקין. החוק מורה גם כי אם בעל הנכס מעוניין לגבות

 מהדייר, סכומם לא יכול לעלות על כפל השכירות החודשי. 

( מאפשר לצדדים להסכם לקבוע את גובה דמי 76-35חקיקה מדינתית )חוק מס'  טוניסיה 

   בלבד.  5%השכירות אך מתיר העלאה שנתית של 

איחוד 

 האמירויות

( וכן חוק Rent Cap Law" )4100משנת  4קיימים מספר דברי חקיקה כגון "צו מספר 

בלבד כל שנה.  5%דבי מאפשרות העלאה בגובה של -דובאי ואבו . 4117משנת  46מס' 

 -עם זאת ההעלאה אינה אוטומאטית וחלה על נכסים שמושכרים במחיר הנמוך מ

ממחיר השוק. מחיר השוק נקבע ביחס למחיר של יחידות דומות, על פי אינדקס  45%

 Averageירה הקיים מושווה ל"מחיר ממוצע דומה" )שמפרסמת הממשלה. שכר הד

Similar Rent כדי לבחון האם מותרת העלאה או לא. בנוסף החקיקה קובעת כי )

הפינוי של דייר יתאפשר רק במקרים מוגדרים בחוק כגון אם בעל הנכס מבקש למכור 

ודיע את הנכס, להורסו או לערוך בו שיפוצים מקיפים. החוק מחייב את בעל הנכס לה

 . 40מראש לשוכר על אי חידוש חוזה השכירות במצבים אלה

 

 הסדרים מוטים דייר או מוטים בעל נכס? 

ניתן לאפיין את ההסדרים בעולם גם על בסיס הקריטריון של פיקוח מלא, חלקי או היעדרו של פיקוח על שכר 

של אחוזים בודדים, העלאה הדירה )במדרג הנע בין הקפאת מחיר מוחלטת, עבור דרך התרת העלאה מוגבלת 

 "נדיבה" יותר של מעל למדד המחירים ואף יותר מכך, עד היעדרו של פיקוח לחלוטין(. 

כמו כן ניתן לסווג באון כללני את ההסדרים המדינתיים על פי מידת ה"אהדה" לשוכר הדירה. קיימים 

לפני פינויו )למשל בדובאי( או הסדרים "עם הפנים" לשוכר הדירה, המחייבים את בעל הדירה להודיע לשוכר 

לפני העלאת שכ"ד )למשל בג'מייקה(. הסדרים מסוג זה גם אוסרים על פינוי כפוי של דייר )עשיית דין עצמי של 

בעל הנכס(. חלק מההסדרים מוטי דייר מאפשרים העלאת שכר הדירה במצבים מסויימים רק בהסכמת 

                                                           
39

ים בחוק. הקפאת דמי השכירות למגורים בקטאר נבעה ניתן להעלות את דמי השכירות לנכסים מסחריים בשיעורים הקבוע   
 מגידול מהיר באוכלוסיה שהביא לרתיחה בשוק השכירות. 

40
 :Katrine Kofoed (2013). Dubai Lease Renewals and Rent Controls. Available atראו  
                                                                            5-update/section-http://www.tamimi.com/en/magazine/law 

http://www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-5/july-august-2/dubai-lease-renewals-and-rent-controls.html
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בסס על הסכמה בין דייר לבעל נכס, ותחת זאת הרשות הדייר. כמו כן בחלק מהמדינות לא יושכר נכס בהת

 (. 41הציבורית היא שקובעת את גובה שכר הדירה "הסביר" או "הסטנדרטי" )כזה הוא ההסדר בג'מייקה

הספקטרום האחר הסדרים, לעיתים באותם דברי חקיקה ממש, עם הפנים לבעל לעומת זאת, קיימים על 

( או 42ובות אקטיביות של תחזוקה על בעל הנכס )למשל בפיליפיניםמטילים ח אינם  הנכס. הסדרים מסוג זה

מאפשרים לבעל הנכס להוציא את הנכס מתוך המאגר המפוקח להשכרה בכפוף לתנאים מסויימים )כך הוא 

המצב בסן פרנסיסקו(. הסדרים אחרים לטובת בעל נכס מאפשרים את "איפוס הפיקוח" על דמי השכירות 

(De-control והסדרים "קיצוניים" יותר מבטלים כליל את הפיקוח שהיה נהוג על שכר זמני כשדיי ,)ר מתחלף

ביטלה חקיקה קודמת בתחום במסגרת חוק  4110הדירה )כך הוא למשל המצב במלזיה או סינגפור אשר בשנת 

 אשר קובע כי לא יהיה עוד פיקוח(. Control of Rent (Abolition) Act 2001 -ה

קם את ההסדרים המדינתיים על הספקטרום שבין פיקוח כולל לאי פיקוח, וכן על התרשים שלהלן מנסה למ

 הספקטרום של הסדר "מוטה דייר" או "מוטה בעל נכס".  

 

 סיווג רעיוני ו"מגשש" של ההסדרים במדינות שונות:  תרשים: 

 

 קליפורניה: אינה מחייבת פיקוח ומותירה לשיקול דעת מקומי. ** 

                                                           
41

    Samantha Moore, "Evicting a Tenant". Jamaica Observer, May 22, 2013  . 
42

 Marife Ballesteros (2004). Rental Housing for Low-Income Households in the Philippines. Discussion Paper No. 
2004-47. Philippines Institute for Development Studies, p. 14.                                                                                              
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 סקירה משווה תלת מדינתית -' חלק ג
 

קיימת הסדרה של שוק השכירות למגורים על דרך של  ןמדינות בה 3 -בחלק זה נסקור באופן מקיף הסדרים מ

 קביעת שכ"ד מפוקח, לצד קביעתם של הסדרים המגדירים את מערכת היחסים בין שוכר למשכיר. 

 בחירת המדינות נעשתה על פי הקריטריונים הבאים: 

 מדינות בפיזור גיאוגרפי;בחירת  (0)

 אמריקאיות(;-מדינות בעלות שיטת משפט קרובה לישראל )אנגלו (4)

מדינות אשר הספרות האקדמית מזהה אותן ככאלה המכילות מערכת דינים מתפקדת יחסית, בת אכיפה,  (3)

 בנושא הפיקוח על שכר הדירה למגורים;

על פי הספרות האקדמית )דהיינו, לא  מדינות בהן הפיקוח על שכר הדירה אינו פיקוח שנחשב "קיצוני" (2)

מדובר על פיקוח על שכירות "מדור ראשון"(. במילים אחרות לצורך השוואה בחרנו במדינות בהן קיים 

פיקוח הוגן ומאוזן. מסיבה זו לא בחרנו להתמקד בהסדרים כגון זה הקיים בשבדיה, שם הפיקוח הינו על 

למדינות אשר הקפיאו באופן גורף את שכר הדירה. מסיבה רוב יחידות הדיור; בנוסף, לא בחרנו להשוות 

זו נבחרו מדינות אשר מכירות הכרה רחבה בחופש החוזים ובאפשרות של הצדדים להתקשר התקשרות 

ראשונית במחיר המגלם את מחיר השוק עבור נכס להשכרה, ללא התערבות מדינתית בקביעת שכר 

 הדירה הראשוני;

 .OECD -תייכות למדינות אשר בדומה לישראל מש (5)

  

 טורונטו העירו קנדה: מחוז אונטריו
 

מסדירה את מערכת יחסי השוכר והמשכיר,  מדינתית מקיפים ביותר. חקיקההסדרי השכירות באונטריו הנם מעניינים ומצאנו כי 

דירה )המהווים  דירות נתונות לפיקוח על שכר 054,444 -את הפיקוח על דמי השכירות ושיעור העלאתם. היקף התופעה רחב: כ

 מכלל הנכסים להשכרה באונטריו(. 23%

המחוקק הקנדי הסדיר את שוק השכירות באמצעות "חוק השכירות למגורים". על פי החוק יחידות דיור חדשות שנבנו לאחר 

ס" את הוחרגו מהסדרי הפיקוח על שכר דירה; מחיר השכירות נקבע משוכר למשכיר מרצון; עם התחלפות דייר ניתן "לאפ 1001

מחיר השכירות ולקבוע מחיר חדש; לא נדרשת רישומה של השכירות במרשם פורמאלי; ושיעור העלאת שכ"ד בתוך תקופת 

 השכירות נקבע אחת לשנה על ידי ממשלת אונטריו בהתבסס על הצמדה למדד. 

ון מתן הודעה טרם סיום תקופת עמודים( מסדיר בצורה מקיפה את החובות והזכויות של הצדדים כג 100מצאנו עוד כי החוק )בן 

השכירות, טרם העלאת שכר הדירה, טרם ביקור בנכס ועוד. כמו כן מצאנו כי הוקם בית דין מיוחד לשכירות שתפקידו ליישב 

סכסוכים, לבחון את מצבה התחזוקתי של הדירה, לאשר הקפאת דמי שכירות, או לאשר העלאה חריגה בדמי השכירות 

 המפוקחים. 

 

לן מתמקד במצב החוקי הקיים במחוז אונטריו בקנדה. ההסדר החקיקתי לגבי שכירות הינו הניתוח שלה

דומה בכל המחוזות של קנדה עם ואריציות שונות. בחרנו להתמקד באונטריו המהווה את המחוז המאוכלוס 

 ה. מיליון נפש(, שבו ממוקמת טורונטו המהווה את העיר המאוכלסת ביותר במדינ 03 -ביותר במדינה )כ

ההסדר באונטריו נחשב לאחד ההסדרים המקיפים בעולם, ואף כזה אשר מקים הגנות רגולטוריות רבות על 

 הדייר.
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הרכב הבעלויות על דירות: דירות הנמצאות בבעלות פרטית של יחידים, דירות בבעלות 

 ות פרטיות ומוסדות ציבורייםחבר

 

  ת בבעלות ציבורית או פרטית )השווה לעיר ממשקי הבית גרים בשכירות בדירו 48.8%בכל אונטריו

הגרים בשכירות מתוך  משקי בית 0,303,111 -מתגוררים בשכירות(. מדובר על כ 26%שם  –טורונטו 

 (.71% -משקי בית. מרביתם מצויים תחת משטר פיקוח על שכ"ד )כ 2,555,111 -כ

 ים חלים על כל צורת מגורים . הסדרים משפטיים שונ43דירות המגורים באונטריו מצויות בידיים רבות

מהדירות המושכרות אינם מאפשרים פיקוח על דמי השכירות.  31% -הסדרי הבעלות בכובעלות. 

האחוזים הללו אנו מוצאים דירות לא מפוקחות שבבעלות פרטית:  31בנוסף על דיור ציבורי, בתוך 

מוגדרות על פי חוק בתור דירות ה , או0990המדובר בעיקר בדירות חדשות שנבנו ע"י יזמים לאחר 

 .  פרטיות שמצויות בבעלות של אגודות  (Co-Operativesיחידות מגורים "קואופרטיביות" )

 יחידות דיור באונטריו נמצאות בבעלות פרטית ומשמשות להשכרה מפוקחת או לא  631,111-סה"כ, כ

-קרקע או דו יחידות ומעלה, קרי שאינם בתים פרטיים צמודי 3מפוקחת )בבתי מגורים בהם 

 .44משפחתיים(

 יחידות דיור נוספות להשכרה נמצאות בבעלות פרטית ובשכירות מפוקחת או לא מפוקחת  251,111 -כ

, בתים במתחמי דופלקס המצויים בבעלות של חברות  45)בתי מגורים צמודי קרקע, בתים טוריים

 פרטיות(.

 שהוא "ציבורי" )דיור בבעלות  מספקות דיור בהשכרה( 5%)יחידות דיור באונטריו  451,111 -כ

מקומית, דיור בבעלות הממשלה הפדראלית, דיור בבעלות מלכ"רים לרבות -ממשלתית

 (. 46קואופרטיבים

 מיליון יחידות דיור, בתים  3 -)כ נתח ניכר מיחידות הדיור מצוי בבעלות המחזיקים והמתגוררים

 צמודים קרקע וכולי(.

 

 ? באונטריו ת הסדרי פיקוח שכר דירהכמה דירות ונכסים למגורים נמצאים תח

 מהנכסים להשכרה  73%נכסים ) 951,111מיליון נכסים להשכרה למגורים מצויים  0.3 -מתוך כ

 Residential -באונטריו( תחת הסדרי פיקוח שכר הדירה על פי חוק השכירות של אונטריו )ה

Tenancies Act .)451,111 יו לא חלים הסדרי פיקוח מחיר, וכל יחידות דיור נוספות הן דיור ציבורי על

 .47היתר הינן דירות בשכירות "בשוק החופשי" במחיר לא מפוקח

  בבעלות. בטורונטו, כבכל אונטריו,  52% -ממשקי הבית מתגוררים בשכירות ו 26%בעיר טורונטו

 מהנכסים המושכרים נתונים לפיקוח.  71% -לפחות כ

                                                           
43

 Advocacyשנערך על ידי המרכז להגנת הדייר באונטריו ) 5.95הנתונים הסטטיסטיים שלהלן נלקחו מתוך ניתוח עדכני לסוף  
Centre for Tenants Ontario.) 

44
 Ontario Advocacy Centre for Tenants (2013). Statistical Report on Hosing in Ontario . 
45

 Row Houses  לעז. ב 
46

 .Advocacy Centre for Tenants Ontario -יחידות דיור בבעלות קואופרטיבים באונטריו. כך על פי סקר ה ...,12 -כ 
47

 (. 5.91ינואר  91( ממשרד השיכון באונטריו )דוא"ל מיום Robert Madeiraהתכתבות עם מר רוברט מדרה ) 
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 החוקים החלים באונטריו

 ו החוק המרכזי הינ( "חוק הדיירות למגורים"Residential Tenancies Act שנכנס לתוקפו בשנת )

וכן תקנות משנה שהותקנו מכוחו. החוק החליף חקיקה דומה שהסדירה את שוק השכירות  4117

 והפיקוח על מחיר השכירות.

  החוק מציג הסדר מפותח ומפורט למדי בתחום השכירות. המדינה מצידה מנחה את התושבים

קת להם מידע שוטף בדבר חובותיהם וזכויותיהם בשוק השכירות, וזאת באמצעות "מדריכים ומספ

 למשתמש" ואתרי האינטרנט הממשלתיים. 

  עמודים( המסדיר שורה ארוכה של פרטים  022מדובר על חוק פרוגרסיבי מאוד. ארוך מאוד )בן

 במערכת היחסים בין שוכר למשכיר. 

 48מהנכסים המשמשים למגורים באונטריו. 31% -י בית ועל כהחוק משפיע על מעל למיליון משק 

 חל על מרבית השכירויות באונטריו ומסדיר את חובות וזכויות השוכר והמשכיר. בנוסף החוק  החוק

 כולל פרקים מיוחדים אשר דנים בנפרד בכללים מיוחדים לדירות ששכר הדירה בהן מפוקח. 

 

 כ"ד אינו חל עליהם?האם יש נכסים למגורים שהסדר הפיקוח על ש

 החוק מפרט רשימה ארוכה של חריגים, ובין היתר: 

 49נופש, דיור שבבעלות מלכ"רים\ציבורי, דיור מלונאי-מעונות סטודנטים, דיור ממשלתי. 

  .כל דירה שבה הדייר שותף עם בעל הנכס ומשתמש באותו מטבח או חדר אמבט 

  .מבנים שונים המשמשים לשיקום, בתי מחסה, ועוד 

  0990לנובמבר  0 -והכל לאחר ה -מגורים או יחידות דיור חדשות שנוצרובנים חדשים שנבנו למ . 

 

 ם? ים לקבוע את דמי השכירות הראשוניהאם השוכר והמשכיר חופשי

השכירות הראשונה נקבעת בין שוכר מרצון למשכיר מרצון, על פי מחיר השוק, בלי התערבות באונטריו כן. 

במסגרת הסכם השכירות צריכים הצדדים לנקוב במגוון השירותים שיסופקו לדייר  חיצונית של הרגולטור.

 )חניה, חימום, ועוד(. 

 

 אופן העלאת דמי השכירות

 על יחידות דיור מפוקחות יחולו מספר כללי בסיס: 

  חודשים.  04על פי החוק באונטריו ניתן לעדכן את דמי השכירות פעם אחת כל 

  ם לפני ההעלאה על גבי טופס מיוחד שנשלח לדייר. יו 91על בעל הנכס להודיע 
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(. לקריאה נוספת ראו: Ministry of Municipal Affairs & Housingמתוך נתוני משרד השיכון של אונטריו ) 
http://www.mah.gov.on.ca/Page137.aspx  
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  בסוף כל קיץ, ממשלת אונטריו מעדכנת את השיעור המותר להעלאה בהתבסס על מדד המחירים

העלאה שנתית של  4103 -, ב3.0%העלאה של  4104 -, ב1.7%התאפשרה העלאה של  4100 -לצרכן. ב

 . (Guideline -ה)על פי  1.8%תותר העלאה של  4102-מקסימום וב 2.5%

  אם בעל נכס מעוניין בהעלאה מעבר לכך, עליו להגיש בקשה מיוחדת לבית הדין, אך רק אם הוצאותיו

 בשנה החולפת עלו באופן משמעותי. 

 בעל הנכס והדייר יכולים להסכים להעלאה מעבר ל- Guideline  אך זאת אך ורק אם בעל הנכס

או לבצע שיפוץ מקיף, או לספק שירות חדש שלא סיפק  מתכוון לרכוש ציוד חדש עבור יחידת הדיור,

 3%-בעבר )למשל תוספת של מקום חניה(. ואולם גם במצב דברים זה לא ניתן יהיה להעלות יותר מ

 4103. לכן, למשל, ההעלאה המקסימלית שמותרת בשנת Guideline -מעבר להעלאה השנתית של ה

 לשנה.  5.5%על פי נתיב זה היתה סה"כ 

 

 ם לגבי שכירות ארוכת טווחהסדרי

  הדבר מתבטא בשניים: מאפשר שכירות ארוכת טווח. באונטריו החוק 

 גבי דירות מפוקחות ובלתי מפוקחות )במצב בו הצדדים לחוזה לא סיכמו על היות החוזה קצוב ל

יוכל השוכר להמשיך לשכור את הנכס כל אם לא הוארך החוזה אקטיבית, בזמן(: במקרים אלו גם 

 .50נו מפר את ההסכםעוד אי

  לא בנוסף, לגבי דירות מפוקחות ולא מפוקחות, כאשר סוכמה מראש תקופת השכירות, אך בעל הבית

הדייר יכול להישאר בנכס כל עוד המשיך , 51וונה להפסיק את ההתקשרות ביניהםהודיע לדייר על הכ

ה מראש היתה במילים אחרות: אם השכירות שסוכמ. 52כסידרם ם כל חודש את דמי השכירותלשל

קצובה בזמן, ולא ניתנה הודעה אקטיבית על סיומה על ידי מי מהצדדים, הופכת השכירות לכזו 

 . 53המתחדשת מדי חודש בחודש

 

 האם מתאפשר "לאפס" את דמי השכירות ומתי?

  כן. בתחילת כל חוזה שכירות חדש, יכולים הצדדים להחליט על שכר דירה חדש )גם כשהדירה נמצאת

פי החוק(. לאחר מכן יתעדכן שכר הדירה, כל עוד אותו דייר נמצא בנכס, בשיעורים  בפיקוח על

 . באונטריו השנתיים המותרים על פי החוק

 

 חובות השוכר על פי החקיקה והגנות על המשכיר

  'לחוק הקנדי(.  33שמירת הניקיון בדירה )סע 

  הדירה ובחצרות הבית לרבות תיקון נזקים שגרם השוכר או אורח של השוכר. תיקון נזקים בתוך

 שטחים משותפים. 
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 Landlord & Tenant Board (2011). A Guide to the Residential Tenancies Act. Available At: 
http://www.ltb.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/csc/_ltb/_keyinfo/documents/resourcelist/stel02_111704

                                                                                                             (accessed 20 December 2013).  .pdf 
51
 . יום מראש, על גבי טופס מסויים בנוסח הנדרש על פי החוק .1בעל הנכס נדרש להוציא הודעה מסודרת     
52
 . שם    
53
 (.5.91ינואר  92אוניברסיטת אלברטה, קנדה )מיום תקשורת אישית עם פרופ' ערן קפלינסקי מ   

http://www.ltb.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/csc/_ltb/_keyinfo/documents/resourcelist/stel02_111704.pdf
http://www.ltb.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/csc/_ltb/_keyinfo/documents/resourcelist/stel02_111704.pdf
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 ( הפקדת ערבותDeposit ניתן יהיה לעשות שימוש בדפוזיט כדי לשלם את שכר הדירה עבור חודש .)

השכירות האחרון. על בעל הנכס לשלם לדייר ריבית על הערבות שהפקיד עבורו. הערבות היא בגובה 

עולים )או ערבות בגובה שווי שבוע שכ"ד אם  חודש אחד של שכירות ויש לעדכנה אם דמי השכירות

השכירות משולמת מדי שבוע בשבוע(. יחד עם זאת המשכיר לא יוכל להשתמש בערבות כדי להיפרע 

 נזקים שונים שנגרמו לו על ידי הדייר. 

  יום לפחות, על כוונתו לצאת מהדירה. החוק באונטריו מאפשר גמישות  61 –מתן הודעה מראש

ואי כבילתו לחוזה קיים. ואולם הוא יהיה חייב לשלם כל חודש קלנדרי במלואו ואינו  מסויימת לדייר,

יכול לבקש זיכוי על "חצאי חודשים" או חלקי חודש בהם לכאורה לא שהה בדירה. עם זאת, הצדדים 

 יכולים לסכם בכתב אחרת. 

 ,גם לתקופה  להודיע למשכיר מראש על רצונו "לסבלט" את הנכס. העברת הנכס בשכירות לאחר

קצובה, מחייבת אישור בעל הנכס )על האחרון לנהוג "בסבירות" וצריך שתהיה לו סיבה טובה לסרב 

 לכך(.

  לספק טרם השכירות פרטים שונים שדרושים למשכיר כדי לקבל החלטה האם להשכיר את הדירה

 54)החוק מאפשר לדרוש פרטים על הכנסה, היסטוריית הקרדיט בבנק ועוד.

 

 55ירחובות המשכ

 החוק באונטריו מטיל מספר חובות על המשכיר. להלן מדגם מייצג מהן: 

  על המשכיר לספק מידע לשוכר בדבר זכויותיו וחובותיו, וכן בדבר תפקידו של בית הדין חובה

 56לשכירות. את המידע יש להעביר לפני תחילת תקופת השכירות ע"ג טופס בעל נוסח מסויים.

 ל חצר במושכר ופנים המושכר. גם אם בחוזה הוסכם אחרת, מדובר על תיקונים שונים: שבצע בה לוח

תניה קוגנטית בחוק שלא ניתן לעקוף אותה. חובה זו אינה חלה במקרה של מעשה או מחדל רשלני 

 החובה חלה בעיקר על נזקים שנגרמו במהלך רגיל של השכירות )בלאי סביר(. 57מצד הדייר.

 עם זאת המשכיר יכול  58אי האוסר להחזיק חיית מחמד.חל איסור על המשכיר לכלול בהסכם תנ

 59לסרב להשכיר את הדירה למי שיש לו חיית מחמד המזיקה לנכס או אם הדייר מעשן.

  חובה לאספקת חימום משך עונת החורף. טמפרטורה מינימלית בה מחוייב בעל הדירה מפורטת

  60בחקיקה מוניציפלית בכל רשות ורשות.

 ורות לספקי שירות מסויימים לנתק את זרם החשמל, המים וכד'. חל איסור על המשכיר לה 

  יום מראש לפני העלאת שכר הדירה.  91מתן הודעה 

                                                           
54

 לחוק הקנדי.  .9סעיף   
55
אך גם על דירות המושכרות ללא מגבלה   Residential Tenancies Act -על דירות שמפוקחות על ידי הההסדרים שלהלן חלים    

  בשוק החופשי.
56
 Landlord. ראו באתר בית הדין לשכירות במדינת אונטריו )קיימת "חוברת מידע" לדייר שאותה צריך בעל הנכס להעביר לשוכר  

and Tenant Board                                                                                                                                                                             :) 
http://www.ltb.gov.on.ca/en/Key_Information/STEL02_111677.html 

57
  responsibilities-http://guides.cleonet.ca/article/landlordראו:   
58

ול בעל הנכס לדרוש את פינוי הדייר. כמו כן יכול בעל הנכס לחוק הקנדי. עם זאת, במידה ומדובר על חיה מזיקה, יכ 91סעיף    
 מראש שלא להשכיר את הנכס לדייר פוטנציאלי שיש לו חיית מחמד כלשהי. 

59
  Pierre Boiron & Claude Boiron (2008). Commercial Real Estate Investing in Canada. John Wiley:  Missisauga, 

Ontario                                                                                                                                                                                       
60
  חודשים בשנה. 1מעלות לפחות  59- .5בד"כ   

http://guides.cleonet.ca/article/landlord-responsibilities
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  שעות לפחות לפני ביקור בנכס.  42מתן הודעה 

  מתן הודעה מראש טרם סיום החוזה, אם הצדדים הסכימו לסיום במועד מסויים, או אם מתקיימת

יום אם הדייר מזיק  41משתנה בהתאם לעילת הפינוי )למשל,  זמן ההודעה 61אחת מעילות הפינוי.

