
   - 1  -  

  _______     ______: שוכרה          _________________   : המשכיר
  

 .Slava Pikus, Adv    ד"עו, סלבה ּפיקוס
 Hameginim Blv. 44 Haifa 33264    33264חיפה , 44המגינים ' שד
 Tel. / fax: 04 – 8538860    04 – 8538860: פקס/ ' טל
  adv.slava@gmail.com  Mobile: 052 – 3243722  052 – 3243722: נייד

  
  הסכם  שכירות בלתי מוגנת 

  
                                                                     _________ב________ שנערך ונחתם ביום 

      
  
  __________. ז.ת ______________.  1    : בין

  __________. ז.ת ______________.  2    

  מצד אחד )"המשכיר": ביחד ולחוד להלן(

  

  ___________ .ז.ת _______________.  1    :לבין

  ___________. ז.ת _______________.  2

  מצד שני ")השוכר: "ביחד ולחוד להלן(              

  

  
  
 _______בקומה ' _____ מסוהמשכיר הינו הבעלים ובעל זכות החזקה הבלעדית בדירה    הואיל

  ")  המושכר: "להלן( ____________________________ברחוב  ' ______מס של הבית
  

 ין לשכור את המושכריוהשוכר מעונ, לשוכר המושכרוהמשכיר מעוניין להשכיר את    והואיל
  ;מהמשכיר

  
והשוכר מצהיר כ י לא שילם דמי מפתח או פרמיה אחרת למשכיר בגין המושכר וברצונו    והואיל

נוסח (חוק הגנת הדייר  י"עפא תהא מוגנת לשכור את המושכר בתנאי מפורש כי השכירות ל
  ;על פיו תאו תקנו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו ו 1972 – ב"תשל)  משולב

  
  ;והצדדים הסכימו על תנאי ההתקשרות    ואילהו

  
  :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוצהר

  

  כללי .1

 .הימנו המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד .1.1
בפרשנות  הכותרות בהסכם זה הנן לצורכי נוחיות בלבד ואין ליתן להן כל משקל .1.2

  .ההסכם
  

  אי תחולת חוק הגנת הדייר .2

 לא יחולו הוראות חוק מוצהר ומוסכם בזה כי על המושכר ועל השכירות על פי הסכם זה .2.1
או /וק  זה ויהיה דייר מוגן על פי ח והשוכר לא ,1972 – ב"תשל) נוסח משולב(הגנת הדייר 

  .מקומושיבוא ב כל חוק אחר שיבוא להוסיף עליו או

אחרת בגין  הצדדים מצהירים כי השוכר לא שילם למשכיר כל דמי מפתח או פרמיה  .2.2
  .או בגין הזכויות המוענקות לשוכר על פי הסכם זה/המושכר ו
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  תקופת השכירות .3
      

לתקופה של המושכר  והשוכר שוכר בזאת מהמשכיר את ,המשכיר משכיר בזאת לשוכר
תקופת  :להלן( ______________וכלה ביום _________  החל מיום יםחודש _________
והפרתו תהא הפרה , תנאי יסודי להסכם זהתנאי זה הינו  .להסכם זההכל בכפוף  ,)השכירות
  .יסודית

  

  מטרת השכירות .4

  .להשתמש במושכר למטרת מגורים בלבדהשוכר מתחייב  .4.1

המפורט לרבות , בדק אותו בדיקת שוכר ,הוא ראה את המושכרכי  השוכר מצהיר בזאת .4.2
והוא מוותר בזאת על כל טענת מום  , ומצא אותו ראוי ומתאים למטרת השכירות ,1 בנספח

 .או אי התאמה/או פגם ו/ו
  

  שכירותדמי  .5

סך בשקלים  השוכר ישלם למשכיר דמי שכירות בגין כל חודש מחודשי תקופת השכירות .5.1
דמי : להלן(ב "דולר ארה ____________________________ - לחדשים השווה 

  ).השכירות

תשלום ותשלום  ב בעת ביצוע כל"דמי השכירות יהיו צמודים לשער היציג של דולר ארה .5.2
  .בפועל

