הסכ שכירות
)בלתי מוגנת(
שנער ונחת בתלאביב ביו __ לחודש _________ __20
בי:

 ___________ .1ת.ז___________ .
 ___________ .2ת.ז___________ .
מרחוב ______________________
)להל ביחד ולחוד " :המשכיר"(
 מצד אחד 

לבי:

___________ ת.ז_____________ .
מרחוב ______________________
)להל" :השוכר"(
 מצד שני 

הואיל:

והמשכיר הינו הבעלי של הדירה ברח' ___________ ,בעיר _________ ,הידועה כדירה בת
___חדרי ע _______________הצמודי לדירה )להל" :הדירה"(.

והואיל:

וברצו השוכר לשכור מהמשכיר וברצו המשכיר להשכיר לשוכר את הדירה בשכירות בלתי מוגנת על פי
חוקי הגנת הדייר;

והואיל:

וברצו הצדדי להסדיר את היחסי ביניה ואת תנאי השכירות הכל בתנאי כמפורט בהסכ זה
להל;
לפיכ מוסכ ,מוצהר ומותנה בי הצדדי כדלקמ:

.1

.2

מבוא והגדרות
.1.1

המבוא להסכ זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

נספחי ההסכ המצורפי לו ,מהווי חלק בלתי נפרד מ ההסכ ותנאי מתנאיו.

.1.3

"תו תקופת השכירות" & כנקוב בסעיפי  4ו/או  10.3להסכ זה.

אי תחולת דיני הגנת הדייר
השוכר מצהיר כי לא שיל ולא התחייב לשל כל תשלו כדמי מפתח בגי שכירות זו וכי אינו ולא יהיה זכאי
להחזיק במושכר על פי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב &  1972או כל חוק אחר שהוא שיבוא במקומו
ו/או כל תיקוני בחוק זה א ,אחר לא יחולו עליו ולא יחולו על המושכר ולא על הסכ זה.

.3

מטרת השכירות
.3.1

מטרת השכירות היא לצורכי מגורי של השוכר בלבד .סעי ,זה הינו סעי ,יסודי.

.3.2

השוכר מצהיר כי ראה ובדק את הדירה ,סביבתה ותנאיה ומצא אותה ראויה ותקינה ומתאימה
למטרותיו וכי אי לו והוא מוותר על כל טענות אי התאמה או פג העשויי לעמוד לו על פי כל די.

.3.3

השוכר מתחייב להשתמש בדירה א -ורק למטרה הנזכרת בסעי 3.1 ,לא לשנות את מטרת השכירות ולא
להשתמש ולא להרשות להשתמש בדירה לשו מטרה אחרת.
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.3.4

השוכר מתחייב לא להעביר בכל דר -ו/או בצורה אחרת בי בתמורה ובי בלי תמורה את ההסכ או
איזה זכות הנובעת ממנו לאחר יחיד או גו ,משפטי ,כמו כ לא להשכיר את הדירה או כל חלק ממנה
ולא למסור את השימוש או כל חלק ממנו בכל צורה שהיא ולא לאפשר לאחרי להתגורר בדירה ,למעט
אירוח מקובל  .סעי ,זה הינו סעי ,יסודי.

.3.5

.4

המשכיר יהיה רשאי להעביר את זכויותיו במושכר ,או איזה חלק מה לצדדי שלישיי על פי שקול
דעתו הבלעדי ,ומבלי שזכויות השוכר על פי חוזה זה תיפגענה.

תקופת השכירות
כפו ,למוסכ בהסכ זה ,המשכיר משכיר לשוכר והשוכר שוכר בזה מאת המשכיר את הדירה לתקופה של 12
חודשי ,החל מיו __ לחודש ______ __ 20ועד ליו __ לחודש _______ __) 20להל" :תקופת השכירות"(.
סעי ,זה הינו סעי ,יסודי.

