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מס קבוע המשולם לעירייה )בדרך כלל אחת לחודשיים(, נקבע על פי 
שטח הדירה וסיווג אזור המגורים. חשוב לדעת את גובה הארנונה משום 

שהיא מהווה תוספת קבועה ובלתי תלויה להוצאות השוטפות
פעולות חשובות הקשורות לארנונה. ראה סעיף *חשבונות*

ארנונה א
כשאתם מבקרים בדירה נסו לאמוד את בעל הבית- איזה מין אדם הוא? 

בסופו של דבר הוא זה שמולו תצטרכו להתנהל בתקופה. 

דאגו שיהיו לכם כל פרטי הקשר שלו או מי מטעמו. הסדירו מראש מולו 
כיצד תתנהל התחזוקה השוטפת של הדירה, לא תרצו לגלות בזמן

הצפה של הדירה שאתם אלה שצריכים לשאת בעלויות התיקון.

בעל בית ב
בדקו האם בדירה יש חיבור גז- האם מדובר בגז מרכזי או בלוני גז.
בררו מתי הייתה בדיקת התקינות האחרונה של חיבור הגז על ידי 

החברה מספקת השירות ו/או האם בלוני הגז מלאים.

לא בוצעה בדיקה של התשתית ב-5 השנים האחרונות? אתם זכאים 
לבדיקה בחינם! דאגו שחיבור הגז יעשה על ידי טכנאי מוסמך בלבד, 

אמנם עולה קצת כסף, אך שווה את השקט הנפשי שלכם.

גז ג
בדקו מה יש בדירה: דוד חשמלי בלבד או שמא גם דוד שמש.

זיל משמעותית את  בארץ חמה כמו ישראל, דוד שמש יכול להו
הוצאות החשמל שלכם בדירה.

דוד ד
הובלה היא הוצאה גדולה אך חיונית במעבר דירה.

לא פעם שומעים סיפורים על הברזות ברגע האחרון או קבלת רהיטים 
שבורים או שרוטים.

אל תסתפקו בהמלצות באתרים שונים, שאלו חברים 
ומכרים שהשתמשו בשירותי המוביל. 

לפני שסוגרים עם מוביל בקשו שיגיע לדירה 
ויראה את התכולה בעיניו, יכול להוזיל

משמעותית את עלות ההובלה.

הובלות ה

בררו מבעוד מועד האם יש תשלום עבור ועד בית, מה גובהו ומה הוא 
כולל. אתם ממש לא רוצים להיות מופתעים לאחר כניסתכם לדירה 
בדפיקה על הדלת ולפגוש את ועד הבית הדורש מכם פתאום כסף.

וודאו כי השירותים בגינם נגבה ועד בית, אכן ניתנים לכם בטרם 
התשלום )ניקיון הבניין, גינון וכו'(

ועד בית ו



הזמן שלכם יקר, בכך אין ספק, אך כאשר מחפשים דירה שווה 
להמתין ולא לקפוץ על הדירה הראשונה שרואים. חיפוש טוב וממוקד, 

גם אם אורך זמן יכול להוזיל לכם עלויות באופן משמעותי. אל תלכו 
לראות דירות "על הדרך". פנו לכך זמן, נסו לרכז מספר דירות ביום 

במרווחים סבירים ובקרבת מקום. אם אתם מחפשים
במספר אזורים במקביל, הקדישו לכל אזור יום בנפרד

ואל תתרוצצו מקצה אחד של העיר לקצה השני.

זמן שווה 
כסף ז

בקשו לראות את החוזה לפני שאתם מגיעים למעמד
החתימה. ראו שאין סעיפים חריגים, האחריות

למפגעים שאינם משימוש לקוי, היא על בעל הדירה
ולא עליכם. עיריית ת"א ומאז"ה 9 ניסחו חוזה שכירות
מומלץ, הציעו לבעל הדירה להשתמש בו או השוו את

החוזה של בעל הדירה לחוזה הנ"ל.