כל ל_____   - ביום הי השוכר למשכיר "כל חודש וחודש ישולמו ע דמי השכירות בגין .5.3
בתום השנה  .ראש בעת חתימת הסכם זהמסירת שקים מב, עבור החודש השוטףחודש 

לכל חודש ביום התשלום בגין כל חודש לפי השער היציג שהיה  ₪ - יחושב  התשלום ב
  .והשוכר ישלים או יזוכה בגין הפרשי השער מיום מסירת השקים מראש ,מחודשי השנה

יפגר מוסכם כי בכל מקרה בו , דיןי ה"עפאו /הסכם זה וי "עפמבלי לגרוע מזכויות המשכיר  .5.4
ישלם השוכר למשכיר בגין תקופת  ,הסכם זה השוכר בתשלום כלשהו המוטל עליו על פי

על , ________סניף  _______המרבי שיהיה נהוג באותה עת בבנק  הפיגור ריבית בשיעור
  .ח"מקו אשראי במט חריגה

המשכיר בתשלום הריבית כאמור לעיל  איחור של שבעה ימים לא יהווה הפרה ולא יזכה את .5.5
  .5.4ק "בס

  

  העברת זכויות .6

בו באופן  או מלהחזיק/השוכר ימנע מכל אדם שאינו מורשה לכך מלהשתמש במושכר ו .6.1
חלק בלא ייתן רשות שימוש בו או , כולו או מקצתו ,ישכיר את המושכרלא  השוכרו, כלשהו

 ,לא תמורהשבין בתמורה ובין  ,זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ממנו לאחר ולא יעביר שום
תנאי זה הינו תנאי יסודי . אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת המשכיר, לאחר
  .והפרתו תהיה הפרה יסודית של ההסכם, להסכם

 .של השוכר המשכיר יהא רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובלבד שלא תפגענה זכויותיו .6.2
  .והפרתו תהיה הפרה יסודית של ההסכם, תנאי זה הינו תנאי יסודי להסכם

  

  הוצאות .7

אך לרבות  ,מחזיק במושכר בגין תקופת השכירותהאו יחולו על /כל התשלומים אשר חלים ו .7.1
יחולו , טלפון וכדומה,גז, חשמל,ארנונה  ,מיםחשבונות  ,ועד ביתתשלומים לו לא רק
מועד שחשבונות כאמור הועברו או בסמוך ל/י השוכר במועד שנקבע לתשלומם ו"ע וישולמו

י "שלחו ישירות למושכר עיבמידה וחשבונות אלה לא י זאת, כירי המש"השוכר ע לידי
, י השוכר למשכיר"או אישור ביצוע תשלומים אלה יועברו ע/קבלה ו. הרלוונטיות הרשויות

 .דרישת המשכירי "עפ
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שמטרתן אינה שמירה על הקיים אלא שיפור הרכוש המשותף , מובהר בזאת כי כל הוצאות .7.2
 .יחולו על המשכיר, בואו הכנסת שינויים קבועים /ו

ק "המפורטים בס במידה ויפר השוכר תנאי מהתנאים, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .7.3
השוכר מכוח סעיף זה ולחייב את  יהא רשאי המשכיר לשאת בהוצאות החלות על, לעיל. 7.1

  .להסכם זה .5.4 הצמדה כמשמעותה בסעיףריבית ובתוספת הפרשי  ,השוכר בגינן
  

  הפרה ותרופות .8

כספים  או אם יוצא נגדו צו לקבלת/ו במידה והשוכר יפר את ההסכם הפרה יסודית .8.1
רשאי בהודעה  יהיה המשכיר, והצו לא יבוטל תוך שישים יום מיום הוצאתו ,בפשיטת רגל

לגבות בכל דרך  ,לסיים את תקופת השכירות על פיוולבטל הסכם זה , מראש ימים 30של 
יגיעו מהשוכר למשכיר על פי  והסכומים האחרים אשר עיניו את כל דמי השכירותבשתראה 

מוסכם כי בכל אחד מהמקרים דלעיל  כךלצורך  .הסכם זה עד לגמר תוקפו של הסכם זה
לפירעון ביום , דמי השכירות עד לתום תקופת השכירות כולל, יעמדו כל הסכומים כאמור