.5

דמי שכירות
.5.1

השוכר מתחייב לשל בזה למשכיר בדייקנות ,דמי שכירות חודשיי בס -של ___________  /כל
חודש למש 12 -חודשי ,אשר ישולמו כדלקמ:
.5.1.1

במועד חתימת חוזה השכירות ,יפקיד השוכר בידי המשכיר אחד עשר שיקי דחויי ,בס-
___________  /כל אחד ,שמועד פירעונ לכל __ לחודש העוקב ,החל בתארי-
__________ וכלה בתארי ,__________ -וכ שיק נוס ,בס ___________ -ש"ח,
שמועד פרעונו ליו __________ שישול במועד חתימת ההסכ על חשבו חודש
השכירות הראשו.

.5.1.2

מוסכ כי הפקדת התשלומי החודשיות בידי המשכיר לא תחשבנה כתשלו דמי
השכירות ,וכל תשלו ייחשב כנפרע רק לאחר התשלו בפועל.

.5.1.3

שיקי אלו יופקדו על ידי המשכירי ויפרעו בכל __ לחודש או בתארי -אחר ,בהתא
לתארי -הנקוב עליה.

.5.1.4

א יעזוב השוכר את הדירה לפני תו תקופת השכירות ,ישא השוכר ביתרת תשלו שכר
הדירה עד לתו תקופת השכירות בה היה חייב לפי ההסכ.

.5.1.5

למרות האמור בסעי 5.1.4 ,הנזכר לעיל ,הובהר והוסכ בי הצדדי ,כי בהסכמת
המשכיר ולשביעות רצונו המלאה ,יוכל השוכר למצוא שוכרי חלופיי תחתיו )להל:
"השוכרי החלופיי"( ,אשר יתחייבו לקבל על עצמ את מלוא התחייבויות השוכר לפי
חוזה זה .אי באמור לעיל משו התחייבות של המשכיר לתת הסכמתו כאמור.

.5.1.6

בא יאחר השוכר בתשלו כלשהו הנקוב בהסכ זה ,ישא כל תשלו ותשלו הצמדה
למדד המחירי לצרכ ,ממועד התשלו ועד לתשלו המלא בפועל ,ובתוספת ריבית
מצטברת וצמודה בשיעור  0.5%לחודש ,או חלקי חודש ,על כל אלה .סעי 5.1 ,על תתי
סעיפיו זה הינו סעי ,יסודי.

.6

ההוצאות והמיסי
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.6.1

השוכר ישל החל מיו תחילת תקופת השכירות ועד לגמר השכירות את התשלומי החלי על הדירה
בגי חשמל ,מי וארנונה לפי הצריכה השוטפת שתופיע בשעוני )להל" :התשלומי הנוספי"(.

.6.2

מיד ע קבלת הדרישה לכ -מאת המשכיר ,מתחייב השוכר להראות למשכיר קבלות על ביצוע
התשלומי הנוספי.

.6.3

היה והשוכר לא ישל איזה מ התשלומי שבתשלומ הוא חייב מכח הסכ זה ,יהיה המשכיר רשאי,
א -לא חייב ,לשל סכומי אלה ,והשוכר יהיה חייב לשפותו בגי סכומי אלה ,בתו 7 -ימי מיו
שנדרש לעשות כ ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירי לצרכ ,מיו התשלו ע"י המשכיר ועד
לתשלו המלא בפועל ע"י השוכר ,ובתוספת ריבית מצטברת וצמודה בשיעור של  2%לחודש ,או חלקי
חודש ,על כל אלה .סעי 6 ,על תתי סעיפיו זה הינו סעי ,יסודי.

.7

שמירת הדירה
.7.1

השוכר מתחייב להשתמש בדירה במש -כל תקופת השכירות ,ובמידה ויפנה את הדירה לפני תו תקופת
השכירות ,יחולו הוראות סעי 5.1.4 ,לעיל.

