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אחוזת צהלה - הסכם דיור מוגן א.ה.וח.ד.מ – ינואר 2019

1.

הסכם 

שנערך ונחתם ב__________ ביום ______ בחודש ______ שנת ______

ב י ן

אחוזת צהלה בע"מ ח.פ. 512539495

שכתובתה לצרכי הסכם זה: 

דרך מנחם בגין 37 תל-אביב

 (להלן: ה"'אחוזה'")

 

ל ב י ן

שם ________________ ת.ז. ________ 

שם ________________ ת.ז. ________ 

(להלן , יחד ולחוד: "הדייר")

שכתובתו לצורך הסכם זה

_________________________________________________

הואיל

וה'אחוזה' בעלת זכויות חכירה מהוונות מטעם ממ"י (קק"ל) ומעיריית תל-אביב של הקרקע הידועה כמגרש 
191 בגוש 6615 חלקה 305 ברחוב סשה ארגוב 18 בשכונת המשתלה בתל- אביב (להלן: "המקרקעין") והואיל 

והיא בעלת הסכם חכירה על המקרקעין מכוחו היא הקימה את אחוזת צהלה (להלן: "האחוזה");

והואיל 

והאחוזה נועדה לשמש כמרכז מגורים קהילתי למבוגרים עצמאים בהתאם להוראות חוק הדיור המוגן, 
התשע"ב-2012;

והואיל

והדייר ראה ובדק את האחוזה וסדריה וכן בחן את סביבת האחוזה ומיקומה וכן ביקר בדירה וכן קיבל לידיו 
את כל המידע הנחוץ לו לצורך התקשרותו בהסכם זה והוא מצהיר, כי מצא את כולם מתאימים לצרכיו מכל 

בחינה ועניין;

והואיל

והדייר פנה ל'אחוזה' בבקשה ליתן לו זכות להתגורר באחוזה, והכל כפי הוראות הסכם זה ונספחיו;
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1.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

                                       מעמד המבוא, הנספחים והכותרות                                               

1. מעמד המבוא, הנספחים והכותרות

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק 
בלתי נפרד הימנו. כותרות סעיפי הסכם זה נועדו אך ורק 
לנוחות הקורא ואין ליתן להן כל משמעות לצורך פירוש 

הסכם זה ו/או כל הוראה מהוראותיו.

                                                                                      הגדרות                                                                         

2. הגדרות

למונחים הבאים ייוחד בהסכם זה ובנספחיו הפירוש 
הרשום בצידם:

"אגף טיפולי":

מסגרת שיוחדה, בעיקרה, לטיפול במי שחל שינוי של קבע 
במצבם הבריאותי ו/או התפקודי, עד כי אין בכוחם לבצע 
בעצמם וללא עזרת אחרים, אחת או יותר מפעולות היום-
יום הפשוטות. האגף הטיפולי מהווה יחידה מנהלית נפרדת 
ומובחנת מן האגפים המיועדים למגורי דיירים עצמאים 

ופעולתו מודרכת על-ידי כללים וסדרי שימוש נפרדים.

"ביטוח רפואי": 

ביטוח רפואי בקופ"ח ו/או בחברת ביטוח שעל פיו ומכוחו 
זכאי הדייר לכיסוי רפואי מלא בישראל להנחת דעת 

ה'אחוזה'.

"דירה": 

הדירה, באחוזת צהלה, ברח' סשה ארגוב 18 תל אביב, בה 
יתגורר הדייר לפי הוראות הסכם זה.  הדירה ייחודה לדייר 
ובמסגרת הסכם זה לא ניתנת לדייר אפשרות לעבור 

להתגורר  בדירה אחרת באחוזה. 

"דמי אחזקה": 

התשלום החודשי השוטף הנקוב בסעיף 19 להסכם זה.

"דמי שירותים נוספים": 

הסכום החודשי, שחובת תשלומו חלה על הדייר, תמורת 
שירותים נוספים, שסופקו לו לפי הזמנתו ו/או שסופקו לו, 

במקרים חריגים, לפי החלטת הצוות הרב מקצועי.

"הוראות לעניין סיום ההסכם": 

ההוראות המפורטות בסעיפים 35, 36 ו-37 להסכם זה 
לעניין החזר יתרת קרן הפיקדון וההוראות המפורטות 
בסעיף 34 להסכם זה לעניין סיום ההסכם וההוראות 
המפורטות בסעיפים 38 ו-39 להסכם זה לעניין פינוי 

הדירה.

"הוראות לעניין דיירים המתגוררים בצוותא": 

ההוראות המפורטות בסעיפים 42 ו-43 להסכם זה, בקשר 
עם שני יחידי דייר, שהתקשרו בצוותא בהסכם עם 

ה'אחוזה'.

"צוות רב מקצועי": 

צוות בו חברים: רופא, אחות, ועובד סוציאלי - כולם מטעם 
ה'אחוזה'.  

"ועדת ערר": 

וועדה המורכבת מרופא נציג הדייר ורופא נציג ה'אחוזה'.

"זכויות הדיירים": 

הזכויות המפורטות בפרק ד':"זכויות הדיירים" בחוק 
הדיור המוגן. 

"זכות השימוש": 

הזכות האישית המוקנית לדייר להתגורר בדירה, הזכות 
להשתמש בסל השירותים כהגדרתו להלן, וכן הזכות 
לעשות שימוש סביר בשטחים לשימוש הדיירים ובמתקני 

האחוזה, הכל  בכפוף להוראות הסכם זה  על נספחיו.

"חוק הדיור המוגן"

חוק הדיור המוגן, תשע"ב-2012, כנוסחו במועד חתימת 
הסכם זה. 

"חפצי הדייר": 

ציוד, חפצים אישיים ורהיטים השייכים לדייר.

"יורשי הדייר": 

כל מי שיוכרו כיורשיו הדייר על- פי דין.

"יתרת קרן הפיקדון": 

קרן הפיקדון בניכוי הסכומים שיקוזזו ו/או יופחתו ממנו 
על-פי ההוראות המפורטות בסעיף 36 להסכם זה.

"כוח עליון": 

עיכוב בהעמדת הדירה לשימוש הדייר, עקב נסיבות שאין 
ל'אחוזה' שליטה עליהן, לרבות עקב כל אחד מאלה: פגעי 
טבע, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, גיוס כללי, צווים 
ממשלתיים ו/או עירוניים ו/או שיפוטיים שאינם נובעים 

ממעשה או מחדל של ה'אחוזה'.

"מועד סיום ההסכם":

המאוחר מבין השניים: סיום התקופה המנויה בס"ק א-ח' 
בסעיף 34 או מועד פינוי הדירה בהתאם להוראות סעיף 39

"מועד תחילת השימוש": 

המועד הנקוב ברישא לסעיף 13 להסכם זה.
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"מועד תחילת השימוש בפועל": 

המועד בו החל הדייר להתגורר בפועל בדירה.

"מחירון השירותים הנוספים": 

רשימה של השירותים הנוספים ומחירם, כפי שיקבעו ו/או 
יעודכנו על-ידי ה'אחוזה' מעת לעת, לפי שיקול דעתה 

ובכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו.

"מדד": 

מדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. 

"מדד יסודי": 

מדד _____ (חודש), _____ (שנה): _______  נקודות 
(ובמילים: _____________                           _____ נקודות 

ו-  ______ עשיריות הנקודה).

"מדד קובע": 

המדד האחרון הידוע ביום פירעונו של כל תשלום ותשלום 
על-פי הסכם זה.

"מסמכים רפואיים": 

תוצאות בדיקות ו/או אבחונים ו/או חוות דעת רפואיות 
וכיו"ב וכן כל מסמך אחר שיש לו זיקה לתיאור ו/או להבנת 
מצבו הבריאותי, הנפשי, הקוגניטיבי והתפקודי של הדייר.

"מערכות ומתקנים": 

מערכות, מתקנים וציוד מסוגים שונים וכן אביזרים 
וריהוט קבוע ונייד הכלולים ו/או המותקנים ו/או המצויים 

באחוזה, לרבות בתחום הדירה, אך למעט חפצי הדייר.

"סיעודי": 

כפי הגדרתו בהנחיות האגף לגריאטריה של משרד 
הבריאות במועד חתימת הסכם זה, למעט מי שאובחן 
כסובל מדמנציה (שטיון); ובמשמע: מי שמצב בריאותו 
וכושרו התפקודי ירודים, עד כי אינו יכול לבצע בכוחות 
עצמו וללא עזרת אחרים חלק מפעולות היום-יום השגורות 
הפשוטות, עד כדי היותו זקוק דרך קבע לטיפול סיעודי 

מיומן, ושלא אובחן כסובל מדמנציה (שטיון).

"סיעודי מורכב": 

כפי הגדרתו בהנחיות האגף לגריאטריה של משרד 
הבריאות במועד חתימת הסכם זה; 

"סל השירותים": 

השירותים המפורטים בנספח ב1 ובנספח ב2 להסכם זה, 
הניתנים ו/או העומדים לרשותו של הדייר בהתאם לנהלים 

ולסדרי השימוש, כפי שתקבע ה'אחוזה' מעת לעת. 

"עצמאי": 

מי שבכוחו לבצע את פעולות היום-יום הפשוטות השגורות 
בעצמו וללא עזרת אחרים ושבידו לדאוג לצרכיו בכוחות 

עצמו.

"פינוי הדירה": 

פינוי מלא ומוחלט של הדירה או של הדירה הייעודית 
כהגדרתה בסעיף 24 להסכם זה, לפי העניין, ושטחים 
נוספים שהועמדו לדייר מחוץ לדירה, ככל שהועמדו, מכל 
אדם  וחפץ  והחזרתם ל'אחוזה' כשהם במצב טוב ותקין, 
כפי מצבה במועד תחילת השימוש, למעט בלאי טבעי עקב 

שימוש סביר.

"קרן הפיקדון": 

הסכום שהופקד בידי האחוזה בפועל בהתאם להוראות 
סעיף 17 להסכם זה.

הוסבר לדייר והוא יודע כי קרן הפיקדון כמוה כהלוואה 
לכל דבר ועניין וידוע לדייר כי האחוזה רשאית להשתמש 

בכספי קרן הפיקדון לכל עניין. 

"ריבית פיגורים": 

שיעור הריבית החריגה כפי שתהא נהוגה בבנק הפועלים, 
בגין חריגה ממסגרת אשראי. 

"שטחים לשימוש הדיירים": 

השטחים הציבוריים באחוזה המפורטים בנספח ב2 
להסכם זה, המיועדים לשימושם של הדיירים במסגרת 
הנהלים וסדרי השימוש, כפי שייקבעו על ידי ה'אחוזה' 
ושזכות השימוש בהם כלולה בסל השירותים. ה'אחוזה' 
רשאית לשנות מעת לעת את מיקומם וייעודם של 

השטחים הללו ובלבד שלא תפגענה זכויות הדיירים.

ידוע לדיירים כי האחוזה רשאית לאפשר לצדדים שלישיים 
שימוש בשטחים ובמתקנים הציבוריים ובלבד שלא 

תיפגענה זכויות הדיירים על פי הסכם זה ועל פי הדין. 

"שירותים נוספים": 

השירותים המפורטים בנספחים ב4 ו-ב5 להסכם זה ו/או 
שירותים אחרים, שאינם מפורטים באותו נספח ובלבד 

שלא נכללו בסל השירותים.  

"שירותים נוספים חיוניים": 

מים, חשמל, מיזוג, חימום כמפורט בנספח ב'3.                                                  

"תקופת ניסיון": 

התקופה שראשיתה במועד 'תחילת השימוש בפועל' 
ואחריתה בחלוף 90 (ובמילים: תשעים) ימים מאותו מועד 
ובתנאי שלא סוכם אחרת בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק 

הדיור המוגן. 

"תקופת השימוש": 

התקופה, שראשיתה במועד תחילת השימוש ואחריתה 
במועד סיום הסכם זה.

"תקנון":

קובץ של תקנות, כללים והוראות, שתכליתו לקבוע את 
אורחות החיים וסדרי השימוש באחוזה וכן בכל עניין אחר, 
שעשויה להיות לו השלכה על תפקודה ו/או ניהולה התקין 
של האחוזה ו/או על רווחת דייריה ושיגרת חייהם וכן 

להסדיר את יחסי הדיירים, בינם לבין עצמם.

"תשוש-נפש": 
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כפי הגדרתו בהנחיות האגף לגריאטריה של משרד 
הבריאות; ובמשמע: מי שתפקודו המוחי לקוי, עקב מחלה 
שמקורה גופני, (כגון: אלצהיימר ו/או סניליות דמנטית) 

ושאובחן כסובל מדמנציה (שטיון).

                                                                      רשימת הנספחים                                               

3. רשימת נספחים

להלן רשימת הנספחים המצורפים להסכם זה והמהווים 
חלק בלתי נפרד הימנו:

מפרט - נספח א'

שירותים המסופקים על פי חוק -

נספח ב'1 
סל השירותים  - נספח ב'2 

שירותים חיוניים - נספח ב'3 

שירותים נוספים בתשלום - נספח ב'4 

שירותים טיפוליים נוספים - נספח ב'5

הצהרה על מצב רפואי - נספח ג

טופס ויתור על סודיות רפואית - נספח ד

הוראות שיכולות להיכלל בתקנון - נספח ה' 

מחירון שירותים טיפוליים - נספח ו'

נספח הלנת מטפל - נספח ז' 

נוסח ערבות בנקאית - נספח ח'

נספח הוט, נטלי וארוחות - נספח ט'

הסמכת נציג לפינוי הדירה - נספח י'

נספח ארוחות - נספח יא'

                                                                              אופי האחוזה                                                             

4. אופי האחוזה

הדייר מצהיר, כי הוסבר לו והוא יודע, כי האחוזה הינה 
מרכז מגורים קהילתי המיועד למגורי דיירים מבוגרים 
עצמאיים, שבכוחם לדאוג בכוחות עצמם לצרכיהם 

ולענייניהם, קרי:

א. כי אופיים ומתכונתם של השירותים הניתנים ו/או 
שינתנו לדיירי האחוזה מותאמים לדיירים עצמאים;

ב. כי הנהלים והסדרים הנהוגים ו/או שיונהגו באחוזה, 
מותאמים לאורחות חייהם של דיירים עצמאים;

ג. כי יותר לו להתגורר בדירה, ולעשות שימוש בשטחים 
לשימוש הדיירים ובמערכות ובמתקנים, בחלק האחוזה 
המיועד לדיירים עצמאים, רק כל עוד יהא עצמאי וכשיר 

לדאוג בכוחות עצמו לצרכיו וענייניו;

ד. כי עליו להתחשב בציבור הדיירים ולכבד את צורכי 
הכלל;

למרות האמור לעיל מצהירה ה'אחוזה', כי אם וככל 
שהדייר יצטרך להשגחה ו/או לטיפול אישי, יהא הדייר 
רשאי לקבל את השירותים הנוספים המתחייבים ממצבו, 
בתחומי האחוזה, והכל בהתאם להוראות חוק הדיור 

המוגן. 

הדייר מצהיר, כי במועד החתימה על הסכם זה הוא עצמאי 
וכשיר מכל בחינה לדאוג בכוחות עצמו לצרכיו ולענייניו, 
למלא אחר תקנון האחוזה, נהליה וסדריה, להתגורר בקרב 
דיירים עצמאים ולקיים עם דיירי האחוזה האחרים חיי 

קהילה.

5. עדכון האחוזה ושמירה על אופי האחוזה

הובהר לדייר והוא יודע, כי מעת לעת, יכול שיחולו תמורות 
בתמהיל התפקודי של הדיירים באחוזה וכן בדפוס 
ההתנהלות של בתי דיור מוגן וכי ל'אחוזה' שמורה הזכות 

להתעדכן ולהתאים את האחוזה לתמורות הללו. 

כמו-כן הובהר לדייר והוא מסכים, כי ה'אחוזה' תהא 
רשאית להכניס, מעת לעת, שינויים ו/או תוספות במתכונת 
פעולתה ו/או ביעוד ובפריסת השטחים הציבוריים וכן 
לשנות את מבנה/י האחוזה וחצריה וכן להוסיף מבנה/ים 

נוספים לאחוזה. 

ה'אחוזה' מתחייבת, כי השינויים ו/או התוספות הללו, אם 
וככל שיתבצעו, לא יפגעו פגיעה מהותית בזכויות הדיירים. 
כמו-כן מתחייבת ה'אחוזה', כי כל עוד יתגורר בה הדייר 
יישמר אופייה של האחוזה, כמרכז מגורים קהילתי 
למבוגרים עצמאים, כבמועד חתימת הסכם זה והכל 

בהתאם להוראות הדיור המוגן.

                                                           תנאי הקבלה והסתגלות                                         

6. תנאי הקבלה

אלה תנאי הקבלה לאחוזה:

תנאי א - הדייר מבוטח בביטוח רפואי.

תנאי ב - הדייר העמיד עצמו לבדיקה/ות בפני הצוות הרב 
מקצועי, בסמוך למועד תחילת השימוש, והצוות הרב 
מקצועי מצא כי הדייר מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים 
ולנהל את משק ביתו וכי הינו מתאים להימנות בין דיירי 

האחוזה העצמאים- והכל בכפוף לאישור ה'אחוזה'.

תנאי ג - הדייר והאחוזה חתמו על הסכם זה על נספחיו 
והדייר ממלא אחר כל ההתחייבויות שנטל על עצמו 

בהסכם.

הדייר יודע ומסכים, כי החתימה על הסכם זה, אין בה כדי 
להקנות לו את זכות השימוש, אלא בכפוף ובלבד, שכל 

תנאי הקבלה המפורטים לעיל יתקיימו במצטבר.

סעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם.
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7. חובת הגילוי הנאות של מידע רפואי

הדייר יודע, כי ה'אחוזה' נאותה להתקשר עמו בהסכם זה, 
בין היתר, על יסוד הצהרותיו ומצגים שהציג בקשר עם 
מצבו הבריאותי, התפקודי, הקוגניטיבי והנפשי 
(פסיכיאטרי) והוא מצהיר, כי מסר ל'אחוזה' מידע מלא 

ומדויק אודות מצבו, לרבות מסמכים רפואיים.

אם יתברר, כי הדייר לא מסר ל'אחוזה' מידע מלא (לרבות 
מסמכים רפואיים) ו/או מדויק אשר אילו היה נמסר 
ל'אחוזה' במועדו, הייתה עשויה להיות לו השלכה על 
נכונותה של ה'אחוזה להתקשר עמו בהסכם זה ו/או על 
נכונותה למצוא את הדייר מתאים להוסיף ולהתגורר 
באחוזה גם לאחר תקופת ניסיון - תהא ה'אחוזה' זכאית, 

לפי שיקול דעתה, לכל או לאחת מן התרופות הבאות:

תרופה א - להביא את ההסכם לידי סיום ותחולנה 
ההוראות לעניין סיום ההסכם.

