כרטיס החברות האישי שלך

לקוחות יקרים!
גם השנה ,שמנו דגש מיוחד על הידוק הקשר עם לקוחותינו הרבים ,בקיום
מפגשים ופעילויות חברתיות קהילתיות ברחבי הארץ ,תוך הגברת שיתוף
הפעולה עם מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות ,שתכליתה ,הגדלת המשאבים
לפעילותכם ההתנדבותית השוטפת.
סל השירותים שמציעה האגודה ללקוחותיה ,מכיל בתוכו שירותים מקצועיים
רבים ומגוונים .השנה גם הוספנו שירותים חדשים ,בנושאים שונים ,שיסייעו לכם
בניהול הרכוש המשותף כדוגמת:
שירותי ביטוח  -ביטוח אחריות אישית לחברי ועד הבית ,ביטוח לשטחים
המשותפים ,ביטוח המבנה כולו ועוד.
ייעוץ עפ"י ההלכה  -ניתן לקבל ייעוץ הלכתי ע"י רב מו"צ (מורה צדק) ,בכל
הנושאים הקשורים לניהול הרכוש המשותף.
אתר האינטרנט של האגודה  -אתר האינטרנט מציע לכם חווית גלישה משופרת
ומשמש כפלטפורמה חשובה להצגת מידע מקצועי ומפורט בנושאים הבאים:
מידע משפטי ,פורומים בנושאים הקשורים לניהול השוטף של הרכוש המשותף
ועוד.
פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף  -באמצעות שירות זה ניתן להסדיר את
נושא הפנסיה לעובדי הרכוש המשותף (גנן ,מנקה וכו') ,כמחויב על פי חוק ,בתעריף
מיוחד באמצעות מערכת אינטרנטית בלעדית.
זו ההזדמנות שלי להודות לכל אחת ואחד מכם על פעילותכם ההתנדבותית
היומיומית לקידום איכות החיים בבניין ולהבטחת סביבת מגורים נעימה ותקינה
בין הדיירים.
עובדי האגודה ומנהלי/ות הסניפים המסורים עומדים לרשותכם בכל עת כדי
להעניק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.
שלכם,
ראובן צדוק
מנכ"ל

תוכן עניינים
שירותים
משפטיים

שירותים
הנדסיים

ייעוצים
מקצועיים

ביטוחים
לרכוש
המשותף

ייעוץ משפטי "און-ליין"
המחלקה המשפטית 5
ייצוג משפטי בפני המפקח/ת ובלשכת ההוצל"פ
ייצוג משפטי בבתי המשפט
ייעוץ משפטי
ייעוץ על פי ההלכה 5
המוסד לבוררות
רישום בתים משותפים בטאבו
ייעוץ הנדסי
חוות דעת הנדסית קבילה לביהמ"ש
ייעוץ למקלוט
פיקוח הנדסי
ייעוץ אדריכלי
ייעוץ שמאי
שנת בדק
הכנת כתב כמויות

6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13

תמ"א  - 38חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה
בדיקת גז ראדון
מדידת קרינה בלתי מייננת
ייעוץ רעש ואקוסטיקה
ייעוץ גינון
ייעוץ להרחקת יונים
ייעוץ חשבונאי
בדיקת תקינות מע' חשמל ברכוש המשותף
שירותי הדברה
ביטוחים לרכוש המשותף
שירות צנרת וחשמל
חבות אישית לחברי ועד הבית 5
פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף 5

14
14
15
15
16
16
17
17
18
20
20
21
22

קורסים
לנציגות
הבית

קורס מיחשוב בסיסי  /מתקדם
סדנת החייאה ועזרה ראשונה 5
"המכללה לניהול ועד הבית"
תחרויות
סדנאות וקורסי העשרה
קורס עזרה ראשונה
קורס גינון לנציגות הבית

22
22
23
24
24
25
25

שומרים
על קשר

מידע וסיוע לנציגות הבית
"טיפ-טיפה"
היחידה לפניות הציבור
קשר ישיר למנכ"ל
מגזין "עד-הגג"
אמצעי תשלום
מוקד שירות לקוחות ארצי
אתר האינטרנט של האגודה
"התוכנה לניהול ועד הבית"
רשימת טלפונים

26
26
27
27
27
28
29
29
29
30

סל מוצרים לרכוש המשותף

32

מוצרים
לרכישה

ייעוץ משפטי "און-ליין"
כלקוחות האגודה לתרבות הדיור ,הנכם זכאים לקבל מענה ו/או חוות
דעת ראשונית לשאלות משפטיות בנושאים הבאים :סכסוכי שכנים,
השתלטות על הרכוש המשותף  ,החובות שחלים על וועד הבית ,קבלת
החלטות באסיפה הכללית ועוד.
השירות ניתן בשעות הפעילות של המוקד בטלפון* 8484 :
או בפקס03-5631819 :
או בדוא"ל שכתובתוmoked@tarbut-hadiur.gov.il :

שירותי המחלקה המשפטית

5

לאחרונה הוקמה באגודה המחלקה
המשפטית שמתמחה בתחום הבתים
המשותפים .
המחלקה המשפטית מטפלת בנושאים
הבאים :ניהול הפורום המשפטי וריכוז
המידע המשפטי באתר האינטרנט של
האגודה ,מתן ייעוץ משפטי  ,גיוס עורכי
דין למערך הייעוץ והייצוג המשפטי
באגודה ועוד.
השירות ניתן בשעות הפעילות של המוקד בטלפון* 8484 :
או בפקס03-5631819 :
או בדוא"ל שכתובתוmoked@tarbut-hadiur.gov.il :
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שירותים משפטיים

ייצוג משפטי בפני המפקח/ת
ובלשכת ההוצל"פ

השירות ניתן ללקוחות האגודה (נציגות הבית) ,באמצעות עו"ד המתמחה
בדיני המקרקעין ,בכל תביעה בפני המפקח/ת על רישום המקרקעין.
השירות כולל :הכנת כתב תביעה וליווי ההליך המשפטי עד לסיומו ,הליכי
ביניים ,בקשות ,הזמנת עדים וחקירתם ,הכנת סיכומים ,קבלת פסק דין
והתייצבות לכל הדיונים.
למימוש פסק הדין בלשכת ההוצל"פ ,צריכה הנציגות לחתום עם עורך הדין
המייצג על הסכם שכ"ט נפרד.
מתן השירות מותנה בעמידה בקריקטריונים שנקבעו ע"י האגודה.
השירות ניתן בסניפי האגודה בתעריף מוזל וחוסך לכם אלפי שקלים בשנה.

