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חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס'  ,)18התשע"ו798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
  תיקונים עקיפים:
  חוק השמות ,התשט"ז - 1956-מס' 7
  פקודת התעבורה  -מס' 114
  חוק הירושה ,התשכ"ה - 1965-מס' 14
  חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה - 1965-מס' 18
  חוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב - 1972-מס' 17
  חוק זכויות החולה ,התשנ"ו - 1996-מס' 10
  חוק מידע גנטי ,התשס"א - 2000-מס' 6
  חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה ,התשס"ה - 2004-מס' 4
  חוק השתלת איברים ,התשס"ח - 2008-מס' 2

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס'  ,)18התשע"ו*2016-
תיקון סעיף 18

.1

הוספת פרק שני1

.2

התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק העיקרי),

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
בסעיף - 18
( )1בסעיף קטן (ב) ,בכל מקום ,במקום "בתוספת לחוק זה" יבוא "בתוספת הראשונה
לחוק זה";
()2

בסעיפים קטנים (ג) ו–(ד) ,בכל מקום ,אחרי "המנוי בתוספת" יבוא "הראשונה";

()3

בסעיף קטן (ה) ,אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה".

אחרי סעיף  32לחוק העיקרי יבוא:

"פרק שני :1ייפוי כוח מתמשך
סימן א' :הגדרות
הגדרות  -פרק שני32 1א .בפרק זה -
"בעל כשירות"  -מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן
ייפוי כוח מתמשך ,מטרותיו ותוצאותיו ,ואם הוא אדם
עם מוגבלות  -בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות;
"הנחיות מקדימות למיופה כוח"  -כמשמעותן בסימן ו';
"חוות דעת מומחה"  -חוות דעת ,תעודה או אישור מומחה
שקבע השר לפי סעיף (83ב);
"חוק השליחות"  -חוק השליחות ,התשכ"ה1965-;2
"ייפוי כוח רפואי"  -כמשמעותו בסעיף 32טו;
"ממנה"  -מי שממנה מיופה כוח לפי הוראות סימן ב';
"מסוגל להבין בדבר"  -מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל
החלטות בקשר אליו;
"עניינים אישיים"  -לרבות עניינים הנוגעים לרווחתו האישית
של אדם ,לצרכיו היום–יומיים ,למקום מגוריו ,לבריאותו,
או לענייניו הגופניים ,הנפשיים או החברתיים ,ולמעט
עניין הנוגע לרכושו.
סימן ב' :מינוי מיופה כוח
מינוי מיופה כוח

*
1
2
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32ב( .א) אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי ,בייפוי כוח מתמשך
שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה  -ייפוי כוח מתמשך),
למנות אדם אחר ,אחד או יותר ,שיהיה מוסמך לפעול בשמו
בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה
(בפרק זה  -מיופה כוח) ,והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי
הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה.

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו ( 29במרס  ;)2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,890 -מיום ג' בחשוון התשע"ה ( 27באוקטובר  ,)2014עמ' .2
ס"ח התשכ"ב ,עמ'  ;120התשע"ב ,עמ' .513
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .220
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בענייניו האישיים של
האישיים של
יכול שיהיה
בענייניו
מתמשך
שיהיה
ייפוי כוח
מתמשך יכול
(ב) ייפוי כוח (ב)
רכושו ,כולם או חלקם,
בענייניחלקם,
כולם או
חלקם ,או
או רכושו,
בענייני
אוכולם
הממנה,
הממנה ,כולם או חלקם,
למיופה כוח לעניינים
לעניינים
אותו אדם
למיופה כוח
למנות את
הממנהאדם
את אותו
ורשאי
ורשאי הממנה למנות
ולמיופה כוח לענייני רכוש.
לענייני רכוש.
אישיים
אישיים ולמיופה כוח
רשאי(א)להתמנות
מי רשאי להתמנות מי
לגביו שמתקיימים לגביו
כוח ,יחיד
שמתקיימים
יחיד למיופה
להתמנות
רשאי כוח,
(א) למיופה
להתמנות
רשאי 32ג.
32ג.
למיופה כוח
למיופה כוח
כל אלה:
כל אלה:

()1

שנים; מלאו לו  18שנים;
מלאו לו )1( 18

נכנס לתוקף ייפוי כוח
ולאכוח
ייפוי
אפוטרופוס
נכנס לתוקף
מונה לו
אפוטרופוס ולא
( )2לא מונה לו ( )2לא
המינוי כאמור בתוקף;
בתוקף;
כאמור עוד
בעניינו ,כל
המינוי
מתמשך
מתמשך בעניינו ,כל עוד
רכוש  -בעת החתימה
החתימה
לענייני
בעת
כוח
מיופה -
לענייני רכוש
כוח לגבי
( )3לגבי מיופה ()3
לתוקף מתקיימים בו שני
כניסתובו שני
מתקיימים
לתוקףובעת
כניסתוהכוח
על ייפוי
על ייפוי הכוח ובעת
אלה:
אלה:
פושט רגל לפי פקודת
הוכרזפקודת
רגל לפי
פושט לא
הוכרז הוא
(א)
(א) הוא לא
ולאהתש"ם1980- ,3ולא
חדש],
התש"ם1980-,3
חדש] ,הרגל [נוסח
פשיטת הרגל [נוסחפשיטת
ניתן לו הפטר;
ניתן לו הפטר;
מוגבל חמור כמשמעותו
כמשמעותו
חמור לקוח
הוא אינו
(ב) מוגבל
(ב) הוא אינו לקוח
התשמ"א -כיסוי ,התשמ"א-
כיסוי,שיקים ללא
ללא לחוק
בסעיף 3
בסעיף  3לחוק שיקים
1981;4
1981;4
טיפול רפואי כהגדרתו
כהגדרתו
לממנה
רפואי
טיפולנותן
לממנה אינו
( )4הוא
( )4הוא אינו נותן
סוציאלי ,סיעודי או
סיעודי או
החולה ,טיפול
זכויותסוציאלי,
בחוקטיפול
בחוק זכויות החולה,
במישרין או בעקיפין;
בעקיפין;
תמורתאותשלום,
במישרין
שיקומי,
שיקומי ,תמורת תשלום,
מגורים תמורת תשלום,
תשלום,
לממנה
תמורת
מספק
מגורים
לממנה אינו
( )5הוא
( )5הוא אינו מספק
הוא קרוב של הממנה;
הממנה;
למעט אם
קרוב של
בעקיפין,
אם הוא
במישרין או
במישרין או בעקיפין ,למעט
בעל המקצוע שלפניו
שלפניו
הדין או
המקצוע
בעלעורך
הואאואינו
( )6הדין
( )6הוא אינו עורך
32טו.סעיף 32יד או 32טו.
המתמשך ,לפי
סעיף 32יד או
הכוח
לפי
ייפוי
המתמשך,
נערך ייפוי הכוח נערך
זה ,ולא יסכים להיות
להיות
יסכים פרק
ולאכוח לפי
מיופה
פרק זה,
לפיאדם
יהיה
מיופהלאכוח
(ב) לא יהיה אדם(ב)
אלא אם כן הוא קרובו
קרובו
אנשים,
כן הוא
משלושה
יותראלא אם
אנשים,
כוח ,של
משלושה
מיופה כוח ,של יותרמיופה
של הממנה.
של הממנה.
במשותף
מיופי כוח
כוח או יותר שיפעלו
שיפעלו
יותרמיופי
כוחזהאושני
מיופיסימן
אדם לפי
זה שני
מינה
לפיד .סימן
אדם 32
מינה
מיופי כוח במשותף 32ד.
( ,)4סעיף  )1(46עד (,)4
הוראות
 )1(46עד
סעיףהכוח
מיופי
הוראות
יחולו על
הכוח
במשותף,
במשותף ,יחולו על מיופי
הכוח;אחרת בייפוי הכוח;
הממנה
בייפוי
אחרת קבע
הממנהאם לא
המחויבים,
בשינוייםקבע
בשינויים המחויבים ,אם לא
באופןשחדל לפעול ,באופן
הכוח או
לפעול,
ממיופי
שחדל
אחד
של או
הכוח
מקומו
ממיופי
התפנה
התפנה מקומו של אחד
הכוח האחרים לפעול
מיופילפעול
האחרים
ימשיכו
הכוח
לצמיתות,
ימשיכו מיופי
זמני או לצמיתות,זמני או
קבעזה ,כל עוד לא קבע
לאפרק
עודלפי
ולהוראות
פרק זה ,כל
לפיהכוח
לייפוי
ולהוראות
בהתאם
בהתאם לייפוי הכוח
הכוח.אחרת בייפוי הכוח.
הממנה
הממנה אחרת בייפוי
מיופה כוח מחליף