תרופה ב - לקבל מן הדייר, מייד עם דרישתה הראשונה, 
שיפוי בגין כל ההוצאות שהוציאה, אם וככל שהוציאה, 
ושנגרמו לה ו/או שיגרמו לה בעטיה של אי ידיעת העובדות 
ו/או אי ידיעת מלוא העובדות. מוסכם, כי השיפוי כאמור 

יהא צמוד למדד ובתוספת ריבית פיגורים. 

ה'אחוזה' מתחייבת, כי תודיע לדייר מראש, על כוונתה 
לעשות שימוש באיזה מן הסעדים האמורים.

עם זאת ולמרות האמור לעיל מצהירה ה'אחוזה', כי לא 
תעשה שימוש בתרופות האמורות אם חלפו 36 (ובמילים: 
שלושים ושישה) חודשים ממועד תחילת השימוש בפועל, 
למעט אם ידע הדייר כי המידע שנמסר, לא היה מלא ו/או 

מדויק. 

8. ביטול ההסכם טרם מועד תחילת השימוש

מוסכם בזה, כי הן לדייר והן ל'אחוזה' שמורה הזכות 
להודיע זה לזו על ביטול ההסכם, טרם מועד תחילת 
השימוש בפועל וההסכם יבוא לכלל סיום בלא שתהא למי 
מהם כל טענה ו/או תביעה זה אל זה בקשר עם סיומו. 
ה'אחוזה' לא תעשה שימוש בזכות זו, אלא אם התקיימה 

לפחות אחת מהחלופות המנויות להלן: 

א. הדייר לא עמד באלו מתנאי הקבלה. 

ב. הדייר לא מילא אחר כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם 
ובנספחיו גם לאחר שניתנה לו הזדמנות סבירה והוגנת 

למלאן.

ג. ממועד החתימה על ההסכם ועד למועד תחילת השימוש 
בפועל, חל שינוי במצבו הבריאותי, ו/או התפקודי ו/או 
הנפשי של הדייר, במידה הפוגמת, לדעת הצוות הרב 
מקצועי, בהתאמתו להתגורר באחוזה, בקרב דיירים 

עצמאים. 

אם יסתיים ההסכם טרם מועד תחילת השימוש יהא 
הדייר זכאי לקבל את כל הסכומים שהפקיד בפועל בידי 
ה'אחוזה', ללא כל ניכוי, למעט קיזוז חוב ככל שחב, תוך 14 
(ובמילים: ארבעה עשר) יום, בכפוף להוראות לעניין סיום 

ההסכם.

סעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם.

9. תקופת  ניסיון

הדייר יודע, כי תקופת הניסיון נועדה להסתגלות הדדית. 

במהלך תקופת הניסיון יהיו, הן הדייר והן ה'אחוזה', 
זכאים להודיע כי הם מעוניינים לסיים הסכם זה וההסכם 
יבוא לכלל סיום בלא שתהא למי מהם כל טענה ו/או 
תביעה זה אל זה בקשר עם סיומו. הצדדים מצהירים, כי 
הודעה בכתב על סיום ההסכם תימסר לצד השני 14 ימים 

מראש. 

אם יסתיים ההסכם במהלך תקופת הניסיון יהא הדייר 
זכאי לקבל את קרן הפיקדון שהפקיד בפועל בידי ה'אחוזה' 
ללא כל ניכוי, למעט בקיזוז חוב ככל שחב, תוך 14 
(ובמילים: ארבעה עשר) יום, בכפוף להוראות לעניין סיום 

ההסכם.

                                                                סדרי שימוש ונהלים                                             

ניהול האחוזה .10

ה'אחוזה' מתחייבת כי האחוזה תנוהל במקצועיות 
ובאיכות טובה לרווחת כל דייריה.

11. נהלים, סדרי שימוש ותקנון

הדייר יודע ומסכים, כי לצורך ניהולה התקין והסדיר של 
האחוזה, וכן לצורך איזון נאות בין צרכי הקהילה לבין 
צרכי הדייר כפרט וכן לצורך הסדרת היחסים בין הדיירים 
לבין עצמם, תהא ה'אחוזה' רשאית לקבוע נהלים וסדרי 
שימוש וכן להתקין תקנון. כמו-כן הובהר לדייר והוא 
מסכים, כי ה'אחוזה' תהא רשאית לעדכן את הנהלים, 
סדרי השימוש והתקנון, מעת לעת, על-פי הנסיבות כפי 

שיהיו. 

ה'אחוזה' מתחייבת כי השינויים שיחולו, ככל שיחולו, 
בנהלים, בסדרי השימוש ובתקנון, לא יפגעו פגיעה מהותית 

בזכויות הדיירים.

האחוזה מתחייבת כי שינויים בתקנון כאמור יבוצעו לאחר 
התייעצות עם נציגי הדיירים באחוזה והודעה עליהם 

תימסר לדיירים מראש.

הדייר מתחייב לקיים את נהלי האחוזה ואת סדרי 
השימוש ואת הוראות התקנון ולסייע ככל יכולתו לניהולה 

התקין והטוב של האחוזה.

הדייר מסכים, כי עד לפרסום התקנון יחשב נספח ה' 
להסכם זה, כתקנון האחוזה.

12. הצוות הרב מקצועי וסמכויותיו

הדייר יודע ומסכים כי עקב אופייה המיוחד של האחוזה 
יפעל בה צוות רב מקצועי. 

ה'אחוזה' מצהירה ומתחייבת:
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א. כי את החלטות הצוות הרב מקצועי ינחו אך ורק 
שיקולים מקצועיים, שנועדו בין היתר לשמור על שלומו 
ובריאותו של הדייר ו/או לשמור על שלומם, נוחותם 

ורווחתם של דייר/י האחוזה האחרים.

ב. כי הצוות הרב מקצועי ייוועץ בדייר ונציגיו ו/או ישמע 
מומחים מטעמו עת ידון בענייניו ככל והדייר ו/או מי 
מטעמו יפנה אליו בעניין, למעט במקרים חריגים עת 
נשקפת סכנה לשלומו ו/או לבריאותו של הדייר ו/או 

לשלומם ו/או בריאותם של דייר/דיירים אחר/אחרים.  

ג. כי הצוות הרב מקצועי ינמק את החלטותיו וכי 
ההחלטות וטעמן ימסרו לדייר ו/או לנציגיו.

ד. כי הודעה על דבר החלטות הצוות הרב מקצועי תימסר 
לדייר ו/או לנציגיו המוסמכים, סמוך ככל האפשר למועד 

בו תתקבלנה. 

ה. כי הצוות הרב מקצועי יעשה כמיטב יכולתו לשמור על 
כבודו ופרטיותו של הדייר וכן כי ישמור בסודיות על המידע 

שיימסר לו אודות הדייר.

הדייר יודע  ומסכים:

א. כי הצוות הרב מקצועי רשאי לדרוש מן הדייר, בכל עת, 
כי יעמיד עצמו לבדיקה בפניו או בפני מי מטעמו, ובלבד 

שיהא צידוק מקצועי לדרישתו.

ב. כי הצוות הרב מקצועי רשאי להחליט בכל עניין שבזיקה 
למצבו התפקודי, הבריאותי, הקוגניטיבי והנפשי של 
הדייר, לרבות בקשר עם התאמתו להתגורר באחוזה, 
לרבות בדירה, ולרבות לקבוע, כי הוא זקוק להשגחה ו/או 
להחלמה ו/או לטיפול אחר, וכן לקבוע, כי הטיפול כאמור 
–לא יינתן לדייר בדירה אלא באגף הטיפולי באחוזה או 

מחוץ לגבולות האחוזה. 

ג. כי ימלא אחר כל הוראותיו של הצוות הרב מקצועי 
במלואן וללא שיהוי. 

ד. כי ימסור לצוות הרב מקצועי מיוזמתו ו/או מיד עם 
דרישתו הראשונה (לפי העניין) כל מידע שיבקש אודות 
מצבו התפקודי, הבריאותי, הקוגניטיבי והנפשי וכן אודות 
כל שינוי במצבו התפקודי, הבריאותי, הקוגניטיבי והנפשי, 

לרבות מסמכים רפואיים.

ה. כי הצוות הרב מקצועי מוסמך לקבוע את סוגם, אופיים 
ומינונם של ההשגחה ו/או הסיוע והטיפול האישי הדרושים 
לדייר, וכן את השיטה, המתכונת והמיקום בהם יסופקו 

השירותים הללו לדייר.

ו. הדייר יודע ומסכים כי במסגרת שיקוליו המקצועיים, 
רשאי הצוות הרב מקצועי לשקול שיקולים הכרוכים 
בטובת כלל דיירי האחוזה או מי מהם, וכן שיקולים 
שעניינם שמירת אופייה של האחוזה כמתואר בסעיף 4 

להסכם זה. 

זכות ערר על החלטות הצוות הרב מקצועי

הדייר זכאי לערער בפני ועדת הערר, על החלטות הצוות 
הרב מקצועי בקשר עם הגדרת מצבו הרפואי ו/או 
התפקודי ו/או הנפשי ו/או בקשר עם התאמתו לקבל טיפול 
באחוזה. החלטה פה אחד של ועדת הערר תחייב את 

הצדדים. לא הגיעה ועדת הערר לכלל הסכמה, יפעלו 
הצדדים על פי הוראות סעיף 29 לחוק הדיור המוגן. 

מוסכם, כי עד תום ההליך האמור יפעל הדייר על פי 
הוראות הצוות הרב מקצועי. כמו-כן מוסכם, כי הצד 
שעמדתו במחלוקת נדחתה יחויב בתשלום מלוא הוצאות 

הערר.

סעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם.

                                            זכות השימוש ותקופת השימוש                              

13. זכות השימוש ותקופת השימוש

ה'אחוזה' נותנת בזאת לדייר את זכות השימוש והדייר 
מקבל את זכות השימוש לתקופת שימוש, שתחילתה ביום 
ה- ________ לחודש ______________, שנת 
_______ ואחריתה במועד סיום ההסכם, כמפורט בסעיף 

34 להסכם זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מניין תקופת השימוש 
יחל במועד הקבוע ברישא, בין אם מימש הדייר בפועל את 
זכות השימוש ובין אם לא, ובלבד שהמניעה לא נגרמה 

בעטיה של ה'אחוזה'.

14. הדירה

במסגרת זכות השימוש תעמיד ה'אחוזה' לדייר את הדירה 
שמספרה _______. 

ה'אחוזה' מתחייבת להעמיד לדייר את הדירה במועד 
 (as is) תחילת תקופת השימוש כפי מצבה במועד זה

כשהיא מתאימה וראויה למגורים.

למרות האמור לעיל מוסכם, כי איחור בהעמדת הדירה 
לדייר, מכל סיבה שהיא, אם לא התארך מעבר ל-30 
(ובמילים: שלושים) ימים ממועד תחילת השימוש או 
איחור בהעמדת הדירה לדייר לתקופה ארוכה יותר, אם 
וככל שהאיחור הנוסף נגרם מפאת כוח עליון ו/או מפאת 
טעמים שלא ניתן לצפותם מראש וחרף מאמצי ה'אחוזה', 
לא יחשבו כהפרת ההסכם ולא יובאו במניין כל תקופת 
איחור אחרת לפי הסכם זה. הדייר מסכים, כי דחיית מועד 
העמדת הדירה לדייר מן הטעמים המצוינים לעיל, לא 
תחשב להפרת הסכם ולא תשמש עילה לסעד או לפיצוי 

כלשהו.

                                                                      אספקת שירותים                                                

15. אספקת שירותים על-ידי ה'אחוזה'

כנגד תשלום מלוא דמי האחזקה, ה'אחוזה' מתחייבת 
לספק לדייר, את סל השירותים הקבוע בתוספת הראשונה 
לחוק הדיור המוגן המצ"ב לנוחיות הדייר כנספח ב1 
להסכם זה.  כמו כן, מתחייבת האחוזה לספק לדייר 
לרווחתו, את סל השירותים המפורט בנספח ב2 להסכם 
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כולם באיכות טובה ובהתאם לנהלים ולסדרי השימוש כפי 
שתקבע מעת לעת לפי הנסיבות.

כנגד ביצוע מלוא התשלומים בגין השירותים החיוניים 
הנוספים המפורטים בנספח ב3 תספק האחוזה שירותים 

אלו. 

ה'אחוזה' תעשה כמיטב יכולתה להעמיד לרשות הדייר גם 
את השירותים שאינם חיוניים המפורטים בנספח ב4 
להסכם זה, אולם הדייר יודע ומסכים, כי אין באמור לעיל 
כדי להטיל על ה'אחוזה' חובה לספק שירותים אלו. 
האחוזה לא תחייב דייר לקבל שירות מן השירותים 
המנויים בנספח ב5 להסכם זה אלא בהסכמתו בכתב או 
בהתאם להוראות סעיף 20. ה'אחוזה' מצהירה, כי לא 
תבטל שירות מן השירותים הנוספים שאינם חיוניים, אלא 
מטעמים סבירים בלבד וכן, כי הטעם לביטול השירות 

יימסר לדייר זמן סביר קודם ביטול השירות בפועל. 

אספקת שירותים על-ידי נותני שירותים חיצוניים .16

ה'אחוזה' מצהירה, כי הדייר רשאי לקבל שירותים על 
חשבונו ועל אחריותו מכל מי שיבחר. ה'אחוזה', לא תתנגד 
להתקשרות דייר עם נותן שירותים חיצוני אלא מטעמים 
סבירים בלבד. אין בהסכמת ה'אחוזה' למתן שירותים 
לדייר על-ידי גורמים חיצוניים, כדי להפחית או לגרוע מדמי 
האחזקה וכן, מאחריותו של הדייר להבטיח, כי מתן 
השירותים על-ידי אחרים, לא יפגע בביטחון, בנוחות, 
באיכות ובשגרת החיים של דייר/דיירים אחרים באחוזה. 
ה'אחוזה' תהא רשאית לבטל את הסכמתה כאמור, אם 
וככל שלדעתה ארעה פגיעה כאמור, או יש לה יסוד להניח 

כי עלולה להתרחש פגיעה כאמור.

הדייר אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ל'אחוזה' 
על-ידי נותן שירותים כאמור שעמו התקשר. 

                                                                            קרן   הפיקדון                                        

17. העמדת קרן הפיקדון

כתנאי להעמדת זכות השימוש לטובת הדייר, יפקיד הדייר 
בידי ה'אחוזה' קרן פיקדון, ובלבד שסכומה לא יפחת מסך 
של _________________________________ 
ובמילים:_______________            __________) ש"ח, 

בתשלומים ובמועדים המפורטים להלן: 

סך ___                                                                 ____     
(ובמילים: ___                      _________________) ש"ח 

במועד חתימת הסכם זה.
סך ___                                                                 ____     

(ובמילים: ___                      _________________) ש"ח 
ביום ___                                                    __.

סך ___                                                                 ____     
(ובמילים: ___                      _________________) ש"ח 

במועד תחילת השימוש. 

ידוע לדייר, כי הסכומים אשר יופקדו על-ידו בפועל יהיו 
צמודים למדד היסודי, ובלבד שסכום כל אחד ואחד מהם 

לא יפחת מסכומו הנומינאלי הנקוב לעיל. התחייבותו של 
הדייר להעמיד ל'אחוזה' את קרן הפיקדון כאמור, תחשב 
להתחייבות שקוימה רק לאחר תשלום כל הסכומים 

המפורטים לעיל במלואם ובמועדם.

סעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם.

מתן בטוחה לדייר .18

לבקשת הדייר תעמיד לו האחוזה בטוחה להבטחת קרן 
הפיקדון, בהתאם להוראות סעיף 27 לחוק הדיור המוגן. 
נמסר לדייר כי במועד חתימת הסכם זה, תיאות האחוזה 
להעמיד לו ערבות בנקאית, בנוסח המצ"ב בנספח ח 
להסכם זה. למען הסר ספק, האחוזה שומרת לעצמה את 
הזכות לשנות בטוחות ובלבד שממועד כניסת סעיף 27 
לחוק לתוקפו תוענק לדייר אחת מן הבטוחות המצויינות 

באותו סעיף חוק. 

                              דמי האחזקה ודמי השירותים הנוספים                           

19. דמי האחזקה ומועדי תשלומם

בעבור זכות השימוש בדירה ואספקת סל השירותים 
המצויין בנספח ב1 ובנספח ב2 מתחייב הדייר לשלם 
ל'אחוזה', ממועד תחילת השימוש, מדי כל חודש אזרחי, 
ולא יאוחר מיומו ה-5 (חמישי), דמי אחזקה בעבור אותו 
החודש בסך ________     _____ (ובמילים: 
 ___                                                   __               _____________
) ש"ח, כשהם צמודים למדד ובתוספת מס ערך מוסף 

כחוק. 

מוסכם, כי אם מועד תחילת השימוש חל במהלך חודש 
אזרחי, ישלם הדייר ל'אחוזה' את דמי האחזקה במועד 
תחילת השימוש, בעבור החלק היחסי של השימוש באותו 
חודש אזרחי בו חל מועד תחילת השימוש (קרי: ממועד 

תחילת השימוש ועד תום החודש).

כמו-כן מוסכם בזאת, כי אי רצונו של הדייר ו/או היותו 
מנוע מלצרוך את סל השירותים, כולו או חלקו, מכל סיבה 
שהיא, לרבות במקרה של אשפוז הדייר באופן זמני במוסד 
אחר, לא יפטור את הדייר מן החובה לשלם את דמי 

האחזקה במלואם. 

דמי האחזקה ודמי השירותים הנוספים ישולמו באמצעות 
הוראת קבע לבנק, והדייר מתחייב לחתום על הוראת 
הקבע ולהציג את אישור התחייבות הבנק לקיימה, מיד עם 
דרישתה הראשונה של ה'אחוזה'. דייר שלא ישלם את 
תשלומיו ל'אחוזה' באמצעות הוראת קבע יוסיף לכל 

תשלום ותשלום דמי טיפול בסך 90 ₪ (תשעים ש"ח).

סעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם.

20. תשלום בעבור שירותים  נוספים

הדייר מתחייב לשלם ל'אחוזה' דמי שירותים נוספים, על 
פי מחירון השירותים הנוספים כפי שיהיה מעת לעת, בעבור 
שירותים נוספים כמפורט בנספח ב4 ונספח ב5 שסופקו לו 

לפי הזמנתו ו/או שסופקו לו בהוראת הצוות הרב מקצועי.   
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ידוע לדייר כי הצוות הרב מקצועי יוכל לחייב דייר לקבל 
שירותי טיפול אישי והכל למען רווחתו ו/או בריאותו ו/או 
שלומו של הדייר. מוסכם, כי הצוות הרב מקצועי לא יורה 
על אספקת שירותי טיפולי אישי נוספים לדייר, בלא 
הסכמתו המוקדמת, אלא במקרים חריגים, כאשר מצא כי 
השירות הנוסף נחוץ לאבטחת בריאותו ו/או שלומו ו/או 

רווחתו של הדייר.

