
1 
 

 
 

כוח מתמשך, למסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס  יפוישאלות ותשובות הנוגעות לי

 21.08.2021 –תאריך  "המסמכים"( ולמסמך הבעת רצון )להלן:

להלן מאגר שאלות ותשובות שריכז האפוטרופוס הכללי כשירות לציבור עוה"ד העוסקים בכלים 

לחוק הכשרות המשפטית  1)פרק שני 18במסגרת תיקון  הוספור שאהמשפטיים החדשים 

 יפויותקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )י "("החוק-)להלן 1962-והאפוטרופסות, התשכ"ב

-(, התשע"ז" המסמכים, להלן: "מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצוןהנחיות  כוח מתמשך,

 (."התקנות" –)להלן  2017

התשובות הן בגדר המלצת האפוטרופוס הכללי ואינן באות להחליף את שיקול דעת עוה"ד העוסקים 

לנסיבות בתי המשפט חקיקה, לפסיקת  תיקוניהתשובות עשויות להשתנות בהתאם ל בתחום.

בידי  חדשהאו מדיניות לגיבוש עמדה או  יםיחסות לעניין מסוומיוחדות המתיקונקרטיות 

 . האפוטרופוס הכללי

 : אם תפנה/י אלינו למייל נודה ,או אחרת טעות משפטיתבתשובות נפלה לדעתך אם 

ycm@justice.gov.il  ה והשגותיך וכן נימוק בדבר התשובה התשובה שניתנ, השאלה -יצוינו וב

 הנכונה לשיטתך. 

 .כאחד וגברים לנשים מיועד אך, זכר בלשון מאגר השאלות והתשובות נוסח

 בהמשך יפורסם גם מדריך ל"מיופה כוח מתמשך".  . "מדריך לממנה"מידע נוסף ניתן למצוא ב

המשפטי המרתק  המאגר יסייע לעוה"ד בעבודתם ומאחלים לעוסקים בתחוםכי אנו מקווים 

 הצלחה רבה!החדש, 
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 : מידע כללי לממנה 1: נושא 1פרק

 ? שונות סיוע בשאלותקבלת למי ניתן לפנות ל: שאלה .1

 :תשובה

 למוקד השירות הקשורות במילוי הטפסים ניתן לפנות  בשאלות טכניות וכלליות

, בימים ראשון עד חמישי, בין 08-6831664בטלפון:  והמידע של משרד המשפטים

 . 08:00-16:00השעות 

  טכנולוגיות תועבר הפניה ע"י נציג השירות לאגף  תקלה טכניתבמקרה של

 והתשובה תמסר לפונה.  דיגיטליות ומידע

 יופנו ע"י נציגי מוקד השירות לגורם הרלוונטי  מהותיות שאלות מקצועיות

 (.במחוז הרלוונטי באפוטרופוס הכללי )לרכז הבכיר או לרפרנט המשפטי

  דרכי התקשרות ישירות עם הרכזים הבכירים במחוזות–  

 .שלישילמעט ביום , 12:30-8:30בין השעות  'ה-'בימים א - טלפונית)

 -ניתן לפנות בכל עת( - במייל 

o לטלפון  –, גב' עפרה ישראל, גב' מולונש קסהוןמר אמיר דורון -מחוז מרכז

 justice.gov.iltlv-ycm@או לכתובת מייל  3923333-073

o או לכתובת מייל 073-3921060לטלפון  -גב' ענבל לוי  -מחוז חיפה 

InbalLe@Justice.gov.il 

o או לכתובת מייל   073-3922300גב' פאני אלחייאני טלפון  -מחוז דרום

FaniA@justice.gov.il . 

o ובת מיילאו לכת 073-3927027 לטלפון -גב' חיה יחיא  -מחוז ירושלים- 

HayaYe@justice.gov.il 

  בשאלות משפטיות הנוגעות למדיניות האפוטרופוס הכללי או לפרשנות המומלצת

 ycm@justice.gov.il  –על ידו ניתן לפנות לכתובת מייל ייעודית 

 מסמכיםה:  אופן הפקדת 1: נושא 2פרק

שאלה: האם תוכלו להסביר כיצד מפקידים את המסמכים והאם יש צורך בהפקדת  .2

 מסמך המקור או מספיק להפקיד רק באופן מקוון?

 : בהתאם לתיקון התקנות בנושא, להלן התשובה:תשובה

  רצוןהפקדה של ייפוי כוח מתמשך, של מסמך הנחיות מקדימות או של מסמך הבעת 

באחת משתי החלופות הבאות )יש  באופן מקוון בלבד ניתן להפקיד את המסמכים האמורים

 לבחור בחלופה המבוקשת לפני הגשת המסמך במערכת הממוחשבת(:

בהגשת העותק המקורי המקוון של  -בהפקדה בידי עורך הדין שבפניו נחתם המסמך  (1)

בידי עורך הדין בחתימה המסמך, במערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי, חתום 

 אלקטרונית. 

 בהפקדה בידי הממנה או עורך המסמך שמתבצעת בשני שלבים: (2)

mailto:AmirD@justice.gov.il
mailto:InbalLe@Justice.gov.il
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mailto:%20ycm@justice.gov.il


6 
 

הגשת העותק המקורי המקוון של המסמך, בידי עורך הדין שבפניו נחתם  - שלב א'

המסמך, במערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי, חתום בידי עורך הדין בחתימה 

 ((.1אלקטרונית )כאמור בפסקה )

הזדהות חכמה של הממנה או עורך המסמך, לפי העניין, באתר ממשל זמין,  – שלב ב'

 ואישור המסמך שהוגש על ידי עורך הדין במערכת הממוחשבת.

   -נוכח כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות, יובהר כי  -

o  הפקדת המסמך בכל אחת מהחלופות לעיל הינה בהתאם לחלופות הקבועות

 בדין. 

o יש או  לשלוח את מסמך הנייר המקורי למשרדי האפוטרופוס להג אין צורך

הכללי; על עורך הדין לשמור את מסמך הנייר המקורי אצלו בהתאם 

 להוראות התיקון לתקנות.

o בצירוף הצהרה של עורך הדין לגבי הגשה עתידית של מסמך נייר  אין צורך

 מקורי. 

o  בתוקף למפרע מיום מאחר שהוראות לעניין ההפקדה בתיקון לתקנות הינן

, אין צורך בהשלמה של הגשת מסמך נייר מקורי גם לגבי מסמכים 24.3.2020

שהוגשו באופן מקוון במהלך תקופת הקורונה, אף אם צורפה להם הצהרה 

 של עורך הדין שבה הוא מתחייב להגיש בעתיד את מסמך הנייר המקורי.   

o ח הצהרת עו"ד הפקדה שהוחזרה לעוה"ד להשלמת מסמכים בשל אי משלו

ניתן להחזיר אותה לבדיקת הרכז  -בלבדבהפקדת ייפוי כוח מתמשך 

באפוטרופוס הכללי ללא צירוף ההצהרה. הפקדה כאמור שהוחזרה לצורך 

יש להשלים יתר המסמכים  –צירוף ההצהרה והשלמת מסמכים נוספים 

 ולהחזיר לבדיקת הרכז באפוטרופוס הכללי, ללא צירוף ההצהרה.  

וס הכללי מבקש להפנות את תשומת הלב כי בעקבות העלאת השירות האפוטרופ -

המאפשר לממנה ולמיופה הכוח להעלות מסמכים בהזדהות חכמה באתר, יש שינוי 

 בכניסה למערכת ההפקדות. 

 ."כשרות משפטית לעריכת מסמכים"כניסת עורכי דין למערכת 

 

 הפקדה של ייפוי כוח רפואי 

 :מאלה באחת להתבצע יכולה הממנה בידי רפואי כוח ייפוי של הפקדה

הזדהות חכמה  - בשירות חדשהפקדה של ייפוי כוח רפואי בידי הממנה יכולה להתבצע  .א

 של הממנה באתר ממשל זמין והעלאת מסמך סרוק של ייפוי הכוח הרפואי. 

 .לכניסה לשירות והסבר נוסף

 .הכללי האפוטרופוס של הרלבנטי במחוז הממנה של אישית בהתייצבות ה,בהגש .ב

  קבלת קהל

https://login.gov.il/nidp/idff/sso?id=LOA4Landing&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Faccount.gov.il%2FLAGBroker%3F%2522https%3A%2F%2Flegalcapacity-sc.justice.gov.il%2FHome%2FValidateSCEnter%2522
https://login.gov.il/nidp/idff/sso?id=LOA4Landing&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Faccount.gov.il%2FLAGBroker%3F%2522https%3A%2F%2Flegalcapacity-sc.justice.gov.il%2FHome%2FValidateSCEnter%2522
https://www.gov.il/BlobFolder/service/medical_continuous_power_of_attorney/he/Medical-personnel-Deposit.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/medical_continuous_power_of_attorney/he/Medical-personnel-Deposit.pdf
https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-virus-guardianship-agor
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 לפני לתוקף ונכנס האחרונה בשנה שנערך רפואי כוח ייפוי של הכוח מיופה בידי הפקדה 

 של הרלבנטי במחוז הכוח מיופה בידי אישי באופן המסמך של בהגשה תתבצע ,שהופקד

 .לתוקף כניסה על הצהרה בצירוף הכללי האפוטרופוס

 ייפוי הכוח הרפואי.בכל מקרה, על מיופה הכוח לשמור אצלו את מסמך הנייר המקורי של 

  הודעה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך או של ייפוי כוח רפואי 

  -משלוח הצהרה בדבר הכניסה לתוקף בידי מיופה הכוח יכול להיערך באחת מאלה  

הזדהות חכמה של מיופה הכוח באתר ממשל זמין והעלאת מסמך  -  בשירות חדש .א

 סרוק של ההצהרה על כניסה לתוקף. 

 לכניסה לשירות והסבר נוסף.

 האפוטרופוס של הרלבנטי במחוז הכוח מיופה של אישית בהתייצבות בהגשה .ב

  .הכללי

  קבלת קהל

י כוח, מיופה כוח אחד יכול להגיש את כל ההצהרות באחת הדרכים ימספר מיופ נםאם יש

 לעיל.

 מסמך  הודעה על ביטול או פקיעה של ייפוי כוח מתמשך, של ייפוי כוח רפואי, של

 הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס או של מסמך הבעת רצון

משלוח הודעה על ביטול או פקיעה של אחד המסמכים האמורים יכול להיערך באחת  

   -מאלה  

הזדהות חכמה של מגיש ההודעה באתר ממשל זמין והעלאת מסמך  - בשירות חדש .א

  סרוק של ההודעה.

 לכניסה לשרות והסבר נוסף.

 .הכללי האפוטרופוס של הרלבנטי במחוז אישית בהתייצבות ההודעה בהגשת .ב

  קבלת קהל

 הודעת ביטול תוגש בידי הממנה או עורך המסמך, לפי העניין.  

הודעה על פקיעה של ייפוי כוח רפואי או של ייפוי כוח מתמשך תוגש בידי הממנה אם 

ני הכניסה לתוקף ובידי מיופה הכוח אם העילה מתקיימת לאחר העילה מתקיימת לפ

הכניסה לתוקף. ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח, את 

קיעה היא התפטרות של מיופה אם עילת הפ. העילת הפקיעה ואת מועד התקיימותציון 

 אועל מיופה הכוח למסור בכתב הודעה לממנה על הפסקת פעילותו כמיופה כוח  ,הכוח

 ,לבת/בן הזוג של הממנה או לקרוב אחר )אם הממנה אינו מבין בדבר(  למסור זאת

מיופה הכוח למסור למחוז הרלוונטי לאחר מכן, על  .(5כב) 32 סעיף -ל בהתאם

באפוטרופוס הכללי העתק ממכתב התפטרות שנמסר לממנה ואישור על מועד קבלתו 

 בידי הממנה )ניתן לעשות זאת במייל(. 

  ?וכיצד מי רשאי לבצע הפקדה מקוונת של מסמכים שאלה: .3

: עורכי הדין שהוסמכו בידי האפוטרופוס הכללי הם היחידים המורשים להפקיד תשובה

 ייפוי כח מתמשך. 

https://www.gov.il/BlobFolder/service/effective_continuous_power_of_attorney/he/Undo-or-Snap.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/effective_continuous_power_of_attorney/he/Undo-or-Snap.pdf
https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-virus-guardianship-agor
https://www.gov.il/BlobFolder/service/cancellation_or_expiration_continuous_power_of_attorney/he/cancellation_or_expiration.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/cancellation_or_expiration_continuous_power_of_attorney/he/cancellation_or_expiration.pdf
https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-virus-guardianship-agor
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif106
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כשרות "הנקרא הכללי באמצעות כרטיס חכם באתר ההפקדות של האפוטרופוס  כיצד?

 ."(ההפקדותמערכת " )להלן: "ONLINE  ואפוטרופסותמשפטית 

 .באתר האינטרנטנוספות הקשורות במילוי הטופס נמצאות הנחיות אופן מילוי הטופס: 

 .כאןעל מילוי הטופס באתר, לחצו  קצר לסרטון הדרכה

 .כאןלחצו   לסרטון הדרכה מפורט על מילוי הטופס,

 .כאןלחצו  למצגת על הטופס המקוון,

 

 האם ניתן להגיש מסמכי ייפוי כוח מתמשך באופן לא מקוון?:  שאלה .4

 לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שלא באמצעות המערכת המקוונת.  :תשובה

לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )ייפוי כוח מתמשך,  )א(2תקנה מקור חוקי: 

 .2017-הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון(, תשע"ז

 

 איך מפקידים מסמכים? : שאלה .5

  ;כדלקמן זמין ממשל אתר דרך כנס למערכתיעל עורך הדין לה: תשובה

 על וללחוץ הכללי האפוטרופוס של לאתר להיכנס הדין עורך על, מסמכים להפקיד מנת על

 :סמכיםמ תוהפקד עריכה לצורך למערכת כניסה

 יופיע< לאחר הכניסה --(, למערכת כניסהלצורך ) שבאתר הירוק הכפתור על יש ללחוץ

 ", ד"עו" אייקון על ללחוץ יש< --. אייקונים עם כלים סרגל

 לעריכה האישי לאזור ישירות לאשימו לב: ) זמין ממשל אתר ייפתח עליו לחיצה לאחר

 '(. וכו ההפקדות עם הרגילה הטבלה את שכולל

 קוד את להקלידיש -- >-  "חכם כרטיס עם כניסה" על ללחוץ יש זמין ממשל באתר

 לצורך האישי והאזור הטבלה עם 'הרגיל' החלון ייפתח ואז, ללחוץ על "אישור", הכרטיס

 . מסמכים עריכת

 .כאןלסרטון הדרכה על מילוי הטופס באתר, לחצו 

 

, תוכנת USBשימוש בכרטיס חכם או  -: טכניקה 2: נושא 2פרק

 אישי" אזורחתימה, "

  – כרטיס חכםבשימוש  .6

מה עלי  –: "אינני מצליח להתחבר למערכת ההפקדות באמצעות הכרטיס החכם שאלה

 לעשות? 

הכניסה למערכת המקוונת יכולה להתבצע באמצעות כרטיס חכם וגם באמצעות תשובה: 

USB לבצע את הבדיקות הבאותעליך . במידה והחיבור באמצעותם נכשל- 

-לבדיקת נתוני הכרטיס  /https://smartcard.tehila.gov.ilעל עוה"ד להיכנס לאתר : 

 .לרבות תוקפו

יש <  -- ("לא נמצאה תעודה לבדיקה" )המערכת תיתן חיווי לפיו אם הבדיקה לא תקינה

ליחידת אין לפנות תמיכה בכרטיס חכם )( לצורך 1299)בטלפון:  לפנות לממשל זמין

( בכתובת: המחשוב של משרד המשפטים

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/smart_card  

"מסלול"  לאתרלבצע צילום מסך ולהיכנס עליך  –תקינה אם הבדיקה 

https://importstatus.mof.gov.il/ 

https://legal-capacity.justice.gov.il/
https://legal-capacity.justice.gov.il/
https://legal-capacity.justice.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/topics/continuous_power_of_attorney_agor
http://content.justice.gov.il/Guides/Agor/LegalCapacity/story_html5.html
http://content.justice.gov.il/Guides/Agor/LegalCapacity/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=_uxTfDiHuIM
https://www.youtube.com/watch?v=_uxTfDiHuIM
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/guide_21219/he/continuous%20power%20of%20attorney.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/guide_21219/he/continuous%20power%20of%20attorney.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_597.htm#Seif2
http://content.justice.gov.il/Guides/Agor/LegalCapacity/story_html5.html
http://content.justice.gov.il/Guides/Agor/LegalCapacity/story_html5.html
https://smartcard.tehila.gov.il/
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/smart_card
https://importstatus.mof.gov.il/
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לקבלת תמיכה  לממשל זמיןיש לפנות  < --לא צלחה במידה והכניסה לאתר מסלול 

 של משרד המשפטים(.  ליחידת המחשוב אין לפנותבכרטיס חכם )

אך עדיין לא ניתן להיכנס לאתר האינטרנט "כשרות  , 'מסלול'לאתר  סלהיכנהצלחת אם 

יש לצרף גם צילום  - /sc.justice.gov.il-https://legalcapacity -משפטית אונליין"

של משרד  מסך של תוצאת הכניסה לאתר כשרות משפטית אונליין ולפנות למוקד הטכני

 . 08:00-16:00, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08-6831664המשפטים בטלפון 

 

משמש מספר עובדים או ההאם ניתן לעשות שימוש בכרטיס חכם "משרדי" שאלה:  .7

אלקטרונית  םייחתשהוסמך, אך  אחדע"י עו"ד  םוייחתהאם ניתן לאשר שהמסמך יערך 

  ?שניבאמצעות כרטיס חכם של עורך דין 

לא, החתימה הפיסית והאלקטרונית צריכות להיות של אותו עו"ד באמצעות  תשובה:

 . ד שוניםכרטיסו החכם האישי, וזאת, להבדיל מ"כרטיס משרדי" שמשמש עו"

כוח מתמשך,  יפוילתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )י (2)א()6תקנה  :מקור חוקי

 (. 2017-הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון(, התשע"ז

 

 שאלה: מניין רוכשים כרטיס חכם? .8

 :רכישת כרטיס חכם נתמך ניתנת על ידי הגורמים הבאים: תשובה

 או בדואר אלקטרוני: 2007בטלפון:  , חברת פרסונל איי די *

.office@personalid.co.il 

 או בדואר אלקטרוני:8770בטלפון: , חברת קומסיין *info@comsign.co.il  

 לשכת עורכי הדין ניתן לקבל כרטיסים של קומסיין דרך ההוצאה לאור של. 

 תקלה: מופיעה הודעה על המסך: החיבור אינו פרטי. .9

 תשובה:

 

 

שאלה: מהי תוכנת החתימה המשמשת לחתימת ייפוי כוח מתמשך במערכת ההפקדות?  .10

 המשמשת במערכת נט המשפט? האם מדובר באותה תוכנת חתימה

כנה היחידה באמצעותה ניתן להפקיד את והיא התsign&verify -תוכנת תשובה:

 להורדת התוכנה ופרטים אודותיה:ם. המסמכי

  Sign & Verify תוכנת –מדריך למשתמש 

 

 מזו המשמשת לחתימה אלקטרונית של מסמכים במערכת נט המשפט.  שונהמדובר בתוכנה 

 

המאפשר לממנה ולמיופה הכוח "האזור האישי" למה משמש : האישי" האזורשאלה על " .11

  גישה למערכת ההפקדות?

האזור האישי" לממנה ולמיופה הכוח "בשלב שלאחר אישור ההפקדה, מאפשר  תשובה:

במסמכים שנמצאים  . עדכון זה מאפשר צפייהבחירתםלהתעדכן בנתוני התיק בזמנם ולפי 

הכוח המתמשך חתום בחותמת ההפקדה והדפסתו, במסמכי אישור  יפוי"בתיק" )במסמך י

 

פתרון תקלה- 
החיבור שלך אינו פרטי

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/smart_card
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/smart_card
https://legalcapacity-sc.justice.gov.il/
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_597.htm#Seif6
http://www.personalid.co.il/
mailto:office@personalid.co.il
http://www.comsign.co.il/
mailto:info@comsign.co.il
https://www.ibar.org.il/
https://www.ibar.org.il/
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/smart_card_guide_justice?chapterIndex=6
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/smart_card_guide_justice?chapterIndex=6
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וכן, , בתיק בפניות ובתשובות שהוגשו לאפוטרופוס הכללי ,ה לתוקףתכניסבההפקדה 

האישי יכול 'מיופה הכוח המתמשך'  באזורבנוסף, בסטטוס המסמך(. מאפשר להתעדכן 

 .הכוח המתמשך לתוקף יפויכניסת י להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה על 

  למילוי ידני -הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך 

  למילוי בהקלדה -כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך הצהרה על 

 

בכוונת האפוטרופוס הכללי לפתח במערכת המיחשובית אפשרויות לפעולות נוספות  -הערה

מתן אפשרות למסירת הודעה על שינוי פרטים וכן, מענה מותאם לבעלי טלפון  -ובכלל זה 

 "כשר" שאינם מקבלים הודעות בכתב.

מסוים החל לטפל בעריכת ייפוי כוח מתמשך )נפגש עם הממנה שעו"ד  במקרהשאלה:  .12

האם ניתן  .וניסח את טיוטת ייפוי הכוח המתמשך( ונבצר ממנו להשלים את התהליך

לעו"ד אחר  להעביר את השלמת התהליך וסיום הטיפול בעריכת ייפוי הכוח המתמשך

י ימיופ+ האם אפשר שחתימת המסמך ע"י הממנה  )שכמובן הוסמך לעריכת יכ"מ(?

 כיצד ? –אם כן  ערך בפני עוה"ד השני?ית הכוח

התנאים ולפעול על פי  יד32סעיף אמור בלפעול בהתאם לריך עורך הדין הממשיך צתשובה: 

 גם מצהיר., עליהם הוא הנדרשים ממנו

הכרטיס באמצעות עורך הדין ה"חדש" לערוך טיוטה חדשה במערכת האישית שלו, על 

 לעשות שימוש במערכת של עורך הדין הקודם.ואין שלו, האישי החכם 

 : עדכון כתובת / פרטי התקשרות3נושא 

כתובת/פרטי התקשרות של הממנה או  עדכוןכיצד יש לפעול במקרה שנדרש : שאלה .13

 מיופה הכוח?

ובנוסף  יה בכתב לרכז במחוז הרלוונטייבאמצעות פנכיום עדכון יכול להיעשות : תשובה

האישי  לאזורבאמצעות כניסה מיופה כוח, לעדכן את הכתובת ישנה אפשרות לממנה ו

 במערכת ההזדהות הממשלתית באתר ממשל זמין.

 פוי כח רפואי י: הפקדת י1: נושא 3פרק 

 רפואי כוח ייפוי הפקדת .14

 :מאלה באחת להתבצע יכולה הממנה בידי רפואי כוח ייפוי של הפקדה

 של סרוק מסמך והעלאת זמין ממשל באתר הממנה של חכמה הזדהות - חדש בשירות  .א

 .רפואיה הכוח ייפוי

 .להסבר על השרות

 לכניסה לשרות.

 

 .הכללי האפוטרופוס של הרלבנטי במחוז הממנה של אישית בהתייצבות ה ידנית,בהגש  .ב

  קבלת קהל

 

https://www.gov.il/BlobFolder/service/effective_continuous_power_of_attorney/he/manual.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/effective_continuous_power_of_attorney/he/manual.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/effective_continuous_power_of_attorney/he/manual.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/effective_continuous_power_of_attorney/he/typing.docx
https://www.gov.il/BlobFolder/service/effective_continuous_power_of_attorney/he/typing.docx
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif98
https://www.gov.il/BlobFolder/service/medical_continuous_power_of_attorney/he/Medical-personnel-Deposit.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/medical_continuous_power_of_attorney/he/Medical-personnel-Deposit.pdf
https://login.gov.il/nidp/idff/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Faccount.gov.il%2FLAGBroker%3F%2522https%3A%2F%2Flegalcapacity-sc.justice.gov.il%2FHome%2FValidateSSOEnter%2522
https://login.gov.il/nidp/idff/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Faccount.gov.il%2FLAGBroker%3F%2522https%3A%2F%2Flegalcapacity-sc.justice.gov.il%2FHome%2FValidateSSOEnter%2522
https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-virus-guardianship-agor
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 לפני לתוקף ונכנס האחרונה בשנה שנערך רפואי כוח ייפוי של הכוח מיופה בידי הפקדה 

 של הרלבנטי במחוז הכוח מיופה בידי אישי באופן המסמך של בהגשה תתבצע ,שהופקד

 .לתוקף כניסה על הצהרה בצירוף הכללי האפוטרופוס

עד למותו  המקורי הרפואי הכוח ייפוי טופס את אצלו לשמור הכוח מיופה על ,מקרה בכל

 .של הממנה או לפקיעתו או ביטולו של ייפוי הכוח

פוי כח יפוי כח מתמשך או יי: הודעה על כניסה לתוקף של י1: נושא 4פרק

 רפואי

 רפואי כוח ייפוי של או מתמשך כוח ייפוי של לתוקף כניסה על הודעה .15

 פוי הכח? ישאלה: כיצד על מיופה הכח להודיע על כניסה לתוקף של י

 ה:מאל באחת להיערך יכול הכוח מיופה בידי לתוקף הכניסה בדבר הצהרה משלוח: תשובה

 סרוק מסמך והעלאת זמין ממשל באתר הכוח מיופה של חכמה הזדהות  -חדש בשירות .א

 .לתוקף כניסה על ההצהרה של

 על השרות. להסבר  

 לשרות. לכניסה       

 

 .הכללי האפוטרופוס של הרלבנטי במחוז הכוח מיופה של אישית בהתייצבות בהגשה .ב

  קבלת קהל

 

 .לעיל הדרכים באחת ההצהרות כל את להגיש יכול אחד כוח מיופה ,כוח מיופי מספר יש אם

פוי כח יפוי כח מתמשך, יי: הודעה על ביטול או פקיעת י2: נושא 4פרק 

 רפואי, מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון

 הנחיות מסמך של ,רפואי כוח ייפוי של, מתמשך כוח ייפוי של פקיעה או ביטול על הודעה

 רצון הבעת מסמך של או אפוטרופוס למינוי מקדימות

 

  ? המסמכים אחד של פקיעה או ביטול כיצד מודיעים על שאלה:  .16

  ה:מאל באחת להיערךה יכולהודעה תשובה: 

  -סרוק מסמך והעלאת זמין ממשל באתר ההודעה מגיש של חכמה הזדהות חדש בשירות .א

 .ההודעה של     

 על השרות. להסבר       

 לשרות. לכניסה       

 .הכללי האפוטרופוס של הרלבנטי במחוז אישית בהתייצבות ההודעה בהגשת .ג

  קבלת קהל

 

 שאלה: מי מגיש את ההודעה על ביטול או על פקיעה?  .17

 .העניין לפי ,המסמך עורך או הממנה בידי תוגש ביטול הודעת: תשובה

https://www.gov.il/BlobFolder/service/effective_continuous_power_of_attorney/he/Undo-or-Snap.pdf
https://login.gov.il/nidp/idff/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Faccount.gov.il%2FLAGBroker%3F%2522https%3A%2F%2Flegalcapacity-sc.justice.gov.il%2FHome%2FValidateSSOEnter%2522
https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-virus-guardianship-agor
https://www.gov.il/BlobFolder/service/cancellation_or_expiration_continuous_power_of_attorney/he/cancellation_or_expiration.pdf
https://login.gov.il/nidp/idff/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%3A%2F%2Faccount.gov.il%2FLAGBroker%3F%2522https%3A%2F%2Flegalcapacity-sc.justice.gov.il%2FHome%2FValidateSSOEnter%2522
https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-virus-guardianship-agor
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 העילה אם הממנה בידי תוגש מתמשך כוח ייפוי של או רפואי כוח ייפוי של פקיעה על הודעה -

 הכניסה לאחר-מתקיימת העילה אם הכוח מיופה בידי .לתוקף הכניסה לפני -מתקיימת

 .לתוקף

 עילת ציון את, הכוח מיופה ושל הממנה של הזהות פרטי את לכלול צריכה ההודעה

על  ,מיופה הכוחאם עילת הפקיעה היא התפטרות של  .התקיימותה מועד ואת הפקיעה

 למסור זאת אומיופה הכוח למסור בכתב הודעה לממנה על הפסקת פעילותו כמיופה כוח 

 סעיף -ל בהתאם, לבת/בן הזוג של הממנה או לקרוב אחר )אם הממנה אינו מבין בדבר( 

אחר מכן, על מיופה הכוח למסור למחוז הרלוונטי באפוטרופוס הכללי העתק ל .(5כב) 32

י הממנה )ניתן לעשות זאת ממכתב התפטרות שנמסר לממנה ואישור על מועד קבלתו ביד

 במייל(.

כוח מתמשך חדש מבלי שיצטרך לשלוח הודעת  יפויחליף יההאם הממנה יכול ל: שאלה .18

 ?לגבי המסמך הקודםביטול 

הופקדו כמה לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות:  יז)ג(32בהתאם לסעיף תשובה: 

 ייפויי כוח מתמשכים באותם עניינים, ייפוי הכוח האחרון באותו עניין הוא הקובע.

יישלח מכתב לממנה כי  -באותם ענייניםבמצב של ריבוי הפקדות של ייפויי כוח מתמשך 

כוח נוסף באותו עניין ומומלץ למניעת תקלות עתידיות, כי הממנה יפעל לביטול  קיים ייפוי

י הכוח בתיק הממנה להודיע על הביטול למיופה/ אחד מיפויי הכוח האמורים. לשם כך, על

ם למפורט באתר האינטרנט רדנו העתק מהודעת הביטול, בהתאהרלוונטי, ולשלוח למש

 וטרופוס הכללי.של האפ

ככל שלא תתקבל הודעת ביטול, בבוא העת ניתן יהיה להכניס לתוקף רק את ייפוי הכוח 

למעט באשר לעניינים המוסדרים בייפוי  ( בתאריך המאוחר יותר,באותו ענייןשהופקד )

 ר.הכוח המוקדם ואינם מוסדרים במאוח

 : סטטוסים במערכת ההפקדות 1: נושא 5פרק 

 ?ההפקדות במערכתהמופיעים  הסטטוסיםמה משמעות : שאלה .19

 :תשובה

 " משמע שהמסמך הוגש על ידי עורך הדין, אך טרם נבדק על ידי  -"הוגשסטטוס

הרכז באפוטרופוס הכללי. יש להמתין לשינוי הסטטוס שיעשה לאחר שההפקדה 

 השלמות מסוימות.תאושר, תדחה או ידרשו 

 

  שהוגשו נבדקו ונמצאות תקינים משמע כי המסמכים -"הפקדה אושרה"סטטוס .

