
 תאריך: ______________                                                                          יד שרה מכל הלב                  

 מוקד מצוקה                   
 לשירותי מוקד המצוקה בקשהטופס 

 

 ה, מנויים יקרים, טופס זה מיועד להתחברות לשירותי מוקד המצוקה של יד שר

 להלן מס' דגשים לקבלת השירות:, מילוי הטופס במלואו יאפשר לנו להעניק לכם שרות טוב יותרשימו לב !  

  ,משעון השבת. מנותקלדאוג ששקע החשמל המיועד למכשיר המצוקה יהיה  ישבמידה ויש לכם שעון שבת  
 רצוי ששקע החשמל המיועד למכשיר המצוקה יהיה קרוב לשקע טלפון במרכז הבית. 
 במקרה של הפסקת חשמל יחדל קו הטלפון בביתכם מחובר לחשמל, כגון קו של חברת "הוט", קו הטלפון במידה ו

 לפעול וכתוצאה מכך מכשיר המצוקה לא יפעל.
 עליכם לבדוק מול,  נטויזין וכדו' 073קווי זהב,   072ון: במידה ותשתית קו הטלפון בביתכם הינו של ספק אינטרנט כג 

 אפשרות חיבור לחצן מצוקה. הספק שקיימת
 

 :פרטים אישיים  

  גיל:   מצב משפחתי:  שם משפחה: 

  תאריך לידה:  מספר תעודת זהות:  שם פרטי:

  תאריך לידה:  מספר תעודת זהות:  שם בן הזוג:

  מספר סלולרי:  מספר טלפון נוסף:  טלפון בבית:

 כן    /    לא  ניצול שואה    ארץ מוצא
 

 : __________________________________אר אלקטרוניכתובת דו
 

 :כתובת

  דירה:  קומה:  כניסה:  מס':  רחוב:

  מיקוד:  עיר:  שכונה:

  ציון גישה מיוחדת לדירה:

   שפות דיבור:
 

 :מידע על מצב בריאותי  

 : שם בן הזוג :  שם מנוי 

 לא כן לא כן 

     / קשיי שמיעהאילמות  מצב המונע תקשורת: דמנציה / חירשות /

     חולה קרדיאלי )לאחר התקף לב(

     אלרגיה לתרופות

     סובל מנפילות

 עצמאי / מוגבל   / סיעודי עצמאי / מוגבל   / סיעודי מצב תפקודי

 הנחיות חיוניות :

 

 :פרטי קופת חולים   

 מכבי  מאוחדת   לאומית  כללית  שם קופת חולים:

 מכבי מגן  מאוחדת עדיף  לאומית ועוד  כללית מושלם  סוג ביטוח משלים:

 

 מרפאה: ___________  טלפון: _____________שם הרופא המטפל: ___________  טלפון: _____________

 

  



 :פרטי אנשי קשר 

 .+ אנשי קשר נוספים שכן אחד שברשותו מפתח לדירהנא לציין לפחות 

 

 קרובי משפחה:

 מפתח / עיר  כתובת טלפון נייד בעבודה טלפון טלפון בבית קירבה שם 

1 
 

    
 

 כן / לא

2 
 

    
 

 כן / לא

3 
 

    
 

 כן / לא
 
 שכנים ואנשי קשר נוספים: 

 מפתח / עיר כתובת טלפון נייד טלפון בעבודה טלפון בבית קירבה שם 

1 
 

    
 

 כן / לא

2 
 

    
 

 כן / לא

3 
 

    
 

 כן / לא
 

 בירורים והודעות הקשורות למכשיר ולמנוי: לנושא ההתקנה, איש הקשר   

 שם: ______________    קרבה: _________  מס' טלפון: _____________   מס' טלפון נייד: _____________   

 שם עובדת סוציאלית או לשכה מטפלת: ____________________________   מספר טלפון: ______________ 

  

 :כתקהילה תומ –למנויי אש"ל 

  טלפון נייד:  טלפון בבית:  שם אב / אם הבית:

  שעות השירות:  טלפון:  חברת רופאים:
 

 הנני נותן בזה את הסכמתי לכך כי עובדי יד שרה ומתנדביה ימסרו כל מידע רפואי רלוונטי לכל גורם המסייע לי.
 

 שקלים עם התקנת המכשיר.  150: של ת על מכשיר המצוקה עלי להפקיד סךידוע לי כי לשם הבטחת שמירה מרבי
 יוחזר עם החזרת המכשיר במצב תקין לאגודת "יד שרה".  -סכום זה 

 שקלים עבור סוללת הגיבוי וביטוח המכשיר. 300בנוסף עלי לשלם תשלום חד פעמי של 
 

 
    חתימה:                שם המבקש: ________________    מספר זהות: 

 

 

 !מכל הלביאות טובה צוות המוקד מאחל לכם בר

 20-466-66-00ולהיות לעזר בטלפון: נשמח תמיד לענות 

 

 

 

 

 שם המעדכן /ת: ________________      :   עודכן בתאריך:  __________________למילוי במשרד
 אחר __________                 אש"ל                     ניצול שואה                 פרטי             : סוג התקנה



