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 צוואה וייפוי כוח מתמשך  

ולפי הקרובים  , י מעמדו האישי"וזאת עפ, האדםמיהם יורשיו של קובע הירושה חוק •
 .  אחריו במותו שהותיר 

לשנות את ההסדר הקבוע בחוק  הצורך לערוך צוואה תלוי בשאלה אם האדם רוצה •
 .  הירושה

בה אחד נותן צוואה הדדית מעדיפים לעיתים קרובות לערוך , בני זוג העורכים צוואה•
.  יתחלק בין ילדיהם, וקובעים כי מה שיישאר לאחר מות שניהם, לשני את כל רכושו

וילדיו  , מעיזבונו של המוריש 50%לפיו בן הזוג יורש , להבדיל מההסדר הקבוע בחוק)
50%) 

 .הצוואה תחול רק במותו של האדם ורק על רכושו  •
אשר בעזרתו  אדם יכול למנות  , ( חדש)מתמשך הוא כלי משפטי  כ"ייפו, לעומת צוואה•

לתת לו סמכויות ולקבוע מראש הוראות שתהיינה רלבנטיות בחיי ,מיופה כוח 
אלא גם  ,  רכושייםלאו דווקא  בנושאים , בכל תחום חיים שיבחר הממנה , הממנה

היקף הסמכויות למיופה הכוח יכול להיות רחב  . בנושאים אישייםובנושאים רפואיים 
 .ש לביצוען"ביותר אך עדין ישנן פעולות שיהא צורך באישור ביהמ

ייפוי הכוח המתמשך ניכנס לתקף רק כאשר האדם לא יהיה מסוגל להבין בעניינים    •
 .    ולא יהיה מסוגל לקבל החלטות בקשר אליהם,שפורטו בייפוי הכוח המתמשך 
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 כוח רגיל  יפוימהו 

י חוק השליחות יכול כל אדם למנות  שלוח "עפ•

 . שיעשה עבורו פעולות משפטיות

 .לא לכל פעולה משפטית ניתן למנות שלוח•

אי אפשר למנות שלוח שימיר עבורי את : למשל•

 .נשא בשמיייבחר בבחירות במקומי או י, דתי

,  בדרך של התנהגות, פ"מינוי השלוח אפשרי בע•

יש פעולות שאפשר . אך לרב הוא נעשה בכתב

 .  למנות שלוח לגביהן רק בכתב
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 רגיל כ"יפומהו 

מינוי השלוח בכתב נעשה במסמך הקרוי ייפוי כוח  •
 (.  כ"יפו)=

 חייב להינתן בפני נוטריון כ"יפוכל •

 .ד"ד די שיינתן בפני עו"מאדם לעו כ"יפו: חריג •

 :?כ"יפוהמסתיים תקף  ועימהמתי השליחות מסתיימת 

,  למשל בתאריך מסוים,  כ"ביפולפי התנאים שנקבעים •
 .או כשתסתיים הפעולה שלשמה ניתן

 .  במות השולח או השלוח•

כאשר השולח כבר לא כשיר לבצע את הפעולות  •
 .הכוח ביפויהמפורטות 
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 רגיל   כ"יפו

אינו רשאי להשתמש בייפוי הכוח , מיופה הכוח/השלוח•

כבר אינו יכול  אם  מי שייפה את כוחו , שניתן לו

 .  לשנות או לבטל את ייפוי הכוח שנתן לו 

רגיל מקנה לשלוח סמכויות לבצע את הפעולות  כ"ייפו•

מותר לשלוח לבצע רק את מה שרשום . שנקבעו בו

פעולות דחופות ויכולת  : עם חריגים כמו)בייפוי הכוח 

לבצע דברים הדרושים באפן סביר לביצוע תקין של  

 (.  נושא השליחות

 .שנים 10-הוא תקף ל, אם ייפוי הכוח לא הוגבל בזמן •
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אפוטרופסות לפני התיקון לחוק הכשרות 

 המשפטית והאפוטרופסות  

עד לשנים האחרונות היה מקובל שלאדם שאינו מסוגל לבצע  •
 .  אפוטרופוס שבשיגרהפעולות משפטיות יש למנות  כעניין 