 ".הפקדה אושרה"מונפק עותק עם חותמת 

  משמע כי הממנה חדל להבין בדבר ומסמך ייפוי הכוח  -נכנס לתוקף""סטטוס

 הופעל.

  כוח אינו רלוונטי עוד מהסיבות המנויות משמע כי טופס ייפוי ה -"פקע"סטטוס

 ייפוי הכוח מפסיק לפעול. .פקיעה מדברת על מצב "חיצוני" לממנה בחוק.

  ייפוי הכוח מפסיק לפעולמצב אקטיבי בו הממנה רוצה לבטל.  -"בוטל"סטטוס. 

 

שליחה חוזרת של 
pdf.מסמך הפקדה

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif106
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif106
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif101
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif101
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif101
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif101
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif101
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif101
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif101
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif101
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  מיופה הכוח פושט רגל או )משמע דחייה לפי החוק  -הפקדה נדחתה""סטטוס

יד, הוספת נתונים בכתב מטעמים טכניים ) , או דחייה(וכו' רלקוח מוגבל חמו

ספח א' לאחר שנשלח מכתב לתיקון, אי הגשת נ, עמודים ממועדי הנפקה שונים

 .(ועריכת הפקדה חדשה וכו'

  בו המסמכים שהוגשו דרך המערכת מצב זמני,  -"כניסה לתוקף נדחתה"סטטוס

 וקף.אינם מספקים לכניסה לת

  נדרשת השלמת מסמכים לצורך תקינות טופס ייפוי  -"ממתין למסמך"סטטוס

 (. ריכים וכד' וניתנה אפשרות לתיקוןתאחסרות חתימות/ הכוח. )

 " אשר ישנה של ייפוי כוח רפואי כבהפקדות  -"בהמתנה לשליחת מכתביםסטטוס

 נדיר בייפוי כח מתמשך רגיל(. בעיה טכנית )

 עותק ממוחשב  –: עותק מקורי 2: נושא 5פרק 

  -ם שלישייםלצדדי מוצגה הממוחשבתהבחנה בין העותק המקורי לטופס בגרסתו  .20

 כל אחת מהגרסאות:להלן הסבר באשר לגרסאות שונות של המסמך והשימוש שנעשה ב

עוה"ד ממלא את המסמך  -שלישייםדים דלצ תהמוצג גרסה ממוחשבת של הטופס .1

אריך וחתימות הממנה, מיופה באופן מקוון, מדפיס אותו לצרכי החתמה ידנית )ת

ושלו(, סורק אותו, חותם אלקטרונית את המסמך, ומשגרו לאפ"כ באופן מקוון. הכוח 

במהלך הפעולות תופיע על המסמך שורה מזהה בתחתית העמוד ובה מפורטים פרטים 

העמוד של המסמך מתוך כלל ה, תאריך ההפקדה, מספר שע -לאותו מסמךייחודיים 

 העמודים.

 .מומלץ לעוה"ד לשמרו בתיקיה ייעודית במחשב המשרדי בהתאם לשם ופרטי הממנה

חתימות האפ"כ ) נחתם אלקטרונית הוא גם המסמך שיאושר ע"י האפ"כהמסמך זה 

ובית המאשרת ההפקדה חותמת ראשונה מיחש  - יוטבעו בחלקו העליון של המסמך

ויוצג ע"י מיופה הכוח לאחר כניסתו ( ובנוסף, חותמת שניה המאשרת כניסה לתוקף

 לתוקף.

טרם פותחה מיחשובית ומונפקת כיום על אישור הכניסה  ההשנייהחותמת -הערה

 "ידנית" ע"י האפ"כ על גבי מסמך נפרד.

 : ויתור על סודיות 3: נושא 5פרק 

 טופס ויתור על סודיות .21

חובה  קיימת מהו "טופס ויתור על סודיות" של מיופה הכוח המתמשך והאם שאלה:

  ?למסמך לצרפו

ואין חובה לצרפו. הטופס חובר ע"י  חוקב קבועטופס ויתור על סודיות אינו  תשובה:

האפוטרופוס הכללי כשירות לאזרח, ונועד לאפשר לגלות למפקיד הבקשה, את עילת 

מיופה הכוח אינו עומד בתנאי הסף שקבע החוק, גם כאשר העילה אינה הדחייה במקרה ו

 פומבית בהתאם להוראות הדין. 

 לחוק ()ג32סעיף מקור חוקי: הוראות 

 

 

דיות טופס ויתור סו

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif87
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 מה מאפשרת חתימה על טופס ויתור על סודיות וצירופה למסמך?  שאלה: .22

צירופו מאפשר לאפוטרופוס הכללי שכן, הטופס מייעל את הליך אישור ההפקדה  תשובה:

)בהתאם לסעיף  לציין את סיבת הדחייה המדויקת, גם במקרה שהעילה חסויה בדין

כוח  ייפוילא מונה למיופה הכוח אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף  -לחוק  (2ג)א()32י הרלוונט

 מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף(.

עיף הודעת דחייה בהתאם לסישלח הכללי  האפוטרופוס: במידה והטופס לא יצורף

ובציון הסעיף הכללי בלבד כאשר מדובר בעילה חסויה  הספציפי כשמדובר בעילה פומבית

  .בהתאם לדין

 

 ?נעשה שימוש בטופס ויתור הסודיות עליו חתם מיופה הכוח מתישאלה:  .23

הבדיקות שעושה האפוטרופוס הכללי לבחינת עמידתו של מיופה הכוח בזמן תשובה: 

 הן במועד הן במועד ההפקדה , קרי,()ג32סעיף -בהמתמשך בתנאי הכשירות שקובע החוק 

  הכניסה לתוקף.

 

האפוטרופוס הכללי עושה שימוש בטופס גם לצרכים האם משרד המשפטים/ : שאלה .24

 כוח מתמשך?  יפוישאינם קשורים בהליך אישור ההפקדה של י

 בו ולא נעשה בו כל שימוש אחר.  המצויניםאך ורק לעניינים  הטופס משמש תשובה:

 

 יפויעל סודיות בשלב מאוחר יותר, לאחר שי רהוויתוהאם ניתן לצרף את טופס  שאלה: .25

 כוח מתמשך הופקד במערכת? 

 ככלל יש לצרף את טופס ויתור הסודיות, כאשר מוגש טופס ייפוי הכוח המתמשך. תשובה:

ממועד החל ניתן לצרף את הטופס במקרים חריגים בהם לא צורף הטופס מלכתחילה, 

עד לשלב שליחת הצהרת מיופה הכוח המתמשך על הכניסה לתוקף באמצעות וההפקדה 

  .)ראה פרטיהם לעיל( במחוז המטפל ה/הבכיר ת/לרכז שליחתו

 

 שאינו עורך את המסמך יכול לאמת טופס ויתור סודיות לבן זוגו?  דיןהאם עורך  :שאלה .26

: עקרונית, אין מניעה לאמת תצהיר של בן / בת זוג כך גם לגבי טופס ויתור סודיות. תשובה

לפנות לוועדת  ישעניינים חשש לניגוד , כאשר מתעורר בכל מקרה של התלבטותעם זאת, 

 ת עוה"ד.האתיקה של לשכ

  פוי הכח המתמשך:י: היבטים מהותיים בי6פרק 

  פויי הכוחי: סוגי ייפויי כוח והיחסים בין י1נושא 

 ייפוי כוח "רגיל" למתמשך?  מה ההבדל בין שאלה:  .27

כוח  יפויכוח, שאינו בלתי חוזר, פוקע עם גריעת כשרותו של האדם, בעוד שי יפויי תשובה:

שכשירותו המשפטית  בעת קרי,, בדבר מתמשך מתחיל לפעול רק כשהממנה חדל להבין

 נפגמת.

 

 כוח בלתי חוזר למתמשך? יפוי: מה ההבדל בין ישאלה .28

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif87
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif87
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חולתו נמשכת גם כוח בלתי חוזר נועד בעיקרו להבטיח זכויות צד שלישי ות ייפוי: תשובה

כוח מתמשך מתייחס רק לתקופת חייו של הממנה ובא  יפויואילו י, לאחר פטירת הממנה

 להגן על ענייני הממנה.

 

 ?בלתי חוזרכוח  יפויכוח מתמשך וגם י יפויהאם יכול שיהיו לאדם במקביל גם י: שאלה .29

 שונים.כוח  ייפוי: החוק לא מגביל עריכה מקבילה של יתשובה

 

 כוח בלתי חוזר? יפויכוח מתמשך גובר על י ייפויהאם : שאלה .30

ויש לבחור בכלי  אחת בהיעדר הוראה בדין הקובעת זאת, הם יכולים לדור בכפיפהתשובה: 

 המשפטי בהתאם לנסיבות המקרה. 

 

כוח לענייני רכוש אשר נכנס לתוקף  יפויכוח בלתי חוזר לי יפוימה היחס בין י: שאלה .31

 יט)ב( לחוק?  32כוח לפי חוק השליחות בהתאם להוראות ס'  יפויכי

לתוקף גם כאשר האדם מבין  סלהיכנהכוח המתמשך יכול  יפויהחלק הרכושי של י תשובה:

 יפויאינו מייתר את הצורך ביוהוא , (יט)ב(32סעיף ) כוח לפי חוק השליחות יפויכי, בדבר

בנוסף, מומלץ  .1977 –, תשל"ז חוק הנוטריוניםל 20 עיףסכוח נוטריוני בהתאם להוראות 

לשלוח את הממנה ומיופי הכוח לחתום על ייפוי כוח כללי מול הבנק ככל שמעוניינים בכך 

הכוח לפעול בחשבון בקלות ולהיות מוסמך לכלל הדברים אותם  על מנת לאפשר למיופה

 ירצה להסמיכו הממנה.

במהלך העריכה יבררו  ,י כוח מתמשכיםיפויעורכי י, עורכי הדין המלצתנו היא כי -המלצה

)כגון הסכם ממון,  אחריםמסמכים /י כוחיפויחתם בעבר על יהממנה האם ועובר לחתימה, 

התאמה בצע לאפשר לממנה לכדי , הכוח המתמשך ייפויבנושאים עליהם חל  צוואה וכד'( 

שונים, ובמטרה מופיעות במסמכים הן  והלימה בין הוראות הנוגעות לאותו עניין גם אם

הוראות שונות בעתיד. הקפדה על ההמלצה תקל  התנגשות אפשרית בין לצמצם או למנוע

 י של האדם.על יישומן של ההוראות בהתאם לרצונו הרלוונט

הכוח  יפוילהוריש נכס מקרקעין לילד אחד, וביו אם הממנה ציווה בצוואת -דוגמה

לממן הוצאותיו בחייו, הרי המתמשך אפשר לבן אחר לעשות שימוש באותו הנכס כדי 

תכן ופעולת מיופה הכוח, תעקר דה ישבהיעדר התייחסות והתאמה בין שני המסמכים, י

שצוינה בצוואה ותגרום לסכסוך משפטי בין הילדים, חרף  פקטו, את רצונו של הממנה כפי

 כוונת הממנה/ המצווה להשאיר הוראות ברורות בנדון.

  פוי כוח מתמשך להסכם יחסי ממון בין בני זוגי: היחס בין י2נושא 

 כי כתבה זה בהסכם '(.ב פרק) זוג בן עם משותפים חיים הסכם ערכה לקוחה: שאלה .32

 מבקשת הלקוחה (.משותפים ילדים אין לזוג) מילדיה אחד +זוגה בן יהיה לגוף אפוטרופוס

   .הזוג בן בלי ילדיה ארבעת את ממנה בו מתמשך כוח ייפוי לערוך

 את הכוח בייפוי להתייחס /לציין האם ?ההסכם על יגברו הכוח בייפוי ההוראות האם

 ?מההסכם בשונה רצונה

התייחסות למסמכים קודמים שנערכו על ככלל, כמובן מומלץ לכלול בייפוי הכוח תשובה: 

 המסמך מבחינה משפטית ולהפחית תקיפה שלו בביהמ"ש. תמנת לחזק א

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif103
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/304_001.htm#Seif20
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 פוי כח מתמשך יפוי כח רפואי ליי: היחס בין י3נושא 

  ?כוח מתמשך ייפויכוח רפואי ל יפוימהם יחסי הגומלין בין ישאלה:  .33

כוח רפואיים, עם  יפויסוגי י 3לחוק היו קיימים  18, עד לכניסת תיקון בעבר: תשובה

 משרד הבריאות, כדלקמן:אפשרות הפקדתם ב

  כוח רפואי לפי חוק זכויות החולה ייפוי .1

  ייפוי כוח רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות .2

הנוטה למות וחוק זכויות החולה, שהחליף  להוראות לפי חוק החולה כוח משולב יפויי .3

 .את השניים הקודמים

שינה את המצב שהיה קיים וקבע  2017 בשנת בחודש אפרילאשר ניכנס לתוקף  18תיקון 

 :כדלקמן

, 18תיקון כוח רפואי )המתייחס לחולה שאינו  מוגדר כנוטה למות(, שנערך לאחר  יפויי .4

חובה  חייב להיערך בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וקיימת

ול להיערך בצורה (. טופס זה יכ'ד טופס) להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי

  ופסיכולוג.ידנית/מודפסת גם ע"י עו"ד שלא עבר הכשרה של האפ"כ, רופא, אח, עו"ס 

 

שזוהה  הממנה יוכל להגיש את הטופס באופן אישי לאחר החוק קבע כי רק -הערה

כדי לתת מענה למצבים בהם נבצר מהממנה לגשת פיסית למשרדי האפ"כ בשל . באפ"כ

כוח רפואי גם באמצעות  יפויהאפ"כ הנחיה המאפשרת הגשת יהוציא  מגבלה רפואית,

ע"י הממנה לצורך ההפקדה או ע"י מיופה בייפוי כוח נוסף  שמונה ,כוח ייעודימיופה 

בנוסף, ניתן להגיש את ייפוי הכוח הרפואי בצורה מקוונת באמצעות הכוח המתמשך. 

 מערכת ההזדהות הממשלתית באתר ממשל זמין.

 

כוח רפואי בהתאם  יפויכוח מתמשך רגיל ולא י יפוימעוניין לערוך רק יאם הממנה 

הנחיות רפואיות גם במסגרת העניינים האישיים מתן לטופס ד', הוא יוכל להתייחס ל

 כוח מתמשך רגיל, לגביו קיימת חובת הפקדה באפ"כ.  ייפויב

חוק החולה ניתן לתת במסגרת זו הנחיות הנוגעות לחולה הנוטה למות, כהגדרתו ב לא

 הנוטה.

הנמצא באתר משרד  בטופסניתן למלא  -הוראות הנוגעות לחוק החולה הנוטה למות

 .של משרד הבריאות הבריאות ויש להפקידו במרכז

זכויות החולה וגם לחוק כיום, ככל שהממנה מבקש לתת הוראות גם בהתאם לחוק 

 -שני מסמכים במקביל, עליו לחתום על הנוטה למות החולה

 

ד' טופס 

 
הסכמה להפקדה 
די הממנה שלא בי

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/133_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_527.htm
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Zchuyot_03.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Zchuyot_03.pdf
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כוח מתמשך רפואי )טופס ד' בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות(  יפויי  .1

באופן ידני או בצורה מקוונת באמצעות  ולהפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי

 מערכת ההזדהות הממשלתית באתר ממשל זמין.

  הבריאות משרדכוח לפי חוק החולה הנוטה למות ולהפקידו ב יפוילמלא י .2

*, 5400, בטלפון: מקדימות רפואיות להנחיות המרכז

, 39 ירמיהו רחוב , בכתובת: Call.Habriut@moh.health.gov.ilבמייל: 

 .1176 ד"ת, 9101002 ירושלים

 

 ד' שהוצא ע"י קופת חולים תקף?נוסח טופס האם : שאלה .34

מצ"ב טופס ד' בגרסת קופת חולים כללית שתוקפו אושר ע"י משרד הבריאות  וכן  : תשובה

. בנוסף, מצ"ב קישור לנוסח טופס ייפוי הכוח הרפואי באתר לשימוש בושניתנו ההנחיות 

 האפוטרופוס הכללי: 

https://www.gov.il/BlobFolder/service/medical_continuous_power_of_attorney/he

single_power.pdf/  

  (תחת קבצים להורדה)

 

 ?18כוח רפואיים שנעשו לפני תיקון  יייפומה נפקותם של י :שאלה .35

לפני התיקון יעמוד בתוקפו למשך  שנערך, כוח רפואי לפי חוק זכויות החולה יפויי :תשובה

 שנים ממועד העריכה ואין חובה להפקידו.  10

במידה ונערך בהתאם לדרישות החוק,  כוח רפואי שנערך לפי חוק החולה הנוטה למות יפויי

כח מתמשך משום שייפוי הכוח המתמשך לא יכלול הוראות יפוי ידור בכפיפה אחת עם י

 הנוגעות לחוק החולה הנוטה למות.   

י כוח משולבים )לפי חוק החולה הנוטה למות וחוק זכויות החולה( שנערכו טרם תיקון ייפוי

  ממשיכים לחול בהתאם להוראות חוקים אלו. 18מס' 

 עומד 2017 עד אפריל שנחתם ייפוי כוח משולב לחוק זכויות החולה או 16' ס לפי כוח ייפוי

 הממנה שקבע מועד לייפוי הכוח המשולב או שנים 5/מיום החתימה שנים 10עד  בתוקף

 עד למותו של הממנה. תקף - זו בתקופה הופעל )המוקדם( ואם הכוח בייפוי

 . ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות כוח רפואיים יפוימידע נוסף לגבי י

 משרד הבריאות -כוח רפואי ייפוי

  : מיופה כח לענייני רכוש וצדדים שלישיים5נושא 

האם מיופה הכוח לענייני רכוש רשאי לפעול בשם הממנה גם מול גופים  שאלה:  .36

  ואם כן באיזה חלק? ,בייפוי הכוח ותפיננסיים? האם הממנה צריך לציין זאת מפורש

לרבות בהתנהלות   הכוח המתמשך נועד לשמש ולהנחות את מיופה הכוח, ייפוי תשובה:

 דוגמת בנקים וחברות ביטוח.-מול צדדים שלישיים 

עליו לציין   כוח המתמשך יתייחס לכל ענייניו הרכושיים, ייפויככל שהממנה מעוניין ש

בחלק של סמכויות מיופה הכוח  וזאת בכדי לכלול את כלל  שמיופה הכוח מוסמך לעשות כן

 

ייפוי כוח מתמשך 
pdf.כללית

mailto:Call.Habriut@moh.health.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/service/medical_continuous_power_of_attorney/he/single_power.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/medical_continuous_power_of_attorney/he/single_power.pdf
https://www.gov.il/he/service/dying-patient-request
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הסמכה מפורשת למיופה הכוח בהתאם מתן ת אישור בית משפט או ודורשות הפעולה

 לחוק(.  ו32סעיף להוראות 

של ההנחיות בחלק גם הוא רשאי לפרט , כךהממנה מעוניין ביחד עם זאת, ככל ש

וכן  בענייניו,הרצויה הכוח באשר להתנהלות  למיופהמדוקדקות  הוראות המקדימות

 לנהוג בהם.עליו מקורותיו הכספיים על מנת שמיופה הכוח יידע מהם וכיצד להתייחס ל

התייחסות שיורית לנכסים או  הוסיףלרכוש מסוים, מוצע ל הממנה יחסותיבצד הת -הערה

לחשבונות שלא צוינו במפורש או לכאלה אשר לא היו בידי או בידיעת הממנה בעת עריכת 

וכן מומלץ להתייחס לפעולות ספציפיות בנוגע להשקעות, ניירות ערך ופעולות  המסמך

 . במוצרים פנסיוניים

 

שך אשר כניסתו כוח מתמ יפויהאם צדדים שלישים מחויבים להכיר במסמך י: שאלה .37

 לתוקף אושרה ע"י האפוטרופוס הכללי?

ולאפשר למיופה הכוח המתמשך לפעול  שלישיים אמורים לכבד את החוק צדדים: תשובה

  .והם מחויבים לעשות כן לפי הנחיות הממנה כפי שפורטו במסמך

שכן,  הסתגלות והטמעה מצד הגורמים השונים הפועלים בשוק נדרש הליך שלכיוון ש 

האפוטרופוס הכללי מבצע הדרכות לקהלים מקצועיים  ,יחסית מדובר בכלי משפטי חדש

לרופאים , לעו"ס לשם הכרת והטמעת ההסדרים החדשים )ליועצים משפטיים של בנקים,

, כגון איגוד הבנקים ובנק ישראל כדי םרלוונטייעם גורמים  דיאלוגוכו'( ובמקביל מנהל 

 בהקדם.   יישום הכליםהטמעת ולאפשר 

במידה ומיופה הכוח נתקל בקשיים ביישום ההוראות מוצע לו לפעול מול הגורמים -הצעה

 :הבאים בהתאם למדרג הבא

לפנות לגורם היררכי גבוה יותר בארגון הרלוונטי )למשל במקרה של קשיים מול גורם   .1

 .פיננסי לפנות למחלקה המשפטית או למחלקת פניות הציבור(

 משפטי באשר לפעולות שבאפשרותו לנקוט. לפנות לקבלת ייעוץ  .2

לפנות לבימ"ש בבקשה מתאימה לקבלת הוראות בהתאם לחוק הכשרות המשפטית  .3

  .והאפוטרופסות

ניתן לפנות  (,וטרם הפניה לביהמ"ש) במקרה של בעיה שלא באה על פתרונה .4

בעיה ופרטי הגורם ה פירוט לאפוטרופוס הכללי תוך ציון פרטים מזהים להתקשרות,

ואנו באפוטרופוס הכללי, ננסה לסייע  ycm@justice.gov.ilמייל  באמצעות השלישי

 לתנו. ומיטב יככ

   פוי כח מתמשך ושפת הממנהי: י6נושא 

הכוח המתמשך שהממנה אינו דובר או קורא את  ייפויהיכן ניתן לציין בטופס  שאלה: .38

 השפה העברית? אילו פרטים יש לציין בעניין זה? 

בכל האמצעים , במסגרת האחריות המקצועית של עורך הדין, עליו לוודא תשובה:

לרבות בדרך של תרגום מסמך. בשלב זה  הסבירים, שהממנה מבין בדיוק על מה הוא חתם,

ניתן לציין זאת בסעיף ההתאמות שנעשו להנגשת המידע או ועד לתיקון שיבוצע בטופס, 

 במסגרת ההנחיות המקדימות. 

קורא עברית. ההתאמות שנעשו לטובת הנגשת  : הממנה אינו דובר/לאמור נוסח מוצע 

 .___הן: _____ ,מובנת לוה ה_____המידע שנמסר לממנה ולטובת הנגשת הטופס לשפה 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif90
mailto:ycm@justice.gov.il
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ייפוי הכוח המתמשך, מסמך הבעת רצון ומסמך תרגומים לערבית ואנגלית של מסמך 

הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס עלו לאתר האפוטרופוס הכללי ונמצאים תחת 

  ".קטגוריית "קבצים להורדה

 פוי כח מתמשך ושותפים בחשבון בנקי: י7נושא 

שחתמו על  'שותפים בהשקעות'מדוע צריך ייפוי כוח לשני שותפים בחשבון : שאלה .39

  אריכות ימים בבנק?

וכאן הבנק  אזיי יש בעיה עם השותפות בחשבון,כאשר אדם איננו מבין בדבר, : תשובה

יבקש כי ככל שהשותפות תמשך, יהיה אדם . הבנק נכנס לתמונה כשומר הסף של החשבון

 .שיפקח על החשבון מטעם השותף שאיננו מבין בדבר

המשך ההתנהלות של האדם השני בחשבון הבנק לולאדם שנפטר סעיף אריכות ימים נוגע 

נוגע לייפוי כוח מתמשך הסעיף אינו )ללא צורך בהקפאת חשבון הבנק עד לקיום צו ירושה(. 

 ונטי לשני השותפים בעודם בחיים.שרלו

 על פי סעיפי החוק  תהתייחסו: 1: נושא 7פרק

 הגדרות א32סעיף 

הכוח  יפוירפואיים' שלגביהם ניתן ימהם 'עניינים בריאותיים' או 'עניינים  שאלה: .40

 המתמשך?

או  הכוונה היא להיבטים הנוגעים לטיפול במצבו הנפשי או הגופני של הממנהתשובה: 

 . שניהם גם יחד

: "לרבות עניינים הנוגעים המוגדרים בחוק כך "עניינים אישיים"נכלל בגדר עניין רפואי 

, או לענייניו לבריאותוקום מגוריו, יומיים, למ-לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום

 ".הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו

 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. טו32ףסעיראה  רפואי כוח יפוילי ההגדרהלעניין 

 

 מה הכוונה ב"עניינים רכושיים"?שאלה:  .41

נכסי  לרבות חשבונות בנק, נכסים פיננסיים,טיפול וניהול בענייני רכוש כוללים תשובה: 

אישי יחשב  ןענייבכל מה שאינו נכלל . בדרך של פרשנות שיורית, וכדומה ןמיטלטלי, נדל"ן

 כרכושי.

 

 .הכוח לפי 'חוות דעת מומחה' ייפוילתוקף של כניסה שאלה: החוק קובע כברירת מחדל  .42

 מהי ההגדרה לאותו "מומחה"?

 .לפנות לכל מומחה ולפיכך ניתן בשלב זה מיהו "מומחה"עדיין  החוק לא הגדירתשובה: 

הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )חוות דעת מומחים(  תקנות טיוטתראו  יחד עם זאת,

  שהופצה ע"י מחלקת יעוץ וחקיקה של משרד המשפטים.

אינה מחייבת אך ניתן ללמוד ממנה מיהם הגורמים אמנם עד לאישור התקנות, הטיוטה 

לקביעת אי מסוגלותו של האדם להבין כי ההערכה מומלץ בכל מקרה  בהם ראוי להיוועץ.

שעוסק בתחום הרלוונטי )למשל, פסיכיאטר אם מדובר באדם גורם מקצועי מ תתקבלבדבר 

  עם מוגבלות נפשית(.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif99
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001TTDjNQAX/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%902020?language=iw
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השאלה ? ? האם היא נכללת בהגדרת "בן משפחה"'קרוב'האם ידועה בציבור היא : שאלה .43

עיף סמוגדר ב קרוב מונחה ) יש אבחנה בין בן זוג לבין קרוב )ו()ז(32סעיף בעולה מכיוון ש

 לחוק(. 80

 . ככלל בן זוג כולל גם ידוע בציבור: תשובה

 : מי רשאי להתמנות כמיופה כח 1נושא 

 מינוי מיופה כוח ב32סעיף 

, עתיד להפוך לבגיר בסמיכות למועד העריכהש אם ניתן למנות כמיופה כח קטיןה: שאלה .44

 כשמדובר בממנה שהוא אדם צעיר? בפרט 

 לחוק הכשרות: ג)א(32 עיףסקטין כמיופה כוח, כאמור ב : החוק מגביל מינויתשובה

 שנים; 18מלאו לו ( 1)רשאי להתמנות למיופה כוח, יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה:

 

 שאלה: האם הממנה ומיופה הכוח יכולים להיות אזרחי ותושבי חו"ל ? .45

לא נקבע בחוק תנאי לפיו הממנה או מיופה הכוח חייבים להיות  שכן הדבר אפשרי,תשובה: 

 אזרחי או תושבי ישראל. 

ככל שממנים מיופה כוח יחיד המתגורר בחו"ל, כדאי כפי שגם נהוג באפוטרופסות,  -הצעה

 יהול ענייניו של הממנה,נ"בשלט רחוק" ל לבד יוכל לפעול הוא לשקול האם ברמה המעשית,

 רצוי למנות לצדו מיופה כוח נוסף.או ש

לחוק טרם  )ב(77סעיף ככל שהממנה אינו תושב ישראל, כדאי לקחת בחשבון את הוראות 

או של  1כוח מתמשך לפי פרק שני ייפוי"על שאלת תוקפם והיקפם של  עריכת המסמך:

יחול דין מקום מושבו של הממנה ביום  הנחיות מקדימות למיופה כוח לפי הפרק האמור,

או פקיעה  ביטול הגבלה, הוראות אלה לא יחולו לעניין שינוי, הכוח המתמשך; ייפוי עריכת

  של ייפוי כוח מתמשך".

 

 

 מי רשאי להתמנות למיופה כוח  ג32סעיף 

כוח מתמשך וכן הנחיות מקדימות למינוי  יפויהדין שעורך י עורך האם :שאלה .46

כוח מתמשך שהוא ערך או  יפויאפוטרופוס רשאי להתמנות כמיופה כוח מכוח י

 אפוטרופוס מכוח הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס?