ייצוג משפטי בבתי המשפט
האגודה לתרבות הדיור ,מעניקה
ללקוחותיה שירות של ייצוג משפטי
בבתי המשפט השלום והמחוזי,
בנושאים שאינם בסמכות המפקחים
על רישום המקרקעין ,כמו :ליקויי
בנייה ,מטרדים ,בקשה לביזיון בית
המשפט ,תביעות על פי פקודת
הנזיקין הנוגעות לרכוש המשותף
בלבד ,ערעור על החלטות המפקח/ת
ועוד.
מתן השירות מותנה בעמידה בקריקטריונים שנקבעו ע"י האגודה.
השירות ניתן בסניפי האגודה בתעריף מוזל וחוסך לכם אלפי שקלים בשנה.
7

ייעוץ משפטי
הייעוץ המשפטי ,ניתן בכל סניפי האגודה באמצעות עו"ד המתמחים בדיני
המקרקעין והבתים המשותפים ,בנושאים הבאים:
• הזכויות והחובות של הדיירים והנציגות בבית המשותף.
• טיפול בסכסוכים הקשורים לרכוש המשותף .
• טיפול בסרבני תשלום.
• עריכת כתבי הגנה ותביעה.
• ייעוץ והכוונה מול חברות ניהול ואחזקה.
• ייעוץ והכוונה בכל הקשור להתקשרות ו/או סיום התקשרות של
הנציגות עם נותני שירותים.
השירות ניתן בסניפי האגודה חינם וחוסך לכם אלפי שקלים בשנה.

ייעוץ עפ"י ההלכה

5

למעוניינים מעניקה האגודה לתרבות הדיור,
גם ייעוץ על פי ההלכה שניתן ע”י רב (מו”צ)
במסגרת .הייעוץ ניתנות תשובות לסוגיות
הקשורות לסכסוכי שכנים ,אי תשלום מיסי
ועד בית ועוד.
הייעוץ יינתן בימי שלישי בין השעות
 12:00-15:00ממשרדי האגודה ביהוד.
לקבלת הייעוץ ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון *8484
בפקס 03-5631819 :או בדוא"לmoked@tarbut-hadiur.gov.il :
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שירותים משפטיים

המוסד לבוררות
המוסד לבוררות מסייע ללקוחות האגודה
בכל סוגי הסכסוכים הקיימים בבית המשותף.
זאת באמצעות יועצים משפטיים ,המשמשים
כבוררים ,שדנים ומכריעים בסוגייה
המשפטית.
כדי להביא את הסכסוך בפני הבורר ,יש צורך
בהסכמת שני הצדדים.
הבוררות כרוכה בתשלום סמלי לכל צד.
השירות ניתן בסניפי האגודה.

רישום בתים משותפים בטאבו
שירות זה מציע ,הליך של רישום
הבית המשותף בטאבו ,בתעריף
מוזל ומבטיח את רישום הדירות
על שם בעליהן באגף המקרקעין
(טאבו) .
האגודה תעניק את שירותיה
רק לבתים משותפים בהם אין
ליווי משפטי ו/או מעורבות
של קבלן ו/או עו"ד מיופה כח
מטעם הקבלן לביצוע הרישום
ובהסכמת כל בעלי הדירות.
* מתן השירות הינו בכפוף לעמידה בקריטריונים שקבעה האגודה.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי*8484 :
9

ייעוץ הנדסי
לרשותכם מהנדס/הנדסאי בניין שיעניקו
ל כם י י עו ץ הנ ד סי חי נם .הי י עו ץ נ יתן
לרכוש המשותף בלבד ,בנושאים הבאים:
בעיות רטיבות בבניין.
סדקים וקילופים בקירות.
נזילות הנובעות מצנרת מים וביוב.
איטום ,בידוד ועוד.
חוות דעתו של היועץ ,בתיאור המפגע והתיקון
המוצע ,ינתן בכתב לנציגות הבית.
עבור הזמנת ייעוץ נוסף במהלך השנה ייגבה סכום סמלי של .₪ 250
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :

חוות דעת הנדסית לביהמ"ש
האגודה לתרבות הדיור מעמידה לרשותכם
מהנדס/הנדסאי בניין מוסמך ,שיכין עבורכם
חוות דעת הנדסית מקצועית ומפורטת ,שקבילה
בבית המשפט.
השירות עוסק ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
בעיות של רטיבות בבניין.
סדקים וקילופים בקירות.
נזילות הנובעת מצנרת מים וביוב.
איטום ,בידוד ועוד.
השירות ניתן בעלות של  .₪ 900על כל התייצבות של נותן השירות בבית
המשפט ,יגבה תשלום נוסף של  ₪ 300או לפי פסיקת בימ"ש לכל דיון.
להזמנת השירות התקשרו לסניף המקומי שלכם או למחוזות האגודה.
 - 10האגודה לתרבות הדיור