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע 
מזכותו של הדייר לקבלת שירותי טיפול אישי חיצוניים 
כאמור בסעיף 16 להסכם זה לעיל, ככל שהדבר יתאפשר 
בנסיבות העניין, וככל שאיכות השירות הייתה לשביעות 

רצונו המקצועית של הצוות הרב מקצועי .

דמי השירותים הנוספים ישולמו על-ידי הדייר, עד היום ה-
5 (חמישי) לכל חודש אזרחי, עבור אותם שירותים נוספים, 

שסופקו לדייר בחודש האזרחי שקדם לו.

21. עדכון דמי האחזקה

מוסכם כי דמי האחזקה יעודכנו על-פי הכללים המנויים 
מטה וכי העדכונים הללו מצטברים זה על זה:

א. עדכון שוטף לשינויים במדד:

הדייר יודע ומסכים, כי דמי האחזקה יהיו צמודים למדד 
וכי ההצמדה תתבצע מידי כל חודש בחודשו.

ב. עדכונים מעבר למדד:

כללי חישוב העדכון

האחוזה תעדכן את דמי האחזקה, מעבר לשיעור עליית 
המדד, בהתאם לשינוי בעלויות התפעול השוטף של 
האחוזה כאמור בהוראות סעיף 26(א)(2) לחוק הדיור 
המוגן (להלן: "העדכון הנדרש"). העדכון יתבצע ב-1 

בינואר מדי שנה. תקרת העדכון השנתית 

השיעור המרבי בו יעודכנו דמי האחזקה מדי כל שנה 
קלנדרית, מעבר לשיעור עליית המדד, יהא 2.1% (להלן: 

"שיעור העדכון השנתי המרבי").

פריסת עדכון העולה על תקרת העדכון השנתית

ככל שהעדכון הנדרש בשנה מסויימת יהא גבוה משיעור 
העדכון השנתי המירבי (הפרש זה יכונה להלן: "העדכון 
שבפער") תהא האחוזה רשאית להוסיף את העדכון 
שבפער לדמי האחזקה בשנה/שנים העוקבת/ות, ובלבד 
שסך שיעור העדכון בכל שנה/ים עוקבת/ות לא יעלה על 

שיעור העדכון השנתי המירבי. 

ג. עדכון מכוח הוראת חוק ו/או מכוח דרישת רשות 
מוסמכת

הדייר יודע ומסכים, כי אם יתברר, כי ה'אחוזה' נדרשה על-
ידי רשות מוסמכת ו/או מכוח דין, להוסיף לסל השירותים 
שירות/ים מסוימים ו/או להתקין באחוזה מתקנים 
מסוימים, ו/או להכניס באחוזה שינויים ו/או להוסיף לה 
תוספות מכל מין וסוג שהוא שלא נדרשו במועד חתימת 
הסכם זה, תהא ה'אחוזה' רשאית להוסיף לדמי האחזקה 
את העלות שתידרש לאספקת אותם השירותים ו/או 

להתקנת אותם מתקנים ו/או לביצוע אותם השינויים ו/או 
התוספות. 

ככל שהעדכון לדמי האחזקה נדרש מחמת השקעות 
במתקנים ו/או שינויים ו/או תוספות באחוזה, יתווסף 
לדמי האחזקה רק חלקו היחסי של הדייר בעדכון הנ"ל, 
כשהוא מתואם לתקופת שהותו באחוזה. אופן חישוב 
התוספת לדמי האחזקה כתוצאה מהעדכון הנ"ל, יוצג 
לדייר ובמקרה של מחלוקת תימסר ההכרעה לרואה 
חשבון אשר ייבחר על-ידי נשיא לשכת רואי החשבון. הצד 
אשר דעתו נדחתה יישא בעלות הפנייה והטיפול של רואה 

החשבון הנ"ל. 

ג. עדכון דמי השירותים הנוספים

הדייר יודע ומסכים, כי ה'אחוזה' רשאית לשנות את דמי 
השירותים הנוספים על-פי שיקול דעתה כפי שיהיה מעת 
לעת, למעט אותם שירותים שדרך עדכונם פורטה במפורש 

בנספח ב4 להסכם זה. 

הדייר מצהיר כי ניתנה לו האפשרות לעיין במחירון 
השירותים הנוספים.

סעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם. 

22. תשלום הארנונה

הדייר יודע, כי מיסי הארנונה, החלים על הדירה,  ועל 
הדירה בלבד, אינם כלולים בדמי האחזקה. הדייר מתחייב 
לשלם לרשות המקומית את מיסי הארנונה שיחולו בגין 
הדירה, בסכום כפי שתשית עליו הרשות המקומית מעת 

לעת, בהתאם להוראות כל דין. 

מוסכם כי אם ביום מן הימים יושתו מיסי הארנונה החלים 
על הדירה על ה'אחוזה', ישפה הדייר את ה'אחוזה' על 

תשלום מיסי הארנונה שיחולו עליה בגין הדירה.

                                                                   שירותים טיפוליים                                                   

השירותים הטיפוליים באחוזה .23

נמסר לדייר והוא יודע, כי המערך הטיפולי באחוזה כולל 
אגף לשירות טיפולי. הובהר לדייר, כי השירותים 
הטיפוליים הניתנים במערך הטיפולי 
באחוזה, אינם כלולים בדמי האחזקה והם 

כרוכים בתשלום נפרד.

מסלול הטיפול אישי  .24

הדייר יהא רשאי לקבל טיפול אישי בדירה פרטית ייעודית 
באגף הטיפולי (להלן: "הדירה הייעודית"), בהתקיים 

התנאים הבאים במצטבר:

תנאי א - אם ורק כל עוד מצא הצוות הרב מקצועי, כי אין 
מניעה ליתן לדייר את ההשגחה והטיפול הדרושים לו 
בדירה הייעודית באיכות מקצועית נאותה ובלא לסכן את 
שלומו ו/או בריאותו ו/או בלא לפגוע פגיעה מהותית 

ברווחתם של מדיירי האגף הטיפולי ו/או מי מהם. 
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תנאי ב - הדייר יסכים לקבל את ההשגחה והטיפול 
הדרושים לו לפי הוראות הצוות הרב מקצועי ויאשר, 
בכתב, כי ישא במחיר הנדרש במסלול הטיפול האישי 
כמפורט בנספח ו להסכם זה. מובהר כי מחיר מסלול 
הטיפול האישי יהיה כפוף להוראות עדכון דמי האחזקה 
המפורטות בסעיף 21 להסכם זה. כמו כן מובהר כי 
במסגרת מסלול הטיפול האישי לא יעסיק הדייר, מטפל 

אישי אלא בהתאם להוראות נספח ז להסכם זה. 

אשפוז מחוץ לגבולות האחוזה .25

ה'אחוזה' מצהירה כי הצוות הרב מקצועי ישאף להתיר 
לכל דייר לקבל את הטיפול האישי ו/או השירותים 
הטיפוליים/הסיעודיים הדרושים לו, לפי מצבו וצרכיו, 
בתוך גבולות האחוזה. ואולם, אם וככל שהצוות הרב 
מקצועי יקבע, כי קיימת מניעה ליתן לדייר את הטיפול 
הדרוש לו באגף הטיפולי באחוזה, יבוא ההסכם לכלל סיום 
ויחולו ההוראות לעניין סיום ההסכם. יובהר ויודגש, כי 
האגף הטיפולי באחוזה אינו ערוך לטיפול בחולים 
סיעודיים-מורכבים כהגדרתם על-ידי האגף לגריאטריה 
במשרד הבריאות) ו/או תשושי נפש. לדייר שמורה זכות 
לערור על החלטת הצוות הרב מקצועי כאמור בהתאם 

להוראות הכלולות בסעיף 12 להסכם זה.

                           ביטוח רפואי ושיפוי בגין הוצאות רפואיות                     

26. ביטוח רפואי

הדייר מתחייב להמשיך ולעשות את כל הדרוש על מנת 
לקיים את תוקף הביטוח הרפואי שלו בכל תקופת הסכם.

27. הוצאות רפואיות שאינן כלולות בסל השירותים

מוסכם בזה, כי הדייר ישא בכל הוצאותיו הטיפוליות 
לרבות טיפול וסיוע אישי על סוגיו השונים, ולמעט הוצאות 

בעבור שירותים שנכללו במפורש בסל השירותים. 

אם ועל אף האמור לעיל, נשאה ה'אחוזה' בהוצאות 
רפואיות כאמור ו/או אחרות של הדייר, מתחייב הדייר 
לשלם ו/או לשפות את ה'אחוזה' בגין הוצאותיה אלה, מיד 
עם דרישתה הראשונה ולא יאוחר מ-7 (ובמילים: שבעה) 
ימים ממועד הדרישה. הדייר יודע ומסכים, כי אין באמור 
כדי להטיל על ה'אחוזה' חובה לשלם בעבורו הוצאות 

כאלה.

שירות רפואי נוסף .28

הובהר לדייר והוא יודע, כי ההשגחה הרפואית לה 
התחייבה ה'אחוזה' אינה תחליף לטיפול הרפואי לו הוא 
זכאי מקופת החולים בה הוא חבר ו/או מן המוסד לביטוח 
לאומי ו/או מכל מוסד ו/או גורם שלטוני ו/או מעין שלטוני 

ו/או מכוח כל חוק.

ה'אחוזה' מצהירה, כי לא תחייב את הדייר בכל תוספת 
תשלום בגין ההשגחה הרפואית לה התחייבה. ואולם, אם 

תיווצר חפיפה, מלאה או חלקית, בין השירותים 
שה'אחוזה' תעמיד לרשות הדייר, בתמורה לתשלום דמי 
האחזקה ו/או לתשלום דמי השירותים הטיפוליים 
היסודיים לבין שירותים שהדייר יהא זכאי לקבל מקופת 
החולים במסגרתה הוא מבוטח ו/או מן המוסד לביטוח 
לאומי ו/או מכל מוסד ו/או גורם ממשלתי, הרי שבמקרה 
כאמור, ככל והדייר יעדיף לצרוך שירותים אלה מן 
ה'אחוזה', וככל וה'אחוזה' תהא מעוניינת ו/או רשאית 
לספק שירותים אלה, תהא ה'אחוזה' זכאית לקבל, תמורת 
אספקת השירותים הללו, שיפוי בהיקף ובתנאים, שייקבעו 
בהסכמה, בינה לבין הגוף החייב במתן השירותים ולדייר 
לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם השיפוי שתקבל 

ה'אחוזה' כאמור, אם וככל שתקבלו.

                                                                כללי השימוש בדירה                                                   

29. כללי השימוש בדירה

הדייר מתחייב בזה:

א. כי ישתמש בדירה למגורים בלבד ולא לכל מטרה 
שאיננה בגדר מגורים, לרבות למטרת עסק או לכל מטרה 

אחרת, תהא אשר תהא.

ב. כי ישתמש בדירה למגוריו הוא בלבד, וכי לא ירשה 
לאדם אחר ו/או לגוף אחר להשתמש בה ו/או באיזה חלק 
הימנה, בין שימוש של קבע ובין שימוש ארעי, ללא אישורה 

של ה'אחוזה' מראש ובכתב.

ג. כי לא יכניס בדירה שינויים ו/או יתקין בה מתקנים ו/או 
מערכות ו/או יוסיף לה תוספות כלשהן, אלא אם יקבל לכך 
את הסכמתה בכתב של ה'אחוזה'. ה'אחוזה' מתחייבת כי 
לא תסרב לבקשות דייר כאמור, אם הן מן המקובלות, 

אלא מטעמים סבירים בלבד.

ד. כי לא יעשה כל מעשה, שיש בו כדי לפגום בסגנונם ו/או 
באחדותם החיצונית של מבני האחוזה, ובכלל זה הדירה.

ה. כי במהלך תקופת השימוש לא יגרום כל מטרד ו/או 
הפרעה לדייר/דיירי ה'אחוזה'.

תקינות הדירה .30

חובות ה'אחוזה'

ה'אחוזה' מתחייבת בזה:

א. כי נזקים ו/או ליקויים שיתגלו בדירה ובמערכותיה, 
הנובעים מפגמי ביצוע ו/או מבלאי טבעי עקב שימוש סביר 
של דיירים עצמאים ו/או מגורמים שאינם בשליטת הדייר 
ו/או מי מטעמו, לרבות אורחיו, ו/או אינם נובעים 
מהתנהלות הדייר ו/או מי מטעמו, לרבות אורחיו, ושיש 
בהם כדי לפגום ביכולתו של הדייר לעשות בדירה שימוש 

סביר, יתוקנו על-ידה ועל חשבונה בזריזות וללא שיהוי. 

ב. כי במקרה בו, הנזקים או הליקויים הללו לא יאפשרו 
מגורים נאותים בדירה, תעמיד האחוזה לדייר דיור חלופי 

עד לתיקון הנזקים.
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חובות הדייר

הדייר מתחייב בזה:

א. כי ישמור על הדירה, לרבות מערכותיה ומתקניה, 
וישיבם לידי ה'אחוזה' במועד סיום ההסכם, כשהם במצב 
טוב ותקין, כפי מצבם במועד תחילת השימוש, למעט בלאי 
טבעי עקב שימוש סביר האופייני לדיירים עצמאים. 
מוסכם, כי בלאי שנגרם לדירה לרבות מתקניה 
ומערכותיה, ושאינו בגדר בלאי סביר כאמור, יתוקן על 

חשבון הדייר סמוך לאחר מועד התהוותו.

ב. כי ישיב לקדמותם, על חשבונו, שינויים ו/או תוספות, 
שביצע ו/או שהוסיף לדירה ו/או למערכות ולמתקנים ללא 
הסכמת ה'אחוזה', מיד עם דרישתה הראשונה של 

ה'אחוזה'. 

ג. כי עד למועד סיום ההסכם ישיב לקדמותם, על חשבונו, 
שינויים ו/או תוספות, שביצע ו/או שהוסיף לדירה ו/או 
למערכות ולמתקנים בהסכמת ה'אחוזה'. הדייר יופטר 
מהשבת המצב לקדמותו אם קיבל מן ה'אחוזה' פטור 

מפורש בכתב..

31. לינת אורחים בדירה

הדייר יודע ומסכים, כי זכות השימוש בדירה ובשטחים 
לשימוש הדיירים הוקנתה לו בלבד וכי הדירה נועדה 
למגוריו ולמגוריו בלבד וכי אין הוא רשאי להלין בה, אנשים 
נוספים, יהיו אשר יהיו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 

ללא היתר מן ה'אחוזה' מראש ובכתב. 

מוסכם, כי בכפוף לקבלת היתר כאמור, יהא הדייר רשאי 
לארח ו/או להלין אורחים מזדמנים בדירה, לתקופה 

מצטברת שאינה עולה על 21 יום בשנה. 

למען הסר ספק מובהר, כי אורחי הדייר לא יהיו רשאים 
להשתמש בשטחים ובמתקנים הציבוריים של האחוזה 
ו/או לקבל שירותים הניתנים לדיירי האחוזה, אלא 

באישור ה'אחוזה'.

ההיתר יכול שיהיה מותנה בתנאים, כפי שתקבע ה'אחוזה' 
ויינתן בכפוף לכך שתישמר זכותה של ה'אחוזה' לבטלו בכל 
עת. בוטל ההיתר - מתחייב הדייר לפנות מן הדירה לאלתר 

את כל מי שלינתו באחוזה לא הותרה.

הדייר יודע ומסכים, כי לינת אדם כלשהו ו/או אנשים 
כלשהם, שאינם בגדר אורחים, בדירה, אם וככל שהותרה 
על ידי ה'אחוזה', תהא מותנית בתשלום מיוחד, כפי 
שיתפרסם מעת לעת במחירון השירותים הנוספים. למען 
הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל משום הסכמה 
של ה'אחוזה' להלנת אדם כלשהו בדירה בתמורה כספית.

32. לינת מטפל/ת אישי/ת בדירה

בכפוף להסכמת ה'אחוזה' ובכפוף שיתקיימו מלוא 
הוראות סעיף 33 לחוק הדיור המוגן ובכפוף שיתמלאו 
התנאים המפורטים בנספח ז להסכם זה, תתיר ה'אחוזה' 
לדייר להלין בדירה מטפל אישי. למען הסר ספק מובהר 
ומוסכם, כי ה'אחוזה' תהא רשאית לבטל את ההיתר, אם 

וככל שהמטפל/ת האישי/ת פוגע/ת בביטחונם ו/או 
בנוחותם ו/או ברווחתם של דייר/י האחוזה האחרים ו/או 

שהמטפל/ת מפר/ה את נהלי האחוזה וסדריה. 

הדייר יודע ומסכים, כי אם וככל שישתמש בשירותי מטפל 
אישי, יכול שהצוות הרב מקצועי יטיל מגבלות על שהייתו 

והתנהלותו של הדייר בשטחים לשימוש הדיירים.

רשות כניסה לדירה .33

הדייר יודע ומסכים, כי לבאים מכוחה של ה'אחוזה' נתונה 
רשות הכניסה לדירה והכל בהתאם להוראות חוק הדיור 

המוגן. 

master ) 'ידוע לדייר, כי ברשותה של ה'אחוזה' 'מפתח על
key) והוא מתחייב, כי לא יחליף את המנעול המותקן 
בדלת הכניסה לדירה וכי לא יוסיף מנעול/ים לדלת 

מדלתות הדירה, שלא בהסכמת ה'אחוזה' מראש ובכתב.

                                                                             סיום ההסכם                                                           

34. אירועים המביאים את ההסכם לכלל סיום

ההסכם יסתיים בקרות אחד מן האירועים הבאים ובמועד 
הנקוב בצידו:

א. ההסכם יסתיים בחלוף 14 (ובמילים: ארבעה עשר) יום 
ממועד מסירת הודעת הדייר או הודעת ה'אחוזה', בכתב, 
על רצון מי מהם בסיום הסכם זה, אם ניתנה בכל עת קודם 

תחילת השימוש.

ב. ההסכם יסתיים בחלוף 14 (ובמילים: ארבעה עשר) יום 
ממועד מסירת הודעת הדייר או הודעת ה'אחוזה', בכתב, 
על רצון מי מהם בסיום הסכם זה, אם ניתנה בכל עת 

במהלך תקופת הניסיון.

ג. ההסכם יסתיים בחלוף 90 (ובמילים: תשעים) ימים 
ממועד מסירת הודעת הדייר, בכתב, על רצונו בסיום הסכם 

זה, אם ניתנה בכל עת לאחר תום תקופת הניסיון. 

ד. ההסכם יסתיים מיד עם הודעת ה'אחוזה' בכתב על 
סיום ההסכם לאחר שנמצא כי הדייר הפר תנאי יסודי של 
הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך 90 (ובמילים: תשעים) 
ימים מן המועד בו נמסרה לו התראה על ההפרה 
ותוצאותיה, או לאחר שנמצא, כי הדייר הפר תנאי לא 
יסודי של ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך 90 (ובמילים: 
תשעים) יום, מיום שנמסרה לו התראה על ההפרה 

ותוצאותיה.