.7.2

השוכר מתחייב לנהוג ולמלא אחר כל החוקי ,חוקי העזר ,התקנות והצווי הנוגעי לדירה כפי תקפ
בכל עת ,ולא לעשות בדירה כל פעולה העלולה לגרו למטרד ,אי נוחות או נזק למשכיר או למי
מהשכני ,ולשפות את המשכיר בגי כל אחד מהדברי האמורי לעיל:
 .7.2.1השוכר מתחייב שלא לעשות שינויי כלשה בדירה ,שלא בהסכמת המשכיר מראש ובכתב ,וכ
מתחייב לשמור ולהחזיק את הדירה ואת כל הקשור אליה ואת תכולתה במצב תקי וראוי
לשימוש ,בכפו ,לבלאי עקב שימוש סביר ולתק על חשבונו כל נזק שייגר לדירה תו -תקופת
השכירות.
 .7.2.2השוכר מתחייב לתק כל נזק שאינו נזק כתוצאה מבלאי סביר אשר נגר במחדלי השוכר ו/או
באשמתו ו/או במחדלי ובאשמת מי מטעמו ,תו 5 -ימי מיו שאירע אותו נזק .ע קרות כל
נזק ,על השוכר להודיע מיד על כ -למשכיר וזה רשאי לדרוש שהנזק יתוק תחת השגחתו.
במקרה והשוכר לא יתק את הנזק שאינו כתוצאה מבלאי סביר ואשר נגר במחדלי השוכר
ו/או באשמת ו/או במחדלי ובאשמת מי מטעמו תו -פרק זמ הנקוב לעיל ,יהיה המשכיר רשאי
לתק את הנזק על חשבו השוכר ,והשוכר מתחייב לשל נזק זה תו 3 -ימי מיו שנדרש
לעשות כ ע"י המשכיר ,ויחולו הוראות סעי 6.3 ,לעיל .מובהר ומוסכ מפורשות ,כי חשבו
ההוצאות שנקבע על ידי המשכיר ,בהתא לקבלות שימציא המשכיר ,יהיה מכריע וסופי ויחייב
את השוכר.
 .7.2.3מבלי לפגוע בזכויות המשכיר ,לפי סעי 7.2.1 ,לעיל ,הרי כל הוספה או שינוי שיעשה השוכר
בדירה ,יחשב כרכושו של המשכיר ,והמשכיר יהיה פטור מלשל לשוכר כל תוספת ו/או סכו
כלשהוא עבורו .בכל מקרה המשכיר יהיה זכאי לדרוש מאת השוכר לסלק שינויי כאמור לעיל,
כול או חלק ,ועל השוכר לעשות זאת על חשבונו.

.7.3

המשכיר מתחייב לתק ,על חשבונו ,כל קלקול ו/או פג בדוד השמש ,חיווט החשמל הפנימי ומערכות
האינסטלציה הפנימיות ,למעט קלקול או פג הנגר כתוצאה ממחדלי השוכר ו/או מי
מטעמו )להל":המערכות"( .התיקוני כאמור יבוצעו תו 7 -ימי מיו שהודיע השוכר למשכיר על
הקלקול ו/או הפג .סעי 7 ,על תתי סעיפיו זה הינו סעי ,יסודי.
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.8

סיו השכירות
8.1

השוכר מתחייב לפנות את הדירה בתו תקופת השכירות כנקוב בסעי 4 ,להסכ זהו/או בהתקיי
סעי 10.3 ,להל וזה תנאי יסודי להסכ )להל" :תו תקופת השכירות"(.

8.2

בתו תקופת השכירות ,על השוכר להחזיר את הדירה כפי שנמסרה לו ע המפתחות ,למעט בלאי עקב
שימוש סביר ,כשהיא מסויידת ופנויה לחלוטי מכל אד או חפ 3וראויה לשימוש מיידי ,כדי הנחת
דעתו של המשכיר.
הדירה תהיה נקיה ומסודרת וכל המערכות כפי שפעלו במועד כניסתו לדירה ותהא במצב טוב ותקי כפי
שהיתה במועד חתימת הסכ זה ,למעט קלקול או פג שלא נגרמו כתוצאה ישירה ממחדלי השוכר.

8.3

מוסכ בזה בי הצדדי ,כי במידה והשוכר לא יפנה את הדירה בתו תקופת השכירות ,ישל השוכר
למשכיר עבור כל יו אחור בפינוי ,פיצויי מוסכמי בסכו השווה ל & _____ ש"ח ליו ,וזאת מבלי
לפגוע בזכות המשכיר לכל סעד על פי די.

8.4

בכל מקרה שעל השוכר לפנות את הדירה בתו תקופת השכירות בהתא לתנאי שכירות אלה והוא לא
פינה אותה ,יחשב הוא וכל הבאי מכוחו ובשמו ,מסיגי גבול בדירה ,וניתנת בזאת זכות למשכיר לתפוס
חזקה בדירה ,להחלי ,את מנעול המושכר ,ולפנות את השוכר וכל הבאי מכוחו ובשמו מיד לאחר תו
תקופת השכירות.