3
4

מיופה כוח
שיבוא כוח מחליף שיבוא
הכוח מיופה
בייפוימחליף
מיופה כוח
הכוחלקבוע
בייפוירשאי
הממנה
לקבוע
מחליףרשאי32ה.
הממנה
32ה.
יפקע; פקע מינויו של
אם מינויו של
הכוחפקע
מיופהיפקע;
שלמינויו
במקומואם
במקומו של מיופה הכוח
המחליף מיופה הכוח.
הכוח.
יהיה
מיופה
הכוח,
המחליף
מיופה הכוח ,יהיה מיופה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ' .639
ס"ח התשמ"א ,עמ' .136
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סימן ג' :סמכויות מיופה כוח
סמכויות
מיופה כוח

32ו( .א) מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר
לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל
ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה
היה הממנה רשאי לבצע ,למעט פעולה שלפי מהותה או
לפי דין יש לבצעה באופן אישי ,וכן רשאי הוא לקבל מידע
שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכוח ,והכול
בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית
המשפט כאמור בסעיף 32כז.
(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ,מיופה כוח לא יהיה
מוסמך לבצע בשם הממנה פעולות אלה:
()1

המרת דת;

( )2קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך
הממנה לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו
הורה או אפוטרופוס;
()3

מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ;

()4

השתתפות בבחירות;

( )5כל פעולה או הבעת רצון שמטופל ,מיופה כוחו
או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע,
לפי חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-;5
( )6עריכת צוואה ,קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש
לשלם עקב מותו של אדם לפי סעיף  147לחוק הירושה,
התשכ"ה1965-;6
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,מיופה כוח לא יהיה
מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה מהפעולות המנויות להלן,
אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח:
()1

(א) מתן תרומות אלא למי שצוין במפורש
בייפויי הכוח ובסכום שצוין בו ,ובלבד שהסכום
לא יעלה במצטבר על  100,000שקלים חדשים.
(ב) מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש בייפוי
הכוח ובערך שקבע הממנה ,ובלבד שהסכום
לא יעלה במצטבר על  100,000שקלים חדשים,
והכול למעט מתנות הנהוגות בנסיבות העניין.
(ג) מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש
בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו ,ובלבד שהסכום
לא יעלה במצטבר על  100,000שקלים חדשים.
(ד) פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות
משפטיות הקשורות זו בזו ,ובכלל זה כמה
פעולות הקשורות בעסקה אחת ,ששוויין הכולל

5
6
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ס"ח התשס"ו ,עמ' .58
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .63
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חדשים ואינו עולה על
עולה על
שקלים
ואינו
100,000
חדשים
שקלים על
עולה על  100,000עולה
 500,000שקלים חדשים.
 500,000שקלים חדשים.
כהגדרתו פנסיוני ,כהגדרתו
פעולות במוצר
פנסיוני,
ביצוע
(ה)במוצר
(ה) ביצוע פעולות
שירותים פיננסיים (ייעוץ,
פיננסיים (ייעוץ,
הפיקוח על
שירותים
בחוק הפיקוח על בחוק
פנסיוניים) ,התשס"ה-
התשס"ה-
פנסיוניים),סליקה
שיווק ומערכת
שיווק ומערכת סליקה
7
מוצר פנסיוני) ,למעט -
למעט -
פנסיוני),זה -
מוצר2 (בחוק
2005( 7בחוק זה 005 -
לקבלת קצבה בהגיעו
בהגיעו
בקשה
קצבה
הגשת
לקבלת
( )1הגשת בקשה ()1
גילסעיף  3לחוק גיל
לחוקלפי
הפרישה
סעיף 3
לגיל
לגיל הפרישה לפי
פרישה ,התשס"ד2004-;8
פרישה ,התשס"ד2004-;8
השתלמות מקרן השתלמות
משיכת כספים
כספים מקרן
()2
( )2משיכת
להוראות לפי סעיף  23לחוק
סעיף  23לחוק
לפיבניגוד
שאינה
שאינה בניגוד להוראות
שירותים פיננסיים (קופות
פיננסיים (קופות
הפיקוח על
הפיקוח על שירותים
גמל) ,התשס"ה2005 -;9
גמל) ,התשס"ה2005 -;9
כספים מקופת גמל
מקופת גמל
כספים משיכת
()3
( )3משיכת
שר המשפטים בצו,
שקבעבצו,
המשפטים
לתגמולים
לתגמולים שקבע שר
האוצר ,שאינה בניגוד
בניגוד
עם שר
שאינה
בהתייעצות
בהתייעצות עם שר האוצר,
הפיקוח  23לחוק הפיקוח
לפי סעיף
לחוק
להוראות
להוראות לפי סעיף 23
פיננסיים (קופות גמל),
(קופות גמל),
שירותים
פיננסיים
על
על שירותים
התשס"ה ;2005-התשס"ה;2005-
()2

(א) מתן ()2
פסיכיאטרית ,לטיפול
לטיפול
לבדיקה
פסיכיאטרית,
מתן הסכמה
לבדיקה
הסכמה (א)
והכול בבית חולים
חולים
לאשפוז,
והכולאובבית
פסיכיאטרי
פסיכיאטרי או לאשפוז,
בחולי נפש ,התשנ"א-
התשנ"א-
נפש,טיפול
בחוליבחוק
כהגדרתו
כהגדרתו בחוק טיפול
10
מאשפוז כאמור בתנאים
לשחרורבתנאים
מאשפוז כאמור
1991 ,10או לשחרור1991  ,או
שקבע הממנה.
שקבע הממנה.
לפי פסקה זו לא תהיה
תהיה
מיופהלאכוח
פסקה זו
הסכמת
(ב) הסכמת מיופה(ב)כוח לפי
התבקשה ההסכמה
ההסכמה
במועד שבו
התבקשה
תקפה אם
תקפה אם במועד שבו
לטיפול או לאשפוז ,אלא
לאשפוז ,אלא
או לבדיקה,
הממנה
לטיפול
מתנגד
מתנגד הממנה לבדיקה,
גםלעניין זה נחתם גם
המתמשך
הכוחזה נחתם
לעניין
ייפוי
המתמשך
אם כן ייפוי הכוח אם כן
הסמיך במפורש את
והממנהאת
פסיכיאטר,במפורש
והממנה הסמיך
בפני פסיכיאטר ,בפני
הסכמה למרות התנגדותו.
התנגדותו.
למרותלתת
הסכמההכוח
מיופה הכוח לתת מיופה
פסקתמתמשך לפי פסקת
ייפוי כוח
מתמשך לפי
לא ייחתם
ייפוי כוח
(ג) לא ייחתם (ג)
שפסיכיאטר כאמור
כאמור
שפסיכיאטרלאחר
משנה (ב) ,אלא
משנה (ב) ,אלא לאחר
משמעות ההסכמה כאמור
ההסכמה כאמור
לממנה את
משמעות
הסביר לממנה אתהסביר
לדעת כי הממנה הבין
ונוכח הבין
תוצאותיההממנה
ואת לדעת כי
ואת תוצאותיה ונוכח
הכוח ניתן בהסכמה
בהסכמה
ניתן ייפוי
הדברים וכי
ייפוי הכוח
את הדברים וכי את
שהופעלו על הממנה לחץ
הממנה לחץ
ומרצון ,בלא
שהופעלו על
חופשית
חופשית ומרצון ,בלא
ובלא ניצול מצוקתו או
מצוקתו או
בלתי הוגנת
השפעהניצול
הוגנת ובלא
או השפעה בלתי או
חולשתו.
חולשתו.