 62.)יום אם הדירה נדרשת לאחד מבני משפחתו של בעל הנכס 61לדירה או יוצר מטרד, או 

 ( איסור על כפייה או הטרדה של הדיירHarassment .) 

 .הבטחת תנאי מגורים נאותים 

 ה בפיקוח על שכ"ד או לא. חובות אלה חלות על שכירות למגורים, בין אם הדירה מצוי 

 

 מהם המקרים בהם ניתן לפנות דייר? 

  אי תשלום שכר דירה; תשלום באיחור; פעילות בלתי חוקית בנכס; גרימת נזקים לנכס ועוד. במקרים

אלה בעל הנכס יכול להוציא הודעה בכתב על רצונו לפנות את הדייר. אם הדייר מסרב להתפנות בית 

 הדין יכריע בשאלה. 

 הקשורה ניתן לסיים את החוזה בהודעה מראש של המשכיר לשוכר בשורת מצבים "סגורה" ף, בנוס

המשכיר מכר את הנכס והרוכש מעוניין לגור אם או  למשל, המשכיר רוצה להרוס את הנכס:  למשכיר

 בו. 

 כי  עילות הפינוי הן "סגורות" ובכך הן מגינות על השוכר. לא ניתן יהיה לפנות דייר רק בשל העובדה

דייר אחר "נראה יותר" לבעל הנכס. עם תום תקופת השכירות בין הצדדים, יחודש החוזה אוטומטית 

מדי חודש בחודשו, אא"כ בעל הנכס והדייר הגיעו להסכמה כתובה על סיום ההתקשרות במסגרת 

  63הסכם השכירות או במועד כלשהו לאחר חתימתו.

( הוא הגורם היכול לצוות Landlord & Tenant Board: בית הדין לשכירות )ראו להלן בכל המצבים הללו

 64על פינוי. בעשותו כן הוא שוקל את מכלול העובדות כולל הנסיבות האישיות של הדייר.

 

 הסדרי אכיפה שונים

 ( במקרה של ויכוח בין שוכר ומשכיר, בית הדין לשכירות של אונטריו יקבל החלטהLandlord & 

Tenant Board .)כב משופט דן יחיד הממונה על ידי ממשלת אונטריו )הקבינט(. מינוי בית הדין מור

השופט נעשה לתקופה של שנתיים ויותר והכשרתו אינה חייבת להיות הכשרה משפטית )יושבי הראש 

 65של בית הדין לשכירות יכולים להיות בעלי תואר במדיניות ציבורית, מינהל עסקים, משפטים, ועוד(.

ראש באונטריו בכל רגע נתון. לאחר מינויים חברי בית הדין עוברים קורסי קיימים כחמישים יושבי 

 שוכר משכיר והחקיקה החלה.-הכשרה מעמיקים בכל הקשור ליחסי
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  Ontario Landlord & Tenant Board (2013). How a Landlord Can End a Tenancy. Ontario LTB publication. 
62
  /http://www.landlordselfhelp.com/education ראו:  
63
  Ontario Landlord’s Self-Help Centre (2013). Q and A for Landlords. 
64
  יות אדם של אונטריו:ראו דו"ח הועדה לזכו  

Ontario Human Rights Commission (2013) The Rental Housing Landscape in Ontario. Available at:      
ontario-landscape-housing-paper/rental-background-ontario-housing-rental-and-rights-/www.ohrc.on.ca/en/humanhttp:/   

65
  http://www.ltb.gov.on.ca/en/About_Us/STEL02_111280.html ראו :  

http://www.landlordselfhelp.com/education/
http://www.ohrc.on.ca/en/human-rights-and-rental-housing-ontario-background-paper/rental-housing-landscape-ontario
http://www.ohrc.on.ca/en/human-rights-and-rental-housing-ontario-background-paper/rental-housing-landscape-ontario
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 בית הדין מוסמך להחליט האם לפנות דייר או לא. ללא צו פינוי מבית הדין לא יהיה ניתן לפנות דייר 

 66.המסרב להתפנות

  המשכיר גבה שכר דירה יותר מהמותר על פי שיעור העדכון השנתי, במקרה של דירה מפוקחת, אם

 יוכל הדייר לתבוע את ההפרש תוך שנה מיום ששילם. תביעתו תידון בפני בית הדין לשכירות. 

  זרוע בית הדין הינה ארוכה מאוד. כך למשל, יכול בית הדין לקנוס את המשכיר או להורות לו להמשיך

ים, כאשר מסתבר שהמשכיר פינה את הדייר שלא כדין )למשל, ניתן להשכיר את הנכס לדייר מסוי

לפנות דייר אם בן משפחה עובר לגור בנכס. אך אם הסתבר לאחר מכן כי זה לא קרה, יוכל הדייר 

 המפונה לתבוע(. 

  בית הדין נחשב לטריבונל יעיל, מומחה, אשר פוסק במהירות. הוא יכול גם לסייע לצדדים להגיע

השימוע ת גישור, או לנהל הליך של שמיעה של הצדדים שלאחריו תינתן החלטה. להסכמה במסגר

 67וידאו.-יכול להיות טלפוני או באמצעות שיחת

  בית הדין יכול להורות על הקפאת שכ"ד אם מצא כי בעל הנכס אינו מחזיק את יחידת הדיור במצב

בית הדין לשכירות של הקפאה זו אינה אוטומטית ונדרשת פניה של הדייר ל 68תחזוקתי ראוי.

 אונטריו. 

 

 דרישות תחזוקה באונטריו

( good state of repairחוק השכירות באונטריו מטיל על בעל נכס חובה לתחזק את הנכס ברמה נאותה )

החובה היא רחבה וחלה גם כאשר השוכר ידע על מצב  69(.fit for habitationבאופן שיאפשר תנאי מחיה )

  70.הדירה טרם כניסתו אליה

היא לפנות אל העיריה בתחומה נמצא הנכס ולדרוש כי הסטנדרטים  הראשונהלשוכר עומדות שתי אופציות: 

הבריאותיים, סניטריים ואחרים יאכפו. לכל פרובינצייה בקנדה ולכל עיריה יש סטנדרטים ראויים למגורים 

ות החוק ובפקודת בריאות המוגדרים בחקיקה בדומה לאלו הקיימים בחוק התכנון והבניה הישראלי, בתקנ

 71העם. לדוגמא, לעיריית טורונטו רשימה של חובות תחזוקה של בעלי נכסים הנכללות בחוק העזר העירוני.

רשימה זו ארוכה וכוללת חובות תחזוקה נאותה של חצרות הבנין, מערכות התשתית, השבילים המובילים 

 72עירוני של טורונטו(.ס"מ מקסימום על פי הקוד ה 41לבנין, לרבות גובה הדשא )

(  Landlord & Tenant Boardהעומדת לשוכר הינה לפנות אל ועדת השכירות של אונטריו ) השניההאופציה 

ולדרוש את אכיפתם של הסטנדרטים הללו. במקרה זה ועדת השכירות ולא העיריה היא שתבחן האם הפר בעל 

 הנכס את החובה שבדין. 

 

 

 
                                                           

66
  http://guides.cleonet.ca/article/evictionו : רא   
67
  Ontario Landlord & Tenant Board (2013). How a Landlord Can End a Tenancy. Ontario LTB publication  

68
 (. Residential Tenancies Act) לחוק השכירות הקנדי .2( 9סעיף )   
69
   (.Residential Tenancies Actלחוק השכירות באונטריו ) .5ראו למשל סעיף   
70

 ( לחוק השכירות באונטריו. 5).5סעיף   
71

 ( לקוד העירוני של טורונטו. Chapter No. 629) 151פרק  
72

 לקוד העירוני של עיריית טורונטו.  151-99( Bראו סעיף ) 

http://guides.cleonet.ca/article/eviction
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 Fit for -למדי בקשר לתחזוקה. המונח "ראוי למחיה" )או ראוי למגורים חובתו של בעל הנכס היא רחבה

Habitation.73( מתייחס לכך שעל הנכס להיות במצב שאינו מסכן את חייו, שלמות גופו או בריאותו של הדייר 

 State ofואולם, על פי החוק על בעל הנכס לתקן שורה של קלקולים כדי להביא את הנכס למצב תקין )

Repair .גם אם הם אינם מהווים סכנה בטיחותית או בריאותית מיידית לדייר ) 

 בד"כ הכוונה היא לאכיפה של סטנדרטים בתחום: 

o  .כיבוי אש 

o  .תנאים סניטאריים 

o  .קיומם של חלונות, אמצעי אוורור. תיקונם של חלונות שבורים 

o  .טיפול במפגעים : עכברים, חולדות וכיוצ"ב 

o כאשר מדובר על קומפלקסי( ם של מגוריםResidential Complexes קיימת חובה מוגברת לתחזוקה )

 74נאותה של החצרות, המתקנים, רחבת החניה, חדר הכביסה המשותף לדיירים, לובי הכניסה ועוד.

טרם פניה להליך משפטי בפני בית משפט או ועדת השכירות, יכול הדייר בנכס להגיש תלונה לעיריה במידה 

ירוד ובעל הנכס לא תיקן את הבעיה. לדוגמא, בעיריית טורונטו קיימת מחלקת פיקוח  והנכס מתוחזק במצב

( אליה ניתן להגיש תלונה Municipal Licensing & Standards Departmentעל סטנדרטים למגורים )

שעות ביממה. המחלקה מטפלת בעיקר בתלונות המגיעות מבנייני מגורים ובהם מספר יחידות  42טלפונית 

  75ר )בתים משותפים(.דיו

על פי חוקי העזר והתקנות החלות באונטריו, בסמכותה של עיריית טורונטו )באמצעות מחלקת הפיקוח 

 העירוני שלה( לבצע בדיקות הקשורות לבטיחות וגהות בבתים משותפים ובפרט: 

o  .מערכות חשמל 

o  .מעליות 

o  .בריכות שחיה 

o .)מערכות חירום )גנרטורים, תאורת חירום ועוד 

o  .מערכת חימום, גז 

o  .מערכות אבטחה ואינטרקום 

o .76בעיות קונסטרוקטיביות וגג המבנה  

לאחר הבדיקה, מוסמכת מחלקת הפיקוח העירוני להוציא צו לבעל הנכס, המחייב אותו לבצע בדיקות 

 ותיקונים תוך פרק זמן הנקוב בצו. בעל הנכס יכול לערער על צו כזה. 

 

                                                           
73

 דרו מפורשות בחקיקת אונטריו, אך הפסיקה נדרשה אליהם. ראו למשל: נושאים אלה לא הוג  
    Summers v. Salford Corp [1943] 1 All E.R. 68 

74
  http://www.ltb.gov.on.ca/en/Law/116332.html:  באתר ועדת השכירות של אונטריו ראו  
75
ראו אתר המחלקה העירונית המדריך על אופן הגשת תלונה :   

ntentonly?vgnextoid=09684d456b331410VgnVCM10000071d60f89RCRDhttp://www1.toronto.ca/wps/portal/co
&vgnextchannel=79c47729050f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD     

76
ראו :  

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0f584d456b331410VgnVCM10000071d60f89RCRD
&vgnextchannel=79c47729050f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD  

http://www.ltb.gov.on.ca/en/Law/116332.html
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=09684d456b331410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=79c47729050f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=09684d456b331410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=79c47729050f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0f584d456b331410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=79c47729050f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0f584d456b331410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=79c47729050f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD
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 רותמנגנוני רישום של חוזי שכי

הרעיון של רישום חוזי שכירות נועד לאפשר לדיירים ולמדינה לעקוב אחר העלאת שכר דירה בלתי חוקית 

ולדעת האם יחידת הדיור שלהם מפוקחת או לא. הרציונל הטמון ברשימה של דירות להשכרה הינו לספק 

יותר על דיור בהשכרה. יש  למדינה מידע סטטיסטי על יחידות דיור קיימות ופנויות, ובעיקר לאפשר פיקוח טוב

לציין כי רשימה כזו הינה יעילה במיוחד כאשר מדובר על שוק של שכירות ובו דירות עם שכר דירה מפוקח. 

במיוחד יעיל המנגנון של רישום כאשר אין "איפוס" של דמי השכירות בעת התחלפות דייר. במקרה זה, דייר 

דת דיור מפוקחת, מבלי ששכר הדירה יעלה. ואולם, כאשר נכנס ידע כמה שכירות עליו להמשיך לשלם על יחי

( הרציונל בהנהגת Vacancy De-Controlהמשטר הנוהג הוא של "איפוס" מחיר עם התחלפות הדייר )קרי:  

 רשימה שכזו נחלש. 

אונטריו מיסדה בחקיקה חובת רישום של שכירויות מפוקחות, ואולם עם הרפורמה בחקיקה בתחילת שנות 

בוטל מנגנון הרישום לקולות מחאה של רבים מארגוני החברה האזרחית בקנדה. יש לציין כי מנגנון  4111 -ה

דהיינו כאלה ששכר הדירה בהן אינו נתון  -הרישום באונטריו דרש בעבר גם רישום של יחידות דיור חדשות

 77בדרך כלל לפיקוח.

 

 ?חופשיעד כמה ההסדרים החקיקתיים חלים גם על שכירות "רגילה" בשוק ה

נועדו ליצור שכירות הוגנת ולהסדיר את מערכת היחסים  באונטריוהאם ההסדרים החלים בין שוכר ומשכיר 

 ?גם כאשר הנכס אינו מפוקח מבחינת המחיר

 ( ( מיחידות 71%ההסדרים שנסקרו לגבי אונטריו חלים על שכירות מפוקחת )ולמעשה על מרבית

רות מחילה עקרונות של הוגנות גם על שכירות "רגילה" הדיור באונטריו( . אך החקיקה בתחום השכי

( Residential Tenancies Actעל פי הפירוט שלהלן. יש להדגיש כי החוק המרכזי הדן בשכירות )

מפוקחות ובלתי מפוקחות. עם זאת, החוק  –מסדיר את הכללים ביחס למרבית השכירויות באונטריו 

 ודיור ציבורי.  אינו חל על דירות נופש, מלונות, מעונות

 ,מופטרות מהכללים  בנוסף, יש לציין כי מיעוט מהדירות באונטריו קרי: דירות בבעלות קואופרטיב

( הופטר Public \ Social Housing. בדומה, דיור ציבורי )78שנקבעו בחקיקה ליחסי שוכר ומשכיר

 Residential -)המהכללים המסדירים את יחסי השוכר והמשכיר על פי חוק השכירות של אונטריו 

Tenancies Act .)79  הופטר מכללי הפיקוח על שכר דירה.  0990דיור שנבנה לאחר 

לגבי שכירויות ון מחיר וכן כללים מיוחדים אחרים. לגבי שכירויות מפוקחות נקבעו כללי עדככפי שצוין לעיל, 

 ל פי הפירוט הבא:הוגנות, והכל ע "רגילות" החוק קובע הסדרים מאזנים לצורך החלת עקרונות של
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(. בשל Rent Freeze Act 2001ירות בכל אונטריו )אשר הקפיא כהוראת שעה את דמי השכ 9..5ראו את התיקון לחוק משנת  
 הקפאה זו עלה הצורך ברישום גם של דירות "חדשות". לעיון נוסף:  

      ls/bills_detail.do?locale=en&BillID=990&ParlSessionID=37:3&isCurrent=falsehttp://www.ontla.on.ca/web/bil  
78

אופ ישלם -אופ הוא תאגיד. התאגדות שנועדה לייצר דיור בר השגה המותאם לרמת ההכנסה של השוכר. אדם המתגורר בקו-הקו 
אופ ויש -ירות מופחתים. כל שוכר הופך לחלק מהקובדרך כלל את עלויות התחזוקה וההוצאות השוטפות של התאגיד וכן דמי שכ

אופ )הנבחרת מתוך -אופ, אפשרות לבחור את מועצת המנהלים של הקו-לו זכויות הצבעה, זכות לקבל את ספר התקציב של הקו
 The Co-Operativeדיירי הנכס( ועוד. קואופרטיבים של דיור בקנדה חוסים תחת מטריית הפדרציה לקואופרטיבים הקנדית )קרי: 

Housing Federation of Canada .) 
79

 Toronto’s Shelter (2007). Residential Tenancies Act: A Briefing Book, May 2007  

http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=en&BillID=990&ParlSessionID=37:3&isCurrent=false
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שכירות במחיר  

 מפוקח

שכירות "רגילה" 

 בשוק החופשי

חובות שונות של המשכיר )כגון ביצוע תיקונים, חובה לספק מידע לשוכר טרם תקופת השכירות, 

 חובת אספקת מים חמים, הודעה מראש טרם ביקור בנכס(.
+ + 

 איפוס דמי השכירות
+ + 

 אפשרות המשכיר לגבות ערבות
+ + 

 איסור כפייה והטרדה של הדייר על ידי המשכיר
+ + 

 + אפשרות הדייר להישאר בנכס לאחר תום תק' השכירות כל עוד ימשיך לשלם שכ"ד  

)רק  -+

כשהשכירות קצובה 

בזמן ולא נמסרה 

הודעת סיום 

 התקשרות(.

 (עילות הפינוי )אי תשלום שכ"ד, תשלום באיחור, כוונת בעל הנכס להרוס אותו וכולי
+ + 

חודשים  04 -יום מראש לפני העלאת שכירות והעלאת שכירות אחת ל 91חובת מתן הודעה 

 בשכירויות של שנה לפחות. 
+ + 

 Guideline -העלאת מחיר השכירות על פי מחיר מקסימום של ה
+ - 

 פיקוח על תנאי התחזוקה של הנכס המיועד למגורים
+ + 

 דין לשכירותפיקוח על מחיר השכירות על ידי בית ה
+ - 

 יישוב סכסוכים על ידי בית הדין לשכירות
+ + 

 רישום השכירות במרשם מיוחד לשכירות
- - 

 

 

 מוטה שוכר או משכיר?  השכירות האם הסדר

הערכה זהירה של ההסדר החוקי באונטריו מלמדת על רצון המחוקק להסדיר בפרוטרוט את מערכת היחסים 

קוח על שכר הדירה הינו מוטה 'צד חלש', קרי מי שכוח המיקוח שלו אינו גדול. בין הצדדים. ניתן לומר כי הפי

( מגביל החוק את העלאת תשלום דמי השכירות ומאפשר 0990על כן, למשל, בדירות מפוקחות )שנבנו לפני 

 שכירות ארוכת טווח גם אם ההסכם לא הוארך על ידי הצדדים.  בנוסף, החוק במתכונתו כיום הולך צעד נוסף

לקראת השוכר ביחס להסדר החוקי שהיה קיים קודם לכן במובן זה שהוא אינו מאפשר לבית הדין לשכירות 

 .80להוציא צווי פינוי אוטומטיים כנגד שוכר

בד בבד ההסדר מאפשר לצדדים כר נרחב לתמרון ולהסכמה על חריגה מהוראות החוק )תשלום שכ"ד גדול 

 א במסגרת המועדים הקבועים בדין, ועוד(. מהמותר במקרים מסויימים, פינוי נכס של
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על פי ההסדר החוקי הקודם, היה צריך בעל הבית ליידע את השוכר על מועד הדיון בפני בית הדין לשכירות. אם לא היה יידוע     
 את ההודעה, היה מסתכן במתן צו אוטומאטי לפינוי כנגדו. או שהשוכר לא קיבל 



 

34 
 

על אף היותו 'מוטה דייר' החוק מקנה לבעל הנכס כמה כלים אשר יש בהם כדי לשפר את מצבו לעומת 

הסדרים חוקיים 'עמומים'. כך למשל, לגיטימי שבעל הנכס ידרוש מהשוכר לפרט את כל היסטוריית 

 ו ועוד. השכירויות שלו, מצבו הפיננסי, תלושי המשכורת של

אין מדובר על גורם מאזן נוסף הוא העובדה כי ההסדר באונטריו מחריג מתוכו יחידות דיור חדשות, כך ש

 קניינם של משכירים רבים. הסדר גורף ביחס ל

 

 חוזקים של ההסדר באונטריו

  .הסדר לכאורה מידתי המשאיר חלק מהפרטים להתקשרות חוזית בין שוכר מרצון למשכיר מרצון 

  לצדדים לקבוע את גובה "השכירות הראשונית" ללא התערבות מבחוץ. מאפשר 

  .כולל מנגנון פשוט ובהיר יחסית לעדכון דמי השכירות 

  .לא מדובר על הסדר גורף וההסדר אינו חל על כלל יחידות הדיור למגורים בשוק 

 .לא מדובר על הסדר פיקוח שכירות "דור ראשון" המקפיא לחלוטין את דמי השכירות 

 וצר מסגרת מובנית לחתימה על הסכם. י 

  גבולות המותר והאסור. המנגנון הממשלתי מנגיש את המידע לציבור ובעזרת  –מבהיר פרטים רבים

ומשכיר לדעת מהן זכויותיהם וכיצד עליהם לפעול -מדריכים אינטרנטיים פשוטים מסייע לשוכר

 81במקרה של מחלוקת.

 יבונל מומחה אשר פותר מחלוקות יומיומיות בין ממסד את בית הדין לשכירות אשר נחשב לטר

 הצדדים. 

  .לא מאפשר פינוי בכוח של דייר אלא באישור בית דין לשכירות 

 

 חולשות, וביקורות, על ההסדר באונטריו

 ניתן גם לבקר את ההסדר באונטריו מכל אחת מהסיבות הבאות: 

 ר עדכון של שכר הדירה מעבר מבחינת בעל הנכס: מדובר על הסדר מוטה שוכר, אשר אינו מאפש

 למדד המחירים לצרכן. ההסדר מטיל מגבלות רבות על קניין הפרט, ואינו מאפשר חופש לבעל הנכס.

  מבחינת השוכר: ההסדר חושף אותו ל"סינון" על ידי בעלי נכסים שמפשפשים בהיסטוריית האשראי

 שלו בבנק. 

 דד בעקיפין התנהגות חד צדדית מצד הכפפת הצדדים למרותו של בית הדין לשכירות עשויה לעו

 הדייר, אשר יודע כי לא ניתן לפנותו אלא בצו של בית הדין. 

  מנגד, שוכר שחלה, או לא יכול היה להגיע לדיון בפני בית הדין לשכירות הדן בתביעה לפנותו, מסתכן

 82ים מספיק.במתן צו פינוי בהיעדרו. על כך נמתחה ביקורת כי ההסדרים שבפני בית הדין אינם גמיש

 מפניות אלה  75% -מכלל הפניות לבית הדין לשכירות הם של בעלי בתים, ו 91% -בפועל כיום, כ

 נסובות על אי תשלום שכר דירה. על פי אחת הביקורות, בית הדין לשכירות מוטה באופן גורף לטובת 

 

                                                           
81

  http://www.ltb.gov.on.ca/en/STEL02_111281.htmlראו למשל את אתר בית הדין לשכירות של אונטריו :      
82

 Mary Truemner (2007). An Overview of the Residential Tenancies Act: A Tenant Advocate’s Perspective.    
                       http://www.acto.ca/~actoca/assets/files/docs/Article_AnOverviewOfTheRTA_MTR_0507.pdf 

http://www.ltb.gov.on.ca/en/STEL02_111281.html
http://www.acto.ca/~actoca/assets/files/docs/Article_AnOverviewOfTheRTA_MTR_0507.pdf
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מקרים נדונים בפני בית  אלף 71 -הגנת הדייר ואינו ממהר לפנותו. המנגנון בחוק יצר התדיינות רבה )כ

 . 83חודשי התדיינות 5הדין כל שנה( כאשר לעיתים לא יפונה הדייר אלא לאחר 

 ובאופן זה מצטמצם והולך מספר יחידות הדיור   0990לאחר  החוק אינו חל על דירות חדשות שנבנו

להשכרה,  . בנוסף, התחלות הבניה, ובמיוחד במרכזי הערים, לצורכי בניה84להשכרה המצויות בפיקוח

 85הן נמוכות, דבר המחמיר את מצוקת הדיור.

  החוק יוצר תמריץ חיובי לבעלי דירות לפצל יחידות דיור קיימות ובכך "ליצור" על פי דין יחידות דיור

 'חדשות' אשר פטורות מפיקוח. בצורה זו מוצאות חלק מיחידות הדיור הקיימות מפיקוח. 

 אלו בפיקוח, ואלו  –ן "שני מעמדות" של שוכרים כתוצאה מההסדר החוקי הקיים, נוצרים מעי

 שמזלם לא שפר עליהם ודירתם אינה מפוקחת. 

  יש הטוענים כי כתוצאה מהרגולציה פחתו באופן ניכר מספר התחלות הבניה להשכרה בעשורים

 (.86נבנות עבור רכישה בידי בעלים פרטיים 91%מכלל התחלות הבניה, כאשר  01%האחרונים )

 משוכרי הנכסים בבתי  31%ימת חובה על בעל הנכס לדאוג לתנאי מגורים נאותים, אף על פי שקי

מגורים רבי קומות באונטריו מדווחים על התנהלות בעייתית של המשכירים בהקשר זה )אי טיפול 

 בזמן, מעליות לא מטופלות, תנאים ירודים במגדלי מגורים, ועוד(.