חוזה 
שכירות

ח

בררו מול בעל הדירה או הדייר הקודם מה ממוצע החשבונות.
כמובן שחשבון החשמל או המים תלוי בשימוש, אך זה ייתן לכם אמת 

מידה להוצאות הנוספות הצפויות לכם.
לפני שאתם נכנסים לדירה, דאגו להעביר את כל החשבונות על שמכם, 

בפעולה הזו אתם בעצם פותחים דף חדש מול נותני השירות ואם קיימים 
חובות של דיירים קודמים הדבר לא משפיע עליכם. דאגו לשלם את 

החשבונות בזמן כדי להימנע מריביות, שילמתם בכרטיס אשראי- רשמו 
על החשבונית את מספר אישור התשלום, תאריך התשלום ואף שעה. 

הכינו קלסר שירכז את כל התשלומים לפי נושאים- חלק מבעלי הדירה 
מבקשים לקבל את אישורי התשלום בתום החוזה וכך הכל יהיה מוכן 
לכם. סיימתם את החוזה? דאגו לשלם את כל החשבונות האחרונים 

ולהעביר את החשבונות על שם הדייר המחליף אתכם.

חשבונות

מחזיקים ברכב- האם יש חניה בבניין? שמורה לדירה או על בסיס 
מקום פנוי? האם יש חניה ברחוב? האם יש צורך בתו דייר כדי לחנות 

ברחוב? בררו את כל הפרטים הללו מראש ואם אתם נדרשים לתו 
דייר, דאגו לכך מבעוד מועד.

60 יום לפני הוצאת התו,  אמנם ניתן לבטל דו"חות חנייה שניתנו עד 
אך אין לכם ערובה לכך שרכבכם לא ייגרר, דבר אשר חוץ מהעלות 
הלא מבוטלת שלו ממש לא נעים לגלות כשממהרים בבוקר לצאת 

לשיעור או לעבודה.

חניה

חברות התקשורות השונות מציעות אינספור אפשרויות.
רובן אפילו מציעות דילים של טלוויזיה, אינטרנט ותקשורת סלולרית 
במחיר אחד. עשו סקר שוק והחליטו מה ההצעה המשתלמת ביותר 

עבורכם- על סמך הצרכים שלכם!
בררו מה התשתית הקיימת כבר בדירה, אם קיימת ובררו מראש 

במידה ובחרתם בחברה אחרת- האם יש עלות על התקנת תשתית.

טלוויזיה 
ואינטרנט ט



מס קבוע המשולם לעירייה )בדרך כלל אחת לחודשיים(, נקבע על פי שטח הדירה 
וסיווג אזור המגורים. חשוב לדעת את גובה הארנונה משום שהיא מהווה תוספת 

קבועה ובלתי תלויה להוצאות השוטפות. פעולות חשובות הקשורות לארנונה 
ראה סעיף *חשבונות*

ייעוץ 
משפטי  י

לפני שאתם רצים וקונים מכונת כביסה, בדקו שבדירה יש אכן תשתית למכונת 
הכביסה, שהמיקום מתאים לכם ותואם את הצרכים שלכם. במיוחד בדירות ישנות 

וקטנות, אתם תופתעו לגלות שבעלי הדירות היו מאוד יצירתיים 
במיקום תשתית מכונת הכביסה. אופציה נוספת היא לבדוק 

בקרבת מקום קיומם של מכבסות ועלויות שימוש. 
לעתים תגלו ששימוש במכבסה מוזיל עלויות הרבה יותר 

מהחזקת מכונה ביתית.

כביסה כ

לא את כל הפגמים של הדירה ניתן לראות במבט ראשון, אבל בדיקה של התחומים 
הבאים יכולה לחשוף האם הדירה ראויה למגורים או שהיא BIG NO NO. כאשר 

אתם בודקים את הדירה אל תתביישו לפתוח ארונות, דלתות או ברזי מים. 
בדקו האם לחץ המים תקין- אף אחד לא רוצה להתקלח בטפטופים, ששקעי 

החשמל בכל הדירה תקינים ושיש מספיק שקעים בכל חדר. האם מערכת החשמל 
היא חד או תלת פאזית. האם יש סימנים לרטיבות או עובש בקירות, כאשר אתם 

מסתובבים בדירה, הציצו בכל חדר בסלולרי שלכם ובדקו מה מצב הקליטה.