ייעוץ למקלוט

שירותים הנדסיים

לאור החשיבות הרבה שיש למקלט בארצנו,
מזמינה אתכם האגודה לקבל ייעוץ מקצועי
חינם ,מיועצים מקצועיים בתחום המקלוט
בנושאים הבאים:
שיפור ואחזקת המקלט.
שימוש במקלט בשעת רגיעה.
ציוד החירום שנדרש למרחב המוגן/מקלט
בשעת חירום.
שיפור המיגון בבנייה קיימת ועוד.
חוות דעתו של היוע ,ץ תינתן בכתב לנציגות הבית.
עבור הזמנת ייעוץ נוסף במהלך השנה ייגבה סכום סמלי של .₪ 250
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :

פיקוח הנדסי
יוצאים לשיפוץ? חשוב שתדעו!
האגודה לתרבות הדיור מציעה שירות
יחודי ,שבאמצעותו ניתן לקבל סיוע מקצועי
בזמן השיפוץ ,ע"י מהנדס/הנדסאי בניין מוסמך.
נותן השירות ילווה אתכם בכל הליך השיפוץ
מתחילתו ועד סופו.
השירות כולל :מתן שירותי תכנון ,פיקוח וליווי הנדסי ,עד לקבלת תעודת
גמר עריכת כתבי כמויות ומפרטים טכניים עריכת הסכם התקשרות
עם הקבלן הזוכה.
עלות השירות :ניתן בתעריף מוזל .
להזמנת השירות התקשרו לסניף המקומי שלכם או למחוזות האגודה.
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ייעוץ אדריכלי
האגודה לתרבות הדיור מעמידה לרשותכם
אדריכלים מוסמכים המעניקים
ייעוץ מקצועי חינם בנושאים הבאים:
ייעוץ והדרכה להקמת מעלית.
ייעוץ להרחבות ותוספות בניה.
ייעוץ לביצוע שינויים ברכוש המשותף.
ייעוץ להרחבת הלובי.
ייעוץ בנושא פיתוח סביבתי.
חוות דעתו של היועץ ,תינתן בכתב לנציגות הבית.
עבור הזמנת ייעוץ נוסף במהלך השנה ייגבה סכום סמלי של .₪ 250
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :

ייעוץ שמאי
באמצעות שירות זה תוכלו להסתייע בשמאי מקרקעין מוסמכים,
המעניקים שומות מפורטות שקבילות בבית משפט ,בנושאים הבאים:
האופן הראוי למימון העלויות בין הדיירים בהקמת מעלית.
הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות.
שווי השימוש ברכוש המשותף (כמו :בניית חדרי יציאה לגג בדירות
עליונות וקביעת מפתח חלוקת התשלום לשאר הדיירים).
ייעוץ בנושא תוספת יח"ד למבנה במסגרת תמ"א . 38
ליקויי בניה ברכוש המשותף (אומדן).
עלות השירות ,₪ 1,500 :להכנת שומה מפורטת שקבילה בבית המשפט.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :
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שנת בדק

שירותים הנדסיים

לבניינים חדשים הנמצאים בשנה הראשונה
לאיכלוסם ,מעניקה האגודה בדיקה חינם
של כל המרכיבים ברכוש המשותף ,על ידי
מהנדס/הנדסאי בניין מוסמך מטעמה.
חוות דעתו המקצועית של נותן השירות,
תועבר על ידי נציגות הבית לקבלן המבצע,
לתיקון הליקויים שנתגלו.
השירות ניתן עם הצגת טופס  4המאשר את תאריך איכלוס הבניין.
חוות דעתו של היועץ ,תינתן בכתב לנציגות הבית.
הכנת חוות דעת קבילה לבית משפט
הכנת חוות דעת מפורטת שקבילה בבית משפט ,הכוללת ליקויים ואומדנים,
תהיה בסך של  ₪ 1,200לבניין עד  13יח"ד.
על כל יח"ד נוספת ,ישולמו  ₪ 50נוספים.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :

הכנת כתב כמויות
באמצעות שירות זה תוכלו להסתייע
במהנדס/הנדסאי מקצועי ,שיכין עבורכם
כ ת ב כ מ ו י ו ת ו מ פ ר ט ט כ נ י ש נ חו ץ
לכם לקראת שיפוץ הבית המשותף.
כתב הכמויות מפרט את כל העבודות
שייעשו בבניין בכל שלבי השיפוץ מתחילתו
ועד סופו ,כדוגמת :פירוק והריסה ,עבודות
עפר ,עבודות בנייה ,אינסטלציה ,טיח ועוד.
עלות הכנת כתב הכמויות ללקוחות האגודה בלבד ,תהיה בעלות של  600ש"ח
לבניין עד  13יח"ד.
על כל יח"ד נוספת ישולמו ₪ 50נוספים.
לפרטים נוספים יש לפנות לסניף המקומי שלכם או למחוזות האגודה.
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האגודה לתרבות הדיור ,מסייעת לנציגויות
הבתים בטיפול ובמתן הנחיות ,בכל הקשור
לביצוע חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה,
תוספות בנייה והרחבות ,עפ"י תמ"א 38
ברחבי הארץ.
הסיוע יכלול ייעוץ משפטי ,ייעוץ הנדסי,
ייעוץ אדריכלי ועוד.
השירות יינתן לנציגויות הבתים בתעריף
מוזל.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :

בדיקת גז ראדון
האגודה לתרבות הדיור בשיתוף עם חברת
"ראד.טסט" ,מציעה ללקוחותיה שירות של
בדיקת הימצאות גז ראדון ברכוש המשותף
ובדירות הפרטיות .הבדיקה תתבצע במקלט,
במחסנים המשותפים ובחדרי הממ"ד
שבדירות הפרטיות ,בהתאם להנחיות
המשרד להגנת הסביבה .בסיום הבדיקה,
יישלח לנציגות הבית/לדיירים דו"ח ממצאים
מפורט.
עלות השירות ₪ 180 :בלבד עבור ערכה.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :
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מדידת קרינה בלתי מייננת