ו פינה בפועל השוכר הינו יום ב" תום תקופת השכירות"בסעיף זה  .מתן ההודעה האמורה
  .את המושכר

הסכם זה  י"פעלגרוע מכל סעד אחר העומד למשכיר על פי דין או כדי אין באמור לעיל  .8.2
  .בקשר לכל אחד מהמקרים דלעיל

  

  החזר תשלומים .9

וצד זה לא שילם את , )הצד החייב: בסעיף זה(כל תשלום אשר חל או יחול על צד כלשהו  .9.1
א לפני שהודיע על כוונתו זו לצד החייב  אך ל, שאי משנהו לשלמור – במועדהתשלום 

  . ימים לפחות לביצוע התשלום 7 ונתן לו אורכה בת

י הצד השני "ישולם הוא ע, י הצד החייב לאחר חלוף האורכה"לא שולם התשלום ע .9.2
 המשלם תוך והצד החייב יחזיר את סכום ששולם בפועל לצד, )הצד המשלם: בסעיף זה(
  .צד המשלםי ה"ימים ממועד  דרישתו ע 7

  

 החזקת המושכר .10
ולתקן  במצב תקין ושלם, להחזיקו נקי, השוכר מתחייב להשתמש במושכר בזהירות סבירה .10.1

 ,שוכרההנובע מאשמת  ליקוי או נזק שיתגלה במושכר, על חשבונו בכל ההקדם כל קלקול
  .מטעמו מי או/ומצד השוכר או בלתי סביר /ולרבות שימוש רשלני  ,או בעקיפין/במישרין ו

  .בשיש ובארונות, ברצפות, בקרמיקות, מיצירת חורים בחרסינות השוכר מתחייב להימנע .10.2

ואביזרים  מתקנים, ציודקינותם ולשמישותם המוחלטת של כל השוכר יהא אחראי לת .10.3
 לקולק כל פגם או  לתקן והשוכר מתחייב , או המצויים במושכר/ו ושהועמדו לשימוש

י "ע סביר הנובע משימוש רגיל אשר יתוקן למעט בלאי, שיתגלה בהם מכל סיבה שהיא
  .המשכיר

על מצבו התקין  לדעתו על מנת לשמור ואו שיפוץ שיידרש/המשכיר רשאי לבצע כל תיקון ו .10.4
או כל /על פי הסכם זה ו לרבות תיקונים שצריכים להיעשות על חשבון השוכר, של המושכר

  .דין

 ידו עבור תיקונים שהאחריותהשוכר ישפה את המשכיר בגין כל סכום סביר שישולם על  .10.5
אולם זאת בתנאי , להם הנה על השוכר מיד עם קבלת דרישתו הראשונה של המשכיר

ימים  30 מפורש שהשוכר קיבל מהמשכיר דרישה לתקן תיקונים אלה ולא ביצע אותם תוך
  .ממועד קבלת דרישתו של המשכיר

או פגם במושכר אשר נגרם כתוצאה משימוש סביר /המשכיר יתקן על חשבונו כל ליקוי ו .10.6
  .במושכר

כאמור בהסכם  השוכר מתחייב לתקן כל נזק ולפצות כל אדם בגין נזק אשר הוא אחראי לו .10.7
  .זה תוך זמן סביר מעת היגרמו או מעת שיידרש לכך על ידי המשכיר
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 בעלי חיים .11
  :כניס ויחזיק במושכר בעלי חיים הבאיםכי השוכר י המשכיר מסכים  .11.1

: להלן(________________________________________________________ 
   ).ח"בע

הוצאות כל השא ביוהשוכר י, י השוכר"יתוקן ע ל"הנ ח"בעי "כל נזק שיגרם למושכר ע .11.2
על כל ב למושכרהשוכר מתחייב כי לא יכניס  ח המפורטים לעיל"לבעפרט . הכרוכות בכך

ציפור או כל חיית מחמד אחרת ללא אישור , חתול, חיים מכל סוג שהוא לרבות כלב
  .המשכיר