 

                                                           
83

 Christopher Seepe (2012). What the Landlord & Tenant Board Spends Most of its Time Doing, and How Can         
Landlords Protect Themselves? Available at-                                                                                                                      . 

%20Landhttp://www.synchronopedia.com/MultiResidentialExpert/documents/LTB%20Time%20Spent%20and
                                                                                                                                                             lord%20Protection.pdf 

84
וק באופן בו הוא יחול גם על יחידות דיור חדשות הוצע על ידי אחד מחברי בית המחוקקים באונטריו לשנות את הח 5.92במהלך   

. לעיון בהצעה ראו:  Bill 82, 2013 by Cindy Forsterשנבנות להשכרה. ראו: 
.do?locale=en&Intranet=&BillID=2809http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail   

85
 Romana King (2013). End of Rent Control. April 29, 2013. Available at: 

                                                                             control-rent-of-http://www.moneysense.ca/columns/end 
86
 :Federation of Canadian Municipaities (2013). No Vacancy: Trends in Rental Housing in Canada. Ottawa         :ראו  

  Ontario                                                                                                                                                                                                

http://www.synchronopedia.com/MultiResidentialExpert/documents/LTB%20Time%20Spent%20and%20Landlord%20Protection.pdf
http://www.synchronopedia.com/MultiResidentialExpert/documents/LTB%20Time%20Spent%20and%20Landlord%20Protection.pdf
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=en&Intranet=&BillID=2809
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=en&Intranet=&BillID=2809
http://www.moneysense.ca/columns/end-of-rent-control
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 העיר טורונטו  :ההיבט המקומי

 משכיר. -סות למתרחש בטורונטו מבחינת יחסי שוכרלהלן התייח

. כעיקרון, ההסדרים החלים בטורונטו נגזרים מההסדרים 87ממשקי הבית בטורונטו גרים בשכירות 26%

החוקיים שפורטו לעיל. החוק הקנדי באונטריו הדן בשכירות, חל במישרין על טורונטו המהווה חלק 

ת בטורונטו )הקוד העירוני( המפרטת חובות "מקומיות" כגון מהפרובינציה. עם זאת קיימת חקיקה מקומי

מרבית 88מעלות צלזיוס לפחות במשך חודשי החורף. 40החובה על בעל הנכס לספק חימום בטמפ' של 

מאוכלוסיית המדינה העירונית חיה בטורונטו, המהווה את העיר הגדולה ביותר. קיימת מצוקת דיור רבה 

 89חידות הדיור להשכרה בכלל, ובמרכז העיר בפרט.והצטמצמות משמעותית של מס' י

. ריכוז 90מהם אינם מצויים בפיקוח על דמי שכירות 0227מבני מגורים בטורונטו גילה כי  6284מדגם מייצג של 

המבנים ללא פיקוח מצוי במיקום היקר ביותר בטורונטו )סמוך לקו המים(. במילים אחרות: לא ניתן לפקח על 

במבנים אלו. ואולם גם על הנכסים הלא מפוקחים מבחינת דמי השכירות חלות  שיעור ההעלאה השנתי

הוראות החוק הקנדי בכל הקשור למערכת היחסים החוזית )מתן הודעות טרם העלאת שכ"ד, שיפוט על ידי 

מדירות חדשות למגורים בטורונטו נבנו  8%, רק 4103על פי נתונים משנת  בית הדין, חובות שוכר ומשכיר(.

 4116.91רת שכירות משנת למט

מרבית מיחידות הדיור החדשות בטורונטו נבנות כ"קונדו", קרי: בתי מגורים עם יחידות דיור מרובות במבנים 

יחידות דיור למבנה(. באופן זה ממקסמים יזמים  011קומות אשר בנויים בצפיפות )מעל  04מגורים של מעל 

שה, אינם חושפים עצמם לפיקוח על דמי השכירות. יחד עם את רווחיהם מחד, ומאידך בהיות הבניה בנייה חד

 זאת גם בדירות אלה לא ניתן להעלות את השכירות יותר מפעם אחת בשנה. 

 

                                                           
87
 Mary Todorow (2013). Tenant Issues Relating to the Residential Tenancies Act. A Brief Letter on behalf of: ראו     

the Advocacy Centre for Tenants in Ontario. May 27. 2013.                                                                                                     
88

 . Chapter 497-2 of the Toronto Municipal Code: לחקיקת העזר המקומית ראו    
89

   Romana King 2013 .לעיל , 
90

 Lauren Strapagiel & William Wolfe-Wylie (2013). Rent Increase Loophole Leaves Ontario Renters Vulnerable. 29 
April 2013, Available at: Canada.com                                                                                                                 

91
 . 87, לעיל ה"ש Mary Todorow 2013ראו     
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 סן פרנסיסקוקליפורניה ו: ארצות הברית
 

חיד ומבוסס דירות מפוקחות בדרגות פיקוח שונות. ההסדר הקליפורני אינו א 1,444,444 -בקליפורניה מצויות כ על פי הערכה

בעיקרו על חקיקה עירונית מקומית. כל רשות מקומית חופשיה לייצר מנגנונים יחודיים לה. כך לדוגמא מצאנו כי קיימות רשויות 

מקומיות )למשל ברקלי( בהן פיקוח הדוק על מחיר השכירות תוך ניהול של מרשם שכירויות, ולצידן רשויות מקומיות בהן קיימים 

המגבילים פחות את שיעור עליית דמי השכירות ואינם מחייבים ניהול מרשם שכירויות )כגון ההסדר בסן  הסדרים פשוטים יותר

 פרנסיסקו(. 

יחידות דיור בפיקוח על שכר הדירה; "ועדת השכירות" העירונית מפקחת על  154,444 -מצאנו כי בעיריית סן פרנסיסקו קיימים כ

שרית עם התחלפות דייר ואז גם ניתן "לאפס" את מחיר השכירות תוך קביעת יישום החוק המקומי; העלאת דמי השכירות אפ

מחיר חדש. לעומת זאת בתוך תקופת השכירות וכל עוד הדייר לא מתחלף מצאנו כי שיעור העלאת דמי השכירות נקבע על ידי ועדת 

 (. 1%עלאה היה שיעור הה 7410 -לשנה )ב 2% -השכירות אחת לשנה ובכל מקרה חל איסור על העלאה מעבר ל

כמו כן על שכירות "רגילה" שאינה מפוקחת.  מצאנו כי ההסדרים הנוגעים לחובות וזכויות השוכר והמשכיר חלים ברובם גם

; שיעור ההעלאה המותרת של דמי 1020הסדרי הפיקוח חלים בעיקר על דירות ישנות שנבנו לפני שנת בקליפורניה מצאנו כי 

מתכוון להרוס את הנכס( ובנוסף ימות עילות פינוי מיוחדות על פי החקיקה )כגון בעל נכס ; קיהשכירות משתנה משנה לשנה

החקיקה מסדירה בצורה מעוררת השראה את זכויות וחובות השוכר והמשכיר באופן בו כל צד מודע לציפיות החוקיות ממנו. 

ידוע על חומרים מסוכנים, על מקרה מוות  במסגרת זו מטילה החקיקה בקליפורניה חובות יידוע שונות על בעל הנכס )כגון

שהתרחש בנכס( לצד הענקת זכויות )למשל בדיקה מקיפה של מצבו הפיננסי של השוכר הפוטנציאלי והשתת עלות הבדיקה על 

 שוכר זה(.  

 

הניתוח שלהלן מתמקד במצב החוקי הקיים בקליפורניה. ההסדר החקיקתי לגבי שכירות משתנה בארצות 

למדינה ובניגוד לקנדה, קיימת וארייציה שונה של ההסדר. קיימות מדינות וערים בהם אין הברית ממדינה 

פיקוח על השכירות )כמו למשל בפורטלנד, אורגון( לצד מדינות בהן קיימים הסדרים שונים ברמה המדינתית 

 והמקומית )במדינות כגון ניו יורק, ניו ג'רזי וקליפורניה(.

 

ירות הנמצאות בבעלות פרטית של יחידים, דירות בבעלות הרכב הבעלויות על דירות: ד

 חברות פרטיות ומוסדות ציבוריים.

 מיליון יחידות דיור מאוכלסות )לרבות בתים צמודי קרקע, דירות וכיוצ"ב(  04.5 -בקליפורניה כ

גרים  52% -ממשקי הבית גרים בשכירות וכ 26% -בבעלות פרטית וציבורית. בכל קליפורניה כ

  93מתגוררים בשכירות(. 65סן פרנסיסקו שם % ל)השווה   92דיור בבעלותם.ביחידות 

 94מיליון יחידות דיור. 04.5מיליון יחידות דיור מושכרות מתוך  5.7 -בכל קליפורניה מדובר ב 

 הנן בבעלות ציבורית ומנוהלות על   95מהמלאי( 7.6%יחידות דיור ונכסים ) 951,111 -על פי ההערכה, כ

 PHA’s – Publicשויות המקומיות באמצעות רשויות סטטוטוריות מיוחדות )ידי המדינה, והר

                                                           
92

 (. U.S. Census Bureau, 2012 American Community Surveyהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב ) -מקור הנתונים 
93

בשכירות.  62% -ממשקי הבית מתגוררים בבעלות ו 36%( Community Survey 2012על פי נתוני הלמ"ס בארצות הברית ) 
 .City of San Francisco (2002) Housing DataBook -ב 8עמ' לנתונים דומים ראו 

94
 95.2 -מיליון יחידות דיור בקליפורניה, אך רק ב 92. הלכה למעשה קיימות מעל American Community Survey 2012על פי  

 מיליון יש תפוסה של דיירים. 
95

 .U.S. Department of Housing & Urban Development (2012)על פי נתוני משרד השיכון הפדראלי של ארצות הברית:  
   http://www.huduser.org/portal/datasets/picture/yearlydata.htmlPicture of Subsidized Housing: At:  

http://www.huduser.org/portal/datasets/picture/yearlydata.html
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Housing Agencies לכל היותר בבעלות  21,111 -יחידות דיור שמתוכן כ 311,111(. בסן פרנסיסקו

 (.Non profitציבורית לרבות בבעלות מלכ"רים )

 

 ? פורניהבקלי כמה דירות ונכסים למגורים נמצאים תחת הסדרי פיקוח שכר דירה

 נכסים בפיקוח על שכר דירה, אם כי לא קיימים נתונים כוללניים   בקליפורניה מצויים מאות אלפי

ומדויקים בשל הסדרים שונים מאוד הקיימים ברשויות מקומיות במדינה )בחלק מהערים 

בקליפורניה אין כלל פיקוח על מחיר השכירות ובאחרות כמו למשל בברלי הילס או סן פרנסיסקו 

עם זאת, ועל פי   96יים פיקוח אך כזה שאינו מחייב רישום של הדירות המפוקחות במרשם מסודר(.ק

ואולם יש לזכור כי לא כל  97הערכה, קיימות לפחות כמיליון יחידות דיור מפוקחות בכל קליפורניה.

רשות מקומית בה קיים פיקוח דומה לרעותה מבחינת ההסדר החוקי: קיימות למשל רשויות 

ת שהפיקוח בהן קיים אך הוא מוגבל, כמו למשל סן חוזה ואוקלנד המאפשרות העלאה נדיבה מקומיו

  98אחוזים לשנה. 5-8למדיי של 

 יחידות דיור )בעלות +  311,111מצויות מעל   99על פי סקר של עיריית סן פרנסיסקו, בעיר עצמה

   100( מיועדות להשכרה מהסך הכולל.65%יחידות דיור ) 402,111 -שכירות(. כ

 71% הינן בשכירות  00%, 101הינן מפוקחות )051,111 -)כ בסן פרנסיסקו מהדירות המיועדות להשכרה

, דיור ללא מטרת רווח בבעלות הן יחידות דיור מסובסדות )דיור ציבורי 08%-ו( 43,111)בשוק החופשי 

 -עבר לכך קיימות כמ. אלף יחידות דיור סה"כ( 21 -)כ וכד'( או דירות לגביהן לא נמצאו נתונים מלכ"ר

 יחידות דיור בבעלות מלאה של המתגוררים בהן.   031,111 -015,111

  הריסת מבנים ישנים ובניית דירות לא בעיר סן פרנסיסקו בשל אחוז הדירות המפוקחות הולך ופוחת

   102מפוקחות בבתי מגורים רבי קומות ויחידות.

 

 החוקים החלים בקליפורניה

רניה מוסדרים העקרונות הכלליים של שכירות במסגרת "הקוד האזרחי של : במדינת קליפוקליפורניה

(. החוק מסדיר את פרטי ההתקשרות ואת התהליך טרם ההתקשרות בהסכם Civil Codeקליפורניה" )

-שכירות. במקביל להסדר זה קיים חוק הפרוצדורה האזרחי הקובע פרטים שונים המשפיעים על יחסי שוכר

 .( Code of Civil Procedure) משכיר
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 Hayward, Berkeley, Losורניה הטילו פיקוח על שכר הדירה. רשויות אלה כוללות את: מספר רב של רשויות מקומיות בקליפ 
Angeles, San Francisco, Palo Alto (East), San Jose, Santa Monica, Thousand Oaks, Los Gatos Oakland, Fremont, 
Richmond, Beverly Hills, Palm Springs, Glendale, Ridgecrest, Campbell.                                                                        

97
רשויות מקומיות בקליפורניה המפקחות על גובה שכר הדירה. ההערכה מבוססת על ההנחה כי בכל רשות שכזו  92קיימות לפחות  

יחידות דיור  ...,.92 -נסיסקו מפוקחות כיחידות דיור מפוקחות. על פי נתוני עיריית סן פר ...,..9קיימות בממוצע לפחות 
 יחידות דיור שמחירן מפוקח. לענין זה ראו:  ...,990 -בתחומה. בדומה, בלוס אנג'לס קיימות כ

Los Angeles Housing Department (2012). Los Angeles Rent Stabilization Ordinance (LARSO) Overview. July 2012      
98

 Janet Portman & David Brown (2013). California Tenants’ Rights. 13
th

 Edition. Berkeley: California. p.54 
99

 להוציא את האיזור המטרופוליני המקיף אותה, שם מצויות עוד מאות אלפי יחידות דיור.  
100

 .City of San Francisco (2002) Housing DataBook -ב 0ראו עמ'  
101
  יחידות דיור מפוקחות בסן פרנסיסקו. ראו: ...,925קיימות  (Metcalfעל פי מטקאלף )  

Gabriel Metcalf (2014). It’s not too late to make San Francisco affordable again. Here’s how. The Atlantic 
Cities Jan. 20, 2014. 

102
 City of San Francisco (2002). San Francisco Housing DataBook. Moderated by Joe Grubb. 
 שנים. .9. מאז לא עודכן הסקר על ידי עיריית סן פרנסיסקו כך שהנתונים הינם בני 5..5יש לציין כי סקר זה מעודכן לשנת      
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( המסופקים על ידי גורמים Tenant Screening Servicesלעיתים נעזרים בעלי בתים בשירותי מידע על דייר )

פרטיים ומספקים מידע לגבי מיהו הדייר ? האם הוא עומד בד"כ בתשלומים שלו? האם הזיק בעבר לנכסים 

 לי בתים המשתפים סוכנויות מסוג זה במידע. של אחרים בעת השכירות וכו'. מידע זה נאסף באופן פרטי מבע

החקיקה מגדירה שורה ארוכה של חובות וזכויות שבהם מחויבים שני הצדדים. לדוגמא, היא מאפשרת לבעל 

ומאידך מטילה עליו שורה של חובות   103הנכס לאסור לחלוטין עישון בתחומי הנכס בתוך תקופת השכירות

 (.Lead-based paintמבוסס עופרת בנכס ) כמו למשל חובת יידוע על הימצאות צבע

נוסף על ההסדר החוקי הכללי, החקיקה מאפשרת לרשויות מקומיות להסדיר כל אחת : סן פרנסיסקו

-בתחומה את יחסי השכירות והפיקוח על השכירות. כך נמצא כי קיימות שתי מערכות דינים : הכללית

המסדיר  0979בסן פרנסיסקו למשל, חוקק חוק ביוני עקרונית ברמה המדינתית, והמקומית ברמה העירונית. 

( המהווה גוף Boardבמסגרת זו הוקמה ועדה לשכירות ) 104את הפיקוח על שכר הדירה בתחום העיריה.

ממשלתי חזק הדן בסכסוכים בין שוכר ומשכיר, קובע את שיעור העלאת שכר הדירה השנתי ודן בבקשות 

ם בנושאים שאינם קשורים בהכרח לדירות מפוקחות, כמו למשל ועדת השכירות דנה ג  105מיוחדות להעלאה.

 דרישות של בעל נכס שהשוכר ישלם חלק מתשלום עבור שיפורים שביצע. 

 

 האם יש נכסים למגורים שהסדר הפיקוח על שכ"ד אינו חל עליהם?

או דירות שנבנו ( Single Family Homes, בתים למגורי משפחה )היתרבין קיימים מספר פטורים.   קליפורניה:

 106פטורים מפיקוח על שכ"ד על פי החוק הקליפורני. 0996ינואר  0אך החלו להשכיר אותן אחרי  0979לפני יוני 

 בנוסף קיימים פטורים "מקומיים" בהתאם לרשות המקומית. 

יו . כמו כן יה0979חוק מקומי המוציא מהפיקוח נכסים שנבנו לאחר יוני  0979חוקק ביוני  בסן פרנסיסקו

במילים אחרות: החוק   107פטורים מעונות סטודנטים, מלונות, מוסדות דת, דירות שבבעלות מלכ"ר ועוד.

 ( של סן פרנסיסקו לא יחול על יחידות דיור אלה. Rent Ordinanceהעירוני המקומי )

 

 האם השוכר והמשכיר חופשיים לקבוע את דמי השכירות הראשוניים? 

 . הרגולטורכן. ללא התערבות 

 

                                                           
103

 Civil Code, Sec. 1947.5  
104

 Residential Rent Stabilization and Arbitration Ordinance (“Rent Ordinance,” Chapter 37, San Francisco 
Administrative Code).                                                                                                                                                               

105
 Residential Rent Stabilization and Arbitration Board (“Rent Board” לקוד העירוני של סן פרנסיסקו.  22.1. הוקמה בסעיף

 שוכרים, ונציג ציבור "ניאטרלי" נוסף.  5בעלי נכסים,  5 –ועדת השכירות מורכבת מתושבי סן פרנסיסקו 
106

 California Department of Consumer Affairs (2012). A Guide to Residential Tenants’ and Landlords’ Rights and 
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 לקוד העירוני של סן פרנסיסקו.  22בפרק  Rental Unitראו הגדרת   
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 אופן העלאת דמי השכירות

 יש להבחין בין יחידות דיור הנמצאות בפיקוח לאלו שאינן תחת משטר פיקוח על שכירות. 

 כללים רחבים בדבר העלאת דמי השכירות

הקוד האזרחי בקליפורניה מתווה כללים כלליים החלים על יחידות דיור המושכרות בשוק החופשי, בין אם הן 

 בפיקוח או לא. 

דובר על יחידות שבפיקוח, יחולו הכללים שנקבעו בכל רשות מקומית נפרדת )שיעורי העלאה קצובים, כאשר מ

 שנתיים וכיוצ"ב(. ואולם על כל יתר היחידות יחולו העקרונות כדלהלן:

 יום או יותר, לא ניתן להעלות את דמי השכירות משך כל תקופת השכירות,  31 -אם השכירות היא ל

 יכמו זאת בכתב במסגרת ההסכם. אלא אם כן הצדדים ס

 יום, או אם חוזה השכירות הסתיים ובכוונת  31 -אם השכירות היא לתקופות קצובות של פחות מ

יום(, יש  31 -שנתית, או אחרת הארוכה מ-הצדדים לחדשו )גם כאשר מדובר על שכירות שנתית, דו

 -עלות את דמי השכירות בצורך במתן הודעה מראש טרם העלאת שכ"ד. אם בכווונת בעל הנכס לה

, 01% -יום לפני. אם בכוונתו להעלות את דמי השכירות ביותר מ 31או פחות עליו לתת הודעה  01%

 יום לפני לפחות.  61עליו לתת הודעה 

 

 בסן פרנסיסקו על דמי שכירותפיקוח 

 ( לגבי יחידות הדיור הנתונות לפיקוח בסן פרנסיסקו, הועדה לשכירותRent Boardקוב ) עת את שיעור

נקבע  4102 -ההעלאה השנתי הנגזר ממדד המחירים לצרכן. שיעורי ההעלאה משתנים משנה לשנה. ב

מעליית המדד  61%לכל היותר המהווה  0%כי ניתן יהיה להעלות את שכר הדירה בשיעור שנתי של 

 . 1.5%היה  4100 -וב 0.9%שיעור העליה היה  4103 -. ב108השנתית

  7% -להעלות את שכר הדירה למעלה מבכל מקרה חל איסור. 

  בעל הנכס יכול להסכים עם הדייר לדחות את עליית דמי השכירות כך שתצטרף לעלייה השנתית

 (. Banking of Rent Increasesהבאה )

 

 הסדרים לגבי שכירות ארוכת טווח

צר ויוצר מערכת אין מניעה בחוק הקליפורני להשכיר לטווח הארוך. כמו כן החוק מאפשר השכרה לטווח ק

כללים נפרדת לשכירות קצרת מועד. לדוגמא, אם מדובר על שכירות שאינה שנתית, אלא דו חודשית, המועדים 

יום  61יום למתן הודעה לפני פינוי דייר, חלף  31הקבועים בחוק למתן הודעות של צד אחד למשנהו יתקצרו )

 ברגיל(. 

 

 האם מתאפשר "לאפס" את דמי השכירות ומתי?

פי החקיקה בקליפורניה, במידה והנכס התפנה מחמת עזיבת השוכר באופן וולונטרי או בשל פינויו לאחר  על

אי תשלום שכ"ד, יכול בעל הנכס "לאפס" את דמי השכירות, אפילו אם הם מפוקחים. כלומר לקבוע מחיר 

 ל על עדכון שכ"ד כל חדש לשכירות בשוק החופשי ללא התערבות הרגולטור. אם חל פיקוח על שכ"ד, הוא יחו

                                                           
108

 (. 22)פרק  לקוד העירוני של סן פרנסיסקו 22.2  (1)(a)סעיף 



 

40 
 

 

בנוסף, קיימות רשויות מקומיות . 109משכיר מרצון-בו הושכרה הדירה במחיר של שוכר שנה מאותו מועד

בקליפורניה בהן הפיקוח הדוק מאוד וההסדר מחמיר עם בעלי נכסים. ברשויות אלה, כגון ברקלי, לא יתאפס 

 110מחיר השכירות גם כאשר שוכר עזב.

 Vacancy) מחיר השכירות עם התחלפות דייראיפוס יריית סן פרנסיסקו מתאפשר ע בתחומילעומת ברקלי, 

De-Control)111 אך בעל הנכס לא יוכל להשכיר את הנכס באיזה מחיר שיחפוץ אם מסתבר כי קיימים ,

 מפגעים בנכס. 

 

 חובות השוכר על פי החקיקה והגנות על המשכיר

  על מצבו הפיננסי ולדרוש לבדוק את טרם ההתקשרות יכול המשכיר לדרוש מהשוכר פרטים

 היסטוריית הקרדיט הבנקאי שלו. 

  טרם ההתקשרות יכול המשכיר לדרוש מהשוכר לשלם לו תשלום חד פעמי שישמש אותו כדי לשלם

 Tenantמידע" המספקת שירותי מידע על השוכר וכושר עמידתו בתשלומים ) \ל"סוכנות סינון 

Screening112דולר(. 51 -יקה ומעודכן אחת לשנה )כ(. גובה התשלום מוגדר בחק 

 על השוכר לשלם גם על פי דרישה ערבון\( ערבותSecurity Deposit אשר יכול לשמש את בעל הנכס )

גובה הערבות  113בשורה של מצבים: אי תשלום שכ"ד, נזקים, או ניקוי הנכס לאחר עזיבת השוכר.

חודשי שכירות עבור דירות  3-והטות, וחודשיים דמי שכירות עבור דירות לא מר -נקבע על פי חוק

 מרוהטות. בנוסף יכול לדרוש בעל הדירה וחובת השוכר לשלם תשלום חודש שכירות מראש. 

  תשלום שכ"ד, שימוש בנכס על פי המותר בהסכם, שימוש במתקני הנכס באופן  –במהלך השכירות

 שאינו מזיק להם, ועוד. 

  114מחשבונות מים חריגים 51%תשלום של . 