ייעוצים מקצועיים

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף עם חברת
"אתרוג מהנדסים" ,מציעה ללקוחותיה
שירות חדש של מדידת קרינה בלתי מייננת
 ELFו RF -הכוללת בדיקת קרינה מאנטנות
סלולאריות וגם בדיקת עוצמת שדה מגנטי
ממתקני חשמל.
לאחר הבדיקה יועבר דו"ח המסכם את הערכים שנמדדו והשוואתם
להנחיות המשרד להגנת הסביבה ,עם ממצאי הבדיקה והמלצות.
עלות השירות ,₪ 600 :ליח"ד ,לכל חלקי הארץ.
עבור מדידה בדירה נוספת בבניין תשולם תוספת של .₪ 150
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :

ייעוץ רעש ואקוסטיקה
האגודה לתרבות הדיור בשיתוף עם חברת
"אתרוג מהנדסים" ,מציעה ללקוחותיה
שירות וייעוץ למדידת רעש ואקוסטיקה
ברכוש המשותף וברכוש הפרטי.
לבקשת המזמין ,ניתן לקבל חוות דעת
מפורטת למדידה רגילה או מורכבת,
שקבילה בבית משפט  -בתעריף מוזל.
עלות השירות ,₪600 :למדידה רגילה ובעלות של  ₪900למדידה
מורכבת.
על כל התייצבות של נותן השירות בבית המשפט ,יגבה תשלום נוסף של
 ,₪650לכל דיון.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :
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ייעוץ גינון
כדי שתוכלו ליהנות מסביבת מגורים ירוקה
ונעימה ,מעניקה לכם האגודה ייעוץ לגינון
חינם .השירות ניתן ע"י יועצי גינון מוסמכים
(אגרונומים ,אדריכלי נוף וכו') ,בנושאים
הבאים:
• ייעוץ בתכנון גינה חדשה/קיימת.
• התחזוקה הנכונה ושיפור מראה הגינה המשותפת.
• סוגי הצמחים המתאימים לגינה המשותפת בהתאם לעונות השנה.
• ייעוץ בנושא שיטות ההשקיה הרצויות לחסכון במים ועוד.
חוות דעתו של היועץ ,תינתן בכתב לנציגות הבית.
עבור הזמנת ייעוץ נוסף במהלך השנה ייגבה סכום של .₪ 250
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :

ייעוץ להרחקת יונים
האגודה לתרבות הדיור התקשרה
עם חברת "אלי כהן הדברות
ב ע"מ" למתן פיתרון בנושא
הרחקת יונים .בשלב ראשון תיתן
לכם החברה ייעוץ טלפוני מקצועי
חינם בנושא הרחקת יונים .
החברה תעניק ללקוחות האגודה
בלבד הנחה של  15%לטיפול
במטרד זה.
חברת “אלי כהן הדברות בע"מ"
הינה חברה מובילה המתמחה
במתן ייעוץ ויישום פתרונות
להרחקת יונים.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :
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ייעוץ חשבונאי
האגודה לתרבות הדיור בשיתוף לשכת יועצי המס בישראל ,מציעה
ללקוחותיה שירות של מתן ייעוץ חשבונאי מיועצי מס.
הייעוץ הראשוני ינתן לנציגויות הבתים חינם בנושא חובות נציגות הבית
ובמתן מענה לשאלות שיועלו בנושאים הקשורים לניהול קופת הועד.
בנוס ,ף יעניקו היועצים שירותים נוספים לנציגות הבית בתעריפים מוזלים
בנושאים הבאים:
• עריכת דוחות כספיים.
• הכנת תלושי משכורת עד 4עובדים כולל דיווח לביטוח לאומי ולקרנות הפנסיה .
• עריכת חוו"ד מקצועית לבית משפט בענייני כספים.
• מתן ייעוץ בעניינים בעלי היבט מס ,ביטוח לאומי ועוד.

ייעוצים מקצועיים

להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :

בדיקת תקינות מע' החשמל
ברכוש המשותף
האגודה לתרבות הדיור בשיתוף עם
"קבוצת שחר" ,מציעה ללקוחותיה
שירות של עריכת בדיקה מקיפה למערכת
החשמל המשותפת ע"י חשמלאי מוסמך.
בסיום הבדיקה ,יעביר החשמלאי לנציגות
הבית ,חוות דעת כתובה ומפורטת על
הליקויים שנתגלו.
עלות השירות ₪ 200 :בלבד.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :
17

שירותי הדברה
כדי ליהנות מבית נקי ממזיקים ,התקשרה
האגודה לתרבות הדיור עם חברת "אלי
כהן הדברות בע"מ" ,למתן שירותי הדברה
ברכוש המשותף ובדירות הפרטיות.
החברה משתמשת אך ורק בחומרים
בטיחותיים וידידותיים לאדם ולסביבה.