ה. אם הדייר נפטר חלילה, ההסכם יסתיים במועד פינוי 
הדירה או במועד פינוי מקום מגוריו הדייר באגף הטיפולי.

ו. ההסכם יסתיים בחלוף 30 (ובמילים: שלושים) יום 
ממועד הודעת הצוות הרב מקצועי, בכתב, על סיום הסכם 
הדיור המוגן, אם מצא בדייר אי התאמה חברתית ו/או 
בריאותית ו/או קוגניטיבית ו/או נפשית ו/או אחרת, 
המסכלת, לפי שיקול דעתו, את האפשרות להמשך שהותו 
של הדייר באחוזה. ואולם, אם הצוות הרב מקצועי מצא, 
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כי הדייר מסכן את עצמו ו/או אחר/ים ו/או עלול לסכן את 
עצמו ו/או עלול לסכן אחר/ים -  יסתיים ההסכם לאלתר.

ז. ההסכם יסתיים בחלוף 90 (ובמילים: תשעים) יום 
ממועד הודעת הצוות הרב מקצועי, כי הדייר זקוק 
להשגחה ו/או לטיפול אישי ו/או לשירות טיפולי באגף 
הטיפולי, אם עד מועד זה לא נמסרה הסכמת הדייר ו/או 
לא ניתנו התחייבויות הדייר ו/או לא נתקיימו יתר התנאים 
המנויים בסעיף 24 להסכם זה. ואולם, אם הוועדה 
המקצועית מצאה, כי העדר השגחה ו/או העדר טיפול 
מתאים מסכנים את בריאותו של הדייר ו/או עלולים לסכן 
את בריאותו ו/או עלולים לפגוע ברווחתם של דייר/ים 
אחרים - תפעל האחוזה בהתאם להוראות חוק הדיור 

המוגן. 

ח. ההסכם יסתיים בחלוף 90 (ובמילים: תשעים) ימים 
ממועד הודעת ה'אחוזה', בכתב, על סיום הסכם זה, לאחר 
שנמצא, כי הדייר לא המציא אישור אודות תוקף הביטוח 
הרפואי של הדייר ו/או שתוקף הביטוח הרפואי של הדייר 

פג מכל סיבה שהיא.

ט. ההסכם יסתיים בחלוף 30 (ובמילים: שלושים) יום 
ממועד הודעת ה'אחוזה', בכתב, על סיום הסכם זה, לאחר 
שנמצא, כי אחד מיחידי הדיירים, שהתקשרו מלכתחילה 
בהסכם במשותף, הגיש בקשה שעניינה, בין היתר, הפרדת 
המגורים המשותפים. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה 
כאמור לא תחולנה ההוראות לעניין דיירים המתגוררים 

בצוותא, המנויות בסעיפים 42 ו-43 להסכם זה.

למרות האמור לעיל מוסכם, כי במקרה של דייר אשר 
התגורר בדירה יחד עם דייר נוסף, יוסיף ויעמוד הסכם זה 
בתוקפו, גם אם ארע אחד (או יותר) מן האירועים 
המתוארים בסעיפי משנה ה' ו- ו' לעיל, בהתאם למבואר 
בהוראות לעניין דיירים המתגוררים בצוותא ובכפוף לקיום 

כל אותן ההוראות.

הדייר יהיה רשאי להאריך את משך סיום הסכם 
ההתקשרות בהתאם להוראות חוק הדיור המוגן. לאחוזה, 
תישמר הזכות, לקצר את תקופת סיום ההסכם בהתאם 

להוראות חוק הדיור המוגן.

                                                                    החזר קרן הפיקדון                                                          

35. החזר יתרת קרן הפיקדון 

במועד פינוי הדירה או במועד סיום ההסכם לפי המאוחר 
מביניהם תוחזר יתרת קרן הפיקדון לדייר או ליורשיו, 
כשהיא צמודה למדד, אם ובלבד שיתקיימו כל התנאים 

המפורטים להלן במצטבר:

תנאי א – הדייר ו/או מי מיחידיו אינו מתגורר בתוך גבולות 
האחוזה, לרבות באגף הטיפולי.

תנאי ב - במעמד החזר יתרת הפיקדון, ישחררו ו/או יבטלו 
ו/או ישיבו הדייר או יורשיו (לפי העניין) את כל הבטוחות 
שקיבלו מן ה'אחוזה' ו/או מטעמה להבטחת החזר יתרת 

קרן הפיקדון, אם וככל  שקיבלו בטוחות כאמור.

תנאי ג - הדייר ו/או יורשיו ו/או מי שהדייר הסמיכו לכך, 
כמפורט בסעיף 38 להסכם זה, פינה את הדירה ו/או את 

האגף הטיפולי מכל אדם (לרבות מטפל אישי) וחפץ. 

תנאי ד- הדייר הציג אישור מטעם הרשות המקומית 
המאשר כי שילם את מלוא התשלומים הנדרשים ממנו 
לרשות המקומית בגין ארנונה וכן חיובים נוספים שהוטלו 

עליו על פי הוראות כל דין. 

תנאי ה - (חל אם הדייר הלך חלילה לעולמו) הוצג לאחוזה 
צו ירושה או צו קיום צוואה של שני יחידי הדייר.

ככל שהדייר נפטר (חו"ח), תשיב האחוזה את יתרת קרן 
הפיקדון לידי יורשי הדייר, בהתאם להוראות סעיף 28(ג)  

לחוק הדיור המוגן. 

למען הסר ספק מובהר, כי יתרת קרן הפיקדון תוחזר לידי 
הדייר כשהיא צמודה למדד בהתאם להוראות סעיף 47 

להסכם זה.

עוד מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות 
סעיף 9 להסכם זה לעניין החזר קרן הפיקדון במקרה של 

סיום ההסכם במהלך תקופת הניסיון.

האחוזה, תהא רשאית להותיר בידיה הנאמנות, ובהתאם 
לשיקול דעתה הבלעדי, סכום של 10,000 ₪ (ובמילים 
עשרת אלפים שקלים חדשים) (או כל סכום אחר כפי 
שיעודכן מדי שנה בהתאם להוראות חוק הדיור המוגן) 

אשר ישמש לתשלום יתרת חיובי הדייר על פי הסכם זה.

36. סכומים שיופחתו מקרן הפיקדון

מוסכם, כי הסכומים המנויים להלן יקוזזו ו/או יופחתו 
מקרן הפיקדון הצמודה למדד:

א. חובות 

כל הסכומים שהדייר חב לאחוזה אם וככל שיהא חייב, 
יקוזזו  במועד היווצרות כל חוב וחוב. 

ב. ניכוי מוסכם 

מידי שנה, החל ממועד תחילת השימוש ועד למועד סיום 
ההסכם, יופחת מקרן הפיקדון סכום השווה ל-3% 
(ובמילים: שלושה אחוזים) מקרן הפיקדון הצמודה למדד 
(וסכום יחסי בעבור כל חלק יחסי הימנה). מוסכם 
שהסכום הכולל המצטבר שיופחת מקרן הפיקדון לא יעלה 
על סך מצטבר מרבי של 42% (ובמילים: ארבעים ושניים) 

מקרן הפיקדון הצמודה למדד. 

ג. מס ערך מוסף

למען הסר ספק יצוין, כי על הסכומים שיקוזזו ו/או 
שיופחתו מקרן הפיקדון מכוח הוראות סעיף זה חל מס 
ערך מוסף וכי תשלומו יחול על הדייר וישולם על-ידו במועד 
הקיזוז ו/או ההפחתה. סכום מס ערך מוסף החל בגין 
הרכיב הנקוב בס"ק זה, ישולם על ידי הדייר מדי כל סוף 

שנה קלנדרית. 

37. התנאים לשחרור מכל חוב הדדי
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הצדדים יהיו משוחררים מכל חוב וחבות הדדית זה כלפי 
זה עם פינוי הדירה או מקום מגורי הדייר באגף הטיפולי, 
פירעון הסכומים שהם חבים זה לזה, לרבות דמי אחזקה 
ששולמו ביתר ושחרור ו/או ביטול כל הבטוחות שניתנו 
לדייר להבטחת החזר יתרת קרן הפיקדון, אם וככל 

שניתנו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הוראות סעיפים 34, 35, 
36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 51 ו- 52 להסכם זה תחולנה, לפי 
העניין, על הצדדים ותחייבנה אותם, גם לאחר סיום 

ההסכם מכל סיבה שהיא.

                                                                                פינוי הדירה                                                            

38. פינוי הדירה

מוסכם בזה, כי עד מועד סיום ההסכם יפנה הדייר ו/או מי 
שהדייר הסמיכו לכך כמפורט להלן, את הדירה. הדייר יודע 
ומסכים, כי אם לא תפונה הדירה עד למועד סיום ההסכם, 
תחול עליו חובה להמשיך ולשלם את דמי האחזקה עד 
מועד פינוי הדירה בפועל, מבלי לגרוע מזכויותיה של 
ה'אחוזה' לכל סעד אחר העומד לה על-פי הסכם זה ו/או כל 

דין, בקשר עם פינוי הדירה.

ה'אחוזה' שומרת לעצמה זכות לפנות את הדייר ו/או את 
חפצי הדייר, אם וככל שנותרו בדירה לאחר מועד סיום 
ההסכם, על חשבון הדייר ובאחריותו. מוסכם כי אם לא 
יפונו ו/או יידרשו חפצי הדייר, בחלוף 60 (ששים) ימים 
ממועד סיום ההסכם, תהא ה'אחוזה' רשאית לנטשם ו/או 
לעשות בהם שימוש כרצונה, בלא שתחול עליה כל חבות 

כספית ו/או אחרת כלפי הדייר ו/או עיזבונו. 

הדייר מסמיך בזאת את מי מהמנויים בנספח י להסכם, 
לפנות את הדירה במידה ונפטר חלילה או עבר לאגף 
הטיפולי. מובהר, כי החל ממועד פינוי הדירה על ידי מי 
מה"ה  המנויים בנספח י להסכם, האחוזה אינה נושאת 

באחריות לגבי חפצי הדייר ומצבם.

הוראות סעיף זה תחולנה, לפי העניין, גם על פינוי מגורי 
הדייר וחפציו מן האגף הטיפולי.

פינוי הדירה קודם המועד המוסכם .39

ידוע לדייר, כי פינוי הדירה או מגוריו באגף הטיפולי (לפי 
העניין), לפני מועד סיום ההסכם לא יהא בו כדי לפטרו מן 

החובה לשלם את דמי האחזקה עד תום תקופת ההסכם.

                                                                             נזקים וביטוח                                                       

40.  אחריות הדייר

הדייר מתחייב לשפות את ה'אחוזה', בגין כל נזק, לבד 
מבלאי סביר, שייגרם לדירה ו/או למגוריו באגף הטיפולי 
ו/או לאחוזה, לציודה ולמתקניה, עקב מעשה או מחדל שלו 
ו/או מי מאורחיו ו/או הבאים מכוחו או מטעמו ו/או בזיקה 

אליו. 

הדייר ישלם ל'אחוזה' את דמי הנזק, תוך 14 (ארבעה עשר) 
יום ממועד דרישתה הראשונה, בסכום השווה, במועד 
השיפוי, לעלות תיקונו של הנזק על-ידי ה'אחוזה' ו/או מי 
מטעמה, על-פי מחירי שוק, שיהיו מקובלים אותה עת או 

ע"פ מחירון 'דקל' לעבודות קטנות ושיפוצים.

41. אחריות ה'אחוזה'

הדייר יודע, כי ה'אחוזה' אינה מבטחת את חפצי הדייר וצד 
ג' בדירה. ה'אחוזה' ושלוחיה, לא ישאו באחריות לכל נזק 
ו/או אובדן, אשר יגרם, לחפצי הדייר ו/או לצד ג' בדירה, 
אלא אם אירע הנזק עקב רשלנות רבתי של ה'אחוזה' ו/או 

מי מטעמה.

                                               זוג דיירים המתגוררים בצוותא                                   

42. הוראות לעניין סיום הסכם עם זוג דיירים 

הדייר יודע ומסכים, כי הסכם זה יבוא לכלל סיום ותחולנה 
הוראותיו לעניין סיום ההסכם, רק לאחר ששני יחידי 
הדייר יודיעו או יקבלו הודעה על סיום ההסכם על-פי 
הוראות סעיף 38 להסכם זה או שילכו, בשיבה טובה, 

לעולמם.

כל אחד משני יחידי הדייר זכאי להמשיך ולהתגורר בדירה, 
גם כאשר בן הזוג האחר שוב אינו מתגורר בה, אם וכל עוד 

יוסיף הדייר הנותר לקיים את ההסכם ותנאיו.

43.  הוראות לעניין קרן הפיקדון בהסכם עם זוג דיירים

הדייר מצהיר בזאת, כי הוא מעמיד את קרן הפיקדון 
בעבור שני יחידי הדייר, יחד ולחוד, ו'האחוזה' תהא זכאית 
להמשיך ולהחזיק בידה את קרן הפיקדון או יתרתה כל עוד 
יוסיף אחד משני יחידי הדייר להתגורר בדירה ו/או באגף 
הטיפולי, גם אם בן הזוג האחר שוב אינו מתגורר באחוזה 

מכל סיבה שהיא (לרבות חלילה, אם הלך לעולמו).

                                                                             העברת זכויות                                                             

44. מעמדן האישי של זכויות הדייר

ידוע לדייר כי הסכם זה אינו מעניק לדייר זכות קניינית 
מכל סוג שהוא בדירה ו/או באחוזה וכי הזכות היחידה 
הניתנת לדייר הינה זכות שימוש בלבד בדירה ובשטחים 

לשימוש הדיירים. 

זכויות הדייר על-פי הסכם זה הן אישיות ואין הן ניתנות 
להעברה ו/או להורשה ו/או למימוש באמצעות צד שלישי. 

מוסכם, כי במקרה של פטירת הדייר, חו"ח, לא יקנה 
הסכם זה לעזבון הדייר ו/או ליורשי הדייר זכויות כלשהן, 
לרבות בכל הנוגע לדירה ו/או לאחוזה, למעט זכותם של 
יורשי הדייר ו/או עיזבונו ביתרת קרן הפיקדון, בדמי 

אחזקה ששולמו ביתר (אם וככל ששולמו) ובחפצי הדייר.
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45. הבטחת זכויות הדייר בעקבות שינויי בעלות

ה'אחוזה' תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להסב את 
כל זכויותיה והתחייבויותיה בקשר עם ה'אחוזה' או את 
חלקן, לאחר או לאחרים, בכל דרך שתימצא לנכון, בכפוף 
ובלבד שתשמרנה זכויות הדייר ואופי האחוזה, כמפורט 

בהסכם זה ובהתאם להוראות חוק הדיור המוגן.

                                                           תשלומי חובה והצמדות                                                  

46. תשלומי חובה

כל מס, היטל, אגרה ו/או תשלומי חובה אחרים החלים 
ו/או שיחולו, אם יחולו, על התשלומים המשתלמים על-ידי 
הדייר על-פי הסכם זה, יחולו על הדייר וישולמו על ידו, 

במועד פירעונו של אותו התשלום על-ידי הדייר.

למען הסר ספק מובהר, כי כל הסכומים ו/או התשלומים 
הנקובים בהסכם זה אינם כוללים מס ערך מוסף, אלא אם 
נכתב במפורש אחרת, וכי במידה ומס ערך מוסף חל ו/או 
יחול על תשלום כלשהו, יתווסף מע"מ לאותו התשלום 
וישולם, על-ידי הדייר, במצורף ובמועד פירעונו של אותו 

התשלום.  

האחוזה מצהירה, כי במועד חתימת הסכם זה מס ערך 
מוסף אינו חל על הפקדת קרן הפיקדון ו/או על החזר קרן 

הפיקדון ו/או יתרת קרן הפיקדון. 

ואולם, יובהר כי כל חבות במע"מ, ו/או כל מס אחר שיוטל 
בגין ובזיקה לקרן הפיקדון, ככל שיהא, יושת על 
הדייר.  יודגש כי מס ערך מוסף בגין הניכוי המוסכם 

(כמפורט בסעיף 36(ב)) ישולם על ידי הדייר מדי שנה.

סעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם.

47. חישוב סכומים הצמודים למדד

כל הסכומים הנקובים בהסכם זה ונספחיו בש"ח, בתוספת 
העדכונים החלים עליהם, ישולמו כשהם צמודים למדד, 
בהתאם להוראות ס"ק זה אלא אם צויין מפורשות אחרת. 
ככל שיתברר, במועד פירעונו של כל תשלום ותשלום שיש 
לשלמו לפי הוראות הסכם זה ונספחיו כשהוא צמוד למדד, 
כי המדד הקובע עלה/ירד, לעומת המדד היסודי, 
יוגדל/יוקטן התשלום, בהתאמה ליחס בין המדד הקובע 

למדד היסודי, ובלבד שלא יפחת ממדד הבסיס.

48. ריבית פיגורים

כל סכום, שהדייר ו/או ה'אחוזה' חייבים לשלמו על פי 
הסכם זה ולא סולק במועדו ישא, החל מן המועד בו היה 
אמור להיפרע  ועד למועד פירעונו בפועל, ריבית פיגורים. 
אין באמור לעיל משום מתן היתר לפיגור בתשלומים 
כאמור ו/או ויתור על כל תרופה העומדת ל'אחוזה' או 
לדייר (לפי העניין), מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין בגין 

הפרת הסכם זה.

49. זכות קיזוז

קרן הפיקדון אשר יעמיד הדייר ל'אחוזה' תהווה בטוחה 
לקיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה והוראותיו. מבלי 
לגרוע מן האמור בסעיף 36 להסכם זה, ה'אחוזה' תהא 
רשאית לקזז מקרן הפיקדון  במועד החזרתה לדייר או 
ליורשיו, כל סכום ותשלום שיחולו על הדייר על-פי הוראות 
הסכם זה בתוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 48 

להסכם זה, אם וככל שלא שולמו במלואם ובמועדם. 

הודעה על דבר הקיזוז, שיעורו וטעמו, תימסר לדייר בכתב, 
14 (ארבעה עשר) יום לפני מועד הקיזוז והדייר מתחייב 
בזה, כתנאי להמשך העמדת זכות השימוש, להפקיד בידי 
ה'אחוזה' פיקדון בסכום השווה לסכום שקוזז, מיד לאחר 

הודעת ה'אחוזה' כאמור.

למרות האמור לעיל מוסכם ומובהר בזאת, כי אי-שימוש 
בזכות הקיזוז, לא יחשב כויתור או כמניעה או כהודאה של 
ה'אחוזה', כי הדייר אינו חב לה דבר וה'אחוזה' תהא 
רשאית לפעול לגביית חובות הדייר על פי כל דין וכפי 

שתמצא לנכון.