תוך תיאום  ,המשכיר רשאי בעצמו או על ידי באי כוחו לבקר במושכר בכל עת סבירה .11.3
ביקורים לא ה' מס .על מנת לפקח ולעמוד על מצבו ועל שמירת הוראות הסכם זה, מראש

  .וםי 60 -יעלה על ביקור אחד ל
  

  .שינויים והתקנות במושכר .12

 או שינויים מהותיים במושכר או במראהו/השוכר מתחייב כי לא יבצע כל התקנות ו .12.1
ולא יוסיף לו תוספות כלשהן אלא לאחר קבלת הסכמתו המפורשת , או הפנימי/החיצוני ו

שימוש סביר בקירותיו . המשכיר לכך בכתב ומראש ובהתאם להוראות הסכם זה של
  .ל המושכר לא ייחשב להפרת סעיף זההפנימיים ש

מתחייב , לידיו זכאי המשכיר להחזרת המושכר, לפי הוראות הסכם זה, בכל מקרה שבו .12.2
, ביום חתימת הסכם השהי טוב ותקין כפי, השוכר כי המושכר יחזור אל המשכיר במצב נקי

ם מראש בתאו, למעט בלאי סביר הנובע משימוש רגיל ולעשות על חשבונו ,1 בנספחכמפורט 
וזאת לא יאוחר מאשר עד , כל תיקון שיידרש לשם מילוי התחייבותו אמורה –עם המשכיר 

  . למועד שבו זכאי המשכיר להחזרת המושכר
  

  ויתור .13
ידי צד  קבלת דמי שכירות או תשלום לאחר אי מתן ארכה על, הימנעות מפעולה, שום ויתור

  .הסכם י"עפאו /דין ו י"עפהמוקנות לו כויותיו או אלו מהן הסכם זה לא יחשבו לויתור על זל
  

  פינוי המושכר .14

מוקדם יותר  או במועד, השוכר מתחייב לפנות את המושכר מיד עם תום תקופת השכירות .14.1
כשהוא פנוי מכל  ולהשיב למשכיר את החזקה הבלעדית במושכר, לעיל 8 כאמור בסעיף

 .המושכריוד מחדש של כולל ס, אדם וחפץ וכשהוא נקי ובמצב טוב ותקין כפי שקיבל אותו
 .סיוד מחדש יבוצע אך ורק בתנאי שבוצע במושכר סיוד כללי  עובר לתקופת השכירות

על ידי השוכר  פגמים ונזקים אשר יתגלו במושכר במועד מסירתו למשכיר ואשר לא תוקנו .14.2
פרט לנזקים  ופגמים אשר , יתוקנו על ידי המשכיר על חשבונו של השוכר, עד לאותו מועד

  .נגרמו מבלאי בשימוש זהיר וסביר

מכל אדם וחפץ  הצדדים רואים בפינוי המושכר ובמסירת החזקה בו למשכיר כשהוא פנוי .14.3
תנאי היורד , עילל 8 כאמור בסעיף, מיד עם תום תקופת השכירות או במועד מוקדם יותר

  ___________ - השווה ל ךוקובעים לאחר הערכה זהירה את הס ,לשורשו של הסכם זה
 ,שערו היציג ביום התשלום י"עפ, ב"דולר ארה) _______________________: במילים(

עבור כל יום של איחור בפינוי המושכר והחזרתו כפיצויים מוערכים ומוסכמים מראש 
ל הוצאה וזאת בנוסף לכ ,האיחור כאמור לכיסוי הנזק שייגרם למשכיר עקב ,למשכיר

  .דין ךט עור"הוצאות משפטיות ושכ לרבות, אחרת שיישא המשכיר לצורך פינוי המושכר
  

ירות שלא בהסכמת המשכיר לכך אם יפנה השוכר את המושכר לפני תום תקופת השכ .14.4
הסכם זה במועדים  י"עפימשיך לשלם את דמי השכירות המגיעים ממנו , ובכתב מראש
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וזאת בנוסף לכל  ,לעיל 3 השכירות כאמור בסעיףהסכם זה עד לתום תקופת בהאמורים 
י "עפויקיים אחר כל חובותיו  ,הוצאה אחרת המוטלת על השוכר על פי הוראות הסכם זה