אפשר היה למנות אפוטרופוס לגוף או אפוטרופוס לרכוש או  •
י  "פעולות האפוטרופוס מפוקחות ע. אפוטרופוס לגוף ולרכוש

 .האפוטרופוס הכללי

 .תפישה זו השתנתה בעולם וגם בארץ•

כיום התפישה היא שאין למהר להכריז על אדם פסול דין או •
, או אף לנושאים מסוימים, למנות לו אפוטרופוס באפן גורף

ויש לחפש קודם לכן אם קיימות  דרכים אחרות פחות  
 .בטרם יוחלט על מינוי אפוטרופוס" חמורות"
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לחוק הכשרות המשפטית   18תיקון 

 והאפוטרופסות

הרצון  , הרצון לא לפסול את כשרותו של האדם •
או לעזור לו , לשמוע לדעתו של האדם ככל הניתן

נמשך בשנים האחרונות ובא לידי , בקבלת החלטות
 .  ביטוי במספר חוקים

 :כך למשל

 1996ו "בחוק זכויות החולה תשנ•

   2005ו "בחוק החולה הנוטה למות תשס•

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות   18בתיקון •
  2016התיקון פורסם באפריל "( )18תיקון : "להלן)

 ( 2017-והוראותיו נכנסו לתקף ב
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 עיקרי המגמה החדשה

הרעיון המרכזי הוא להשתדל לשמוע את רצון  •
 .המירביתהאדם ולהתחשב בדעתו בצורה 

תומך בקבלת  "לאדם חלש ימנו  18י תיקון "עפ•
 (הסעיף בחוק טרם נכנס לתקף")החלטות

נוצרו כלים משפטיים חדשים שיאפשרו לקבל •
  כשהוא,שוניםמראש את דעתו  של אדם בנושאים 

צלול ויכול להביע את רצונותיו ובהמשך לפעול לפי 
דעתו ורצונותיו במועד בו הוא כבר לא יוכל להביע 

 .את רצונו
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 הכוח המתמשך יפוי

נקבעו  כלים משפטיים  חדשים שבאו  18בתיקון •

 :כתוצאה מהמגמה האמורה

 ייפוי כוח מתמשך  •

 ייפוי כוח רפואי  •

 לאפוטופוסכתב הוראות •

 מסמך הבעת רצון  •

 מינוי תומך בקבלת החלטות  •
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 עוד כלים משפטיים

לכלים שכבר קיימים  בנוסףהם  18הכלים בתיקון •

שבו קיימת האפשרות  חוק החולה הנוטה למות י "עפ

 :לתת

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי כאשר  •

 אדם יהיה חולה הנוטה למות ולא יוכל לתת החלטות   

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה •

 למות  

לאלה שבתיקון  בנפרד ובנוסף הכלים בחוק זה הם •

18. 
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 מתמשך   כ"יפו

שבא להתגבר על , ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש•
שכזכור מסתיים אם נותן ייפוי הכוח , רגיל כ"יפוהמגבלה של 

לשנות את ייפוי הכוח /הופך להיות אדם שאינו יכול לבטל
 . הרגיל שנתן

"(  הממנה: "המכונה בחוק)שאדם  כ"יפומתמשך  הוא  כ"יפו•
,  בנושא או במספר נושאים, לאדם או למספר אנשים, נותן 

כוח זה  יפוי, רגיל כ"מיפואבל להבדיל . כפי שיפורט להלן
רק כאשר הממנה כבר לא יהא מסוגל להבין יכנס לתקף 

ואי  , הכוח ולקבל החלטות לגביו ביפוישנקבע  בענין
בדרך זו הממנה קובע מראש . אפשר יהיה לדעת מה רצונו

מה יהיה רצונו על מנת שאפשר יהיה לפעול על פי רצונו  
 . בבא היום
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 מתמשך כ"יפו

אשר בעת מתן  18הוא אדם מעל גיל  כ"היפונותן •
כלומר הוא  . הכוח הוא במצב של כשירות יפוי

הכוח   יפוימסוגל להבין את המשמעות של מתן 
 .מטרותיו ותוצאותיו, המתמשך

מתמשך רק לאדם ולא לתאגיד   כ"יפואפשר לתת •
מ או "רגיל שניתן לתת לחברה בע כ"מיפובשונה )

