
 שוכר/ת יקר/ה

 'שכירות הוגנת'חוק פתיחת תיבת פניות בעניין הנדון: 

את חוק שכירות הוגנת,  ח"כ רועי פולקמן וח"כ סתיו שפיר ו בקיץ האחרוןחוקק במאמצים רבים

 .משכיר ומגדיר מהי דירה ראויה למגוריםלאת מערכת היחסים בין השוכר המסדיר לראשונה 

ים להכיר את הזכויות שלכם ולדרוש את מה ציבור השוכרים, צריככדי שהחוק יהיה יעיל, אתם, 

 שמגיע לכם על פי החוק.

הוא כמי שנכחו לאורך כל הדיונים ובשיתוף עם התאחדות הסטודנטים התפקיד שלנו, המחוקקים, 

 להביא בפניכם רשימה של עיקרי החוק, בשפה ברורה ולא משפטית. 

 באופן ברור ותמציתי:להלן עיקרי סעיפי חוק 'שכירות הוגנת' 

 . ()מבנה או תכולה המשכיר לא יוכל לדרוש מהשוכר לשלם עבור ביטוח דירה -ביטוח דירה  .1

השוכר יום לפני תום החוזה, ואילו  90ה המשכיר רשאי להודיע על סיום החוז -סיום החוזה  .2

 יום לפני תום החוזה. 60רשאי להודיע על כך 

אם המשכיר לא מתקן בזמן פגמים של עד עצמי, סל יש אפשרות לשוכר - תיקונים בדירה .3

להציג  בלאי סביר או פגמים אחרים שהוסכם בחוזה שהם באחריות המשכיר, השוכר יכול

 את עלות התיקון משכר הדירה. קבלה למשכיר ולהפחית 

בגובה של עד שליש מדמי השכירות עבור  ערבותהמשכיר יהיה רשאי לגבות  -גובה הערבות  .4

 .הנמוך מבניהם - פי שלושה מדמי השכירות לחודשאו עד , השכירותתקופת כל 

היא דירה שיש בה גורם סיכון בלתי סביר לבטיחות או  - דירה שאינה ראויה למגורים .5

לבריאות השוכר, דירה שאין בה מערכת חשמל, תאורה וביוב תקינים, ודירה שאין בה 

 פתחי אוורור.

  התשלום הוא עליו ולא עליכם. –ין את התיווך אם בעל הבית הוא זה שהזמ -דמי תיווך  .6

 

 שפתחנו עבורכםציבור התיבת פניות ל מוזמנים להיכנס

https://www.lp.nuis.co.il/fairrent  
 

ם י. אנו מעמידעובר על החוקתוכלו לשלוח פרטים במידה ובעל הדירה שלכם  בתיבה זו

בשבילכם שלל אמצעים ושירות משפטי במידת הצורך ונפעל בכל האמצעים העומדים 

  ישראל.  בזכויות השוכרים והשוכרות במדינת לרשותנו בכדי למנוע פגיעה

 .בשבילכם ופועלים למענכםנו א

 
 בהצלחה,

 

 ח"כ סתיו שפיר     יו"ר התאחדות הסטודנטים              ח"כ רועי פולקמן

 סיעת 'כולנו'                               רם שפע                               סיעת 'המחנה הציוני' 
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