לבדוק 
לפני ל

מזל טוב! מצאתם את דירת חלומותיכם )לפחות לתקופת הלימודים(. בצעו קריאת 
מונים מסודרת עם הדייר הקודם או בעל הדירה. צלמו את המונים, כך תהיה לכם 

קריאה של המונה וגם את מספר המונה. מסרו את הקריאה המדויקת לנותני 
השירות, כך שהתשלום הבא יהיה רק עבור הצריכה האישית שלכם. קיבלתם 

חשבון שנראה לכם מוגזם- גשו למונה ובדקו האם קריאת המונה המופיעה 
בחשבון תואמת את קריאת המונה בפועל? לא בכל חודש הספקיות השונות באמת 

עושות קריאת מונה אלא מעריכות את השימוש לפי חודשים קודמים וכך יכול 
להיווצר פער. גיליתם פער כזה, אל תחכו והודיעו מיד לספקית השירות.

מונים מ

כאשר אתם מגיעים לראות את הדירה הסתכלו גם על חדר המדרגות, החצר, 
המבואה וחדרי האשפה. האם הם נקיים ומסודרים? האם יש ניקיון באופן קבוע 

בבניין? אמנם לא מתגוררים בחדרי מדרגות או בחדרי אשפה, אבל פחים העולים 
על גדותיהם או אשפה על הרצפה יכולים להוות מפגע תברואתי ומבואה מזוהמת 

לא עושה חשק להיכנס לבניין. ניקיון נ



בדקו מה יש בקרבת הדירה: היכן הסופר הקרוב ביותר, כספומט, קופת 
חולים, בית מרקחת, חנויות נוחות וכל מה שאתם צריכים סביבכם כדי 

שהחיים שלכם יהיו נוחים ונעימים בדירה.האם הם נמצאים במרחק הליכה 
סביר או שעבור כל שירות אתם צריכים להיעזר בתחבורה ציבורית או לנסוע 

ברכב?

סביבת 
מגורים ס

לבד תשלום שכר הדירה, בעלי הדירה רוצים להבטיח לעצמם שאכן תשלמו 
את שכר הדירה או אם יהיו נזקים בדירה אכן יהיה כיסוי לכך. ישנם מספר 

אפשרויות, בררו מראש מול בעל הדירה מה הדרישות שלו והאם הן מתאימות 
לכם:

1. ערבים
2. תשלום שכר דירה נוסף שיוחזר בתום החוזה

3. שיק פיקדון אישי )בד"כ בגובה 3 פעמים שכ"ד(
4. שיק בנקאי או שטר חוב. שימו לב שזה כסף שיוצא לכם מהחשבון ואם 

בעל הדירה איבד את השיק אין דרך להחזיר את הכסף הזה.
בנוסף נהוג להשאיר שיקים פתוחים עבור עירייה, חברת חשמל, מים, גז 

וועד בית. שימו לב שעל כל השיקים שלכם מופיעות המילים למוטב בלבד 
תחומות בשני קרוסים, כך לא ניתן להעביר את השיקים שלכם לגורם שלישי.

ערבויות ע

שוק השכירות ואופן מציאת הדירה עברו מהפך בשנים האחרונות. אם בעבר 
מודעות של דירות היו בעיקר בעיתונים ובאתרים ייעודיים היום הכל מתנהל 

בעולם הפייסבוק. הכל שם זמין, נגיש וויזואלי. ישנן קבוצות רבות לחיפוש 
 – TAU Homies ומציאת דירה. מוזמנים להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו

דירות בין סטודנטים תל אביביים ולמצוא שם את הדירה הבאה שלכם או את 
השותף/שותפה.