 לום של הוצאות מיוחדות שהוציא בעל הבית, ובלבד שהן לא תעלינה את דמי השכירות ביותר מתש- 

 .115ותאושרנה על ידי הועדה לשכירות 01%

  .תיקון נזקים שגרם למושכר במהלך השכירות 

  .שמירה על ניקיון הנכס 

  .הודעה מראש לפני עזיבת הנכס וכוונתו לסיים את השכירות 
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110
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 י החקיקהחובות המשכיר על פ

 : הקוד האזרחי מפרט חובות כלליים וכללי התנהגות נורמטיביים שעל המשכיר לעמוד בהם: קליפורניה

  המשכיר אינו יכול לשאול את השוכר מהו גילו, מינו, או לדרוש פרטים מפלים אחרים כגון דתו, או

 . 116אזרחותו

 ידע את השוכר הפוטנציאלי על טרם ההשכרה, חלות חובות יידוע שונות על המשכיר. למשל, עליו לי

השנים  3 -עופרת. כמו כן, במידה וב-מבוסס-סכנות במושכר, כמו למשל הימצאות אסבסט, או צבע

 117נפטר שוכר קודם בעת שהותו בנכס, על בעל הנכס ליידע.\שקדמו להסכם מת

 י הכוונה גם אחרי ההשכרה חלות חובות יידוע שונות כגון מתן הודעה מראש לפני כניסה לדירה, לפנ

יום  61לסיים את הסכם השכירות, או לפני העלאת דמי השכירות )לפעמים נדרש שמתן ההודעה יהיה 

 (.118יום אם ההודעה נשלחה בדואר 65לפני ההעלאה, כדי לאפשר לשוכר להיערך ואפילו 

 ( אם סירב המשכיר להשכיר את הנכס בהתבסס על שירותי מידע על השוכרTenant Screening עליו ,)

  119לתת לשוכר המסורב הודעה בכתב ולפרט את הפרטים שנמסרו לו על ידי אותה סוכנות מידע.

  המשכיר חייב לספק יחידת מגורים העונה על "סטנדרטים ראויים". סטנדרטים אלה קבועים

בחקיקה ומגדירים למשל מהו גודל דירה מינימלי וזאת במטרה למנוע צפיפות יתר בדירות. למשל, על 

וכל חדר נוסף צריך להעלות את   121מ"ר 00בדירה צריך להיות לפחות חדר אחד שגודלו  120פי החקיקה

מטר. כמו כן קבעו בתי המשפט כי על הנכס להיות "ראוי למגורים"  6.5 -המטראז' הכולל בכ

(Habitable .מבחינת תנאי תברואה וסניטציה ) 

 כגון בעיות במערכת 122ריםתיקון פגמים מהותיים אשר הופכים את הדירה לבלתי ראויה למגו .

הסניטרית, בעיות מבניות )קונסטרוקציה(, חלונות שבורים, או בעיות איטום. החוק והפסיקה 

מפרשים זאת באופן רחב למדי, בתור חובה לתקן פגמים שעומדים בניגוד לתקנות בריאות או תקנות 

מראש, יוכל השוכר לתקן התכנון והבניה. אם לא תיקן זאת לאחר שהשוכר נתן לו הודעה זמן סביר 

בעצמו ולהפחית את עלות התיקון מדמי השכירות, וזאת כל עוד הם לא עולים על חודש אחד של 

 123שכירות.

 .)תיקון פגמים לא מהותיים אם הסכים לכך במסגרת הסכם השכירות )למשל, תיקון מכשירי חשמל 

 ההשכרה )על ידי הריסתו,  תשלום הוצאות מעבר לדייר קיים, במידה ובעל הנכס מסיר אותו משוק

 מכירתו ליזם, בניית בית דירות תחתיו, או מעבר של קרוב משפחה לנכס(. 
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 : הקוד העירוני מפרט מטלות מיוחדות נוספות על בעל הנכס בדירות מפוקחות. למשל: סן פרנסיסקו

  ום לפחות שעות בי 03מעלות בתוך הדירה במשך  41חובה על בעל הנכס לספק טמפרטורה של לפחות

על ידי ביצוע איטום, או התקנת מערכת חימום נאותה. אם לא עשה כן יוכל הדייר לדרוש מ"ועדת 

 124השכירות" לדון בבקשה להפחתת דמי השכירות.

  עם זאת הועדה העירונית לשכירות אינה יכולה להוציא "צו עשה" לבעל דירה המכריח אותו לתקן

 125פגמים.

 

 יר?מהם המקרים בהם ניתן לפנות די

 קליפורניה

  ימים מראש  61כאשר החוזה הוא לתקופה קצובה של לפחות שנה צריך בעל הנכס לתת לדייר הודעה

  126יום כאשר השכירות קצרה משנה. 31או 

  ימים מראש, ובפרט במצבים  3במקרה של הפרת חוזה על ידי הדייר, ניתן לפנותו בהודעה של

אחרת, נזק למושכר, שימוש לא חוקי במושכר,  : אי תשלום שכ"ד, הפרה של ההסכם בדרך127הבאים

תקיפת מינית או אלימה של אחד הדיירים האחרים, ביצוע עסקאות סמים או אחזקה נשק בלתי 

 חוקית במושכר. 

  במקרים בהם הבעלים מתכוון להוציא את הנכס משוק השכירות )מכירה(, או להרוס אותו ולבנות

היה לפנות את הדייר תמורת פיצוי הולם. קיים ויכוח על ( ניתן יCondominiumבמקומו בית דירות )

פרקטיקה זו הדוחקת שוכרים רבים ומגבירה את מצוקת הדיור בערים דוגמת סן פרנסיסקו. 

 . 128פרקטיקה זו מאפשרת גם הוצאת שוכרים מדירות מפוקחות

 סן פרנסיסקו

 ( צריך "סיבה מוצדקת" כדי לפנות דיירJust Causeמדירה אשר החוק ה ) ,עירוני חל עליה. לדוגמא

 אם השוכר אינו מאפשר למשכיר כניסה לנכס. 

  לקוד העירוני של סן פרנסיסקו, ניתן לפנות את הדייר כאשר בן משפחה של השוכר  37.9על פי פרק

מעוניין לגור בנכס, כאשר בעל הנכס קיבל היתר להרוס את הנכס, כאשר בעל הנכס מעוניין להסיר את 

; וכאשר בכוונתו לבצע שיפוץ מקיף בנכס. במקרה זה נקבע כי יש לשלם 129כירתוהנכס מהשוק תוך מ

דולר לכל דייר מתפנה  5411הן עומדות על  4102 -עלויות פינוי לדייר המתפנה שמשוערכות מדי שנה )ב

 הנדרש להתפנות(. 130דולר על כל דייר נכה או מבוגר 3211בתוספת 

 

                                                           
124

 .  http://www.sfrb.org/index.aspx?page=980ראו באתר ועדת השכירות :  
125

  http://www.sfrb.org/index.aspx?page=982ראו :  
126

 Civil Code Section 1946. 
127

 Code of Civil Procedure Section 1161(2)-(4). 
128

 Lee Romney (2013). San Francisco Seeks Changes to State Law on ‘No-Fault’ Evictions. Los Angeles Times 
November 17, 2013.                                                                                                                                                       

129
 . Ellis Act -על פי דבר חקיקה ידוע לשמצה בשם 
130

 . .1מעל גיל  

http://www.sfrb.org/index.aspx?page=980
http://www.sfrb.org/index.aspx?page=982
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 הסדרי אכיפה שונים

 קליפורניה: 

 ם שסורבו מטעמים מפלים )דת, גזע, נטיה מינית( יכולים להגיש תלונה למשרדי הממשלה בתוך שוכרי

. ניתן להגיש תלונה גם California Department of Fair Employment and Housing -שנה אל ה

למשרד השיכון הפדראלי של ארצות הברית. לאחר הבירור או במקביל לו יכול הדייר להגיש תביעה 

 המשפט האזרחיים ולתבוע נזקים כספיים וכן עוגמת נפש. בבתי 

  תביעות כספיות בין שוכר למשכיר יכולות להיות מוגשות בבית המשפט לתביעות קטנות או בית

. הדבר כרוך בהתדיינות, משאבים, שירותי עו"ד, (Superior Courtהמשפט האזרחי של קליפורניה )

 ועוד. 

 מוגשות לבית המשפט האזרחי. המשכיר אינו יכול לפנות את השוכר  תביעות פינוי דייר צריכות להיות

דולר ליום בגין כל  011בכוח ללא צו בית משפט. אם פינה את הדייר בכוח הוא עתיד לחוב בקנס של 

 131יום בו הפינוי בכוח נמשך.

  ההליך הפרוצדוראלי הקבוע בחוק הקליפורני הוא מהיר יחסית: מרגע הגשת התביעה צריך הדייר

יום אם  41ימים. לאחר שימוע של הצדדים יכריע בית המשפט בתוך  5להגיש תגובתו לבית משפט תוך 

ימים לסלק את  5ליתן "צו תפיסה". אם ניתן צו כזה יוכל בעל הנכס בסיוע השריף המקומי בתוך 

ק הדייר מהדירה ולהחליף מנעולים. מדובר על כן בהליך בזק )בניגוד לישראל, למשל, בה לאחר פס

 .132הדין יש להוציאו לפועל במשך תקופה ארוכה יחסית עד לפינוי המיוחל(

 :סן פרנסיסקו

 ( "החקיקה המקומית מיסדה "ועדהBoard מיוחדת לשכירות הפועלת כטריבונל מומחה לענייני )

 133שכירות ופתרון סכסוכים.

 

  דרישות תחזוקה בקליפורניה

שות התחזוקה השוטפות המוטלות על בעלי נכסים מערכת עניפה ומסועפת של רגולציה מסדירה את דרי

. בנוסף, ערים ספציפיות דוגמת סן פרנסיסקו מחילות מערכת דינים מקומית דרך חוקי עזר, 134בקליפורניה

  135המוסיפים או מעדכנים חובות בתחום זה.

 Health, Safety & Buildingעל בעל הנכס להבטיח כי הנכס עומד בסטנדרטים של בטיחות, תברואה ובניה )

Codes)136 :חובות בעל הנכס כוללות דאגה לסטנדרטים ראויים כגון . 

o  ;בידוד ואיטום קירות וחלונות 

o  ;טיפול במפגעים כגון עכברים וחרקים 

                                                           
131

 Civil Code Section 789.3 
132

 Code of Civil Procedure Sections 712.010 and 715.010 
133

 Residential Rent Stabilization and Arbitration Board (“Rent Board”) 
134
 ( קוד  California Electrical Code(, קוד החשמל של קליפורניה )California Building Codeלדוגמא: קוד הבניה של קליפורניה ) 

 ( של קליפורניה עוד. Residential Code(, קוד המגורים )California Plumbing Codeהשרברבות של קליפורניה )
135

 San Francisco Building Code 2013 –מערכת עניפה של חקיקת עזר מקומית מסדירה נושאים אלה בסן פרנסיסקו. למשל  
Amendments                                                                                                                                                                                   . 

136
 .     San Francisco 2013 Housing Codeלחוק עזר עירוני לדיור בסן פרנסיסקו, המתבסס על חקיקה מדינתית. ראו:  9.2סע'  
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o  ;תקינות מתקני הגז, המים והביוב 

o ;מים חמים, ומים זורמים 

o ;תשתית החשמל 

o  ;תשתית כיבוי אש 

o 137תקינותם של מתקנים המבטיחים חימום לדירה; 

( מגדיר מהם תנאי מחיה לא Housing Codeלקוד העירוני של סן פרנסיסקו ) 0110בנוסף לדרישות הללו, סעיף 

(. ההגדרה מפורטת למדי וכוללת למשל, היעדרו של כיור במטבח, או Sub-Standard Housingראויים )

 מערכת ונטילציה ממוכנת שאינה עובדת כהלכה. 

. האחד פועל תחת מחלקת 138ני צוותים אשר אוכפים את הדין בתחום זהעיריית סן פרנסיסקו הקימה ש 

 -DPH( והאחר תחת מחלקת התברואה )DBI- Department of Building Inspectionפיקוח על הבניה )

Department of Public Health כל בעלי הנכסים, בין אם הם בעלים של דיור ציבורי ובין אם הם בעלים .)

  139עמוד באותם סטנדרטים )"קודים עירוניים"(.פרטיים, נדרשים ל

( אשר Apartment Inspection Programלעיריה קיימת תכנית עבודה ל"בחינת תנאי מחיה למגורים" )

מתמקדת באכיפה בבתי מגורים מרובי יחידות דיור. פקחי היחידה מבצעים ביקורת שוטפת לבדיקת תנאים 

נות תושבים בדבר מטרדים )חדרי אשפה, מטרד מבע"ח, מצבורי סניטריים בחצרות ובבתים וכן בודקים תלו

 140פסולת שונים בחצר ועוד(.

בנוסף מחלקת פיקוח בניה בוחנת תלונות תושבים בנושא דיור ומבנים למגורים ומסחר. בדיקות אלה 

שו מתמקדות בשאלה האם הבניין עונה על הדרישות שבקוד הבניה? )תקנות התכנון והבניה בישראל( והאם נע

בו שינויים אסורים המשפיעים על מערכות החשמל, המים, הביוב ועוד. כל תושב יכול לפנות אינטרנטית אל 

 141(.Housing Inspection Servicesצוות הפיקוח ולזמן בתשלום בדיקה שגרתית של מערכות הבנין השונות )

לבעל הנכס לתיקון מיידי של במקרים חמורים של מגורים בסטנדרט מחיה גרוע, העיריה יכולה להוציא צו 

הבעיה או לבצע את התיקון בעצמה, ולהיפרע אח"כ מבעל הנכס. מימון הבדיקות השוטפות נעשה על ידי 

 142(.Property Taxהתושב כחלק מתשלום שנתי של המס המקומי )

 

 מנגנוני רישום של חוזי שכירות 

שכר דירה, מטילות חובה על בעלי הנכסים ערים שונות בקליפורניה, בהן קיימים הסדרים לפיקוח על גובה 

(. הסדר זה חל רק לגבי הנכסים Rent Registryלרשום את הנכס המושכר )והמפוקח( במרשם של שכירות )

ששכר הדירה בהם מפוקח. ההסדר קיים בערים כגון לוס אנג'לס, סנטה מוניקה, פאלם ספרינגס, ברקלי, פאלו 

 משכיר, על אכיפה, ופיקוח על -לרשות האחראית על יחסי שוכר הרישום מאפשר  144ואחרות.  143אלטו מזרח

                                                           
137

 . San Francisco Housing Codeראו בחוק העזר העירוני לדיור:  
138

 לחוק העזר העירוני לדיור. שם.  2.2על פי הסמכה שבסעיף  
139

 San Francisco Department of Public Health (2013). Tenants’ Rights and Resources for Safe and Habitableראו :  
     (Accessed 31 Dec. 2013). ://www.sfdph.org/dph/default.asphttpHomes. At:  

140
  http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/healthy.aspאתר העיריה מפרט את הנוהל להגשת תלונה:  
141

  http://www.sfdbi.org/index.aspx?page=233#housingראו :  
142
  לחוק העזר העירוני לדיור של סן פרנסיסקו. 2.5ראו סעיף  
143

 East Palo Alto . 

http://www.sfdph.org/dph/default.asp
http://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/healthy.asp
http://www.sfdbi.org/index.aspx?page=233#housing
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מחיר הדיור לעקוב אחר המצאי תוך מימון פעילותה. הרישום מצריך תשלום אגרה ואותה אגרה משמשת 

למימון עלויות בית הדין המקומי לשכירות והמערך התומך בו. בעל בית שלא רשם את הנכס המפוקח 

.  בנוסף, קיימות רשויות מקומיות )לא 145וכל להעלות את שכר הדירה כללשבבעלותו במרשם הנכסים לא י

. עם זאת, רשויות מקומיות 146כולן( המטילות קנסות על בעל דירה אשר לא רשם את הנכס כמתבקש בחוק

רבות בקליפורניה )כגון סן פרנסיסקו( אינן מטילות חובה על רישום יחידות הדיור במרשם כלשהו שכן 

 147שבים למקילים עם בעלי נכסים.ההסדרים בהן נח

 

 ?עד כמה ההסדרים החקיקתיים חלים גם על שכירות "רגילה"  בשוק החופשי

נועדו ליצור שכירות הוגנת ולהסדיר את מערכת  קליפורניהבהאם ההסדרים החלים בין שוכר ומשכיר 

כירות החלים בשהטבלה שלהלן מפרטת את ההסדרים ? היחסים גם כאשר הנכס אינו מפוקח מבחינת המחיר

 מפוקחת וכזו שאינה מפוקחת עם דגש על תחום העיר סן פרנסיסקו. 

שכירות במחיר  

 מפוקח

שכירות "רגילה" 

 בשוק החופשי

חובות שונות של המשכיר )כגון ביצוע תיקונים, חובה לספק מידע לשוכר טרם תקופת השכירות, 

 חובת אספקת מים חמים, הודעה מראש טרם ביקור בנכס(.

וכן חובות   +

מיוחדות לדיור 

 מפוקח כגון חימום.
+ 

 איפוס דמי השכירות
+ + 

 אפשרות המשכיר לגבות ערבות
+  + 

 איסור כפייה והטרדה של הדייר על ידי המשכיר
+ + 

 אפשרות הדייר להישאר בנכס לאחר תום תק' השכירות   
+  - 

 נכס להרוס אותו וכולי(עילות הפינוי )אי תשלום שכ"ד, תשלום באיחור, כוונת בעל ה
+  + 

 העלאת מחיר השכירות על פי מחיר מקסימום הקבוע בחקיקה.  
+ - 

אפשרות השוכר לבקש דיון מיוחד בפני בית הדין לשכירות כאשר הוא מקבל הודעה מאת 

 המשכיר על הכוונה להעלות את דמי השכירות. 
 + -  

 פיקוח על תנאי התחזוקה של הנכס המיועד למגורים
+ + 

 פיקוח על מחיר השכירות על ידי ועדת שכירות עירונית
+ -  

 יישוב סכסוכים על ידי ועדת שכירות עירונית
+ + 

 רישום השכירות במרשם מיוחד לשכירות
- - 

 

                                                                                                                                                                                           
144

נגנון הנזכר של ( היא הממסדת את המOrdinance. הלכה למעשה פקודה עירונית )Thousand Oaks, West Hollywoodלרבות  
 רישום דירות להשכרה. 

145
 Janet Portman & David Brown (2013). California Tenants’ Rights. 13

th
 Edition. Berkeley: California. pp 51-54 

146
 , שם. Portman & Brownראו  
147

 . 22, בעמ' Portman & Brown 2013ראו  
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 האם הסדרת השכירות מוטה שוכר או משכיר? 

 וחדות המדגימות זאת. ההסדר הקליפורני מנסה לאזן בין זכויות הצדדים. ניתן להבחין במספר תניות מי

 מחד, הסדרים מיוחדים לטובת השוכר כמו למשל: 

  .חובות יידוע לפני ואחרי כניסה לדירה 

 .חובות יידוע לפני העלאת שכ"ד 

  השוכר יכול להודיע חד צדדית על פינוי המושכר אם הוא לא ראוי למגורים. אם לאחר מתן הודעה

ל הנכס, רשאי השוכר לפנות את הנכס חד צדדית בכתב לא תוקנו הים במשך זמן סביר על ידי בע

(Abandonment Remedy .) 

  השוכר יכול להחליט שלא לשלם את שכ"ד אם בעל הנכס לא תיקן פגמים מהותיים, אם כי הוא

 148מסתכן בתביעה נגדית.

  ,אפשרות לסיים את השכירות במגוון מצבים כגון אם השוכר היה קורבן לאלימות בתוך המשפחה

 149ימות או תקיפה מינית.קורבן אל

  אפשרות לדרוש מבעל הנכס טרם עזיבתו את הנכס לבצע בדיקה משותפת של מצב הנכס )כדי שאחרי

 העזיבה לא יועלו טענות מאוחרות על נזקים ועוד(.

  150יום מתום תקופת השכירות. 40קבלת הערבון בחזרה תוך 

 יומיים כבדים.  לא ניתן לפנותו בכוח. אם בעל הנכס עשה כן הוא יספוג קנסות 

 מאידך, הסדרים מיוחדים לטובת המשכיר: 

  אין פיקוח כלל ארצי על גובה השכירות או על שיעור העלאתה, דבר הממקם את ההסדר הקליפורני

 במובהק על הספקטרום של "טובת בעל הנכס". 

 מידע(.קבלת מידע רב על השוכר הפוטנציאלי טרם ההתקשרות )וחיובו בעלויות הנלוות לשם קבלת ה 

  .יכולת לדרוש כי השוכר יתקן פגמים לא מהותיים 

  חודשים מדמי השכירות.  3קבלת ערבות עד לגובה של 

 .)יכולת קיזוז חובות מהערבות )בניגוד, למשל, להסדר באונטריו שלא מאפשר זאת 

 ך הליכים משפטיים מהירים יחסית ויכולת הוצאה לפועל מהירה של פסק הדין לפינוי שוכר סורר בתו

 ימים מנתינתו.  5

  .יכול להרוס את הנכס או להוציאו משוק השכירות בדרך אחרת תוך מכירתו ופינוי הדייר 

ניתן לומר כי אמנם החוק מקנה הגנות רבות לדייר, אך כנגד זאת הוא מתירני יחסית ביחס לבעל הנכס, מגן על 

ה לו אפשרות רחבה לבדוק מה מצבו קניינו, מעניק לו אפשרות פינוי מהיר )אמנם דרך בית המשפט( ומקנ

 הפיננסי והמשפטי של שוכר פוטנציאלי. 

המצב שונה מעט בסן פרנסיסקו שם ההסדר מוטה במובהק לטובת הדייר בשל הפיקוח ההדוק על דמי 

השכירות, הגבלה קשה על שיעור ההעלאה אשר נמוך לעיתים ממדד המחירים לצרכן. כמו כן בסן פרנסיסקו 

 ירות" אשר מפקחת באופן הדוק על תנאי המחיה של הדייר. קיימת "ועדת שכ
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 Green v. Superior Court (1974) 10 Cal.3d 616 [111 Cal.Rptr. 704]. 
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 Civil Code Section 1946.7 
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 Civil Code Section 1950.5 
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 חוזקים של ההסדר בקליפורניה

  פרוצדורה: החוק מתווה פרוצדורה מדוייקת לקיומם של תהליכים שונים. יש בכך לעתים כדי

המשכיר ויוצר ודאות. לדוגמא: החוק מפרט  \להקשות על הצדדים, אך לעיתים הדבר מגן על השוכר

שבמסגרתו יוכל בעל הנכס להראות את הנכס לקונים פוטנציאליים. במסגרת זו קובע  הליך מסויים

למשל החוק כי בכל ביקור בנכס, על הבעלים או מי מטעמו להשאיר כרטיס ביקור במידה והשןכר לא 

 151היה בנכס.

 י איזון מידתי והוגן בין שוכר למשכיר. כשמדובר על דירה להשכרה בשוק החופשי, מעניק החוק לשנ

 הצדדים הגנות שונות ומיוחדות. 

  קביעת כללים מפורטים וברורים. למשל, בכל הנוגע למצבים בהם יוכל בעל הנכס, לאחר עזיבת

השוכר, להפחית מהערבות תשלומים בגין נזקים שהתגלו לאחר העזיבה. החוק מגדיר מפורשות פרק 

 להיות "סבירה". יום להשבת הערבון, ומציין כי כל הפחתה ממנו צריכה  40זמן של 

  מאפשר חופש לצדדים להסכים על פרטים רבים במסגרת ההסכם )למשל, אילו קלקולים יתוקנו, האם

 ניתן לעשן בנכס ועוד(. 

  מאפשר לרשויות מקומיות ליצור הסדרים מקומיים המושפעים משוק השכירות שלהן. לרבות

 הסדרים בדבר פיקוח על דמי השכירות. 

 

 ההסדר בקליפורניה חולשות, וביקורות, על

  פלישה לפרטיות השוכר בעצם מתן האפשרות למשכיר לדלות פרטים על ההסטוריה הפיננסית

 והמשפטית שלו. 

  הליכי אכיפה הינם אמנם מהירים, אך הם נעשים במסגרת הליך משפטי הדורש מהצדדים לשכור

נם דייר יכול להגיש כתב לעיתים שירותי עורך דין, ולשלם אגרות בית משפט )כמה מאות דולרים(. אמ

 הגנה ללא עורך דין אך הדבר אינו מייעל את ההליך, אלא עלול לגרום לנזקים לדייר. 

  .היעדרו של טריבונל שכירות מתמחה, זול, כעין שיפוטי כלל מדינתי 

  הסדר פרוצדוראלי מדי : ריבוי של כללים מסרבל את יחסי השכירות ומצריך הסתייעות במומחים

יום מראש  61יום או  31)למשל, בעל נכס שאינו בקי בחוק יתקשה להחליט האם עליו לתת הודעה 

 לפני החלטתו לסיים ולא להאריך את חוזה השכירות(. 

 ית את הפיקוח על השכירות בתחומן יוצרות איזון מרחבי: ערים המסדירות נקודת\חוסר צדק

ביקושים אדירים ומשמשות כ"מגנטים" מרחביים המתחרים עם רשויות אחרות. במצב דברים זה 

 הערים בהן קיימים הסדרי פיקוח הופכות ליעדים אטרקטיביים למגורים על חשבון ישובים אחרים. 