  

 

 96187  ירושלים  124שדרות הרצל,                      יד שרה                
 02-6444-494 :פקס  02-6444-422 :טלפון                מוקד מצוקה           

 בס"ד

 '   מס הסכם          
 

 ביום _____________________   שנערך ונחתם ב ____________________ 
 שרה"( מצד אחד-)להלן: "יד                  580030104, ירושלים. עמותה רשומה לפי מס' 124שרה, משדרות הרצל -בין אגודת יד

  
 )להלן: "השואל"( מצד שני                                                                              ובין:______________________________

 
 שרה הינה גוף וולנטרי העוסק במתן עזרה וסיעוד לחולים. הואיל ויד

 בכפוף לתנאי הסכם זה: שדר מצוקהממיד שרה להשאיל לשואל, וברצון השואל לשאול  יד שרהוהואיל וברצון 
 

 כדלהלן:לפיכך באו הצדדים לידי הסכמה 
 

 חלק בלתי נפרד ממנו. הואהמבוא להסכם זה  .1
     _______ __       __שמספרו  ______ ד הכולל לחצן נייד ושנאימצוקה אח שדרשרה משאילה לשואל מ יד .2

_________ 

 שרה. יד אמצעותאת שרותיו ב ייתןמצוקה ה מוקד .3
דרך שיראו לנכון כדי לענות לקריאת החירום שרה ו/או כל גורם אחר שמוזעק לטובתו לפעול בכל  ידמ השואל מבקש .4

השואל מצהיר כי שתושמע מהמשדר דלעיל. בקשה זו כוללת פריצת דלתות ביתו ו/או סורגים, חלונות וכו' לצורך הצלתו, ו
 לא יהיו לו שום תביעות בקשר לנזקים שיגרמו כתוצאה מזה.

 
ולשלם את הוצאות הגופים או הגורמים אשר  קהמשדר המצויגרמו עקב הפעלת שיב לשאת בכל ההוצאות השואל מתחי .5

השואל ובגין שירותים שקיבל  "יע משדר המצוקהת הפעלשרה בהוצאות -רה לא תשא ידיוזעקו לעזרתו. בשום מק
 השואל.

 
כמו כן אפשר שתהא לרבות טעויות אנוש, ו/ או במשדר המצוקה  מגבלות בקשר הטלפוניעלולות להיות ל ידוע כי לשוא .6

 .בלת הקריאה ו/או הודעה של השואלתמנע את קאשר  תקלה טכנית
 
השואל מצהיר כי ידוע לו שמכשיר המצוקה מחובר לקו טלפון, לכן אם קו הטלפון קשור לחשמל, כגון קו טלפון של חברת  .7

 "הוט", כי אז במקרה של הפסקת חשמל יחדל קו הטלפון לפעול וכתוצאה מכך מכשיר המצוקה לא יפעל.
 
שרה אינה אחראית לכך שהגוף המוזעק אכן ייענה לקריאה וכי אין היא אחראית לכל -כי ידמסכים לכך  והואלשואל ידוע  .8

 מעשה או מחדל של הגוף המוזעק.
 
השואל מצהיר כי לא שילם ליד שרה כל תמורה בגין שירות הפעלת משדר המצוקה ואזעקת הגורמים המסייעים, למעט  .9

 בהתקנת משדר המצוקה. עבור השתתפות₪  300תשלום חד פעמי בסך: 
 

דמי עירבון. סכום זה יוחזר עם החזרת משדר המצוקה במצב תקין ליד ₪  150לשואל ידוע כי עליו להפקיד סכום של  .10
 שרה.

 השואל מצהיר כי לא שילם ליד שרה כל תמורה בגין שירותים נלווים ו/או שירותים רפואיים. .11

ו שירותים רפואיים וקבלת החזר כספי בגין הזמנת אמבולנס וכל לשואל ידוע כי האחריות למתן שירותים נלווים ו/ א .12
 המשתמע מכך הינה באחריות ספק השירותים הרפואיים בלבד.

  
אל השו השואל מצהיר כי ידוע לו שמכשיר המצוקה הוא רכוש יד שרה והמכשיר ניתן לו בהשאלה לתקופת מתן השירות. .13

ההשאלה או במועד שייקבע  בתום תקופת ליד שרה להחזירו ולתקינותו ומתחייב המצוקה מכשיר אחראי לשלמות 
 שקיבלו.במצב תקין וטוב כפי  כשהמכשיר

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_____________________________________                              ________________________________ 
 השואל                                                                                            שרה    -בשם יד                         

 

 

 אחר __________            אש"ל                        פרטי             : סוג התקנה

         מזומן        המחאה       כרטיס אשראי           :אופן התשלום

 ₪ סה"כ ______________      ₪ __________  בסך: דמי עירבון       ₪ ___________  בסך: תשלום חד פעמיהתקבל 



 
 _____________________________  __הערות: _______________________________________________

 . מנוי   2. מוקד    F – 27/2                                                   1טופס  


