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Older Persons and Institutionalization: Legal and Ethical Issues 

 
 סוגיות משפטיות נבחרות במסגרות מוסדיות לזקנים

 
 אוניברסיטת חיפה –החוג לגרונטולוגיה 

 ישראל דורון פרופ'
 
 

עות להסדרה המשפטית הרחבה של מסגרות מוסדיות :  מטרת הקורס לעסוק בצורה מעמיקה בסוגיות משפטיות הנוגמטרת הקורס
 . , לרבות דיור מוגןלזקנים בישראל

 
Course description: The course will deal in depth with legal and ethical issues surrounding the 
institutionalization of older persons. 
 

 
 : קורס הוראה פרונטלי.אופי הקורס

 
 נקודות בגין ציון מיטיב בגין השתתפות ותרומה מיוחדת לקורס. 8תוספת של עד   חן אמריקאי, חומר פתוח.: מבמטלות

 
 נושאי השיעורים וחומר קריאה:

 
 רקע חברתי כולל -מסגרות מוסדיות לזקנים   .א

 חומר קריאה:
 נתונים סטטיסטיים אודות מיסוד זקנים

 
 תהתמונה המשפטית הכולל –זיקנה, סביבה ומוסדות  .ב

 חומר קריאה:
 רחמים מרדכי נ. חפץ ניר ואח', 71716/01ת"א )ת"א(, 

 החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים ביחס למעמד א.ב.א.
 

 "מיפוי" תחום המוסדות לזקנים והבעיות עם הביזור והפרגמנטציה .ג
 חומר קריאה:

 .48-84דוח ועדת ליצמן, עמ' 
 

 מסגרות דיור לזקנים בקהילה. חוק התכנון והבניה והבעיות המשפטיות סביב הקמת .ד
 חומר קריאה:

 .39-20 (,6מקרקעין, ג)(. חוקיות הקמת מסגרות דיור לזקנים בשכונות מגורים. 2004דוידי, א. )ודורון, י., ברנט, ר. 

 , רן נ. הועדה המקומית לתו"ב רמתן גן.410/87פסק דין ע"פ 

 , רונן נ. הועדה המקומית לתו"ב אונו.326/86פסק דין ע"פ 

 , גורה נ. המוסד לביטוח לאומי33417-10-12עב"ל 

 , המוסד לביטוח לאומי נ. נזימה178-08עב"ל 
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 ההסדרה המשפטית של דיור מוגן והייחודיות המשפטית שלו. .ה

 חומר קריאה:
 .340-317 (,3חברה ורווחה, כד)(. דיור תומך לזקנים בישראל: שליטת השוק או פיקוח ממשלתי? 2004דורון, י. וליטמן, א. )

 + התקנות מכוחו 2012-חוק הדיור המוגן, תשע"ב

 
 בתי אבות לעצמאיים ותשושים: הבעייתיות של המסגרת החוקית הקיימת. .ו

 חומר קריאה
 (. ירושלים: אשל.67-87)עמ'  משפט צדק וזיקנהכאשר החוק פוגש זקנים בבתי אבות. מתוך י' דורון,  –( פרק שלישי 2010דורון, י. )

 1965על המעונות תשכ"ה חוק הפיקוח 
 1967תקנות הפיקוח על המעונות )דרכי פיקוח( תשכ"ח 

 1977תקנות הפיקוח על המעונות )תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לזקנים( תשל"ז 
 2001תקנות הפיקוח על המעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים( תשס"א 

 
 רשות:

, אוניברסיטת תל תל אביב: רמות, סוגיות ושיטות התערבות -הזקן, המשפחה והמסגרת המוסדית  (. 1997. )יקוביץולבנשטיין, א. 
 .9-36אביב, עמ' 

, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל סוגיות ושיטות התערבות -הזקן, המשפחה והמסגרת המוסדית (. 1997), .יקוביץולבנשטיין, א. 
 .81-86אביב, עמ' 
 
 

 בתי חולים סיעודיים: הבעייתיות של המסגרת החוקית הקיימת. .ז
 חומר קריאה:

 עתירה לבג"צ איגוד בתי החולים הסיעודיים
 

 טיפול ממושך בזקנים.סוגיית המסגרת החוקית למימון השהות במוסדות ל .ח
 חומר קריאה:

 שר הבריאותנ.  עו"ד אריה שחם, 4613/03בג"צ 
 

 I -חוזי בתי אבות  .ט
 חומר קריאה:

 , יורשי המנוחה הינדה מילגרום ז"ל נ. מרכז משען1185/97רע"א 
 יעקב פרל נ. מרכז משען,  1034/97ה"פ )ת"א(, 
 אבותסולומון בתי -אורבך נ. בלושטיין, 16156/04תא )ת"א(, 
 פרלמוטר נ. מגדל זהב בע"מ., 1669/03תא )חי'(, 

 
 

 II –חוזי בתי אבות  .י
 חומר קריאה:

 מגדל זהב בע"מ נ. המועצה הישראלית לצרכנות, 5017/98ע"ש 
 קסל נ. מלון עדן נהריה ואח', )מחוזי חיפה(, 3475/06ע"א 

 
 אחריות משפטית בנזיקין של מוסדות לזקנים. .יא

 חומר קריאה:
 לביא נ. א.פ. השקעות בע"מ, 63/0516ע"א )חי'( 
 דאמוני נ. עמל בע"מ, 2883/04ע"א )חי'( 

 מנקיס נ. בית אבות תפארת בנים, 348/86ם(, -ת"א )י
 בירמן נ .קופ"ח מאוחדת, 42662/03ת"א )ת"א(, 
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 "GPS-משפטיות: הדוגמא של מצלמות המעקב ו"אזיקי ה-סוגיות אתיות .יב
 
 

 המשפטית של מסגרות מוסדיותעתיד ההסדרה  : סיכום ואינטגרציה .יג
 

 על פי הצורך ייתכנו שינויים בתכנית
  idoron@univ.haifa.ac.il ;; 8249954, מגדל אשכול; טלפון: 1014, חדר 0011:-12:00', ד: ימי שעת קבלה 

 
  http://research.haifa.ac.il/~doronfamאתר אינטרנט: 
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