7
8
9
10

ס"ח התשס"ה ,עמ' .918
ס"ח התשס"ד ,עמ' .46
ס"ח התשס"ה ,עמ' .889
ס"ח התשנ"א ,עמ' .58
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(ד) הסכמת מיופה הכוח במקרה של התנגדות
כאמור בפסקת משנה (ב) לא תהיה תקפה
לאשפוז העולה על  48שעות או אם באותה
העת הממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,מיופה כוח לא יהיה
מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה משפטית מהפעולות
המנויות להלן ,אלא אם כן נתן לכך בית המשפט אישור
מראש:
( )1העברה ,שעבוד ,חלוקה או חיסול של יחידה
משקית בחקלאות ,בתעשייה ,במלאכה או במסחר ,או
של דירה;
( )2עסקה במקרקעין ,למעט השכרה של נכס לתקופה
שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר
[נוסח משולב] ,התשל"ב1972- ,11לא חלות עליה;
( )3המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות
במקרקעין;
( )4השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב],
התשל"ב1972- ,חל עליה;
( )5הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או
שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;
( )6מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע
בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000
שקלים חדשים ,לפי הנמוך ,והכול ובלבד שניתנה לכך
הסמכה מפורשת של הממנה;
( )7מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם
ניתנה הסמכה מפורשת  -מתנה כאמור בסכום העולה
על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה
במצטבר על  100,000שקלים חדשים ,לפי הנמוך;
( )8פעולה משפטית אחרת ,ובכלל זה כמה פעולות
הקשורות בעסקה אחת ,ששוויין עולה על 500,000
שקלים חדשים ,או על  100,000שקלים חדשים  -אם
לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור בסעיף קטן (ג);
( )9משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי
סעיף  23לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה ,2005-כמשמעותם בסעיף (87א)()2
לפקודת מס הכנסה ,העברתם לאחר ,שעבודם או
עיקולם לפי סעיף  25לחוק האמור;
( )10מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה
מפורשת למתן הלוואה  -בסכום העולה על הסכום
שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000
שקלים חדשים ,לפי הנמוך;
11
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מהפעולות המנויות
המנויות
מהפעולות פעולה
התחייבות לביצוע
לביצוע פעולה
( )11התחייבות ()11
בפסקאות ( )1עד (.)10
בפסקאות ( )1עד (.)10
(ה)

( )1בלי (ה)
הסמכויותקטן (א) ,הסמכויות
מהוראות סעיף
לגרועקטן (א),
בליסעיף
מהוראות
לגרוע ()1
המנויה החיקוקים המנויה
החיקוקים רשימת
לאפוטרופוס לפי
הנתונותרשימת
הנתונות לאפוטרופוס לפי
למיופה כוח ,בשינויים
בשינויים
נתונות גם
יהיוכוח,
למיופה
השנייה
נתונות גם
בתוספת
בתוספת השנייה יהיו
שייקבעו בתוספת האמורה,
לתנאיםהאמורה,
ובכפוףבתוספת
שייקבעו
המחויבים
המחויבים ובכפוף לתנאים
בעניינים שנמסרו למיופה
נכללתלמיופה
שנמסרו
סמכות
בעניינים
שאותה
נכללת
ובלבד
ובלבד שאותה סמכות
ובכפוף להוראות שנקבעו
המתמשך,שנקבעו
הכוחלהוראות
ובכפוף
בייפוי
המתמשך,
הכוח בייפוי הכוח הכוח
בייפוי הכוח המתמשך.
בייפוי הכוח המתמשך.
על השר הממונה על
הממונהעם
התייעצות
השר
לאחר
התייעצות עם
( )2השר ,לאחר ( )2השר,
ומשפטהחוקה חוק ומשפט
ובאישור ועדת
החוקה חוק
חיקוק
ועדת
ובאישורשל
ביצועו של חיקוק ביצועו
את התוספת השנייה.
השנייה.
לשנות ,בצו,
התוספת
רשאי
בצו ,את
הכנסת,
לשנות,
של הכנסת ,רשאי של

לחוק השליחות ,מיופה
ו–16מיופה
השליחות,
בסעיפים 5
לחוק
האמור
בסעיפיםאף 5ו–16
(ו) על אף האמור(ו) על
הממנהייצוגו של הממנה
שלוח לצורך
ייצוגו של
למנות
לצורך
מוסמך
שלוח
יהיה
למנות
כוח יהיה מוסמך כוח
יהיה רכוש  -הוא יהיה
לענייני
הוא
הנוגע
רכוש -
לענייניובכל
משפטיים,
בהליכיםהנוגע
בהליכים משפטיים ,ובכל
סמכויות מבין הסמכויות
לביצועהסמכויות
סמכויות מבין
למנות שלוח
לביצוע
מוסמך
מוסמך למנות שלוח
בכפוף להוראות שקבע
והכולשקבע
להוראות
הכוח,
בכפוף
בייפוי
והכול
שהוענקו לו
שהוענקו לו בייפוי הכוח,
המשפט כאמור בסעיפים
בסעיפים
כאמורבית
ולהוראות
המשפט
ביתהכוח
בייפוי
ולהוראות
הממנה בייפוי הכוחהממנה
מיופהמוסמך למנות מיופה
למנותיהיה
מוסמךכוח לא
יהיהמיופה
ואולם
ו–32כח,לא
מיופה כוח
32כז ו–32כח ,ואולם32כז
לפי הוראות פרק זה.
אחרזה.
כוחפרק
כוח אחר לפי הוראות
לעניין המחויבים ,לעניין
בשינויים
המחויבים,
בשינויים 48יחולו,
הוראות סעיף
(ז) הוראות סעיף(ז) 48יחולו,
מיופה הכוח ,בן זוגו או
לביןזוגו או
הכוח ,בן
מיופההממנה
משפטית בין
הממנה לבין
פעולה
פעולה משפטית בין
פעולה משפטית בין שני
ולענייןבין שני
משפטית
הכוח
פעולה
מיופה
ולעניין
קרוביו של
קרוביו של מיופה הכוח
מיופה -כוח אחד; ואולם -
שמינוואולם
ממנים אחד;
ממנים שמינו מיופה כוח
במפורש בייפוי הכוח
הכוח
הממנים
שני בייפוי
במפורש
הסמיכו
הממנים
שני אם
( )1אם הסמיכו ()1
בפעולה משפטית ביניהם
משפטית ביניהם
הכוח לייצגם
בפעולה
מייפה
לייצגם
את מייפה הכוח את
כאמורבלא אישור כאמור
לייצגם אף
הכוחאישור
מיופה בלא
לייצגם אף
מוסמך
מוסמך מיופה הכוח
באותו סעיף;
באותו סעיף;
לענייןאת הממנה לעניין
הממנה לייצג
את מוסמך
הכוח
לייצג
מיופה
מוסמך
( )2מיופה הכוח ()2
כאמור באותו סעיף ,אם
סעיף ,אם
אישור
באותו
כאמורבלא
ביניהם,
אישור
פעולה
פעולה ביניהם ,בלא
הממנה ומנהל עמו משק
עמו משק
ומנהל של
הוא קרוב
הממנה
מיופהשלהכוח
מיופה הכוח הוא קרוב
אותו במפורש לעניין
לעניין
הסמיך
במפורש
והממנה
משותףאותו
בית הסמיך
בית משותף והממנה
השוטף של משק הבית
משק הבית
בניהול
הקשורה של
בניהול השוטף
פעולה הקשורה פעולה
המשותף.
המשותף.
חיובי מיופה הכוח

