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 27.10.2019-מיום ה הבהרות –הנדון: נוהל בעניין מינוי תומך החלטות על ידי בית המשפט 

 תומך החלטות על ידי בית המשפטבעניין מינוי  2018ביוני  26בהמשך לנוהל שפורסם ביום 

 הנוהל(, מבקשת האפוטרופסה הכללית להבהיר כדלקמן: –)להלן 

נקבע שמינוי תומך מתנדב ותומך מקצועי מותנה בכך שהתומך עבר לנוהל  7בסעיף  .1
לנוהל, לפי העניין. בשלב זה טרם נפתחו  7הכשרה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

ר וכן נבחנים בימים אלה היקף ומתכונת ההכשרה הכשרות לתומכים מקצועיים כאמו
  –ביחס לתומך מתנדב וביחס לתומך מקצועי. לאור כך יובהר 

 
עד למועד קיומן של הכשרות לתומך מקצועי, יכול שימונה תומך החלטות  (א)

 אשר עומד בתנאים הבאים:  מקצועי שלא עבר הכשרה 

 

בקבלת  לתפקיד תומך הוא בעל השכלה, ניסיון ורקע רלוונטיים (1)
 החלטות;

הדרכה של הוא ישתתף בסמוך למינויו הראשון כתומך מקצועי במפגש  (2)
בנושא קבלת החלטות נתמכת, כפי  האפוטרופוס הכללי או מי מטעמו

 ;1שיורה האפוטרופוס הכללי

זמן סביר לאחר הכשרה לתומך מקצועי את ה הוא מתחייב לעבור (3)
 שהכשרות כאמור יתקיימו דרך קבע. 

יעברו תומך החלטות מתנדב ותומך מקצועי ערב המינוי יכול היקף ההכשרה ש (ב)
שיהיה מצומצם יותר מזה שנקבע בנוהל, ובלבד שההכשרה לתומך החלטות 

 זכויות של אנשים עם מוגבלות ואזרחים ותיקיםמתנדב תכלול התייחסות ל
שההכשרה . וכן, תפקידו של תומך החלטות, לרבות היבטים משפטיים ואתייםול

לתומך החלטות מקצועי תכלול בנוסף לאמור גם את הנושאים הבאים: תפיסות 
דרכי ביצוע תפקידו של  חברתיות בנוגע לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה;

; הנגשה ודרכי תקשורת דרכי ביצוע תפקידו של תומך החלטות תומך החלטות;
ם מוגבלות המותאמות לאנשים עם מוגבלות; מידע ושירותים לאנשים ע

ולאנשים בזקנה, לרבות היכרות עם רשויות ומוסדות הנוגעים בדבר. חלק 
משעות ההכשרה לתומכים מתנדבים יוקצה לשעות הדרכה לתומך המתנדב 

 לאחר המינוי. 
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)א( לנוהל הוגבל מינוי כתומך מקצועי של תאגידים בכלל ותאגידי אפוטרופסות 4בסעיף  .2

, במסגרת תכנית לבחון החליט הכללי פוטרופוסהאבפרט. על אף האמור בסעיף זה, 
את האפשרות של מינוי תאגידים כתומכי החלטות מקצועיים.  ניסיונית )'פיילוט'(,

    .הכללי האפוטרופוס השתתפות תאגיד בפיילוט תותנה בעמידה בתנאים שייקבעו בידי
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