 (.כל תאגיד

ישנן עוד הרבה התניות בחוק מי יכול להיות מיופה  •
 .מתמשך כ"ביפוכוח 
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 מתמשך כ"יפו

ייפוי הכוח המתמשך יכול להינתן לאדם אחד או •

 . למספר  אנשים 

אפשר לקבוע בו שמיופי הכוח יפעלו במשותף ורק  •

 או כל אחד לחוד, בהסכמת כולם תתבצע הפעולה

אפשר לקבוע שאחד יהיה מיופה כוח והשני יהיה  •

במקרה שהראשון יפסיק להיות  , רק חליפי לו 

התפטר מתפקידו  , למשל אם ניפטר)מיופה כוח 

 (.וכול "עבר לחו, וכו
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 מתמשך כ"יפו

ייפוי כוח מתמשך יכנס לתקף כאשר הממנה  יחדל להיות מסוגל להבין •
 .הכוח ולקבל החלטות בקשר אליהם יפויבדברים שלגביהם נתן את 

איך יקבע שהממנה כבר אינו מסוגל להבין  צריך להגדיר בייפוי הכוח •
 .  בדבר

אם לא כותבים דבר אזי  יש ברירת מחדל בחוק שלפיה ייפוי הכוח יכנס •
אבל עדין לא הותקנו התקנות שעל שר . רופא מומחהשל  ד"חוולתקף עם 

 ביפויאפשר לקבוע . הבריאות להתקין ולקבוע בהן מיהו הרופא המומחה
למשל  . י החלטת מיופה הכוח בלבד"הכוח דרך אחרת ובלבד שלא עפ

או רופא מתוך ( נניח רופא המשפחה)י החלטה של רופא מסוים "עפ
 .  למשל כל ילדי הממנה. רשימת רופאים או החלטה של כמה בני משפחה

יכנס לתקף מוקדם יותר ואפילו   כ"שהיפובנושאי רכוש אפשר לקבוע •
 .   ולא רק בעת שהממנה לא יהא מסוגל להבין בדבר  מיידית
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 מתמשך בנושא רכוש כ"יפו

הכוח המתמשך הוראה כי בנושא   יפויבתוך האפשרות לתת •
  כ"היפוגם בטרם נכנס כל  מיידיתיהיה תקף  כ"היפורכוש 
עלולה ליצור בלבול כיון שיחולו על אותו המסמך שתי   ,לתקף

רובו לא יהיה עדיין בתקף וחלקו יהיה  , מערכות דינים שונות
רגיל ובשלב מסוים יחולו   כ"יפובתקף לפי מערכת חוקים של 

 .  מתמשך כ"יפוהדינים של 

אישור בית   בלירגיל יכול מיופה הכוח למכור דירה  כ"ביפו, למשל•
 .  מתמשך צריך אישור בית משפט כ"ביפוואילו משפט 

שיהא בתקף   רכושייםרגיל  בנושאים  כ"יפואם אדם רוצה לתת •
. נוטריוני ניפרד כ"יפומוטב לעשות זאת בדרך של מתן  מיידי

המתמשך שיש בו   כ"היפובדרך זו גם לא יציג מיופה הכוח את 
  הרכושייםבזמן שישתמש בו  בנושאים , הרבה נתונים אישיים

  כ"והיפו מיידיהרגיל יהיה לשימוש  כ"היפו. בילבולוגם לא יהיה 
 .המתמשך יכנס לתקף בתנאים שיקבעו בו
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 מתמשך כ"יפו

 :כוח המתמשך יכול להינתן במספר תחומים היפוי•

או ( כאמור )מהמועד שיקבע בו רכושייםבנושאים •
 ,יכנס לתקף כ"יפוהמהמועד בו כל 

מקום  , נושאים של רווחה: למשל)בנושאים אישיים •
, מעבר למוסד סיעודי/החזקת מטפל בבית, מגורים

 (דתי/אורח חיים חילוני

 .בנושאים רפואיים•

בכל תחום אפשר לקבוע כי ייפוי הכוח יחול בכל  •
או בכל הנושא חוץ  , מסוייםהתחום או רק בנושא 

 .מנושאים מסוימים
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 מתמשך כ"יפו