מטעמים של חשש לניגוד לא. החוק אסר על עורך הדין לשמש גם כמיופה הכח תשובה: 

בו ולא יכול לא יכול להיות בעל עניין אישי המסמך עורך . הוראות החוק קובעות כי עניינים

לחוק הכשרות  א)ה(35 בהתאם וסעיף יד)א(32 ,(6ג)א()32סעיף ) להתמנות בו כמיופה כוח

לעניין עריכת מסמך הנחיות  גם יד32סעיף הוראות ת המחיל א המשפטית והאפוטרופסות,

  .(ת למינוי אפוטרופוסמקדימו

 

 

חוות דעת - חתימה 
pdf.בחוץ לארץ
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האם קאוצ'ר שנותן שירות בתשלום / איש מקצוע שנותן שירות בתשלום שכולל : שאלה .47

, דמיון מודרך, מיינדפולנס יכול להיות מיופה כח לממנה  NLPטיפול מנטלי כלשהו כגון 

  ?אבל הפעולות יהיו כל אחד בנפרד()יחד עם עוד חבר של הממנה, 

אולם , לחוק (4ג)א()32סעיף אמנם אינם רשומים במפורש ב הנ"להטיפולים  :תשובה

יכולות להתקיים נסיבות בהן היחסים בין הממנה לבין מיופה הכוח במקרים אלה 

במקרים אלה מוטלת החובה על . מתאפיינים בתלות מתמשכת אשר עלולה להוביל לניצול

 .פו ולהחליט האם המינוי בעייתילגועוה"ד העורך את ייפוי הכוח לבחון כל מקרה 

 

 ?האם עו"ס בבית אבות יכולה להתמנות כמיופת כוח: שאלה .48

עו"ס בית אבות נחשבת כמי שנותנת טיפול סוציאלי לממנה תמורת תשלום : תשובה

)תשלום בעקיפין( ולכן לא תוכל להתמנות כמיופת כוח. כך גם כל עובד בבית האבות, משום 

 מהאדם ששוהה בבית האבות.שמקבל תשלום )בעקיפין( 

מטפל פרטי גם הוא לא יוכל לשמש כמיופה כוח משום שמקבל תשלום בעבור הטיפול 

 .הוא טיפול סוציאליבאדם, ונראה שהטיפול באדם 

י כח חליפיים והיחסים ביניהם ומול יי כח, מיופי: מספר מיופ1: נושא 8פרק

 צד ג' 

 כמה מיופי כוח מומלץ למנות? : שאלה .49

באפשרויות  בצרכי האדם המפורטים במסמך, תלוי בנסיבות העניין,: המספר תשובה

מספר למנות  מומלץ אך ככל שניתן, .מיהות מיופי הכוח ובהתאמתם לתפקידהקיימות, ב

במקרה של נבצרות זמנית  לחלוק בנטל הטיפול ולאפשר,שיוכלו כדי  מיופי כוח מתמשכים,

 . , ע"י האחריםנייני הממנהאו צמיתה של מי מהם, הימשכות הטיפול בע

להבטיח המשך קיום רצונו של האדם במקרה  כדי ,חלופייםלמנות מיופי כוח  מומלץ בנוסף,

 שיבצר מהמקוריים למלא תפקידם.

 

לקבל  מהו המצב המשפטי במקרה בו נבצר זמנית ממיופה הכוח היחיד שמונה: שאלה .50

 ועקב שהות, למשל, דחופהפרוצדורה רפואית  גון ביצועכרפואיות דחופות  החלטות

  ?בחו"ל

: מיופה כוח רשאי למנות שלוח רק לצורך ייצוג משפטי ולניהול ענייני הרכוש של תשובה

שהוא אינו מוסמך  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות(. מכאן, ו)ו(32עיף סהממנה )

 למנות שלוח לגבי העניינים האישיים )לרבות הרפואיים(. 

לפעול 'ביחד ולחוד'( אם צפוי  כיםכוח )המוסמ ימיופכמה על אפשרות של מראש לחשוב יש 

קושי במתן אישור לביצוע פעולות או קבלת החלטות על ידי מיופה הכוח הנבחר. ככל שיש 

יצוין  תפקידו של מיופה הכוח הראשון ולהחליפו באחר.מיופה כוח חלופי, ניתן לסיים את 

כי אין אפשרות לעשות זאת כמהלך זמני )רק עד חזרתו של מיופה הכוח הראשון מחו"ל, 

 , קיימת גםאם יש מיופה כוח יחיד שלא יכול לפעוללדוגמה(, וההחלפה תהיה קבועה. 

 אפשרות של מינוי אפוטרופוס בבית המשפט.

 

מנגנון הכרעה במחלוקות  ובנוסףבהנחיות המקדימות  יחד ולחודהאם מינוי של : שאלה .51

תביא את הבנק לקבוע כי זה למעשה , כגון בורר צד ג' במקרה שבכל זאת יש מחלוקת

file:///C:/TEMP/הטיפולים%20שציינת%20אמנם%20אינם%20רשומים%20במפורש%20בסעיף%2032ג(א)(4)%20לחוק%20אולם%20יכולות%20להתקיים%20נסיבות%20בהן%20היחסים%20בין%20הממנה%20לבין%20מיופה%20הכוח%20במקרים%20אלה%20מתאפיינים%20בתלות%20מתמשכת%20אשר%20עלולה%20להוביל%20לניצול
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ייפוי כח משותף ותפגע במנגנון ה"לחוד" כי הבנק יגיד שאינו יכול לקבוע או לדעת אם 

 יש מחלוקת או לא?

יוכיחו כי התקבלו הכרעות לו ראיות יאת בייפוי הכוח ויש לכתוב אבוע זניתן לק: תשובה

צד ג' וההכרעה שלו תובא בכתב לבנק,  הנושא יתברר אצל בורר ככל שיש מחלוקות, )למשל

 בצירוף הסכמות כלל מיופי הכוח(.

יהיה מפורט וברור כדי שוכן  דייכי מנגנון ההכרעה לא יהיה מורכב מ רלהיזהיש  ככלל,

 הוא איננו יודע האם יש מחלוקת והאם היא נפתרה.בו ימצא עצמו במצב ששהבנק לא 

 הוא איננו קשור לבנק ולא יעניין אותו.ראוי אך מנגנון דיווח של מיופי הכוח אחד לשני 

הבנק מעוניין לדעת כי ככל שמיופי הכוח פועלים ביחד ולחוד, לא יעלו מולו מחלוקות 

 "מדוע אישרת את העסקה, הייתה לנו מחלוקת". כגוןאליו בטענות  ומיופי הכוח יבואו

 . כי מנגנון ה"ביחד ולחוד" יישמר לכל אורך הדרך המלצתנו לכן,

 

להוסיף מיופי כוח? ואם כן באיזו , הכח הופקד יפויהאם קיימת אפשרות לאחר שי: שאלה .52

 דרך?

 יפוילערוך יניתן הכוח.  יפוילא ניתן להוסיף מיופי כוח נוספים לאחר שהופקד י: תשובה

 בכפוף לכך שהמסמך הקודם לא נכנס עדיין לתוקף . כוח מתמשך חדש

 

 מיופה כוח במשותף ד32סעיף 

כוח  יפויאופן פעולתם של מיופי כוח במשותף בי האם ברירת המחדל לגבי שאלה: .53

 או ביחד ולחוד? במשותףמתמשך היא 

הכוח המתמשך, ברירת המחדל היא שהם פועלים  יפויכוח בי יאם מונו מספר מיופ תשובה:

מחילות על מיופי כוח הלחוק,  ד32סעיף (. זאת, בהתאם להוראות "תוך הסכמה") במשותף

 (.( לחוק4)ס"ק עד  (1)46סעיף ), בשינויים המחויבים םלאפוטרופוסיהנוגעות  הוראותהאת 

)כל אחד מהם יוכל לקבל ביחד ולחוד יחד עם זאת, אם הממנה מעוניין לקבוע שיפעלו 

במסגרת  אופן מפורשהאחר(, יש לכתוב זאת ב תהחלטות ולבצע פעולות גם ללא הסכמ

כיוון שכיום אין לכך  וכן בחלק של סמכויות מיופי הכוח, הכוח, יפויההנחיות המקדימות בי

  הכוח המתמשך. יפויהתייחסות מפורשת בטופס י

 

 הכוח חדל לפעול, באופן זמני או לצמיתות? ימה קורה אם אחד ממיופ: שאלה .54

הכוח ולהוראות לפי  יפויבמצב זה ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לי :תשובה

ככל שמיופה הכוח שחדל לפעול היה  הכוח. יפויחוק, כל עוד לא קבע הממנה אחרת ביה

ואין לו מיופה כוח חלופי, יהיה צורך למנות לאותו ממנה  מסויםמיופה הכוח היחיד לנושא 

 אפוטרופוס לגבי העניינים שהיו בסמכות מיופה הכוח היחיד.

 

ולפני הכניסה לתוקף, יוכל הממנה להוסיף מיופה כוח נוסף שאלה: האם לאחר ההפקדה  .55

 למי שצוין במסמך?

שינוי תנאי לכניסה לתוקף  ות,הוספה או גריעת מיופה כוח, תיקון הנחיות מקדימתשובה: 

כוח  יפויי ה שלעריכה והפקד יםמחייבה מהותי במסמךשינוי נחשבים ל וכיוצא בזה

עדכון כתובת/פרטי ל למשל הנוגעים, "טכניים" שינוייםמ להבדילזאת,  מתמשך חדש.

אינם מחייבים עריכה חדשה והממנה ומיופה הכוח יכולים לבצעם אשר  התקשרות,
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 ת/או באמצעות פניה בכתב לרכזההזדהות הממשלתית "האזור האישי"  באתר  במסגרת

 במחוז הרלוונטי.

 

 מיופה כוח מחליף  ה32סעיף 

 ?מיופה כוח מחליףהאם החוק מחייב למנות  שאלה: .56

היא לעשות כן לאור נסיבות  ההמלצהלא חייבים למנות מיופה כוח מחליף, אך  תשובה:

כוח במשותף ומי מהם חדל לפעול, מיופי הכוח  יככל שמונו מספר מיופ חיים משתנות.

 הכוח. יפויהאחרים ימשיכו לפעול, כל עוד הממנה לא קבע אחרת בי

 

 זוג הורים שמונו לילדם הבגיר ביקשו)הנוגעת למינוי חליפי במסמך הבעת רצון(:  שאלה: .57

אך ורק לאחר ששניהם לא יוכלו  חליפיים, םכאפוטרופוסיילדיהם האחרים  את למנות

 כיצד עליהם לעשות כן?  .םכאפוטרופוסילהמשיך בתפקידם 

ו ירשמו במהם, ו אחדל נפרד לכ, מסמך הבעת רצון במקרה כזה על ההורים למלא: תשובה

 את בן הזוג כחליף ראשון לעצמם, ואת ילדיהם האחרים כחליפים שניים. 

ע"י נקבעים כי בכל הנוגע למינוי אפוטרופוס, נחיצות המינוי וזהות האפוטרופוס  יובהר

אדם כתב "הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס" או  לפיכך, גם כאשר בית המשפט.

משפט מחויב על פי החוק לממש את האמור בהן עד כמה שניתן, רצון", בית ה "מסמך הבעת

 אך ההכרעה הסופית נתונה לשיקול דעתו בהתאם לנסיבות העניין.

 םאפוטרופוסיבית מגבלה טכנית המונעת הזנת ובשלב זה קיימת במערכת המיחש -הערה

מקדימות" ניתן לצרף למסמך הבעת הרצון נספח "הנחיות  ,להסדרתה עד חליפיים במסמך.

 . גם לעניין זה ובו לפרט במלל חופשי את רצונו של אותו הורה

 

מעוניין לתת הנחיות מקדימות  ,ך מסמך הבעת רצוןלערו מבקשהאפוטרופוס : שאלה .58

אין לו שם ספציפי בעת עריכת המסמך, לאפוטרופוס העתידי אם ייכנס במקומו, אך 

העתידי  בשם האפוטרופוס המערכת מחייבת לנקובו. האם אפשר? אם כן, לנקוב ב

 כיצד ניתן להתגבר מבחינה טכנית על הגבלת המערכת? .שיחליף אותו

חוק גמיש ונוקט במילה "רשאי" כך שאין חובה לכתוב בהכרח את שם ל 64סעיף : תשובה

 . שעבורו נכתבות ההנחיותס העתידי האפוטרופו

 בשל העובדה כי המערכת נמצא הפתרון הטכני הבא:אפשרות זו,  המערכת חוסמתהיות ו

יש  שאינו תאגיד, מקושרת למשרד הפנים, לאחר סימון האפשרות של בחירת אפוטרופוס

יש לבחור בשדה דרכון זר  להזין מספר אפסים בשם הפרטי ומספר אפסים בשם המשפחה.

  ארץ הנפקת דרכון: ישראל ולחיצה על שמירה. כמה אפסים. ולהזין שוב

כי בהתאם לאפשרות  יש לציין בנוסף להנחיות הכלליות, בשלב ההנחיות המקדימות:

לכן הוזנו  המופיעה בחוק, מרשך אינו מעוניין כעת לבחור את זהות האפוטרופוס המחליף,

 פרטים פיקטיביים לצורך הפקדת המסמך. 

 

כוח מתמשך  יפויי כב לחוק הכשרות המשפטית, לפיו32להוראת סעיף בהמשך שאלה:  .59

הכוח יפקע רק  יפוייפקע, בין היתר, במקרה בו מיופה הכוח נפטר, האם הכוונה היא שי

 אם  לא מונה מיופה כוח מחליף?
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ת, מטרת לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסו ה32 סעיףבהתאם להוראות תשובה: 

א לבוא במקומו של מיופה הכוח אם מינויו יפקע, וכך בעצם ימיופה הכוח המחליף ה

שיש מיופה כוח חלופי, עילת  להכוח. לפיכך, ככ יפוילהמשיך את רצונו של הממנה בי

 הכוח כולו.  יפויהפקיעה תביא לפקיעת תפקידו של אותו מיופה הכוח, אך לא לפקיעת י

 

על האם בנוסף למיופה הכוח הראשוני, גם מיופי כוח חליפיים חייבים לחתום  :שאלה .60

 הכוח המתמשך בזמן עריכתו? יפויילהסכמתם 

מבעוד  קבלת הסכמתם ,יצטרכו להתחיל לפעוללדעת מתי הם מאחר ולא ניתן  .כן: תשובה

 .חיונית הינה להוראות הממנהמועד 

 

 שאלה: כיצד מסמנים בטופס מיופי כוח חלופיים לאותם עניינים?  .61

 :יש לכתוב את מיופי הכוח לפי הסדר הרצוי בהתאם למפורט להלן תשובה:

   פרטיו של מיופה הכוח הראשון. כל את בתחילה יש למלא 

  ,החלופי(השני )מיופה הכוח ו של יש למלא את פרטילאחר מכן. 

 ,הודעה בנוסח זה: "כיוון שנקבע מיופה הכוח לאותו עניין, במסמך תופיע בשלב זה 

יש לקבוע אם מיופה הכוח הנוכחי ישמש כמיופה כוח במשותף למיופה הכוח 

אם הממנה מעוניין שמיופה הכוח השני ישמש כמחליף  הקודם או כמחליף אליו".

אותו הוא הראשון מיופה הכוח של יש לציין את שמו  מיופה הכוח הראשון, של

 יחליף.

  ,'ככל שלא בוחרים את מי הוא מחליף, בשדה תישאר האפשרות 'בחירה

ככל שמעוניינים כי מיופי הכוח  והמשמעות היא שמיופי כוח אלה יפעלו במשותף.

כלומר תוך  –יפעלו במשותף, יש להסדיר את אופן פעולתם )האם יפעלו במשותף 

כלומר כל אחד יכול לבצע את הפעולות אליהן  –הסכמה משותפת או ביחד ולחוד 

 מוסמך מבלי צורך בהסכמת השני(.

 

ל עוד ודה ואיננו יכלסמן את מיופה הכוח כך שהוא יתמנה ראשון ובמי ישכיצד  :שאלה .62

ימלא את תפקידו מיופה כוח אחר אשר נקבע  למלא תפקיד או יבקש להסתלק מתפקידו,

 מראש?

י הכוח לפי הסדר הרצוי. על כן, יש למלא ראשית את פרטיו ייש לכתוב את מיופ תשובה:

מיופה הכוח הראשון. לאחר מכן, בעת מילוי פרטי מיופה הכוח החלופי במידת הצורך, של 

תופיע הוראה שבה יצוין שאם הממנה מעוניין שמיופה הכוח השני ישמש כמחליף של מיופה 

מיופה הכוח הראשון אותו הוא יחליף. ככל שלא של יש לציין את שמו  הכוח הראשון,

 קובעים שמיופה כוח נוסף הוא מחליף, המשמעות היא שהוא מיופה כוח במשותף. 

 

המחליף למיופה  כמיופה כוח המיודע ישמשהאדם כי האם אפשר לקבוע  :שאלה .63

 המקורי?

שני כמיופה כוח חלופי. בשלב ההמיודע ישמש בשלב הראשון כמיודע וכי אפשר  כן. תשובה:

  במקרה כזה, מומלץ לציין גם מיודע חלופי.
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מיופה הכח  פוי כח מתמשך מבקש הממנה לקבוע מיופה כח חליפי.ילצורך הכנת י: שאלה .64

 שמיופה הכח החליפי כן יידעהראשון אינו נדרש ליידע אדם כלשהו, אולם ברצון הממנה 

 היכן ניתן בטופס לרשום כי מיופה הכח החליפי יהיה חייב בחובת יידוע? גורם כלשהו.

דבר  -שכן אם רושמים שחובה ליידע לפי הטופס זה יחול גם על מיופה הכח הראשון

 שהממנה אינו רוצה.

במקום זה יש "הדיווח יעשה במועדים האלה"  –בחלק של מיודעים  : יש לכתובובהתש

כי בצורה מפורשת, . יש לכתוב מטה המסך בצילום. ראה מלל חופשיאפשרות להוסיף 

אם יתמנה ולא לגבי מיופה הכוח החליפי, מיופה הכוח מתייחסת לההתייחסות במיודע 

 הראשון.

 

 

 יבני זוג מבקשים להתמנות  כמיופי: שאלה: מידע לקרוביםי כוח חליפיים ומסירת ימיופ .65

הם מעוניינים  את אחד הילדים כמיופה כוח חליפי לשניהם. בנוסף,למנות כוח הדדיים ו

המידע יהיה חסוי משאר  –הכוח נכנס לתוקף ביחס לבן הזוג  יייפוי שבשלב הראשון בו

 יפויבשלב הבא, כאשר החלופי ייכנס לתוקף )כאשר בן הזוג ילך לעולמו או שי וכי הקרובים

האם הסדר כזה אפשרי המידע יהיה חשוף לכל הקרובים.  -הכוח שלו גם ייכנס לתוקף( 

 מזינים אותו במערכת? כיצדו

עד לשלב אישור הכניסה לתוקף, בני המשפחה אינם רשאים לקבל מידע מכוח  תשובה:

החל ממועד רק , מנהלקרובי הממידע  למסור האפוטרופוס הכללי יכול חה.היותם בני משפ

זהות מיופי הכוח וסוגי העניינים  הכוח, יפוימידע אודות הפקדת י ,הכניסה לתוקף

לחוק הכשרות  יח32 לסעיףבהתאם  -מסירת מידעראה ) הכוח יפוישלגביהם ניתן י

זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות,  בת/בןכהמונח "קרוב" מוגדר והמשפטית והאפוטרופסות 

 לחוק( .  80סעיף לבהתאם  סב, סבתא, נכד או נכדה,

 יפוימידע אודות יהממנה המעוניין להחריג מי מקרובי המשפחה הזכאים ע"פ דין מקבלת 

הפרטים הנדרשים  לציין אתו כךבסעיף המיועד להכוח, צריך לכתוב זאת בצורה מפורשת 

יוכל לזהות  שהאפ"ככדי  של אותם קרובים )שם משפחה ופרטי ומספר תעודת זהות(

 .המידע אינו מורשה לקבלו בוודאות מי מהפונים לקבלת
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לטופס סעיף שיאפשר לממנה לציין רק את בכוונת האפוטרופוס הכללי להוסיף  -הערה

פרטי הקרובים המורשים מבחינתו לקבלת המידע, וזאת כדי להקל עליו במידה ואינו מכיר 

 .להדיר מקבלת המידע את פרטי הזהות של הקרובים אותם הוא מבקש

 

 

  מה נדרש ממיופה כוח חליפי בתחילת תפקידו?: שאלה .66

על מיופה הכוח החליפי למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי אודות הכניסה  תשובה:

את של מיופה הכוח הראשון, וכן הסבר או אסמכתא על סיבת ההחלפה  לצרף, לתוקף

 הסכמת מיופה הכוח הראשון להודעה, ככל שניתן. 

הכוח נכנס לתוקף, וכן ישלח הודעה על כך  יפויימסור למיופה הכוח אישור כי י האפ"כ

 לחוק(.  יט)א(32סעיף לממנה ולאדם המיודע )ראה 

כן גורמים שלישיים על מיופה הכוח החליפי המאושר ע"י האפוטרופוס הכללי, יוכל לעד

 המינוי.

 אישור האפוטרופוס הכללי על כניסה לתוקף, נשלח כיום כמכתב נפרד למיופה הכוח -הערה

חלף האישור בהמשך פיתוח המערכת המיחשובית, ישנה כוונה לייצר  במסגרת החליפי.

חותמת אלקטרונית אשר תוטבע על המסמך בה יצוין מיופה הכוח המתמשך,  הנפרד,

 בהתאם לעדכון האחרון שנמסר לאפוטרופוס הכללי והעניין לגביו מונה. 

מצופה מעוה"ד להסביר למיופי הכוח את החשיבות בעדכון האפוטרופוס הכללי, -הערה

נטי, גם לטובת פניות מצד לרבות בעניין חילופי גברא, כדי לשמור על מרשם מעודכן ורלוו

 צדדים שלישיים לברור זהות הגורם המוסמך לפעול במועד מסוים.

 : סמכויות מיופה הכח בעניינים רפואיים 2: נושא 8פרק

 סמכויות מיופה כוח

 סמכויות מיופה כוח ו32סעיף 

 רפואיים פסיכיאטרים. ההבדלים בכל הנוגע לסמכות מיופה הכוח בעניינים מהם :שאלה .67

 :מצורפת לנוחותכם טבלה בנושא :תשובה

 

המסגרת למתן  מהות המידע או הטיפול סעיף לחוק

 הטיפול

הסכמה 

 נדרשת

 תנאים נוספים

או טיפול  בדיקה טו)ב(32

 פסיכיאטרי

ברירת המחדל  בקהילה

מיופה הכוח  –

 מוסמך;

הממנה רשאי 

 לקבוע אחרת

 

קבלת מידע בנוגע  טו)ב(32

 לבדיקה, טיפול או אשפוז 

בבית חולים 

פסיכיאטרי 

לפי חוק טיפול 

 בחולי נפש

ברירת המחדל 

מיופה הכוח  –

מוסמך; 
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הממנה רשאי 

 לקבוע אחרת

מתן הסכמה לבדיקה   ()א(2ו)ג()32

פסיכיאטרית, לטיפול 

פסיכיאטרי או לאשפוז, 

או לשחרור מאשפוז 

כאמור, בתנאים שקבע 

 הממנה;

בבית חולים 

כהגדרתו 

בחוק טיפול 

בחולי נפש, 

 1991-התשנ"א

דורש הסמכה 

ורשת של מפ

 יפויהממנה בי

 הכוח

 

מתן הסכמה לבדיקה   ()ב(2ו)ג()32

פסיכיאטרית, לטיפול 

או לאשפוז,  פסיכיאטרי

או לשחרור מאשפוז 

כאמור, בתנאים שקבע 

  -הממנה 

אם במועד שבו 

התבקשה ההסכמה 

הממנה לבדיקה, מתנגד 

 לטיפול או לאשפוז

בבית חולים 

כהגדרתו 

בחוק טיפול 

בחולי נפש, 

 1991-התשנ"א

הכוח  יפויי

המתמשך 

לעניין זה 

נחתם גם בפני 

פסיכיאטר, 

והממנה 

הסמיך 

במפורש את 

מיופה הכוח 

לתת הסכמה 

למרות 

 התנגדותו

כוח  יפוילא ייחתם י ")ג(

מתמשך לפי פסקת משנה 

)ב(, אלא לאחר 

כיאטר כאמור הסביר שפסי

 לממנה את משמעות

ההסכמה כאמור ואת 

ח לדעת כי תוצאותיה ונוכ

הממנה הבין את הדברים 

הכוח ניתן  יפויוכי י

בהסכמה חופשית ומרצון, 

בלא שהופעלו על הממנה 

לחץ או השפעה בלתי הוגנת 

ובלא ניצול מצוקתו או 

 חולשתו;

הסכמת מיופה הכוח  )ד(

במקרה של התנגדות 

פסקת משנה )ב( כאמור ב

לא תהיה תקפה לאשפוז 

שעות או אם  48העולה על 

באותה העת הממנה מסוגל 

 .לתת הסכמה מדעת"

 

בהסמכה מפורשת, אזי אין הסמכה מפורשת, וככל שמיופה הכוח  דבר ככל שאין מסמנים :הערה

 .כז32סעיף ורו של ביהמ"ש, כאמור במעוניין לבצע את הפעולה, עליו לבקש את איש

 

האם צריך למלא  -של הממנה  יפסיכיאטרסמכות מיופה הכוח להסכים לאשפוז שאלה:  .68

סכמה של מיופה הכוח האת חוו"ד נספח א' כבר בעת העריכה? מתי תכנס לתוקף ה

 פסיכיאטרית לאשפוז? לאשפוז? האם נדרשת גם חוו"ד

לביצוע פעולה של בדיקה או טיפול פסיכיאטריים או אשפוז סמכות מיופה הכוח תשובה: 

או שחרור מאשפוז כאמור מותנית בכך שהממנה הסמיך לכך במפורש את מיופה הכוח 

 י פסיכיאטר כבר במועד עריכת המסמך.בפנ נספח א'חתם על ואף 
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"בזמן אמת" מיופה הכוח  משמעות הסמכה מפורשת זו היא שאם לאחר הכניסה לתוקף 

למיופה הכוח נתונה הסמכות  –יהיה סבור שיש לאשפז את הממנה והאחרון יתנגד לכך 

 שעות(. 48לאשפזו אף בניגוד לרצונו )לתקופה שלא תעלה על 

 

בעל המקצוע שעורך את המסמך לוודא כי ההסמכה המפורשת  על עורך הדין או-הערה

חתום ע"י פסיכיאטר, הועלה כצרופה באופן  ,הכוח המתמשך וכי נספח א' יפוימופיעה בי

 ן.ומקו

אשפוז פסיכיאטרי ניתן למצוא בחוק טיפול בחולי נפש ובמשרד הבריאות בעניין מידע נוסף 

; mishpatit@moh.gov.il-fax; כתובת דואר אלקטרוני: www.health.gov.ilאתר:  -

  2 7 9 5 5 6 5 - 2 0*; פקס מספר: 5400טלפון: 

 

היכן ניתן למצוא טופס הסכמה על טיפול פסיכיאטרי לחתימה בפני פסיכיאטר : שאלה .69

 כוח מתמשך? ייפוילצורך צירופו ל

הכוח המתמשך ישנו קישור לטופס ההסכמה  יפויבמילוי הטופס המקוון של י: תשובה

)כתוב "להורדת קובץ להסכמה לטיפול פסיכיאטרי לחץ כאן", תחת החלק של "עניינים 

 "(.ו)ג( לחוק32המחייבים הסמכה מפורשת לפי סעיף 

 בכתובת:

 sc.justice.gov.il/Common/PsychitristFormDownload.pdf-https://legalcapacity 

 דרכה ניתן להגיע לטופס:, בנוסף, מצ"ב צילום מסך מהמערכת המקוונת

 

 

ו)ג( לחוק, האם ישנה סתירה 32בעניינים המחייבים הסמכה מפורשת לפי ס'  שאלה: .70

 בין הסעיפים השונים של ההסמכה המפורשת בעניינים הפסיכיאטריים? 

הסימון של שלושת הסעיפים אפשרי  ולפיכך, אין סתירה בין הסעיפים השונים, תשובה:

 במקביל: 
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  לאשפוז פסיכיאטרי  לטיפול, ,לבדיקה"ברצוני להסמיך את מיופה הכוח לתת הסכמה

בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית , או לשחרור מאשפוז כאמור

 ."חולים כללי

 בדיקה, טיפול, אשפוז או שחרור מאשפוז;  –הפעולות הכלולות בהסמכה זו 

 בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.  -מקום ביצוען 

יובהר כי הסמכה זו תקפה רק אם הממנה אינו מתנגד לביצוע הפעולה בזמן שמיופה 

 הכוח מבקש לבצעה. 

  אני מבקש להורות כי מיופה הכוח לא יהיה מוסמך לקבל החלטות בעניינים הנוגעים"

ולקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או  בקהילה לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי

  .טרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כלליבבית חולים פסיכיאאשפוז 

 בקהילה.  –מקום ביצוען  בדיקה או טיפול פסיכיאטרי; -פעולות הכלולות בהסמכה זו

קבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז;  –פעולות הכלולות בהסמכה זו  -ובנוסף 

 ולים כללי. בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית ח –מקום ביצוען 

מך לבצע פעולות אלה והן אינן דורשות סבהתאם לברירת המחדל בחוק מיופה הכוח מו

כוח רפואי מסמיך את מיופה הכוח גם בעניינים הנוגעים  ייפוי" הסמכה מפורשת:

לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי בקהילה וכן לקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או 

והכול אלא  ,1991-טיפול בחולי נפש, התשנ"א פי חוקאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי ל

לחוק(. סימון אפשרות זו משמעותה קביעת  טו)ב(32סעיף ) "אם כן קבע הממנה אחרת

הממנה כי פעולות אלה לא יהיו בסמכות מיופה הכוח, וזאת בניגוד לברירת המחדל של 

 החוק. 

 ,לאשפוז פסיכיאטרי  לטיפול, ברצוני להסמיך את מיופה הכוח לתת הסכמה לבדיקה

ח גם אם במועד שבו תתבקש הסכמתו של מיופה הכו, או לשחרור מאשפוז כאמור

 אתנגד לכך, וזאת לאחר שקיבלתי הסבר על כך מפסיכיאטר וחתמתי בפניו". 

בדיקה, טיפול, אשפוז או שחרור מאשפוז; מקום  –הפעולות הכלולות בהסמכה זו 

 בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.  -ביצוען 

 

שכן  כי סימון סעיף ההסמכה השני אינו נוגד את סימון סעיף ההסמכה השלישי, יובהר

מוסמך לפעול בנושא  אינוסעיף ההסמכה הפסיכיאטרי השני מדבר על כך שמיופה הכוח 

טיפול או אשפוז  לגבי בדיקה, מידע, ובנושא קבלת בקהילהבדיקה או טיפול פסיכיאטרי 

כוח  יפוילחוק קובע שברירת המחדל היא שי טו)ב(32זאת מאחר שסעיף  פסיכיאטרי בבי"ח,

 רפואי כן מסמיך את מיופה הכוח לפעול בנושאים אלה.

סעיף ההסמכה הפסיכיאטרי השלישי לעומת זאת, מדבר על כך שהממנה מבקש לכבול את 

ולקבוע שמיופה הכוח יהיה מוסמך לפעול בנושא  לחוק, ()ב(2ו)ג()32לסעיף רצונו, בהתאם 

גם אם במועד שבו תתבקש הסכמת  ,בבית חוליםטיפול או אשפוז פסיכיאטרי  בדיקה,

החתום על  'א נספחת זו מותנית בצירוף של הוא יתנגד לכך. הסמכה מפורש -מיופה הכוח 

 ידי פסיכיאטר.  

 

הסמכה זו תקפה גם אם הממנה מתנגד לביצוע הפעולה בזמן שמיופה הכוח  שימו לב!

