
 
 

 
 

 )מ" אד(   לדיור משותף  האגוד
Co-Housing Israel (CHI) 

 השגה-ברלדיור שיתופי  קהילותליצור בישראל הוא האגודה לדיור משותף (אד"מ)  ד שלעהי
דורית. אד"מ  -דורית או רב-בהזדקנות בריאה בסביבה חד שתומכותקהילות  . אלו+50בני עבור 

 החדשנותבהשראת רשומה ברשם האגודות השיתופיות, שהוקמה  היא אגודה שיתופית
, ובהשראת תנועת הדיור המשותף  עירוני וכפרי דיור משותףהישראלית בעיצוב מגוון צורות של 

 )co-housing (והלת על ידי חבריה וחברותיה. פעלת ומנ. האגודה מובאירופה ובצפון אמריקה 
 

 קהילות אד"מ מחוייבות: 
 

 תמיכה הדדית למען הזדקנות בקהילה, סובלנות ושוויון לשמור על ערכי  -
 דתיות וחילוניות ומסורות תפיסות מגוון ולכבד  להכיל -
 יחידות דיור עצמאיות  30 עד  שישתלבו עם  משותפיםלפעול במרחבים ומתקנים  -
 עצמאות פיננסית אישית  הדדית קהילתית עם  תמיכהלשלב  -
צרכי הדיירים המזדקנים תוך  על   שעונה לעצב את הקהילה ואת המגורים באופן  -

 ההשגה-חיזוק הקהילתיות וברות
, והשתתפות בפרויקטים לטובת  החיים-לאורך, למידה סביבתיתלעודד אחריות  -

 הקהילות שלנו והקהילות הסובבות אותנו 

דיור בישובים שונים בישראל, הן פרויקטים מבוססי -פרויקטי  להקמת פועליםאד"מ  חברי
ואתם מזדהים עם תפיסת העולם שלנו אתם  במידה שכירות לטווח רחוק, והן מבוססי בעלות. 

בנייה של קהילה חדשה יחד איתנו.  בעיצוב, יצירה וכחברים באגודה ולתרום להצטרף מוזמנים 
 , צרו אתנו קשר: לפרטים
 Cohousingisrael@gmail.comדוא"ל: 

 https://www.facebook.com/groups/479676772172695פייסבוק: 
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Co-Housing Israel (CHI) 

 )מ" אד(   לדיור משותף  האגוד
 

Co-Housing Israel (CHI) aims to create affordable, intentional senior-only or 
multi-generational shared housing communities in Israel that support the 
healthy aging of people ages 50+. Inspired by Israeli innovations in community-
building, by new models of urban co-living, and by the growing co-housing 
movement in Europe and North America, CHI is a cooperative registered with 
the Registrar of Cooperative Societies and is directed and managed by its 
members.  

CHI communities strive to: 

• Adhere to principles of equality, tolerance, and mutual support for 
healthy aging in place 

• Be inclusive and respectful of diverse secular and religious views and 
practices 

• Revolve around generous and shared common spaces and facilities 
(outdoor and indoor), together with up to 30 private housing units  

• Build on community interdependence while maintaining individual financial 
independence  

• Feature design elements that will address the needs of senior residents 
while at the same time contribute to affordability and a sense of 
community  

• Encourage environmental responsibility, life-long learning, and 
participation in service projects in both our own and broader 
communities. 

 
CHI members are working to create both rental and purchase models in different 
locations around Israel.   
 

Cohousingisrael@gmail.comEmail:  
 https://www.facebook.com/groups/479676772172695Facebook:  
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