מיופה הכוח
במסירותבמיומנות ,במסירות
במיומנות,בשקידה,
חייב לפעול
בשקידה,
מיופה כוח
חייב לפעול
כוח (א)
מיופה 32ז.
חיובי (א)
32ז.
לשמירת ענייניו של הממנה
של הממנה
ענייניו לב
ולנהוג בתום
לשמירת
התרשלות
ובלאבתום לב
ובלא התרשלות ולנהוג
שלו.לטובת ענייניו שלו.
ולא לטובת ענייניו ולא

בעל מקצוע שהתמנה
שהתמנה
סעיף 32ט,
מקצוע
מהוראות
32ט ,בעל
לגרוע
בליסעיף
מהוראות
(ב) בלי לגרוע (ב)
יפעל המקצועיים יפעל
כישוריו
המקצועיים
שיפעיל את
כישוריו
כוח כדי
כמיופה את
כמיופה כוח כדי שיפעיל
מקצוע היה מפעיל כלפי
מפעיל כלפי
היהשבעל
מקצוע כפי
ובמקצועיות
במסירותשבעל
במסירות ובמקצועיות כפי
לקוחו.
לקוחו.
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(ג) הוראות סעיף  57יחולו לעניין מיופה כוח ,בשינויים
המחויבים.
דרכי פעולתו של
מיופה כוח

32ח( .א) במילוי תפקידיו והפעלת סמכויותיו יפעל מיופה כוח
בהתאם לעקרונות אלה:
( )1שמירה על כבודו של הממנה ,בדרך שתגביל את
זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר;
()2

שמירה ,ככל האפשר ,על פרטיות הממנה;

( )3בדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו
ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית ,בהתאם
ליכולותיו.
(ב) עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח ,יסביר מיופה הכוח
לממנה מהם תפקידיו וסמכויותיו כמיופה כוח ,בלשון פשוטה
ובהתאם ליכולת הבנתו של הממנה ,ואם הוא אדם עם
מוגבלות  -תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך
אפשרית הסבירה בנסיבות העניין.
(ג) מיופה הכוח ימסור לממנה מידע שיש בידו בנוגע
לענייניו האישיים והרכושיים של הממנה ומידע הנוגע
לטיפולו של מיופה הכוח בענייני הממנה ,בלשון המובנת
לו ובהתאם ליכולת הבנתו ,ויסייע לו בנגישות למידע אחר
הנוגע לענייניו או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים
הנוגעים לו.
(ד) מיופה הכוח יסייע לממנה ויעודד אותו לקבל החלטות
בעצמו בעניינים הנוגעים לו ,ככל שהממנה מסוגל לכך.
(ה) מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על
ערכיו התרבותיים והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי
הקהילה ,לרבות בפעילויות חברתיות ,תרבותיות ,שיקומיות
ותעסוקתיות.
(ו) מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על
קשרים עם בני משפחה וחברים.
(ז) מיופה הכוח יתייעץ ,לפי הצורך ,עם גורמים מקצועיים,
בני משפחה וחברים קרובים של הממנה וייעזר בהם לשם
קידום ענייניו של הממנה.
(ח) מיופה כוח ,לרבות מיופה כוח שמונה לאדם שמצבו
ויכולת הבנתו משתנים מזמן לזמן או מעניין לעניין ,יפעל
במילוי תפקידיו תוך התחשבות בשינויים במצבו או בהבנתו
של הממנה ,לרבות לעניין שמיעת דעתו ,התייעצות עמו,
התחשבות ברצונותיו ועידודו לקבל החלטות ולנהל את
העניינים הנוגעים לו בעצמו בזמנים או בעניינים שבהם
הוא מסוגל לכך.
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דרכי קבלת
החלטות בעניינו
של הממנה

דרכי
הממנה ,ישתפו בכל עניין
בכל עניין
דעת
ישתפו
ישמע את
הממנה,
הכוח
דעת
מיופה
ישמע את
הכוח (א)
קבלת מיופה 32ט.
32ט( .א)
החלטות בעניינו
דעתו;ניתן לברר את דעתו;
עמו ,אם
ויתייעץ את
ניתן לברר
אליו,
הנוגעים אם
ויתייעץ עמו,
והחלטה
והחלטה הנוגעים אליו,
של הממנה
לו ,המידע הדרוש לו,
הדרושאת
המידעלממנה
מיופה הכוח
לממנה את
הכוחימסור
לשם כך
לשם כך ימסור מיופה
החלופותהפעולה ,החלופות
ההחלטה או
הפעולה,
או נושא
העניין
ההחלטה
נושאמהות
לרבות מהות הענייןלרבות
שבבחירת כל אחת מהן
אחת מהן
והחסרונות
שבבחירת כל
היתרונות
והחסרונות
האפשריות,
האפשריות ,היתרונות
ישנה ,והטעמים ביסודה;
ביסודה;
והטעמיםאם
מיופה הכוח,
שלישנה,
המלצתואם
מיופה הכוח,
ואת המלצתו של ואת
ו"מסוגל להבין בדבר"
בדבר"
דעתו"
להבין
ו"מסוגלאת
"ניתן לברר
דעתו"
את זה,
לבררסעיף
לעניין
לעניין סעיף זה" ,ניתן
האמורה בסעיף קטן (ז).
קטן (ז).
בדרך
בסעיף
מידע
האמורה
שניתן לו
בדרך
לאחר
מידע
לרבות
שניתן לו
 -לרבות לאחר -