 :בנושאים רפואיים

 במסגרת רפואיים בנושאים כ"יפו כי להדגיש חשוב•
 פרט רפואית החלטה לכל אפשרי  מתמשך כ"יפו

 .למות הנוטה החולה בחוק המטופלים לנושאים

 לתת יכול אדם כי קובע למות הנוטה החולה חוק•
 ואיזה לו ינתן חיים מאריך טיפול איזה מראש הנחיות

 זאת אבל ,לו שינתן רוצה לא הוא חיים מאריך טיפול
 יכול שלא למות הנוטה כחולה יוגדר שהוא במועד רק

 למות הנוטה חולה .המועד באותו דעתו את להביע
 .לחיות חודשים 6-כ לו שנותרו מי הוא
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 חוק החולה הנוטה למות

אשר יוכל  מיופה כוח אדם יכול למנות , י חוק החולה הנוטה למות"עפ, בנוסף•
להחליט איזה טיפולים יינתנו או לא יינתנו לחולה כאשר יהיה חולה הנוטה למות  

 .ולא יהיה כשיר להביע את דעתו

גם , יודגש כי יכול לחתום על המסמכים לפי חוק החולה הנוטה למות  כל אדם  •
 .ולא רק מי שהינו כבר חולה הנוטה למות אדם בריא 

או  /י חוק החולה הנוטה למות ו"מינוי מיופה כוח עפ)המסמכים  2כדי לחתום על •
שצריכים  הסבר מרופא או אחות יש לקבל ( י חוק זה"מתן הנחיות רפואיות עפ

 .  לחתום על המסמך ולאשר כי נתנו הסבר לחותם

צריך ההסבר להינתן  , הוא כבר חולה הנוטה למותאם החותם  בעת החתימה •
ועל הרופא המומחה  לפרט במסמך  מה ההסבר שנתן לנותן  רופא מומחה י "ע

ההנחיות המקדימות צריך  /ייפוי הכוח. ההנחיות ולחתום בעצמו עליו /הכוח יפוי
וגם העדים צריכים לחתום על המסמכים  בנוכחות החותם עדים  2שיחתמו בפני 

 .  באותו מעמד להעשותצריך  הכל. כ"היפוהחתימה של נותן  וכמאשרי

אלא אם נקבע בהם  )שנים  5-המסמכים לפי חוק החולה הנוטה למות תקפים ל•
אין חובה להפקידם אך ניתן  . שוב ושוב להאריכםואפשר (תקף קצר יותר

 .   להפקידם במשרד הבריאות במאגר שהוקם בחוק לשם כך
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 מתמשך כ"יפו

 :חובות יידוע

  שיחולו יידוע חובות הכוח בייפוי לקבוע יכול הממנה•
 :הכוח מיופה על

 ירצה הכוח שמיופה בעת להיות יכולה אחת ידוע חובת•
  הכוח מיופה זה במצב .לתקף כ"יפוה את להכניס
  כי לו ולהודיע הכללי לאפוטרופוס לפנות יצטרך

 ואז .לתקף הכוח ייפוי לכניסת התנאים התקיימו
  הכוח יפוי ג"ע חתימתו את  יטביע הכללי האפוטרופוס

 שיוודא לאחר) לתקף נכנס כ"שיפוה המאשרת חתימה
 מומחה ד"חוו צריך אם למשל .הבשילו לכך שהתנאים

  .(הדעת חוות את יקבל

 18אוגוסט  09
חולון          96ד סוקולוב "הולנדר את הולנדר עו

 ח .ל.ט
20 



 מתמשך כ"יפו

  חובת הכוח מיופה על שתחול המתמשך כ"בייפו לקבוע אפשר•
 לאפוטרופוס לפנות עומד שהוא כך על נוספים אנשים/אדם יידוע

 ואולי פעולותיו על מעקב יהיה כך .לתקף יכנס הכוח שיפוי ולבקש
 .'וכו התנאים הבשילו שלא ולומר להתערב ירצה המיודע

  לאנשים  נוספות יידוע חובות המתמשך הכוח ביפוי לקבוע אפשר•
  ייפוי כאשר הכוח מיופה שעושה פעולות על יידוע חובות ,נוספים

