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  הצעת חוק לתיקון חוק הדיור המוגן  -אישור בקריאה טרומית  הנדון:

(מס'  2015במרץ  20אשר פורסם ביום  2014בדוח התקופתי של החברה לשנת  9.2בהמשך לאמור בסעיף 

אושרה בהצבעה בכנסת בקריאה  2016בפברואר  3), מודיעה החברה כי ביום 2015-01-056155אסמכתא: 

") בקשר עם הבטחת כספי חוק הדיור המוגן(" 2012-טרומית, הצעת חוק לתיקון חוק הדיור המוגן, התשע"ב

חוק פרטית, אישורה יובהר, כי כיוון שהמדובר בהצעת "). הצעת החוקדיירי בית דיור מוגן ("הפיקדון של 

   בקריאה טרומית הינו תנאי להעברתה להכנה לקריאה ראשונה בכנסת. 

  רקע 

בהסדרת מערכת היחסים שבין מפעיל בית דיור מוגן ודיירי פורסם חוק הדיור המוגן העוסק  2012בחודש יוני 

נכנס לתוקפו הסעיף בחוק הדיור המוגן שעניינו "בטוחות להבטחת כספי הפיקדון"  2015יוני  בחודשהבית. 

"). סעיף הבטוחות קבע מספר חלופות אפשריות שבהתאם להן על מפעיל בית סעיף הבטוחותשל הדיירים ("

  לפעול לשם הבטחת כספי הדיירים. מוגןהדיור ה

פעלה להעמדת כה החברה לכניסת סעיף הבטוחות לתוקף ויצוין, כי ממועד פרסום חוק הדיור המוגן נער

מובטחים באמצעות בטוחות בהתאם להוראות החוק, באופן שהדיירים אשר הפקידו בידי החברה פיקדונות, 

  . (למעט מקרים חריגים)  משכנתא ראשונה

  הצעת החוק

מפעיל בית דיור מוגן להעמיד בהתאם להצעת החוק, המהווה הצעה לתיקון של חוק הדיור המוגן, יהיה על 

לדייר בבית הדיור המוגן, לשם הבטחת מלוא כספי הפיקדון שהופקדו אצלו, ערבות בנקאית, אשר במלוא 

 מבטח וזאת על ידיהדייר כספי הפיקדון שהפקיד או לבטח את , המוגן העלות שלה יישא מפעיל בית הדיור

 למועדו החברה ידיעת למיטבכי  יודגש שולמו מראש.כמוטב בלתי חוזר בחוזה הביטוח, כאשר דמי הביטוח 

 ובהתאם, רלוונטית אינה זו חלופה ולפיכך כאמור ביטוח פוליסת לרכישת אפשרות קיימת לא זה מיידי דוח

   .על פי הצעת החוק למעשה הלכה שתתאפשר היחידה החלופה הינה הבנקאית הערבות חלופת

  :כדלקמן ולעדכןהאמור, מתכבדת החברה להבהיר  לאור

טרומית ובטרם הבאתה להצבעה בקריאה ראשונה  קריאההצעת החוק הינה הצעת חוק פרטית שאושרה ב

בכנסת, היא תוחזר לדיון בוועדות השונות לענייני חקיקה. יתרה, בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני 

פופה ההצעה , בטרם תובא הצעת החוק לקריאה ראשונה בכנסת, תהא כ2016בינואר  31חקיקה מיום 

לאישור משרד הבריאות, משרד המשפטים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. כמו כן, להבנת החברה 

ולמועד דוח מיידי זה, בכוונת חברי הכנסת יוזמי חוק הדיור המוגן לפעול לגיבוש הסכמות בין מפעילי בתי 

רה ייתכנו בהצעת החוק שינויים דיור מוגן ודיירים לשם גיבוש הצעת חוק מוסכמת. לפיכך, להערכת החב

   ונה בכנסת. אף מהותיים) בטרם תובא לאישור בקריאה ראשייתכן (ו
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למיטב ידיעת החברה, במסגרת הדיונים לגיבוש הצעת חוק מוסכמת כאמור לעיל, בכוונת מפעילי בתי דיור 

שם הבטחת מוגן לפעול לקידומה של הצעת חוק אשר תאפשר רישומה של משכנתא ראשונה במקרקעין ל

  החזרי הפיקדונות לדיירים בהתאם להוראות חוק הדיור המוגן (וכפי שפעלה החברה כאמור לעיל).

ככל שבנוסחה הסופי של הצעת החוק, תיוותר בטוחה מסוג של משכנתא מדרגה ראשונה (בטוחה הקיימת 

אוי בין הצורך להגן על בחוק הדיור המוגן נכון למועד דוח מיידי זה), בטוחה שלהבנת החברה מהווה איזון ר

בתי הדיור המוגן, לא יהא בכך משום השפעה מהותית על כספי הדיירים לבין הצורך להגן על המשך תפעול 

  החברה.

לכך השפעה מהותית להיות  עלולה, ככתבה וכלשונה, ככל שהצעת החוק תאושר בסופו של ההליךעם זאת, 

בהקשר זה יצוין כי רה על ענף הדיור המוגן בכלל. לרעה על עסקיה של החברה בפרט, ולהערכת הנהלת החב

  לעמדת החברה, מדובר בהצעת חוק שאינה ניתנת ליישום נוכח המציאות הכלכלית בענף בתי הדיור המוגן. 

יובהר, כי למועד דוח מיידי זה אין בידי החברה יכולת לתת מענה לדרישות הנובעות מהצעת החוק ואין 

בהתאם, בכוונת  לעמוד בו בעתיד ככל שהצעת החוק תעבור במתכונתה הנוכחית.ביכולתה להעריך האם תוכל 

להביא לכך כי הצעת החוק תתוקן, קודם להבאתה לקריאה ראשונה, באופן שהיא תכלול  החברה לפעול

  הוראות בדבר הבטחת כספי הפיקדון של הדיירים שהחברה תהא מסוגלת לעמוד בהן. 

  

בדוח זה נכלל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

. מידע זה מתייחס להערכות בקשר לאירועים או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה 1968-התשכ"ח

וודאית ואינה בשליטת החברה בלבד, לרבות באשר לנוסח הסופי של תיקון חוק הדיור המוגן אשר יאושר 

של הנהלת החברה  תצופה פני עתיד כאמור מבוסס על הערכותיה הסובייקטיביובסופו של יום. מידע 

  והתממשותו או אי התממשותו מושפע מגורמים שלא ניתן בהכרח להעריכם מראש.

  

 

  בכבוד רב,
  

  דיור מוגן בע"מ -אחוזת בית רעננה 
  באמצעות מר ניר בן ברוך, סמנכ"ל הכספים
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