8.5

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הרי במידה ויחול סעי 8.3 ,להסכ זה ,יוכל המשכיר לנקוט בצעדי
משפטיי כנגד השוכר כדי לאל 3אותו לפנות את הדירה ,והשוכר מסכי כי כל ההוצאות בקשר לכ-
יחולו עליו.

8.6

בכל מקרה שעל השוכר לפנות את הדירה בתו תקופת השכירות בהתא לתנאי שכירות אלה והוא לא
פינה אותה או בכל מקרה שפינה אותה מכל אד א -השאיר בדירה מיטלטלי או כל חלק מה שלא
היו בדירה בעת שהחלה השכירות ,יהיה המשכיר רשאי להוציא את מיטלטלי השוכר שיימצאו בדירה
ולאחס מיטלטלי אלה על חשבונו של השוכר ועל סיכונו ,בכל מקו שייראה בעיניו של המשכיר.
במקרה מעי זה ,ובתנאי שקיבל השוכר הודעה על כ -מאת המשכיר ,ולא תיק את ההפרה תו 3 -ימי,
השוכר מסכי במפורש כי כל ההוצאות הכרוכות בכ ,-יחולו על השוכר ,וחשבו ההוצאות שנקבע על
ידי המשכיר ,בהתא לקבלות שימציא המשכיר ,יהיה מכריע וסופי ויחייב את השוכר והוא מתחייב
לשלמו למשכיר לפי דרישתו הראשונה .סעי 8 ,על תתי סעיפיו זה הינו סעי ,יסודי.

.9

בטחונות
9.1

פינוי
להבטחת שלמות ותקינות המושכר ולהבטחת קיו התחייבויות השוכר בהסכ זה לרבות
המושכר ע תו תקופת השכירות ,יפקיד השוכר בידי המשכיר ,במועד החתימה על הסכ זה,
ערבויות כדלקמ :צ'ק לפקודת חברת החשמל ללא סכו וללא תארי -החתו על ידי השוכר,
צ'ק לפקודת עריית ___________ ללא סכו וללא תארי -חתו על ידי השוכר ,וכ שטר חוב בס-
___________  ,/החתו על ידי השוכר והערבי ) להל" :הערבויות"( .סעי ,זה הינו סעי ,יסודי.

9.2

המשכיר יהיה רשאי למלא התארי -והסכו בצ'קי ,בכל מקרה בו השוכר ו/או הערבי לא שילמו
לעריית תל אביב ו/או לחברת החשמל תשלו כלשהו המגיע לה מהשוכר ,ו/או לממש הערבויות,
וזאת כעבור  3ימי מחלו ,המועד לשליחת התראה על מילוי הפרטי בצ'קי ו/או מימוש הערבויות,
ולא תהיה למי מה טענה בדבר השלמת הפרטי בצ'קי ו/או מימוש הערבויות.

9.3

5
הערבויות יוחזרו לשוכר ,לאחר  30יו מתו תקופת השכירות ,ובתנאי שהשוכר יוכיח ,לשביעות
רצונו של המשכיר כי פינה את המושכר ,החזיר את החזקה בו בהתא להתחייבויותיו ,סילק את
מלוא חיוביו הכספיי והאחרי למשכיר ,לרבות כל נזק גו ,ו/או אחר בתקופת השכירות ,שהינ
באחריותו כאמור לעיל בהסכ זה.

9.4

.10

אי במימוש הערבויות על ידי המשכיר ו/או בהימנעותו לעשות כ ,בכדי להוות ויתור על איזו
מטענותיו ו/או תביעותיו של המשכיר כלפי השוכר.

הוראות כלליות
10.1

המשכיר ו/או מי מטעמו יורשו לבקר בדירה במהל -תקופת השכירות ה לש בדיקת מצב הדירה וה
כדי להביא שוכרי ו/או קוני פוטנציאלי )להל" :פוטנציאלי"( עבורה .הובהר והוסכ כי למשכיר
ו/או למי מטעמו תינת האופציה לבקר ו/או להביא פוטנציאלי לפחות פע בשבוע ובשעות מקובלות
המתאימות למשכיר ו/או למי מטעמו.