 של הממנה לרצונו בעת עריכת המסמך. סעיף הכובל את רצונו העתידיזהו  –מבקש לבצעה 
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בהסמכה דרקונית שיש לתתה במשורה והיא רלוונטית בעיקר למקרים של  מדובר

ויכולים על בסיס התנהגותם  שפזים לסירוגין בבי"ח פסיכיאטרי,ושמא מתמודדי נפש,

התנגדותם לאשפוז תנבע ממחלתם ולא תשקף את רצונם  כי ברגע האמת,נבא בעבר, ל

החופשי והאמיתי. או אז, הם מבקשים להגביל עצמם ולהתיר את ההחלטה למיופה הכוח 

 עליו הם סומכים. 

 

עמותת לילך בעניין "צוואה בחיים" בסוגיית בטפסים שמולאו של  םמה נפקות: שאלה .71

 הזכות למות בכבוד?

נים לקבלת החלטות שהן למעשה החלטות לפי חוק מאחר וטפסים אלה מכוו: תשובה

ולכן גם ייפוי  הוראות חוק הכשרות המשפטית לא רלוונטיות לגביהם -החולה הנוטה למות

שניתן  טפסים אלו מהווים אינדיקציה לרצונו של אדם, .הכוח המתמשך לא נוגע אליהם

החולה הנוטה להוראות חוק  בעת קבלת החלטות בסוף החיים, והכל בכפוף הלהתחשב ב

 למות. 

פוי יפוי כח מתמשך לייהיחס בין י : עסקת מכר מקרקעין,3: נושא 8פרק

  זכויות בקיבוץ כח בלתי חוזר וחוק השליחות,

האם נדרש  על עסקת מכר במקרקעין, כאשר מדובר בחתימת מיופה כוח מתמשךשאלה:  .72

 אישור בית משפט? מה הפרוצדורה במצב דברים זה?

יובהר כי רק מיופה כוח לענייני רכוש או לכלל העניינים )רכושיים  ראשית, תשובה:

 .ועבור הממנה עסקת מקרקעין ואישיים( מוסמך לבצע בשם

)בדומה  לחוק ו32סעיף שנית, עסקה כאמור כפופה לקבלת אישור בימ"ש לפי הוראות  

לבקשה המוגשת לאישור עסקת נדל"ן של אדם שמונה לו אפוטרופוס(. הבקשה תוגש ע"י 

ככל  -יש לצרף כמשיבים את האדם המיודע תצורף לה הסכמתם. כל מיופי הכוח ולחילופין,

 יכגורם מפקח על מיופי ככל שהממנה בחר בו האפ"כ ואת שנקבע כזה לעניינים הרכושיים

 יועמ"ש במחוז הרלוונטי.הכוח ולהמציאה לב"כ ה

 

האם מיופה הכוח יכול לקנות או למכור דירה בשם הממנה באמצעות ייפוי כוח  שאלה: .73

מתמשך לענייני רכוש, אם הממנה החליט כי ייפוי הכוח המתמשך ישמש כייפוי כוח לפי 

 חוק השליחות שהוא עדיין מבין בדבר?

כוח לפי חוק השליחות בהתאם  יפויכוח לענייני רכוש אשר נכנס לתוקף כי יפויי תשובה:

בהתאם להוראות  נוטריוני כוח יפוילחוק, אינו מייתר את הצורך בי יט)ב(23עיף סלהוראות 

 לחוק הנוטריונים: 20 עיףס

כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם -ייפויכוח כללי ו-ייפוי )א( .20"

נוטריון או אימת את החתימות   אותם תוקף אלא אם ערך-לא יהיו בני, המקרקעין

לחוק  91אינה גורעת מסעיף  הוראה זו שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו;

 הלשכה."

 

 האם ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח בלתי חוזר יכולים לדור בכפיפה אחת?שאלה:  .74

כוח בלתי חוזר תקף גם לאחר שאדם חדל להבין בדבר )וגם לאחר  ייפויראשית, תשובה: 

כוח מתמשך בעניינו של אותו אדם )שנכנס  ייפויכוח בלתי חוזר ו יפוימותו של אדם(. י
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הכוח הבלתי  יפוים האחד על השני. למשל, במקרה בו אדם הסמיך בילתוקף( אינם גוברי

הכוח המתמשך הסמיך את בתו לפעול בשמו  ייפוילמכירת דירה וב חוזר עו"ד לפעול בשמו

עם זאת, במקרה בו  גם עו"ד וגם הבת יוכלו לפעול למכירת הדירה. -למכירת אותה דירה

הכוח  יפוינכנס לתוקף, תקף אך ורק י הכוח המתמשך טרם יפויהאדם נפטר או במקרה בו י

 הבלתי חוזר. 

לתוקף גם כאשר האדם מבין בדבר,  סלהיכנהכוח המתמשך יכול  יפויהחלק הרכושי של י

המשפטית  הכשרותלחוק  יט)ב(32 סעיףל בהתאם חוק השליחות, לפי כוח יפויכי

כוח לפי חוק השליחות  יפויכוח לענייני רכוש אשר נכנס לתוקף כי יפויוהאפוטרופסות. י

כוח נוטריוני בהתאם  יפוייט)ב( לחוק אינו מייתר את הצורך בי32 עיףבהתאם להוראות ס

 לחוק הנוטריונים. 20עיף סלהוראות 

 

בנוגע לענייני הרכוש  מתמשך יכול לשמש כייפוי כוח לפי דיני השליחות ייפוי כוח שאלה: .75

 כשהממנה עוד מבין בדבר. מה כוללת הגדרת רכוש לעניין זה? גם

הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הגדרה מדויקת לגבי מה נחשב אין בחוק תשובה: 

"לרבות עניינים הנוגעים לרווחתו  יש הגדרה לגבי "עניינים אישיים":  לעומת זאת ."רכוש"

יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, -האישית של אדם, לצרכיו היום

לרכושו". מכאן, שמה שלא נכלל בעניינים ולמעט עניין הנוגע  הנפשיים או החברתיים,

ענייני רכוש כוללים בין היתר נכסים פיננסיים, לרבות  נחשב כ"רכוש". אישיים או רפואיים,

כוח לענייני רכוש שנכנס  ייפויוכדומה. יודגש כי  ןומיטלטליחשבונות בנק, נכסי נדל"ן 

כוח 'רגיל' לפי דיני  יפוימשמש כי, לתוקף במועד שבו האדם עוד מסוגל להבין בדבר

 .השליחות

הכח ייכנס לתוקף  יפוירבתי לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי י יט32סעיף 

 בשני תנאים מצטברים: 

 הממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר;   .1

מצהיר בפני האפ"כ כי התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף מיופה הכוח  .2

פוי מחה או שקוים תנאי אחר שנקבע ביילהצהרה חוות דעת מו המתקיימים, וצורפ

 הכוח.

וייחתם כתקף  לתוקף חוהכ יפויייכנס י לעיל, ככל והתקיימו התנאים המפורטים -

 ע"י האפ"כ.

כח מתמשך שטרם נכנס לתוקף וכולל גם הרשאות נוספות לביצוע  יפויי

 כח הניתן לפי חוק השליחות.  ייפויעסקה/פעולה במקרקעין דינו לעניין זה כדין 

כח מתמשך  יפוימבחינת הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, אין משמעות לי -

וג זה יש לבדוק כח מס יפוישטרם קיבל תוקף מהאפ"כ. יחד עם זאת, ככל ויוגש י

ל כמהותו ולבחון אם כולל בין היתר הרשאה לביצוע עסקה/פעולה במקרקעין, כ

 וקיימת הרשאה מסוג זה יש לפעול על פיה.

 -הכח המתמשך לתוקף תירשם הערה במרשם יפוילבקשת האפ"כ, לאחר כניסת י -

תמשך אין חובה בחוק לרשום הערה על נכסי מקרקעין בעניין קיומו של ייפוי כוח מ

)זאת, לעומת החובה החוקית הקיימת ברישום הערת אפוטרופסות במקרה של 

 מינוי אפוטרופוס(.
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ההערה תירשם על בעל זכות במקרקעין )גם מוטב בהערת אזהרה( ועל פי בקשת  -

הכח המתמשך כאשר על גביו מוטבעת חותמת  יפויכל אדם בכפוף להמצאת י

 . "בתוקף" ע"י האפ"כ

 ייעודי לרישום ההערה.יוקם קוד פעולה  -

 מוטב הערה )מיופה הכח( יירשם במרשם. -

הכח  יפויגם לבקשה לרישום ההערה באמצעות הממשק המקוון יצורף מסמך י -

 המתמשך נושא חותמת "בתוקף" ע"י האפ"כ.

בדומה להסדר ביחס לאפוטרופסות, לאחר רישום ההערה במרשם, כל  -

ור בימ"ש גם כאשר מוגשת הבקשה עסקה/פעולה רצונית במקרקעין טעונה איש

בקשה לרישום המוגשת בידי מיופה הכוח טעונה אישור : לרישום ע"י הממנה עצמו

 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.  ו)ד(32סעיף לפי 

כוח מתמשך  יפוירצונית בידי הממנה כאשר קיים יבקשה לרישום עסקה/פעולה  -

בתוקף בעניינו מעוררת קושי במישור הפרקטי ומעלה חשש במישור המהותי 

לניצול לרעה של הממנה או להשפעה בלתי הוגנת עליו. במישור המשפטי, מאחר 

סעיף כוח מתמשך מותנית בתנאי המהותי שנקבע ב יפויוכניסתו לתוקף של י

"חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן : לחוק (1יט)א()23

ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו", סביר כי רשות  הכוח המתמשך יפויי

בר, לבצע מנהלית תבקש את אישור בית המשפט לבקשה של אדם שאינו מבין בד

 עסקה/פעולה רצונית אחרת במקרקעין.

רבתי לחוק  כג32 סעיף ,כב32סעיף מחיקת ההערה תאושר בכפוף לשלוש החלופות ) -

 .הכשרות  המשפטית והאפוטרופסות(

 צו בית משפט. -

 הכוח פקע או בוטל. ייפויאישור האפ"כ כי  -

הכח  יפוילבקשת האפ"כ, לאחר כניסת י הצגת תעודת פטירה של הממנה. -

 המתמשך לתוקף תירשם הערה במרשם.

הליך שיוך דירות להתייחס במסמך ייפוי הכוח המתמשך האם הממנה יכול ל: שאלה  .76

 ? כדבר שיהיה בסמכותו של מיופה הכוח לחברי קיבוץ מול מנהל מקרקעי ישראל 

סעיף : מיופה כוח רכושי יהיה מחויב לפנות לקבל את אישור בימ"ש לעסקה, מכוח תשובה

 ככל שהממנה מבקש לציין זאת או ליתן הוראות מסוימות ניתן .הכשרותלחוק  (2ו)ד()32

 .לכלול זאת בייפוי הכוח המתמשך

  ם: מיופי כח בחשבון הבנק, השקעת כספים וניהול כספי4: נושא 8פרק

למשל  -מול בנקים ולגבי התנהלותלמיופה הכוח האם הממנה יכול ליתן הוראות : שאלה .77

באמצעי תשלום או האשראי  בכרטיסיהבנק,  שימוש מיופה הכוח הרכושי בחשבונות

 אחרים?
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לגבי לפעולות במוצרים פנסיונים, נתינת הלוואות,  .ניתן לכתוב הוראות כאמור: תשובה

  ו32בסעיף על הממנה להסמיך מפורשות את מיופה הכוח במסמך )כאמור  מתנות וכו'

 (.קלחו

הבנקים מחויבים לכבד את החוק ולאפשר למיופה הכוח לפעול בהתאם  -ברמה המעשית

לסמכויות שניתנו לו, אך במידה ויסרבו, יש להבין ממה נובע הסירוב והאם הוא סביר 

 .העומדים לבנק יקול הדעתדיני הבנקאות ושועומד בקנה אחד עם 

 .37 פרלשאלה מסלעניין זה אנא ראה גם תשובתנו 

 

 מיופה כוח השקעת כספים נחשבת ל"פעולה משפטית אחרת" והאם  האם: שאלה .78

 מתמשך מחויב להגיש בקשה להשקעת כספים לאישור בימ"ש?

מח' יעוץ באמצעות משרד המשפטים )שתי פרשנויות אפשריות ולפיכך יפעל  ישנן: תשובה

כי בהיעדר בשלב זה, עמדתנו היא . וחקיקה( להבהרת הספק הפרשני באמצעות תיקון החוק

הספק הפרשני  יחד עם זאת לאור .סעיף שמחייב אישור בבימ"ש אין צורך באישור בימ"ש

ובהקבלה לתקנות  ,סביר צריך יהיה לפנות לאישור השקעה בסכום גבוה פה כוחמיו

 כמצריך אישור בימ"ש. ₪ ליון יההשקעה באפוטרופסות, ניתן לראות בסכום של מעל מ

ככל שהממנה מביע רצון בעניין השקעת כספיו, מוצע כי יפרט בהנחיות מקדימות -הצעה

את אופן ההשקעה המועדף עליו וכן יציין אם יש מיודע שאמור לקבל ממיופה הכוח דיווח 

 .השקעת הכספים על

 :ייר העמדה של האפוטרופוס הכללי בנושאלהלן תמצית נ

קיימת לקונה בחוק בכל הנוגע להשקעת כספי ממנה. לעמדת האפוטרופוס הכללי, השקעת 

ו)ד( לחוק 32כספי ממנה אינה צריכה להיכלל בגדר "פעולה משפטית" כאמור בסעיף 

 מהטעמים שפורטו בנייר העמדה. 

התנהלות סבירה של עם זאת, נוכח מהות הדברים, עמדת האפוטרופוס הכללי היא כי 

מיופה הכוח מחייבת שיפנה לקבלת אישור והוראות מבית המשפט לגבי ביצוע ההשקעה 

לב לחוק, לפי העניין( 32לא ו32כז לחוק או להוראות סעיפים 32)בהתאם להוראות סעיף 

  - בהתקיים כל אחד מאלה

וזאת אף אם ניתנו הנחיות מקדימות ₪, ה הינה בסכום העולה על מיליון ההשקע   (1)

 להשקעה מסוג זה; 

איננה בהתאם להנחיות המקדימות של הממנה   ההשקעה, בכל סכום שהוא,   (2)

 בייפוי הכוח;

לא נקבעו הנחיות מקדימות בעניין זה בייפוי הכוח, וההשקעה אינה בהתאם    (3)

 לתקנות ההשקעה. 

בסכום צורך בקבלת אישור בית המשפט לפעולות השקעה בכספי הממנה  איןכי  יובהר,

  - אם התקיימה אחת מאלה ₪שאינו עולה על מיליון 

 ההשקעה היא בהתאם להנחיות מקדימות של הממנה בייפוי הכוח.    (1)

ההשקעה היא לפי הוראות תקנות הכשרות  -אם אין הנחיות מקדימות לעניין זה    (2)

 2000-ת והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, התש"סהמשפטי
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למען שלמות הדברים יצוין כי משרד המשפטים שוקל לקבוע בדין הסדרה מפורשת בנושא 

 השקעת כספי הממנה להסדרת הלקונה הקיימת.

 

 האפ"כ בנושא השקעת כספי הממנה ע"י מיופה הכוח המתמשך?מדיניות מהי : שאלה .79

 :נייר העמדה של האפוטרופוס הכללי בנושאלהלן תמצית : תשובה

קיימת לקונה בחוק בכל הנוגע להשקעת כספי ממנה. לעמדת האפוטרופוס הכללי, השקעת 

ו)ד( לחוק 32כספי ממנה אינה צריכה להיכלל בגדר "פעולה משפטית" כאמור בסעיף 

 מהטעמים שפורטו בנייר העמדה. 

התנהלות סבירה של הכללי היא כי עם זאת, נוכח מהות הדברים, עמדת האפוטרופוס 

מיופה הכוח מחייבת שיפנה לקבלת אישור והוראות מבית המשפט לגבי ביצוע ההשקעה 

לב לחוק, לפי העניין( 32לא ו32כז לחוק או להוראות סעיפים 32)בהתאם להוראות סעיף 

  - בהתקיים כל אחד מאלה

ניתנו הנחיות מקדימות  וזאת אף אם₪, ההשקעה הינה בסכום העולה על מיליון    (1)

 להשקעה מסוג זה; 

איננה בהתאם להנחיות המקדימות של הממנה   ההשקעה, בכל סכום שהוא,   (2)

 בייפוי הכוח;

לא נקבעו הנחיות מקדימות בעניין זה בייפוי הכוח, וההשקעה אינה בהתאם    (3)

 לתקנות ההשקעה. 

בסכום צורך בקבלת אישור בית המשפט לפעולות השקעה בכספי הממנה  איןיובהר, כי 

  - אם התקיימה אחת מאלה ₪שאינו עולה על מיליון 

 ההשקעה היא בהתאם להנחיות מקדימות של הממנה בייפוי הכוח.    (1)

ההשקעה היא לפי הוראות תקנות הכשרות  -אם אין הנחיות מקדימות לעניין זה    (2)

 2000-טרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, התש"סהמשפטית והאפו

למען שלמות הדברים יצוין כי משרד המשפטים שוקל לקבוע בדין הסדרה מפורשת בנושא 

 השקעת כספי הממנה להסדרת הלקונה הקיימת.

 

במקביל למיופה הכוח לאחר האם מותר לממנה לפעול בחשבון בנק בבעלותו : שאלה .80

 ?כניסה לתוקףה

: לכאורה, החוק מתיר זאת גם לאדם באפוטרופסות וגם לממנה לאחר כניסת ייפוי תשובה

הכוח לתוקף, משום שכשרותם המשפטית אינה נשללת. אולם מאחר וייפוי כוח מתמשך 

מותנה בכך שהאדם חדל להבין בדבר, שהינו חמור יותר בהשוואה לתנאי למינוי 

המסקנה שאין לתת לממנה  תחזקתמו, אפוטרופוס לפיו אדם אינו מסוגל לנהל את ענייני

 .הכוח לתוקף יפוילפעול באופן עצמאי לאחר כניסת י

 

 לגבי חשבונות משותפים של הממנה עם אחר?: כיצד יש להתייחס במסמך שאלה .81

: עד להשגת הסכמה עם הבנקים בעניין ברירת המחדל הרצויה בנדון, מוצע כי תשובה

, יבהיר מה רצונו )להפריד או לפצל  את הממנה יתייחס לנושא בייפוי הכוח המתמשך
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 -החשבון המשותף(, מה האחוזים שיחולקו לכל אחד מהשותפים )בשים לב לאופי השותפות

 בני זוג או אחר, כנגזרת של הבעלות הקניינית האמיתית בכספים וכד'(.

 

האם יש הנחיות בעניין זה ? האם ביטקויין, השקעה במטבע מסוג לו ממנה שיש : שאלה .82

 יכול להסמיך את מיופי הכוח לפעול בהשקעה ומה התוקף להסמכה כזו?

משכך, יש לשים לב לנייר השקעה במטבע ביטקויין דינה ככל השקעה אחרת.  :תשובה

. ככלל, 79שאלה -העמדה בנושא מטעם האפוטרופוס הכללי כפי שמוצגת במענה ל

היא לפרט ככל הניתן במסגרת ייפוי הכוח המתמשך את הפעולות שהממנה  ההמלצה

 מבקש להסמיך את מיופה הכוח לבצע, לרבות השקעות מכל סוג שהוא. 

 

למשוך כספים מחשבון המשותף לו  וכיצד יפעל מיופה כוח שהבנק מקשה עלי: שאלה .83

 ולממנה, שהינה בת זוגו?

על מיופה הכח לפנות לבנק לבחינת הסיבה  לחוק. ו)ז(32סעיף  -התשובה נמצאת ב: תשובה

הכוח או מסיבה  יפוימגבילים את פעילותו השוטפת, האם לאור היעדר הסמכה ביבגינה 

ח המתמשך לאחר כניסתו הכו יפויתחום הפעילות שהם מאפשרים לו עם יומהו  אחרת

 לתוקף. 

הכוח המתמשך לגבי גורלו של החשבון  יפויהיא כי הממנה ייתן הוראות בי המלצתנו

יציין האם ברצונו להשאירו כחשבון ו אחראו בן זוג המשותף, בין אם עסקינן בשותף שהוא 

 לחלק את הכספים בחשבון בצורה מסוימת וכו'. , משותף, האם לפצלו

פעולה הקשורה בניהול השוטף של משק הבית וע פעולות שאינן בגדר "בכל הנוגע לביצ

נדרש אישור בית המשפט )דוגמת , " וכן כאלו שעולה מהן חשש לניגוד ענייניםהמשותף

 מל על שמו של מיופה הכוח בלבד(. פיצול חשבון משותף או העברת סכום משמעותי לקופת ג

 

לצורך הקלה בהתנהלות עם הבנק יכול הממנה "להשהות" את הכניסה האם : שאלה .84

 לתוקף גם לאחר שהמומחה אבחן כי הממנה כבר אינו כשיר? 

הכוח  יפוימיופה הכוח מחויב להכניס את י ככלל, כאשר הממנה איננו מבין בדבר,: תשובה

ך לתוקף, בהתאם לתנאים שנקבעו בו. לגבי קשיים בהתנהלות הבנק יש למצות שהמתמ

מחובתו של מיופה . וכך בכל מישור 37בשאלה התייחסנו הבדיקה בהתאם למדרג אליו 

 כדי להביא למימוש רצונו של הממנה.נקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו הכוח ל

 

לחוק מתייחס לפעולות המחייבות הרשאה מיוחדת )כלומר, פעולות  ו)ג(32סעיף : שאלה .85

האם אדם בעל עסקים לגביהן הממנה צריך להסמיך מראש את מיופה הכוח(. אם כך, 

 500,000פעולות בסכומים העולים על  וחברות רבות הרוצה לאפשר למיופה הכוח לבצע

 ש"ח, לא יוכל לעשות זאת?

לחוק  ()ד(1ו)ג()32סעיף לגבי פעולות משפטיות שאין לגביהן התייחסות מפורשת ב :תשובה

נחיות נקודתיות(, ניתן להסמיך את מיופה )דוגמת מתנות הלוואות ותרומות, לגביהן יש ה

 ₪.  500,000הכוח לפעולות עד לגובה של 

הפרשנות הלשונית והפרשנות התכליתית כאן מתמזגות. אם החוק נקט לשון מובחנת 

מפורשות )מתנות, הלוואות, תרומות( "במצטבר" הרי שמכלל הן אנו לעניין פעולות 

שומעים לאו. כלומר, ניתן לאפשר שלא לסכום פעולות "אחרות" מסוגים שונים תחת 

ש"ח. מצב הדברים שונה ממצב  500,000פעולה משפטית אחת החוסה במגבלת הסכום של 
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ממגבלת הסכום של בו אותה פעולה משפטית מתבצעת בחלקים שונים כדי להתחמק 

או אז יש להסתכל על הפעולות הללו כאותה הפעולה המשפטית המוגבלת בסך ₪  500,000

 ₪.  500,000של 

סעיף  פעולות מעבר לסכום זה דורשות את אישור בית המשפט )בהתאם להוראות

 לחוק(.  )8(ו)ד(32

 . 79שאלה -עמדת האפוטרופוס הכללי מוצגת במענה ללגבי השקעות, 

בכל הנוגע להתנהלות בחברה, יש לשים לב כי מיופה הכוח פועל בהתאם לאמור בחוק 

 החברות ובתקנון החברה.

  : מתנות5: נושא 8פרק

מיופה הכוח לתת אחת לשנתיים מתנה שאלה: האם הממנה יכול להסמיך מפורשות את  .86

 דולר לאדם ספציפי על פי שיקול דעת מיופה הכוח? 50,000בסכום של 

הכשרות המשפטית(, לאחר כניסתו  ו לחוק32סעיף בהתאם להוראות החוק )תשובה: 

למעט מתנות  סמכות מיופה הכוח להעניק מתנות, הכוח המתמשך,לתוקף של ייפוי 

לחוק(  ()ב(1ו)ג()32סעיף הנהוגות בנסיבות העניין, מותנית בהסמכה מפורשת של הממנה )

שקלים חדשים. על הממנה לקבוע בייפוי  100,000על  במצטברומוגבלת לסכום שלא יעלה 

  הכוח את זהות המקבל וערך המתנה.

 

רשאי להורות על מתן מתנות למאן דהוא בסכום  הגבוה  האם ממנה עתיר נכסים שאלה: .87

 ₪?  100,000מסך 

בכל מקרה יותנה באישור בית המשפט ₪  100,000מתן מתנות בסכום העולה על תשובה: 

)כאשר ניתן לתת הסמכה מפורשת למיופה הכוח לתת מתנות בשם הממנה עד לסכום 

 (. לחוק ()ב(1ו)ג()32 סעיף₪.  100,000מצטבר של 

על מיופה הכוח לקבל את אישור בית המשפט בנוגע למתן מתנות, ככל שאינן , בנוסף

למתנה ששוויה מעל לסכום  וככל שניתנה הסמכה מפורשת, נהוגות בנסיבות העניין,

סעיף הנמוך מבין השניים )₪,  100,000שנקבע בהסמכה או בסכום העולה במצטבר על 

 לחוק(.  (7ו)ד()32

מונח זה ניתן לפרשנות מאחר ו העניין, בנסיבות הנהוגות באשר למתנות-הצעה

, מקום שמדובר במתנות משמעותיות, מוצע לציין אותן בחלק של ההנחיות תסובייקטיבי

מול גורמים פיננסים או , בהמשך בקשיים ביישום ההוראה עלהימנכדי  המקדימות,

 .אחרים

  : פנסיה6: נושא 8פרק

על מנת לבצע פעולות במוצר של מיופה הכוח  האם יש צורך בהסמכה מפורשת: שאלה .88

 פנסיוני?

"פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  : ככלל,תשובה

דורשות הסמכה מפורשת של  ,"2005-התשס"ה)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, 

העניינים , למעטזאת, לחוק.  ()ה(1ו)ג()32סעיף הכוח, בהתאם להוראות  יפויהממנה בי

 ( בסעיף זה לחוק אשר אינם דורשים הסמכה מפורשת: 3( עד )1המנויים בפסקאות )

לחוק גיל פרישה,  3הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי סעיף   (1")

 ;2004-התשס"ד
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לחוק הפיקוח  23משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף   (2)

 ;2005-נסיים )קופות גמל(, התשס"העל שירותים פינ

עם שר  בהתייעצותמשיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו,   (3)

פיננסיים )קופות  שירותיםלחוק הפיקוח על  23האוצר, שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 

 ". 2005-גמל(, התשס"ה

לחוק(. הן  ו)א(32 עיףסהכוח )פעולות אלו נכנסות לגדר הסמכות הכללית הנתונה למיופה 

מופיעות לחוק( והן אינן  ו)ג(32עיף סהכוח ) ייפוימוחרגות מהצורך בסמכות מפורשת ב

 .לחוק( ו)ד(32 עיףסברשימת הנושאים הדורשים אישור בימ"ש )

לחוק, משיכת כספים מקופת גמל בניגוד  (9)ו)ד(32 עיףסיחד עם זאת, בהתאם להוראות 

בהתאם לפירוט  -לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( 23 סעיףלהוראות לפי 

 דורשת אישור בית המשפט. כן בסעיף, 

קטן )א(, מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה על אף האמור בסעיף ו)ד( 32"

 :פעולה משפטית מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן נתן לכך בית המשפט אישור מראש

לחוק הפיקוח על שירותים  23משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף    (9)

( לפקודת מס הכנסה, 2())א87, כמשמעותם בסעיף 2005-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 לחוק האמור".  25העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 

 לפי  -טבלה עם סיכום הסמכויות של מיופה הכוח בפעולות במוצרים פנסיונייםמצ"ב לנוחותכם 

 ו:32 עיףס

סמכות מיופה הכוח לביצוע  סוג הפעולה במוצר פנסיוני סעיף בחוק

 הפעולה

פעולות במוצר פנסיוני )כהגדרתו בחוק הפיקוח על   ()ה(1ו)ג()32

שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה 

 פנסיוניים(, 

הפעולות במכשירים פנסיוניים המנויות  למעט

-( ו2()ה()1ו)ג()32(, 1()ה()1ו)ג()32בפסקאות: 

 (.3()ה()1ו)ג()32

 הכוח יפויהסמכה מפורשת בי

 הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה (1()ה()1ו)ג()32

 2004-לחוק גיל פרישה, התשס"ד 3לפי סעיף 

בסמכות מיופה הכוח כברירת 

 מחדל 

 

משיכת כספים מקרן השתלמות בהתאם להוראות  (2()ה()1ו)ג()32

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  23סעיף 

 2005-גמל(, התשס"ה)קופות 

בסמכות מיופה הכוח כברירת 

 מחדל 

 

משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר  (3()ה()1ו)ג()32

המשפטים בצו, בהתייעצות עם שר האוצר, 

 לחוק הפיקוח על 23בהתאם להוראות סעיף 

 2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 ]טרם נקבע צו כאמור[

בסמכות מיופה הכוח כברירת 

 מחדל 
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משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי  (9ו)ד()32

פיננסיים לחוק הפיקוח על שירותים  23סעיף 

, כמשמעותם בסעיף 2005-)קופות גמל(, התשס"ה

( לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, 2)א()87

לחוק האמור  25שעבודם או עיקולם לפי סעיף 

 )לרבות התחייבות עתידית(

אישור מראש של בית 

 המשפט

 

 מותנית בהסמכה מפורשת או באישור בימ"ש ?פעולה במוצר פנסיוני כל האם : שאלה .89

בבקשה למשיכת כספים , יורשת של עמית שנפטר-כמוטבת, כוח פנתה בשם הממנה מיופת

בלא שניתנה לה הסמכה מפורשת מקופות גמל בהן נצברו כספים הוניים וכספים קצבתיים, 

לחוק הפיקוח על  23סעיף למרות שהמשיכות אינן בניגוד ללבצוע פעולות במוצר פנסיוני. 