הדברה ברכוש המשותף:

א .הדברה בסיסית (מקקים  +נמלים)
 3קומות  +קומת כניסה.
מקומות :לובי ,חדר מדרגות ,ארונות חשמל ,ארונות תקשורת ,ארונות
כיבוי אש ,חדר אופניים ,פיר המעלית ,חדר גז ,מחסנים משותפים ,חדר
אשפה ,בורות הביוב ,מקלט ,חיטוי מעטפת הבניין ועמודיו עד לגובה 30
ס"מ.
אחריות :מקקים  6 -חודשים .נמלים  3 -חודשים (בתוך המבנה בלבד).
עלות השירות.₪ 205 :
על כל קומה נוספת תגבה תוספת של  ₪ 30בלבד* .תוספת גג.₪ 75 :
ב .הדברה בסיסית  +טיפול בפרעושים
 3קומות  +קומת כניסה.
מיקומים :בכל השטחים המצוינים בחלופה א'.
אחריות :מקקים  6 -חודשים ,נמלים  3 -חודשים  ,פרעושים  3 -חודשים
(בתוך המבנה בלבד).
עלות השירות.₪ 225 :
על כל קומה נוספת תגבה תוספת של  ₪ 35בלבד* .תוספת גג.₪ 90 :
ג .חלופה משולבת (מומלצת)
הדברה בסיסית  +טיפול בפרעושים  +טיפול במכרסמים.
 3קומות  +קומת כניסה.
מקומות :בכל השטחים המצוינים בחלופה א'.
אחריות :מקקים  6 -חודשים  ,נמלים  3 -חודשים ,פרעושים  3 -חודשים.
עלות השירות.₪ 275 :
עבור כל קומה נוספת תגבה תוספת של  ₪ 55בלבד* .תוספת גג.₪ 90 :
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5
טיפול במכרסמים:

ייעוצים מקצועיים

טיפול חד פעמי 3 :קומות  +קומת כניסה בכל השטחים המצויינים
בחלופה א'.
טיפול מנע ,פיזור רעלים בבורות הביוב בלבד.
ללא אחריות.
עלות השירות.₪ 250 :
על כל קומה נוספת תגבה תוספת של  ,₪ 25בלבד.
טיפול יסודי (סידרה עד  4טיפולים) 3 :קומות  +קומת כניסה בכל
השטחים המצויינים בחלופה א'.
הטיפול כולל פיתיונות (רעלים יונחו בבורות בביוב ובמחילות בלבד).
אחריות :חודש ימים מתום הטיפול האחרון בסידרה.
עלות השירות.₪ 555 :
על כל קומה נוספת תגבה תוספת של  ₪ 40בלבד.

הדברה לדירות הפרטיות:
שירותי ההדברה בדירות הפרטיות ,יינתנו באותן החלופות
ותקופות האחריות המפורטות בהדברה ברכוש המשותף,
בעלויות הבאות:
• חלופה א'  ,₪ 55 -לחדר בדירה*
• חלופה ב'  ,₪ 80 -לחדר בדירה*
• חלופה ג'  ,₪ 90 -לחדר בדירה*
* המחירים כוללים מע"מ.
*בכל החלופות ,ברכוש המשותף והפרטי ,אין אחריות לתיקן הגרמני האחריות לתיקן אמריקאי בלבד.

*בבניין שקיימת בו קומת מרתף ו/או חניה תת קרקעית יגבה מחיר נוסף
לקומה בכל החלופות המוצעות.
חומרי ההדברה הינם חומרים דלי ריח ואנטיקאוגולנטים המאושרים ע"י
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :
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ביטוחים לרכוש המשותף
האגודה לתרבות הדיור בשיתוף עם "איילון חברה לביטוח
בע"מ" ,מציעה ללקוחותיה ,נציגויות הבתים ,סל ביטוחים מורחב
שבאמצעותו ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים :ביטוח חבות כלפי צד
שלישי ,ביטוח חבות מעבידים ,שירות נזקי צנרת ,ביטוח לשטחים
המשותפים ,ביטוח המבנה כולו וביטוח אחריות אישית לחברי ועד
הבית.
ביטוח צד שלישי:
כיסוי בגין תביעות חבות חוקית לצד שלישי (גוף או רכוש) של נציגות הבית.
הרחבה מיוחדת:
מקרה הביטוח המורחב ,כולל בו את דיירי הבניין כצד שלישי בגין
חבות חוקית לנזקי גוף ורכוש ,שאירעו להם ברכוש המשותף.
• אופציה א' :גבול אחריות של  ₪3,000,000למקרה ולתקופה.
• אופציה ב' :גבול אחריות של  ₪ 5,000,000למקרה ולתקופה.
• אופציה ג' :גבול אחריות של  ₪ 8,000,000למקרה ולתקופה.
ביטוח חבות מעבידים:
כיסוי חבות חוקית של נציגות הבית לנזקי גוף ,שנגרמו לעובדי המבוטח
במסגרת עבודתם ברכוש המשותף כמו :גנן ,מנקה ועוד.
גבול אחריות הביטוח עומד על סך  ₪20,000,000למקרה ובסה"כ
לתקופת הביטוח.

שירות צנרת וחשמל
שירותים אלה ניתנים לרכישה בצירוף לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ו/או אחריות מעבידים וניתנים  24שעות ביממה ,כל ימות השנה (מלבד
יום כיפור).
• תיקון נזקי צנרת ו/או ביוב שברכוש המשותף.
• איתור נזילות בצנרת באמצעות שימוש במערכת טרמית לגילוי
נזילות בשטחים הציבוריים ובתוך הדירות.
• תיקון תקלות חשמל (שאינן באחריות חברת החשמל).
שירותי חירום ניתנים ללא עלות לרוכשי שירות תיקוני צנרת וחשמל.
השירותים כפופים לכתב השירות של הספקים.
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חבות אישית לחברי ועד הבית

5

ביטוח הגנה אישית מפני החלטות ניהוליות שיתקבלו במהלך כהונת ועד
הבית .פוליסת הביטוח כוללת בתוכה כיסוי לתביעות שתוגשנה נגד חברי
ועד הבית עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובה/טעות/השמטה/
הצהרה לא נכונה/רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקידם כחברי
ועד הבית.
להרחבה זו  2חלופות:
אופציה א' :גבול אחריות של  ₪500,000למקרה ולתקופה.
אופציה ב' :גבול אחריות של  ₪ 1,500,000למקרה ולתקופה.
לרכישת הפוליסות ולקבלת פרטים נוספים יש לפנות
ל":עיתים" סוכנות ל ביטוח ,בן גוריון  ,24ר” ג ,בית ל י ג ב,
ט ל '  ,0 3 - 7 5 2 8 7 7 7 :פ ק ס .0 3 - 7 5 1 8 4 4 4 :
*האגודה אינה מהווה צד בביצוע הפוליסה ואינה מהווה צד ו/או
גורם אחראי לממצאים ו/או לתוצאות תביעות ביטוח שמוגשות כלפי
"חב' ביטוח איילון" או ספקי השירות שמטעם החברה.