 הנכס לידיים ספקולנטיות לצורך בניית  מאפשר "פתחי מילוט" רבים מדי לבעל נכס היכול להעביר את

 152בתי דירות חדשים, באופן שמדיר ומסלק דיירים קיימים החיים בשכירות.
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 Civil Code Section 1954(d)(2)    
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 העיר סן פרנסיסקו  :ההיבט המקומי

של המאה הקודמת עלתה הטענה  81-וה 71 -ממשקי הבית בסן פרנסיסקו גרים בשכירות. במהלך שנות ה 61%

ה מהווה פגיעה בלתי מידתית ובלתי חוקתית בקניין הפרטי. בית המשפט כי קביעת פיקוח על שיעור ההעלא

העליון בקליפורניה דחה את מרבית התביעות שהוגשו כנגד חוקי עזר עירוניים המטילים פיקוח, תוך קביעה 

 153עקרונית לפיה פיקוח על שכר דירה, אינו בלתי סביר אם הוא נעשה באופן שקוף, בהיר, שוויוני.

( המסדירים באופן מעט Ordinances, Codesחלו רשויות מקומיות לחוקק חוקי עזר עירוניים )משכך נפסק, ה

 שונה מרשות לרשות את יחסי השוכר והמשכיר ואת אופן ושיעור עדכון שכר הדירה. 

רשויות מקומיות פועלות בתוך המסגרת החוקית שמתווה המחוקק הפדרלי והמדינתי. אמנם הרשויות 

למדי לחוקק בתחום הדיור והפיקוח על מחירי הדיור, אך קיים מתח מתמיד בין  המקומיות חופשיות

 עצמאותן לבין רצון המחוקק להגביל "מלמעלה" הסדרים מקומיים. 

-Vacancy De -אסר המחוקק הקליפורני על רשויות מקומיות לבטל את ה  81 -כך למשל, במחצית שנות ה

Controlשר לבעל נכס, לאחר תום השכירות והתחלפות דייר, לשאת ולתת , כלומר את אותו מנגנון חוקי המאפ

 . 154עם דייר חדש על איזה סכום שיחפוץ על פי תנאי השוק )"איפוס" הפיקוח(

מספר רשויות מקומיות בקליפורניה אימצו הסדרים מקומיים של פיקוח על שכר דירה ובהן: סן פרנסיסקו, 

 , סן חוזה, בברלי הילס, מערב הוליווד ועוד. סנטה מוניקה, ברקלי, לוס אנג'לס, לוס גאטוס
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 ביקורות על ההסדר בסן פרנסיסקו

מיחידות הדיור נמצאות בבעלות אנשים יחידים פרטיים )כאלה שאינם  31%על פי הערכות, בסן פרנסיסקו 

יזמים, משקיעים מוסדיים(. השאר נמצאות בבעלות פרטית של יזמים, או בבעלות ציבורית. רק היחידות 

 מפוקחות במסגרת החוק המקומי בהסדר שהוא לכאורה מאוזן.  0979שנבנו לפני 

לאחרונה נמתחה ביקורת על כך שההסדר הרגולטורי מגן למעשה על העשירים ומסבסד אותם. היות ושליש 

(, הרי שאותן משפחות Mom & Pop Investmentמיחידות הדיור נרכשו על ידי משפחות ממעמד הביניים )

מפוקחות, אינן יכולות להעלות את שכר הדירה בהתחשב בהכנסה של השוכר. במצב בו מתעשרים  שדירותיהן

זאת משום    155חדשים מתעשיית ההייטק והקלינטק עוברים לסן פרנסיסקו, נוצר למעשה עיוות חברתי.

 דולר ויותר.  011,111ממשקי הבית באיזורים מפוקחים הינם בעלי הכנסה של  45%שלפחות 

לפחות ממשקי הבית גרים  61%הדוק על שכר הדירה מוביל גם לתוצאות לא רצויות אחרות. הפיקוח ה

בשכירות ולכן מרבית התושבים בעלי כוח ההצבעה הינם כאלה שיש להם אינטרס שההסדר הנוכחי יימשך גם 

 יחידות דיור להשכרה בסן 402,111-במחיר של עיוותים שונים בשוק. על פי הערכות זהירות, מתוך כ

יחידות דיור נהרסות מדי שנה לצורך בניית קונדומיניומים ומבנים חדשים במקומן )שאינם  0111פרנסיסקו, 

  156יחידות דיור נותרות ריקות משום שבעליהן מעדיפים שלא להשכירן. 01,111 -מפוקחים(. בנוסף, כ

יעה הרווחת בקרב פרנסי יחד עם זאת, נוכח מצוקת דיור והיעדרו של מלאי דירות מספיק בסן פרנסיסקו, הד

 . 157העיר היא כי יש צורך בהמשך ההסדר של פיקוח על שכירות כדי לא ליצור עליית מחירים בלתי סבירה
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 ההסדר באנגליה ולונדון: בריטניה
 

קוח אינו דירות מפוקחות. , ניתן לומר כי ככלל ההסדר האנגלי הינו מקיף למדי. זאת על אף שהפי 144,444 -בבריטניה כולה כ

שכיח ביחס למדינות אחרות שנבחנו ובמובנים רבים הוא אף נוטה לטובת המשכיר. קצין שכירות ובית דין לשכירות מפקחים על 

יישום החוק, קיים מרשם של שכירויות המאפשר לכל המעונין לבדוק את מחיר ההשכרה של הנכס, העלאת דמי השכירות 

באישור הרשויות לכך. ההסדרים הנוגעים לחובות וזכויות השוכר והמשכיר חלים אפשרית פעם בשנתיים אך גם אז יש צורך 

ברובם גם על שכירות "רגילה" שאינה מפוקחת, ובית הדין מוסמך לבחון אם דמי השכירות הנגבים הינם "הוגנים" וסבירים 

 ביחס למקובל בשוק החופשי. 

נם "מתאפסים" עם התחלפות הדייר; הסדרי הפיקוח חלים בעיקר כמו כן מצאנו כי באנגליה דמי השכירות לדירות מפוקחות אי

; דמי השכירות המפוקחים מוצמדים בד"כ למדד המחירים לצרכן; לא ניתן לפנות שוכר 1090על דירות ישנות שנבנו לפני שנת 

החקיקה )כגון בעל בדירה מפוקחת כל עוד לא הפר את ההסכם )הבטחת המשכיות( ובנוסף קיימות עילות פינוי מיוחדות על פי 

 נכס המבקש לשוב ולגור בנכס שלו(.

בנוסף מצאנו כי החוק האנגלי מסדיר בפירוט את חובות וזכויות הצדדים להסכם, לרבות פירוט סוגי העבודות שבעל הבית נדרש 

מפקח על לבצען. עוד מצאנו כי באנגליה הסדר מיוחד הדורש את הפקדת הערבות שניתנה במסגרת הסכם שכירות אצל גוף ה

 מימוש הערבות. 

 

, וכרבע 158ממשקי הבית שוכרים נכסים למגורים באנגליה בשכירות בשוק החופשי 03% -על פי הערכות, כ

מהתושבים בלונדון גרים בשכירות. באנגליה קיימת ביקורת נוקבת על היעדרם של מנגנונים משמעותיים 

תן להעלות את השכירות כל שנה על פי מדד של ואולם על פי החקיקה הקיימת ני  159לפיקוח על דמי השכירות.

Fair Rent 160בלבד יחידות דיור 011,111.  אך מנגנון זה, בכל הנוגע לדירות מפוקחות, חל עם פי הערכה על   . 

 

הרכב הבעלויות על דירות: דירות הנמצאות בבעלות פרטית של יחידים, דירות בבעלות 

 חברות פרטיות ומוסדות ציבוריים.

  בבעלות  69% -מיליון נכסים למגורים )דירות, בתים פרטיים וכולי(. מתוכם כ 44.2 -סה"כ כבאנגליה

   161.בשכירות 30% -פרטית של המחזיקים בהם ו

 מיליון יחידות דיור מושכרות מבעלים ציבוריים ופרטיים.  7-בכל אנגליה מדובר בכ 

 שוכרים ממשקי הבית  08% -כ( מגורמים ציבורייםSocial Housing).162   :לערך מיליון נכסים 2קרי 

( וכן ממלכ"רים אשר Council Housingמושכרים על ידי דיירים מהמדינה, מהרשויות המקומיות )

בונים על קרקע פרטית אך משכירים את יחידות הדיור במחירים נמוכים )גורמים אלה נקראים על פי 

 ות ל"דיור בר השגה".. דירות אלה נחשב .(RSLs- Registered Social Landlordsרוב 
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שוכרים דירה נוספים  08% -לערך שוכרים דירה בשוק החופשי וממשקי הבית  03%מיליון תושבים,  53 -באנגליה בלבד כ  

 Central Bureau of Statistics -בשכירות מגורמים ציבוריים )בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בבריטניה
(2011). Housing: Social Trends No. 41. 
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  Dave Hill (2012). London Housing Crisis: What is the Case for Rent Control? The Guardian 12 June 2012  וראו גם
 את הנתונים בדוח הפרלמנטרי שנכתב על ידי דיוויד לונד: 
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  03% מיליון נכסים לערך  4.9 -המדובר על כ)  163מבעלים פרטיים שוכרים ממשקי הבית באנגליה

בעשור האחרון ניכרת עליה במספר משקי   (.164מתוכם כמיליון נכסים המושכרים למשפחות עם ילדים

 165בית התלויים בדיור להשכרה באנגליה.

 

 ? באנגליה תחת הסדרי פיקוח שכר דירהכמה דירות ונכסים למגורים נמצאים 

 במחיר מפוקח עליהן חלים המושכרות יחידות דיור  011,111 -כ על פי הערכות, בבריטניה כולה נותרו

על פי הערכה, מצויות   166.תוך פיקוח על מחיר השכירות( Fair Rentהסדרים של "שכר דירה הוגן" )

ית לסך כל יחידות הדיור המושכרות בשוק מספר זניח יחס מרביתן באנגליה, ואולם מדובר על 

יש לזכור כי בנוסף לדירות אלה, עליהן חל פיקוח מחיר ופיקוח עדכון מחיר   167(.4% -החופשי )כ

באופן ישיר, באמצעות החקיקה, קיימים באנגליה הסדרים רבים לעיגון "דיור בר השגה" כמפורט 

 למעלה. 

 

 החוקים החלים באנגליה

 0977שכירות" משנת באנגליה קיים "חוק ה ( שעודכן פעמים רבותRent Act החוק מסדיר את .)

מים את שיעור עליית דמי השכירות )על מערכת היחסים בין שוכר ומשכיר ואף מגביל במקרים מסויי

 168פי תקנות מיוחדות שהותקנו מכוחו(.

  דברי חקיקה רבים אחרים כגון הבנוסף קיימים- Housing Act 1988  למעשה את אשר ביטל הלכה

  169הפיקוח על דמי השכירות עבור נכסים חדשים. תחת זאת, מעדיפה המדינה לתת סבסוד בשכ"ד.

מפוקחת ובלתי  –נוצרו בפועל שתי סוגי שכירויות  Housing Act -עם אישורו של חלק א' של ה

ון מפוקחת. המפוקחת חלה על נכסים "ישנים" וחוזי שכירויות שהחלו טרם כניסתו לתוקף של התיק

 לחוק )ראו פירוט בחלק הבא(.

 לצד ה- Housing Act   קיימת חקיקת הרשויות המקומיות אשר מגדירה אילו דירות נותרות

   170בפיקוח.

 .171דברי חקיקה נוספים מסדירים את מערכת היחסים בין שוכר ומשכיר 
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 . שם, Central Bureau of Statisticsראו  
164
  ראו את הדו"ח הפרלמנטרי המיוחד בנושא מצב הדיור בבריטניה: 

Brian Lund (2013). The Private Rented Sector: Memorandum on Rent Control. Parliamentary Transcripts.      
165
  שם. 
166

 Patrick Collinson (2012). Fair Rent Tenants Are Still Sitting Comfortably. The Guardian June 1, 2012   :וראו גם אצל 
Brian Lund (2013). The Private Rented Sector: Memorandum on Rent Control. Parliamentary Transcripts         

167
אלף  ..9 -יחידות דיור להשכרה בשוק החופשי כך ש ...,1,152 -מצויות בבריטניה כולה כ (לעיל Lundי הערכות )ראו אצל על פ  
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 Rents Act (Maximum Fair Rent) Order 1999 -תקנות אלה ידועות בתור 
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 Dave Cowan & Emma Laurie (2004). Tenancy Law: England & Wales. Research Report for the Europeanראו:  
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 האם יש נכסים למגורים שהסדר הפיקוח על שכ"ד אינו חל עליהם?

. דייר שהיה שוכר לפני מועד זה 0989ינואר  05ם ישנים יחסית ועל שכירויות שהחלו לפני הפיקוח חל על נכסי

נכסים אחרים מוחרגים יוכל להמשיך לשכור במחיר נמוך יחסית, וכך גם חליפיו, כל עוד השכירות נמשכת. 

רויות מההסדר ולא יחול עליהם פיקוח. כתוצאה מכך הולך ופוחת מספר יחידות הדיור המפוקחות ושכי

 בנכסים שנבנו לאחר מועד זה אינן מפוקחות. 

בנוסף, לא יחולו הסדרי פיקוח על שכ"ד כאשר בעל הנכס הוא רשות ציבורית, אם הנכס משמש למלונאות או 

 מעונות אוניברסיטאיים, או כאשר הנכס משמש לנופש. 

 

 האם השוכר והמשכיר חופשיים לקבוע את דמי השכירות הראשוניים? 

"שכירות מובטחת קצרה" וגם "בשכירות מובטחת" )ראו להלן( יוכלו הצדדים לסכם ביניהם את גובה כן. גם ב

דמי השכירות משוכר למשכיר מרצון. במידה ובמהלך השכירות מתגלעת מחלוקת לענין גובה דמי השכירות או 

המחוזות של  5-שיעור העלאתם, יוכל הדייר או בעל הנכס לפנות לבתי דין מיוחדים לשכירות שהוקמו ב

 אנגליה. 

(. הערכת דמי Rent Officerלעומת זאת, דמי שכירות ביחידות דיור מפוקחות ייקבעו על ידי "קצין השכירות" )

( נעשית בשים לב להנחה כי דמי השכירות צריכים להיקבע כאילו אין כלל Fair Rentהשכירות ההוגנים )

הערכת דמי השכירות, יעריך  \ולכן בעת תהליך השומהביקושים שעולים על ההיצע באיזור ) \מצוקת דיור 

(. לאחר קביעת דמי השכירות ההוגנים הם יפורסמו 172קצין השכירות האם קיימת כיום מצוקת דיור באיזור

המשמש מקור מידע מהימן לגבי מחירי שכירויות מפוקחים  (Rent Registerבלוח השכירות הממשלתי )

או המשכיר לזמן את קצין השכירות לשם קביעת מחיר דמי השכירות  באיזורים שונים במדינה. על השוכר

 . 173ההוגנים וביצוע רישום של השכירות בלוח השכירות הממשלתי

במסגרת רישום השכירות הראשוני, יישאר הרישום בתוקפו במשך שנתיים   Fair Rent -לאחר קביעת ה

 רות.שלאחריהם יוכל אחד הצדדים להסכם לדרוש עדכון של דמי השכי

 

 אופן העלאת דמי השכירות באנגליה

 נכסים למגורים שמצויים בפיקוח

  (, יוכל בעל הנכס להעלות 0989ביחידות דיור שנמצאות תחת הסדר מפוקח )אלו שהושכרו לפני ינואר

 לאחר שנתיים מהיום בו נקבע מחיר השכירות הראשוני על ידי קצין השכירות.  את דמי השכירות

 ולנוסחא הקבועה בחוק 174בהתאם לעליית המדד בד"כ שנתיים כאמור יעשה עדכון השכירות לאחר  

לצורך זה תתבצע . 175(Maximum Fair Rentאשר קובעת מהו הסכום המקסימלי שניתן לגבות )

  הערכה מחודשת של "קצין שכירות".

                                                           
172

 .HM Courts & Tribunals Services (2013). First-Tier Tribunal Property Chamber: Guidance on Rent Casesראו :  
London.                                                                                                                                                                                           

173
קיימת מערכת שלמה של הנחיות וכללים עבור קצין השכירות כולל כללים לגבי ביקורים בשטח, שמיעת הצדדים, איזור ניגוד  

 ( באתר:Valuation Office Agencyע לדירה כדי להעריכה ועוד. ראו באתר ה"מעריכים" הבריטים )עניינים, מתי ניתן לא להגי
orporate/Publications/Manuals/RentOfficerHandbook/FairRentRegistration/TenancyInformation/thttp://www.voa.gov.uk/c

oc.html#TopOfPage  
174

 לעתים יהיה צורך להוסיף אחוז מסויים תוספת על מדד המחירים לצרכן. האחוז מתעדכן משנה לשנה.  
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 ( "קצין השכירות"Rent Officer יקבע את שיעור ההעלאה בהתאם לחוק השכירות משנת )צין . ק0977

השכירות מבקר בנכס המפוקח ולוקח בחשבון את מצבו הפיזי כמו גם שיפורים שקיימים בו. בעל 

הנכס או השוכר יכולים להתנגד לשיעור ההעלאה שנקבע, ובמצב זה ידון בית הדין לשכירות בנושא 

  (.Rent Assessment Committeeאו  Residential Property Tribunalויקבע את שיעור ההעלאה )

 ( "קצין השכירות"Rent Officer ( יעריך את דמי השכירות הסבירים לנכס מסוג זה )תוך חישוב

 Maximum Fair -המבוסס על הנחה שאין מחסור בנכסים מסוג זה בשוק( ולאחר מכן יחשב את ה

Rent  על פי מדד המחירים לצרכן והנוסחא הקבועה בחוק. בסופו של יום ייקבע מחיר השכירות

על פי הסכום הנמוך יותר מבין שני המדדים הללו )הערכת מומחה של קצין השכירות מחד, המעודכן 

 176או נוסחאת חישוב הצמודה למדד מאידך(.

  כל פעם שנעשה רישום חדש של אותה דירה בפיקוח )למשל כשמתחלף דייר(, נדרש קצין השכירות

ם לצרכן. לכן, למשל, אם דירה תוספת לדמי השכירות, נוסף על מדד המחירי 5%להוסיף להערכה שלו 

, ולאחר מכן התחלף דייר, ייקרא קצין השכירות Fair Rent -שנים תוך שנקבע בה ה 01היתה בפיקוח 

לבצע הערכה של המחיר ההוגן על פי התהליך המתואר לעיל, ויהיה עליו להוסיף לכל קביעה שלו 

 . 177ממחיר השכירות 5%-סכום השווה ל

 ל הדירה לדרוש העלאה נקודתית מיוחדת בשל הוצאות שהוציא לשיפור במקרים מסויימים יוכל בע

 הנכס. 

 

 )"שוק חופשי"( נכסים למגורים שאינם בפיקוח

 ה מסויימת. גם נכסים המצויים בשכירות בשוק החופשי נתונים לבקר 

 ( בשכירות שהיא תקופתיתPeriodic Tenancy דהיינו שכירות שמתחדשת כל שבוע או כל חודש )

 ית, יהיה ניתן להעלות את שכר הדירה רק פעם בשנה. אוטומט

 ( בשכירות שאינה תקופתיתFixed-Term ( דהיינו שכירות שנקבעה לתקופה מסוימת מראש )למשל

שכירות לשנה( יכול בעל הנכס להעלות את דמי השכירות עם סיום התקופה הנקובה בהסכם בין 

 הצדדים. 

 שכירות תקופתית או לא תקופתי( ת( העלאת דמי השכירות צריכה להיות הוגנת )בכל מקרהFair )

 . 178באופן שעולה בקנה אחד עם דמי השכירות הממוצעים המקומיים

 אך אם קיבל השוכר הודעה מהמשכיר )כמתחייב בחוק( עלאת השכירותה אמנם אין מגבלה על שיעור ,

)למשל,  דין לשכירותעל העלאה צפויה של דמי השכירות, יכול השוכר לבקש דיון מיוחד בפני בין ה

כאשר עומד להסתיים חוזה השכירות והבעלים מתכוון להעלות את התשלום, או כאשר גובה ההעלאה 
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 וססת עליו. זאת לפי: הנוסחא אינה בדיוק מצמידה למדד המחירים לצרכן אך היא מב 
   The Rent Acts (Maximum Fair Rent) Order 1999    

176
ראו באתר "קציני השכירות" :  

heRentOfficerFairRentsFactsheetJune2013.pdfhttp://www.voa.gov.uk/Corporate/_downloads/pdf/T     
177

 . .5בעמ'  183, לעיל ה"ש Department of Communities & Local Government -ראו מדריך ה 
178

בד"כ עדכון של דמי השכירות השנתיים בהצמדה למדד המחירים לצרכן נחשבת ל"סבירה" אך גם העלאה מעבר לכך על ידי  
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ובה הוא מציע העלאה  Housing Act -לא הוגדר מראש בחוזה ובעל הנכס שולח הודעה על פי ה

 . מסויימת לדייר(

 ק בשכירות בשוק החופשי, הוא אם דייר בנכס סבור כי שכר הדירה שהוא משלם גבוה ממחיר השו

 יכול לפנות לבית הדין לבירור. 

  במקרים הללו בית הדין יוכל לקבוע את שכר הדירה הראוי והסביר בהתחשב במצב השוק ובנכסים

הסמוכים. הדבר מחייב בירור נתונים והשוואה לעסקאות דומות בשוק. בכל מקרה המחיר שייפסק 

משמעותית במחירים, בית הדין אינו יכול להתעלם ממנה יהיה מחיר השוק, כך שאם היתה עליה 

 ועליו לפסוק בהתאם לשוק. 

  הפניה אל בית הדין לשכירות, לשם בירור ועדכון גובה שכ"ד, יכולה להתבצע הן במצבי "שכירות

מובטחת קצרה" והן במצבי "שכירות מובטחת" לטווח הארוך )ראו דיון להלן בסוגי שכירויות 

 .179אלה(

 

 גבי שכירות ארוכת טווחהסדרים ל

(, הינו מורכב ולא ידידותי בעליל. מערכת מסובכת של Common Lawהדין האנגלי, כחלק מה"קומון לו" )

 דינים ודיני משנה שולטים באספקטים שונים של מוסד השכירות. 

 (:לגבי נכסים "בשוק החופשי" )שאינם מפוקחים

 ייחסים לשכירות של נכסים פרטיים בשוק החופשי : כעיקרון קיימים שני סוגי שכירויות מרכזיים המת

 "מרבית השכירויות בשוק החופשי הן שכירויות זמניות, לתקופות קצובות "שכירות מובטחת קצרה :

(Assured Shorthold Tenancy Agreement של עד שנה. בעל הנכס יוכל לפנות את הדייר לאחר )

  181. קיימת רשימה סגורה של סיבות לפינוי180פטמתן הודעה מראש של חודשיים, וקבלת צו בית מש

 אך בשכירות מובטחת קצרת מועד קיימת חובה על בית המשפט לתת צו פינוי כשהתבקש לכך.

 "שכירות מובטחת( "Assured Tenancy חלק מסוים מהשכירויות בשוק החופשי הן שכירויות .)

א ארוכת טווח ולא ניתן יהיה מובטחות. שכירות מסוג זה מעניקה הגנה רבה יותר במובן זה שהי

 "פינוי דייר"(.  -לפנות את הדייר אלא על פי רשימה סגורה של עילות הכתובות בחוק )ראו להלן

על כל אחד מהסוגים הללו חלה מערכת דינים מעט שונה, הנוגעת למשל לזמני הוצאה לפועל של הודעת פינוי. 

ת אחת מעילות הפינוי הקבועות בחוק, יוכל בעל כאשר מדובר על שכירות "מובטחת" לטווח ארוך ומתקיימ

לעומת זאת כאשר מדובר על   182הנכס לפנות בהליך מהיר יותר לבית המשפט כדי להוציא לפועל את הפינוי.

 "שכירות מובטחת קצרה" לא נדרש בעל הנכס להצביע על אחת מעילות הפינוי לפני קבלת הצו. 

 

 (Rent Act -לגבי נכסים מפוקחים )תחת ה

כסים שדמי השכירות בהם מפוקחים הם בהגדרה "ארוכי טווח". לא ניתן יהיה לפנות את הדייר כל עוד שילם נ

דמי שכירות ולא הזיק לנכס. גם כאשר הסכם השכירות פג, לא ניתן יהיה לסלק את הדייר כל עוד הוא עומד 
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 .19בעמ' , 911לעיל ה"ש  Cowan & Laurie 2004ראו גם אצל:  
180

 Protection from Eviction Act 1977לחוק הפינוייים האנגלי:  2ראו סעיף  
181

 . Notice to Quitמתן ההודעה נקרא :   
182

. הוראות אלה מאפשרות לבית  המשפט לקבל  Part 55, Civil Procedure Rulesלכללי הפרוצדורה באנגליה:  22ראו חלק   
  Cowan & Laurie 2004החלטה בהתבסס על מסמכים שהוצגו לו ולא לשמוע באריכות את הצדדים. ראו לענין זה גם אצל 

 . 21בעמ' 
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מעילות הפינוי, כגון אי . אם בעל הנכס ירצה לפנותו, יצטרך להראות כי התקיימו אחת 183בכל התשלומים

 תשלום דמי שכירות, או אם בעל הנכס מעוניין לעבור לגור בנכס בעצמו.

 

 האם מתאפשר "לאפס" את דמי השכירות ומתי?