מובהר, כי אין בזכות הקיזוז כדי למנוע מהאחוזה לגבות 
את סכום החוב בפועל, לרבות באמצעות נקיטת הליכים 

לגביית החוב. 

                                                                            הוראות שונות                                                              

50. חיקוקים שאינם חלים על יחסי הצדדים

הדייר מצהיר, כי לא שילם ל'אחוזה' כל דמי מפתח; וכן, כי 
קרן הפיקדון ו/או תשלומים אחרים ששילם (ו/או שישלם) 
ל'אחוזה' לא יחשבו כדמי מפתח; וכן, כי לא שילם ואינו 
משלם כל חלק מעלויות הקמת האחוזה; וכן, כי לא 
התחייב לשלם ל'אחוזה' סכום כלשהו, פרט לתשלומים 

הנקובים להלן בהסכם זה.

על רקע האמור ברישא ובהתחשב באופיה  המיוחד של 
האחוזה, לא יחולו על היחסים בין הצדדים להסכם זה חוק 
הגנת הדייר ו/או חוק השכירות והשאילה ו/או חוק המכר 
ו/או החלקים בחוק המקרקעין הנוגעים לבעלות, חזקה, 
שכירות או חכירה. הדייר יודע, כי לא הוקנתה לו בעלות על 
הדירה וכן כי לא הוקנתה לו ולא תוקנה לו זכות שכירות 
מוגנת באחוזה ו/או בדירה וכי לא תעמוד לו כל הגנה מכוח 

חוק הגנת הדייר בקשר עם סיום ההסכם ופינוי הדירה.

51. בלעדיות ההסכם

הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים. כל 
ההצהרות ו/או המצגים ו/או ההתחייבויות, שקדמו 
להסכם זה או שהיו תנאי לעשייתו, בטלים ומבוטלים 
בזאת, אם לא באו לידי ביטוי מפורש בהסכם זה, על 
נספחיו. כל שינוי של הוראה מהוראות הסכם זה או ויתור 
על זכות המוקנית מכוחו יהיו חסרי תוקף, אלא אם נערכו 
בכתב ונחתמו על-ידי הצד כלפיו נטען השינוי, הויתור או 

השיהוי.

ספרי ה'אחוזה' .52
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ספרי ה'אחוזה' וחשבונותיה יהוו ראיה לכאורה לנכונות 
האמור בהם בכל הקשור לפירעונם של סכומים, שחובת 
פירעונם חלה על הדייר ולמועדי הפירעון של אותם 

הסכומים שנפרעו בפועל.

53. מקום שיפוט

מוסכם, כי כל סכסוך או מחלוקת בזיקה להסכם זה, יידונו 
אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

54. כתובות הצדדים ומשלוח הודעות

כתובות הצדדים הן כמצוין במבוא להסכם זה, ואולם, 
ממועד תחילת תקופת השימוש ועד למועד סיום ההסכם 
תהא כתובתו של הדייר, לעניין הסכם זה, כתובת האחוזה. 
כל הודעה שתישלח בדואר רשום, תחשב כאילו נמסרה 
לתעודתה, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום הפקדתה בבית-דואר 
בישראל, אם נשלחה לפי הכתובות הנזכרות בהסכם זה או 
לפי כתובת אחרת, שהודעה עליה נמסרה בכתב ונרשמה 
בספרי ה'אחוזה'. הודעה שנמסרה ביד תחשב להודעה 

שנתקבלה במועד מסירתה לנמען.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________________               ____________________________                

____________________________                                                                                                       

                                         ה'אחוזה'                                                                    הדייר
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נספח א'-מפרט

כמפורט בנספח הרצ"ב

נספח ב'1 - שירותים המסופקים לפי חוק:

שירותי אחזקה לבית הדיור המוגן, ובכלל זה לדירות, לשטחים הציבוריים, למערכות ההפעלה ולציוד  .1
שמעמיד בעל רישיון הפעלה בבית הדיור המוגן;

שירותי ניקיון לבית הדיור המוגן, ובכלל זה לשטחים הציבוריים שבו, ולמעט ניקיון הדירות .2

כניסה מבוקרת לבית הדיור המוגן; .3

הפעלת מנגנון של מענה אנושי לקריאה לעזרה של דייר לאורך כל שעות היממה; .4

מתן שירותי בריאות לדיירים בידי אחות, לרבות ניהול מידע רפואי לגבי הדיירים והפניה לטיפול  .5
רפואי, בכפוף לרצונם;

שירותי עזרה ראשונה בבית הדיור המוגן, במשך כל שעות היממה, בידי אדם שקיבל הכשרה מתאימה  .6
לכך;

פעילות תרבות, העשרה וספורט, אשר תיקבע בהתייעצות עם ועד הדיירים, ככל שמונה, מתוך סל  .7
שירותים שעליו יורה השר, בהתייעצות עם השר לאזרחים ותיקים;

שירותי עבודה סוציאלית בידי עובד סוציאלי .8
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נספח ב'2 - סל השירותים

השגחה רפואית
אחות (או רופא – לפי שקול דעת האחוזה) כוננים באחוזה, כל שעות היממה במשך כל השנה. 

מענה לקריאות מצוקה, כל שעות היממה במשך כל השנה. 
ייעוץ והכוונה במרפאת האחוזה בתיאום מראש.  

מרפאת אחות (שעות קבלה: בימים א'-ה', למעט בחגים ובערבי חג, לפחות 4 שעות ביום). 
הדרכה והכוונה ללקיחת תרופות נכונה במרפאת האחוזה. 

הדרכה וסיוע לדייר במימוש זכויותיו במערכת הבריאות לרבות בקופת החולים בה הוא חבר  
(כגון: קבלת תרופות, הפניה לבדיקות, הפנייה לרופאים מומחים, אשפוז, החזר הוצאות וכיו"ב).

פעילות גופנית
חוגי התעמלות וספורט. 

אבטחת האחוזה
שירותי אבטחה ושמירה במשך כל שעות היממה, כולל בקרת כניסה לשטח האחוזה. 

פעולות חברה ותרבות
פעולות חברה ותרבות, הכוללות בין היתר:

אירועים ואירועי חגים. 
מופעים וסרטים. 

חוגים. 
הרצאות. 

שירותים כלליים
ניהול האחוזה. 

. שירותי קבלה ומודיעין 
שירותי אחזקה כללים

אחזקת האחוזה. 
ניקיון השטחים הציבוריים באחוזה. 

גינון השטחים הציבוריים של האחוזה. 
שירותים בזיקה לדירה

ניקיון הדירה (פעם בשבוע) - לאחוזה מוקנית הזכות שלא לספק שירות זה ארבע (4) פעמים בשנה  
עקב חג, מחלה וכיוצ"ב. 

אחזקת המתקנים בדירה. 
שיחות טלפון פנימיות בתוך האחוזה. 

שטחים ומיתקנים לשימוש הדיירים (כפוף לסדרי שימוש)
טרקלין ואזור ביליארד. 

ספריה/ חדר קריאה/ חדר הרצאות. 
חדרי חוגים. 

אולם / חדר אוכל. 
מועדון כביסה כולל מכונות כביסה וייבוש (השימוש בתשלום). 

מועדון ספורט הכולל, בין היתר:
בריכה מחוממת (שעות פתיחה: 6 ימים בשבוע, לפחות 4 שעות ביום). 

חדר התעמלות וכושר (כולל השגחה והדרכה) (שעות פתיחה: 6 ימים בשבוע, לפחות 4 שעות ביום).  
סאונה. 
ג'קוזי. 

מלתחות. 
ביטוח

ביטוח האחוזה (למעט חפצי הדייר) ללא זכות שיבוב כנגד הדייר.  
ביטוח צד ג' בשטח האחוזה (אך לא בדירת הדייר). 
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נספח ב'3 -שירותים חיוניים (בתשלום)
חשמל

בהתאם לצריכה בפועל, לפי תעריף תעו"ז לצרכן חשמל במתח נמוך (כולל תשלום קבוע), כפי 

שיקבע על-ידי חברת החשמל מעת לעת ובניכוי עלות 30 הקוט"ש הראשונים.

מיזוג אוויר 

חלק יחסי של עלות הפעלת מערכת מיזוג האוויר של כל דירות המגורים. החלק היחסי ימדד 

בהתאמה לזמן השימוש בפועל ולכמות יחידות המיזוג בדירה.

מים וביוב

בהתאם לצריכה בפועל (בדירות גן יותקן שעון נפרד לברז הגינה), לפי תעריף המים והביוב לצרכן 

בתחום העיר/המועצה, כפי שיקבע על-ידי הרשויות המוסמכות מעת לעת.

תקשורת קווית 

האחוזה תעמיד לדייר קו טלפון קוי בדירה והדייר מתחייב לשלם דמי אחזקה עבור אותו הקו 

(בין אם השתמש בו ובין אם לאו) בהתאם למחירון בזק ללא הנחות כפי שיהיה מעת לעת. 
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נספח ב'4 - שירותים נוספים (בתשלום)

שירותי מזון .1

1.1. ארוחות וכיבוד.

1.2. אספקת ארוחות מיוחדות על בסיס הנחיה רפואית.

1.3. אספקת ארוחות מוכנות לדירה.

שירותי טיפוח אישי .2

2.1. שירותי טיפוח אישי.

2.2. שירותי עיסוי וטיפול בריאותי במועדון הספורט.

מועדון כביסה .3

3.1. כולל מכונות כביסה וייבוש. 

שירותים בזיקה לדירה .4

4.1. שירותי ניקיון נוספים.

4.2. שירותי אחזקה נוספים.

4.3. שיחות טלפון אל מחוץ לדירה בקו אישי (המחיר: לפי מחירון חבקת בזק ללא הנחות, שיחות +תשלום 
קבוע).

שירותים כלליים .5

5.1. חוגים מיוחדים וטיולים.

5.2. שליחויות מיוחדות, אספקת עיתונים, שירותי פקסימיליה ודואר.

5.3. הזמנת כרטיסים לאירועים ומופעי תרבות ובידור.

5.4. עריכת אירועים ומסיבות פרטיות.
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נספח ב'5 - שירותי טיפול אישי (בתשלום)

שירותי הטיפול האישי: 

טיפול בידי אח/ות ו/או מטפל/ת אישי/ת לפי שעות או לפי סוג השירות. .1

שירותי החלמה בחדר חולים. .2

היסעים במקרי חירום (לרבות היסעים בנט"ן). .3

ליווי לטיפול רפואי (או אחר) מחוץ לגבולות האחוזה. .4

אספקת אביזרי עזר.  .5

אספקת חומרי ספיגה.  .6

ציוד רפואי מתכלה הדרוש לטיפול בדייר. .7

איסוף ושינוע תרופות מקופת החולים בה חבר הדייר או מבית מרקחת למרפאת האחוזה. .8
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נספח ג - הצהרה על מצב רפואי

הצהרה על מצב רפואי 1

אני הח"מ _________________________ מצהיר ומתחייב בזה, כי המידע והמסמכים אשר מסרתי ו/או 
אמסור ו/או נמסרו/ימסרו בשמי ובעבורי ל'אחוזה' משקפים וממצים למיטב ידיעתי, את מצבי הבריאותי, 

התפקודי והנפשי בעבר ובהווה. 

אני מצהיר כי לא נזקקתי לטיפול פסיכיאטרי ו/או לאשפוז פסיכיאטרי ו/או לא אושפזתי בבי"ח פסיכיאטרי.

ידוע לי, כי ה'אחוזה' הסכימה להתקשר עימי בהסכם זה, בין היתר על יסוד המידע והמסמכים הללו וכי אי-
מסירת מידע ו/או מסמכים מהותיים המתייחסים למצבי ו/או מתן תשובה מוטעית ו/או מתן תשובה שאיננה 
מלאה ו/או כנה, לשאלה שנשאלה על-ידי ה'אחוזה' ו/או מטעמה, יהוו הפרה יסודית של תנאי ההסכם ויקנו 
ל'אחוזה' זכות לבטל את ההסכם שנחתם בינינו ו/או לגבות מעמי כל נזק והוצאה שייגרמו לה בקשר עם 

ההסכם ו/או ביטולו, לרבות בדרך של חלוט כספי קרן הפיקדון, בחלקם או במלואם.

 ______________________

            חתימת הדייר

הצהרה על מצב רפואי 1

אני הח"מ _________________________ מצהיר ומתחייב בזה, כי המידע והמסמכים אשר מסרתי ו/או 
אמסור ו/או נמסרו/ימסרו בשמי ובעבורי ל'אחוזה' משקפים וממצים למיטב ידיעתי, את מצבי הבריאותי, 

התפקודי והנפשי בעבר ובהווה. 

אני מצהיר כי לא נזקקתי לטיפול פסיכיאטרי ו/או לאשפוז פסיכיאטרי ו/או לא אושפזתי בבי"ח פסיכיאטרי.

ידוע לי, כי ה'אחוזה' הסכימה להתקשר עימי בהסכם זה, בין היתר על יסוד המידע והמסמכים הללו וכי אי-
מסירת מידע ו/או מסמכים מהותיים המתייחסים למצבי ו/או מתן תשובה מוטעית ו/או מתן תשובה שאיננה 
מלאה ו/או כנה, לשאלה שנשאלה על-ידי ה'אחוזה' ו/או מטעמה, יהוו הפרה יסודית של תנאי ההסכם ויקנו 
ל'אחוזה' זכות לבטל את ההסכם שנחתם בינינו ו/או לגבות מעמי כל נזק והוצאה שייגרמו לה בקשר עם 

ההסכם ו/או ביטולו, לרבות בדרך של חלוט כספי הפיקדון, בחלקם או במלואם.

 ______________________

            חתימת הדייר
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נספח ד - כתב ויתור על סודיות רפואית

כתב ויתור על סודיות רפואית 1

אני הח"מ __________________ בעל/ת ת.ז/דרכון מס' _____________ חבר קופת חולים 
_______________ לפי כרטיס חבר מס' _________________ מתיר בזה לכל המוסדות 
הרפואיים לרבות קופות חולים, בתי חולים, מעבדות, רופאים ועובדים רפואיים, וכן למוסד 
לביטוח לאומי, לשלטונות צה"ל ומשרד הביטחון למסור ל'אחוזה' את כל המידע על מצבי 
הרפואי ו/או התפקודי ו/או הנפשי בעבר ובהווה (להלן: "המידע") וכן את כל המידע שיצטבר 
אצלהם בעתיד והנני משחרר את בעל המידע וכל אחד מהם מחובת השמירה על סודיות רפואית 
בכל הנוגע למצבי הרפואי ו/או התפקודי ו/או הנפשי ו/או הקוגניטיבי, ולא תהיינה לי אליהם כל 

טענה ו/או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת המידע כאמור.

כמו-כן הנני מתיר בזה לצוות הרפואי, הטיפולי והסוציאלי באחוזה למסור לבני משפחתי ו/או 
למוסדות רפואיים כאמור לעיל מידע רפואי אודותי, ככל יידרש לצורך טיפול בי.

כתב ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי. 

 ______________________

            חתימת הדייר

כתב ויתור על סודיות רפואית 2

אני הח"מ __________________ בעל/ת ת.ז/דרכון מס' _____________ חבר קופת חולים 
_______________ לפי כרטיס חבר מס' _________________ מתיר בזה לכל המוסדות 
הרפואיים לרבות קופות חולים, בתי חולים, מעבדות, רופאים ועובדים רפואיים, וכן למוסד 
לביטוח לאומי, לשלטונות צה"ל ומשרד הביטחון למסור ל'אחוזה' את כל המידע על מצבי 
הרפואי ו/או התפקודי ו/או הנפשי בעבר ובהווה (להלן: "המידע") וכן את כל המידע שיצטבר 
אצלהם בעתיד והנני משחרר את בעל המידע וכל אחד מהם מחובת השמירה על סודיות רפואית 
בכל הנוגע למצבי הרפואי ו/או התפקודי ו/או הנפשי ו/או הקוגניטיבי, ולא תהיינה לי אליהם כל 

טענה ו/או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת המידע כאמור.

כמו-כן הנני מתיר בזה לצוות הרפואי, הטיפולי והסוציאלי באחוזה למסור לבני משפחתי ו/או 
למוסדות רפואיים כאמור לעיל מידע רפואי אודותי, ככל יידרש לצורך טיפול בי.

כתב ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי. 

 ______________________

            חתימת הדייר
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נספח ה' - הוראות שתכללנה בתקנון 

כללי .1

התקנון נועד להסדרת התנהלות הדיירים באחוזה ולעידוד חיי קהילה ושכנות טובה. 

יובהר ויודגש, כי התקנון כולל מכללא את כל הוראות ההסכם וכן כי בכל מקום בו מתקיימת סתירה בין הוראות ההסכם 
לבין הוראות התקנון - גוברות הוראות ההסכם. 

כללי התנהגות בדירה  .2

א. הדייר יקפיד כי דלת הכניסה לדירה תהא סגורה כדי שפנים הדירה לא יחשף בפני העוברים במסדרון וכדי למזער רעש 
הבוקע מן הדירה.

ב. הדייר ישמור על כניסה פנוייה לדירה. הצבת עציצים או פריטי עיצוב ואמנות בכניסה לדירה תעשה בתיאום וברשות 
האחוזה.

ג. חל איסור מוחלט לקדוח ו/או לחורר באמצעות מסמרים ו/או ברגים בכל חיפוי בדירה (כגון: קרמיקה בקירות חדרי 
הרחצה), ריצוף או פרקט, או אביזרים (כגון: דלתות, משקופים, ארונות), ואין לעשות שימוש בדבק, מכל סוג שהוא, על כל 

חיפוי, ריצוף, פרקט או אביזר כאמור. 

ד. הדייר לא יבצע כל עבודות בנייה ושינויים בדירה (לרבות במערכות המים, החשמל, הגז ובמערכות אחרות בדירה ולרבות 
עבודות ושינויים בחיפויי הדירה, בריצופה, בכלים הסניטריים שלה, בארונותיה ובדלתותיה) בעצמו או באמצעות מי 
מטעמו, אלא אם כן קיבל את אישורה של האחוזה לכך, מראש ובכתב. האחוזה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, 
שלא ליתן את האישור או לתתו או ליתן אותו כשהוא מותנה בתנאים, ככל שתראה לנכון. מובהר, כי בכל מקרה, עבודות 

כאמור תבוצענה על-ידי האחוזה או מי מטעמה (ולא על-ידי הדייר או מי מטעמו), על חשבונו של הדייר.

ה. בדירות גן טיפוח הגינה יהיה באחריות הדייר. הדייר מתחייב שלא לאפשר לעצים ושיחים לעבור את גובה קומת הדירה. 

כללי התנהגות בשטחים הציבוריים .3

א. העישון בכל השטחים הציבוריים באחוזה אסור.

ב. השטחים הציבוריים והריהוט והציוד המצויים בהם נועדו לרווחת הדיירים. הדייר ישמור על הציוד והריהוט, יעשה 
בהם שימוש מתון וזהיר וידווח על כל תקלה, קלקול או מיפגע להנהלת האחוזה.