פנסיה חובה
לעובדי הרכוש המשותף

5

השירות מאפשר לנציגות הבית לנהל לעובדי הבניין הסדרים פנסיונים.
להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי* 8484 :
או דרך אתר אינטרנט www.aguda.PensiaHova.co.il :
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שירותי ביטוח

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף עם חברת "דליאלון סוכנות לביטוח
פנסיוני בע"מ" מציעה ללקוחותיה פתרונות פנסיונים חדשניים המותאמים
לעובדי הרכוש המשותף  ,באמצעות האינטרנט או הטלפון ,ללא ניירת,
בצורה פשוטה ,קלה ומהירה.

קורס מחשוב בסיסי/מתקדם
האגודה לתרבות הדיור ,בשיתוף האגף לחינוך
מבוגרים במשרד החינוך ,מזמינה אתכם להשתתף
בקורס יסודות המחשב.
במסגרת הקורס ,ילמדו הנושאים הבאים:
• הכרת המחשב ומושגים בסיסיים.
• גלישה באינטרנט.
• עיבוד תמלילים ב.word -
• מצגות ב .power point -
• גרפיקה ב . word -
• תוכנה לניהול ועד הבית ועוד.
מימון הקורס מקופת נציגות הבית ,מותנה באישור כל בעלי הדירות
בבניין.
לפרטים ולהרשמה התקשרו לסניף המקומי שלכם.

סדנת החייאה ועזרה ראשונה
האגודה לתרבות הדיור ,בשיתוף עם מד"א ,מזמינים אתכם להשתתף
בסדנא בנושא "החייאה ועזרה ראשונה" שתועבר ע"י מדריכים מוסמכים
ממד"א חינם.
במסגרת הסנדא ילמדו הנושאים הבאים:
• זיהוי מצב חירום רפואי.
• כיצד לבצע החייאה במבוגר.
• כיצד להשתמש במכשיר החייאה (דפיברילטור).
• תרגול מעשי על בובות.
לפרטים התקשרו לסניף המקומי שלכם.
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המכללה לניהול ועד הבית
האגודה לתרבות הדיור הקימה את "המכללה
לניהול ועד הבית" .במסגרת הלימודים
במכללה יוצעו לוועדי בתים ,המעוניינים
להעשיר את הידע שלהם  8קורסים מקצועיים
בנושאים הבאים:
ניהול ועד הבית • שיפוץ ירוק • גישור • גינון • עיצוב וסטיילינג•
תמ"א  • 38מבט משפטי וניהול קופת ועד הבית.
כל קורס יכלול בין  4-5מפגשים חד-שבועיים שיועברו ע"י צוות מרצים
אקדמי ,מגוון ומקצועי .המפגשים יתקיימו במשרדי האגודה ביהוד או
במשרדי המחוזות השונים.
כל מפגש יארך כ 2-3 -שעות.
לפתיחת אחד מבין הקורסים המוצעים נדרשת כמות מינימלית של
 25נציגויות .
עלות הקורס ₪ 400 :למשתתף בקורס.

קורסים לנציגות הבית

הערות:
• בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודה.
• מימון הקורס מקופת נציגות הבית ,מותנה באישור כל בעלי הדירות
בבניין.
• לנרשמים הראשונים יוענק שי.
להזמנת השירות ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות הארצי
בטל' * 8484 :או לסניפים המקומיים.
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תחרויות
במסגרת הפעילות של הסניף המקומי,
מזמינה האגודה לתרבות הדיור
את לקוחותיה להשתתף בתחרויות
לטיפוח הבית המשות ף ,הנערכות
מעת לעת ברמה המקומית והארצית,
בנושאים הבאים:
• הבית המטופח.
• המקלט המטופח/המתוחזק .
• הבית המקושט .
• הגינה הנאה .
• חבר מביא חבר.
נציגויות בתים שיזכו בתחרויות אלו ,ייהנו מפרסים כספיים.
לפרטים ולהרשמה התקשרו לסניף המקומי שלכם.

סדנאות וקורסי העשרה
להעשרת הידע שלכם בניהול נכון ותקין
של ענייני הרכוש המשות ף ,מזמינה
האגודה את לקוחותיה להשתתף בסדנאות
ובהשתלמויות ייחודיות אותן היא מקיימת
מעת לעת ומועברות בהן הרצאות
בנושאים הבאים:
• הזכויות והחובות בבית המשותף.
• תחזוקת וניהול הבית המשותף.
• קורס החייאה ועזרה ראשונה5 .
• יחסי אנוש.
• ביטוח.
• גינון.
לפרטים ולהרשמה התקשרו לסניף המקומי שלכם.
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קורס עזרה ראשונה
האגודה לתרבות הדיור בשיתוף
חברת “אלדור שירותי רפואה",
מציעה ללקוחותיה להשתתף בקורסי
עזרה ראשונה  -בתעריף מוזל.
הקורסים שמועברים ,משלבים
הדרכה תיאורטית עם שיעורים
מעשיים ,תוך שימוש בעזרי
הדרכה שונים ,המסייעים בהבנת
החומר הנלמד.
הקורס להסמכת מגישי עזרה
ראשונה (מע"ר) יהיה בהיקף של 44
שעות (מפגש שבועי אחד בן  4שעות
אקדמיות).
למסיימים בהצלחה תינתן תעודה,
מאושרת ע”י משרד הבריאות
ומשרד החינוך ,המכירים בבוגרי
הקורס כמגישי עזרה ראשונה
לליווי טיולים ועוד.