לא ניתן , לכאורהובחוק  ו)ג()ה(32הן לא נכנסות בגדר אחת החלופות בסעיף  קופות גמל,

משיכה חד פעמית ולגבי הכספים  התבקשה-לאפשר את המשיכות )לגבי כספים קצבתיים

 קיים צו ולכן לא ניתן לפעול בהתאם לסעיף(.היה לא  –ההוניים 

: הפרשנות הסבירה של הוראות הסעיף מכוונת לפעולות במוצר פנסיוני ע"ש תשובה

 . לפיכך סברנו כי הטבה גרידא לממנהשמשמעה בפעולה  ולא הממנה, שיש בהן סיכון עבורו

 הצדקה להתנותה באישור בימ"ש.ה בנסיבות דנן לא היית

  היחס בין קרן נאמנות ומתנה: 7: נושא 8פרק

האם ממנה רשאי ליתן הוראה למיופה הכוח על הקמת קרן נאמנות ובמסגרתה  שאלה : .90

 תפקידו כנאמן?מתוקף יעניק מתנות ש

לחוק, נדרשת הסמכה מפורשת של הממנה  ()ב(1ו)ג()32סעיף בהתאם להוראות  תשובה:

 לביצוע פעולה זו על ידי מיופה הכוח: 

הכוח ובערך שקבע הממנה, ובלבד שהסכום  ייפוי"מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש ב

שקלים חדשים, והכול למעט מתנות הנהוגות בנסיבות  100,000 לא יעלה במצטבר על

 העניין". 

לחוק, נדרש אישור בית המשפט לביצוע הפעולה הבאה  (7ו)ד()32סעיף בהתאם להוראות 

 על ידי מיופה הכוח:

מתנה כאמור  –גה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת "מתן מתנה שאינה נהו

 100,000הכוח או בסכום העולה במצטבר על  יפויבסכום העולה על הסכום שנקבע בי

 שקלים חדשים, לפי הנמוך". 

 .לרבות באמצעות קרן נאמנות, אישור זה נדרש בכל דרך בה ניתנת המתנה

הכוח  יפויעל ידי הממנה טרם כניסת יעם זאת, ככל שקרן הנאמנות הוקמה והופעלה 

הכוח המתמשך  יפויהמתמשך לתוקף, היא יכולה להמשיך ולהתקיים גם לאחר כניסת י

 לתוקף ויחולו עליה דיני הנאמנות ולא הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

  האם מיופה כוח רשאי לחתום על בקשה לצו ירושה בשם הממנה?: שאלה .91

לחוק, נראה שאין מניעה לבצע פעולה כאמור, אך  ו32סעיף להוראות : בהתאם תשובה

מאחר והבקשה מוגשת כתצהיר, הרי שבמקרה שמיופה הכוח אינו יודע מידיעה אישית את 
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רף תצהיר של אדם אחר שיתמוך הרכב המשפחה ושאר הפרטים הרלוונטיים, עליו לצ

 (. תאפוטרופסוב כפי שנהוג גםבבקשה )

 

האם ממנה שפתחה בעבור בנה חשבון בנק בנאמנות, יכולה לייפות את כוחו של : שאלה .92

 מיופה הכוח להיות נאמן במקומה?

: ייפוי הכוח יכול להסמיך את מיופה הכוח לפעול ברכושו של הממנה, במקרה זה תשובה

ברכושה של הממנה, אלא בנכס של בנה. העיקרון הוא כי מי שמינה אותה אין המדובר 

לנאמנה הוא כביכול הבן ולכן הממנה אינה יכולה להעביר את תפקידה הלאה. עיקרון זה 

)ד( לחוק הנאמנות שקובע כי: " נאמן אינו רשאי לאצול מתפקידיו 10משתקף בסעיף 

 לזולתו".

ף את מיופה הכוח כמורשה נוסף בחשבון הנאמנות, המלצתנו היא כי הבן יגיע לבנק ויוסי

 אם הוא מעוניין בכך.

  עסקיתפעילות  :8: נושא 8פרק 

 רכוש מוסמך למכור עסק? ילעניינהאם מיופה כוח : שאלה .93

 בכדי למכור את העסק לחוק הכשרות ולכן ו)ד(32סעיף מכירת עסק נכנסת בגדר : תשובה

משכך, כמובן שניתן ואף כדאי להסמיך בייפוי הכוח כי מיופה . יש צורך באישור ביהמ"ש

הכוח יוכל למכור נכס בעבור האדם, אבל יהיה צורך לגשת לאישור ביהמ"ש בכדי לממש 

ך מנה רצה להסמימכירת הנכס )ההסמכה בייפוי הכוח יכולה להיות אינדיקציה לכך שהמ

 את מיופה הכוח למכור את הנכס(.

  : ניגודי עניינים1: נושא 9פרק 

האם מיופה כוח יכול לייצג את הממנה בפעולות בהן הוא נמצא במצב של ניגוד  שאלה: .94

האם הוא יכול לייצג את הממנה בפעולה בין שניהם? האם הוא יכול לייצג שני  עניינים?

  כוח בפעולה בין ממנה אחד לשני?ממנים להם הוא משמש מיופה 

 יפויאב ובן שהינם שותפים בלעדיים בחברה מסוימת פנו בבקשה לערוך י :מקרה לדוגמה

. רהכוח מתמשך לאב, לפיו האב מייפה את כוחו של הבן בכל הקשור למניות שלו בחב

לעבוד לפיה ככל שהאב יחדל  יש ביניהם הסכמה בכתב, במסגרת הסכם בעלי מניות, בנוסף,

בחברה מכל סיבה שהיא, לבן תהא אופציה לרכוש את מניות האב בחברה. הרצון שלהם 

הכוח, במקרה בו האב  יפויי הוא שניתן יהיה להוציא לפועל את אותה הסכמה באמצעות

לא יהיה כשיר לחתום על מסמכים. בכך וכפועל יוצא, מיופה הכוח פועל למעשה לטובתו 

 הכוח?  ייפוייתן לערוך את האם נ במצב המתואר, .האישית

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מחיל את הוראות  ו)ז(32סעיף  - הכללתשובה: 

פעולה  על המחויבים, בשינויים הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לחוק 48 סעיף

מיופה הכוח אינו מוסמך לייצג משפטית בין הממנה לבין מיופה הכוח. המשמעות היא כי 

בפעולה משפטית בין הממנה למיופה הכוח או קרוביו או בפעולה משפטית בין  את הממנה

  שני ממנים שיש להם אותו מיופה כוח.

החוק קובע שני מקרים בהם ניתן לחרוג מאיסור ניגוד עם זאת, קיימים חריגים לכלל והם: 

הכוח: אם שני הממנים  יפוימפורשת בי הסמכהשהממנה קבע לכך המותנים בכך העניינים 

 , כל אחד מהם בנפרדהסמיכו את אותו מיופה כוח לייצגם בפעולה משפטית ביניהם

ושניהם מסמיכים  שלהם מיועד להיות מיופה הכוח שלהםממנים הורים שהבן , )לדוגמה
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הם משותף להם( או אם הממנה ומיופה הכוח בנכס אותו באופן מפורש לפעול עבורם 

קרובים המנהלים משק בית משותף והממנה הסמיך את מיופה הכוח לבצע פעולה הקשורה 

הם בני זוג, הממנה והמיופה המיועד  בניהול השוטף של משק הבית המשותף )לדוגמה,

 ומיופה הכוח הסמיך את הממנה לפעול עבורו בחשבון הבנק המשותף שלהם(. 

לא יוכל לייצג את אביו בפעולה לפי ההסכם  הכוח מיופהבמקרה שבדוגמא שהבאנו, 

ובמקרים כאלו מוצע כי תהיה התייחסות  בדוגמה המתוארת ללא אישור בית המשפט

 המתייחסים לאותו עניין.  מפורשת והלימה לרצון האב בכל המסמכים 

 חיובי מיופה הכוח  ז32סעיף 

 דרכי פעולתו של מיופה כוח  ח32סעיף 

 דרכי קבלת החלטות בעניינו של הממנה  ט32סעיף 

 : היחס בין ייפוי כח מתמשך וחוק החולה הנוטה למות 1: נושא 10פרק 

ייפוי כוח של מסמכים קודמים שנחתמו עובר לחתימת הממנה על  מה דינם: שאלה .95

 ?  מתמשך  )ייפוי כוח או מסמך הנחיות מקדימות לפי חוק החולה הנוטה למות(

הוראות המשפטית והאפוטרופסות: " לחוק הכשרות לג32בסעיף : בהתאם לקבוע תשובה

הנחיות מקדימות למיופה כוח בקשר לטיפול רפואי בחולה סימן זה לא יחולו על מתן 

תוקף מסמך  .".2005-הנוטה למות, כמשמעותן בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו

מותנה בכך שהוא עומד בדרישות חוק  לפי חוק החולה הנוטה למות,מקדימות הנחיות 

רנט של משרד החולה הנוטה למות ולצורך כך יש לערוך מסמך ייעודי הנמצא באתר האינט

 הכוח המתמשך(. יפויבמסגרת יולא הבריאות )

לפיו מיופה הכוח לא יהיה מוסמך לבצע פעולה  לחוק, (5ו)ב()32סעיף כן, רלוונטי לנושא -כמו

כוח מתמשך מתן הנחיות  יפויאין לכלול ביכך לדוגמה,  הנוגעת לחוק החולה הנוטה למות.

 בנושא הארכת חיים מכוח חוק החולה הנוטה למות או חיבור למחולל חמצן וכד'.   

כוח לפי חוק החולה  יפויהפעולה הרפואית המבוקשת צריכה להיכלל בילמידע נוסף האם 

יאות לפנות למשרד הבר, יש הכוח המתמשך ייפויניתן להכלילה באם הנוטה למות, או 

 .mishpatit@moh.gov.il-faxבמייל: 

 

וט' פהמכונה "טופס ד" לתקנות הא, יפוי כח רפואי ספציפי"יטופס " בעזרתהאם : שאלה .96

 ?הארכה או אי הארכת חיים, לגבי אחר בעצמו או ע"י יכול אדם להורות הכללי

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי: "הוראות סימן זה  לג32סעיף  :תשובה

לא יחולו על מתן הנחיות מקדימות למיופה כוח בקשר לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות, 

 ."2005-תשס"וכמשמעותן בחוק החולה הנוטה למות, ה

מכאן, כי לא ניתן במסגרת ייפוי כוח מתמשך לתת הוראות הנוגעות לאי הארכת חיים בכל 

הנוגע לאדם העונה להגדרה של "חולה הנוטה למות", והוראות כאלה יש לתת במסגרת 

 שאינו עונה להגדרה זואם מדובר באדם אולם,  ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות.

במסגרת החלק הרפואי של ייפוי הכוח המתמשך נפצע בתאונת דרכים(, אזי ניתן  -)למשל

 לתת הוראות הנוגעות לאי הארכת חיים במצב זה.

 בהקשר זה:   יש לשים לב לשני דגשים חשובים

. לא ניתן בכל מקרה לתת הוראות הנוגעות להפסקת חיים )גם לא במסגרת ייפוי כוח לפי 1

                                       חוק החולה הנוטה למות(.
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. יש לפרט את רצונו של הממנה בבירור ככל הניתן במסגרת החלק הרפואי של ייפוי הכוח 2

 המתמשך.

 

 

פוי י: הבעת רצון של הממנה לאחר כניסתו לתוקף של י1: נושא 11פרק 

 הכח 

משך לתוקף אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המת -"חשוב -: מתוך המדריך לממנהשאלה .97

תתנגד לביצוע פעולה או לקבלת החלטה שביקשת את ביצועה במסמך ההנחיות 

המקדימות, על מיופה הכוח לפעול לפי בקשתך בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתת 

הוא אינו כשיר לקבלת הרי וי הכוח נכנס לתוקף בענייניו וכיצד אדם שייפ בעבר".

 שונה מזו שנתן בהנחיות המקדימות?יוכל לקבל בשעת האמת החלטה החלטות, 

העובדה שאדם אינו כשיר לקבלת החלטות איננה שוללת את יכולתו  באופן כללי,תשובה: 

וייתכנו מקרים שבהם הרצון העכשווי יהיה שונה מהרצון שהביע בהנחיות  להביע רצון,

 .המקדימות

לחוק קובע, כי על מיופה הכוח לשתף את הממנה בכל החלטה  ט)א(32סעיף בהתאם לכך, 

 .הנוגעת אליו, ולשמוע את דעתו, ככל שניתן לבררה

ולפיו אכן ההנחיות המקדימות  לפיו על מיופה הכוח לפעול, המדרגמפרט את  ט)ב(32סעיף 

לחוק נקבע, כי על מיופה הכוח  ט)ד(32בסעיף  אבלשנתן האדם גוברות על הרצון העכשווי, 

רק אם הממנה ציין במפורש בייפוי להעדיף את ההנחיות המקדימות על פני הרצון העכשווי 

 .הכוח המתמשך כי זהו רצונו

והממנה לא ציין בייפוי  ההנחיות המקדימות לרצון העכשווי אם קיימת סתירה בין לפיכך,

על מיופה הכוח לעשות ככל יכולתו כדי  -יף את ההנחיות המקדימותהכוח כי יש להעד

 .להגיע להסכמה עם הממנה על מנת שלא לפעול בניגוד לרצונו העכשווי

המצב הרצוי הוא להשתדל ככל הניתן מסוימת בין שני הסעיפים,  על אף שקיימת סתירה

 .להימנע מפעולה שהיא בניגוד לרצונו העכשווי של הממנה

נאסר במפורש על מיופה הכוח  -רפואי מהותיאו עניין  אישי מהותיל הנוגע לעניין בכ ,בנוסף

 .ט)ה(32סעיף לפעול בניגוד לרצונו העכשווי של הממנה, זאת בהתאם ל

המקדימות לבין הרצון העכשווי של  כמו כן, במקרים בהם קיימת סתירה בין ההנחיות

נראה כי מיופה הכוח יוכל לפנות לבית , כוח איננו בטוח כיצד עליו לפעולהממנה ומיופה ה

 .המשפט בבקשה למתן הוראות

 

ד' טופס 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif93
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif93
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif93
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif93


42 
 

 

 כוח ייפויתנאי לפעולה לפי  י 32סעיף 

 הגנת צד שלישי יא 32סעיף 

 שכר מיופה כוח והוצאותיו יב 32סעיף 

 כוח מתמשך יפויי אופן עריכת יג 32סעיף 

: מילוי נושאים טכניים בטופס: כתובות, שינוי סעיפים, מחיקות 12פרק 

 ומעמד הטופס המופקד 

למשל )במקרים בהם אין כאלו  מה למלא בטופס במקום המיועד לרחובות ות.ד. שאלה: .98

 מושבים(? בקיבוצים וב

 " בשדות של הרחוב, המיקוד ות.ד.1111ניתן להקליד מספר רנדומלי דוגמת " תשובה:

 

 ?האם מיופה הכוח יכול להזין כתובת שנמצאת בחו"ל שאלה: .99

ואז להקליד את  יש לבחור את המדינה הרלוונטית על מנת להזין כתובת בחו"ל תשובה:

 הכתובת המדויקת בתיבת המלל החופשי המיועדת לכך.

 

 ?מולא בטופס המקוון סעיף שכבר ואיך ניתן לשנותהאם  שאלה: .100

מיד עם מילויו הוא הסעיף הראשון של "פרטי הממנה".  "ננעל"הסעיף היחיד שתשובה: 

 כפילהשאיר אותו ורוצים לשנותו, מאחר ולא ניתן לעשות זאת באותו המסמך, יש במידה 

שאר סעיפי  את .של המסמך הפקדה חדשהבמילוי הפרטים הנכונים בולהתחיל  שהוא

)ובלבד שתיעשה שמירה כטיוטה לשלב ביצוע ההפקדה  עד הטופס ניתן לחזור ולתקן

 במהלך המילוי(.

חזרה אחורה ניתן לבצע באמצעות לחיצה על השלב הרלוונטי אליו מעוניינים לחזור או 

אחת  "הבא". בכל מקרה,/"הקודם" -בלחיצה על החצים המופיעים בתחתית המסמך

לשמור את המסמך באייקון השמירה שבחלק העליון של הטופס  לכמה דקות מומלץ

 )אייקון עם סמל של דיסקט(.

 

? המקוון או המקורי לפני ביצוע ההפקדהבטפסים, שינויים  ניתן לערוך האם שאלה: .101

 , נזכיר כי הטופס המקוון הוא הגרסה של הטופס לאחר מילויו במחשב ראשיתתשובה: 

והמקורי הוא הגרסה המודפסת של הטופס המקוון, לאחר מילויו במחשב, הנושא גם 

סרק הטופס המקוון יחתימות ידניות של הממנה, מיופה הכוח ועוה"ד. לאחר החתימות י

חתם אלקטרונית ע"י עוה"ד וישוגר לאפ"כ באמצעות המערכת יעם החתימות למערכת ,י

 הממוחשבת.

המבחין בין הטפסים הוא החתימות הידניות ולפיכך בכל הפרט היחיד  -לאור האמור

 . הסעיפים האחרים נדרשת זהות והתאמה ביניהם

לאחר השלמת הליך  שלב ההפקדה המקוונת.לפני בטופס המקוון ניתן לערוך שינויים רק 

  .המקוונת, לא ניתן לערוך כל שינוי בכתב יד/אחר על גבי הטפסים ההפקדה

 

  ה סדר החתימות על המסמך של הממנה ומיופה הכוח?האם משנה מה יהי: שאלה .102
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כי כל החתומים יחתמו על המסמך רק יקרון החשוב עליו יש להקפיד הוא הע :תשובה

 . אין חשיבות לסדר החתימות על המסמך.לאחר שהסכימו לגרסתו הסופית

 

 כוח מתמשך? יפוישל מסמך י יםעותק םהאם כל הצדדים צריכים לחתום על אות שאלה: .103

כנו ולהיות חתומים עליו ואין וכן, למען תקינות ההליך כולם צריכים להסכים לת תשובה:

שלא ע"ג הטופס המקורי עליו  אפשרות לצירוף מאוחר יותר של חתימה כזאת או אחרת

 . חתמו כלל הצדדים

 

 הכוח המתמשך ייפויסעיף שאינו רלבנטי בטופס המקוון של  ניתן למחוק האם שאלה: .104

 וכיצד? 

אזי אי סימונו או אי מילוי  ,שאין חובה למלאו קרי, סעיף רשות,במקרה שמדובר בתשובה: 

אם סומן סעיף, אסור למחוק אותו  .פרטיו יעידו על כך שהוא אינו רלוונטי עבור הממנה

ת יפרטי עו"ד( יביא לדחיו חתימות, תאריכי החתימותבאופן ידני. כל סימון ידני )למעט 

 .מעונין במחיקת סעיף שסומן כבר, יש לערוך טופס חדשההפקדה. אם הממנה 

 

החופשי שניתן למלא בסעיפים המיועדים  האם קיימת מגבלה כמותית על המללשאלה:  .105

 ?הנחיות מקדימות(ה עיףס)כגון ב לכך

תווים בלבד. מעבר  7,500של עד  סימליתקבכמות מ ניתן להוסיף מלל חופשי: תשובה

ייפוי הכוח ולצרפו כחלק מ WORDבתכנת כתיבה כדוגמת  לכמות זו, יש לערוך נספח

 . המתמשך

תידרש העתקן למקרה בו  wordלמסמך לגבות את ההנחיות המקדימות ולהעתיקן  מומלץ

 למסך ייפוי כוח מאוחר יותר.

 

פוי כח מתמשך ובאזור ההנחיות המקדימות לא נכנס כל יאם ממנה חתם על י: שאלה .106

 שהממנה חתם גם על כל עמודי ההנחיות.  ההנחיות,נפרד של  דף המלל והוכן

האם צריך לצרף את ההנחיות יחד עם ייפוי הכוח כמסמך אחד סרוק וחתום אלקטרונית 

 או שאת ההנחיות צריך רק לצרף כמסמך מצורף?

לצרף את נספח ההנחיות המקדימות כחלק מייפוי הכוח ולסרוק ניתן ומומלץ  :תשובה

 חותמת אישור ההפקדה(. ל יקבל אתול יחד )שהכוהכ

 . כנספח בחלק הצרופות גםבנוסף, מומלץ לצרף את נספח ההנחיות המקדימות 

 

לסמן בטופס במקרה שהממנה מבקש להסמיך את מיופה הכוח לכלל צריך מה  שאלה: .107

 ענייניו? 

החולשות על  יש לסמן את שלוש הקטגוריות, על מנת לכלול את כל העניינים תשובה:

מומלץ ,  עניינים רפואיים.ולרבות ענייני רכוש, עניינים אישיים  – תחומי חייו של הממנה

, וזאת ו לחוק32בהתאם לרצון הממנה, לתת הסמכה מפורשת למיופה הכוח בהתאם לסעיף 

על מנת להעניק למיופה הכוח סמכות על כלל העניינים שהחוק מאפשר והממנה מעוניין 

 בהם. 

 

 ?אילו פרטים על הממנה ומיופה הכוח למלא בסעיפים של קבלת הודעות: שאלה .108
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סעיפים אלו נועדו לצרכי משלוח הודעות מהאפוטרופוס הכללי ישירות ובנפרד,  :תשובה

מהם באתר  ל אחדעצמאי ומאובטח של כ צורך שימוש יעיל,לממנה ולמיופה הכוח וכן ל

( ולפיכך באתר ההזדהות הממשלתית מהם ל אחדהאינטרנט )כניסה ל"אזור האישי" של כ

 יש למלא המייל הרלוונטי לכל אחד מהם בסעיף שמתייחס אליו. 

במידה ואין לממנה/למיופה הכוח כתובת מייל הם יכולים לבחור למלא כתובת מייל של 

בלא שיצטרכו להגיע פיסית  תתנהל תקשורת הדדית וושדרכ אדם אחר שהם סומכים עליו

 למשרדי האפ"כ לצרכי הזדהות.

רצוי כי הממנה יבחר מייל של אדם, שאינו מיופה הכוח, כדי לתמוך בעצמאותו -הצעה

פעולות של גם ביצוע אפשר לו נגישות לצפות במסמכים ובהמשך לבמובחן ממיופה הכוח, ו

בלא להיות תלוי במיופה הכוח ובלי להטרידו בהגעה פיסית ל או של שינוי פרטים, ביטו

 למשרדי האפ"כ.

יש לציין כתובת דואר  של אחרים האמונים עליהם,או  שלהם במידה ואין כתובות מייל,

 בדואר. אליה ישלחו הודעות האפ"כ

 של הממנה שלא בנוכחות בני משפחה  : פגישה עצמאית1: נושא 13פרק 

 ומיופה הכוח 

האם הפגישה עם הממנה חייבת להיות אתו לבד או שניתן להיפגש גם עם בני  שאלה: .109

 המשפחה? האם יש איסור על מפגש ראשון גם עם בני המשפחה?

 נוכחותוהניתנים לממנה יינתנו לו "בלא  לחוק קובע כי ההסברים יג)ד(32 עיףסתשובה: 

ובאופן  חובה להיפגש עם הממנה ביחידותשל מיופה הכוח", כך שמוטלת על עורך הדין 

לא נקבע סדר מחייב של המפגשים אך בפרקטיקה הנוהגת, לרוב  נפרד משאר בני המשפחה.

 וכדי לבררעל מנת להכיר את עולמו, מעגלי התמיכה שלו , הראשון מוקדש לממנה בלבד

עם גורמים  נקבעים בהתאם לצורך,הנוספים המפגשים . מהו רצונו האמיתי והחופשי

 .נוספים, כגון מיופי הכוח ובני משפחה נוספים םרלוונטיי

על עורך הדין לבחון אם המשתתפים הנוספים על הממנה, אינם  במפגשים המשותפים,

חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו הכוח ניתן בהסכמה  יפוי"י: פוגעים ברצונו ולוודא כי

 לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו".

 

 פויי כח הדדיים י: בני זוג וי2נושא : 13פרק 

כוח מתמשכים ניתן  ייפוישאלה: האם במקרה של בני זוג המבקשים לערוך בצוותא י .110

 ? לוותר על דרישת הבירור והמפגש הנפרד עם כל אחד מהם

עם הממנה בנפרד. בהיעדר אבחנה  שלהיפגקובע את החובה  החוקכאמור לעיל,  תשובה:

בנפרד עם כל ממנה כדי לעמוד על  שלהיפג ממעגלי קרבה שונים, נדרשאנשים  /לגבי בני זוג

בירור רצונו החופשי וזיהוי נורות אדומות של תלות והשפעה בלתי הוגנת מצד מיופה 

 (.לחוק יג)ד(32עיף ס ) אדם אחרהכוח/בן הזוג/

 

 )כמו בצוואה הדדית(? כוח מתמשך אחד לשני בני זוג  יפויהאם ניתן לערוך י שאלה: .111

לכל  נפרדהכוח המתמשך הוא מסמך משפטי אישי, יש לערוך מסמך  יפוימאחר וי: תשובה

 ממנה.
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 אחד האם ניתן לרשום כי התנאי לכניסה לתוקף יהיה באמצעות תצהיר של : שאלה  .112

 ממיופי הכוח ותצהיר עוה"ד שערך הבקשה? 

הרלוונטיים  הסעיפים התשובה תלויה במידת העניין האישי שיש לעוה"ד במסמך. ה:תשוב

הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח " )ג( לחוק הכשרות: יט)ג(32עיף ס -שנייםם זה ה לעניין

מתמשך את הדרך שבה ייקבע כי הוא אינו מסוגל להבין בדבר, בין באמצעות חוות דעת 

י הכוח ייכנס לתוקפו לפי החלטתו של ייפובדרך אחרת, ובלבד שלא ייקבע כי  מומחה ובין

הכוח בלבד, ורשאי הממנה לקבוע מבחנים שונים לכל עניין; לא קבע הממנה  י/מיופה

כאמור, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה 

מה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר; מיופה הכוח יהיה מוסמך לתת הסכ

 עיףסוכן  ."בשם הממנה לביצוע הבדיקה הדרושה לשם עריכת חוות הדעת האמורה

כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת  יפויי: "יד)א(32

 ".הכוח יפויכוח מתמשך, כפי שתיקבע בתקנות, ואין לו עניין אישי בי יפויי

 

 

ייתכן שבהמשך . כוח מתמשך יפויממנה מעוניינת שבנה יהיה מיופה כוח בישאלה:  .113

האם אפשרי לצרף את הבן כמיופה הממנה תהיה מעוניינת לצרף בן נוסף כמיופה כוח. 

 ? לערוך ייפוי כוח חדשבמסמך במועד מאוחר יותר או שלשם כך נדרש  כוח

עריכת  כוח מתמשך שהופקד אינה אפשרית. יפויעריכת שינויים מהותיים ביתשובה: 

שינויים הנוגעים  מנגד,. כוח מתמשך חדש והפקדתו יפויי דורשת עריכה של, שינויים כאמור

יה יהאזור האישי או בפנניתן לערוך במסגרת  של הממנה ומיופי הכוח לפרטי התקשרות

 .הרלוונטי מחוזה ת/לרכז

חתימה בפני עו"ד  –עניין אישי  –: חתימות: מי מוסמך לחתום 14פרק 

  ומועד החתימה  בחו"ל

 כוח מתמשך ייפויחתימה על  יד 32סעיף 

  מתמשך רפואי?ייפוי כוח מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך ו :שאלה .114

            כוח  יפויי המשפטית והאפוטרופסות, לחוק הכשרות יד32 סעיף  -ל בהתאם תשובה:

 . והוסמך ע"י האפ"כמתמשך יכול להיערך רק על ידי עו"ד שעבר הכשרה 

לחוק, יכול  טו32סעיף אם לכוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד, בהת יפויילעומתו, 

עו"ד )שלא הוסמך ע"י האפ"כ(, רופא, עובד סוציאלי, -שייערך גם על ידי בעל מקצוע אחר 

 פסיכולוג או אח או אחות מוסמכים.

 

 בחו"ל, רשאים לחתום על המסמךהאם ממנה או מיופה כוח שמתגורר שאלה:   .115

 מושבם בחו"ל? םממקו               

נוכח עמדת משרד המשפטים " של לשכת עורכי הדין בנושא:מחוות הדעת  כן.תשובה: 

)מחלקת ייעוץ וחקיקה( לפיה עו"ד ישראלי יכול לעסוק גם בחו"ל בעריכת דין, ולאור סעיף 

, הקובע כי "על עבירת משמעת, אף אם נעברה 1961 –לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א  62

ב בחוץ לארץ, ייתן עורך דין את הדין לפני בתי הדין המשמעתיים של הלשכה", ובהתחש

 

עניין אישי- עמדת 
ועדת האתיקה
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בעובדה שכיום לא ניתן להחתים ממנה ומיופה כוח בקונסוליות בשל סירוב משרד החוץ 

לא ניתן לאמת חתימה בפני קונסול או נציג דיפלומטי(,  –לאמת את החתימות )כלומר 

סבורה לשכת עורכי הדין שיש מקום לאשר לעורך דין ישראלי בחו"ל להחתים ממנה 

כוח מתמשך. יצוין כי על עורך הדין אשר עורך את  וייפומיופה כוח על מסמכים הנוגעים לי

כוח מתמשך,  יפויהמסמך ומחתים את הממנה להיות עורך דין אשר עבר הכשרה לעניין י

 יד לחוק.32בהתאם להוראות 

( בלבד על ידי עו"ד ישראליחובה לאמת את החתימות ), אך לא חובה, מעבר לכך, מומלץ

שטח ישראל, וזאת על מנת למנוע טענות בדבר בשטח הקונסוליה הישראלית המהווה 

 העדר סמכות.

     הנחתם  כוח מתמשך יפויכי אין באמור לעיל משום הכרעה בשאלת תוקפו של י, יובהר

 בחו"ל, הואיל והסמכות בעניין זה נתונה לבתי המשפט.

 

                       לקרוב משפחה  האם עורך דין שהוסמך ע"י האפ"כ יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך: שאלה .116

  מדרגה ראשונה ככל שהוא אינו מיופה הכוח?

הכוח  ייפוילעורך הדין שעורך את , לחוק יד)א(32סעיף בהתאם להוראות  :תשובה

החוק לא הגדיר מיהו "בעל עניין אישי"  הכוח". ייפויהמתמשך אסור שיהיה "עניין אישי ב

לשכת עוה"ד חיוותה דעתה וועדת האתיקה במחוז ת"א של אך  הלכה בנדון, נפסקהוטרם 

 ומצורפת בזאת. 12.12.2019 ביום

 

 

                                מיופה הכוח מחויבים לחתום אצל עוה"ד שהוסמך ע"י גם הממנה וגם שאלה: האם  .117

 האפוטרופוס הכללי לערוך את המסמך? 