 .בתקף כבר הכוח

 פעם למשל פעם מידי פעולותיו על ח"דו למסור חובות :למשל •
 או , לדווח עליו למי ולקבוע ..'וכו שנה בחצי פעם או ,בחודש
 יידוע חובות או ,מסוים סכום מעל פעולה ביצוע בעת יידוע חובות

 שמיופה לפני למשל רפואיים בנושאים הקשור תנאי בהתקיים
   לניתוח מועד נקבע באם או הממנה את  לאשפז עומד הכוח

  .הניתוח יבוצע בטרם ידוע ,הממנה
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 מתמשך כ"יפו

 על ידווח הכוח מיופה כי הכוח ביפוי לקבוע גם אפשר•
 של לפיקוח כפוף ויהיה ,הכללי לאפוטרופוס פעולותיו

 ש"בימ י"ע הממונה שאפוטרופוס כמו הכללי האפוטרופוס
 .וביקורת דיווח חובות עליו ויש הכללי לאפוטרופוס כפוף

 כמי הכוח מיופה גם לחתום צריך המתמשך הכוח ייפוי על•
  .התפקיד את עצמו על לקבל שמסכים

  סומך שהממנה מי על רק להטיל יש הכוח מיופה תפקיד את•
  בדיווחים עסוק יהיה הכוח מיופה אם שני מצד .לחלוטין עליו

 יפוי שלנותן אדם הוא ואם עליו להקשות הדבר עלול  רבים
  .לצורך שלא היא וההכבדה יתכן בו מלא אמון יש הכוח
   . לגופו לשקול יש מקרה שכל כמובן
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 מתמשך כ"יפו

בייפוי הכוח המתמשך ישנם נושאים שיש לרשום  •
מיופה  , במפורש ואשר אם לא ירשמו במפורש 

 .הכוח לא יהיה מוסמך לבצעם

מתן הלוואות ומתן , כך למשל בנושא מתן תרומות•
כל אחד מאלה גם אם ירשם יהא מוגבל  . ערבויות

 ₪ 100,000לסך 

אפשר להסמיך במפורש את מיופה הכוח  , בנוסף•
רק . ₪ 500,000לעשות עוד פעולות עד לסך של 

 .בהסמכה מפורשת

 18אוגוסט  09
חולון          96ד סוקולוב "הולנדר את הולנדר עו

 ח .ל.ט
23 



 מתמשך כ"יפו

נקבעו בחוק שורת פעולות אשר מיופה כוח יוכל לבצען •

 .ש"רק באישור בימ

למעט השכרה )ביצוע עסקה במקרקעין : כך למשל•

השכרה לפי חוק הגנת  , (שנים 5בשכירות חופשית עד 

מתן , בעזבוןהסתלקות מחלק או ממנה , הדייר

תרומה בסכומים העולים על הסכום שנקבע  /מתנה
או פעולה  (  לפי הנמוך)₪  100,000הכוח או על  ביפוי

אם לא ₪  100,000ח  או על "ש 500,00העולה על 

 .  ועודכוח ועוד  ביפויניתנה הסמכה מפורשת 
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 מתן הנחיות למיופה הכוח  -מתמשך כ"יפו

למיופה הכוח בביצוע  הנחיות מקדימות הממנה יכול לקבוע בייפוי הכוח •
 .תפקידו

י ההנחיות המקדימות בנסיבות מסוימות "מיופה הכוח פטור מלפעול עפ•
או אם , אפילו בקירוב, אם הן בלתי אפשריות לקיום, למשל. שפורטו בחוק

בשים לב להיקף  , הדבר כרוך בהוצאה כספית שאין בידי הממנה להוציאה
 .בהווה או הצפויים בעתיד, רכושו ולצרכיו האישיים

שאינן חוקיות או , גם לא יהא על מיופה הכוח לפעול לפי הנחיות מקדימות•
 ,עלולות לגרום לפגיעה חמורה לממנה 

 או באם הממנה יכול להבין בדבר באותה עת ומבקש לסטות ממנה  •

אם הממנה מתנגד בשעת מעשה  , או רפואי מהותי, בעניין אישי מהותי•
 .להסכמה עימולאחר שמיופה הכוח ניסה להגיע , לקיום ההנחיה