ג. הדייר ישמור על ניקיון השטחים הציבוריים באחוזה.

ד. אין להכניס דברי מאכל לשטחים הציבוריים באחוזה.

ה. הדייר ו/או אורחיו ישמרו על הופעה נאותה בשטח האחוזה. אין להיכנס לשטחים הציבוריים (למעט מתחם הבריכה) 
בבגדי-ים וחלוקים.

ו. השטחים לשימוש הדיירים באחוזה נועדו לשמש את דיירי האחוזה לפיכך המטפל האישי אינו רשאי לעשות בהם 
שימוש. כמו כן מתחייבים הדיירים כי לא תהיה בנוכחות המטפל האישי בשטחים לשימוש הדיירים באחוזה כדי להפריע 

ו/או להוות מטרד ו/או לפגום בשימוש ובהנאה של מי מדיירי האחוזה בשטחים אלו. 

ז. אורחי הדייר מתחת לגיל 15 אינם רשאים להשתמש במתקני האחוזה ללא השגחת מבוגר.

ח. אסורה תליית מודעות מכל סוג בשטח האחוזה, למעט בלוח מודעות שנועד לכך. 

ט. אין כניסה לכלים ממונעים.

שעות מנוחה .4

בין השעות 23:00  בערב ועד  7:00 בבוקר למחרת יישמר באחוזה שקט. בין היתר: יונמך הקול הבוקע ממכשירי המדיה 
השונים; שיחות בשטחים הציבוריים ובבית יעשו בקול שקט; חל איסור על פעולות נקיון, תיקונים וסידורים אחרים 

הגורמים לרעש.
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ניקיון וחזות הבית .5

א. הדיירים יפעלו לטיפוח מראה מרפסת דירתם. הדיירים ישמרו על נקיון המרפסת ולא ישתמשו בה לצורך אחסון או 
תליית כביסה.

ב. פינוי האשפה יעשה בתוך שקיות פלסטיק חזקות ואטומות, שיועברו מהדירה לפיר האשפה בזהירות מירבית. פינוי 
האשפה יעשה תוך שמירה שהפתח לפיר לא ייחסם על ידי השקית.

ג. אין להכניס אריזות, ריהוט או חפצים אחרים לחדרי הביטחון, שלא ברשות הנהלת האחוזה.

ד. מודעות אבל יתלו רק במקום מוגדר שנועד לתכלית זו במיוחד. 

עזרה הדדית .6

א. הדייר יגיש עזרה לזולתו ויתרום לקהילה במידת האפשר ועל פי יכולתו האישית.

צוות האחוזה .7

א. חובה לשמור על כבודם של עובדי הכפיים באחוזה.

ב. האחוזה אוסרת על עובדיה לקבל כל תשלום שהוא במישרין מן הדיירים. הדיירים מתבקשים לכבד את החלטת 
האחוזה ולא להעביר למי מן העובדים תשלום כלשהו במישרין.

ג. אין להעניק לעובדי האחוזה שי/תשר, אלא באישור מנהל המחלקה ולאחר חתימה על טופס המאשר מתן השי/התשר.

מטפל אישי באחוזה .8

א. המטפל יקפיד על לבוש הולם ומכובד. 

ב. המטפל יישא תג זיהוי בכל עת. 

ג. השטחים לשימוש הדיירים באחוזה נועדו לשימוש הדיירים בלבד. המטפל יהא רשאי להיכנס לשטחים אלו אך ורק 
לצורך מילוי תפקידו ובאישור האחוזה. 

ד. הפעילויות באחוזה נועדו לדיירים בלבד. המטפל רשאי ללוות את הדייר לפעילות וממנה בלבד. אולם, אין הוא רשאי 
להיות נוכח בפעילות עצמה.

ה. המטפל לא יהא רשאי לארח אורחים בגבולות האחוזה אלא אם כן קיבל את הסכמת האחוזה מראש ובכתב. 

ו. המטפל לא יהא רשאי לארח בדירת הדייר מטפל/ים אחרים. 

ז. המטפל ידאג לצרכיו של הדייר ולרווחתו האישית. המטפל יידע את ה'אחוזה' על כל שינוי במצבו של הדייר. 

חיות מחמד: .9

 א. אין להחזיק בדירות חיות מחמד מכל סוג שהוא, אלא באישור מיוחד ומפורש של האחוזה.

 ב. אין להכניס לשטחים הציבוריים חיות מחמד מכל סוג שהוא.

פעילויות חברה ותרבות .10

א. ככלל, פעילויות התרבות באחוזה מיועדות לדיירי האחוזה בלבד. דייר יהא רשאי לשתף אורחים (לרבות בני משפחה) 
באירועים, רק במידה וקיבל מראש את הסכמתה של מחלקת התרבות באחוזה. מחלקת התרבות רשאית לקבוע כי 

השתתפות אורחים בפעילות הבית תהא חייבת בתשלום דמי השתתפות. 

ב. כניסה באיחור לאירוע ציבורי שנקבע לו זמן תחילה (הופעה, הרצאה, אסיפה וכו')  פוגמת בהנאתם של אחרים ואינה 
מכבדת את זמנם. המשתתפים בפעילויות/באירועים נדרשים לדייק ולהקדים להגיע למקום האירוע זמן מספיק קודם 
מועד תחילת הפעילות/ארוע. כניסת המאחרים תתאפשר רק ברשות האחראי מטעם האחוזה והמאחרים מתבקשים 

לשבת בשורות האחרונות ובקרבת הכניסה.
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ג. חובה לכבות מכשירי טלפונים ניידים במהלך האירוע; אין לנהל שיחות במהלך האירוע; אין להכניס שתיה ואוכל 
לאולמות החוגים וההרצאות.

ד. באירוע רב משתתפים נדרשים מסלולי מילוט. אין להזיז כסאות ממקומם ואין לחסום מעברים.

ה. שתי שורות ראשונות באולם מיועדות לכבדי שמיעה וראיה.

ו. אין לשמור מקומות באולם, אלא לבן-זוג.

11. חדר כושר

הפעילות בחדר הכושר והשימוש במכשירי הכושר מותנה באישור רפואי (כנדרש לפי חוק הספורט), אשר יחודש מידי שנה.

הכניסה לחדר כושר והשימוש במכשירי הכושר מותר רק לדיירים הלבושים בבגדי ספורט, נעולים בנעלי ספורט ומצויידים 
במגבת.

יש להשמע להוראות המדריך בחדר הכושר ואין להשתמש במכשירי הכושר בלא נוכחות מדריך מוסמך מטעם האחוזה. 

הנהלת האחוזה רשאית לאפשר כניסה לחדר הכושר וההתעמלות גם למי שאינם דיירים באחוזה.

בריכת השחייה .12

א. השימוש בבריכה ובמתקניה מותנה באישור הצוות הרב-מיקצועי באחוזה. הצוות הרב-מיקצועי רשאי למנוע דייר 
מלהשתמש בבריכה ובמתקניה מטעמים תפקודיים ו/או רפואיים או כדי לשמור על בריאותם, שלומם ורווחתם של דיירים 

אחרים המשתמשים בבריכה ובמתקניה.  

ב. חובה להשמע להוראות המציל ואין להיכנס למתחם הבריכה ללא נוכחות מציל מוסמך מטעם האחוזה. מציל רשאי 
לאסור על רחצה בבריכה או להגביל את כמות המתרחצים וכן רשאי להורות למתרחץ לצאת משטח הבריכה.

ג. בני משפחה/אורחים של הדיירים אינם רשאים להיכנס לבריכה, אלא בהסכמה מפורשת של ה'אחוזה' ובתנאים כפי 
שיפורסמו על ידה. יודגש, כי גם אם תתיר האחוזה לבני משפחתם של הדיירים ו/או לאורחיהם להשתמש בבריכה, אין 

בכך משום הסכמה או היתר לשימוש קבוע.

ד. כניסת/שהיית בני המשפחה/אורחים לשטח הבריכה, שלא בליווי הדייר המארח, אסורה בהחלט. האחריות על 
התנהגות נאותה של בני משפחה/אורחים בבריכה חלה על הדייר המארח.

ה. אין לרוץ סמוך לבריכה; אין לקפוץ למי הבריכה; אין להכניס דברי אוכל למיתחם הבריכה; אין להכניס דברי זכוכית 
למתחם הבריכה.

ו. חובה לשטוף את הגוף כראוי טרם הכניסה לבריכה. בעלי שיער ארוך ייכנסו למי הבריכה רק כשהם חובשים כובע ים.

הנהלת האחוזה רשאית לאפשר כניסה לבריכה גם למי שאינם דיירים באחוזה. 

ספרייה .13

א. הספרייה מיועדת לדיירי האחוזה וצוות האחוזה בלבד.

ב. השאלת ספרי קריאה תיעשה על פי נהלים ובשעות שייקבעו על ידי מחלקת התרבות, בתאום עם ועדת התרבות של 
הדיירים והספרן. ספר/סרט שהושאל חובה להחזיר לספרייה במועד שנקבע.

ג. אין להוציא ספרים, עיתונים, סרטי ווידאו או מחשבים מחדר הספרייה בלא אישור.

ד. חובה להחזיר ספר/עיתון/סרט למקומו בתום הקריאה או השימוש.

ה. חובה לשמור על השקט.

ו. אין להכניס דברי אוכל לחדר הספרייה.

ז. המחשבים עומדים לרשות הדיירים, למעט שעה שמתקיים בספרייה חוג מחשבים.

ביטחון .14

א. הכניסה לשטח האחוזה מבוקרת והמבקשים להיכנס לשטח האחוזה נדרשים להזדהות. הדיירים מתבקשים לסייע 
לשומרי האחוזה, להנחות את אורחיהם לשתף עם פעולה עם מערך השמירה ולהתאזר בסבלנות. 

ב. דיירים החוצים דלת חד-כיוונית לא יותירו אותה פתוחה ואף ידאגו לוודא כי נסגרה אחריהם.
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ג. הדיירים יוודאו כי נותני שירותים או אורחים שהזמינו מתייצבים בדירתם סמוך אחרי כניסתם, ישגיחו עליהם בעת 
שהייתם בשטח האחוזה, והם אחראים כי יעזבו את שטח האחוזה מיד בתום הביקור/שירות.

ד. חל איסור על הדלקת אש בדירות, לרבות הדלקת נרות שבת/זיכרון. ניתן להדליק נרות שבת במקום מרכזי משותף 
שיועד לכך על ידי האחוזה.

ה.  על מנת למנוע אזעקות שווא יש להפעיל קולט אדים בזמן הבישול.
ו. השימוש בלחצן המצוקה נועד לשמש במצוקה בלבד או חלילה בעת סכנת חיים. אין להשתמש בלחצן המצוקה לשום 

תכלית אחרת.

ז. אין להשתמש בדלתות חרום בזמן שיגרה, הדלתות מיועדות לשימוש בחירום בלבד.

ח. לכל דייר כרטיס מגנטי אחד בלבד. אובדן כרטיס או ריבוי כרטיסים פוגם בביטחון הדיירים.

מסעדה .15

א. אין להכניס דברי מאכל לשטחים הציבוריים ולמסעדה. 

ב. אין להוציא מזון או כלי אוכל מהחדר בהם הם נמצאים/מוגשים.

ג. יש להקפיד על התנהגות שקטה ומנומסת של הדיירים ושל אורחיהם בעת הארוחה.

ד. יש להקפיד על לבוש הולם בשטח המסעדה.

תנועת רכב וכללי השימוש בחניון .16

א. הנהיגה בשטח האחוזה או החניון תעשה בזהירות מירבית. המהירות המירבית המותרת היא 29 קמ"ש.

ב. יש להקפיד לחנות רק באזורים שסומנו במפורש כמותרים לחנייה ולנהוג בהתאם להנחיות התמרורים והסימונים 
כחוק.

ג. איזורים מסויימים בחניון סומנו כחניית נכים. דייר שאינו בעל תו נכה לא יחנה באזורים המסומנים כמיועדים לחניית 
נכים.

ד. הדייר לא ימסור את קוד הכניסה לחניון לשום אדם מלבדו. 

ה. הדייר רשאי להשתמש בחניון לחניית רכבו האישי בלבד ובתנאי שהרכב מבוטח בביטוח חובה וצד ג' ולרכב רישיון בן-
תוקף.
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נספח ו' - מחירון שירותים טיפוליים במועד חתימת ההסכם ודרך עדכונם

מגורים וטיפול אישי באגף הטיפולי

דמי האחזקה החודשיים לדירת סטודיו פרטית באגף הטיפולי, הם __________________ ₪.

לסכום זה יתווסף מע"מ כפי שיהיה במועד השימוש.

דמי האחזקה יהיו צמודים למדד ויתעדכנו מעת לעת, על בסיס עקרונות סעיף 21 להסכם זה, בהתאם לשינויים 
בעלויות התפעול השוטף של האגף הטיפולי.

מובהר, כי דמי האחזקה אינם כוללים שירותים נוספים כדוגמת השירותים המפורטים בנספח ב4 להסכם זה.

הפיקדון הנדרש לדירת סטודיו פרטית באגף הטיפולי הוא __________________ ₪. סכום הפיקדון 
המצויין צמוד למדד.

באגף הטיפולי סוגים שונים של דירות. מובהר, כי הסכומים המצויינים לעיל (דמי האחזקה והפיקדון משקפים 
דירה מן הסוג הרווח. הסכומים הנ"ל משתנים בהתאם לגודל הדירה, מיקומה וכיו"ב.

החלמה

מחיר השימוש ליום אשפוז במיטה בחדר החלמה ל-2 הוא __________________ ₪.

לסכום זה יתווסף מע"מ כפי שיהיה במועד השימוש.

מובהר, כי דמי האחזקה אינם כוללים שירותים נוספים כדוגמת השירותים המפורטים בנספח ב4 להסכם זה.

דמי האחזקה יהיו צמודים למדד ויתעדכנו מעת לעת, על בסיס עקרונות סעיף 21 להסכם זה, בהתאם לשינויים 
בעלויות התפעול השוטף של מחלקת ההחלמה.

עלות אחות

עלות שעת אחות היא ___________ ₪. בכל מקרה בו ביקור האחות יימשך פחות מ-60 דק' ישלם הדייר 
מחיר שעה מלאה. 

לסכום זה יתווסף מע"מ כפי שיהיה במועד השימוש.

עלות השימוש בשירותי אחות תהא צמודה למדד ותתעדכן מעת לעת, על בסיס עקרונות סעיף 21  להסכם זה, 
בהתאם לשינויים בעלויות אחזקת אחות.
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נספח ז' - תנאי העסקת מטפל אישי

מכתב בקשה והתחייבות להעסקת מטפל אישי

אני/אנו הח"מ __________________ ו- __________________ (להלן, ביחד או לחוד: "המבקשים") 
מבקש/ים בזאת מן ה'אחוזה' להתיר לי להעסיק מטפל/ת וכן להתיר למטפל/ת להתגורר בדירתי באחוזה.

ידוע לנו כי הלנת המטפל בדירה תתאפשר בכפוף להסכמת ה'אחוזה' ובכפוף שיתקיימו מלוא הוראות סעיף 
33 לחוק הדיור המוגן . ה'אחוזה' מסכימה לבקשת המבקשים בכפוף לתנאים הבאים:

תנאי א

המטפל האישי יהיה בעל רישיון כדין לשהייה ועבודה במדינת ישראל בכל התקופה בה ימצא בגבולות האחוזה. 
למען הסר ספק מובהר כי האחריות הבלעדית לקבלת רישיון כאמור חלה על הדייר ועליו בלבד. 

תנאי ב 
מוסכם בין הצדדים, כי המטפל/ת יועסק על-ידי המבקשים, והמבקשים יהיו אחראים במישרין לתשלום שכרו 
של המטפל. מובהר כי ל'אחוזה' לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות כלפי המטפל האמור, וכן מוסכם ומובהר 

כי לא יהיו כל יחסי עובד-מעביד בין המטפל ל'אחוזה'.

תנאי ג
המבקשים מתחייבים להעסיק את המטפל על פי דיני העבודה הנהוגים במדינת ישראל לרבות להעניק למטפל 
את מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות לו. המבקשים מתחייבים לשלם את כל התשלומים והמסים 
הקבועים בחוק בקשר להעסקתו של מטפל/ת כאמור, לרבות תשלום בגין רישיון עבודה, היטלי חובה, תשלומי 
ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכיו"ב. כמו כן, מתחייבים המבקשים לבטח את המטפל בביטוח רפואי. 
ככל ובמידה וה'אחוזה' תחויב, על ידי כל גוף מוסמך, לשלם למטפל/ת או בקשר למטפל/ת תשלום כלשהו, 

ישפו המבקשים את ה'אחוזה' מיד עם דרישתה הראשונה.

תנאי ד 
המבקשים מתחייבים כי המטפל/ת יהיה בעל כשירות מתאימה לטיפול במבקש, ללא עבר פלילי, ובמצב 
בריאותי תקין. ה'אחוזה' תהיה רשאית למנוע את כניסתו לאחוזה של מטפל/ת שאינו עומד באמות המידה 
האמורות. לצורך מתן ההיתר המבוקש למטפל ימציאו המבקשים לאחוזה כל מסמך נדרש לפי דרישתה 
הראשונה של ה'אחוזה'. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה'אחוזה' לדרוש בכל עת את החלפתו של מטפל/ת 

אשר אינו עומד באמות המידה האמורות ו/או אינו עומד בכללי ההתנהגות הנאותים הנהוגים באחוזה.
לא עמד המטפל/ת באמות המידה כאמור בסעיף זה, מתחייבים המבקשים להחליפו ו/או להפסיק העסקתו 

בבית לאלתר, מיד עם פנייתה הראשונה של ה'אחוזה'.

תנאי ה
המבקשים מתחייבים לפצות ולשפות את האחוזה בגין כל נזק שייגרם לה עקב כל מעשה ו/או מחדל שנגרמו 

על ידי המטפל האישי ו/או מי מטעמו מיד עם דרישתה הראשונה של האחוזה בכתב.

תנאי ו
המטפל האישי יקפיד על קיום כל הוראות תקנון האחוזה. ה'אחוזה' תהיה רשאית למנוע את כניסתו לאחוזה 

של מטפל/ת שאינו עומד באמות המידה האמורות.

תנאי ז
הדייר יודע ומסכים, כי אם וככל שישתמש בשירותי מטפל אישי, יכול שהצוות הרב מקצועי יטיל מגבלות על 

שהייתו והתנהלותו של הדייר בשטחים לשימוש הדיירים.

תנאי ח

הוסבר למבקשים והם יודעים ומסכימים כי השגחה רצופה של מטפל היא תנאי יסודי להסכמת האחוזה 
למגוריו באגף הדיור המוגן באחוזה והוא מתחייב כי מטפל ישהה במחיצתו תמיד. ככל שהמטפל ייעדר מטעם 

כזה או אחר, מתחייבים המבקשים למצוא לו מחליף ראוי והולם. 