כוח  יפוילחוק, רק הממנה מחויב לחתום על י יד)א(32סעיף בהתאם להוראות תשובה: 

כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך  יפוי"י מתמשך בפני עורך דין אשר עבר הכשרה:

כוח מתמשך". ואילו מיופה הכוח בלבד יכול לחתום  ייפוידין שעבר הכשרה לעניין עריכת 

 יפוילחוק: "לי (יד)ד32סעיף . המקור החוקי: על המסמך גם בפני עו"ד שלא עבר הכשרה

כוח מתמשך תצורף הסכמתו של מיופה הכוח לשמש מיופה כוח, שנחתמה בפני עורך דין 

הכוח, ואישורו כי קרא והבין את משמעותו, אחריותו  יפוילאחר שהסביר לו את משמעות י

 וסמכויותיו לפיו וכי הוא עומד בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח לפי פרק זה".

מיופה הכוח חתם על הסכמה מול עו"ד אחר, החתימה צריכה להיערך  גם במקרה בו -הערה

של באחריות עוה"ד  .הכוח יחתם ע"י הממנה ושאר מיופיעל גבי אותו עותק מקורי שנ

סרקו ייכדי שבשלב הסריקה  הממנה, לקבל את חלקו של מיופה הכוח חתום ומאומת כדין,

וכי  ואימותה ע"י עוה"ד השני,העותק המקורי עם חתימת מיופה הכוח , כמקשה אחת

)על המסמך תופיע שורה בתחתית כל עמוד  עמודי המסמך יקבלו מספרים רציפים ועוקבים

 .(שעת העריכה ומס' העמוד מתוך המספר הכללי של עמודי המסמך ,הנושאת תאריך

 

היא, שגם במקרים בהם החתימה של מיופה הכוח מתבצעת מול עו"ד שלא עבר  המלצתנו

עורך הדין שעבר את ההכשרה ינחה את מיופה הכוח ויסביר לו אודות תפקידו  הכשרה,

 

עניין אישי- עמדת 
ועדת האתיקה
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הכוח. במקרה של מרחק גיאוגרפי ניתן להסביר  יפויוהאחריות המוטלת עליו בהתאם לי

 גם באמצעים חלופיים, טלפונית, בסקייפ, בשיחת וידאו וכדומה.

 

        ישם האתימת הממנה? לח פויי הכוחיהאם יש מגבלת זמנים בין הדפסת י: אלהש .118

 הכוח? ימגבלת זמנים בין חתימת הממנה למיופ

  אין סד זמנים בין הדפסת ייפוי הכוח לבין החתימות של הגורמים הרלוונטיים  :תשובה

        י, דבר שיכול ידי)ממנה, מיופה כוח, עו"ד(. עם זאת, יש לשים לב כי לא עבר זמן רב מ

 כי הממנה איננו מבין עוד בדבר. קמשום שיעורר ספלהחליש את כוחו של המסמך 

  אין מגבלת זמנים בין חתימת הממנה למיופי הכוח. אין חובה להחתים את כולם כמו כן  

  יחד אך גם כאן יש צורך כי פער הזמן בין ההחתמות של הגורמים השונים לא יהיה גדול 

 דיי )כמה ימים/שבועות בודדים זה זמן סביר(.ימ

  

 ? הכוח המתמשך יפויהאם האדם המיודע מחויב ע"פ החוק לחתום על י שאלה: .119

 הכוח המתמשך. יפויהאדם המיודע אינו צריך לחתום על טופס יתשובה: 

 

 להופיע בהם? לוהאם ישנה מגבלה על מס' המיודעים שאדם/עו"ד יכשאלה:  .120

לשים  ישים יכול להיות אדם מיודע. אדם מסו אין הגבלה של מספר אנשים להםתשובה: 

לא יהיה אדם מיופה כוח לפי פרק זה, ולא יסכים להיות " לחוק, לפיו: ג)ב(32סעיף ל לב

 ."מיופה כוח, של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה

ה כוח כ"מקצוע". ככל שהאדם המיודע יקבל תשלום כלומר, החוק אוסר על היות מיופ

ומקרה  כעת החוק לא אוסר זאתבעבור פעילותו, נראה כי גם נושא זה יכול לעורר קושי, אך 

 .ע"י ביהמ"שגיע לבחינה ה כגון זה טרם

 

                          רק בעצם שאלה: האם ניתן לייפות מיופה כוח מבלי שיידע או ייתן הסכמתו וידע על כך .121

 בעת הכניסה לתוקף?

       לחוק, על מיופה הכוח לחתום על  יד)ד(32סעיף בהתאם ל הדבר אינו אפשרי.תשובה: 

          הכוח,  יפויהסכמתו לשמש מיופה כוח, וזאת לאחר שעו"ד הסביר לו את משמעות י

        אחריותו וסמכויותיו לפיו ובירר כי הוא עומד  ואישורו כי קרא והבין את משמעותו,

בשלב העריכה נדרשות חתימות של כל מיופי  כי יצויןבתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח. 

        הראשונים והחליפיים., הכוח

 

    נו מחוץ לישראל יהשמקום התושבות שלו  האם ניתן להחתים אזרח ישראלי שאלה: .122

כוח מתמשך, בעת ביקורו  יפויעל י ,יום בשנה 180-והשוהה מחוץ לישראל מעל ל

 בישראל?

      לחוק, ניתן לערוך ייפויי כוח  )ב(77סעיף בהתאם ל - נערכו שטרםיכ"מ עניין ל: תשובה

 תמשכים רק כאשר הדין הזר של מדינת התושבות תואם את הדין הישראלי )בעניין מ

 תוקפו, היקפו וכניסתו לתוקף(. לעניין זה, נבקש כי יחד עם ייפוי הכוח המתמשך תופקד

ככל שלא תופקד חוו"ד בעניין התאמת  אמת הדין הזר לדין הישראלי.וחוו"ד בעניין הת

ייפוי הכוח המתמשך ת מוגשת לבית המשפט לטובת כניסת והדין הזר, היא תצטרך להי

 לתוקף.
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לצורך כניסתם לתוקף, יהיה צורך להוכיח בבית המשפט כי ייפוי  – לגבי יכ"מ שנערכו

לתוקף(,  תו )בעניין תוקפו, היקפו וכניסתהכוח תואם את דין מקום המושב הזר בעת עריכ

)ב( קובע כי "על שאלת תוקפם והיקפם 77עיף ס וכניסתו לתוקף תגובה בהחלטה שיפוטית.

או של הנחיות מקדימות למיופה כוח לפי הפרק  1של ייפוי כוח מתמשך לפי פרק שני

האמור, יחול דין מקום מושבו של הממנה ביום עריכת ייפוי הכוח המתמשך; הוראות אלה 

 ."לא יחולו לעניין שינוי, הגבלה, ביטול או פקיעה של ייפוי כוח מתמשך

על  ייפוי כוח מתמשךרך בישראל העו, שאינו תושב ישראל, מדובר באזרח ישראל כאשר

העורך אינו תושב  -היינו שהרכיב הזר היחיד כאן הוא רכיב התושבות ,נכסיו שבישראל

", 1פוי כוח מתמשך לפי פרק שנייישראל. במקרה זה אין שאלה פרשנית לגבי המילים "י

הסעיף קובע כי במקרה זה בהתאם לדין הישראלי.  -שכן כך המסמך נערך ללא ספק

ושב ביום במידה ובעתיד יתעוררו שאלות משפטיות, בית משפט ישראלי יחיל את דין המ

שאין הרי שהתשובה היא  -לערוך שאלה לעניין עצם האפשרותבהוא הדין הזר.  -העריכה

ובמידה וכן  -ה מכך. )בתקווה שבעתיד לא יהיו מחלוקות לעניין התוקף וההיקףכל מניע

 (.קום המושב של הממנה ביום העריכהיהיו, יהיה צורך להחיל לגביהם את דין מ

 

       האם ממנה שהוא במקצועו עו"ד, רשאי לאמת את חתימת מיופה הכוח במסמך: שאלה .123

 הכוח המתמשך שהוא הממנה בו? יפויי

          : עמדת לשכת עו"ד בנושא: אין מניעה אתית לכך שממנה שהוא עו"ד תשובה

                 לחוק הכשרות  יד)ד(32סעיף  -במקצועו יאשר את חתימת מיופי הכוח, בהתאם ל

               ן, אין ניגוד עניינים בין עניינו האישי של הממנה, המשפטית והאפוטרופסות. שכ

     הכוח המתמשך, לבין תפקידו המקצועי כעורך הדין  יפויהמעוניין בהשלמתו כדין של י

    להסביר למיופה הכוח את משמעויותיו ולאשר את הבנתו לפי הסעיף האמור. עם זאת, 

 וועדת האתיקה הארצית אינה רואה בחיוב את המצב המתואר וסבורה כי רצוי כי עורך 

 הדין ירחק ממנו, הגם שאין הדבר עולה כדי עבירה אתית.

  

     עתק הלקבל  ומי מחויב כ: כמה עותקים מקוריים זהים צריכים להיחתם סה"שאלה .124

 לרשותו?

עותק מקורי הכולל את כל החתימות  חויב על פי התקנות לשמור אצלועוה"ד מ: תשובה 

 המקוריות. 

הממנה , מיופיי הכח וצדדים אחרים, מחזיקים ברשותם את העותק הממוחשב,  המתקבל 

 מהאפוטרופוס הכללי וכולל את חותמת ההפקדה.

 .הגרסה הממוחשבת של הטופס היא המוצגת לצדדים שלישיים

המשפטית של : התאמות לאנשים עם מוגבלות ובחינת כשרותו 15פרק 

 הממנה כשמתעורר ספק בדבר 

             םמה רונבצ: האם הממנה /מיופה הכוח יכולים לחתום בטביעת אצבע במידה שאלה .125

             בשל מוגבלות בריאותית או שאינם יודעים קרוא וכתוב או בצורה אחרת במידה ואין 

 להם כלל אפשרות לחתום באמצעות אצבע ?
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     ניתן לחתום בטביעת אצבע, או בדרך אחרת ובלבד שהסיבה והדרך בה חתם : תשובה

 יצוינו בסעיף התאמות הנגישות. בנוסף אפשר לציין זאת גם בסעיף ההנחיות המקדימות.

 זאת, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

                    לציין זאת בהנחיות המקדמיות בדבר  האם יש, בדת שמיעהכ כוח תמיופלגבי : שאלה .126

  הדרך שבו חתמה ותיעוד של כך?

   את המידע המפורט  לממנה בירלחוק קובע, כי על עורך הדין להע יג)ד(32סעיף : תשובה 

         יש לציין זאת על גבי הטופס בחלק  לפיכך, מתן ההתאמות הדרושות לו. תוך בחוק,

   למיופה  לציין התאמותאין חובה  היות ובחוק הנקרא: "התאמות לאדם עם מוגבלות".

  אשר על כן, יש לציין את  פירוט התאמות למיופה הכוח בטופס.אין מקום ייעודי ל הכוח,

 עם כלל ייפוי הכוח.  לסרוקכצרופה ו לעלותבנספח נפרד,  ההתאמות

 

 באילו נסיבות יש לצרף חוו"ד רפואית לעניין כשרותו המשפטית של הממנה? שאלה:    .127

 יש לצרף חוו"ד מומחה במקרים הבאים: :תשובה  

 עיף סעוה"ד מבקש להסיר ספק בעניין כשרותו המשפטית של הממנה ) כאשר

 .(יד)ב( לחוק32

 כוח מתמשך חוות  יפוי"הממנה רשאי לצרף לי :יג)ו(32 סעיף) -לפי רצון הממנה

 (.הכוח" ייפויעידה על היותו בעל כשירות בעת עריכת דעת מומחה המ

  זוהי ברירת המחדל שנקבעה בחוק לשלב הכניסה לתוקף, אם לא קבע תנאי אחר

 ע"י הממנה.

 

כוח מתמשך )חוות דעת  יפוישאלה: האם ישנו נוסח מחייב לחוות דעת רפואית לעניין י .128

 לחוק(? א32סעיף מומחה כהגדרתה ב

כוח  יפויאין כיום נוסח מחייב של חוות דעת רפואית לעניין הכשירות לערוך יתשובה: 

 כוח יפוימתמשך אך יש לבקש מהמומחה שיתייחס למטרה לשמה היא מתבקשת )מתן י

 אמנם לטיוטת תקנות בנושא אשר פורסמה להערות הציבור. הטיוטה בהתאםמתמשך( 

 בעניין חוות הדעת הנדרשות לעניין היותו להכוויןאך היא יכולה , אינה מחייבת בשלב זה

 כוח מתמשך.  יפוישל הממנה 'בעל כשירות' ולעניין כניסתו לתוקף של י

-התשפ"אטיוטת תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )חוות דעת מומחים(, מצ"ב 

  טיוטת התקנות. :2020

 

 ועל מצבמחלת הממנה/התרופות שהוא נוטל משפיעות האם בכל מקרה ש: שאלה .129

 כוח מתמשך? ייפויהוא אינו כשיר לחתום על  יהקוגניטיב

 עצם קיומה של לקות, מגבלה או מחלה, אין משמען שלילת כשרותו המשפטית: התשוב 

 של אדם. על עוה"ד לבחון כל מקרה לגופו, על סמך התרשמותו מרמת ההבנה של הממנה

 ובמקרה של ספק לבקש כתימוכין חוו"ד מטרותיו ותוצאותיו, ,המסמךאת משמעות 

 רפואית מתחום המגבלה או המחלה של האדם.

     אבחנה רפואית על מחלה מתמשכת )כגון דמנציה( אינה שוללת אוטומטית את למשל, 

   ה דרגת החומר יהשאלה שתבחן היא מה. של האדם לתת הוראות הנוגעות לחייו לתוויכ

 של המחלה ומה השפעתה בשלב הרלוונטי של עריכת המסמך על הממנה המסוים.
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             כוח מתמשך אשר נחתם על ידי הממנה, טרם נסרק למערכת ולאחר ייפוי האם ה:שאל .130

של "לא מבין בדבר"  רפואי אשר השאיר אותו במעמד עאירוהחתימה הממנה עבר 

 ייחשב לתקף?

       למרות חתימתו של  המתוארות ספק אם יש תוקף משפטי למסמך,בנסיבות : תשובה 

 הממנה כשעוד "הבין בדבר".

  האפשרות  הכוח אך יפויבמועד החתימה על י נקבעהתוקף המשפטי של כשירות הממנה  

     מצד  ,לאחר השלמת הפעולות הנדרשות בהתאם להוראת הדין לבחון אותו אפשרית רק

   זאת, להבדיל ממצב בו עוה"ד השלים ההליך מצידו  .ואישור האפ"כ המפקיד עורך הדין

שאז בכפוף  נבע בשל התנהלות האפ"כ, אך העיכוב באישור ההפקדה, )הפקיד את המסמך(

 והכניסה לתוקף, ההפקדה בפועל, לעמידת המסמך בתנאי החוק, הוא יחשב לתקף גם אם

 מיכות זמנים .שתוארו( בדיעבד באותו המועד/ בס )בנסיבות עשויי

 פוי כח רפואי יי: 1נושא : 16פרק 

 ייפוי כוח רפואי טו 32סעיף 

פוי כח לפי חוק החולה יפוי כח מתמשך ומעמד ייפוי כח רפואי, מעמדו ביחס לייחסות לייראה לעיל התי

 הנוטה למות. 

פוי כח רפואי וחוק החולה הנוטה למות יש לפנות אל משרד הבריאות על פי יבשאלות הנוגעות לי

 הפרטים המצורפים: 

; טלפון: mishpatit@moh.gov.il-fax; כתובת דואר אלקטרוני: www.health.gov.ilאתר: 

  2 7 9 5 5 6 5 - 2 0; פקס מספר: *5400

 

     'עניינים בריאותיים' או 'עניינים רפואיים' שלגביהם ניתן ייפוי הכוח  מהם שאלה: .131

 המתמשך?

לטיפול בבריאותו  עניינים הנוגעיםהם 'עניינים בריאותיים' או 'עניינים רפואיים' תשובה: 

והאפוטרופסות  כוח רפואי בחוק הכשרות המשפטית ייפויובגופו של האדם. ההגדרה ל

 לחוק. טו32סעיף מצויה ב

 

 מול מי ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים?שאלה:  .132

פסיכולוג או עו"ד  ד סוציאלי,כאמור ניתן לערוך מול רופא, אח, עוב כוח ייפויתשובה:  

כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך  יפויי עודית(.ילעבור הכשרה י )שלא חייב

 .טופס ד'על גבי 

 

       מה קורה אם מיופה הכוח אינו מסכים למסור עותק מייפוי הכוח או לאפשר : שאלה .133

 עיון בו לכל מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה?

   כוח רפואי ומיופה הכוח מסרב להציג אותו, תהיה לו  ייפויבמצב בו יש לממנה תשובה:  

הכוח, בין אם מדובר  יפויבעיה לפעול בשם הממנה מול צדדים שלישיים מבלי להציג את י

 בצוות רפואי או בצדדים שלישיים אחרים. 

 

http://www.health.gov.il/
mailto:fax-mishpatit@moh.gov.il
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif99
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
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לקוחות רבים מעוניינים בהנחיות הנוגעות במתן או אי מתן טיפול רפואי בסוף  שאלה: .134

להמליץ ללקוחות לחתום בנושא על ייפוי כוח רפואי או על טופס הנחיות  האם עליי החיים.

 הנוטה למות אם בכלל?רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה 

   הוראות הנוגעות לחולה הנוטה למות, כהגדרתו בחוק החולה הנוטה למות, יש  תשובה: 

     לכתוב במסגרת טופס ייעודי בהתאם לחוק החולה הנוטה למות. תוקף מסמך הנחיות 

למות  מותנה בכך שהוא עומד בדרישות חוק החולה הנוטה לפי חוק החולה הנוטה למות,

 המתמשך(.  הכוח יפויכך יש לערוך מסמך ייעודי לפי הוראות חוק זה )ולא במסגרת יולצורך 

למות, יש לעגן  געות לסוף החיים למקרים בהם הממנה לא יוגדר כחולה הנוטהוהוראות הנ

 כוח מתמשך )רפואי או כללי(. ייפויבמסגרת 

 

כוח נוסף ונפרד  האם ייפוי הכוח הרפואי בייפוי כוח מתמשך מבטל הצורך בייפוי שאלה: .135

לחוק  טו32סעיף כוח רפואי נפרד ונוסף לפי  יפויביהאם יש צורך  למשרד הבריאות?

 לחוק זכויות החולה.  16סעיף כוח רפואי לפי  יפויהכשרות המשפטית והאפוטרופסות לצד י

כוח  יפויי לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 18כיום, לאחר תיקון מס'  תשובה:

 ייפוילחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות למעשה החליף את  טו32סעיף רפואי לפי 

מחיל את החולה לחוק זכויות  16חולה )סעיף לחוק זכויות ה 16סעיף הכוח הרפואי לפי 

כוח רפואי(,  יפוילחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות על עריכת י 1הוראות פרק שני

 18כוח רפואי שנערך טרם תיקון מס'  יפויי כוח רפואיים. יייפויולכן אין צורך לערוך שני 

כוח  יפוילחוק, יישאר בתוקף לתקופה של עשר שנים, וזאת אלא אם הופקד מאוחר יותר י

כוח רפואי שנערך על  יפויהכולל עניינים רפואיים. גם יפוי כח מתמשך יימתמשך רפואי או 

 –)כלומר  טופס א'כוח שכולל עניינים רפואיים שנערך על גבי  יפויוגם י טופס ד'גבי 

 מופקדים אצל האפוטרופוס הכללי. במערכת המקוונת(

 

שא של טיפולים האם עניינים רפואיים בייפוי הכוח המתמשך כוללים גם את הנושאלה:  .136

פסיכיאטריים או שיש להתייחס אליהם באופן מפורש על מנת להסמיך את מיופה 

 הכוח?

 כוח מתמשך רפואי כולל  יפויי טיפול פסיכיאטרי בקהילה, : לגבי בדיקה אותשובה

של מיופה הכוח לכך, וכן לגבי קבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול  כברירת מחדל הסמכה

בשני המקרים, הממנה . פסיכיאטרי )לפי חוק טיפול בחולי נפש( או אשפוז בבית חולים

לחוק(. נדרשת הסמכה מפורשת של הממנה  טו)ב(32 עיףסרשאי להתנות על ההסמכה )

כמה לבדיקה פסיכיאטרית, הכוח המתמשך על מנת לאפשר למיופה הכוח לתת הס יפויבי

( לחוק(. חתימה על 2ו)ג()32 עיףס) לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי

לתקנות באישור פסיכיאטר נדרשת כאשר הממנה מבקש לכבול את רצונו בעתיד  נספח א'

לטיפול פסיכיאטרי או  באשר לסמכות מיופה הכוח לתת הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית,

 לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

          ממנה שאינו מסמן את האפשרות של אשפוז פסיכיאטרי בניגוד לרצונו, האם גם שאלה:  .137

 ה זה צריך למלא את נספח א' ועל פסיכיאטר לחתום ולהסביר?במקר

ממנה שאינו מסמן את האפשרות של אשפוז פסיכיאטרי בניגוד לרצונו, אינו צריך  תשובה:

 הכוח המתמשך. יפוי, ואין צורך לצרפו לינספח א'למלא את 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif99
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/133_001.htm#Seif14
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif99
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif90
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
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: האם הן בייפוי כוח מתמשך כללי והן בייפוי כוח רפואי קיימת האפשרות להסמיך שאלה .138

)ולא רק בבית  יפסיכיאטראת מיופה כוח לתת הסכמה לטיפול או אשפוז בבית חולים 

חולים רגיל במחלקה פסיכיאטרית(, והדבר לא מצריך החתמה של פסיכיאטר על 

 הבקשה?

פול בחולי נפש )לרבות יבבית חולים כהגדרתו בחוק טאשפוז  כל טיפול, בדיקה או תשובה:

הכוח המתמשך )בהתאם  יפויה מפורשת בטופס יכדורש הסמ מחלקה פסיכיאטרית(

אינה מצריכה לחוק(. קבלת מידע בלבד לגבי הפעולות כאמור  (2ו)ג()32סעיף להוראות 

 ה מפורשת.כהסמ

טיפול פסיכיאטרי בקהילה אינו דורש הסמכה מפורשת, אלא אם קבע הממנה אחרת 

 לחוק(. טו)ב(32סעיף )בהתאם להוראות 

( נדרש רק במקרה בו הממנה מסמיך את מיופה 'נספח אטופס ההסכמה הפסיכיאטרי )

הכוח להסכים לטיפול, בדיקה או אשפוז פסיכיאטריים בבית חולים פסיכיאטרי למרות 

 לחוק(. )ד( עד ()ב(2ו)ג()32סעיף התנגדות הממנה בבוא העת )

 

 פוי כוח רפואי י: חוות דעת מומחה לצורך כניסה לתוקף של י2נושא 

 האם יש נוסח של חוו"ד מומחה הנדרש לכניסתו לתוקף של ייפוי כוח רפואי? שאלה: .139

קיימת  יחד עם זאת, להיום, אין נוסח מחייב לעניין חוות הדעת הנדרשת.נכון תשובה: 

תכלול פירוט לפיו  מה שחשוב הוא שחות הדעת טיוטת תקנות בעניין חוות דעת מומחים.

 האדם איננו מבין בדבר, אחרת לא ניתן יהיה להכניס את ייפוי הכוח לתוקף.

ת הדעת הנדרשת לצורך כניסה ניתן לעשות שימוש בפורמט המוצע בתקנות לעניין חוו

הכוח המתמשך ולעניין קביעה האם הממנה 'בעל כשירות' לערוך את  פויילתוקף של י

 המסמך. 

 .תקנותה טיוטת -להלן קישור ל

 

 האם טופס ד' ממלאים באופן ידני בלבד או שקיימת גם אפשרות למלא אותו  שאלה:  .140

 מקוון?

ניתן למלא את ייפוי הכוח הרפואי באופן מקוון ככל שעורך ייפוי הכוח הוא עורך  תשובה:

טופס  על גבי ימולאכוח רפואי  יפויידין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. ככל שלא, 

 . )כלומר לא באמצעות המערכת המקוונת( באופן ידני בלבד ד'

  רפואייםהכוח הפויי י: סיכום: הבדלים בין י3נושא 

 י הכוח הרפואיים?יהבדלים בין כל ייפומה ה: אלהש .141

 : ישנם כמה סוגים של ייפויי כוח רפואיים.תשובה 

 הכולל בו הסמכה למיופה הכוח לעניינים רפואיים. ייפוי כוח מתמשך כלליראשית,    

לחוק הכשרות המשפטית  טו32סעיף  )לפי ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד שנית,

כאמור ניתן  כוח יפויאותו ניתן לערוך על גבי טופס ד'. י -זכויות החולה(  לחוק 16סעיף ו

 פסיכולוג או עו"ד )שלא חייב לעבור הכשרה ייעודית(. לערוך מול רופא, אח, עובד סוציאלי,

        . הוראות הנוגעות לסוף החיים ייפוי כוח במסגרת חוק החולה הנוטה למות שלישית,

)ככל שהאדם יוגדר חולה הנוטה למות( יש לכתוב במסגרת טופס ייעודי בהתאם לחוק 

וטה למות. תוקף מסמך הנחיות לפי חוק החולה הנוטה למות, מותנה בכך שהוא החולה הנ

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif90
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif99
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https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001TTDjNQAX/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%902020?language=iw
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ש לערוך מסמך ייעודי )לא במסגרת עומד בדרישות חוק החולה הנוטה למות ולצורך כך י

כוח מכוח חוק החולה הנוטה למות,  יפויהכוח המתמשך(. בכל הנוגע למידע בדבר י ייפוי

  :משרד הבריאותכנס לכתובת הבאה באתר יבאפשרותך לה

https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pa

ges/DyingPatientRequest.aspx 

 כוח זה וכן הטפסים הרלוונטיים(. יפויי)בכתובת זו מצוי הסבר בדבר  

 

 או בעל מקצוע אחר כדי לערוך ייפוי כוח רפואי?  האם חייבים להיעזר בעו"ד שאלה: .142

לחוק הכשרות  טו32סעיף כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד, בהתאם ל יפויי תשובה:

המשפטית והאפוטרופסות, יכול שייערך על ידי עו"ד, רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג או 

 אח או אחות מוסמכים.

 

                      מיופה הכוח בעניינים רפואיים  ההבדלים בכל הנוגע לסמכות מהם :שאלה  .143

 ?פסיכיאטרים

  מיופה הכוח בנושאים רפואיים להלן טבלה המפרטת את הסמכויות השונות של :תשובה

הכוח  מיופה  ואת ההסמכה הנדרשת לגביהם )ככל שהממנה הסמיך את  פסיכיאטריים,

 לפעול בענייניו הרפואיים(:

איפה ניתן  מהות המידע או הטיפול סעיף לחוק

 הטיפול

הסכמה 

 נדרשת

 תנאים נוספים

בדיקה או טיפול  טו)ב(32

 פסיכיאטרי 

ברירת המחדל  בקהילה

מיופה הכוח  –

מוסמך; 

הממנה רשאי 

 לקבוע אחרת 

 

קבלת מידע בנוגע  טו)ב(32

 לבדיקה, טיפול או אשפוז 

בבית חולים 

פסיכיאטרי 

לפי חוק טיפול 

 בחולי נפש

ברירת המחדל 

מיופה הכוח  –

מוסמך; 

הממנה רשאי 

 לקבוע אחרת

 

לבדיקה מתן הסכמה   ()א(2ו)ג()32

פסיכיאטרית, לטיפול 

פסיכיאטרי או לאשפוז, 

או לשחרור מאשפוז 

כאמור, בתנאים שקבע 

 הממנה;

בבית חולים 

כהגדרתו 

בחוק טיפול 

בחולי נפש, 

 1991-התשנ"א

דורש הסמכה 

מפורשת של 

ייפוי הממנה ב

 הכוח

 

מתן הסכמה לבדיקה   ()ב(2ו)ג()32

פסיכיאטרית, לטיפול 

פסיכיאטרי או לאשפוז, 

או לשחרור מאשפוז 

בבית חולים 

כהגדרתו 

בחוק טיפול 

בחולי נפש, 

 1991-התשנ"א

פוי הכוח יי

המתמשך 

לעניין זה 

נחתם גם בפני 

פסיכיאטר, 

והממנה 

יפוי כוח לא ייחתם י ")ג(

מתמשך לפי פסקת משנה 

)ב(, אלא לאחר 

שפסיכיאטר כאמור הסביר 

לממנה את משמעות 

ההסכמה כאמור ואת 

https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pages/DyingPatientRequest.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pages/DyingPatientRequest.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif99
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif99
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif99
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif90
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif90
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כאמור, בתנאים שקבע 

  -הממנה 

אם במועד שבו 

התבקשה ההסכמה 

מתנגד הממנה לבדיקה, 

 לטיפול או לאשפוז

הסמיך 

במפורש את 

מיופה הכוח 

לתת הסכמה 

למרות 

 התנגדותו

ת כי לדע ונוכחתוצאותיה 

ת הדברים הממנה הבין א

יפוי הכוח ניתן וכי י

בהסכמה חופשית ומרצון, 

בלא שהופעלו על הממנה 

לחץ או השפעה בלתי הוגנת 

ובלא ניצול מצוקתו או 

 חולשתו;

הסכמת מיופה הכוח    )ד(

במקרה של התנגדות 

כאמור בפסקת משנה )ב( 

לא תהיה תקפה לאשפוז 

שעות או אם  48העולה על 

באותה העת הממנה מסוגל 

 סכמה מדעת".לתת ה

 

 

  ?האם הממנה יכול לתת למיופה הכוח המתמשך הנחיות ביחס לשריפת גופתו: שאלה .144

אין מניעה משפטית לשרוף גופה בישראל ואין חובת קבורה דתית דווקא, ולכן : תשובה

לכאורה אין מניעה לתת הוראות כאלה, אם כי להבנתנו הוראות כגון דא המתייחסות 

 מתאימות יותר למסמך צוואה. פטירתו, למימוש רצון הממנה לאחר

ח מתמשך אשר תהא לו ופוי כיח בהתאם לעריכת יוהאם ניתן למנות מיופה כ: שאלה .145

ל המאפשר המתת חסד/הפסקת חיים "ידת הצורך ללוות הממנה למוסד בחוהסמכות במ

באופן בו מיופה הכוח יוכל להשקות הממנה במשקה במידה והממנה לא יוכל לעשות זאת 

 בעצמו?

רת ייפוי כוח מתמשך אינה הסמכה של מיופה כוח לביצוע המתת חסד במסגתשובה: 

שכן לא ניתן להסמיך מיופה כוח לבצע פעולה שהיא בלתי חוקית לפי הדין  אפשרית,

 הישראלי, וכידוע המתות חסד אינן חוקיות בישראל.