פייסבוק פ

האם הדירה צבועה? האם יש סדקים בקירות? אם הדירה לא 
צבועה- האם בעל הדירה מתכנן לצבוע אותה לפני 

כניסתכם ובכלל האם מתוכנן שיפוץ או תיקון כלשהו בדירה. 
אם כן, דאגו שכל תיקון יבוצע לפני כניסתכם לדירה 

ודאגו שדבר זה גם יופיע בחוזה השכירות. 

צבע

צ
מזל טוב! מצאתם את הדירה ואתם נכנסים אליה. לפני הכנסת הריהוט עברו 
שוב בדירה, מצאתם פגם כלשהו שפספסתם צלמו אותו, ערכו רשימה ועדכנו 
את בעל הדירה. שמרו את כל התיעוד עד לעזיבתכם את הדירה בתום החוזה, 

כך שכעבור שנה )או שנים( בעל הדירה לא יאמר לכם שהנזק באשמתכם 
ואתם נדרשים לשלם עבורו.

צילום

פרט חשוב שיש לשים אליו לב: הדירה בקומת קרקע- בדקו שהחלון של חדר 
השינה לא פונה בדיוק לרחוב הראשי וכל מי שעובר יכול להציץ עליכם, שיש 

סורגים; הדירה בקומה שלישית או רביעית- בררו האם יש מעלית, אמנם כושר 
גופני בריא, אך לסחוב שישיית מים 4 קומות או בכלל קניות זה לא הדבר 

הנעים ביותר.

קומה ק



רשימות יכולות לסייע לכם בכל התהליך החל משלב 
החיפוש ועד הכניסה לדירה.

1. לפני שאתם מתחילים לחפש ערכו רשימה שלכל הדברים שאתם מחפשים 
בדירה החדשה שלכם ומולם את הדברים שמבחינתכם הם קו אדום ועלולים 

לפסול את הדירה. כשיודעים מה מחפשיםיותר קל למצוא ולא לאבד את 
הראש משלל הדירות המוצעות.

2. כאשר רואים דירות ברצף, אחרי הדירה השלישית כבר שוכחים מה היה 
בדירה הראשונה, הסתובבו עם טבלה עם כל הדגשים החשובים לכם ומלאו 

אותה בכל דירה או מיד לאחר שיצאתם ממנה. דוגמה לטבלה מצורפת בסוף.
3. לפני שאתם מדברים עם מובילים- ערכו רשימה של כל הציוד אותו 

אתם רוצים להוביל, כך שהצעת המחיר שתקבלו תכלול הכל 
ולא יהיו הפתעות ביום ההובלה.

4. אל תסתפקו לרשום מילת קוד על הארגזים
כמו "מטבח" ברשימה פרטו את מספר הארגז

ומה הוא מכיל, כך כאשר תפרקו את הארגזים תדעו 
מאיזה ארגז להתחיל.

רשימות

ר

האם הדירה מגיעה מרוהטת באופן מלא / חלקי / או ללא ריהוט בכלל? האם 
הדיירים העוזבים משאירים אחריהם ריהוט?

נדרשים להוסיף ריהוט לדירה- שווה לבדוק קודם באתרים כמו "אגורה" או
"יד שניה" וקבוצות פייסבוק כדוגמת "פשפשוק" לפני שאתם רצים וקונים 

במיטב כספכם ריהוט מהרשתות הגדולות או חנויות ייעודיות.

ריהוט

לגור עם שותפים יכולה להיות חוויה מדהימה או הסיוט של חייכם. הגדירו 
מראש עם כל השותפים מה חלוקת האחריות של כל שותף, כיצד אתם 

רוצים להתנהל מבחינת תשלום חשבונות, ניקיון הדירה, שטיפת הכלים, 
רשימת הקניות ואפילו בישול ואירוח חברים.

כאשר הכל מוסכם, הסיכוי להתנגשויות קטן.