ש לקבל הוראות כשיש קושי לביצוע  "מיופה הכוח יכול לפנות לביהמ•
 .החלטה מקדימה או שהממנה מתנגד לביצועה
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  יוליססמהו חוזה 

 :  מויקיפדיהציטוט 

המתוארות בדרך   נימפות ים היו  סירנותה, היווניתמיתולוגיה ב•
חיו על אי מוקף בסלעים  הסירנות .....כלל כנשים יפות וענוגות

שירתן הייתה כה ענוגה  . שם ישבו על סלע ושרו שירים, ובצוקים
ויפה שמלחים שחלפו ליד מקום מושבן ושמעו את שירתן מרחוק 

או כיוונו את ספינותיהם לעבר  , קפצו מספינותיהם אל מותם
 .שם הן נטרפו, הסלעים

.  הוא עמד לעבור ליד אי הסירנות אודיסאוס ממסעותיו שלבאחד •
מכיוון שרצה לשמוע את שירתן מבלי לסכן את חייו ואת חיי  

ולקשור   דונגבציווה על מלחיו לאטום את אוזניהם הוא  , מלחיו
אותו לתורן הספינה כך שלא יוכל להשתחרר ולקפוץ מהספינה  

עד אשר אי הסירנות ייעלם מעבר  חרף כל בקשותיו ולא לשחררו 
כך זכה אודיסאוס לשמוע את שירת הסירנות ולהישאר  . לאופק
 בחיים
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 כבילת הרצון מראש  

בייפוי הכוח יכול הממנה לקבוע מראש לעניין מסוים או •
כפי יעדיף את רצונו הקודם שמיופה הכוח , למספר עניינים

או באפן אחר  בהנחיות מקדימות שנתן שבא לידי ביטוי 
אבל גם לכך . על פני רצונו לאחר שיחדל להבין בדבר, שקבע

 .נקבעו סייגים בחוק

  אישפוזהממנה יכול לקבוע שמיופה הכוח יוכל לאשפזו •
.  פסיכיאטרי אף אם הדבר יהיה בניגוד לרצונו באותה עת

לא   האישפוזאולם החוק מסייג וקובע כי במקרה שכזה משך 
 ביפויכאשר רוצים לקבוע הוראה כזו . שעות 48יעלה על 

הכוח צריך לחתום עליה בפני פסיכיאטר שיסביר לממנה את  
 .  הכוח  יפוימשמעותה וגם הפסיכיאטר יחתום על 
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 כבילת רצון מראש

כי הוא יעמוד בתקפו גם   כ"ביפוממנה יכול לקבוע •
.  אם יודיע על רצונו לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות

לאחר   כ"יפוהאם אכן ירצה הממנה לבטל את 
עדין ייפוי הכוח  , שחדל להיות מסוגל להבין בדבר

 .ימשיך להיות תקף

גם הממנה וגם מיופה הכוח יהיו רשאים לפנות  •
ש  "ביהמ. כ"יפוהלבית המשפט בבקשה לבטל את 

יוכל לבטל את ייפוי הכוח אם יראה שנתקיימו  
 .  הנסיבות לכך
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 מתמשך   כ"יפואיך נערך ונחתם 

ד "רק בפני עו, הכוח יפוימתמשך יכול לחתום על  כ"ביפוהממנה •
וקבל תעודה המסמיכה אותו לערוך  , שעבר הכשרה מיוחדת לכך

 .מתמשך כ"יפוולהחתים על 

ולאשר   כ"יפוהד שבפניו חתם הממנה לחתום בעצמו על "על עוה•
 .כי הסביר לממנה כל הדרוש

צריך גם  , המסכים לקבל עליו את התפקיד, מיופה הכוח עצמו•
ד שבפניו  "אך עוה. ד"המתמשך לפני עו כ"יפוההוא לחתום על 

 .ד בעל הסמכה מיוחדת"חותם מיופה הכוח לא חייב להיות עו

ד  בפניו חותם מיופה הכוח יאשר בחתימתו את חתימת "עוה•
 .מיופה הכוח

אם הממנה כבל את רצונו בנושאים פסיכיאטרים חייב הדבר •
להיעשות לאחר קבלת הסבר מפסיכיאטר אשר גם הוא צריך 