עניין מול הדין יש לבדוק את ה, באשר לעריכת ייפוי כוח כזה בהתאם לדין זר כלשהו

מתאים למקרה זה,  של ייפוי כוח מתמשך אינו נראההכלי  כי יצויןבמדינה הרלוונטית. 

הממנה יהיה במצב שהוא כי שכן על מנת להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף נדרש 

האדם בו כי נדרש , ל מנת להורות על ביצוע המתת חסדאינו כשיר לקבל החלטות, בעוד שע

 שיר.מדובר יהיה כ

יתכן כי ניתן לעשות שימוש בייפוי כוח בהתאם לחוק החולה הנוטה למות, באם הממנה י

 עונה על דרישות החוק.

לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות  –: דיווחים 17פרק 

 ופעולות של מיופה הכוח 

 



55 
 

 מיופה הכוחדיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות של  טז 32סעיף 

להתמנות כ"מיודע" במסמך  האם עו"ד שמוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך יכול שאלה: .146

האם ניתן לקבוע כמיודע עורך דין אחר ממשרדו של עורך הדין שעורך את  ?שהוא עורך

 המסמך?

אין הגבלה על מינוי של עורך הדין המוסמך שעורך את המסמך כמיודע. כמו כן,  תשובה:

 אם הממנה מעוניין בכך, ניתן למנות כמיודע עורך דין אחר מהמשרד של עורך המסמך.

 

 לקבוע אדם מיודע? חובה או רשותזו האם שאלה:  .147

החוק  פרשנותעל מיופה הכוח, כמפקח על אף שיש חשיבות רבה למינוי מיודע תשובה: 

המתמשך,   הכוח יפויעל הממנה לקבוע אדם מיודע בי. היא שמינוי מיודע אינו בגדר חובה

 אלא אם הוא קובע במפורש אחרת. 

 

    יהיה גם האדם המיודע בייפוי הכוח  האם אפשר לקבוע שמיופה הכוח המחליף :שאלה .148

 המתמשך?

כן. אפשר לקבוע שמיופה הכוח המחליף יהיה מיודע לגבי מיופה הכוח המקורי.  תשובה:

אפשרות של מינוי מיודע יש לשקול יחד עם זאת, אם הממנה מעוניין במינוי אדם מיודע, 

 חלופי לגבי מיופה הכוח המחליף במקרה שהאחרון ייכנס לתפקיד.

 

 או למיופה הכוח?האם הממנה מחויב לתת עותק מייפוי הכוח למיודע  שאלה: .149

אין חובה לתת עותק לאדם המיודע, אך רצוי לתת לו עותק בכדי שיוכל לפקח על תשובה: 

"הממנה  לחוק: טז)ג(32סעיף הכוח, כבקשת הממנה ) ייפויל בהתאםשל הממנה  קיום רצונו

המיופה חשוף  לגבי מיופה הכוח, הכוח"(. יפוילקבוע כי לאדם מיודע יועבר העתק מירשאי 

לאחר  למסמך במעמד החתימה, וניתן לתת לו עותק של המסמך עליו חתם כבר בשלב זה.

לחוק, האפוטרופוס הכללי יעדכן את הממנה  יט32 סעיףהכניסה לתוקף, בהתאם להוראות 

וישלח אישור כניסה לתוקף למיופה  והאדם המיודע )ככל שנקבע( אודות הכניסה לתוקף

 הכוח המתמשך(. יפויהכוח )האישור נשלח בצירוף מסמך י

 

 שאלה: האם ניתן לקבוע בייפוי הכוח שכר לאדם המיודע? .150

כיוון שאין התייחסות מפורשת בחוק )במובחן מקביעת שכר למיופה הכוח( , תשובה: 

קביעת שכר המיודע חוסה תחת "פעולה משפטית אחרת", שיש להסמיך מפורשות את 

 ()ד(.1ו)ג()32מיופה הכוח לבצעה, וזאת תחת מגבלת הסכומים המנויה בסעיף 

 

 האם אדם מיודע יכול להיות גם עמותה?שאלה:  .151

, ההגדרה "אדם" יכולה לכלול 1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 4סעיף בהתאם לתשובה: 

הכוח המתמשך את שם  יפוימשכך, ניתן לכתוב בטופס י ובכלל זה, עמותה. גם תאגיד

העמותה )בשדה של "שם האדם"( ואת מספרה )מספר התאגיד(, בשדה של "מס' דרכון". 

ייכתבו במסגרת ההנחיות  עם זאת, חשוב שפרטי התאגיד ופרטי ההתקשרות המלאים שלו

 ימוש.המקדימות, כדי שהאפוטרופוס הכללי ומיופה הכוח יוכלו לעשות בהם ש

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif100
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif103
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif90
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p197_002.htm#Seif4
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 פוי הכוח המתמשך י: הפקדת י18פרק 

 ייפוי כוח מתמשךהפקדת  יז 32סעיף 

של דחיית הפקדה ע"י האפוטרופוס הכללי יש צורך לערוך שוב את  : האם במקרהשאלה .152

 הטופס?

מנע מחזרה על התהליך כולו יש צורך לבדוק היטב את הטופס החתום יכדי לה. כן תשובה:

  וישלח באופן מקוון לאפ"כ. סרקיחתם אלקטרונית, ייבטרם י

 

האם חלה חובת הפקדה של נספח א' במסגרת ההפקדה המקוונת של ייפוי הכוח  שאלה: .153

 המתמשך?

במקרה בו הממנה בוחר להסמיך את מיופה הכוח לפעול במקרים של בדיקה,  תשובה:

ר טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, הוא יהיה מחויב לחתום בפני פסיכיאטר שיסבי

לו את משמעויות כבילת רצונו. עוה"ד מחויב לסמן את הסעיף הרלוונטי בטופס ולצרף את 

 החתום ע"י הפסיכיאטר למסמך.    נספח א'

הבחנה בין הסעיפים השונים של ההסמכה המפורשת בעניינים הפסיכיאטריים מוצגת  

 .70בשאלה 

פסיכיאטריים,  טבלה המפרטת את הסמכויות השונות של מיופה הכוח בנושאים רפואיים

 .67מוצגת בשאלה  -ואת ההסמכה הנדרשת לגביהם

 ()א( 2ו)ג()32

י או לאשפוז, או לשחרור מאשפוז מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטר

-טיפול בחולי נפש, התשנ"א בבית חולים כהגדרתו בחוק כאמור, בתנאים שקבע הממנה;

 דורש הסמכה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח. -1991

 ()ב( 2ו)ג()32

מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, או לשחרור מאשפוז 

אם במועד שבו התבקשה ההסכמה מתנגד הממנה  -הממנה  כאמור, בתנאים שקבע

 -1991-לבדיקה, לטיפול או לאשפוז בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א

ייפוי הכוח המתמשך לעניין זה נחתם גם בפני פסיכיאטר, והממנה הסמיך במפורש את 

 מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו.

רק במקרה בו הממנה מסמיך את מיופה ( נדרש 'נספח אהפסיכיאטרי )טופס ההסכמה 

הכוח להסכים לטיפול, בדיקה או אשפוז פסיכיאטריים בבית חולים פסיכיאטרי למרות 

 לחוק(. ()ב( עד )ד(2ו)ג()32סעיף ) התנגדות הממנה בבוא העת

 

בו ניתן להמתין ממועד החתימה ועד למועד ההפקדה מבלי  מהו פרק הזמן: שאלה .154

 יפקע?   שתוקף החתימות על המסמך

עם זאת, מומלץ  להפקיד את המסמך בסמוך  יחד. בדין לא נקבעה הגבלת זמנים תשובה:

: וזאת מהטעמים הבאים כדי לאפשר הפעלתו במקרה הצורך, ככל שניתן למועד העריכה

שיהוי מיותר יכול לגרום לכך שרצונו של הממנה לא יגיע לכדי מימוש ברגע האמת. במידה 

עוד הוא מבין בדבר, האפשרות  כל ה,ממנהתהיה בידי  כלשהי, וההפקדה תדחה בעילה

  .שיפורים" להגיש מסמך חדש תקין ולבצע "מקצה

https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7801.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif90
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הנסיבות השתנו ובמידה והמסמך כפי  יש לבחון אם במידה וחלף זמן ממועד החתימה,

יהא על הממנה לערוך מסמך , שנחתם אינו משקף את רצון הממנה והסכמת מיופה הכוח

 חדש ולהפקידו.

 

מה עמדת האפ"כ לגבי הפקדת ייפוי כוח מתמשך של ממנה שמונה לו  :שאלה .155

 אפוטרופוס?

אך לא קובע דבר באשר  וטרופוסמיופה כוח שמונה לו אפמינוי של החוק מגביל : תשובה

למען הסדר הטוב וכדי למנוע כפילות של בעלי תפקידים או טענות באשר , לגישתנו. לממנה

על הממנה לפעול לביטול האפוטרופסות ורק לאחר מכן לחתום על מסמך , לתוקף המסמך

מוכן לקבל הפקדה כזו כדי לא  האפ"כ כוח מתמשך ולהפקידו באפ"כ. יחד עם זאת, יפויי

לחסום את התהליך בפני הממנה, אולם בשלב הכניסה לתוקף תידרש המצאת החלטה 

שיפוטית על ביטול האפוטרופסות, ורק לאחריה )ובכפוף לעמידה בשאר תנאי החוק( יוכל  

 האפ"כ לאשר הכניסה לתוקף.

 

 פוי כוח מתמשך ית מידע על הפקדת י: קבל19פרק 

 יפוי כוח מתמשךקבלת מידע על הפקדת י יח 32סעיף 

 

 האם קרובי הממנה זכאים לקבל מידע אודות הנחיות מקדימות שהוא מלא?: שאלה .156

בן זוג, אב, אם,  -קרובי הממנה )"קרוב" לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף, זכאים תשובה:

 לקבל מהאפ"כ מידע על הפקדה,, לחוק( 80סעיף  -נכד, נכדה"בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, 

 אלא אם יפוי הכוח,כן סוגי העניינים שלגביהם ניתן יזהות מיופה הכוח ואדם מיודע ו

 פוי הכוח המתמשך.הוגבלה זכאותם על ידי הממנה ביי

יהא זה מתפקידו  מידע אחר או לגורם נוסף, אם הממנה הורה בהנחיות המקדימות למסור

 של מיופה הכוח למלא אחר רצון הממנה ולמסור אותו בהתאם לכתוב במסמך.

 

 ? יח32סעיף  האם הממנה יכול לחרוג מהוראות שאלה: .157

לחוק  יח32סעיף מידע לקרובי הממנה בהתאם ל למסור האפוטרופוס הכללי יכול תשובה:

הממנה יכול לכתוב בסעיפי המסמך המיועדים לכך  הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

הוראה החורגת מרשימת העניינים שקובע הסעיף ומנחה את  ,ימותובחלק ההנחיות המקד

הנחייה או  הרשאה למסירת מידע על הנחיות מקדימות -למשל. מיופה הכוח לפעול אחרת

לציין זאת בצורה מפורשת בסעיף יש ק. לחו 80 עיףסלחרוג מרשימת הקרובים המנויה ב

או להתייחס למועד מסירה מאוחר למועד  הייעודי של החרגת קרובים מקבלת מידע

רק בתקופת כהונתו של  )למשל .או לתחום בזמן את תקופת מסירת המידע, הכניסה לתוקף

כוח החליפיים של האך לא לתקופת כהונת הילדים, מיופי  בן הזוג, מיופה הכוח הראשון,

 .הזוג(בן 

 

 

נוהל קבלת מידע

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif78
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif102
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif102
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif78
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להבטיח מידור של מיופה כוח בתחום אחד )למשל רפואי( לגבי קיומו  שאלה: האם ניתן .158

 ?אחר )למשל רכושי( של מיופה כוח אחר בתחום נוסף

ל פוי כוח נפרד לכל תחום ולציין מפורשות בכיכדי להשיג תוצאה זו יש לערוך י :תשובה

יחד עם זאת,  המידע.שהוחרג בו מקבלת  מהמסמכים את פרטי זהות האדםאחד 

כמו גם בפני צדדים  יחשף בפני אותו צד מודר,י תכנו מצבים שהמידע החסוייי בפרקטיקה,

 שלישיים אחרים.

 פוי כוח מתמשך י: כניסה לתוקף של י20פרק 

 יפוי כוח מתמשךוקף של יכניסה לת יט 32סעיף 

מיופה הכוח  צדדים שלישיים מי כיצד ידעו ייפוי הכוח לתוקף, לאחר כניסת שאלה: .159

  המוסמך לפעול בזמן נתון?

הכוח המתמשך עם חותמת האפ"כ ואישור האפ"כ על הכניסה  יפויעצם הצגת י תשובה:

, בהמשך בחותמת הכוח הנוכחיים ולממנה יהממוען למיופ לתוקף )כיום במכתב לוואי

 יה לסמכותו של מיופה הכוח לפעול מול צדדים שלישיים.ילהוות רא המוסדית( אמור

מיופה הכוח החליפי יכנס לתפקיד במקום הראשון ויודיעו על כך לאפ"כ )ימסור ובמידה 

יתעדכן במרשם ובמקרה של פניית צד שלישי ובהסכמת מיופה הכוח השינוי  ,(הצהרה על כך

וכן יישלח למיופה הכוח ולממנה מתכתב המעדכן  מסר לצד ג' המידע העדכנייהמכהן, י

 .מהם מיופי הכוח הנוכחיים

 

 בהתאם יאה הכוח פוייי כניסת בדבר וההנחיה, כוח מיופי מספר יש בו במקרהשאלה:  .160

 חוות את שמגיש הכוח מיופה על חובהחלה  האם. מומחה דעת חוות, היינו ,החוק להוראות

 או, הכוח פוייי של לתוקף לכניסה בקשה הגשת בדבר הכוח מיופי שאר את ידעיל, הדעת

 ?הכוח מיופי כל את ליידע שיש, הידוע בחובת במפורש לפרט צורך שיש

בהתאם להנחיות האפוטרופוס הכללי אכן על מיופה הכוח הראשי ליידע את שאר תשובה: 

, וכך הוא גם מצהיר בטופס ההצהרה על יפוי הכוחימיופי הכוח לגבי כניסה לתוקף של 

 כניסה לתוקף. 

 

שהממנה ומיופי הכוח שאלה: האם ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יופעל לאחר  .161

 פוי הכוח?ואם כן, מהי הפרוצדורה להפעלת יי יחליטו על כך יחדיו?

הכוח, בהתאם  יפויהכוח נקבעת על ידי הממנה בי יפויהפרוצדורה להפעלת י תשובה:

לחוק, והיא צריכה לעמוד בתנאי המהותי שהממנה חדל להיות  יט)ג(32 עיףסלהוראות 

 לחוק.  (1יט)א()32 עיףסמסוגל להבין בדבר, בהתאם להוראות 

גנון כניסה קביעת מנ החוק מגביל מבחינה פורמלית,–לעניין קביעת מנגנון הכניסה לתוקף 

מאחר  ( הכוח בלבד. יחד עם זאת,י)או מיופ לתוקף רק כאשר הוא מבוסס על החלטת מיופה

  והממנה בשלב זה כבר חדל להבין בדבר עלול להתעורר ספק לגבי תקפות הסכמתו.

הכוח בלבד, שהחוק  על עמדת מיופה מנגנון כניסה לתוקף שמתבסס במצב דברים זה יוותר

מוצע לחשוב על מנגנון כניסה לתוקף וודאי יותר ברמה  מור,האלאור  אינו מאפשר.

ככל שייכתב מנגנון כניסה לתוקף שלא ניתן ליישם, המשמעות תהיה כי יש  המשפטית.

 לחזור לברירת המחדל בחוק לפיה כניסה לתוקף תעשה באמצעות חוו"ד רפואית.
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נכנס לתוקף היא כי אחת מהאפשרויות שיש בידי הממנה לקבוע מתי ייפוי הכוח  שאלה: .162

אדם נוסף על מיופה הכוח יאשר כי לדעתו הממנה חדל להבין בדבר. האם אותו אדם נוסף 

 יכול להיות עורך הדין אשר ערך את ייפוי הכוח?

הכוח ייכנס  ייפויוא ש"לא ייקבע כי התנאי המגביל היחיד ה מבחינה חוקית,תשובה: 

(, אך יצוין כי יש להימנע יט)ג( לחוק32סעיף לתוקפו לפי החלטתו של מיופה הכוח בלבד" )

 יד)א(32סעיף הכוח ) יפויממצב שבו עורך הדין שערך את המסמך הוא בעל עניין אישי בי

 לחוק(.

ייפוי כוח רפואי : ALSאדם "מבין בדבר" אך מתקשה לתקשר: לדוגמא חולי שאלה:  .163

קיימת  ALSמתמשך נכנס לתוקף רק כאשר החותם "אינו מבין בדבר". אצל חולי 

מורכבות מכיוון שבשלבים די מוקדמים של המחלה הם מאבדים את יכולת התקשורת 

לצורך סידורים רפואיים וכו'. )חלקם נעזרים במערכת ואת היכולת לצאת מהבית 

יחד עם זאת, מצבם  ה מאוד להתנהל איתה מחוץ לבית(.חלופית שקש תקשורת

האם יש אפשרות חוקית לשנות על הטופס שלהם את  לרוב נשאר תקין.הקוגניטיבי 

  י(?ההגדרה לגבי מועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף? )כפי שניתן לעשות בייפוי כוח רפוא

הוא יכול , ברי גופוילפעול כי משותק בכל א כאשר אדם מבין בדבר אך מתקשהתשובה: 

צריך ללכת לעו"ד  .רפואיים ואישיים יינים רכושיים,לערוך ייפוי כוח כללי )לרבות בענ

ייפויי כוח כאלה אדם אחר לפעול בשמו(. יש גם טפסי  שלולכתוב כי הוא מייפה את כוחו 

 .)שאין צורך בהכרח לחתום עליהם מול עו"ד( בנקים וכו' ,ביטוח לאומי ם:לגורמים שוני

כאשר אדם לא מבין בדבר, או קשה לברר את דעתו )כלומר ניתן לדבר איתו רק באמצעות 

אים שאותו תקשורת חלופית וגם בכך ישנו קושי(, ניתן להכניס את ייפוי הכוח לתוקף בתנ

ומיופה הכוח, או בהחלטת רופא ת /להמטפ ית/למשל בהחלטה של העו"ס, אדם קבע

ים. האדם יכול להסביר בייפוי הכוח שיערוך כי הוא ייכנס לתוקף כאשר לא יוכל עוד מסו

לדבר ויהיה קשה לברר את דעתו. כמובן שייפוי הכוח צריך להיערך כל עוד אדם מבין בדבר 

וכל עוד לדבר ים לא ייה התדרדרות במצבו ולאחר זמן מסוכנס לתוקף רק אם תהיויוכל לה

או להביע דעתו למשל. לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך ולהכניסו לתוקף אחרי שבוע, אלא 

אם כן קרה מקרה טראומה חריג, כי אז יהיה ברור כי אותו אדם ערך את ייפוי הכוח כאשר 

 איננו מבין בדבר או שהוא מבין בדבר ואז אין אפשרות להכניס את ייפוי הכוח לתוקף.

נשים שערכו ייפויי כוח ולא כתבו כיצד ייכנסו לתוקף, ברירת המחדל היא כניסה כיום, א

 חוו"ד מומחה. היום לא מוסדר מיהו מומחה ואין טופס מחייב לחוו"ד שכזו פלתוקף ע"

ולכן גם רופא משפחה או רופא רלוונטי אחר יכול לכתוב מסמך שכזה לפיו אותו אדם אינו 

 מבין בדבר.

 

  ה לתוקף?יסממיופה הכוח בשלב הכנמה נדרש שאלה:  .164

כוח מתמשך תהיה במועד שבו הממנה חדל להבין בעניין  ייפויכניסה לתוקף של  תשובה:

 יפויועם התקיימות תנאי הכניסה לתוקף שנקבע בי הכוח המתמשך יפוישלגביו ניתן י

   הכוח.

 כוח מתמשך:  יפויהליך הכניסה לתוקף של י 

      את האנשים הבאים על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף ליידע א. על מיופה הכוח 

 הכוח המתמשך:  ייפוישל 

 הממנה. .1
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 יש להודיע למנהל המעון. –אם הממנה מתגורר במעון  .2

אם הממנה מתגורר אצל קרובו )בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד,  .3

 יש להודיע לקרוב.  –  נכדה(

יש ליידע  –ים מסוימים שיש לדווח להם על כניסה לתוקף אם הממנה קבע במסמך אנש .4

 גם אותם.

   על מיופה הכוח להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרהב. לאחר קיום חובות היידוע כאמור, 

   על כל אחד מהם להגיש את ההצהרה. אם  -על כניסה לתוקף. אם מונו מספר מיופי כוח 

       מתם או אישור מיופה הכוח בהצהרה כי די בצירוף הסכ, ישנם גם מיופי כוח חליפיים

 הודיע גם להם על הצהרתו.

 פוי הכח: יאופן הגשת ההצהרה על כניסה לתוקף של י

 באחת משתי הדרכים הבאות: -מיופה הכוח יכול להגיש את ההצהרה על הכניסה לתוקף 

 . ההזדהות הממשלתיתדרך האזור האישי של מיופה הכוח באתר  -הגשה מקוונת -

בהתייצבות במחוז הרלוונטי במשרדי האפוטרופוס הכללי בהתאם למקום  -הגשה פיזית -

מגורי הממנה, בצירוף תעודות הזהות של מיופה הכוח וצילום תעודת הזהות של הממנה 

 להלן קישורים: –ומסמכים נלווים, כמפורט בטופס ההצהרה 

 ידני למילוי -יפוי כוח מתמשך הצהרה על כניסה לתוקף של י

 למילוי בהקלדה -יפוי כוח מתמשך הצהרה על כניסה לתוקף של י

 

י הכוח יתייצב במשרד יישנה אפשרות שרק אחד ממיופ י כוח,יאם מונו מספר מיופ

כמפורט לעיל, ויגיש גם את טפסי  באופן מקוון, או יגיש את ההצהרה האפוטרופוס הכללי,

 , בצירוף צילום תעודת הזהות שלהם.כצרופה י הכוח האחריםיההצהרה של מיופ

לאחר שהוגשו ההצהרות, האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה  .ד

 לעניין ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה גם לממנה ולאדם המיודע. 

 

לפי בקשת הממנה, ביום  האם תאריך הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח יכול להיות,שאלה:  .165

 עריכתו? 

בו  יקוגניטיב: לא! אין זה מתקבל על הדעת כי באותו היום הממנה יהיה גם במצב תשובה

במצב שיחדל להבין בדבר )הכוונה היא מבחינת כשירותו  הוא מבין את המשמעות וגם

מהבחינה הרפואית במסגרתה תיתכן הדרדרות פתאומית וסמוכת  להבדיל, .יתהמשפט

  .מועדים(

כוח לפי דיני  יפויהכוח יכול לשמש כי יפויי לחוק, יט)ב(32 סעיףבהתאם להוראות  ודוק,

אלא  אם הממנה בחר באפשרות זו., כניסתו לתוקףהשליחות לענייני רכוש בלבד עוד טרם 

 כוח 'רגיל'. יפויכוח מתמשך, אלא כי יפויבמקרה זה, הוא לא ישמש כי, שאז

 פוי הכוח המתמשך פקיעתו סיומו וביטולו  י: תוקפו של י21פרק 

 אי שלילת כשרותו המשפטית של הממנה כ 32סעיף 

 ייפוי כוח מתמשךתקופת תוקפו של  כא 32סעיף 

 ייפוי כוח מתמשךפקיעת תוקפו של  כב 32סעיף 
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ייפוי כוח מתמשך יפקע, בין היתר,  לחוק, לפיה כב32סעיף בהמשך להוראת שאלה:  .166

האם הכוונה היא לסיטואציה בה לא מונה מיופה כוח  -במקרה בו מיופה הכוח נפטר 

 מחליף?

ת, מטרת מיופה הכוח לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסו ה32סעיף בהתאם לתשובה: 

א לבוא במקומו של מיופה הכוח אם מינויו יפקע, וכך בעצם להמשיך את רצונו יהמחליף ה

הכוח. ככל שיש מיופה כוח חלופי או מיופה כוח במשותף שיכול להמשיך  יפוישל הממנה בי

אלא רק המינוי של אותו מיופה , יפקע לא הכוח המתמשך יפוילחוק(, י ד32סעיף בתפקידו )

 כוח. 

 שאלה: האם יש ליידע לגבי ממנה שנפטר? .167

ין כרגע הנחיה א. על פטירה נכון להיום, המערכת לא מעדכנת באופן אוטומטי תשובה:

 ., אולם רצוי לעשות כןעל פטירה ת האפוטרופוס הכללילציבור לעדכן א

 

 יפוי כוח מתמשך בידי הממנהטול יבי כג 32סעיף 

 ?פוי הכוחיהאם וכיצד הממנה יכול לבטל את י: שאלה .168

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הממנה רשאי לבטל  כג32סעיף : על פי תשובה

הכוח ולאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב על  יעליו למסור למיופי הכוח המתמשך. יפויאת י

 הכוח.  יפויביטול י

 

 האם הממנה יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך במקרה של "נבצרות זמנית"?: שאלה .169

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הממנה  כג32סעיף ל בהתאם ככלל,: תשובה

י הכוח ולאפוטרופוס יהכוח המתמשך ולמסור למיופ יפוירשאי בכל עת ושלב לבטל את י

הכוח  יפוי, לפיו יכג)ד(32ף במידה והממנה סימן את סעי-הכללי הודעה בכתב על כך. החריג

יודיע על רצונו לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות )"חוזה  המתמשך יעמוד בתוקפו גם אם הוא

 יפוייעל הממנה או מיופה הכוח לפנות לבית המשפט על מנת לבטל את י, יוליסס"(, אזי

 הכוח.

 

האם ניתן במסגרת ההוראות המקדימות הכלולות בייפוי הכוח להתנות על סעיף  :שאלה .170

רשם שהממנה יוכל לבטל את ייפוי הכוח רק לאחר שישב עם עורך דין שרשאי יכג, כך ש32

לערוך ייפוי כוח מתמשך והוציא הודעה בכתב ממנו למיופה הכוח ולאפוטרופוס, ולא כפי 

זה נועד למנוע מצב שמישהו שיש לו אינטרס  ?ום במסירת הודעה בלבדשמופיע בחוק הי

 הכוח מבלי שהעניין נבחן כראוי. יפויאחר ישפיע על הממנה לבטל את י

 : לא ניתן להתנות על הזכות של הממנה לביטול אלא על פי הוראות החוק.תשובה

 

צבו של הממנה מה קורה במצב בו לאחר שייפוי הכוח נכנס לתוקף יש שיפור במ: שאלה .171

 והוא שוב מבין בדבר?

לאפוטרופוס הכללי )דרך האזור  על הממנה לפנות, ככל שהממנה חזר להבין בדבר: תשובה

הודיע הממנה . או בהזדהות אישית במחוז הרלוונטי(  ההזדהות הממשלתית האישי באתר

וכי אין לאפוטרופוס הכללי כי הוא מבין בדבר, בצירוף אסמכתא רפואית המעידה על כך, 

יותר מקום לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך או שלכתחילה לא היה צורך בכניסה 

 יפעל הרכז באופן הבא: –לתוקף 
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   .]1[יחזיר את ההפקדה לסטטוס "הפקדה אושרה" (1)

כוח השימוש בייפוי הין הפסקת ישלח לממנה ולמיופה הכוח הודעה בעני (2)

 .מתמשךה

 הכוח : סיום תפקידו של מיופה 22פרק 

 סיום תפקידו של מיופה הכוח כד 32סעיף 

האם  ,ובהנחה שחתם על ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקפו כאשר אדם נפטר,שאלה:  .172

חודשים לאחר פטירתו עד לקבלת צו ירושה או קיום  3 ייפוי הכוח "תופס" למשך

ן האם מיופה הכוח יכול להמשיך להתנהל עם ייפוי הכוח לאחר מות הממנה לזמ צוואה?

 חודשים? 3של 

במקרה של פטירת הממנה, באין קביעה אחרת וכל  לחוק, כד)ב(32סעיף בהתאם לתשובה: 

 פעולות מסוימותרשאי לבצע לענייני רכוש מיופה כוח  עוד אין גורם אחר שהוסמך לכך,

אם טרם ניתן צו ירושה או קיום צוואה ואין  ימים. 90עד המוגדרות בחוק לתקופת זמן של 

אדם אחר שהוסמך לבצע את הפעולות המנויות בסעיף, מיופה כוח לענייני רכוש שלא הוגבל 

 הימים הללו. 90לבצען למשך תקופת הזמן של  הכוח, רשאי ייפוילבצע פעולות מסוג זה ב

 

כניס לתוקף ייפוי כוח מתמשך ולהפעילו לראשונה לאחר פטירת שאלה: האם ניתן לה .173

לחוק הכשרות המשפטית  כד32בסעיף הממנה מתוך כוונה לעשות שימוש 

, בתוך תשעים הימים הנוספים )קרי, לפני שחלפו( לאחר 1962-והאפוטרופסות, תשכ"ב

 פטירתו.

לחוק הכשרות המשפטית היא לאפשר "סגירת קצוות" של  כד32מטרת סעיף : תשובה

מיופה הכוח. בעצם מדובר על סמכות נמשכת של מיופה הכוח על מנת לסיים את כל 

 העניינים הנוגעים לממנה ומצויים בגדר הסעיף.

המתמשך לא ניתן להכניס לתוקף כאשר האדם איננו בחיים, אלא רק בעודו  את ייפוי הכוח

 בחייו, כאשר חדל להבין בדבר.

סמכות מיופה הכוח קמה רק בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף, וזה, בעודו של הממנה בחייו 

 וחדל להבין בדבר.