10.2

מוסכ על הצדדי כי הפרת הסעיפי המנויי להל ,תהווה הפרה יסודית של הסכ זה ,על כל
המשתמע מכ 5.1 ,4 ,3.4 ,3.1 : -על כל תת סעיפיו 7 ,6 ,על כל תת סעיפיו 8 ,על כל תת סעיפיו.10.1 ,9.1 ,

10.3

היה והשוכר יפר את ההסכ הפרות יסודיות ,כפי האמור בסעי ,10.2 ,ולא יתק אות תו 3 -ימי מיו
שקיבל הודעה מהמשכיר ,יהיה זכאי המשכיר להביא הסכ זה לסיומו ,וא בתו 5 -ימי נוספי לא
יפנה השוכר את הדירה ,יהיה המשכיר זכאי להוציאו מ הדירה ולתפוס את החזקה בדירה .אי בפינוי
השוכר ע"י המשכיר בכדי להוות ויתור על איזה מטענותיו ו/או תביעותיו של המשכיר כלפי השוכר.

10.4

מובהר בזאת מפורשות על ידי הצדדי להסכ זה ,כי אי המשכיר אחראי עבור נזקי כלשה שייגרמו
לשוכר ו/או לאורחיו ו/או לבאי ברשותו ו/או לכל מי שיכנס לדירה ,לגופ או לרכוש על ידי גור
כלשהו הקשור לדירה או למבנה בו היא נמצא ובקשר לשימוש בה .מודגש בזאת ,כי במידה ויגר
לשוכר ו/או למי מטעמו כל נזק ,לא ישא המשכיר ו/או מי מטעמו ,בכל נזק אשר יגר לשוכר ו/או למי
מטעמו ,והשוכר ו/או מי מטעמו לא יוכלו לבוא למשכיר ו/או למי מטעמו בפיצוי ו/או בדרישת שיפוי
כלשהי .מכא יהא מקו כי השוכר יבטח את הדירה בביטוח צד ג' והמשכיר יהיו מוטב בביטוח.

10.5

השוכר יבטח על חשבונו ,את תכולת המושכר בא ירצה בכ ,-והמשכיר יהיו פטור מחובת ביטוח
כאמור .כמו כ ,ובמידה וירצה ,יבטח השוכר כל רכוש שבבעלותו ו/או בחזקתו המצוי במושכר או
בסביבתו לגבי כל הסיכוני ,לרבות הסיכוני המקובלי ברישו אש מורחב .מובהר בזאת ,כי
המשכיר לא יהיו אחראי לכל נזק מכל סוג שיגר לרכוש השוכר.

10.6

שו ויתור ,הנחה ,המנעות מפעולה ,קבלת תשלו שכר דירה או כל תשלו אחר או מת ארכה מצד
המשכיר ,לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של המשכיר ולא ישמשו מניעה לתביעה ,אלא א כ יוותר
המשכיר על זכויותיו כמפורט בכתב.

10.7

למע הסר ספק ,הכותרות בהסכ זה אינ מהוות חלק מההסכ ואי לפרש לפיה.

10.8

השוכר והערבי מאשרי כי חתמו על ההסכ לאחר שהבינו מפורשות את ההסכ ואת האמור בו.

10.9

התחייבויות השוכר ,לפי חוזה זה ,ה ביחד ולחוד.

10.10

הודעות לגבי הסכ זה ,קיומו ו/או הפרתו ,מאת צד אחד למשנהו ,תהיינה בכתב ,תשלחנה בדואר
רשו ,ותחשבנה כאילו התקבלו בתו  72שעות מעת שנשלחו.

 10.11כתובת המשכיר – כמופיע בכותרת להסכ זה.

6
כתובת השוכר – כמופיע בכותרת להסכ ,ואול ,במהל -תקופת השכירות – כתובת הדירה
נשוא הסכ זה.
 10.12למע הסר ספק ,ביהמ"ש המוסמ -לטפל בכל מחלוקת שתתעורר בי הצדדי ,הינו בימ"ש
בעיר ___________.

ולראיה באו הצדדי על החתו

המשכיר

השוכר