העלות להשתתפות בקורס:
 380ש"ח  ,כולל קבלת חוברת
מהודרת של הקורס .ללקוחות
האגודה ,תינתן הנחה של 25%
ברכישת ציוד עזרה ראשונה,
במהלך הקורס.
לפרטים ולהרשמה התקשרו
לסניף המקומי שלכם.

קורס גינון לנציגות הבית

קורסים לנציגות הבית

כ די שתו כל ו ל יהנות מ ג ינה
מטופחת ,ללא הוצאות מיותרות,
מזמינה אתכם האגודה להשתתף
בקורס גינון בנושאים הבאים:
• תכנון הגינה המשותפת והקמתה.
• הקניית ידע תיאורטי ומעשי
בתחומי הטיפוח ותחזוקת הגינה
המשותפת.
• חיסכון במים.
• טיפול וטיפוח המדשאה ,גיזום ועוד.
הקורס מועבר ע”י יועצי גינון מטעם
האגודה (אגרונומים ,אדריכלי נוף
ועוד) ומומחים חיצוניים העוסקים
בתחום הגינון.

משך הקורס 10 :מפגשים (אחד
בשבוע).
בסיום הקורס תוענק למשתתפים
תעודה.
לפרטים ולהרשמה התקשרו
לסניף המקומי שלכם.
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מידע וסיוע לנציגות הבית
האגודה לתרבות הדיור מסייעת ללקוחותיה בניהול נכון ותקין של
הרכוש המשותף בדרכים הבאות:
• הדרכה ,ליווי והסברה באמצעות
סניפי האגודה הפזורים ברחבי הארץ.
• קיום הליכי גישור ופישור.
• מתן חומר עזר לניהול הרכוש המשותף
כמו :כרזות ,מדבקות ופנקסי קבלות.
• חלוקת ידיעון לנציגות הבית על
“הזכויות והחובות בבית המשותף” ועוד.
לפרטים התקשרו לסניף המקומי שלכם.

"טיפ  -טיפה"
קבלו טיפ!
בחוברות מסידרת “טיפ טיפה" תמצאו מקבץ של טיפים מקצועיים
שנאגרו בהתאם במגוון נושאים:
• המלצות לקידום הבטיחות והגיהות באתרי תמ"א 5 .38
• כללים לטיפוח הגינה המשותפת.
• כיצד להתכונן מפני רעידות אדמה  -תמ"א . 38
• הפעולות שיש לבצע בזמן שרפה בבית המשותף.
לקבלת החוברת ניתן לפנות לסניף המקומי שלכם.
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היחידה לפניות הציבור
בכל שאלה ,הצעה ,רעיון ,הערה
או הארה פנו אלינו בכתב :האגודה
לתרבות הדיור ,היחידה לפניות
הציבור ,דרך העצמאות  ,40יהוד.
בקשתכם תיבדק לגופו של עניין
ותיענה בכתב בהקדם האפשרי.

קשר ישיר למנכ"ל
מנכ"ל האגודה וצוות משרדו,
מקיימים "קו פתוח" ,שבמסגרתו,
הם משוחחים טלפונית עם
לקוחות האגודה.
אנו מזמינים אתכם ל דבר
איתנו בכל יום ד' בין השעות
 15:0 0-16:0 0ל ט ל פ ו ן :
. 03-5631832

שומרים על קשר

מגזין האגודה "עד-הגג"
גם השנה נפיק עבורכם את המגזין
המקצועי שלנו "עד הגג" .המגזין ,מרכז
עבורכם את כל המידע הדרוש לכם לנהל
באופן מקצועי את ענייני הרכוש המשותף,
ובאמצעותו אנו מעדכנים אתכם על
הפעילויות שאנו מקיימים ברחבי הארץ .
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אמצעי תשלום
אצלנו ,אתם ממשיכים לבחור את הדרך הנוחה
ביותר עבורכם ,לשלם את דמי החברות!
 .1תשלום באמצעות הוראת קבע -למשלמים
באמצעי תשלום זה תינתן הנחה וחשבונכם
יחוייב בסכום של  28ש"ח ,ליח"ד ,לשנה בלבד
ובפריסה של עד  3תשלומים.
את שובר התשלום ,כשהוא מאושר ע”י הבנק ,יש להעביר "למערך החברים
באגודה" לפקס שמספרו.03-5631834 :
 .2תשלום באמצעות כרטיס אשראי  -למשלמים באמצעות תשלום זה תינתן
הנחה וחשבונכם יחוייב בסכום של  28ש"ח ,ליח"ד ,לשנה בלבד ובפריסה
של עד  4תשלומים.
א .לאחר תשלום החברות ,תונפק עבור המשלם קבלה על שמו הפרטי,
בה יצוין “ -תשלום עבור דמי חבר לאגודה לתרבות הדיור".
ב .נציגות הבית תציין בדוח החודשי ,כי מדובר בתשלום דמי החברות השנתי
לאגודה לתרבות הדיור.
ג .הואיל ומדובר בקופה ציבורית ,ההחזר למשלם( ,נציג הוועד או מי שאושר על
ידו) יהיה באמצעות שיק ו/או העברה בנקאית כדי שיהיה רישום מסודר על כך.
 .3תשלום באמצעות מעטפת תגוביינא  -במעטפת התגוביינא המצורפת תוכלו
לשלוח את שובר דמי החברות בצרוף שיק לפקודת“ :האגודה לתרבות הדיור בלבד"
והקבלה ,כשהיא חתומה ,תשלח אליכם חזרה בדואר.
 .4תשלום בבנק  -באמצעות שובר התשלום המצורף.
 .5תשלום באינטרנט  -תשלום באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של
האגודה שכתובתוwww.tarbut-hadiur.gov.il :
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מוקד שירות לקוחות ארצי
האגודה לתרבות הדיור מעמידה לרשותכם מוקד שירות לקוחות ארצי,
הפועל בימים א'-ה' בין השעות .08:00 - 17:00
באמצעות המוקד ,ניתן לקבל מענה
בנושאים הבאים :מידע על שירותי האגודה
ודרכי ההצטרפות ,הזמנת שירותים מסל
השירותים המגוון של האגודה ,רכישת
מוצרים לבית המשותף בתעריף מוזל ועוד.

