
 
מידע למיופות ומיופי כוח 

בנושא התנהלות כלכלית מול 
  הבנקים

  

האפוטרופוס הכללי עשה בשנים האחרונות מאמצים כבירים על 
מנת לאפשר לכם ולכן לפעול בחשבון הבנק של הממנות והממנים 

בקלות ונוחות, וללא צורך בהגעה פיזית לבנק מלבד במקרים 
 חריגים. 

  

בעבורכםן את הכלים הבנקאיים שבאפשרותכםן לנוחותכםן, ריכזנו 
  לבקש מהבנקים להנפיק בעבורכםן כמיופות ומיופי כוח:

  

, הופץ נייר עמדה של 2021. בחודש יוני הנפקת כרטיסי חיוב בחשבון ממנה. 1
האפוטרופסה הכללית, שמטרתו לקדם הנפקה של כרטיסי חיוב, הן למיופי ומיופות הכוח 

ם לממנים ולממנות. מצ"ב קישור לנייר העמדה )אותו תוכלו להציג ג -ובנסיבות מסוימות 
   https://www.gov.il/he/departments/policies/20-21-06 לבנק(:

  

לי עם הבנקים, הפצה להערות הציבור של מסמך הבנות של האפוטרופוס הכל. 2
. שמטרתו הקלת ההתמודדות הפיננסית של ממנים וממנות ושל מיופות ומיופי הכוח

, מצ"ב קישור למסמך: 2021המסמך פורסם להערות הציבור ביולי 
partments/policies/1_guardian_accountshttps://www.gov.il/he/de  

  

מתן אפשרות לביצוע פעולות בנקאיות מרחוק )באינטרנט, בפקס, בטלפון( במקום . 3
. בחודשים האחרונים, מאשרים הבנקים למיופות ומיופי כוח לבצע פעולות לגשת פיזית לבנק

לבצע באמצעות האינטרנט בחשבון מרחוק, ללא צורך בהגעה פיזית לבנק. את הפעולות ניתן 
  )פעולות באפליקציה של הבנק(, המייל, הפקס והטלפון.

  

https://www.gov.il/he/departments/policies/20-06-21
https://www.gov.il/he/departments/policies/1_guardian_accounts


אפשרות שקיימת מזה זמן רב למיופות ומיופי  – מתן אפשרות להנפקת פנקסי שיקים. 4
  כוח.

  

מכתב מטעם בנק ישראל  -הטבות בעמלות בחשבונות הבנק של אנשים עם מוגבלות  .5
הבנקים לתת בכל הנוגע לחשבונות בנק של אנשים עם  לבנקים המפרט אילו הטבות על

מוגבלות. רוב הממנים והממנות שייפוי הכוח בעניינם נכנס לתוקף נכנסים תחת הגדרת אדם 
עם מוגבלות ולכן אנו ממליצים לכם מיופות ומיופי הכוח לוודא מול הבנק כי ההטבות האלה 

ניתנות בחשבונות הממנים. מצ"ב קישור 
he/boi-05-06-https://www.gov.il/BlobFolder/news/boi/05-06-2021- למכתב:

pdf.2021   

  

פורסם באתר האפוטרופוס הכללי מדריך למבקש לערוך  2021ביולי  -מדריך לממנה . 6
המדריך מופנה בעיקרו אל הממנות והממנים אך גם מיופי ומיופות הכוח  משך.ייפוי כוח מת

ועורכי ועורכות הדין, עורכי ייפוי הכוח, יוכלו למצוא בו מידע שימושי רב. מצ"ב קישור 
  .partments/General/cpoahttps://www.gov.il/he/De למדריך:

  

ביום חמישי האחרון, הועלה לאתר  - נייר עמדה בנושא השקעת כספי ממנה. 7
האפוטרופוס הכללי נייר העמדה המעודכן בנושא השקעת כספי ממנה בייפוי הכוח 

הנייר המעודכן מאפשר ביצוע ההשקעות בחשבון של ממנה בייפוי כוח מתמשך  המתמשך.
למעלה ממיליון ש"ח, זאת בתנאי שמדובר בהשקעה אצל האפ"כ. גם בהיקף כספים של 

מצ"ב קישור לנייר 
   https://www.gov.il/he/Departments/news/investment_money העמדה:

  

לבנקים ולבקש מהם להצטרף לכל אחת מהפעולות כאמור, אנו ממליצים לכם ולכן לפנות 
  הללו, וע"י כך להפחית את השימוש במזומן.

  

במידה ואתם או אתן חווים או חוות קושי בפעולה מול הבנקים, בכל הנוגע לחשבון 
, ואנחנו מבטיחים לסייע ycm@justice.gov.ilהממנה, באפשרותכםן לפנות למייל שלנו: 

  לכם.
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