שבסמכותו יפעל מיופה כוח
בענייניםמיופה כוח
שבסמכותו יפעל
בקבלת החלטות
החלטות בעניינים
(ב)
(ב) בקבלת
לפי המפורט להלן :לפי המפורט להלן:
מקדימות באותו עניין -
הנחיותעניין -
הממנהבאותו
מקדימות
הנחיותנתן
( )1אם
( )1אם נתן הממנה
בכפוף להוראות סימן ו';
סימן ו';
המקדימות,
להנחיות להוראות
המקדימות ,בכפוף
בהתאם להנחיות בהתאם
מקדימות  -לפי רצונו
רצונו
הנחיות
הממנה -לפי
מקדימות
הנחיותנתן
הממנה אם לא
( )2אם לא נתן ()2
דעתו ולאחר שניתן לו
שניתן לו
לברר את
ולאחר
דעתוניתן
הממנה ,אם
שללברר את
של הממנה ,אם ניתן
כאמור בסעיף קטן (א);
מידע (א);
מידע כאמור בסעיף קטן
של הממנה  -בהתאם
בהתאם
את-דעתו
הממנה
ניתן לברר
דעתו של
אם לא
לברר את
( )3אם לא ניתן ()3
להביןשהיה מסוגל להבין
מסוגל בעת
שהיהשהובע
הממנה כפי
שהובע בעת
לרצון הממנה כפי לרצון
הכוח או מהתנהגותו
מהתנהגותו
ללמוד מייפוי
הכוח או
מייפוישניתן
ללמודאו כפי
בדבר או כפי שניתן בדבר
עולמו ואורח חייו של
חייו של
בהשקפת
בהתחשבואורח
בהשקפת עולמו
בעבר וכן בהתחשבבעבר וכן
הממנה כפי שהיו בעבר;
הממנה כפי שהיו בעבר;
יפעלשל הממנה  -יפעל
על-רצונו
הממנה
שללעמוד
ניתן
רצונו
על לא
לעמודאם
( )4אם לא ניתן ()4
הממנה ותוך נקיטת דרכי
נקיטת דרכי
ותוךלטובת
בהתאם
הממנה
הכוח
לטובת
מיופה
מיופה הכוח בהתאם
הפעולה שבסעיף 32ח.
הפעולה שבסעיף 32ח.
מיופה הכוח בהתאם
בהתאם
לא יפעל
הכוח
מיופה זה,
יפעלבסעיף
האמור
אףלא
עלזה,
בסעיף
(ג) על אף האמור(ג)
מקדימות ,אם הוא סבור
הוא סבור
הנחיות
נתן אם
מקדימות,
ממנה שלא
הנחיות
נתןשל
לרצונו
לרצונו של ממנה שלא
פגיעה של ממש; נתן
לממנהנתן
יגרמו ממש;
פגיעה של
ההחלטה
לממנה
יגרמו או
הפעולה
ההחלטה
כי
כי הפעולה או
יחולו הוראות סימן ו'.
סימן ו'.
מקדימות,
הוראות
הנחיות
אדם יחולו
אדם הנחיות מקדימות,
במפורש ,לעניין מסוים
מסוים
הכוח
לעניין
בייפוי
במפורש,
הכוחלקבוע
בייפוירשאי
לקבוע ממנה
(ד) ממנה רשאי (ד)
הוא מבקש שמיופה
שמיופה
הכוח ,כי
מבקש
שבייפוי
כי הוא
העניינים
שבייפוי הכוח,
או לכלל הענייניםאו לכלל
לידי ביטוי בהנחיות
בהנחיות
כפי שבא
ביטוי
הקודם
רצונולידי
את שבא
יעדיףכפי
כוחהקודם
כוח יעדיף את רצונו
(בסעיף קטן זה  -רצון
רצון
הממנה
קטן זה -
שקבע
(בסעיף
הממנהאחר
או באופן
שקבע
מקדימות
מקדימות או באופן אחר
בדבר;מסוגל להבין בדבר;
להביןלהיות
מסוגלשחדל
להיותלאחר
שחדל רצונו
לאחרעל פני
קודם) על פני רצונוקודם)
מיופה הכוח בעניינים
בעניינים
הכוחיפעל
כאמור,
מיופה
הוראה
יפעל
הממנה
קבעכאמור,
קבע הממנה הוראה
הממנה ,לאחר שניסה
שניסה
הקודם של
הממנה ,לאחר
לפי רצונו
בהוראהשל
רצונו הקודם
שנכללו
שנכללו בהוראה לפי
ואנשים אחרים להגיע עמו
להגיע עמו
משפחה
אחרים
ואנשיםבני
באמצעות
משפחה
בעצמו או
בעצמו או באמצעות בני
המקדימה ההנחיה המקדימה
לפעולה לפני
ההנחיה
להחלטה או
לפעולה לפני
להסכמה בנוגע
להסכמה בנוגע להחלטה או
שבה מדובר.
שבה מדובר.
האמור בסעיף קטן (ד) -
אף (ד) -
עלקטן
בסעיף
(ה) על אף האמור(ה)
בניגודמיופה הכוח בניגוד
לא יפעל
הכוח
מהותי
מיופה
אישי
יפעל
בעניין
מהותי לא
( )1בעניין אישי ()1
המעשהלכך בשעת המעשה
הוא מתנגד
בשעת
לכךאם
הממנה
מתנגד
הואשל
לרצונו
לרצונו של הממנה אם
או בסמוך לכך; או בסמוך לכך;
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( )2בעניין רפואי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד
לרצונו של הממנה אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה
או בסמוך לכך.
(ו) מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן
הוראות בהתאם להוראות סעיף 32כז ,בנסיבות כאמור
בסעיפים קטנים (ג) עד (ה).
(ז) מידע והסברים שעל מיופה כוח למסור לממנה לפי סעיף
זה ולפי סעיף 32ח ,יימסרו לממנה בלשון פשוטה בהתאם
ליכולת הבנתו ,ואם הוא אדם עם מוגבלות  -תוך שימוש
באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות
העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות בדבר
התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
הנדרשות ממי שנותן שירות ציבורי כמשמעותו באותו חוק.
היה הממנה אדם שאינו מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן
ייפוי כוח ,רשאי מיופה כוח לפעול לפיו רק אם היה ייפוי כוח
מתמשך וניתנו לגביו אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי
לפי סעיף 32יז ואישור על קבלת הודעה על כניסתו לתוקף לפי
סעיף 32יט ,ובכפוף להוראות חוק זה.

תנאי לפעולה
לפי ייפוי כוח

32י.

הגנת צד שלישי

32יא( .א) על פעולה שהתבצעה בלא הרשאה של הממנה או
בחריגה מייפוי הכוח המתמשך כלפי צד שלישי יחולו
הוראות סעיף (6ב) לחוק השליחות; בית המשפט רשאי לאשר
את הפעולה בדיעבד אם הממנה הסכים לכך.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,היה פגם במינויו של
מיופה כוח ,תהיה פעולה של מיופה כוח על פי ייפוי כוח
מתמשך בת–תוקף ובלבד שנעשתה כלפי אדם שפעל בתום
לב ובתמורה וניתנו לגבי ייפוי הכוח אישור הפקדה של
האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32יז ואישור על קבלת הודעה
על כניסתו לתוקף לפי סעיף 32יט.

שכר מיופה כוח
והוצאותיו

32יב( .א) מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר בעבור ביצוע תפקידו
מנכסי הממנה ,אם קבע זאת הממנה בייפוי הכוח ,בגובה
השכר שנקבע בייפוי הכוח.
(ב) מיופה כוח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות
הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפוי הכוח.
סימן ד' :ייפוי כוח מתמשך

אופן עריכת ייפוי
כוח מתמשך

32יג( .א) ייפוי כוח מתמשך יינתן בכתב לפי טופס שייקבע
בתקנות.
(ב) בייפוי כוח מתמשך יפרט הממנה את העניינים שבהם
מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו ,ואם הוא מוסמך לבצע
בשמו פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 32ו(ג)  -יפרט גם
את אותן פעולות; כמו כן ,הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח
הנחיות מקדימות והוראות לעניין כניסתו לתוקף של ייפוי
הכוח ולעניין פקיעתו.