  כן. החקיקה הבריטית אינה מתערבת בחופש החוזים והצדדים רשאים להחליט מה יהיה גובה דמי

 .במסגרת שכירות לא מפוקחת השכירות כאשר מתחלף שוכר

   עם זאת, בכל הקשור לנכסים למגורים בהם דמי השכירות מפוקחים, מאפשר החוק להתערב בגובה

( כך שימשיך לחול הסדר של פיקוח Rent Officerהתשלום על ידי קבלת החלטה של "קצין שכירות" )

דמי השכירות החדשים ירשמו במירשם השכירות הממשלתי . 184גם כאשר יש תחלופה של שוכרים

(Rent Register שהוא מאגר תיעוד היסטורי של נכסים ומחירי השכירות הנוגעים להם. המאגר )

 פתוח לכל כך ששוכרים פוטנציאליים יכולים לכלכל את צעדיהם. 

  כשמדובר על נכס מפוקח, דמי השכירות לתקופות שכירות חדשות לא "יתאפסו". קצין השכירות

. בתוספת של שערוך Rent Register -שם ביעדכן את המחיר החדש בהתחשב במחיר הקודם שנר

 תקופתי על פי מדד המחיר לצרכן. 

 

 חובות השוכר על פי החקיקה והגנות על המשכיר

  .תשלום דמי השכירות. שמירה על הנכס. לא להזיק פיזית היזק רשלני לנכס או חצריו 

 ( תשלום של ארנונה ומיסים מקומיים שוניםRates \ Council Taxes .) 

 185לט את הנכס ללא אישור מפורש של הבעלים, אלא אם החוזה אינו אוסר זאת במפורש.לא לסב 

  .תיקונים במושכר במידה ונגרמו על ידי השוכר 

 ערבון טרם השכירות. המדובר על נוהג הקיים בעיקר בשכירויות קצרות \אין חובה על הפקדת ערבות

( או שכירות במחיר מפוקח, Assured Tenancy(. כאשר השכירות ארוכת מועד )Shortholdמועד )

החוק אינו מאפשר לבעל הנכס לגבות ערבות שכן שכירויות אלה בהגדרה הנן לטווח הארוך וערבות 

המוחזקת שנים על ידי בעל הנכס אינה בגדר פתרון שהמחוקק ביקש ליישם )במקום זאת, קיימים 

 מנגנונים אחרים כגון פנייה לטריבונל השכירות(.

                                                           
183

 למדריך השכירויות של הממשלה:  99ראו בעמ'  
Department of Communities & Local Government Government (2012). Regulated Tenancies. London:HMO  

184
  pdfhttp://www.voa.gov.uk/Corporate/_downloads/pdf/TheRentOfficerFairRentsFactsheetJune2.013ראו :  
185

 . 15. בעמ' Department of Communities & Local Government (2012). Regulated Tenancies. London:HMOראו:  

http://www.voa.gov.uk/Corporate/_downloads/pdf/TheRentOfficerFairRentsFactsheetJune2013.pdf
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 ר על פי החקיקהחובות המשכי

 תיקונים קונסטרוקטיביים, מערכת החשמל, הגז, הצנרת, הסניטציה תיקונים מסוג מסוים, כגון :

 והחימום. 

  .חל איסור על גבייה 'מוגזמת' של דמי שכירות העולים על דמי השכירות לנכס דומה בשוק החופשי

ללו אם הם משמעותית בית הדין לשכירות יכול במצבים מסויימים להפחית את דמי השכירות ה

 גבוהים ממחיר השוק.

 ( חל איסור על הטרדה חוזרת ונשנית של הדיירHarassment .) 

  חובת למתן הודעה טרם סיום החוזה, אם יש למשכיר כוונה לפנות את השוכר. ברוב המקרים חלה

 חובה להודיע חודשיים מראש, תוך שבתקופה זו על המשכיר להשיג צו פינוי מבית משפט. 

 בה לתת הודעה מוקדמת לפני העלאת שכר הדירה. כאשר החוזה הוא לפחות לשנה, על בעל הנכס חו

להודיע לדייר חצי שנה מראש, אך אם מדובר על שכירות תקופתית )חודש בחודשו מתחדש, או שבוע 

 186בשבוע מתחדש( אז יש לתת הודעה של חודש ימים.

  (, על 187חודש שכירות אחד בד"כ על פי הנוהגאם הדייר הפקיד ערבות לכיסוי נזקים וכד' )בגובה

( 188המשכיר להפקיד את כספי הערבות ב"קרן ממשלתית" מיוחדת )"השירות להגנה על ערבויות"

אשר מבטיח כי השוכר יקבל את הערבות בסוף תקופת השכירות בכפוף לקיום תנאי החוזה. הערבות 

ות ובתנאי שאין תביעות של בעל ימים מתום תקופת השכיר 01"מוגנת" ותוחזר לשוכר רק לאחר 

 . 189הנכס על נזקים

 

 מהם המקרים בהם ניתן לפנות דייר? 

( כל עוד לא הזיק לנכס וכל עוד הוא ממשיך Fair Rentלא ניתן לפנות דייר שנמצא תחת הסדר מפוקח  )של 

 לשלם את שכר הדירה כסידרו. 

 Courtעילות, ורק לאחר קבלת צו בית משפט )ככלל, פינוי של דיירים יכול להתבצע על פי רשימה סגורה של 

Order :) 

  יהיה בד"כ להורות על פינוי כאשר  חייבברוב סוגי השכירויות הקיימים בשוק הפרטי, בית המשפט

למשל : השוכר מפגר חודשיים בתשלום, ובמצבים בהם התקבל היתר להריסת הנכס. כמו כן, אם 

ות לתקופה קצובה של חצי שנה או שנה( חייב יהיה מדובר על "שכירות מובטחת קצרה" )למשל שכיר

בית המשפט להורות על פינוי כל עוד נמסרה לדייר הודעה של חודשיים מראש לפני סיום תקופת 

 השכירות. 

 

                                                           
186

  sesincrea-renting/rent-https://www.gov.uk/privateראו באתר משרד המשפטים הבריטי:  
187
 לא מקובל לגבות יותר מחודשיים דמי שכירות כערבות. ראו: 

Tessa Shepperson (2010). Why Can’t Tenancy Deposits Be More Than Two Months Rent? Landlord-Law Blog. 
188

הערבויות ולמנוע שנועד "לעשות סדר" בהיבט  2..5תיקון חקיקה משנת  -Tenancy Deposit Protection Scheme –מדובר על  
מצבים בהם ניצבו שוכרי דירות בפני שוקת שבורה, כשהערבות נלקחת ולא מוחזרת להם. לצורך כך חובה על כל משכיר להפקיד 

 .  Deposit Protection Services –יום מקבלתה בקרן מיוחדת  .2את הערבות תוך 
189

יסוי נזקים, תוחזר הערבות לדייר רק לאחר בירור משפטי אם יש תביעות של בעל הנכס ודרישה לעשות שימוש בערבות לשם כ 
  protection-deposit-https://www.gov.uk/tenancyשל הנושא. ראו: 

https://www.gov.uk/private-renting/rent-increases
https://www.gov.uk/tenancy-deposit-protection
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 כאשר מדובר על שכירות מפוקחת, תחת הסדר ה- Rent Act בית המשפט להורות על פינוי  חייב , יהיה

 .190שוב לגור בההדייר כאשר בעל הדירה מתכוון ל

  להורות על פינוי כאשר: קיים פיגור בתשלום שכ"ד, קיימים איחורים  שיקול דעתלבית המשפט יש

חוזרים ונשנים בתשלום שכ"ד, התדרדרות מצבו הפיזי של המושכר כתוצאה מפעולת הדייר השוכר, 

את המושכר  הפרת התחייבות אחרת של הדייר, מטרד, אלימות בתוך המשפחה, רצון בעל הנכס לשפץ

  192ועוד. 191וקיומו של תחליף ראוי שמוצע לשוכר

  .צו בית המשפט יהיה סופי. הצו ינקוב בתקופה בה יוכל השוכר להתפנות, ולאחריה יוצא הצו לפועל 

 

 הסדרי אכיפה שונים

 באנגליה

  באנגליה קיימים מספר טריבונלים איזוריים הדנים במחלוקות בענייני שכירות. הם נקראים

Residential Property Tribunals193 ( "המשמשים כ"צוותי הערכהRent Assessment Panels .) 

מדובר על טריבונל יעיל שתפקידו להנגיש את מערכת המשפט לאזרח. הטריבונל אינו גובה דמי טיפול 

( ואינו דן בסכסוכים הנוגעים לנכסים Fair Rentאו אגרה בסכסוכים הנוגעים ל"שכר דירה הוגן" )

ם )שאינם למגורים(. הטריבונל יושב כפאנל )צוות( שבראשו עורך דין. שני חברים נוספים מסחריי

 יכולים להיות שמאי מקרקעין, אנשי נדלן, או הדיוטות. 

הטריבונל יכול לדון בסכסוכים הנוגעים לשכירות בשוק החופשי, כמו גם סכסוכים בנוגע לשכירות 

 מפוקחת. 

 פקיד השוכר בידי המשכיר כמתואר למעלה. ערבון שה \שירותי הגנה על ערבות 

 בנוסף, קיימים הסדרי אכיפה מקומיים: בחלק מהרשויות המקומיות הוקם צוות אכיפה משפטי-

פלילי, המרכז תלונות של דיירים על פינויי בלתי חוקיים. היות וחל איסור על פינוי בכוח של דייר ללא 

ל נכס שהפר ציווי זה. בחלק מהרשויות הוקם "צוות צו בית משפט, ניתן להגיש תביעה פלילית כנגד בע

  194לדיור בשוק הפרטי" המרכז תלונות מסוג זה ושוקל הגשת תובענות פליליות.

 

 בלונדון

, London Rent Assessment Panel -קיים טריבונל מיוחד אשר מכריע במחלוקות בין שוכר ומשכיר: ה

אשר נמנו  Residential Property Tribunals -תם של ההפועל כטריבונל כעין שיפוטי. סמכותו היא כסמכו

 לעיל. 

                                                           
190

 . 91בעמ'  Department of Communities & Local Government (2012). Regulated Tenancies. London:HMOראו:  
191

 . Suitable Alternative Accommodationקרי:  
192

לחוק  92. תניות אלה חלות גם בנוגע לשכירות מפוקחת וזאת מכוח נספח 29בעמ'  169, לעיל ה"ש Cowan & Laurieראו  
 . Schedule 15, Rent Act 1977 –השכירות 

193
  property-http://www.justice.gov.uk/tribunals/residentialראו באתר בתי המשפט באנגליה:  
194

. ראו למשל : Private Sector Housing Teams –מדובר על  
http://www.arun.gov.uk/main.cfm?type=ILLEGALEVICTION#The Environmental                                                      

http://www.justice.gov.uk/tribunals/residential-property
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  דרישות תחזוקה באנגליה

בדומה לקליפורניה ואונטריו, גם באנגליה בעל נכס נדרש לתחזוקה שוטפת של המתקנים שבתוך הדירה 

ת לחלקים החיוניים לקיום תנאי מחיה נאותים )מים, גז, ביוב, חשמל וכד'( לצד ביצוע פעולות תחזוקה שוטפ

 "ציבוריים" בנכס כגון לובי כניסה ועוד. 

על הרשויות המקומיות לאכוף את תחזוקתם התקינה של הנכסים ולהתערב ככל שיש סכנה לבריאותו של 

. קרי: במקרים בהם אין סכנה בריאותית או 195המשתכן בהם כגון כאשר קיים גג דולף או מזיקים שונים

 אינן נדרשות להתערב.  בטיחותית ממשית, הרשויות המקומיות

עם זאת, הרשות המקומית נדרשת לאכוף את הדין שעה שהנכס הינו נכס המהווה "סכנה" )ראו להלן( וכן 

כאשר הנכס יוצר מטרד כלפי שכניו )למשל, אי תחזוקה נאותה של צנרת הביוב היוצרת מטרד ריח בשכונה או 

 סכנות אחרות המוגדרות בחקיקה(.

" 0( אשר מגדיר מהי "סכנה מדרגה Housing Act 2004זה היא חוק הדיור האנגלי ) החקיקה המרכזית בענין

על פי החוק על הרשות המקומית להתערב כל אימת שנמצאות בנכס סכנות מסוג זה  196".4ומהי "סכנה מדרגה 

ת הקוראות לפעולה דחופה. תקנות מיוחדות על פי החוק מגדירות מהן סכנות אלה ואימתי על הרשות המקומי

כל מקרה מסוכן מקבל "ציון" על פי   198, בהתאם לחומרת הסכנה והסתברות קרות מקרה מסוכן.197להתערב

 שיטת הערכה מובנית בתקנות החוק. 

מטרופולינית בלונדון, מעסיקות פקחים )פנימיים או חיצוניים( -רשויות מקומיות, לרבות הרשות המקומית

ה. ביקורת כזו כרוכה בתשלום המגיע כדי מאות פאונדים במטרה לבדוק תלונות של תושבים בנושא התחזוק

(4103 Barnet.)199 ( לדוגמא כל מחוז בלונדוןBorough( מחזיק צוות של פקחים )Private Sector Housing 

Team.200( המברר תלונות שונות של דיירים  

( Improvement Noticeבמידה ונמצאה סכנה, הרשות המקומית יכולה להוציא לבעל הנכס "צו שיפור" )

 Emergencyהדורש ממנו לבצע עבודות מסויימות, ובמידת הצורך יכולה הרשות לבצען בכוחות עצמה )

Measures כאשר דרגת הסכנה היא גבוהה יותר. החוק מגדיר סמכויות אחרות שיש לרשות מקומית כמו )

 גים. למשל הגבלת מספר הדיירים בנכס, או הוצאת צו המורה על סגירתו במקרים חרי

                                                           
195

  http://www.adviceguide.org.uk/england/housing_eראו במדריך לאזרח:  
196

 . Category 2 Hazardאו  Category 1 Hazardכלומר:  
197

הוציא  את הרשויות המקומיות מתי להתערב ומתי לא. משרד סגן ראש הממשלה מערכת שלמה של הנחיות ותקנות מנחות  
  -הנחיה בנושא. כמו כן התקבלו תקנות מיוחדות 1..5בשנת 

Housing Health and Safety Rating System (England) Regulations 2005 (SI 2005 No. 3208). 
198

  59(ODPM 2006חיית משרד סגן ראש הממשלה הבריטי בנושא ). ראו גם את הנHousing Act 2004 -ל 5(2ראו סעיף ) 
Office of the Deputy Prime Minister (2006). Housing Health and Safety Rating System: Enforcement Guidance.     

199
 ראו :   

http://barnet.moderngov.co.uk/documents/s7521/Appendix%20A%20EPR%20Fees%20and%20Charges%2020
2014.pdf-13  

200
  –( שבלונדון Barnetראו למשל במחוז ברנט ) 

http://www.barnet.gov.uk/info/200077/private_housing/484/private_housing   

http://www.adviceguide.org.uk/england/housing_e
http://barnet.moderngov.co.uk/documents/s7521/Appendix%20A%20EPR%20Fees%20and%20Charges%202013-2014.pdf
http://barnet.moderngov.co.uk/documents/s7521/Appendix%20A%20EPR%20Fees%20and%20Charges%202013-2014.pdf
http://www.barnet.gov.uk/info/200077/private_housing/484/private_housing
http://www.barnet.gov.uk/info/200077/private_housing/484/private_housing
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 מנגנוני רישום חוזי שכירות 

( לנהל מרשם של Rent Officer( מחייב את קצין השכירות )Rent Actלחוק השכירויות האנגלי ) 66סעיף 

כל   201(. מרשם זה פתוח לעיון הציבור ונותן מידע בדבר יחידות דיור מפוקחות.Register of Rentsשכירויות )

וקחת ומאגר המידע מכיל מידע רב בנוגע אליה )מחיר שכר הדירה, שמו אדם יכול לאתר את יחידת הדיור המפ

 של הדייר המתגורר בנכס ועוד(.

 

 ?עד כמה ההסדרים החקיקתיים חלים גם על שכירות "רגילה"  בשוק החופשי

נועדו ליצור שכירות הוגנת ולהסדיר את מערכת היחסים  באנגליההאם ההסדרים החלים בין שוכר ומשכיר 

ניכר כי הסדרי השכירות המפוקחת חלים בחלקם גם על שכירות  ?הנכס אינו מפוקח מבחינת המחירגם כאשר 

 "רגילה" בשוק החופשי: 

שכירות במחיר  

 מפוקח

שכירות "רגילה" 

 בשוק החופשי

חובות שונות של המשכיר )כגון ביצוע תיקונים, חובה לספק מידע לשוכר טרם תקופת השכירות, 

 + + , הודעה מראש טרם ביקור בנכס(.חובת אספקת מים חמים

 + - איפוס דמי השכירות

 אפשרות המשכיר לגבות ערבות

- 

)חל לגבי שכירות  +

תקופתית קצרת 

 מועד(.

 + + איסור כפייה והטרדה של הדייר על ידי המשכיר

אפשרות הדייר להישאר בנכס לאחר תום תק' השכירות כל עוד ימשיך לשלם שכ"ד כאשר 

 + ובה בזמן ולא נמסרה הודעה על סיום חוזה. השכירות קצ

)רק בדיירות + 

מובטחת ארוכת 

 מועד(

 + עילות הפינוי )אי תשלום שכ"ד, תשלום באיחור, כוונת בעל הנכס להרוס אותו וכולי(

ובנוסף קיימת + 

חזקת פינוי אוטומטי 

על פי דרישה כאשר 

השכירות הינה קצרת 

 מועד

 - + יר מקסימום הקבוע בחקיקה ובדיקת קצין השכירות האנגלי. העלאת מחיר השכירות על פי מח

 - + עדכון מחיר השכירות רק פעם בשנתיים \אפשרות העלאת

אפשרות השוכר לבקש דיון מיוחד בפני בית הדין לשכירות כאשר הוא מקבל הודעה מאת 

 המשכיר על הכוונה להעלות את דמי השכירות. 

ואז ייבחן האם + 

ההעלאה היא 

סגרת הנוסחא במ

הקבועה בחוק 

 )הצמדה למדד(.

ואז ייבחן האם + 

ההעלאה היתה הוגנת 

ומשקפת את עליית 

המחירים באותו 

 איזור.

 + + פיקוח על תנאי התחזוקה של הנכס המיועד למגורים

)אפשרות בדיקה +  + פיקוח על מחיר השכירות על ידי טריבונל השכירות
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ראו בדף האינטרנטי של מרשם השכירויות:  
gov.uk/err/(S(tajsam45cjvblg55pya4a355))/SearchRegisterForm.aspxhttps://ebusiness.voa.     

https://ebusiness.voa.gov.uk/err/(S(tajsam45cjvblg55pya4a355))/SearchRegisterForm.aspx
https://ebusiness.voa.gov.uk/err/(S(tajsam45cjvblg55pya4a355))/SearchRegisterForm.aspx
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שהעלאת שכר הדירה 

היא הוגנת גם 

 ירות רגילה(בשכ

 + + יישוב סכסוכים על ידי טריבונל השכירות

 - + רישום השכירות במרשם מיוחד לשכירות

 

 

 האם הסדרת השכירות מוטה שוכר או משכיר? 

נראה כי על הספקטרום שבין שוכר ומשכיר, ההסדר באנגליה מאוזן למדי אך נוטה במידת מה לטובת משכירי 

 נכסים. 

סדרי פיקוח לא חלים על מיליוני דירות בדומה למצב באונטריו או קליפורניה. בנוסף, ראשית, יש לזכור כי ה

קיימים אלמנטים לטובת בעל הנכס. לדוגמא, לא כל הדירות מפוקחות, אלא רק הישנות שבהן. כמו כן, גם 

כאשר מדובר על שכירות מפוקחת, יכול "קצין השכירות" להחליט על העלאה שלוקחת בחשבון את היצע 

הדירות הקיים באיזור ולגזור מכך את עליית השכירות. כמו כן, החוק מטיל על שוכרים חובות ומגבלות שונות 

 כגון חוסר היכולת לסבלט את הדירה ללא הסכמה. 

מנגד, אין בהסדר החוקי שבאנגליה חד צדדיות וקיימים הסדרים פרטניים "לטובת שוכר". למשל, הסדרים 

פשרות פינוי הדייר גם בשכירות שאינה מפוקחת, הסדרים המצריכים אישור בחוק אשר מקשים מאוד את א

בית משפט לכל פינוי וסיום שכירות, הסדרים אשר מאפשרים ערעור מהיר יחסית על גובה שכר הדירה )גם 

כאשר דמי השכירות אינם מפוקחים !!(, הסדרים המתירים "הורשת השכירות" במקרה והשוכר נפטר )או אז 

 (, הסדרים המגינים על ערבות שהופקדה, ועוד.Housing Act 1988 -וגו להיכנס בנעליו על פי היכול בן ז

 

 חוזקים של ההסדר באנגליה

  יצר תמריץ  0989היעדרו של פיקוח הדוק על דמי השכירות עבור יחידות חדשות או כאלו שנבנו לאחר

הסדר נחשב על כן ל"מאוזן" בקרב לבניית יחידות דיור רבות למגורים, תוך הגדלת היצע המגורים. ה

 202כלכלנים.

  בית הדין לשכירות באנגליה )ובלונדון( נחשב למנגנון פיקוח והכרעה יעיל ומהיר. בית הדין מכריע מהו

( במקרה של דירות מפוקחות, ומהו שכר הדירה הראוי במקרה של Fair Rent"שכר דירה הוגן" )

ן יכולים לבקר בנכס ולקבל החלטה מהירה לאחר דירות שמושכרות בשוק החופשי. נציגי בית הדי

 מכן. 

  הגנה על ערבויות שהפקידו שוכרים. יצירת מנגנון ממשלתי שאינו מאפשר לבעל הנכס לעשות בערבות

 כבתוך שלו. 

  הגנה על בעלי נכסים באופן המאפשר להם לחתום על שכירות קצרת מועד על כל היתרונות הגלומים

 בכך לבעל הקניין. 
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 Peter Hermon-Taylor, Clem Byron Evans, and Vashti Sperring (2013). Rent Control Will Not Help London’s 
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 ות, וביקורות, על ההסדר באנגליהחולש

   הסדר חלקי, נקודתי, לא שלם, אשר יוצר "שני מעמדות" של שוכרים. אלו ששפר עליהם מזלם ואלו

( אשר נאלצים לשכור במחירי שוק העולים בקצב New Entrantsשהם "נכנסים חדשים" לשוק )

 מהיר. 

  :ת, ההסדר הינו מוצלח יחסית אך על פי הערכומספר מתמעט של יחידות דיור המצויות בפיקוח

מוגבל. בעיר הבירה, לונדון, שם קיימת מצוקת דיור קשה, מאפשר ההסדר לשכור דירת חדר ברבע 

מהמחיר "הרגיל" בשוק החופשי, ואולם לא ברור כמה יחידות דיור מסוג זה נותרו בלונדון )על פי 

 4111 -אשר בעיריית קמדן לבדה כיחידות דיור מפוקחות בלונדון, כ 01,111 -הערכות מדובר על כ

 יחידות דיור מפוקחות. 

  גם כאשר מדובר על שכירות לא מפוקחת יש פגיעה קניינית משמעותית בבעלי נכסים עקב הכפפתם

לבית הדין לשכירות )טריבונל( אשר יכול לפסוק בהליך מהיר יחסית מהם דמי שכירות ראויים בשוק 

 החופשי לנכס מגורים מהסוג הנדון. 

 לות של הצדדים ב"קצין השכירות" וסירבול הליכי עדכון המחיר בשל כך. ת 

  פגיעה קניינית בבעל נכסים המשכיר נכס בשוק החופשי נגרמת גם משום שכאשר מדובר ב"שכירות

מובטחת" או "שכירות מובטחת קצרה" )מרבית השכירויות בשוק הפרטי( לא ניתן לפנות דייר אלא 

מנם צו בית המשפט הוא סופי ולא ניתן לערעור, אך עצם הפניה לבית לאחר קבלת צו בית משפט. א

 משפט מסבכת את ההליך ובפועל הופכת את השכירות לנטל על הבעלים. 

  אין נתיב חקיקתי המאפשר לבעל נכס פינוי מהיר של דייר שאינו משלם שכר דירה, שעה שמדובר על

 . 203שכירות מובטחת קצרת מועד

 

 לונדון  העיר ל :ההיבט המקומי

תחיקתי. ללונדון יש -ממשקי הבית בלונדון גרים בשכירות. ההסדר בלונדון משקף את ההסדר המדינתי 45%

טריבונל )בית דין( מקומי לשכירות אשר דן במחלוקות שונות בין שוכר ומשכיר. ואולם על פי הערכות, בעוד 

 . 204רבה יותרלשנה, שכר הדירה עולה ה 4% -שכר ממוצע של תושב לונדוני עולה ב

בשל כך גברו הקולות להסדרה מקיפה והדוקה יותר של מחיר השכירות, בעיקר בתחום המטרופוליטני של 

 . ואולם בשלב זה ההסדרים הכלל ארציים חלים על לונדון ללא יוצא מן הכלל.205לונדון

 

                                                           
203

 . שעה שמדובר על "שכירות מובטחת" מתקיים הליך מהיר יותר לפינוי, כמוסבר21בעמ'  Cowan & Laurie 2004ראו אצל  
 למעלה. 