שותפים

בררו מול בעל הדירה כיצד מתבצע תשלום שכר הדירה. נהוג כי במעמד ש
חתימה על החוזה בעל הדירה מקבל 12 שיקים עבור כל חודשי השכירות, 

כאשר השיק הראשון בד"כ מזומן והשאר שיקים דחויים. יחד עם זאת יש בעלי 
דירות המעוניינים לקבל את שכר הדירה עבור חודשיים או שלושה מראש, דבר 

שעלול להוות נטל כלכלי על הסטודנט הממוצע. בעלי דירות אחרים 
מבקשים העברה בנקאית בכל חודש וחודש. נסו להגיע עם בעל הדירה 

להבנה מתי נוח לכם ולו שהשיקים השוטפים יפדו בכל חודש.

שכר
דירה

בררו היכן תחנת האוטובוס הקרובה ביותר לדירה, אילו קווים עוברים שם 
והאם הם מתאימים לכם. יכול להיות שמצאתם את דירת החלומות אבל בכדי 

להגיע לעבודה או ללימודים תצטרכו ללכת מרחק רב ברגל או להחליף 3-4 
אוטובוסים לכל כיוון.

תחבורה

תמ"א 38 יכולה להיות שדרוג מבורך עבור בעלי הדירות, אבל סיוט מתמשך ת
עבור השוכרים. לפני כניסתכם לדירה בררו האם צפויה תכנית התחדשות 

עירונית כלשהי )תמ"א 38, פינוי בינוי וכו'( בבניין. אל תסתפקו בתשובתו 
של בעל הדירה, שאלו שכנים והסתובבו גם בשכונה, בד"כ תכניות כאלו 

מפורסמות בקרבת הבניין. גם שיפוץ מאסיבי בבניין סמוך עלול להוות מטרד 
לא קטן. החלטתם בכל זאת לשכור את הדירה? נהוג כי בזמן העבודות, שכר 
הדירה יורד משמעותית, דאגו שסעיף מתאים בנושא יופיע בחוזה השכירות.

תמ"א



מחירון מומלץ לבעלי מקצוע: 
הכי טוב להזמין בעל מקצוע ששמעתם עליו ממכרים או חברים והם ממליצים מתוך נסיונם 
האישי. יחד עם זאת, יש בעלי מקצוע רבים וכדאי לדעת מראש שהמחיר שהם מוסרים לכם 
אכן תואם את המחיר המומלץ בשוק. פרטו מראש לבעל המקצוע מה הבעיה ובקשו ממנו 
הצעת מחיר. סגרתם על מחיר – זה המחיר אותו תשלמו! אל תיכנעו ללחץ שיפעיל עליכם 

לשלם יותר. 
שימו לב – ביקור בשעות הלילה או בשבתות וחגים עלול להעלות את המחיר. 

הובלה

₪ 900-1400 1-2 חדרים

₪ 1700-2500 3-4 חדרים
₪ 250-450 פריט בודד
₪ 180-250 דמי ביקור

 ₪ 250-500 הדברה

₪ 150-250 דמי ביקור

₪ 200-600 פריצת דלת שנטרקה/ החלפת צילינדר

מנעולן 

₪ 150-250 דמי ביקור

₪ 300-550 תיקון נזילה/ שלט/ מילוי גז

טכנאי מזגנים

₪ 150-250 דמי ביקור

₪ 250-350 פתיחת סתימה

אינסטלטור

*המחירים לוקטו מהמחירונים המופיעים באתר המקצוענים



כתובת

קומה /
מעלית

חניה

מס' חדרים

מיזוג

דוד שמש

ארנונה

ועד בית

תשתיות

שקעי 
חשמל

לחץ מים

אחסון

ריהוט

בע"ח

ערבויות

שכ"ד

הערות

דירוג כללי 
1-5

בהצלחה!

רשימת הדברים שחשוב לבדוק
כשהולכים לראות דירה  

Dyur2@student.co.il -לכל שאלה/ בקשה מוזמנים לשלוח מייל