תנאי ט 
מוסכם כי המבקשים ישאו בתשלומים בגין שירותים אשר יינתנו על ידי ה'אחוזה' למטפל/ת בהתאם למחירון 
ה'אחוזה', ולרבות ארוחות, שירותי כביסה, הסעות וכיו"ב. כמו-כן מוסכם, כי בתמורה למגורי המטפל בדירה 
ישלם הדייר תוספת לדמי האחזקה, אשר תהיה בגובה ההפרש במחיר דמי האחזקה בין זוג לבין מחיר דמי 
האחזקה ליחיד בדירה במועד חתימת הסכם זה ובסך של _____________ לחודש (להלן: "תוספת מטפל"). 
תוספת המטפל תהיה צמודה לעדכונים שיחולו בדמי האחזקה על פי סעיף 21 להסכם ובתוספת מע"מ כדין . 

תוקף האישור
אישור זה יהיה תקף החל מיום __________ ויסתיים בתום 6 חודשים.

 ______________________  ______________________

המבקשים                                      האחוזה
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נספח ח' - בטחונות והתחייבות לבנק המלווה

דייר באחוזה יהיה זכאי לקבלת ערבות בנקאית בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הדיור המוגן- תשע"ב, 

2012 ובהתאם לאמור בסעיף 18 להסכם זה. 

הערבות הבנקאית, תשמש להבטחת סכום הפיקדון שיפקיד הדייר בידי האחוזה. הערבות תעמוד בתוקפה  

אלא בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן:

הדייר פנה לבנק בבקשה לחילוט הערבות. .1

הסכם הדיור המוגן (ככל שנחתם) הגיע לידי סיום מכל סיבה שהיא והאחוזה השיבה לדייר ו/או  .2
ליורשיו את יתרת הפיקדון.

הדייר ביקש מהאחוזה בכתב לבטל את הערבות וחתם על כל המסמכים הנדרשים לאחוזה ולבנק. .3

האחוזה תמציא לדייר אישור הבנק על הארכת הערבות מעבר למועד פקיעתה, בכפוף ובלבד שעלות העמדת 

הערבות והארכתה, כפי שיקבע הבנק הערב מעת לעת, תחול עליו ותשולם מראש על ידי הדייר, בהתאם 

להוראות חוק הדיור המוגן. הדייר יודע ומסכים, כי תשלום עלות הערבות, ל'אחוזה' הוא תנאי בלעדיו אין 

להעמדתה. כמו-כן הובהר לדייר והוא יודע, כי עמלת הערבות וסכומים נוספים שישית הבנק הערב, לרבות 

דמי טיפול על העמדת הערבות עשויים להשתנות מעת לעת, לפי החלטת הבנק הערב ו/או הוראות דין. 

לידיעה בלבד: ה'אחוזה' מצהירה, כי במועד מסמך זה, עמלת הערבות שקולה ל-____ % מן הסכום הנערב 

לתקופה בת שנה אחת. 
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דוגמת ערבות בנקאית

נוסח ערבות בנקאית כבטחון להשבת פקדון – מופנית לדייר

לכבוד
_______________ ת.ז. _____________ 
_______________ ת.ז. _____________ 

הנדון: כתב ערבות מס' _______________

וביום __________ התקשרתם עם ____________________ (להלן: "החברה") בהסכם  הואיל
התקשרות, כמשמעותו של מונח זה בחוק הדיור המוגן, תשע"ב – 2012 (להלן: "החוק") (להלן: 
"הסכם ההתקשרות") בקשר לדירה בבית דיור מוגן הידועה בתור  דירה  מס' _____ בבית מס' 

_____  בגוש _______ חלקה _________ תת חלקה _____ ב - _______  (להלן: "הדירה");

ובהסכם ההתקשרות הוסכם כי תקבלו ערבות בנקאית זו כבטוחה להבטחת השבת כספי הפקדון,  והואיל
כמשמעותו של מונח זה בחוק (להלן: "הפקדון");

לפיכך הרינו מאשרים לכם כדלקמן:

מהות הערבות .1

הרינו ערבים כלפיכם בסכום של _______ ₪ (_______________ שקלים חדשים), (להלן: "סכום 
הערבות"), וזאת במקרים האלה (להלן: "העילות למימוש הערבות"):

אם החברה לא תשיב לכם את הפקדון כמוסכם בהסכם ההתקשרות וארע אחד או יותר מהמקרים 
הבאים: נסיבות של חדלות פרעון, לרבות בנסיבות של צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו 
פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד החברה (להלן: "הצווים"), או נסיבות שבהן נוצרה מניעה 

מוחלטת להשיב לכם את הפיקדון, כמוסכם בהסכם ההתקשרות.

במהלך תקופה של ____ שנים שתחילתה ביום ________, סכום הערבות יקטן מאליו מידי שנה 
(החל מיום _________), בשיעור של %____ מסכום הערבות (בטרם הוקטן על פי הוראות סעיף 
זה), או בסכום יחסי בעבור כל חלק יחסי של השנה (סכום הערבות, לאחר שהוקטן בהתאם לאמור 

בסעיף זה לעיל, להלן: "סכום הערבות").

הפרשי הצמדה .2

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לענין ערבות זו, יהא מדד חודש ______ שנת ________, שהתפרסם ב- 15 לחודש 
שלאחריו (או בסמוך למועד זה), בשיעור ____ נקודות. "המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד 

שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה - הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי 
בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי, נשלם 

לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

מועד התשלום .3

אנו נשלם לכם כל סכום שתדרשו מאיתנו בגבולות סכום הערבות, בצירוף הפרשי ההצמדה כמפורט 
לעיל, וכל עוד לא אירע אירוע המפקיע את תוקף הערבות כאמור בסעיף 4 להלן או המבטל את העילה 
למימוש הערבות, וזאת בתוך 60 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בכתובתנו המפורטת 

לעיל בתנאי שלדרישתכם יצורפו כל המסמכים שלהלן:

כתב ערבות זה (מקור). אם כתב הערבות אבד או הושמד, יצורף במקומו תצהיר חתום בידכם  3.1
ומאומת בפני עורך דין, המפרט את נסיבות האובדן או ההשמדה כאמור.

עותק מאושר של פסק דין או החלטה אחרת של רשות שיפוטית מוסמכת בישראל, ולפיו  3.2
התקיימה אחת העילות לתשלום על פי הערבות, המפורטות בסעיף  1 לעיל.
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מסמך חתום בידכם ומאומת בידי עורך דין, המאשר כי לא הושב לכם הפקדון, כולו או חלקו,  3.3
בצירוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו וכן כי  עם קבלת הסכומים על פי ערבות זו הנכם 
מוותרים על כל זכות בדירה על פי הסכם ההתקשרות ומצהירים כי הדירה ריקה מכל אדם 
וחפץ. הבנק יהיה רשאי לדרוש מכם,  כתנאי לתשלום על פי ערבות זו , לחתום על כל מסמך 

הנדרש לשם ויתור כאמור.

פקיעת הערבות .4

ערבות זו תפקע, בין אם התקבלה אצלנו דרישתכם לתשלום וטרם נענתה ובין אם טרם התקבלה, 
וזאת במקרה בו בוטל או הסתיים הסכם ההתקשרות, ונמסר לנו מסמך חתום בידכם ו/או בידי 
יורשיכם על פי דין, לפי העניין, (להלן: "היורשים"), המאשר כי הושב לכם ו/או ליורשים, לפי העניין, 
הפקדון, כולו או חלקו, בצירוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו, בניכוי כל סכום שנוכה מהפיקדון 
בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות והדין, וכן כי  עם קבלת הסכומים הנ"ל ויתרתם ו/או היורשים 
ויתרו, לפי העניין, על כל זכות בדירה על פי הסכם ההתקשרות  והדירה ריקה מכל אדם וחפץ שלכם 

או מי מטעמכם.

המחאת הזכויות על פי הערבות .5

הזכויות על פי ערבות זו אינן ניתנות להמחאה, אלא בהסכמתנו מראש ובכתב.

ערבות לשניים או יותר .6

הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, על הדרישה על פיה להיעשות על ידי כולם יחד, וכל 
תשלום על פיה ייעשה על ידינו לכולם יחד.

בכבוד רב,

בנק הפועלים
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נספח ט - שירותי הוט ונטלי

לכב'

מר/גב' _________________________ היקר/ים 

(להלן: "הדייר")

במסגרת הסדרים עם חברת נטלי המספקת שירותי חירום רפואיים ועם חברת תבל תשדורת בינלאומית 
לישראל, המספקת שירותי טלוויזיה בכבלים (להלן "ספקי השירותים") הדייר זכאי, אם וככל שירצה, 

לקבל מנוי לנטלי ומנוי ל-HOT  (להלן: "השירותים").

ה'אחוזה' מתחייבת, כי תשתדל כמיטב יכולתה לגרום לאספקת השירותים הנ"ל לדייר, ואולם נמסר לדייר 
והוא יודע ומסכים, כי ה'אחוזה' רשאית להפסיק את אספקת השירותים מטעמה, אם יחול שינוי בתנאי 

מהותי במי מהסכמי ההתקשרות שחתמה עם ספקי השירותים או שמי מההסכמים יתבטל.

ה'אחוזה' מודיעה לדייר, כי התמורה בגין השירותים כלולה בדמי האחזקה. לפיכך, אם ה'אחוזה' תחדל 
לספק לדייר את השירותים הללו מטעמה, יופחת מתשלום דמי האחזקה החודשיים סך של 120₪ (מאה 

ועשרים ש"ח), החל מן המועד בו תחדל האחוזה מלספק את השירותים האמורים בצמוד למדד הבסיס.

כנגד ביטול אחד מהשירותים על פי בקשת הדייר, יקוזז סך של 25 ₪ (עשרים וחמישה ₪) מדמי האחזקה.

     ______________________________ ה'אחוזה': 

______________________________ תאריך: 

לכב'

אחוזת צהלה

אני מבקש לקבל את השירותים המפורטים במכתבכם דלעיל ומסכים לתנאים הכלולים בו ובנספחיו.

______________________________ הדייר: 
______________________________ מס' דירה: 
______________________________ תאריך: 
______________________________ חתימת הדייר: 

(HOT) הסדר לאספקת שירותי טלוויזיה בכבלים

הדייר יודע ומסכים, כי המנוי ל-HOT  כולל : 

חבילת ערוצים בסיסית של HOT כפי שתהיה מעת לעת.

ניתן לרכוש  מ HOT ממיר דיגיטלי אחד. 

הובהר לדייר והוא יודע, כי רכישת חבילות ערוצים נוספות ו/או ממירים דיגיטלי  נוספים ו/או שירותים 
נוספים אחרים מעבר ל'חבילה הבסיסית' (למשל: קו תקשורת לאינטרנט) תתבצע, על-ידי כל דייר 

במישרין מול HOT, במחירון 'אחוזות רובינשטיין'.

______________________________ חתימת הדייר: 
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נספח י' - הסמכת נציג לפינוי דירה

הדייר מסמיך בזאת את מי מהמנויים להלן לפנות את הדירה (או כל דירה אחרת באחוזה, בה יתגורר  .1
הדייר במועד סיום ההסכם, לרבות דירה ייעודית באגף הטיפולי), במידה והדייר ילך חלילה לעולמו 

או יעבור לאגף הטיפולי: 

ה"ה ___________________________ .1.1

ה"ה ___________________________ .1.2

ה"ה ___________________________ .1.3

כל אחד מה"ה המוזכרים לעיל יקרא להלן: "נציג הדייר", להלן יחד: "נציגי הדייר

נציג הדייר אשר יפנה את הדירה, מתחייב בזאת להציג בפני האחוזה את הסכמת שאר יחידי נציגי  .2
הדייר לפינוי הדירה על ידו.

יובהר, כי החל ממועד פינוי הדירה על ידי מי מנציגי הדייר, האחוזה אינה נושאת באחריות לגבי חפצי  .3
הדייר ומצבם.

כמו כן יובהר, כי האחוזה רשאית להתנות את פינוי הדירה על ידי נציגי הדייר בחתימתם על כתב  .4
שיפוי, בהתאם לדרישת האחוזה.

למען הסר ספק מובהר, כי ככל ומדובר בזוג דיירים המתגוררים בצוותא, הוראות נספח זה אינן  .5
תקפות במידה ואחד מיחידי הדייר ממשיך להתגורר באחוזה.

שאר הוראות ההסכם יחולו ללא כל שינוי. .6

________________________________
                                                                                                      חתימת הדייר

- 56 -



33

אחוזת צהלה - הסכם דיור מוגן א.ה.וח.ד.מ –ינואר 2019

נספח  י"א - נספח ארוחות 

כל אחד מיחידי הדייר, יהיה זכאי  מהאחוזה לחמש (5) ארוחות צהריים בחודש (בימי חול) וזאת  .1
כחלק מדמי השימוש (להלן: "הארוחות").

יובהר, כי האמור בנספח זה מקנה זכות לארוחות בימי חול בלבד, וכי הזכאות הינה אישית - היינו,  .2
הארוחות אינן ניתנות להעברה מאדם לאדם וכן אינן ניתנות לצבירה מחודש לחודש.

 

  

__________________________________

חתימת הדייר
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נספח 2:

מכתב הממונה עוז מיום 16-7-17
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מכתב העמותה למנכל משרד הבריאות 
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(עמודים 62 עד 62)
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26 במאי 2019 , כ"א אייר תשע"ט          לכבוד 
בפקס: 5655966 02           מר משה בר סימן טוב, 

mankal@moh.health.gov.il :במייל          מנכ"ל משרד הבריאות
                       

        מר משה בר סימן טוב,

הנדון: סנכרון מידע רפואי לטיפול בדיירי הדיור המוגן הקשישים

בשם כ-9,000 דיירים המתגוררים בבתי דיור מוגן אשר מאוגדים בעמותת דיירי הדיור המוגן בישראל אנו 
פונים אליכם בסוגיה המהותית שבנדון כדלהלן – החשובה גם ליתר ששת אלפי האזרחים המתגוררים 

במסגרת הדיור המוגן:
דיירי הדיור המוגן הינם אזרחים קשישים אשר בחרו להשתמש בחסכונות חייהם כדי לעבור למסגרת  .1

דיור מוגנת בשארית חייהם, ולא להיות נטל על המשפחה והחברה.
במסגרת זו מקבלים הדיירים, בין היתר, שירותי רופא בתדירות שונה מבית לבית. במקביל, נשארים  .2

הדיירים מבוטחים  בקופות החולים וזכאים לקבל מהן את השירותים בהתאם.
פניה זו עניינה כשל גדול שנוצר עקב אי סנכרון התיק הרפואי של הדיירים בקופת החולים לבין  .3

התיק הרפואי המתנהל בבית הדיור המוגן ולהיפך.
אין ספק שממשק בין התיקים הרפואיים הנ"ל יאפשר את ההגנה הראויה לבריאות הקשיש ואיכות  .4
טיפול הכרחית. ממשק זה מאפשר, מעבר לסנכרון המידע,  גם הוצאת טופס 17, שליחת בדיקות 

מעבדה וקבלת תוצאות לתיק, הפניות לרופאים מקצועיים, מרשמים לתרופות ועוד. סנכרון זה ימנע 
טעויות אנוש ואחרות.

אחריות זו צריכה להיות בראש מעיניהן של קופות החולים המבטחות כדי להגן על הדייר ומטפליו, הן  .5
אלה אשר בקופות החולים והן אלה אשר בבית הדיור המוגן, על ידי מניעת כשלים וטעויות הנגרמים 

מחוסר שיתוף מידע בלבד, ויכולים לעלות בחיי אדם!
בנושא זה טיפלו במשך מספר שנים - תוך שיתוף פעולה מלא: .6

        הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה-גב' ג'ולי עוז – שהובילה את הנושא.
  נציגי א.ב.א – איגוד בתי אבות ודיור  מוגן.

  נציגי עמותת דיירי הדיור מוגן בישראל.
  התנהלו מגעים עם כל קופות החולים, להוציא "מאוחדת" אשר התנו הצטרפות לנושא בתוצאות  

    המו"מ עם   קופ"ח כללית.
  קופ"ח "מכבי" היא הראשונה והיחידה עד כה שהבינה את חשיבות יצירת רצף מידע בין התיקים
  בקופה לבין התיקים בבית הדיור המוגן יצרה מגנון העונה לצורך אך אינו פועל בכל בתי הדיור  

  המוגן .
    קופ"ח לאומית הביעה הסכמה לפעול באותה שיטה של "מכבי" אך לא המשיכה בתהליך.

 קופ"ח כללית – הכל מתנהל עפ"י שיקולי מנהלי המחוזות וכך למשל ישנם בתים באזור השרון אשר 
 מקבלים שירות וסנכרון מלאים. אבל ברוב בתי הדיור המוגן לא הצלחנו להגיע להסדרה כלשהי.

נראה שלא נצליח להגיע ליעד הרצוי ללא התערבות ממשלתית רגולטורית והגוף האחראי הוא כמובן: 
משרד הבריאות.  

אשר על כן, אנו מבקשים התערבותך לאלתר, לסייע לדיירים הקשישים לקבל את המידע הרפואי לו הם 
ראויים גם אם הם מטופלים בבתים ע"י רופא אחר, ולהורות לקופות החולים לפעול ולבצע את כל הדרוש על 

מנת לאפשר את סנכרון המידע כאמור.

בכבוד רב,
אברהם בר-דוד, יו"ר העמותה

העתק:  גב' ג'ולי עוז, עו"ס-ממונה דיור מוגן, משרד הרווחה
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נספח 4:

תשובה כללית מלשכת מנכל משרד 
הבריאות לעמותה 28.5.19

(עמודים 64 עד 64)
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The Bureau of Director General
Ministry of Health, Jerusalem

לשכת המנהל הכללי
משרד הבריאות, ירושלים

P.O.B 34410, Jerusalem 91342
mankal@moh.gov.il
Tel: 02-5080000 ; Fax: 02-5655966

ת.ד.34410, ירושלים 91342
mankal@moh.gov.il

טל:  02-5080000  פקס: 02-5655966

כ"ג באייר, התשע"ט
28 מאי 2019

סימוכין: 469794919
(במענה: ציין סימוכין)

לכבוד
מר אברהם בר-דוד

יו"ר עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל

 judg.amuta@gmail.com :דוא"ל

שלום רב,

הנדון: סנכרון מידע רפואי לטיפול בדיירי הדיור המוגן הקשישים
    מכתבך מיום 26.5.19

מאשרת קבלת מכתבך שבסמך.

פנייתך הועברה לטיפולו של מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת הרגולציה.

