
  *מיופה כוחאישור חתימה של הודעת האפוטרופוס הכללי לעניין 
על מסמך ייפוי כוח מתמשך/ הבעת רצון/ הנחיות מקדימות 

 לאפוטרופוס 
 ללא מפגש פיזי עם עורך הדין ,באמצעות היוועדות חזותית

 2022פברואר ב 14

י בין זבאמצעות מפגש פייתה ועודנה יהוהמסמכים הנוספים דרך המלך לעריכת ייפוי כוח מתמשך 

 מיופה/מיופי הכוח, בהתאם להוראות הדין. לבין והממנה לבין  עורך הדיןבין  -הצדדים הרלבנטיים 

 

 /ניתן יהיה להחתים את מיופה הכוח על מסמך ייפוי הכוח המתמשך 14.2.22החל מיום עם זאת, 

, (ותמונה קול)הכוללת  חזותיתוועדות יגם באמצעות ההבעת רצון/ הנחיות מקדימות לאפוטרופוס 

 25.3.20להחלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין מיום  בהתאמה , בין השאר,וזאת

בדבר אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל, ומתוך רצון לעודד שימוש 

מקדימות לאפוטרופוס  , מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיותשל ייפוי כוח מתמשך יםהחשוב םבכלי

 .יה רחבה ככל הניתןלאוכלוסי

 

. לעומת זאת, החתמת הממנה חייבת מיופה/מיופיי כוח בלבדיודגש, הנחיה זו תקפה לגבי החתמת 

 להתבצע באופן פיזי, מול עוה"ד עורך המסמך. 

 

בחתימה  ,בזמן אמתבמסגרת שיחת וידאו, עורך הדין יחזה  - בהיוועדות חזותית נחתםאם המסמך 

יועבר אל עורך הדין לצורך  , והעתק של מסמך זהעל המסמך הפיזי ,מיופה הכוח, לפי הענייןשל 

  .ביצוע ההפקדה

 

מסמך הבעת רצון/ מסמך הנחיות מקדימות /ייפוי כוח מתמשךההפקדה המקוונת של  בד בבד עם

אשר , ההיוועדות החזותיתעניין הצהרה ל יגיש עורך הדין, שנחתם בהיוועדות חזותית לאפוטרופוס

 . המקווןתצורף כצרופה למסמך 

 

ייפוי כוח מתמשך , מסמך ייפוי כוח רפואיעל מסמך של מיופה כוח חול גם לעניין חתימה תהנחיה זו 

ויים בשינהנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, לעניינים רפואיים בלבד, מסמך 

ביחס למסמך הנחיות מקדימות למנוי אפוטרופוס יש להגיש  המחויבים. הצהרה כאמור לעיל

ההוראות לעניין משלוח ההצהרה יחולו לעניין מסמך הבעת  ., במועד הגשת המסמך המקווןכצרופה

 ס הכללי.רצון ככל שהוא הופקד אצל האפוטרופו

 

 

* במסמך הבעת רצון במקום "מיופה כוח" יבוא "אפוטרופוס מחליף"', במסמך הנחיות מקדימות 
 לאפוטרופוס במקום "מיופה כוח" יבוא "אפוטרופוס".

 

 
 

 



 
 

  מיופה/ת כוח*חתימה של בעניין  ת עו"דהצהר
 הבעת רצון/ הנחיות מקדימות לאפוטרופוס  /ל מסמך ייפוי כוח מתמשךע

 באמצעות היוועדות חזותית
 
 

ערכתי את  ___________ בעל/ת מס' רישיון _______________________ אני הח"מ, עו"ד

 עורכ/ת המסמך /של הממנה הבעת רצון/ הנחיות מקדימות לאפוטרופוס /המתמשךהכוח  ימסמך ייפו

 . __________________ בעל/ת תעודת זהותה_________________________ ששמו/

 _____.___________________ -מספר ההפקדה אצל האפוטרופוס הכללי הינו 

 

  מיופה/ת הכוח ____________________ חתמ/ה על המסמך בהיוועדות חזותית בתאריך

בזמן אמת, וזאת לאחר שנתתי למיופה/ת  תוך צפייה אישית שלי בחתימה____________, 

ד)ד( לחוק הכשרות המשפטית י32הכוח את ההסברים הנדרשים בהתאם לסעיף 

באשר למשמעותו של ייפוי הכוח המתמשך, אחריותו/ה  1962-והאפוטרופסות, תשכ"ב

 וסמכויותיו/ה לפי החוק.

 

_     _______________   ________________________________       ___________ 

 מת עוה"ד                            תאריךשם עוה"ד                         חתימה וחות    

 

 

* במסמך הבעת רצון במקום "מיופה כוח" יבוא "אפוטרופוס מחליף"', במסמך הנחיות מקדימות 

 לאפוטרופוס במקום "מיופה כוח" יבוא "אפוטרופוס".

בעניין  14.2.22הצהרה זו נדרש בהמשך להודעת האפוטרופוס הכללי מיום  מילוי** שימו לב: 

אפשרות לחתימה בהיוועדות חזותית של מיופה כוח/אפוטרופוס/אפוטרופוס מחליף, ללא מפגש פיזי ה

בתהליך הגשת הטופס המקוון של ייפוי הכוח  כצרופהאת ההצהרה החתומה יש להגיש עם עורך הדין. 

 המתמשך לאפוטרופוס הכללי.
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