806

ספר החוקים  ,2550ג' בניסן התשע"ו11.4.2016 ,

אישיים יציין הממנה
הממנה
לעניינים
אישיים יציין
לעניינים מתמשך
בייפוי כוח
מתמשך
(ג) בייפוי כוח (ג)
לפעול בשמו בעניינים
בעניינים
מוסמך
בשמו
הכוח
לפעול
מיופה
מוסמך
במפורש אם
במפורש אם מיופה הכוח
ורשאי הממנה למנות
למנות
עניינים,
הממנה
באילו
ורשאי
עניינים,כן -
בריאותיים ,ואם
בריאותיים ,ואם כן  -באילו
הנוגעיםבעניינים הנוגעים
בענייניםבשמו רק
שיוסמך לפעול
כוחבשמו רק
לפעול
מיופה
מיופה כוח שיוסמך
אדם מיופה כוח לכלל
מינהלכלל
32טו; כוח
בסעיףמיופה
מינה אדם
32טו;כאמור
לבריאותו
לבריאותו כאמור בסעיף
במפורש את העניינים
העניינים
אתמהם
סייג
במפורש
האישיים ולא
סייג מהם
ענייניו
ענייניו האישיים ולא
אלה.גם על עניינים אלה.
המתמשך
עניינים
הכוח
גם על
ייפוי
המתמשך
הבריאותיים ,יחול
הבריאותיים ,יחול ייפוי הכוח
בלאיינתנו לממנה בלא
32יד(ג)
לממנה
בסעיף
יינתנו
כאמור
32יד(ג)
ומידע
בסעיף
כאמורהסבר
(ד) הסבר ומידע (ד)
הואהמובנת לו ,ואם הוא
פשוטה
לו ,ואם
בלשון
המובנת
פשוטההכוח,
בלשוןמיופה
נוכחותו של
נוכחותו של מיופה הכוח,
נדרשותנגישות אם נדרשות
התאמות
מתןאם
נגישות
התאמות תוך
מתןמוגבלות -
תוךעם
אדם עם מוגבלות -אדם
לאנשים עם מוגבלות.
מוגבלות.
עםזכויות
שוויון
לאנשים
לפי חוק
לפי חוק שוויון זכויות
הכוח כי הוא מבין את
ייפוי את
על מבין
בחתימתוהוא
יאשר הכוח כי
על ייפוי
הממנה
בחתימתו
(ה) הממנה יאשר(ה)
ותוצאותיו וכי ייפוי הכוח
ייפוי הכוח
מטרותיו
ותוצאותיו וכי
מטרותיוייפוי הכוח,
משמעות מתן
משמעות מתן ייפוי הכוח,
שהופעלו עליו לחץ או
לחץ או
עליובלא
ומרצון,
שהופעלו
חופשית
בהסכמהבלא
ניתן ומרצון,
ניתן בהסכמה חופשית
חולשתו.מצוקתו או חולשתו.
ובלא ניצול
מצוקתו או
בלתי הוגנת
השפעה ניצול
השפעה בלתי הוגנת ובלא
דעתמתמשך חוות דעת
חוותכוח
לייפוי
מתמשך
רשאי לצרף
לייפוי כוח
הממנה
(ו) הממנה רשאי(ו)לצרף
כשירות בעת עריכת ייפוי
עריכת ייפוי
בעת בעל
כשירותהיותו
המעידה על
היותו בעל
מומחה
מומחה המעידה על
הכוח.
הכוח.
הממנהאולקבוע אדם אחד או
אדם אחד
רשאי
לקבוע
מתמשך
הממנה
רשאי כוח
מתמשךבייפוי
(ז) בייפוי כוח (ז)
בדבר כוונתו להודיע
להודיע
ליידעם
כוונתו
בדברהכוח
מיופה
ליידעם
שיהיה על
יותר הכוח
יותר שיהיה על מיופה
הממנהייפוי הכוח; הממנה
לתוקף של
הכוח;
כניסתו
עלייפוי
הכללישל
לאפוטרופוסלתוקף
לאפוטרופוס הכללי על כניסתו
מיופה הכוח ,אם לא
יידע לא
הכוח ,אם
מיופהשאותו
יידע נוסף
לקבוע אדם
רשאי שאותו
רשאי לקבוע אדם נוסף
ההודעה לאדם שבחר.
שבחר.
לאדםאת
ההודעהלמסור
יהיה ניתן
יהיה ניתן למסור את
הכוחגורם שמיופה הכוח
הממנה
שמיופה
גורם יציין
מתמשך
הממנה
יציין כוח
מתמשךבייפוי
(ח) בייפוי כוח (ח)
32טז.כאמור בסעיף 32טז.
ופעולות
בסעיף
החלטות
עלכאמור
ופעולות
ידווח לו
ידווח לו על החלטות
כוחזהשנערך לפי חוק זה
ייפויחוק
דין ,לפי
שנערך
כוחבכל
האמור
דין,אףייפוי
(ט) על אף האמור(ט)בכלעל
אינו טעון אישור אחר.
אינו טעון אישור אחר.
ו–32טו ,למעט תקנות
תקנות
למעט 32יד
וסעיפים
ו–32טו,
סעיף זה
לפי32יד
וסעיפים
סעיף זהתקנות
(י) תקנות לפי (י)
טעונות אישור של ועדת
32יד(א) ,ועדת
אישור של
סעיף
טעונות
ההכשרה לפי
סעיף 32יד(א),
בנושא
בנושא ההכשרה לפי
הכנסת.ומשפט של הכנסת.
החוקה חוק
החוקה חוק ומשפט של
(א) ייפוי
חתימה על
הממנה לפני עורך דין
עורך דין
לפני בידי
הממנהייחתם
מתמשך
בידי
ייחתםכוח
מתמשך ייפוי
32יד( .א)
כוחכוח
ייפוי
חתימה על ייפוי כוח 32יד.
מתמשך
מתמשך
מתמשך ,כפי שתיקבע
שתיקבע
ייפוי כוח
עריכת כפי
מתמשך,
לעניין
ייפוי כוח
הכשרה
עריכת
שעבר
שעבר הכשרה לעניין
הכוח .אישי בייפוי הכוח.
לו עניין
בייפוי
אישי ואין
בתקנות,
בתקנות ,ואין לו עניין

בעלהיותו של אדם בעל
בדבר
אדם
הדין
עורךשל
היותו
אצל
בדבר
הדיןספק
התעורר
אצל עורך
(ב) התעורר ספק (ב)
להביןעל מסוגלותו להבין
המשליכה
מסוגלותו
מוגבלות
המשליכה על
מוגבלותלרבות עקב
כשירות ,לרבות עקבכשירות,
מטרותיו ותוצאותיו,
ותוצאותיו,
מטרותיומשמעותו,
ייפוי הכוח,
משמעותו,
טיבו של
הכוח,
את טיבו של ייפויאת
שיקבע לעניין זה השר
כפיהשר
לעניין זה
למומחה,
שיקבע
כפיהדין
למומחה,עורך
יפנה אותו
יפנה אותו עורך הדין
והשירותים החברתיים,
החברתיים,
והשירותיםהרווחה
הבריאות ושר
הרווחה
בהסכמת שר
בהסכמת שר הבריאות ושר
הממנה בעל כשירות.
כשירות.
היותו של
בדברבעל
הממנה
דעתו
את של
היותו
שיחווה
כדיבדבר
כדי שיחווה את דעתו
הכוח יביא לידיעת
לידיעת
נחתם ייפוי
הכוח יביא
שלפניו
ייפוי
הדין
נחתם
שלפניועורך
(ג) עורך הדין (ג)
המובנת לו את המפורט
פשוטההמפורט
בלשוןלו את
המובנת
ויסביר לו
הממנה פשוטה
הממנה ויסביר לו בלשון
להלן:
להלן:
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()1

המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך;