 . כ"יפוהלחתום על 
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 הכוח יפויהפקדת 

נערך בשלב הראשון בצורה  ,  ד"ייפוי הכוח הנחתם בפני עו•
ד מתחבר לאתר "עוה. מקוונת באתר האפוטרופוס הכללי 

עורך את המסמך לאחר  ,אישי שלו " כרטיס חכם"באמצעות 
שהסביר לממנה את כל הדרוש והבין את רצונותיו והוראותיו 

מדפיס אותו  , ד ממלא את הטופס "עוה, של  הממנה 
המסמך החתום מצורף למסמך .  ומחתים עליו את הממנה

ד ואז  "שהוקלד נחתם בחתימתו האלקטרונית של עוה
 .הכללי לאפוטופוסמשוגר 

ד "על עוה: האפשרויות 2-בשלב זה חובה לפעול באחת מ•
הכוח החתום אל האפוטרופוס הכללי או  יפוילשלוח את 

שהממנה עצמו ייגש לאפוטרופוס הכללי יזדהה וימסור 
אישור  ינתןלאחר שלב זה . כ"יפוהבמשרדו את 

 . הכוח הופקד יפוימהאפוטרופוס הכללי כי  
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 רפואי   כ"יפוהפקדת 

בתוך הייפוי כוח המתמשך יש אפשרות לקבוע  •
רק כאלה שחוק החולה  )הוראות  בעניינים רפואיים 

 (.למות לא עוסק בהם

רק בנושאים מתמשך  כ"יפואם רוצים לתת , ואולם•
(  שחוק החולה הנוטה למות לא עוסק בהם) רפואיים

ד  "גם אם עוה)ד "אפשר לעשות זאת בחתימה לפני עו
או בפני אח או אחות  ( לא עבר הסמכה מיוחדת

 . מוסמכים או רופא או עובד סוציאלי או פסיכולוג

אך יש להפקידו   מיידיתרפואי לא חובה להפקיד  כ"יפו•
לתקף במהלך השנה   כ"יפוהאם יכנס . תוך שנה

 .  ימשיך לעמוד בתקפו
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 הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס  

 :אדם יכול לתת מראש הוראות •

כשיהיה צורך למנות לו  אפוטרופסוהוא מבקש שימונה להיות  מי•
 אפוטרופוס

 .לתת הנחיות מקדימות לאפוטרופוס•

ד "חתימת עורך ההנחיות המקדימות יכולה להינתן רק בפני עו•
 .שעבר הכשרה לדבר 

  כ"ביפו כ"מיופכזכור )אפוטרופוס יכול להיות יחיד או תאגיד •
 (.מתמשך יכול להיות רק יחיד

הוא . האפוטרופוס שמינויו מתבקש גם צריך לחתום על המסמך •
ד שעבר הכשרה  "עו דוקאד ולאו "יכול לעשות זאת בפני כל עו

 .  לדבר

  כ"יפויש להפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי כמו לגבי •
 .  מתמשך וההפקדה היא תנאי לתקפו
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 :לתשומת לבכם

המפורט במצגת זו הוא אך תמצית קצרה מתוך הוראות החוקים  •
לכן בכל מקרה חובה לבדוק את  . והתקנות העוסקים בנושא

לקרוא  ,ההוראות הרלבנטיות כפי שהן מנוסחות בחוק ובתקנות 
 .ד העוסק בתחום"אותן בהקשרן ובשלמותן ולהתייעץ עם עו

מתמשך והנחיות מקדימות לצורך מינוי   כ"ייפו, י החוק"עפ•
ד שקיבל  "אפוטרופוס יכולים להיערך ולהיחתם רק בפני  עו

למעט  )תעודת הסמכה לכך לאחר שעבר הכשרה מיוחדת לכך 
 (.  ד"מיופי הכוח שיכולים לחתום בפני כל עו

מתמשך רק לנושאים רפואיים יכול להינתן גם בפני גורמים   כ"ייפו•
 .  אחרים כפי שפורט במצגת

מתמשך מתפרסמת   כ"ייפוד המוסמכים לערוך "רשימת עוה•
 .   באתר לשכת עורכי הדין

 .אין באמור במצגת זו משום יעוץ משפטי•
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