בברכה,

ברכה פנירי
מנהלת לשכה

העתק: מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת הרגולציה, משרד הבריאות
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נספח 5:

התכתבויות עם מר אשר שולמן

(עמודים 66 עד 68)
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נספח 6:

מכתב העמותה לשרים מיום 15.3.2020

(עמודים 70 עד 70)
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26 אפריל, 2020 עמוד מס 1 מתוך 1

15 מרץ 2020      

יט' אדר תש"פ

לכבוד 
 שר הבריאות, מר ליצמן 

 מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב
 מנכ"ל משרד הרווחה, ד"ר אביגדור קפלן

 מנכ"ל קופ"ח מכבי, רן סער
מנכ"ל קופ"ח בריאות כללית, פרופ' אהוד דודסון

מנכ"ל קופ"ח מאוחדת, סיגל רוזנברג
מנכ"ל קופ"ח לאומית, ניסים אלון 

הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה, מר שלמה בר לב

  

מכובדי,

דיירי הדיור המוגן הם חלק מהותי מהאוכלוסייה שחשיפתה והיפגעותה על ידי 
נגיף הקורונה מסכנת את חייהם בצורה קיצונית.

הגיע הזמן שנתוניהם הבריאותיים והמידע הרפואי של הדיירים יהיו זמינים 
לרופאי הבתים של הדיור המוגן על מנת שיוכלו להבטיח מתן תרופות מתאימות 

לדיירים ללא תלות באיזו קופה הם מבוטחים. 

זהו מאמץ זניח היכול לסייע מהותית לדיירי הדיור המוגן,  להציל את חייהם 
בעת הצורך ואיננו מחייב רכישת אמצעים ועלויות כספיות אלא רק החלטה 

מהירה.

כדאי לעשות משהו לטובת אוכלוסייה שעלולה להיפגע ולהוות מעמסה על כלל 
בתי החולים.

בכבוד רב ובתודה,

אברהם בר-דוד, יו"ר עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל
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26 אפריל, 2020 עמוד מס 1 מתוך 1

5 באפריל 2020, יא' בניסן תש"פ           

 לכבוד 
 שר הבריאות, מר ליצמן  שר העבודה והרווחה, מר אופיר אקוניס

 מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב יו"ר הכנסת, ח"כ בני גנץ
 מנכ"ל משרד הרווחה, ד"ר אביגדור קפלן ח"כ עופר שלח – יו"ר ועדת הקורונה  

ענת כהן שמואל, מנהלת הוועדה ענת בן שבת, יועצת משפטית
חברי כנסת מנכ"ל קופ"ח מכבי, מר רן סער

מנכ"ל קופ"ח בריאות כללית, פרופ' אהוד דוידסון מנכ"ל קופ"ח מאוחדת, גב' סיגל רוזנברג
מנכ"ל קופ"ח לאומית, מר ניסים אלון 

הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה, מר שלמה בר לב

מכובדי,

נהרות של מילים נשפכים בשבועות האחרונים בנושא: לשמור על סבא וסבתא. ומה נעשה בפועל?
נראה כי המדינה החליטה להפקיר  את הקשישים המתגוררים בבתי אבות ובבתי דיור מוגן.

לא רק שלא מצליחים  לשמור כיאות, אלא ישנה פגיעה של ממש גם בטיפול השוטף. 
המדובר בטיפול היומיומי. אם שפר גורל הקשיש והוא לא נדבק בקורונה הרי שהטיפול השוטף שלו נפגע קשות.

לקשישים אסור לצאת מהבתים כדי להגיע לקופת החולים והם נאלצים להשתמש בשירותי רופא הבית. על רופאי 
בתי הדיור המוגן  נאסרה  גישה ישירה לתיקים הרפואיים של הדיירים  המנוהלים בקופות החולים השונות מה 
שמקשה על רופא הבית לקבל החלטה לגבי הטפול המתאים בקשיש וגורם לשליחה גורפת לבתי חולים. בסגנון 

כסת"ח הישראלי הידוע.
אין מנוס ממסקנה עגומה ומקוממת, על קברניטי המדינה להיות אסירי תודה לרופאים אלה התורמים לשיטוח 

העקומה. בתשובה למכתב פניה לשר הבריאות לפתור בדחיפות את הבעיה,  כותב לנו שר הבריאות מר ליצמן: 
"למרבה הצער, לא נוכל להתפנות לכך בימים אלה של התמודדות עם התפרצות הקורונה."

ההפך הוא הנכון, דווקא עכשיו נדרשת התערבות דחופה ובלתי מתפשרת  לאפשר את סנכרון המידע  של התיקים 
הרפואיים. אלה זמנים הרי גורל לקשישים, אלא אם כן  כאמור מסתתרת מאחורי ההתחמקות הזו החשיבה של: הם 

ממילא זקנים, לא נורא אם ימותו. זה גם יקל על הביטוח הלאומי, על קרנות הפנסיה וגם על תזרים המזומנים של 
קופות החולים. ובוודאי גם הזדמנות להיפטר מעוד כמה ניצולי שואה.

כבר 7  שנים מבקשת עמותת דיירים הדיור המוגן להגיע לנוהל מוסכם עם קופות החולים. אני מבטיח לכולכם 
שבצד מנין המתים מבין דיירי בתי האבות והדיור המוגן, נגיש לוועדת החקירה שבוודאי תקום, את כל המסמכים 

המעידים על ההזנחה בתחום זה מצד משרד הבריאות  וקופות החולים.
יו"ר ועדת הקורונה, ח"כ עופר שלח, הציג שאלה ישירה לנציג משרד הבריאות  (מר דורפמן) בנושא זה במהלך 
ישיבת הועדה ביום ה' 2 באפריל 2020.  מר דורפמן ענה על כל השאלות שנשאל להוציא השאלה בדבר סנכרון 

המידע של תיקי הדיירים.
לאיזה אסון נוסף אתם מחכים כדי להסדיר נושא זה סוף סוף?

בכבוד רב ובכעס עמוק,

אברהם בר דוד (תת-אלוף בדימוס)- יו"ר עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל
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(עמודים 77 עד 77)

- 76 -



- 77 -



מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.83
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מכתב ח''כ מירב כהן מיום 24.3.2020

(עמודים 79 עד 79)
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 MK Meirav Cohen            מירב כהן"כ הח
 

 

  

_________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________ 
 mail:-Emecohen@knesset.gov.il, דוא"ל: :Office Tel   49/3488-640-02טלפון לשכה: 

The Knesset, Givat Ram, Jerusalem  91950הכנסת, גבעת רם, ירושלים  

 הכנסת

The Knesset 

24/03/2020 

 כ"ו ניסן תש"פ

 

 לכבוד

 כ יעקב ליצמןה"ח

 שר הבריאות

 

 הנדון: סנכרון המידע בין גופי הרפואה השונים בצל מגפת הקורונה

 

 

. לאור פניות בצל התפשטות מגפת הקורונה הסיכון העיקריתאוכלוסיית הגיל השלישי הינה קבוצת 

בנושא, הנני פונה אלייך בצורך בסנכרון מידע בין גופי הרפואה השונים. דוגמת דיירי הדיור המוגן 

 הזכאים לקבלת טיפול רפואי הן בדיור עצמו והן בקופת החולים.

 

ומרכזי ים המצויים בקופות החולים הפרטים הרפואיבדבר  לסנכרון במידענטען כי קיים צורך מהותי 

 בדיור המוגן, זאת על מנת לתת את המענה הרפואי המהיר והנכון הדרוש בימים אלו. הרפואה 

 

להוריד בכמות  עשויסנכרון המידע עתיד להקל על הרופאים הן בקופות החולים והן בדיור המוגן ואף 

 התחלואה בקרב אוכלוסיית הסיכון.

 

 ,ברכהב

 

 ח"כ מירב כהן
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דוח אפידמיולוגי מיום 8 אפריל 20 דגשים 
בנושא קורונה

(עמודים 81 עד 90)
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דו"ח אפידמיולוגי  
דגשים בנושא:

)COVID-19( נגיף קורונה החדש

08.04.20

 Director of Public Health Services ראש שרותי בריאות הציבור

w w w . h e a l t h . g o v . i l
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w w w . h e a l t h . g o v . i l
 Director of Public Health Services ראש שרותי בריאות הציבור

08.04.20 י"ד בניסן, התש"פ

דו"ח אפידמיולוגי

דגשים בנושא:
 )COVID-19( נבדקים, חולים ונפטרים מנגיף קורונה החדש 

לפי קבוצות גיל

מספר  מוצגים  השונות.  הגיל  בקבוצות  בקורונה  התחלואה  את  המאפיין  אפידמיולוגי  דו"ח  להלן 

הנתונים  בסיס  על  נכתב  הדו"ח  גיל.  קבוצת  לפי  התסמינים  התפלגות  וכן  ושיעורם  המאומתים 

ברחבי  הקורונה  לנגיף  אבחון  בדיקות  המבצעות  ממעבדות  הציבור  בריאות  בשירותי  הנאספים 

הארץ. ניתוח הנתונים והכנת הדו"ח בוצעו על ידי האגף לאפידמיולוגיה.

הרלוונטיים  הגופים  לכלל  הבריאות  במשרד  הנאספים  הנתונים  את  להפיץ  הינה  הדו"ח  מטרת 

ולתמוך בקבלת ההחלטות בכל הרמות.  

הדו"ח כולל את הנתונים הבאים:

איור מספר 1 – התפלגות נבדקים וחולים מאומתים לפי קבוצת גיל.

איור מספר 2 – חולים מאומתים לפי קבוצת גיל, מספר מקרים ושיעור ל 100,000.

איור מספר 3 – מספר ואחוז מאומתים חדשים שנוספו בכל שבוע לפי קבוצת גיל.

איור מספר 4 – חולים במצב קשה לפי קבוצת גיל על ציר הזמן.

איור מספר 5 – מספר הנפטרים ושיעור ל 100,000 על פי קבוצת גיל.

איור מספר 6 – תסמינים קליניים בעת נטילת הדגימה בחולים מאומתים 

                       על פי קבוצות גיל נבחרות.

י"ד בניסן, התש"פ
08 אפריל 2020
182533620
)בתשובה נא ציין מספרנו(
מס' תיק – 21
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 Director of Public Health Services ראש שרותי בריאות הציבור

08.04.20 י"ד בניסן, התש"פ

איור מספר 1 – התפלגות נבדקים וחולים מאומתים לפי קבוצת גיל

מכלל  זו  גיל  קבוצת  שמהווה  מהאחוז  יותר  נמוך   )0-9( ילדים  בקרב  המאומתים  החולים  אחוז 

הנבדקים. אחוז המאומתים בקרב קבוצות הגיל 20-29, 30-39 ו 40-49 הינו בהתאם לחלקם היחסי 

מבין הנבדקים. לעומת זאת, אחוז החולים המאומתים בקרב קבוצות הגיל המבוגרות )50 ומעלה( 

גבוה בהשוואה לחלקם היחסי בקרב הנבדקים. 
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 Director of Public Health Services ראש שרותי בריאות הציבור

08.04.20 י"ד בניסן, התש"פ

איור מספר 2 – חולים מאומתים לפי קבוצת גיל, מספר מקרים ושיעור ל 100,000

ניתן לראות כי בישראל קבוצת הגיל 20-29 מציגה מספר גבוה יותר של חולים מאומתים ביחס לכל 

קבוצת גיל אחרת. בקבוצת הגיל הצעירה )0-9( ובקבוצות הגיל המבוגרות )70-79 ו 80+( מספר 

החולים המאומתים נמוך משמעותית ביחס לכל קבוצות הגיל האחרות. מספר החולים המאומתים 

בשלוש קבוצות הגיל 30-39, 40-49 ו 50-59 הוא דומה, עם כ 1130-1200 חולים בכל קבוצה.    

בנוסף למספר המוחלט של החולים, חשוב לבחון גם את שיעור המאומתים מסך כל האוכלוסייה 

שבכל אחת מבין קבוצות הגיל. כך למשל, על אף שמספר החולים בקבוצות הגיל 0-9, 70-79 ו 80+ 

דומים, ניתן לראות שאחוז החולים המאומתים מסך האוכלוסייה בקבוצות גיל אלה גבוה פי 5 לערך 

מזה של קבוצת הילדים. 

חולים מאומתים לפי קבוצת גיל מספר מקרים ושיעור ל100,000*
N = 8,239**
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 Director of Public Health Services ראש שרותי בריאות הציבור

08.04.20 י"ד בניסן, התש"פ

איור מספר 3 – מספר ואחוז מאומתים חדשים שנוספו בכל שבוע לפי קבוצת גיל

עם הופעת החולים המאומתים הראשונים בישראל היה ייצוג גבוה לאנשים בקבוצת הגיל 40-69. 

עלה  המאומתים  החולים  בקרב   20-39 בני  אחוז  מחו"ל.  מיובאים  היו  המקרים  עיקר  זו  בתקופה 

לפני  כשבוע   ,1.3 ביום  חל  הפורים  חג  כי  לציין  יש   .14.3 ל  ועד   8.3 ה  שבין  בשבוע  משמעותית 

תחילת העלייה האמורה. לקראת חג הפורים הייתה חשיפה לחולה מיובא בחנות "הפיראט האדום" 

באור יהודה שגרמה לצבר תחלואה בהעברה מקומית. בנוסף, כפי שעלה מחקירות אפידמיולוגיות, 

סייעו  הפורים  חג  שאירועי  מכאן  החג.  אירועי  במהלך  ונדבק  נחשף  חולים  של  מבוטל  לא  מספר 

בהתפשטות הנגיף בישראל, בייחוד בקרב הצעירים. 

N = 7,741  *מספר ואחוז מאומתים חדשים שנוספו בכל שבוע לפי קבוצת גיל**
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08.04.20 י"ד בניסן, התש"פ

איור מספר 4 – חולים במצב קשה לפי קבוצת גיל על ציר הזמן

כדי  זמן )עד  פרק  קיים  כי  לזכור  יש  בישראל.  קשה  במצב  הראשון  החולה  על  דווח  ב- 7.3.2020 

שבועיים ואף יותר( בין מועד ההדבקה ועד שמצבו הקליני של החולה מידרדר לקשה. כפי שניתן 

לראות, וכצפוי, עם העלייה במספר המאומתים לאורך ציר הזמן נצפית בפרק הזמן האמור גם עלייה 

הדרגתית במספר החולים הקשים. על אף שאחוז המאומתים בשלוש קבוצות הגיל המבוגרות יחד 

במצב  החולים  שאחוז  הרי  המאומתים,  החולים  כלל  מבין  על 19.4%  עומד  ו 80+(   70-79 ,60-69(

האחרון  בשבוע  כך,  האחרות.  הגיל  לקבוצות  בהשוואה  משמעותית  גבוה  אלה  גיל  בקבוצות  קשה 

זה  נתון  הקשים.  החולים  מכלל  כ 74%  המבוגרות  הגיל  קבוצות  משלוש  חולים  מהווים   ,)29.3-4.4(

מדגים כי הסיכון להידרדרות המצב הבריאותי עד כדי אשפוז במצב קשה עולה עם העלייה בגיל 

החולה.       

N = 133 ,חולים במצב קשה לפי קבוצת גיל* ושבוע קלנדרי**
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 Director of Public Health Services ראש שרותי בריאות הציבור

08.04.20 י"ד בניסן, התש"פ

איור מספר 5 – מספר הנפטרים ושיעור ל 100,000 על פי קבוצת גיל

עד 5.4.2020 )כולל( נפטרו בישראל 55 בני אדם מנגיף הקורונה. האיור מדגים כי בישראל לא נצפו 

עד כה מקרי פטירה בקבוצות גיל הצעירות מ 40. קיימת עלייה משמעותית במספר ובשיעור מקרי 

המוות עם העלייה בקבוצת הגיל בטווח שבין 60 עד 80+. כמחצית מהנפטרים בישראל עד כה היו 

בני 80+.

N = 55 ,100,000נפטרים לפי קבוצת גיל* מספר ושיעור ל**
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איור מספר 6 - תסמינים קליניים בעת נטילת הדגימה בחולים מאומתים בקבוצות גיל נבחרות

ללא  המאומתים  אחוז  השונות.  הגיל  בקבוצות  שונה  באופן  מתפלגים  התסמינים  כי  לראות  ניתן 

נתון  האחרות.  הגיל  קבוצות  שאר  לכל  ביחס  משמעותי  באופן  גבוה   )0-9( ילדים  בקרב  תסמינים 

זה יכול לרמז כי לילדים יש את הפוטנציאל להיות מפיצים של הנגיף מבלי שיחשדו כנדבקים בו 

)Silent spreaders(. נצפית מגמה לפיה עם העלייה בגיל עולה אחוז החולים המציגים תסמין של חום 

יחד עם תסמינים נשימתיים. 
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לסיכום, על אף שנגיף הקורונה אובחן בכל קבוצות הגילאים, קיימים הבדלים באחוז המאובחנים, 

מסוימת  גיל  לקבוצות  המשתייכים  מאובחנים  השונות.  הגיל  בקבוצות  והנפטרים  הקשים  החולים 

קבוצת  עם  הנמנים  מאובחנים  שמציגים  לזו  בהשוואה  תסמינים  של  שונה  שכיחות  להציג  יכולים 

השונות,  הגיל  מקבוצות  דגימות  נטילת  לגבי  מדיניות  בקביעת  מסייעים  אלה  נתונים  אחרת.  גיל 

לכל  האופייניים  הקליניים  לתסמינים  וכן  ולתמותה,  הקליני  במצב  להחמרה  הסיכון  מידת  קביעת 

אחת מקבוצות הגיל. 

בברכת חג שמח,

פרופ' סיגל סדצקי

ראש שרותי בריאות הציבור

העתק:

מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

מנכ"לי משרדי הממשלה  

פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 

חברי הנהלה מורחבת

רופאי מחוזות ונפות

מנהלי מחלקות בריאות הציבור
ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שרותי בריאות הציבור 

ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור

ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה

ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונה 

ד"ר שי רייכר, מנהל תחום הערכת סיכונים, שרותי בריאות הציבור

גב' עינב שימרון - גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים 

- 89 -



10

w w w . h e a l t h . g o v . i l
 Director of Public Health Services ראש שרותי בריאות הציבור

08.04.20 י"ד בניסן, התש"פ

מר אייל בסון, דובר משרד הבריאות 

ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ

ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ

פרופ' שמואל רשפון, יו"ר הועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים  / חברי הוועדה 

פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור

פרופ' שי אשכנזי, יו"ר איגוד רופאי ילדים

ד"ר שמעון ברק, יו"ר חיפ"א

ד"ר עדי קליין, יו"ר חיפ"ק

פרופ' מירי ויינברגר, יו"ר האיגוד למחלות זיהומיות

מנהלי בתי החולים הכלליים

מנהלי בתי חולים גריאטריים

מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

מנהלי אגף רפואי בקופות חולים 

מנהלי מעבדות בריאות הציבור

מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים

מנהלי מעבדות פרטיות
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום - גרסה 1.83

נספח 12:

המלצות הצוות המייעץ מיום 13.4.2020

(עמודים 92 עד 94)
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נספח 13:

תוכנית פרופ גמזו עמודים נבחרים

(עמודים 96 עד 134)
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