204
 . 5.92-בממוצע בלונדון ב 2% -כ 
205

לאחרונה הופצה עצומת תושבים הקוראת לפרלמנט לחוקק באופן שיגביל את עליית מחירי השכירות בלונדון. ראו:  
http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/47067  

http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/47067
http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/47067
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 השוואת ההסדרים באונטריו, קליפורניה ואנגליה  -' דחלק 

 ולקחים עבור ישראל
 

יצירת מערכת  בנושאה שלהלן מסכמת את עיקרי הניתוח המשווה שבוצע. מצאנו דמיון ניכר מבחינת טווח ההסדרים, הטבל

יחסים הוגנת וברורה בין שוכר ומשכיר, ומבחינת אפשרות לקיומו של פיקוח על מחיר השכירות למגורים. בכל אחת מהמדינות 

 ף פותר סכסוכים בין הצדדים להסכם שכירות. מצאנו כי קיים מנגנון הקובע את המחיר, עדכונו, וא

ולהסדיר את ההתנהלות בין  ליצור המשכיות בשכירותקליפורניה, אונטריו ואנגליה מדגימות כיצד ניתן לפקח על מחיר השכירות, 

הם אמנם  הצדדים )כגון על ידי מתן הודעות לפני פינוי, לפני העלאת שכר דירה, ועוד(. המדובר על הסדרים שהינם מידתיים:

נוטים לטובת השוכר, אך בד בבד מבקשים לאזן במגוון דרכים את "מערך הכוחות" ולהגן בצורות שונות על בעלי הנכסים )כגון 

 למשל על ידי התרת בדיקה פיננסית של הדייר הנכנס(. 

בדומה לתופעת הדיירות , אינה שכיחה עם זאת, בעוד היקף התופעה באונטריו וקליפורניה הינו רחב, הרי שבאנגליה התופעה

. אנגליה גם שונה מאונטריו וקליפורניה במובן בפיקוח על שכר דירהמעט דירות באופן יחסי המוגנת בישראל, תוך שמצויות שם 

 חשוב אחד: "איפוס" דמי השכירות אינו מתאפשר שם עם תחלופת שוכר, ובכך נפגע קניינם של בעלי הנכסים המפוקחים. 

ם בכל אחת מהמדינות הללו יצרו מנגנון שיפוטי מומחה אשר ממלא מגוון של פונקציות בתחום השכירות: עוד מצאנו כי ההסדרי

ביקורים בנכס, יישוב סכסוכים )באמצעות גישור או בהכרעה שיפוטית(, קביעת דמי השכירות שיש לשלם, קביעת עדכון דמי 

ים על מחיר השכירות "זולגים" גם לשוק השכירות השכירות והחזר הוצאות לבעלים. כמו כן מצאנו כי ההסדרים המפקח

החופשי, שכן גם שם מוחלות נורמות של הגינות בין שוכר ומשכיר )כגון חובות תחזוקה, תיקון קלקולים, הגדרה ברורה של חובות 

ח נגבה שכר בחלק מהמדינות )אנגליה( מוסמך בית הדין לשכירות לבדוק האם בנכס לא מפוקוזכויות הצדדים להסכם(. כמו כן 

 דירה "הוגן" בהתאם למצבו של הנכס, מיקומו, ומחירים בסביבתו. 

 

האקלים המשפטי שבו פועלים ההסדרים החקיקתיים באנגליה, קליפורניה ואונטריו, אינו זהה לזה הקיים 

בישראל, ולכן "העתקה עיוורת" של הסדרים אלה אינה מומלצת, ואולם יש בהם כדי לתת השראה 

ובעי מדיניות בישראל. כך למשל, בעוד שרשויות מקומיות בקליפורניה מוסמכות לחוקק למחוקקים, וק

בתחום הדיור, והפיקוח על הדיור להשכרה, ספק רב אם רשויות מקומיות מוסמכות לכך על פי חקיקת 

 השלטון המקומי. 

ים למתנגדים. מצאנו כי כבכל מדינה, ההסדרים שתוארו נתונים לביקורת קשה ולמאבקים קשים בין תומכ

באונטריו, קליפורניה, ואנגליה נשמעת ביקורת תכופה על יצירת שני מעמדות של שוכרים, פגיעה בלתי 

נטיית בתי הדין לשכירות להכריע לטובת דיירים, פגיעה בעקרונות של צדק חלוקתי, מידתית בקניין הפרטי, 

 ועוד. 

 יש לקחת זאת בחשבון בעת דיון בסוגיות הללו בישראל. 

 



  

 

 
 

 : השוואה בינמדינתית מסכמת של ההסדרים באונטריו, קליפורניה ואנגליה.7טבלה 

 אנגליה  ארה"ב : קליפורניה קנדה :אונטריו 

נתונים כלליים על שוק 

 הדיור

כל מיליון יחידות דיור לפחות. ב 2.5 -אונטריו כב

ממשקי הבית גרים בשכירות בדירות  48.8%אונטריו 

שם  –)השווה לעיר טורונטו  בבעלות ציבורית או פרטית

 0,303,111 -מתגוררים בשכירות(. מדובר על כ 26%

משקי  2,555,111 -משקי בית הגרים בשכירות מתוך כ

 בית.

מיליון יחידות דיור מאוכלסות )לרבות  04.5 -בקליפורניה כ

בתים צמודי קרקע, דירות וכיוצ"ב( בבעלות פרטית וציבורית. 

 52% -י הבית גרים בשכירות וכממשק 26% -בכל קליפורניה כ

מיליון  5.7 -מדובר ב סה"כ .גרים ביחידות דיור בבעלותם

 .מיליון יחידות דיור 04.5יחידות דיור מושכרות מתוך 

מיליון נכסים למגורים )דירות, בתים  44.2 -באנגליה סה"כ כ

בבעלות פרטית של  69% -פרטיים וכולי(. מתוכם כ

מיליון יחידות  7-. מדובר בכבשכירות 30% -המחזיקים בהם ו

 דיור מושכרות מבעלים ציבוריים ופרטיים.

כמה דירות ונכסים 

למגורים נמצאים 

 בשכירות מפוקחת?

מיליון נכסים להשכרה למגורים מצויים  0.3 -מתוך כ

מהנכסים להשכרה באונטריו(  73%נכסים ) 951,111

תחת הסדרי פיקוח שכר הדירה על פי חוק השכירות של 

 (.Residential Tenancies Act -ריו )האונט

על פי הערכה קיימות בקליפורניה כמיליון יחידות דיור 

בפיקוח על שכר דירה. יש לזכור כי אופי הפיקוח משתנה 

 מאוד מרשות מקומית אחת לשניה. 

 

 71%יחידות דיור מפוקחות ) 051,111 -בסן פרנסיסקו כ

 מהדירות(.

יחידות דיור  011,111 -על פי הערכות, נותרו בבריטניה כ

המושכרות במחיר מפוקח עליהן חלים הסדרים של "שכר 

( ופיקוח על ידי קצין שכירות וטריבונל Fair Rentדירה הוגן" )

מסך כל יחידות הדיור הפרטיות  4% -שכירות. מדובר על כ

 ."החופשי" המצויות בשוק השכירות

 החוקים החלים

 Residential Tenancies"חוק הדיירות למגורים" )

Act אשר החליף חקיקה קודמת.  חוק  4117( משנת

פרוגרסיבי ביותר המציג את אחד ההסדרים המפורטים 

 בצפון אמריקה. 

הקוד האזרחי של קליפורניה מסדיר שורה של נושאים 

(.  בנוסף, לחלק Civil Codeמשכיר )-הקשורים ליחסי שוכר

רות את מהרשויות המקומיות יש פקודות עירוניות המסדי

(, כדוגמת הפקודה החלה בסן Ordinanceהפיקוח על שכ"ד )

 פרנסיסקו. 

מערכת דינים מסדירה את יחסי השוכר והמשכיר ואת 

 -וכן ה  Housing Act 1988 –הפיקוח על מחיר השכירות 

Rent Act 1977 . 

האם יש נכסים שהפיקוח 

על דמי השכירות לא חל 

 עליהם ? 

; מעונות 0990נובמבר  0אחרי כן. נכסים שנבנו למגורים 

ממשלתי; בתי מחסה; יחידות -סטודנטים; דיור ציבורי

 מלונאות ונופש ועוד. 

אך הושכרו  0979בקליפורניה בתי מגורים שנבנו לפני יוני 

יהיו פטורים. בנוסף יהיו פטורים בסן פרנסיסקו  0996לאחר 

. כמו כן נכסים 0979נכסים למגורים שנבנו לאחר יוני 

 יים, כאלה בבעלות מלכ"ר, מעונות סטודנטים ועוד.  מלונא

בינואר  05לא יחול פיקוח על דירות חדשות שהושכרו לאחר 

. כמו כן לא חל פיקוח על דיור שבעלות ציבורית, דירות 0989

 נופש, מלונאות, מעונות סטודנטים ועוד. 

האם השוכר והמשכיר 

חופשיים לקבוע את דמי 

 השכירות הראשוניים

לא התערבות הרגולטור. החוק מחייב את הצדדים כן. ל

לנקוב במגוון שירותים שיינתנו לדייר בתקופת החוזה 

 )חימום, חניה, ניקיון ועוד(. 

 כן. ללא התערבות הרגולטור. 

ר מדובר על שכירות שאינה כן. ללא התערבות הרגולטור כאש

מפוקחת )אך גם אז יכול ביה"ד לקבוע את גובה השכירות 

 בהתאם למצב השכירות באיזור(.הראויה, 

 

לא. כשמדובר על שכירות מפוקחת, ואז דמי השכירות ייקבעו 

על פי הערכה של "קצין השכירות" או החלטת בית דין 

 (. Rent Registerלשכירות, ובהתאם ל"מרשם השכירות" )
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אופן העלאת דמי 

 השכירות

חודשים; ממשלת אונטריו  04מותרת העלאה אחת כל 

( Guidelineשיעור ההעלאה המותר ) מפרסמת את

שמוצמד למדד המחירים לצרכן. במקרים חריגים 

 מותרת העלאה מעבר לכך. 

החוק הקליפורני מחייב טרם סיום תקופת ההסכם לתת 

יום. החוק המקומי בסן פרנסיסקו  61 – 31הודעה מראש של 

מעליית  1.6מכפיף יח"ד מפוקחות להעלאה בשיעור של 

בשנה. ניתן לדחות את  7% -העלות יותר מהמדד. לא ניתן ל

 העלאה בהסכמת המשכיר אך לצרפה לשנה שלאחר מכן. 

בדירות מפוקחות נגזרת ההעלאה מעליית המחירים לצרכן על 

פי נוסחא הקבועה בחוק. "קצין השכירות" או בית הדין 

לשכירות יקבעו את שכר הדירה ההוגן. כאשר מדובר על דירה 

השכירות צריך לשקף את מחיר שאינה מפוקחת, מחיר 

השוק, וגם כאן יכול להתערב בית הדין לשכירות, אם הדייר 

 מתלונן על העלאה מוגזמת. 

הסדרים לגבי שכירות 

 ארוכת טווח

החוק מאפשר שכירות ארוכת טווח. ביח"ד שבפיקוח, 

כל עוד הדייר ממשיך לשלם את שכ"ד ואינו מפר את 

ם אחרי סיום תק' הוראות ההסכם, יוכל לשהות בנכס ג

 החוזה. 

אין מניעה על פי החקיקה. החוק הקליפורני יוצר שני 

מסלולים )שכירות ארוכה וקצרה( כאשר חלים דינים מעט 

שונים לכל אחד מהם ]לדוגמא סט מועדים שונה להודעה 

 לדייר טרם פינויו[ . 

נכסים מפוקחים הם בהגדרה ארוכי טווח ולא ניתן יהיה 

עוד לא הפר בצורה בוטה את ההסכם וגם  לפנות את הדייר כל

לאחר שפג תוקפו. בנוסף, כשמדובר על יח"ד לא מפוקחת 

השכרה לטווח הקצר ולטווח  -מסלולי השכרה 4מתיר החוק 

 הארוך עם שתי מערכות דינים שונות החלות על כל מסלול. 

האם מתאפשר "לאפס" 

 את דמי השכירות
 כן. כשמתחלף דייר. 

דייר באופן וולונטרי או כשפונה דייר בצו כן. לאחר שמתחלף 

 שיפוטי. 

ניתן לאפס את דמי השכירות רק כאשר מדובר על דירה לא 

מפוקחת. כשהנכס נמצא תחת הסדר הפיקוח שבחוק, יחליט 

קצין השכירות על גובה השכירות הראוי כשמתחלף דייר. 

הדבר נקבע בהתבסס על המחיר הקודם שנרשם ב"מרשם 

 (. Rent Registerהשכירות" )

חובות השוכר והגנות על 

 המשכיר

תיקון נזקים שגרם; שמירה על הסדר; הפקדת ערבות; 

הודעה מראש טרם עזיבה; מתן פרטים על מצבו 

 הפיננסי טרם השכרת הנכס. 

מתן מידע על מצבו הפיננסי טרם התקשרות; תשלום חד 

(; העברת ערבות Screeningפעמי כדי לממן שירותי "סינון" )

על הנכס; תשלום חשבונות מים חריגים )מחציתם(; לב

תשלום חלק מהוצאות מיוחדות ששילם בעל הנכס עד תקרה 

מגובה שכ"ד ובאישור הועדה לשכירות(;  01%מסוימת )עד 

תיקון נזקים שגרם; מתן הודעה מראש טרם כוונתו לעזוב את 

 המושכר; 

ביצוע תיקונים לקלקולים שהוא אחראי עליהם; תשלום 

ם עירוניים; שמירה על הנכס; אין לסבלט אותו ללא מיסי

 אישור מפורש מהבעלים. 

חובות המשכיר על פי 

 החקיקה

חובה חוקית רחבה למדי לביצוע תיקונים במושכר 

וחצריו; אספקת חימום; מתן הודעה מראש טרם 

העלאת שכר דירה; מתן הודעה מראש טרם ביקור 

את הנכס;  בנכס; איסור להורות לספקי שירותים לנתק

 איסור כפייה או הטרדת השוכר. 

איסור הפליה; חובות יידוע רחבות על סכנות במושכר; חובת 

יידוע על מקרה מוות במושכר; מתן הודעה לפני כניסה לנכס; 

יום(; דאגה  61 -הודעה מראש לפני העלאת שכ"ד )כ

ל"סטנדרטים ראויים" בדירה; תיקון פגמים מהותיים בנכס; 

א מהותיים אם הסכים לכך בחוזה; תשלום תיקון פגמים ל

הוצאות מעבר של הדייר במידה ופונה מהנכס. בנוסף, בסן 

פרנסיסקו קיימים חובות "מקומיים" של בעל נכס כגון 

 מעלות בנכס.  41החובה לספק חימום וטמפ' של 

איסור על גביה מוגזמת גם כאשר מדובר על שכירות בשוק 

כ"ד שנקבע על ידי קצין החופשי; איסור על גביה מעבר לש

שכירות במקרה של דירה מפוקחת; חובה לבצע תיקונים 

מבניים, סניטריים ואחרים בנכס; איסור הטרדה של השוכר; 

הודעה חודשיים מראש טרם סיום החוזה; מתן הודעה מראש 

 טרם העלאת שכ"ד;  והפקדת הערבות בקרן מיוחדת. 
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 ערבון 

חודש לשכירות הערבון יהיה תלוי באורך השכירות )

שמשולמת מדי חודש, או ערבות בגובה שבוע שכ"ד 

 . (לשכירות שהיא שבועית

 לא ניתן לגבות הפסדים ונזקים מהערבון אלא באישור.

 הערבון יוחזר בתוספת ריבית והצמדה. 

 3-ערבות בגובה חודשיים דמי שכירות לדירות לא מרוהטות ו

רע נזקים חודשי שכירות לדירות מרוהטות. ניתן גם להיפ

 מתשלום זה. 

 

 יום מסיום השכירות.  40השבת הערבות תוך 

בד"כ ערבות בגובה חודש שכירות. יש להפקיד אותה בקרן 

ממשלתית מיוחדת. לא ניתן לגבות ממנה הפסד או אובדן 

עם זאת החוק ללא אישור שוכר, וטרם הכרעה שיפוטית. 

 מאפשר הפקדת ערבות רק כשהשכירות קצרת מועד. 

 ימים מסיום השכירות.  01הערבות תוך השבת 

מהם המקרים בהם ניתן 

 לפנות דייר? 

אי תשלום  -עילות פינוי מוגדרות בחקיקה. בין היתר

שכר דירה; תשלום באיחור; פעילות בלתי חוקית בנכס; 

גרימת נזקים לנכס; המשכיר רוצה להרוס את הנכס; בן 

משפחה של המשכיר מתעתד לעבור לגור בנכס; או 

 שכיר מכר את הנכס והרוכש מעוניין לגור בו.המ

 61עד  31אם החוזה הסתיים ניתן לפנות תוך מתן הודעה של 

 3יום )תלוי באורך תק' ההסכם(. ניתן לפנות תוך הודעה של 

ימים מראש במקרה הפרה חריגה )אי תשלום, נזקים 

למושכר, תקיפה מינית וכד'(; פינוי במקרה של הריסת 

ליו או הוצאתו משוק השכירות על ידי המושכר על ידי בע

מכירתו. בנוסף, בסן פרנסיסקו נקבעו תנאים פרטניים לפינוי 

)כגון תשלום סכומי כסף מסויימים לדייר המתפנה שלא 

 "הוצאות מעבר"(.  –מרצונו 

לא ניתן לפנות כל עוד הדייר ממשיך לשלם את דמי השכירות 

קחות(. בנוסף ולא מפר את החוזה )שעה שמדובר על יח"ד מפו

מפרט החוק עילות פינוי אבסולוטיות )עילות חובה( לצד 

עילות שבשיקול דעת בימ"ש )עילות רשות( לפינוי. העילות 

כוללות שורת מצבים מוגדרת בחוק כגון איחור בתשלום, אי 

תשלום, בעל הנכס חוזר לגור בנכס, מטרד, אלימות בתוך 

 המשפחה ועוד. 

 הסדרי אכיפה שונים

( מכריע Landlord & Tenant Boardן לשכירות )בית די

במחלוקות; רק בית הדין יכול להורות על פינוי דייר; 

יכול להשיב סכומים ששילם דייר ביתר; ולקנוס בעל 

 נכס.

אכיפה של משרדי הממשלה הקליפורנית במקרה של תלונה 

על הפליה )מנגנון בירורים, קנסות(; תביעות כספיות מוגשות 

שלום; לא ניתן לפנות דייר בכח ללא צו בימ"ש; לבית משפט ה

קנסות שיפוטיים במידה והיה פינוי בכוח; מרגע מתן צו בית 

משפט לפינוי דייר יסייע השריף המקומי בהליך מהיר. בנוסף, 

בסן פרנסיסקו "ועדה לשכירות" הדנה בסכסוכים, אך 

סמכותה מוגבלת )אינה מוציאה צווי "עשה" לתיקון קלקולים 

 . בנכס(

הקמת בתי דין לשכירות איזוריים להכרעה בנושאי יחסי 

משכיר; אכיפת פינוי באמצעות צווים שיפוטיים בבתי -שוכר

המשפט; שירותים מיוחדים ומתקדמים להפקדת 

-ערבון תחת פיקוח תחיקתי; הסדרי אכיפה מקומיים\ערבות

 פליליים כנגד פינויים בלתי חוקיים של דיירים. 

 דרישות תחזוקה

נכס נדרש להחזיק את הנכס במצב תחזוקתי נאות  בעל

(Good State of Repair ועליו לוודא שהנכס ראוי )

 (. Fit for Habitationלמגורים )

שוכר יכול לפנות אל הרשות המקומית או אל בית הדין 

לשכירות כדי לבחון האם הנכס ראוי למגור. הרשויות 

ים המקומיות הקימו צוותים לאכיפת סטנדרטי מגור

ולקיום בדיקות בנוגע למעליות, אמצעי אוורור, מערכות 

החשמל ועוד. הגורם הבודק יכול להוציא צו תיקון 

לבעל הנכס. בד"כ התיקונים שיידרשו הם כאלה 

 המסכנים בריאות וחיים. 

בעל נכס נדרש לעמוד בסטנדרטים של בטיחות, תברואה 

 (. Health, Safety & Buildingובניה )

 

לפנות אל הרשות המקומית כשהוא סבור כי הנכס שוכר יכול 

אינו מתוחזק על פי הקוד העירוני )דרישות בתחום סניטריה, 

חשמל, ביוב,איטום ועוד(. הרשות המקומית תבחן האם הנכס 

. לעיריות צוותים Sub-Standard Housingנמצא במצב של 

האוכפים את הסטנדרטים הללו )למשל, כיור בכל דירה(. 

ות המקומית ממומנת באמצעות תשלומי מס בדיקת הרש

 הנכסים המקומי )תשלום שנתי, המקבילה של הארנונה(.

בעל הנכס נדרש לתחזק את התשתיות החיוניות בדירה 

ומחוצה לה. התערבות הרשות המקומית היא בעיקר כאשר 

קיימת סכנה בריאותית לפרט או לציבור. החוק מגדיר סוגי 

ית להוציא צו לתיקון סכנות המאפשרות לרשות המקומ

 הקלקול, או צו לסגירת הנכס במקרים חריגים.

בדיקת הרשות המקומית כרוכה בתשלום והיא נעשית על ידי  

 צוותי פיקוח המוכשרים לכך. 
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האם חלים הסדרים 

לשכירות הוגנת גם לגבי 

יחידות הדיור שמחירן 

 אינו מפוקח? 

 

 כן.

-שוכר)למשל, אפשרות גביית ערבות, פירוט חובות 

משכיר, עילות פינוי, מתן הודעה מראש לפני העלאת 

 שכ"ד(.

 

 כן.

)למשל, חובות התחזוקה למגורים החלות על המשכיר, יישוב 

 סכסוכים על ידי ועדת השכירות העירונית(.

 

 כן. 

)למשל, הכפפת מערכת היחסים בין שוכר למשכיר לשיפוטו 

 של בית הדין לשכירות(. 

קיומו של מרשם 

למעקב אחר  שכירויות

 דירות מפוקחות.

 כן.  רק בחלק מהערים בקליפורניה.  לא. 

  מוטה משכיר.  ניסיון לאזן בין שוכר ומשכיר.  מוטה שוכר.  מוטה שוכר או משכיר?

 חוזקים של ההסדר

משאיר חלק מהפרטים להתקשרות חוזית בין שוכר 

מרצון למשכיר מרצון; מאפשר לצדדים לקבוע את גובה 

הראשונית" ללא התערבות מבחוץ; כולל "השכירות 

מנגנון פשוט ובהיר יחסית לעדכון דמי השכירות; לא 

מדובר על הסדר גורף וההסדר אינו חל על כלל יחידות 

הדיור למגורים בשוק; אינו מקפיא את דמי השכירות 

בשוק; יוצר מסגרת מובנית לחתימה על הסכם;  ממסד 

 בית דין יעיל לשכירות. 

 

ויות שוכר ומשכיר; פגיעה שאינה בלתי חוקתית מאזן בין זכ

בקניין; מאפשר לבעלים להוציא את הנכס ממאגר השכירות 

בהתקיים תנאים מסויימים; קביעת תנאים ברורים 

להתנהלות השוכר והמשכיר; קביעת פרוצדורה מפורטת; 

 מאפשר לרשויות המקומיות ליצור הסדרים מקומיים. 

דמיניסטרטיבי( כטריבונל בית הדין לשכירות )בכל מחוז א

מקצועי ומומחה; מנגנון דואלי שמפקח על "מחיר הוגן" 

בדירות מפוקחות, ו"מחיר השוק" ביחידות לא מפוקחות על 

ידי בחינת בית הדין לשכירות; הגנה על ערבויות שהפקידו 

 שוכרים; מנגנון חוקי דואלי של שכירות קצרה או ארוכה. 

 ביקורות \חולשות 

הגבלת הקניין הפרטי, הכפפתו  -הנכסמבחינת בעל 

נאלץ לחשוף  -לבית דין לשכירות. מבחינת השוכר

 -פרטים על מצבו הכספי טרם חתימה. מבחינת השוק

יוצר תמריץ להרוס יחידות דיור ישנות או לפצל 

 קיימות; יצירת "שני מעמדות" של שוכרים. 

הליכי אכיפה יקרים; היעדרו של טריבונל מומחה כלל ארצי; 

לישה לפרטיות השוכר; שמירה קנאית על חופש חוזים בין פ

הצדדים משמעותה כי ניתן להסכים שחלק מהתיקונים יעשו 

על ידי השוכר; העברת נכסים לידי ספקולנטים בעקבות 

 הוצאתם משוק השכירות; הסדר פרוצדוראלי מדי. 

הכפפת בעלי נכסים לבתי הדין לשכירות גורמת לפגיעה 

"קצין שכירות" יוצרת סירבול; חוסר קניינית; הכפפתם ל

אפשרות לפינוי מהיר של דייר ללא צו בימ"ש; היווצרות "שני 

 מעמדות" של שוכרים. 