( )2החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך,
לרבות אפוטרופסות ומתן הנחיות מקדימות לשם מינוי
אפוטרופוס כאמור בסעיף 35א;
( )3עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך ,ובכלל
זה הוראות לעניין מועד כניסתו לתוקף ,הנחיות
מקדימות ,הגבלה לסוגי עניינים והוראות בעניין יידוע;
( )4מצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת,
עניינים שבהם נדרשת הסמכה מפורשת לפי חוק זה
כאמור בסעיף 32ו(ג) ,ועניינים שבהם נדרש אישור בית
המשפט כאמור בסעיף 32ו(ד);
( )5האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם
נוסף בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף ולבחור למי ובאיזה
אופן ידווח מיופה הכוח על פעולותיו לאדם אחר או
לאפוטרופוס הכללי ,כאמור בסעיף 32טז;
( )6האפשרות לבטל את ייפויי הכוח או לקבוע שהוא
יעמוד בתוקפו גם אם יבקש לבטלו כשלא יהיה בעל
כשירות כאמור בסעיף 32כג.
(ד) לייפוי כוח מתמשך תצורף הסכמתו של מיופה הכוח
לשמש מיופה כוח ,שנחתמה בפני עורך דין לאחר שהסביר
לו את משמעות ייפוי הכוח ,ואישורו כי קרא והבין את
משמעותו ,אחריותו וסמכויותיו לפיו וכי הוא עומד בתנאי
הכשירות לשמש מיופה כוח לפי פרק זה.
(ה) עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח ,יאשר על גבי
הטופס כי הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב
בו לאחר שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף
קטן (ג) ,וכי נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן
ייפוי הכוח ,מטרותיו ותוצאותיו והתרשם ,לאחר שנתן על
כך את דעתו ,כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון
בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא
ניצול של מצוקתו או חולשתו.
ייפוי כוח רפואי

32טו( .א) ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מייפה הכוח לפעול
בשמו של הממנה רק בעניינים הנוגעים לבריאותו (בחוק זה
 ייפוי כוח רפואי) ,יכול שייחתם בפני בעל מקצוע או עורךדין על גבי טופס שיקבע השר בהסכמת שר הבריאות; לעניין
סעיף זה" ,בעל מקצוע"  -כל אחד מאלה:
( )1רופא מורשה כמשמעותו בסעיף  2לפקודת
הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז1976-;12
( )2עובד סוציאלי כהגדרתו בסעיף  2לחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ"ו1996-;13
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הפסיכולוגים לפי חוק
בפנקס חוק
הפסיכולוגים לפי
פסיכולוג הרשום
הרשום בפנקס
()3
( )3פסיכולוג
הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-;14
הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-;14
()4

מוסמכים.או אחות מוסמכים.
אח או אחות ( )4אח

בעניינים הכוח גם בעניינים
מסמיךגםאת מיופה
רפואי הכוח
כוח מיופה
מסמיך את
רפואי ייפוי
(ב) ייפוי כוח (ב)
לקבלתבקהילה וכן לקבלת
פסיכיאטרי
בקהילה וכן
פסיכיאטרי לטיפול
לטיפוללבדיקה או
הנוגעים לבדיקה אוהנוגעים
בבית חולים פסיכיאטרי
פסיכיאטרי
חולים אשפוז
טיפול או
בבית
לבדיקה,
בנוגעאשפוז
טיפול או
מידע בנוגע לבדיקה,מידע
התשנ"א ,1991-והכול אלא אם כן
והכול אלא אם כן
התשנ"א,1991-נפש,
חוק טיפול בחולי
לפינפש,
לפי חוק טיפול בחולי
קבע הממנה אחרת.קבע הממנה אחרת.
ייפויכיכוח רפואי יאשר כי
נחתםיאשר
שבפניורפואי
ייפוי כוח
המקצוע
בעלנחתם
(ג) בעל המקצוע(ג)שבפניו
של מתן ייפוי כוח ואת
המשמעותואת
מתן ייפוי כוח
הבין את
המשמעות של
התרשם שהממנה
התרשם שהממנה הבין את
והתרשם כי יפויי הכוח
מקדימותהכוח
הנחיות כי יפויי
מקדימותבווהתרשם
האפשרות לכלול
האפשרות לכלול בו הנחיות
בהסכמה חופשית ומרצון.
ניתן ומרצון.
ניתן בהסכמה חופשית
הסכמתו של מיופה הכוח
מיופה הכוח
תצורף
רפואישל
הסכמתו
תצורף כוח
רפואי לייפוי
(ד) לייפוי כוח (ד)
דין ,המאשר שמיופה
שמיופה
המאשר עורך
מקצוע או
בעלדין,
עורך
בפני
שנחתמה או
שנחתמה בפני בעל מקצוע
אחריותו וסמכויותיו לפיו.
וסמכויותיו לפיו.
אחריותומשמעותו,
והבין את
משמעותו,
הכוח קרא
הכוח קרא והבין את
לאדם מיודע
דיווח לאדם מיודע דיווח
המתמשך אדם אחד או יותר,
אחד או יותר,
הכוח
אדם
בייפוי
המתמשך
הממנה יציין
בייפוי הכוח
יציין (א)
הממנה32טז.
32טז( .א)
או לאפוטרופוס
או לאפוטרופוס
פעולותהחלטות או פעולות
להם על
לדווחאו
החלטות
הכוח
מיופה על
לדווח להם
שיהיה על
על מיופה הכוח
שיהיה
החלטות
הכללי על החלטות הכללי על
ופעולות של מיופה ופעולות של
מיודע),זה  -אדם מיודע),
הכוח (בפרק
בייפוי -אדם
(בפרק זה
המנויים
בנושאיםהכוח
מיופההמנויים בייפוי
בנושאים
הכוח
הכוח
הממנה אם קבע הממנה
הממנה ,זולת
אם קבע
שקבע
ובאופןזולת
הממנה,
במועדים
במועדים ובאופן שקבע
מיופה הכוח ידווח על
ידווח על
לקבוע כי
רשאיהכוח
מיופה
והוא
אחרת ,כי
רשאי לקבוע
במפורש
במפורש אחרת ,והוא
הכללי.לאפוטרופוס הכללי.
פעולותיו
פעולותיו לאפוטרופוס

מיופה הכוח ,אלא אם כן
של אם כן
קרובאלא
הכוח,
יהיה
מיופה
מיודע לא
קרוב של
אדם
(ב)יהיה
(ב) אדם מיודע לא
הכוח הוא קרוב הממנה.
הממנה.
מיופה
מיופה הכוח הוא קרוב
מיודע יועבר העתק
העתק
לאדם
יועבר
לקבוע כי
רשאי מיודע
הממנהלאדם
(ג) הממנה רשאי(ג)לקבוע כי
מייפוי הכוח.
מייפוי הכוח.
ממיופה הכוח מידע על
מידע על
לדרוש
רשאיהכוח
ממיופה
מיודע
לדרוש
רשאיאדם
(ד) אדם מיודע (ד)
בנושאים המנויים בייפוי
המנויים בייפוי
ופעולות שביצע
שקיבלבנושאים
החלטותשביצע
החלטות שקיבל ופעולות
החלטות או פעולות
פעולות
בטופס סוגי
החלטות או
סוגילקבוע
רשאי
בטופס
לקבוע השר
הכוח; השר רשאי הכוח;
בייפוינקבע אחרת בייפוי
אחרת אם כן
מיודע אלא
כן נקבע
אדם
לידיעתאם
מיודע אלא
שיובאו
שיובאו לידיעת אדם
הכוח.
הכוח.
המתמשך כי מיופה הכוח
מיופה הכוח
בייפויכיהכוח
המתמשך
הממנה
הכוח
בייפויציין
(ה) ציין הממנה (ה)
הממנהיודיע על כך הממנה
לאפוטרופוסכךהכללי,
הכללי ,יודיע על
פעולותיו
לאפוטרופוס
ידווח על פעולותיו ידווח על
הכוח ,ויחולו על מיופה
מיופה
ייפוי
הפקדת על
הכוח ,ויחולו
הכללי עם
לאפוטרופוס ייפוי
לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת
הוראות סעיפים  51ו–,53
 51ו–,53
לתוקף
סעיפים
הכוח
הוראות
כניסת ייפוי
מיוםלתוקף
הכוחהכוח
הכוח מיום כניסת ייפוי
בשינויים המחויבים.
בשינויים המחויבים.
הפקדת ייפוי כוח
מתמשך
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ייפוי כוח
האפוטרופוס הכללי;
הכללי;
האפוטרופוס אצל
מתמשך יופקד
אצל
כוח
יופקד
מתמשךייפוי
32יז( .א)
ייפוי כוח
הפקדת(א)
32יז.
מתמשך
של ייפוי הכוח בידי
בידי
מקורי
עותקהכוח
במסירתייפוי
מקורי של
תהיה
עותק
ההפקדה
ההפקדה תהיה במסירת
הפקדתהוא נחתם; הפקדת
נחתם;שבפניו
עורך הדין
בידי הוא
שבפניו
הדין או
עורךעצמו
הממנה
הממנה עצמו או בידי
מוקדם לכניסתו לתוקף.
לתוקף.
תנאי
לכניסתו
הכוח היא
מוקדם
ייפוי
ייפוי הכוח היא תנאי
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(ב) ייפוי כוח רפואי שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי
כאמור בסעיף קטן (א) יהיה תקף לשנה; נכנס ייפויי הכוח
לתוקף במהלך אותה שנה ,ימשיך לעמוד בתוקפו ,בכפוף
להוראות חוק זה.
(ג) הופקדו כמה ייפויי כוח מתמשכים באותם עניינים,
ייפוי הכוח האחרון באותו עניין הוא הקובע.
(ד) האפוטרופוס הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך יאשר
בכתב ,על גבי העותק של ייפוי הכוח המתמשך שנמסר לו,
כי ייפוי הכוח הופקד כאמור בסעיף קטן (א); אישור כאמור
יהיה ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בייפוי הכוח כממנה
נתן את ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן לכל המאוחר ביום
ההפקדה.
(ה) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הפקדת ייפוי כוח
מתמשך לפי סעיף זה ושמירתו ,וכן לקבוע אגרות בשל הפקדת
ייפוי כוח מתמשך או בשל קבלת מידע עליו או העתק ממנו.
קבלת מידע על
הפקדת ייפוי כוח
מתמשך