  .בתקופת השכירות ןהסכם זה שהוא חב בקיומ

  .הסכם זה  ימים לא יהווה הפרה יסודית של 7 איחור של .14.5
  

  בטחונות .15

לגרוע  לרבות אך מבלי, פי הסכם זה להבטחת קיום כל התחייבויותיו של השוכר על .15.1
יפקיד השוכר בידי  ,פינויו של המושכר במועד ובמצב תקין –מכלליות האמור לעיל 

 שטר: להלן(שטר חוב / ערבות בנקאית / שיק ערבון המשכיר במעמד חתימת הסכם זה 
: במילים(₪ ___________ על סך) בטחון

ובנוסף ידאג השוכר להחתמת שני  ,)____________________________________
  .י המשכיר"לאחר שזהותם תאושר ע, על הסכם זהטובים ערבים 

יחזיר  ,שלושה חודשים לאחר תום תקופת השכירות או לאחר פקיעתה מסיבה אחרת .15.2
במלוא  אם הוכח להנחת דעתו כי השוכר עמד ,ל"הנ הבטחוןהמשכיר לשוכר את שטר 

 הסכם זה י"עפתשלום כל התשלומים החלים עליו  התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות
  .או על פי כל דין/ו

בדיוק כפי שקיבלו , את הציוד והריהוט במצב טוב בתום תקופת השכירות יחזיר השוכר .15.3
 .ה מפורט בנספחכניסת השוכר לדירמועד בותכולתה מצב הדירה . אותו

  

  כתובות .16
  :כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה הנן כדלקמן

  
  ________________________:  המשכיר

  
  _________________________  : השוכר   

כאילו נתקבלה  כתובת הנזכרת לעיל תחשבלבדואר רשום  למשנהואחד צד י "עהודעה שתשלח 
  .משלוחה כאמורמיום בתום שלושה ימי עסקים 

  

  'אחריות כלפי צד ג .17
או תקופת אחזקתו במושכר /בכל מקרה יהיה השוכר אחראי במהלך כל תקופת השכירות ו

' או לכל צד ג/או לבאים מטעמם ו/או למבקריהם ו/או אירוע שיגרם לו לבני ביתו ו/לכל נזק ו
ועל המשכיר לא תחול אחריות  ,או שימוש במושכר/או לרכושם כתוצאה מהחזקת ו/שהוא ו
  . לכךבקשר 

  

 ביטוח .18
לעשות המשכיר יכול , לא ביטח השוכר את המושכר. י שיקול דעתו"השוכר יבטח את המושכר עפ

  .בהוצאות הביטוחואין השוכר חייב להשתתף , כן על חשבונו
  
  
  
  

  :ולראייה באו הצדדים על החתום
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  כתב ערבות
  

  :הסכם זהי "פעלכל התחייבויותיו של השוכר  ,ביחד ולחוד, ערבים בזאת מ"אנו הח
  

  ______________חתימה __________       . ז.ת______________        שם
  

  ______________חתימה __________       . ז.ת_____________         שם 
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  מצב הדירה בעת הכניסה לדירה: 1נספח 
  
  

  ____________________: מועד קבלת חזקה במושכר
  

  ___________לא   הערות         / כן  :הדירה מסויידת •
  

  ___________לא   הערות           / כן : הדלתות תקינות •
   

  _________                      לא   הערות       / כן : החלונות  תקינים ונסגרים היטב •
  

  __________   לא   הערות/ כן  :תקינים ושלמים המזגנים •
  

  ___________לא   הערות           / כן  :הארונות תקינים ושלמים •
  

  :מונים בתאריך הכניסה
  

  ______________מונה חשמל          
  

  ______________מונה מים             
  

  ______________           מונה גז      
  
  

  :שקים לערבון 
  
  

  _______________________ מס שיק  ערבון
  
  
  

  :ד  מראש "שקים לתשלום שכ' מס
  
  _________________עד ' ____________ממס 

 