 

לעניינים מיופה כוח מתמשך  האם במקרה של ייפוי כוח שטרם נכנס לתוקף,: שאלה .174

 ?ומהרכושיים יכול לפעול אחר פטירת הממנה ולמשוך כספים להסדרת הקבורה וכד

הכוח המתמשך לא נכנס לתוקף בחייו של האדם, מיופה הכוח לא יוכל  יפוי: ככל שיתשובה

הכוח לתוקף  כאשר  יפוילפעול בכספיו של הממנה לאחר מותו. אין אפשרות להכניס את י

ולאחר מכן הממנה נפטר, יוכל מיופה  הכוח נכנס לתוקף, ייפויהממנה נפטר. רק לאחר ש

 לחוק. כד32סעיף הכוח לעניינים רכושיים  לפעול כאמור ב

 

 ?כוחהמיופה כיצד מתבצעת התפטרות של שאלה:  .175

                                                           
סעיף זה מהווה, בין היתר, פתרון למצבים בהם נדרשת "הקפאה" של ייפוי הכוח )מצבים זמניים של אי ]1[

 לכשירות של הממנה(.כשירות וחזרה 
יודגש, אין מדובר בפעולה המבטלת את ייפוי הכוח, אלא בפעולה המחזירה את המצב לקדמותו )לסטטוס 

 "הפקדה אושרה"(. לכן, אין בכך כדי "לעקוף" סעיף כובל לעניין ביטול ייפוי כוח, ככל שסומן. 
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לממנה על הפסקת פעילותו כמיופה כוח וכן  בכתב הודעהעל מיופה הכוח למסור תשובה: 

 .(5כב) 32סעיף  ל בהתאם למסור זאת גם לבת/בן הזוג של הממנה או לקרוב אחר

מכתב העתק מאפוטרופוס הכללי רלוונטי בלאחר מכן, על מיופה הכוח למסור למחוז ה

  ואישור על מועד קבלתו בידי הממנה )ניתן לעשות זאת במייל(. שנמסר לממנה תפטרותהה

 יפוי כוח מתמשך י: היחס בין חוק השליחות לבין 23פרק 

יחסות לעיל בפרק היחס בין חוק השליחות לבין ייפוי יראה הת – תחולת חוק השליחות כה 32סעיף 

 יות במקרקעין כוח מתמשך, זכו

 חסות לעיל יראה התי -דינה של שליחות לפי ייפוי כוח מתמשך כו 32סעיף 

 סמכויות בית משפט בקשר לייפוי כוח מתמשך  סימן ה'

 מתן הוראות ואישור פעולות כז 32סעיף 

 

להיות מדווח דיגיטלית לרשויות?  או צפוי בעתיד, האם ייפוי הכח המתמשך כיום,: שאלה .176

 קיום צוואה או ירושה מדווח לטאבו? ואולי אף לבנקים?כפי שלמשל צו 

שויות שונות )משרד הרווחה, לגבי דיווח דיגיטלי לרשויות, אנו עובדים על כך שרתשובה: 

משרד הבריאות( יוכלו לברר דיגיטלית אודות קיומו של ייפוי כוח מתמשך  טאבו,

 את שיכולים לברר מי (. כיום,האפוטרופוס הכללי ות המערכת הממוחשבת של)באמצע

הרשויות האחרות וגם הבנקים פונים אלינו ובאופן ממוחשב הם הנהלת ביהמ"ש  המידע

 ישירות ככל שיש איזשהו קושי בנושא.

 

 הגבלת עניינים ומינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח כח 32סעיף 

 יפוי כוח מתמשך בידי בית המשפטביטול י כט 32סעיף 

 שמיעת הממנה ל 32סעיף 

, התנהלות בתאגיד, הצבעה באסיפה הנחיות מקדימות למיופה כוח: 24פרק 

 כללית ומינוי דירקטור חליפי 

 מתן הנחיות מקדימות למיופה כוח לא 32סעיף 

 ? הנחיות מקדימות? כיצד עורכים אותוכתיבת המלל בחלק של האם יש פורמט ל שאלה: .177

. ניתן להזין במסמך ייפוי הכוח המתמשך מסוים להנחיות מקדימות אין פורמט תשובה:

תווים. אם המלל  7,500בתיבת המלל החופשי המיועדת לכתיבת ההנחיות המקדימות עד 

ולסרוק  צרף הנחיות מקדימות נוספות כנספחל ניתן, הנדרש ארוך יותר ממכסת התווים

  אותו יחד עם ייפוי הכוח המתמשך, על מנת שגם נספח זה יקבל חותמת מוסדית.

 תיבת המלל החופשי נמצאת בשלב "הנחיות מקדימות", תחת הכותרת בטופס המקוון,

 "הנחיות מקדימות למיופה הכוח". 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif106


64 
 

 תוקפן של הנחיות מקדימות לב 32סעיף 

 אי תחולה לג 32סעיף 

 

מיופי הכוח ביקשו להכניס בחלק הרפואי בקשה לכך שלא יבצעו פעולות  שאלה: .178

במחלה. האם ניתן להכניס סעיף כזה לייפוי כוח מתמשך מאריכות חיים במידה ויחלו 

 או שצריך להחתים על טופס החולה הנוטה למות?

לחוק, לא ניתן לכלול במסגרת ייפוי הכוח המתמשך  לג32סעיף בהתאם לקבוע בתשובה: 

 ויש לערוך ימות למיופה כוח בקשר לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות""הנחיות מקד

מסמך ייעודי נפרד לצורך כך, העומד בדרישות חוק החולה הנוטה למות. במסגרת ייפוי 

שאינו רפואי, ניתן להתייחס לנושאים רפואיים הנוגעים לסוף החיים ככל , הכוח המתמשך

 הנוטה למות. שהם אינם נוגעים למצב בו האדם מוגדר חולה 

 

מהמניות שייכות לו, יכול   50%-האם ממנה שהינו בעלים של חברה בע"מ ש: שאלה .179

הנחיות מקדימות בנוגע להמשך פעילות החברה בכל הנוגע למשכורות  לתת למיופה הכוח

 ?  עובדים, הוצאות, תשלום לספקים ולמוסדות מס הכנסה מע"מ וכו'

החברות ותקנון החברה הרלוונטית. תשומת יש לבחון את הנושא בהתאם לחוק : תשובה

הלב  כי בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לגבי פעולות משפטיות שאין 

ותרומות, לחוק )דוגמת מתנות הלוואות  ()ד(1ו)ג()32סעיף לגביהן התייחסות מפורשת ב

לגביהן יש הנחיות נקודתיות(, ניתן להסמיך את מיופה הכוח לפעולות עד לגובה של 

500,000  .₪ 

הפרשנות הלשונית והפרשנות התכליתית כאן מתמזגות. אם החוק נקט לשון מובחנת 

לעניין פעולות מפורשות )מתנות, הלוואות, תרומות( "במצטבר" הרי שמכלל הן אנו 

, ניתן לאפשר שלא לסכום פעולות "אחרות" מסוגים שונים תחת שומעים לאו. כלומר

ש"ח. מצב הדברים שונה ממצב  500,000פעולה משפטית אחת החוסה במגבלת הסכום של 

בו אותה פעולה משפטית מתבצעת בחלקים שונים כדי להתחמק ממגבלת הסכום של 

ית המוגבלת בסך או אז יש להסתכל על הפעולות הללו כאותה הפעולה המשפט₪  500,000

 ₪.  500,000של 

 

האם אדם יכול לכתוב בייפוי הכוח המתמשך כי הוא ממנה את מיופה הכוח  שאלה: .180

 במקומו? לדירקטור

: הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך כי הוא מעוניין שמיופה הכוח ימונה תשובה

מיופה הכוח גם בהעדר ציון כאמור בייפוי הכוח המתמשך יכול  במקומו. כדירקטור

במקום  במקום הממנה. ואולם, המינוי של מיופה הכוח כדירקטור להתמנות כדירקטור

הנובע מכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. המינוי של  אינו הליך אוטומטי הממנה

בחברה מסוימת הינו מינוי אישי הנעשה בהתאם להוראות חוק החברות.  אדם כדירקטור

בחברה בהתאם לדיני החברות. ברירת  של מיופה הכוח כדירקטורלכן, יש לפעול למינויו 

המחדל לפי חוק החברות הינה שהמינוי יעשה ע"י האסיפה הכללית, אלא אם נקבע אחרת 

בתקנון החברה. ככל שהממנה הינו בעל מניות בחברה, מיופה הכוח יכול לפעול במסגרת 

בכפוף לדיני החברות ולהוראות  בחברה, ניהול מניותיו של הממנה כדי להתמנות כדירקטור

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif117
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/192_001.htm#Seif90


65 
 

תקנון החברה. למשל, ככל שלממנה יש את רוב המניות בחברה או את כולן או בהסכמת 

באסיפה הכללית של החברה,  יכול מיופה הכוח להתמנות כדירקטור -בעלי מניות נוספים 

 ככל שאין מניעה לכך לפי תקנון החברה.

 

להסמיך את מיופה הכוח להצביע במקום  האם ניתן -מיופה כוח של בעל מניות : שאלה .181

 דירקטור(? הממנה באסיפה הכללית )ממנה שאיננו

: ככלל, בעל מניות שהוא אדם כשיר יכול לפי דיני השליחות לתת ייפוי כוח לאחר תשובה

להצביע במקומו, יש הוראות שמסדירות זאת בחוק החברות ובתקנון החברה. ואולם, אם 

רשאי להסמיך  הממנה לא המשמעות היא שבעל המניות וקף,תייפוי הכוח המתמשך נכנס ל

מכיוון  המתמשך.אדם אחר לפי דיני השליחות הרגילים. בדיוק לשם כך נועד ייפוי הכוח 

ובוודאי אם , התייחסות מפורשת בייפוי הכוח המתמשך בהעדר שמניה היא רכוש, אז גם

הממנה מכוח ייפוי הכוח ל מניותיו ש, יופה הכוח הוא זה שמטפל ברכושומ, יש כזו

מתוקף מעמדו זה ובאופן אוטומטי הנובע מעצם כניסתו לתוקף של ייפוי  ולכן המתמשך

הכוח המתמשך )אלא אם כן יש הוראה ששוללת זאת בייפוי הכוח המתמשך או בתקנון 

החברה( הוא יכול גם להפעיל את זכויות ההצבעה של הממנה באסיפה הכללית. כמו 

זה גם הבסיס למודל שציינו להלן לגבי מינוי מיופה הכוח  אפוטרופוס לרכוש.

שמיופה הכוח המפעיל את מניות הממנה בחברה ימנה את עצמו  –בחברה  כדירקטור

 כדירקטור.

ואופן הגשת  : שמירת מידע, ניהול חשבונות ומנגנון בירור תלונות25פרק 

 תלונה, האפשרויות העומדות בפני צד ג' בהתקיים חשש:

 שמירת מידע וניהול חשבונות ד ל32סעיף 

 מנגנון בירור תלונות  לה 32סעיף 

 

פוי כוח מתמשך שנכנס ילו אפשרויות עומדות בפני צד שלישי שהוצג בפניו ייא: שאלה .182

 ?לתוקף ויש לו חשש כי בעת ההחתמה האדם כבר לא הבין בדבר

  :ישנן  כמה אפשרויות: תשובה

  נוספים.יש לפנות לאפוטרופוס הכללי לבירורים 

 .להגיש תלונה בעניין לממונה על תלונות הציבור באפוטרופוס הכללי 

 .לפנות לבימ"ש ולבקש הנחיות בטענה שייפוי הכוח לא נערך כדין 

 

כיצד על צד שלישי, כדוגמת בנק, לנהוג, כאשר הוצג בפניו ייפוי כוח מתמשך שאלה:  .183

 ?ן בדברשנכנס לתוקף ומתעורר חשש כי בעת ההחתמה האדם כבר לא הבי

 יש לפנות לאפוטרופוס הכללי לביצוע בדיקה וברור. :תשובה

 

אילו אפשרויות עומדות בפני גורם שמתעורר אצלו חשש כי בעת ההחתמה האדם : שאלה .184

 ?כבר לא הבין בדבר

  כמה אפשרויות:  ישנן :תשובה
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 .לפנות לאפוטרופוס הכללי לבירורים נוספים 

עורך המסמך, אפשרות לבקש חוו"ד )ככלל במקרים של ספק, ישנה לעו"ד, 

 מומחה(.

 .להגיש תלונה בעניין לממונה על תלונות הציבור באפוטרופוס הכללי 

 .לפנות לבימ"ש ולבקש הנחיות בטענה שייפוי הכוח לא נערך כדין 

 

 בקישור ניתן להגיש תלונות על תפקוד מיופה הכוח לממונה על תלונות ציבור באפוטרופוס הכללי

 .פניות ציבור: הבא

 

 

 מטרת המסמך לחוק 18' מס תיקון עיקרי -סוג מסמך סעיף חוק

 ייפוי כוח מתמשך 32סעיף 

 

 (18אפשר לכל אדם בגיר )מעל גיל מסמך משפטי המ

לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר 

לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את 

ן ייפוי הכוח המשמעות, המטרות והתוצאות של מת

 .המתמשך

 מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס א35סעיף 

 

הוא  אפוטרופוסמסמך הנחיות מקדימות למינוי 

(, 18מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר )מעל גיל 

לתכנן כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, אם בית 

המשפט יחליט בעתיד שהוא זקוק למינוי 

 .אפוטרופוס

 רצון הבעת 64סעיף 

 

מסמך משפטי המאפשר להורה של קטין או 

לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר, 

לציין מי יהיה האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד. אם 

יתנהל הליך למינוי אפוטרופוס יהיה על בית המשפט 

ולתת לו משקל אך ההכרעה  לבחון את המסמך

 .הסופית נתונה לבית המשפט

 נתמכת החלטות קבלת ב67סעיף 

 

 המתקשה לאדם מאפשרת נתמכת החלטות קבלת

 מקבל" המכונה) ובמימושן בענייניו החלטות בקבלת

 תומך" המכונה) אחר באדם להסתייע, ("ההחלטות

, וביישומה ההחלטה קבלת בתהליך ( "החלטות

 האפשר ככל ומונגש להבנתו, לצרכיו המותאם באופן

 .למגבלתו

 

 

טופס א'- ייפוי כוח 
מתמשך

 

טופס ב'- הנחיות 
מקדימות לאפוטרופוס

 

טופס ג'- מסמך 
הבעת רצון

 

בקשה למינוי תומך 
בקבלת החלטות

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_inquiries-02
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_inquiries-02
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif85
https://www.gov.il/he/service/continuous_power_of_attorney
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif122
https://www.gov.il/he/service/guardian_nomination_guidelines
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif64
https://www.gov.il/he/service/guardian_change
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif124
https://www.gov.il/he/Departments/policies/decision_appointment_supporter
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 אפוטרופוסמתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי  א 35סעיף 

והיחס בין ייצוג : מינוי תאגיד אפוטרופסות כמיופה כוח מתמשך 26פרק 

 על ידי עורך דין ומינויו כמיופה כוח 

 במקרה של אדם ערירי שאין מיופה כוח מתמשך שהוא יכול או רוצה עושים מה : שאלה .185

 למנות?  

לגבי מקדימות למינוי אפוטרופוס.  הנחיות חתום על מסמךבמקרה זה הוא יכול ל: תשובה

מתוך הרשימה  תותאגיד אפוטרופס /ניתן לבקש מינוי של אפ' מקצועי -זהות האפוטרופוס

 . מפורסמת באתר האפ"כה

 דין בקהילה(.עו"ס לסדרי ) גם להתייעץ עם גורמי הרווחהניתן 

 

האם עורך דין מנוע מלהמשיך ולייצג את לקוחותיו רק משום שמונה על ידם : שאלה .186

 :כמיופה כח בייפוי כח מתמשך בשני מצבים

 .נחתם והופקד אך לא נכנס לתוקףכח מתמשך  ייפויא. 

 הכח המתמשך נכנס לתוקף.  ייפויב. 

"אינו  לחוק נקבע כי רשאי להתמנות כמיופה כוח מי שהוא  (6ג)א()32סעיף  -ב :תשובה

עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך". עורך הדין שמונה כמיופה 

ערכאות משפטיות ולבצע עבור הממנה פעולות הכוח רשאי להמשיך ולייצג את הממנה ב

 משפטיות כרצונו, כגון: עריכת צוואה וניהול עניינו המשפטיים של הממנה.

 

האם עו"ד במשרד יכול לערוך ולאמת חתימה על ייפוי כח מתמשך כאשר מי : שאלה .187

  י הכוח הוא עו"ד אחר מאותו המשרד?ימיופמ

כי לעורך הדין עורך המסמך יהיה עניין אישי  אסור יד)ד( לחוק32סעיף בהתאם לתשובה: 

 .בנושא מצ"ב עמדת לשכת עורכי הדין בייפוי הכוח. החוק איננו מגדיר מהו עניין אישי.

 

 היחס בין מסמך הבעת רצון וצוואה מסמך הבעת רצון, : 27פרק 

 שהוא קרוב של קטיןו אפוטרופסצוואה או מסמך הבעת רצון של הורהו או    64סעיף 

 צוואה או מסמך הבעת רצון של אפוטרופוס של בגיר א  64סעיף 

 

מה קורה לאחר שהאפוטרופוס  באילו מקרים רלוונטי מסמך הבעת הרצון?: שאלה .188

  נפטר?

מסמך הבעת רצון נועד  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, א)ב(64סעיף לפי  תשובה:

המעוניין לקבוע הוראות לעניין האדם או התאגיד  לאפוטרופוס של בגיר שהוא קרובו,

 שימונה כאפוטרופוס לקרובו במקרה שהוא עצמו יחדל להיות מסוגל לדאוג לו.

ם של יחיד או תאגיד א)ב( לחוק, אם אותו אפוטרופוס מעוניין לקבוע ש64בהתאם לסעיף 

 שישמש כאפוטרופוס לקרובו לאחר מותו, עליו לציין זאת בצוואתו.

 

עניין אישי- עמדת 
ועדת האתיקה

https://www.gov.il/he/departments/general/corporatetrusteelist
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif87
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif123
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מסמך הבעת רצון הוא המסמך המתאים במקרה שהאפוטרופוס לא יוכל למלא את תפקידו 

 המסמך הרלוונטי הוא צוואה., בעודו בחיים. במקרה של פטירה של האפוטרופוס

ם בכל מקרה בבית המשפט, וקיומו של מסמך הבעת קייתכי הליך מינוי אפוטרופוס מ יצוין,

 רצון יכול להשפיע על הכרעות בית המשפט במסגרת ההליך. 

 עריכת המסמך והפקדתו על ידי עורך דין

 שעבר הכשרה של , המסמך יכול להיעשות רק על ידי עו"ד עם כרטיס חכם

 .האפוטרופוס הכללי

  של המסמך הפקדה מקוונתלאחר עריכת המסמך על ידי עורך הדין, הוא יבצע. 

 הפקדת המסמך על ידי האפוטרופוס )"עורך המסמך"(

  לאחר ביצוע עריכה על ידי עורך הדין, יוכל האפוטרופוס עורך המסמך לבצע

ובהצגת תעודה במסירה אישית האישי או  האזורבאמצעות  –הפקדה של המסמך 

 .מזהה )תעודת זהות או דרכון עדכניים( בקבלת קהל של המחוז הרלוונטי

לפי כתובת המגורים של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס ולהגיע  לאתר את המחוזיש 

  קבלת קהל -בזימון תור מראש ונטימחוז הרלול

 

 -למידע נוסף בנושא מסמך הבעת רצון, מצ"ב קישור 

     https://www.gov.il/he/service/guardian_change           

 

 ?האם חלה חובת הפקדה ל"מסמך הבעת רצון" שאלה: .189

על פי החוק, לכאורה אין חובת הפקדה של המסמך האמור. יחד עם זאת, ישנה  תשובה:

בתי המשפט מבררים מול  להפקדה שכן, במקרה של בקשה למינוי אפוטרופוס, חשיבות

מרשם ההפקדות של האפוטרופוס הכללי אם הופקד מסמך הבעת רצון והיעדר המידע עלול 

 לפגוע בהחלטה שתינתן. 

 

 האם מסמך הבעת רצון יכול לשמש ככלי בהליך החלפת אפוטרופוס? שאלה: .190

הליך מינוי אפוטרופוס, לרבות הליך החלפת אפוטרופוס מתבצע אך ורק  תשובה:

אין במסמך הבעת רצון כדי להחליף את ההליך המשפטי הכרוך  באמצעות בית המשפט.

במינוי אפוטרופוס, אך הוא יכול להשפיע על החלטת בית המשפט בהליך לעניין זהות 

 פוס לעניין ביצוע תפקידו.האפוטרופוס שימונה וההנחיות של בית המשפט לאפוטרו

 

משפטי בין הורים או הורים גרושים המשמשים  של סכסוך האם במקרה: שאלה .191

עריכת מסמך הבעת רצון ע"י הורה אחד מחייב קבלת הסכמת , לילדם םכאפוטרופוסי

 ההורה השני? 

להסכמת ההורה  שלהידרבלא  םמהאפוטרופוסי ל אחדאת המסמך יכול להגיש כ: תשובה

האחר אלא רק להסכמת האפוטרופוס המוצע. יחד עם זאת, ההנחה היא כי הסכמה בין 

 בני זוג מסוכסכים/פרודים/גרושים יכולה לחזק את הסיכוי לבחירת המועמד המוסכם .

https://legalcapacity-sc.justice.gov.il/
https://legalcapacity-sc.justice.gov.il/
https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/contact/Pages/SearchResults.aspx
https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/contact/Pages/SearchResults.aspx
https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-virus-guardianship-agor
https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-virus-guardianship-agor
https://www.gov.il/he/service/guardian_change
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וכי בכל מקרה שיקול הדעת הסופי  כי כלי זה לא נועד לניגוח בין בני זוג ניצים לצייןמיותר 

תוך התחשבות  לביהמ"ש והוא ימנה אפוטרופוס בהתאם לצרכי ולטובת האדם,מסור 

 באינטרסים השונים ובנסיבות המקרה. 

 יש לשים לב כי המסמך לא יכול לבטל זכות טבעית של ההורה השני ולא גובר עליה.

 

לילדם הבגיר. במקרה ואחד מהם  ביחד ולחוד םכאפוטרופסייזוג הורים מונו  שאלה: .192

כיצד שניהם  אזי השני ממשיך להיות אפוטרופוס יחיד. -הופך לבלתי כשיר בחיים 

 –יכולים לכתוב במסמך הבעת רצון, כי לאחר ששניהם הופכים לבלתי כשירים בחיים 

 אחד הבנים יהיה האפוטרופוס במקומם?

ורה השני כאפוטרופוס המחליף יכולים לכתוב במסמך הבעת רצון את הה ההורים תשובה:

 כיום הבנים שלהם., נוספים כחלופיים להורה השני שלהם וכן לצרף עוד אפוטרופוסים

חלופיים, ולפיכך, מוצע לצרף  םאפוטרופוסיהמערכת הממוחשבת אינה מאפשרת הזנה של 

למסמך הבעת הרצון נספח "הנחיות מקדימות" ובו לפרט במלל חופשי את רצונו של אותו 

ה. יובהר שיש לערוך מסמך הבעת רצון ונספח כזה לכל הורה בנפרד, שכן מסמך הבעת הור

רצון הוא מסמך אישי. חשוב שההנחיות המקדימות יהיו כמה שיותר ברורות ונהירות. בכל 

הנוגע למינוי אפוטרופוס, תהליך המינוי נעשה תמיד דרך בית המשפט. לפיכך, גם כאשר 

נוי אפוטרופוס" או "מסמך הבעת רצון", בית המשפט אדם כתב "הנחיות מקדימות למי

אמנם מחויב על פי החוק להתחשב באמור בהן עד כמה שניתן, אך זה נתון לשיקול דעתו 

 בהתאם לנסיבות העניין.

 

   היכן יפורטו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס במסגרת מסמך הבעת רצון?שאלה:  .193

הבעת רצון תיעשה על ידי צירוף  קביעת הנחיות מקדימות במסמך בשלב זה,תשובה: 

מסמך נוסף שכותרתו "הנחיות מקדימות" כצרופה לטופס הבעת הרצון המקוון )בחלק 

 השלישי שכותרתו "חתימה"(.

 

  הבעת הרצון? האם ניתן להוסיף מסמך אישי של עורך מסמךשאלה:  .194

קום ככל שהוא רלוונטי כמובן למסמך הבעת הרצון, ניתן להעלותו כצרופה במתשובה: 

המסמך ה"אישי" יוכר כחלק מכלל מסמך הבעת הרצון  ככל שיש צורך כי. המיועד לכך

ביחד עם כל מסמך הבעת הרצון  מסמך אישי זה סרוק, יש לויקבל את חותמת ההפקדה

 .שהודפס

משפט בינלאומי  –למסמכים שנערכו בחו"ל  תהתייחסו: ריכוז 28פרק 

 פרטי 

 משפט בינלאומי פרטי  77סעיף 

האם ניתן להכיר בישראל בייפוי כוח מתמשך שנערך בחו"ל ]לפי הדין של  שאלה: .195

 מדינה זרה[?

במקרה בו מעוניינים בהכרה בישראל של ייפוי כוח מתמשך שנערך בחו"ל, מוצע  תשובה:

לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לקבלת סעד הצהרתי בצירוף הוכחת הדין הזר 

 איות.ואימות המסמך בהתאם לדיני הר
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שמקום התושבות שלו הנו מחוץ לישראל  האם ניתן להחתים אזרח ישראלי שאלה: .196

על ייפוי כוח מתמשך, בעת ביקורו  –יום בשנה  180-והשוהה מחוץ לישראל מעל ל

 בישראל?

י כוח יפויניתן לערוך י לחוק, )ב(77סעיף בהתאם ל - לגבי יכ"מ שטרם נערכו: תשובה

מתמשכים רק כאשר הדין הזר של מדינת התושבות תואם את הדין הישראלי )בעניין 

שך תופקד הכוח המתמ יפויקפו, היקפו וכניסתו לתוקף(. לעניין זה, נבקש כי יחד עם יות

חוו"ד בעניין התאמת הדין הזר לדין הישראלי. ככל שלא תופקד חוו"ד בעניין התאמת הדין 

 הכוח המתמשך לתוקף.  ייפויהזר, היא תצטרך להיות מוגשת לבית המשפט לטובת כניסת 

 יפוייהיה צורך להוכיח בבית המשפט כי י לצורך כניסתו לתוקף, – לגבי יכ"מ שכבר נערכו

היקפו וכניסתו לתוקף(,  תוקפו, )בעניין הכוח תואם את דין מקום המושב הזר בעת עריכתו

 וכניסתו לתוקף תגובה בהחלטה שיפוטית.

 

עיף לפי ס ל"ייפוי כח מתמשך בישראל, עבור לקוחות שמושבם בחובכדי לערוך : שאלה .197

 ?מה בדיוק צריכה חוות דעת כזו לתמוך .הדין הזר ןייחוות דעת לענ נדרשת )ב(77

בדין הזר יש כלי של ייפוי כוח מתמשך, אחרת לא ניתן גם כי ראשית, יש להראות : תשובה

וי הכוח )כפי שנקבע להצביע על דמיון בהקשר של תוקפו היקפו וכניסתו לתוקף של ייפ

דמיון להסדרים העיקרון החשוב שצריך להישמר הוא  (.)ב(77סעיף הנדרשת ב בחוות הדעת

בהמשך לכך, ניתן להגיד  על אותיותיו. 32סעיף המהותיים של ייפוי הכוח שמפוזרים ב

שמהותו של ייפוי כוח הוא הסדר בו אדם כשיר ממנה אדם בגיר אחר אחד או יותר שיפעל 

בשמו בעניינים המפורטים )אישיים וכלכליים(, ואשר ייצגו בעניינים אלו ובהתאם 

להוראות שהוא נותן כאשר הוא כבר לא יהיה מסוגל להבין בדבר בקשר לאותם עניינים. 

סת ייפוי הכוח לתוקף, גם היא קשורה למהות, וצריכה להיעשות כאשר האדם אינו דרך כני

 כשיר בעניינים לגביהם ניתן ייפוי הכוח.

(, כשירות ב(ו)32סעיף כמו כן, יש לבחון דמיון בהיבטים של סמכויות מיופה הכוח )לדוג' 

אם בדין הזר כניסה  מא(, ודרך הכניסה לתוקף כך שלדוגג32סעיף להתמנות כמיופה כוח )

 לתוקף היא בהחלטתו הבלעדית של מיופה הכוח, לא ניתן להגיד שהמהות נשמרת.

ה נבחן לגופו והדבר החשוב הוא להראות כי המהות שנקבעה בסופו של דבר כל מקר

 בהוראות החוק הישראלי נשמרת.

 

והוא מבקש חשבונות בנק, השקעות, ניירות ערך בחו"ל )ארה"ב( ממנה שיש לו : שאלה .198

להסמיך את מיופי הכוח )הסמכה מלאה( על מנת שיוכלו לפעול בחשבונות אלו, מה הדין 

 ?תקף רק לישראלבמקרה זה, שכן ייפוי הכוח 

תלויה במדינה. איננו מכריעים  כוח שנערך בישראל, במדינה אחרת, הכרה בייפוי :תשובה

 .הרלוונטיות למשפט בינלאומי פרטי בסוגיות

בישראל, כדי לקיים ייפוי כוח שנערך בחו"ל יש צורך בפניה לביהמ"ש לענייני משפחה 

אימות המסמך בהתאם לדיני בבקשה לקבלת סעד הצהרתי, בצירוף הוכחת הדין הזר ו

הראיות. יש להניח כי סיטואציה דומה תתבקש כאשר מעוניינים לעשות שימוש בייפוי כוח 

 ישראלי בחו"ל.

 

 מהו שכר הטרחה שיש לגבות בגין עריכת ייפוי כוח מתמשך? שאלה: .199
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"תעריף  ויש לבדוק מהוהשכר לא הוגבל ע"י המחוקק  בשלב הכנת מסמך זה, תשובה:

כבכל שירות, מוצע לציבור הרחב לבצע סקר שוק . המומלץ של לשכת עוה"ד "המינימלי

 לצורך בחירת עוה"ד המתאים לצורך קבלת השירות. 

כוח מתמשכים למי שעומדים  ייפוייצוין כי אגף הסיוע המשפטי במשרד המשפטים עורך י

להלן קישור להסבר וטופס הגשת בקשה בעניין:  .בקריטריונים כלכליים מסוימים

https://www.gov.il/he/service/legal_aid_application  

במסגרת ייעוץ משפטי שנותנות עמותות חברתיות שונות, ניתן לקבל את השירות  בנוסף

 בחינם/בעלות מופחתת. 

 פויי כוח מתמשכים יי : רשימת עורכי הדין המוסמכים לערוך29פרק 

 ?היכן וכיצד -פרסום רשימת עוה"ד המוסמכים: שאלה .200

חיפוש בהתאם לשם עוה"ד ומיקום . ה באתר לשכת עוה"דהרשימה מפורסמת : תשובה

 .mazal.ne@israelbar.org.ilפניות בנושא יש להפנות ללשכת עוה"ד . משרדו
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