אתר האינטרנט של האגודה
אמצעי תשלום ועוד

בקרו אותנו באתר האינטרנט המחודש שלנו ,הכולל גם את התוכנה
“לניהול ועד הבית" .האתר משרת את כל הדיירים בבתים המשותפים
ומכיל בתוכו מידע רב במגוון נושאים כמו :אודות האגודה ,תקנון
האגודה ,סל השירותים ,מידע ועדכונים ,כתבות בנושא הבית המשותף,
חוקים ,תקנות ,פורום בנושאי הרכוש המשותף ,טפסי הרשמה לאגודה
וחומר אינפורמטיבי אחר.
באמצעות האתר ,ניתן גם לשלם את דמי החברות בכרטיס אשראי
בהנחה ובפריסה של עד  4תשלומים.
כתובת אתר האינטרנט שלנוwww.tarbut-hadiur.gov.il :

התוכנה לניהול ועד הבית
הפעלת התוכנה “לניהול ועד הבית" ,מתאפשרת דרך אתר האינטרנט
של האגודה.
באמצעות התוכנה תוכלו לבצע את הפעולות הבאות :לנהל את ענייני
הרכוש המשותף ,לאחסן נתונים ,ניהול ומעקב אחר תשלומים לנותני
השירות השונים ,הפקת דוחות ,קבלות ועוד.
השימוש בתוכנה ניתן לחברי האגודה בלבד!
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מחוז מרכז

מחוז צפון

אבן יהודה
09-8915002
אור יהודה
03-5388888
אזור
03-6534553
אלעד
03-9078147
אריאל
03-9061694
באר יעקב
08-9151087
בני ברק
03-5776514
בני עייש
08-8596573
בת ים
03-5556375
גבעתיים
03-5722286
גדרה
08-8595440/2
הוד השרון
09-7759601
הרצליה
09-9547917
חולון
03-5027391/2
יבנה
08-9433487
יהוד  -מונסון
03-5391293
כפר סבא
09-7649181
לוד
08-9279988
מזכרת בתיה
08-9371115
נס ציונה
08-6227010
נתניה
09-8605829/31
פתח תקוה
03-9052398/9
קרית אונו
03-5311158
ראש העין
03-9007303
ראשון לציון 03-9547650/51/49
רחובות
08-9390507
רמלה
08-9771402
רמת גן
03-6753366/79
רמת השרון
03-5496158
רעננה
09-7610337
שהם
03-9723057
תל אביב
03-7910335

073-2170478
אור עקיבא
04-6489468
בית שאן
04-6289937
בנימינה
04-6297160
זכרון יעקב
04-6331866
חדרה
04-8356990/89
חיפה
04-6186058
חריש
04-6791743
טבריה
04-8572460
טירת הכרמל
04-9596032
יקנעם
04-9085573
כרמיאל
מעלות תרשיחא 04-9972393
04-6417000
מגדל העמק
04-9879870
נהריה
04-6459209
נצרת
04-6478876
נצרת עילית
04-8299222
נשר
04-9956257
עכו
04-6520409
עפולה
04-6297453
צפת
04-6969695
קצרין
04-8478438
קרית אתא
04-8780864
קרית ביאליק
04-8357464
קרית חיים
04-9539256
קרית טבעון
04-6899902
קרית ים
04-8780130
קרית מוצקין
04-6949391
קרית שמונה
קרית שפרינצק 04-8337634
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מחוז דרום
אופקים
08-9928518
אילת
08-6367291
אשדוד
08-8545860/1/2
אשקלון
08-6748610
באר שבע
08-9103828
דימונה
08-6563253
נתיבות
08-9941801
ערד
08-9951623
קרית גת
08-6602243
קרית מלאכי
08-8581711
שדרות
08-6620276

צפון

ירושלים
מרכז

רשימת טלפונים

מחוז ירושלים
אפרת
02-9939360
בית שמש
02-9909949
גבעת זאב
02-5360162-3
ירושלים
02-6240444
מודיעין
08-9726094
מעלה אדומים
02-5351354
קרית ארבע
02-9969515

דרום
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סל מוצרים לרכוש המשותף
כלקוחות האגודה אתם יכולים לרכוש מוצרים לרכוש המשותף בתעריף
מוזל.
להלן רשימת המוצרים השיווקיים:

• מראה .
• קופת ועד הבית (דמוי ספר) .
• שעון קיר  +מד טמפ' .
• לוח מודעות  -מעוצב.
• ארגז כלים  8 +כלי עבודה .
• שילטי בטיחות והכוונה.
• ספר "שכנים" מאת עו"ד אבי ענתבי .
לפרטים נוספים ולהזמנת מוצרים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות
הארצי בטל'* 8484 :
איסוף ההזמנה יתבצע בסניפי האגודה או במשרדי המחוזות.
ניתן לקבל את המוצרים ישירות לבית הלקוח במימון עלות המשלוח.
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