
 ייפוי כוח מתמשך

 .רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו 18אדם מעל גיל 

 

 למי זה מיועד:

 .כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו •
הזכאות מותנית בכך שאותו אדם מבין מהי המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מהן מטרותיו ומהן תוצאותיו (אם מדובר באדם  •

 .עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו)

 

 מה זה אומר?

יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר  ייפוי הכוח במסגרת •
 .למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות

 .בהתאם למפורט בדף זהייפוי הכוח יהיה בתוקף רק אם ייערך  •
ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח  •

חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, 
 .הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם מהו היקף

 .מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח •

 

 שלבי ההליך

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו  •
 .עניין אישי בייפוי הכח

 .האדם הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות •
ות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי האדם הממנה מאשר בפני עורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח כי הוא מבין את משמע •

 .ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו
לופות עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח יביא לידיעת האדם הממנה, בין היתר, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח, את הח •

 .הקיימות לכך, ואת העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך
הגשת ייפוי הכוח תיעשה על ידי עורך הדין שערך אותו באופן מקוון. רק עורכי דין שהוסמכו לכך הם בעלי גישה למערכת  •

 .המקוונת

 עניינים שצריכים או ניתנים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך

בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו (עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים,  •
 .ועניינים רפואיים)

 .בנוסף, יכול האדם לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו •
 .הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדייןאדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח  •

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93


האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם  •
 .וע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכלליעל החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקב

לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם  •
 .הממנה

 .הכוח אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי" •
יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן,  •

 ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן. 

 חשוב לדעת

אך בהחלט ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח  ,המשפטיתכשרותו  לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את •
יינים הספציפיים בענ אפוטרופוס מינוי במקום המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות

 .שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך
 ,נחיות מקדימותמתן ה יכול לערוך מסמך של ,אפוטרופוס אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו •

שבהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהיה צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו 
 בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. 

ד, גם אם לא הפקיד ייפוי כוח בנוסף, לרשותו של כל אדם שרוצה להיערך לשלב שבו יתקשה לקבל החלטות בעצמו בעתי •
רשמי) שיסייע לו לקבל החלטות אך לא  מתמשך או לא ימונה לו אפוטרופוס, עומדת אפשרות נוספת, והיא מינוי אדם (באופן

 יקבל אותן במקומו. 

 

 למידע נוסף:

 טיםמשרד המשפאתר 

 https://www.gov.il/he/service/continuous_power_of_attorney 

  

 "כל זכות" אתר 

D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%99%D7%A4%https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%A8%
D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%95%D7%94%

D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%AA%D7%95 

 

מקורות: 
www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99https:// 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://www.gov.il/he/service/continuous_power_of_attorney
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%AA%D7%95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%AA%D7%95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%AA%D7%95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
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