 ההיבט המקומי

ממשקי הבית גרים בשכירות. ההסדר  26%טורונטו: 

החוקי שתואר לעיל חל במישרין על תחומה המוניציפלי 

 0511כי יח"ד הראה  6511של טורונטו. מדגם מייצג של  

מתוכן נמצאות בפיקוח. קיימת גם תנופת בניה של 

"קונדומיניומים" שאינם בפיקוח בשל היותם מוחרגים 

 מהחוק. 

ממשקי הבית גרים בשכירות; רק  61%בסן פרנסיסקו 

יוכלו להיות מפוקחות; ביקורת על  0979היחידות שנבנו לפני 

סבסוד של משפחות עשירות יחסית; חוסר יכולת להעלות 

 כ"ד בהתאם להכנסת השוכר. ש

ממשקי הבית גרים בשכירות; ההסדרים הכלל  45%בלונדון 

ארציים  שנמנו לעיל חלים על לונדון בשלמותם; גוברים 

הקולות להסדרה מקומית מיוחדת של מחיר השכירות 

 בלונדון בשל המחירים המאמירים. 
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 ההסדר הישראלי בראי ההסדרים במדינות אחרות

 

ימים רכיבים שונים שניתן לעדכן בחוק השכירות והשאילה ובהסדרי חקיקה עוטפים. החקיקה הקיימת בעולם מצאנו כי קי

מסדירה בפירוט את מערכת היחסים בין שוכר למשכיר. בהשוואה, החקיקה בישראל היא לקונית, מיושנת, ואינה מתאימה 

הן מבחינת הפיקוח על שכר דירה, והן מבחינת הגדרת לעידודו של שוק שכירות מגוון ומשוכלל. מצאנו הבדלים משמעותיים 

זכויות וחובות השוכר והמשכיר.  לטעמנו יש לשקול את עדכון החקיקה למצער בכל הנוגע לאלמנטים מרכזיים החסרים בה כגון 

מבחינת  ועוד. בנוסף ניתן לחשוב על הסדר חדש , השכרה ארוכת טווחהתייחסות לערבונות, חובות תחזוקה, תיקון קלקולים

 אכיפה ופתרון סכסוכים על ידי מיסודו של טריבונל שיפוטי מומחה לשכירות. 

 

ריים מצביעים על מספר אפיקי פעולה אפש 206הסקירה הבינלאומית המשווה וניתוח המצב המשפטי בישראל

מחודשת על הסדרי  . להערכתנו שינוי זה יצריך תיקון חקיקה וחשיבהלצורך שיפור המדיניות הקיימת

. תיקון החקיקה יכול להביא לגיבוש מערכת חוזית הוגנת בין שוכר ומשכיר. ההסדרים כירות הנוכחייםהש

בעולם אינם ישימים ישירות בישראל בשל הבדלים קונטקסטואליים שונים, אך ההסדרים השונים הללו 

סי שוכר יכולים לספק השראה לגבי שינוי המדיניות הראוי והמרכיבים שיש לתת עליהם את הדעת ביח

 ומשכיר. 

 

 הישראלי? לעגן בחוק ניתןמשכיר ש-ים העיקריים ביחסי שוכרמהם המרכיב

 

מדינות  3-טרם מענה על שאלה זו ראוי לערוך השוואה בין ההסדר הישראלי לבין ההסדרים אותם סקרנו ב

 המפתח שנבחרו לצורך ההשוואה הבינלאומית. הטבלה שלהלן מפרטת את עיקרי הדברים: 

  

 
בקליפורניה, אונטריו  החוק

 ואנגליה
 החוק בישראל

 - + פיקוח על מחיר השכירות בשוק החופשי

 - +   חלקי יכולת רשויות מקומיות לקבוע הסדרי פיקוח על שכ"ד

 - + הגדרה בחוק כל כמה זמן ניתן להעלות את שכר הדירה

 + חיוב בעל הנכס במתן הודעה מראש טרם סיום השכירות
רק אם לא נקצבה  -

 תקופת השכירות.

 + חיוב השוכר במתן הודעה מראש טרם סיום השכירות
רק אם לא נקצבה  -

 תקופת השכירות.

קביעת הסדרים לעניין הפקדת הערבות, גובהה, השימוש בה, 

 והשבתה.
+ - 

 - + קביעתן של עילות פינוי שונות, לצורך קבלת צו פינוי

 - +דייר הסדרים בחוק המאפשרים בדיקת מצבו הפיננסי של ה

                                                           
206
  ראו חלק א' לדו"ח המחקר אשר מנתח דברי חקיקה מרכזיים הרלבנטים לשוק השכירות. 
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 הנכנס

 מינימום נדרש. - +  רשימה ארוכה. הגדרה מפורטת  של חובות המשכיר בתקופת השכירות

 מינימום נדרש - + רשימה ארוכה. הגדרת חובותיו של שוכר בחקיקה

או מחיה \קיומה של תכנית עבודה לבדיקת תנאי תחזוקה ו

 בדירות מגורים
+ -  

 + + קביעת הסדרי פינוי על ידי גורם שיפוטי

 )רק לדיירות מוגנת(. - + קיומו של טריבונל מיוחד לשכירות

  - + חלקי מיסודה של רשימה סטטוטורית של חוזי שכירות

 

במישור חובות השוכר והמשכיר, ניכרים הבדלים משמעותיים בין ההסדר החוקי בישראל לעומת העולם. 

ם הסדרים משלימים המפרטים את זכויות נראה כי גם במדינות בהן קיים פיקוח מוגבל על שכר הדירה, קיימי

 וחובות השוכר והמשכיר וזאת במטרה ליצור הסדר ברור, מאוזן והוגן.  

המדינות  3 -הטבלה שלהלן מדגישה את אופיו "הרזה" של ההסדר הישראלי לעומת ההסדרים הקיימים ב

בע כי השוק אינו מגוון וכי יש לגבי שוק השכירות בישראל ק  OECD -שנבחנו. יש להזכיר בנקודה זו כי דו"ח ה

 לקבוע הסדרים מקיפים יותר בנושא זכויות וחובות שוכר ומשכיר.
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 ישראל  קליפורניה, אונטריו, אנגליה 

חובות 

המשכיר 

 )מדגם מייצג(

o  ( 91הודעה מראש על העלאת שכ"ד מראש .)יום אונטריו 

o ( יום א 61יום מראש באנגליה,  61הודעה מראש טרם סיום חוזה.)ונטריו 

o .)חובה קוגנטית לביצוע תיקונים שונים מבלאי סביר )אונטריו 

o  .)תיקון כל פגם שהופך את הדירה לבלתי ראויה למגורים )קליפורניה 

o  ,רשימה של תיקונים שיש לבצע כגון קונסטרוקטיביים, מערכת חשמל גז והגדרתם בחקיקה )אנגליה

 קליפורניה(.

o טי )קליפורניה(.סטנדר-הקפדה על גודל דירה מינימלי 

o .)תיקון פגמים לא מהותיים )מכשיר חשמל( אם הסכים לכך בהסכם )קליפורניה 

o .)אספקת חימום משך עונת החורף )אונטריו, קליפורניה 

o  שעות מראש טרם ביקור בנכס )אונטריו(. 42מתן הודעה 

o .)יידוע גורף על אירועים חריגים במושכר )מוות, רצח וכד'( )קליפורניה 

o סכנות במושכר )חומרים מזיקים וכולי( )קליפורניה(. יידוע על 

o .)תשלום הוצאות מעבר לדייר במידה והמשכיר מעוניין לעבור לגור בנכס )קליפורניה 

o .אין חובה למתן הודעה מראש על העלאת שכ"ד 

o .אין חובה למתן הודעה מראש טרם סיום חוזה 

o  .ביצוע תיקונים על פי "נוהג" בין צדדים 

o ולל או מגביל הגבלה של ממש". תיקון פגם "הש 

o .אין רשימה כזו 

 

o  .אין פירוט של גודל יחידה סטנדרטי 

o .תיקון פגמים לא מהותיים על פי "נוהג" בין צדדים 

o  .אין חובה לחימום 

o ."הודעה "זמן סביר מראש 

o  .אין חובת יידוע רחבה 

o  ."אין חובת יידוע רחבה למעט יידוע על "אי התאמה 

o ת מעבר. אין חובת תשלום הוצאו 

איסורים 

שונים  על 

 המשכיר

o )איסור להורות לספקי שירותים לנתק חשמל, מים וכד' )אונטריו 

o .)איסור הטרדת הדייר )אונטריו 

o .)איסור לשאול מהו גילו, מינו, דתו  של השוכר הפוטנציאלי )קליפורניה 

o ונטריו(.איסור על גבייה "מוגזמת" או כזו מעבר למחיר מפוקח )אנגליה, קליפורניה, א 

o .)איסור פינוי בכוח ללא צו פינוי )אונטריו, קליפורניה, אנגליה 

o .)איסור פינוי ללא "סיבה מוצדקת" והגדרתה )קליפורניה 

o  .אין איסור דומה 

o  .איסור על "הפרעה" לשימוש של דייר במושכר 

o  .אין איסור תחיקתי כזה 

o  .אין איסור, שכן אין פיקוח על מחיר 

o  על פי הפסיקה. איסור על פינוי בכוח 

o  .אין איסור תחיקתי מסוג זה 

   

חובות 

השוכר 

)מדגם 

 מייצג(.

o  .תשלום דמי שכירות 

o .)שמירת ניקיון בדירה )אונטריו, קליפורניה 

o .)תשלום ארנונה ומיסים מקומיים שונים )אנגליה 

o .)תיקון נזקים שגרם )אונטריו 

o .)הפקדת ערבות )אונטריו 

o  את הדירה )אונטריו(. יום טרם עזיבתו 61הודעה מראש 

o .)מתן פרטים על מצבו הפיננסי טרם השכירות )אונטריו, קליפורניה 

o  תשלום חד פעמי טרם השכירות כדי לשכור שירותיScreening  .)קליפורניה( 

o  מחשבונות מים חריגים )קליפורניה(. 51%תשלום 

o  השכירות, ובאישור  מדמי 01%תשלום הוצאות מיוחדות שהוציא בעל הבית ובלבד שלא תעלינה על

 ועדת שכירות )קליפורניה(. 

o  .חובה דומה לתשלום שכ"ד 

o  .אין חובה דומה 

o  .אין פירוט של חובה דומה 

o  .אין פירוט חקיקתי 

o  .אין הסדרה חקיקתית 

o  .הודעה רק אם לא הוסכם על תקופת שכירות קצובה 

o .אין חובת מתן פרטים 

o  .אין חובת תשלום מסוג זה 

o ג זה. אין חובת תשלום מסו 

o  .אין חובת תשלום מסוג זה 

 : השוואה של ההסדר הישראלי אל מול ההסדרים בקליפורניה, אונטריו, ואנגליה. 8טבלה 
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איסורים 

שונים על  

 השוכר

o .)איסור לסבלט את הנכס ללא אישור מפורש של הבעלים )אנגליה, אונטריו 

o .)איסור לעשן בדירה או להחזיק חיית מחמד מזיקה )אונטריו 

o  .)פעילות לא חוקית בנכס, אחזקת נשק ועוד כעילה לפינוי )קליפורניה 

o בניגוד למותר על פי ההסכם )קליפורניה(. איסור שימוש בנכס 

o .איסור לעשות כן טרם קבלת הסכמת המשכיר 

o  "חוזה. אך לא תחיקתי.  \איסור על פי "נוהג 

o  .אין איסור מפורש בחקיקה 

o  ."השימוש יהיה רק "על פי המוסכם 



  

 

 
 

 

ההשוואה של ההסדר הישראלי להסדרים אחרים מצביעה על כך שבתחום חובות השוכר 

ר, חוק השכירות והשאילה יוצר הסדר חלקי, מינימלי, ו"רזה" לעומת הקיים במדינות והמשכי

, כדי ליצור הסדר קיקה הקיימתאחרות. לטעמנו יש לעגן את הרכיבים הבאים במסגרת תיקון לח

 הוגן ומקיף:

 

o שכר הדירה הראשוני ימשיך להיקבע בשוק החופשי, ולצד זאת  העלאת שכ"ד: שיעור

ר הדירה, וקביעת התדירות בה ניתן להעלות את העלאת שכותר להמשיעור הקביעת 

 , באופן שיתרום לייצוב עליות המחירים.שכר הדירה

o חובות יידוע מוגברות על המשכיר )למשל, קיומם של מפגעים, סכנות, חובות יידוע :

 אירועים חריגים במושכר(.

o השימושים המותרים  : קביעת חובת הפקדת ערבות ופיקדון, גובהה,ופיקדונות ערבויות

 בה, האם תישא ריבית )אופן השקעתה( והתנאים להשבת הערבות. 

o  קביעת רשימה ברורה ומקיפה של תיקוני חובה תיקון ליקויים בדירה על ידי בעל הנכס :

 ותיקוני רשות. 

o קביעת שורה של חובות שלא מוגדרות כיום בחקיקה כגון שמירת קביעת חובות הדייר :

 אי עריכת שינויים במושכר ללא הסכמה ועוד. הסדר והניקיון, 

o  יצירת מסלול להשכרה ארוכת טווח ותמרוצו. התמריץ טווחאפשרות להשכרה ארוכת :

עשוי להיות משפטי ולאו דווקא כלכלי )למשל, אפשרות לפינוי מהיר במקרה של שוכר 

 סורר(. 

o יר יותר: ניתן המזכות את בעל הדירה לפנות דייר בהליך מה קביעתן של עילות פינוי

לקשור בין עילות הפינוי הללו לסעד עצמי לפיו, ככל שיינתן פסק דין לפינוי, יוכל בעל 

 הנכס לפנות את הדייר בעצמו מבלי להמתין לסיום הליכי ההוצאה לפועל. 

o המזכות את השוכר באפשרות לפנות את המושכר גם לפני תום  קביעתן של עילות עזיבה

ה יכולות להיות למשל: החלפת מקום עבודה ובתנאי תקופת השכירות. עילות אל

שמקום העבודה מרוחק מאד מהמושכר, מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של השוכר, 

או כאשר קיים קלקול במושכר אשר השוכר לא רצה לתקן או לא הצליח לתקן בתוך 

 פרק זמן קצוב ממתן הודעה על כך בכתב.  

o סדרים בעולם אינם מאפשרים פינוי בכוח ללא צו : ההקביעת אפשרות לסעד עצמי לפינוי

פינוי מבית משפט. צעד גורף )שהשפעתו על הקניין הפרטי היא גדולה יותר( יכול להיות 

קביעתן של עילות פינוי מוגדרות, המאפשרות פינוי על ידי בעל הנכס גם ללא פתיחה 

 בהליך משפטי. 
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 כר ומשכירהמשפטית לשם טיפול במחלוקות בין שוישות שאלת ה

  

אחת הערובות להצלחת חקיקה בנושא היא טיפול יעיל ומהיר בפניות שוכרים ומשכירים. איזו 

ישות משפטית יכולה להתאים לדרישה זו? האם בית הדין לשכירות הפועל לאכיפת חוק הגנת 

 הדייר הוא פלטפורמה מתאימה? האם להסמיך את הרשויות המקומיות לפסוק בסוגיות אלה?  

תואר במסגרת הסקירה המשווה, קיימים במדינות שונות הסדרים מפקחים כגון בתי דין כפי ש

שנים האחרונות  5 -לשכירות וקצין שכירות. בהצעות חוק שונות שהונחו על שולחנה של הכנסת ב

הוצע להקים "נציבות שכירות" או "מפקח על השכירות" לשם יישוב סכסוכים ומילוי פונקציות 

 שונות. 

מצב הקיים כיום בישראל, אין בית משפט מיוחד או טריבונל שיפוטי בעל סמכות ייחודית על פי ה

לדון בשכירות בשוק החופשי. היעדרו של טריבונל מומחה אינה כה בעייתית נוכח אפיקים 

חלופיים שמוצאים שוכרי ומשכירי דירות כגון שימוש בבית המשפט לתביעות קטנות. ואולם, בית 

נות מוסמך בעיקר לדון בתביעות כספיות מסויימות ואין הוא יכול לתת המשפט לתביעות קט

 הוראות בנושאים שוטפים העולים במהלך יישום חוזה שכירות.  

על פי המצב המשפטי הנוהג כיום, בנוסף לבית המשפט לתביעות קטנות מוסמכים בתי המשפט 

משכיר, תביעות חוזיות, -כרהאזרחיים )שלום ומחוזי( לדון בתביעות שונות הנוגעות ליחסי שו

תביעות נזיקין ועוד. עם זאת, בתי המשפט האזרחיים עמוסים לעייפה. כמו כן, השכירות מעצם 

טיבה הינה קצרת מועד ועניין דינמי, והיעדרו של טריבונל היכול לפתור בעיות בהליך קצר יחסית, 

משקיעים להיכנס לתחום עלול להשפיע בעתיד על שוק השכירות ואף על הכוונה לעודד יזמים ו

 ההשכרה למגורים. 

בנוסף, אמנם שודרגו הליכי פינוי של "שוכר סורר" בתקנות סדר הדין האזרחי, אך עדכון התקנות 

וקיצור המועדים לפינוי לא פתר את כל הבעיות ואינו מתמודד עם הקושי שבהוצאה לפועל של 

 . פסקי הדין לאחר שניתנו, או בחובות שנותרו לאחר הפינוי

הקמתו של בית הדין לשכירות על פי חוק הגנת הדייר, שהינו לכאורה בית משפט מתמחה, 

מעוררת את השאלה האם ניתן היה להקים בית דין דומה, או טריבונל שיפוטי כלשהו, אשר ידון 

במהירות, ביעילות, תוך  בשוק החופשיבמגוון תביעות הנוגעות ליחסים בין שוכר ומשכיר 

אות בענין פינוי, פינוי בכוח, או אכיפת הוראות שונות בהסכם. לאור המגמה הסמכתו לתת הור

, ניתן 207המשפטית הקיימת כיום בעולם כולו להעביר סמכויות תוך הקמת טריבונלים מתמחים

 לחשוב על פתרון בכיוון זה. 

יום זאת ועוד. על פי בדיקה ראשונית שבצענו עולה כי תופעת הדיירות המוגנת הולכת ומתמעטת ה

. התמעטות התיקים הללו 208ואיתה גם מספר התיקים המגיעים לפתחו של בית הדין לשכירות

יכולה להוות סיבה טובה נוספת לאיחוד סמכויות ויצירתו של טריבונל שיפוטי חדש אשר ידון גם 

 בשכירות "חופשית" לצד שכירות מוגנת. 
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לחוק התכנון והבניה אשר יצר את ועדות הערר המחוזיות לתכנון ולבניה אשר דנות  12בישראל תוקן תיקון  
עומס מהועדות במגוון בקשות להיתרי בניה, שימוש חורג, ואישור תכניות בנין עיר. הועדות הללו הקטינו את ה

המחוזיות לתכנון ולבניה ולמעשה גם מבתי המשפט, בכך שסיפקו נתיב מומחה ומקצועי לטיפול בסכסוכים מסוג 
זה. תהליך דומה ניתן לראות גם במדינות אחרות בעולם כדוגמת בריטניה המעבירה סמכויות ל"מפקחים" שונים 

 עוד. )אינספקטורז( בתחומים שונים כגון יחסי עבודה, תכנון ו
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ו מודל משפטי שבמסגרתו כמו כן, כפי שעולה מהסקירה הבינלאומית, מדינות רבות פיתח

( ברמה המקומית או המדינתית, לצורך הכרעה בסכסוכים. אכן Boardמתקיים טריבונל שכירות )

בחלק מן המדינות הטריבונל הנזכר פועל ברמה המקומית, אך יש להכיר בכך שהקונטקסט 

י רשויות הישראלי הוא שונה, רמת הביזור בו נמוכה, ובכל הנוגע לסכסוך בין אדם לאדם נהוג כ

שלטון אחרות הן אלה האמונות על יישוב סכסוכים )דרך המערכת השיפוטית ברמה האיזורית או 

הארצית, דרך טריבונלים שיפוטיים ועוד(. נוכח היבטים אלה ספק אם המערכת השלטונית בשלה 

י משכיר בידי בית דין מקומי, או ביד-כיום להפקיד סמכויות שיפוטיות רחבות בנושא יחסי שוכר

 הרשויות המקומיות )המהוות בהגדרה רשויות מבצעות(.

בשל המבנה המוסדי המיוחד של השלטון בישראל )מירכוז ארצי בנושאי שלטון מקומי( ובשל 

 נראה כי פתרון אפשריהסמכויות שיש להקנות לבית דין כזה )סמכויות שיפוטיות רחבות היקף(, 

כדי לחזק את בתי אך ל שכירות הוא מקומי . אמנם אופיה שארצי-מת טריבונל איזוריהינו הק

הדין לשכירות, לפתח את מומחיותם, ולהעניק להם סמכויות רחבות היקף )כולל פגיעה מידתית 

. אין מניעה , אשר יופקדו בידיו סמכויות נרחבותצורך בהקמתו של בית דין לשכירות בקניין(, יש

בריו יהיה נציג של השלטון המקומי כי כאשר יורכב בית דין שכזה מ"פאנל" )צוות(, אחד מח

 )עיריה, רשות מקומית(. 

יש לציין כי בעבר נוצרו גופים שיפוטיים בעלי מומחיות בתחומים יעודיים שונים כגון ועדות הערר 

לתכנון ולבניה, או בתי הדין לעבודה. חוק בתי הדין לעבודה מדגים כיצד ניתן ליצור טריבונל 

ציבור, אשר אינו בהכרח כבול לסדרי הדין והיכול לתת החלטות מומחה, המורכב משופט ונציגי 

  209במהירות.

גיבושו של פתרון זה צריך לתת את הדעת לנקודות הבאות: מחד, העובדה כי השכירות מעצם 

טבעה הינה קצובה בזמן ולעתים גם קצרה מאד, מה שעשוי להגביל את יכולתו של בית דין שכזה 

ר והמשכיר. מאידך, ככל שיוקם בית דין שכזה, יש להתייחס להתערב ולהשפיע על יחסי השוכ

 לנושאים הבאים בעת הדיונים על הקמתו: 

o  "אשר מטפל מחד בתביעות בתחום הדיירות המוגנת  –יכולת להקים "טריבונל דו ראשי

 ומאידך בתביעות שכירות בשוק החופשי. 

o ולל מומחים, נציגי שלטון במקום שופט דן יחיד ניתן לחשוב על פתרון של פאנל )צוות( הכ

מקומי, ונציגי ציבור. צוות מסוג זה עשוי לייתר את הצורך של בתי המשפט )כפי שקיים 

כיום במינוי מומחה להערכת נזקים, גובה פיצויים בגין עבודות שבוצעו בנכס, או גובה 

 דמי השכירות הראוי(. 

o ה תפותח מומחיות יש לאפשר סמכות ייחודית לבית הדין לשכירות שיוקם. באופן ז

שיפוטית בתחום ויופחתו עומסים מעל המערכת השיפוטית. לחלופין, ניתן לחשוב על 

מתווה ולפיו הסמכות תהיה לדון בכל נושא הכרוך בשכירות, יחסי שוכר ומשכיר ופיצוי 

 . מעבר לאותו סכום הסמכות תהיה לבתי המשפט "הרגילים". עד לסכום מסוייםכספי 

o נל כעין שיפוטי מסוג זה לא יהיה כבול להליכים פרוצדוראליים יש לדאוג כי טריבו

מורכבים ויוכל לקבוע את סדרי הדין בכוחות עצמו )בדומה לועדת הערר לתכנון ולבניה 

 לחוק התכנון והבניה(.  23על פי תיקון 
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o  ,סמכויותיו של בית דין שכזה תוחלנה על סכסוכים בנושא שכר דירה, העלאתו ועדכונו

זוז על פי חוק השכירות והשאילה, שאלות של תחזוקה שוטפת של הנכס, פינוי תביעות קי

דייר, קיומו של החוזה ופרשנותו, ועוד. יש להעניק לבית הדין סמכות נרחבת להוצאת 

 צווי עשה ולביקורים בנכס. 

o  יש לשקול בכובד ראש הסמכת הטריבונל למתן צווי פינוי לשוכר בהתקיים עילות פינוי

ו לאחר חקירה ודרישה של הטריבונל, על פי שיקול דעתו. בהקשר זה ניתן "סגורות" א

 להסמיך את בית הדין להוציא צווים או החלטות המורות על פינוי מיידי. 

o  יש להגביל את יכולת הגשת ערעור על החלטות בית הדין לשכירות, כדי להבטיח הליך

 מהיר. 

o בלות ללא אגרה או לאחר תשלום יש לאפשר הגשת תביעות לא כספיות או כספיות מוג

 אגרה סמלית כדי לא להרתיע מפנייה לטריבונל. 

o  יהיה צורך לחשוב על החלת הסדרים אלה גם לגבי טיפול בשכירות בשוק החופשי בנוגע

 לנכסים מסחריים. 

o  במקביל יש לחשוב על הסדרים משלימים כגון למשל, חוסר יכולתו של בעל נכס לפנות

 בפני הטריבונל, כל עוד הדייר ממשיך לשלם את שכר הדירה. דייר בתקופת הבירור 

 

 

 