32יח( .א) זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך והעתק
ממנו -
()1

הממנה;

()2

מיופה הכוח;

( )3היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו וכן עובד
סוציאלי לעניין סדרי דין שמונה לפי חוק הסעד (סדרי
דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו-
1955 ,15לשם מילוי תפקידם לעניין חוק זה.
(ב) ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך ,זכאים
קרובי הממנה ואדם מיודע לקבל מידע על הפקדת ייפוי
הכוח ,על זהותם של מיופה הכוח ושל אדם מיודע ועל סוגי
העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח ,אלא אם כן הגביל
הממנה בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם כאמור והודיע
על כך לאפוטרופוס הכללי בעת הפקדת ייפוי הכוח המתמשך.
(ג) השר ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
רשאי לקבוע בעלי תפקידים וגופים נוספים על אלה המנויים
בסעיף קטן (א)( )3שיהיו זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי
כוח מתמשך או העתק ממנו.
(ד) השר רשאי לקבוע תנאים ונסיבות שבהן זכאי צד שלישי
לקבל ,אחרי כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך ,אישור
מהאפוטרופוס הכללי כי ייפוי כוח מתמשך שהוצג לפניו
הופקד אצל האפוטרופוס הכללי וכי האפוטרופוס הכללי קיבל
הצהרה על כניסתו לתוקף.
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כניסה לתוקף של
ייפוי כוח מתמשך

לתוקף של
לתוקפו במועד שבו
ייכנסשבו
במועד
מתמשך
לתוקפו
ייכנסכוח
מתמשךייפוי
כוח ()1
32יט( .א)
( )1ייפוי
כניסה (א)
32יט.
ייפוי כוח מתמשך
בדבר ,בעניין שלגביו
שלגביו
בענייןלהבין
להיותר,מסוגל
להבין בדב
הממנה
מסוגל
חדל הממנה להיותחדל
החלטות זה לקבל החלטות
המתמשך ,ובכלל
הכוח זה לקבל
ייפויובכלל
המתמשך,
ניתן ייפוי הכוח ניתן
הכוח מסר לאפוטרופוס
לאפוטרופוס
מסרשמיופה
ובלבד
הכוח
אליו,
שמיופה
בקשר אליו ,ובלבדבקשר
התנאים לכניסת ייפוי
התקיימו ייפוי
התנאים לכניסת
הצהרה כי
התקיימו
הכללי הצהרה כיהכללי
קוימו חובות היידוע;
היידוע;
חלקו ,וכי
חובות
קוימואו
לתוקף ,כולו
חלקו ,וכי
הכוח
הכוח לתוקף ,כולו או
לכניסת ייפוי הכוח
הכוח
ייפויתנאי
מומחה
לכניסת
תנאידעת
מומחהחוות
היתה חוות דעת היתה
להצהרה חוות הדעת.
הדעת.
תצורף
חוות
לתוקף,
לתוקף ,תצורף להצהרה

הכללי הצהרה כאמור
האפוטרופוס כאמור
הכללי הצהרה
קיבל
האפוטרופוס
()2
( )2קיבל
אישור כי ייפוי הכוח
הכוח
הכוח
ייפוי
למיופה
אישור כי
הכוחימסור
בפסקה (,)1
בפסקה ( ,)1ימסור למיופה
לממנה ולאדם המיודע.
המיודע.
ולאדםעל כך
לממנההודעה
כךוישלח
לתוקף,
הודעה על
נכנס לתוקף ,וישלח נכנס
בייפוי כוח מתמשך
מתמשך
קטן (א),
בסעיףכוח
האמורבייפוי
קטן (א),
בסעיףאף
(ב) על
(ב) על אף האמור
ייכנס ייפוי הכוח ייכנס
לקבוע כי
הממנההכוח
כי ייפוי
רשאי
לקבוע
רכוש
הממנה
בענייני
בענייני רכוש רשאי
מאוחר יותר ,אף אם
במועדאם
יותר ,אף
מאוחר או
לאחר שניתן
מידבמועד
לתוקפו או
לתוקפו מיד לאחר שניתן
להבין בדבר; ואולם עד
ואולם עד
בדבר;מסוגל
הממנה
להבין
יהיה
מסוגל
הממנהמועד
באותו מועד יהיהבאותו
יהיה להבין בדבר יהיה
בדברמסוגל
להיות
להבין
הממנה
מסוגל
להיותחדל
הממנה שבו
למועד שבו חדל למועד
חוקכוח שניתן לפי חוק
לפיייפוי
כדין
שניתן
המתמשך
ייפוי כוח
הכוח
כדין
ייפוי
המתמשך
דינו של ייפוי הכוחדינו של
השליחות.
השליחות.
מתמשך את הדרך שבה
כוחשבה
הדרך
בייפוי
מתמשך את
רשאי לקבוע
בייפוי כוח
לקבועהממנה
(ג) הממנה רשאי (ג)
חוותבין באמצעות חוות
בדבר,
באמצעות
מסוגל להבין
אינור ,בין
הוא בדב
מסוגלכילהבין
ייקבע כי הוא אינוייקבע
שלא ייקבע כי ייפוי
ייפוי
ובלבד
ייקבע כי
שלאאחרת,
ובלבדבדרך
מומחה ובין
בדרך אחרת,
דעת מומחה ובין דעת
בלבד,מיופה הכוח בלבד,
החלטתו של
מיופה הכוח
לתוקפו לפי
החלטתו של
לפי ייכנס
הכוח
הכוח ייכנס לתוקפו
קבעלכל עניין; לא קבע
שונים
מבחנים לא
לכל עניין;
לקבוע
הממנהשונים
מבחנים
ורשאי
ורשאי הממנה לקבוע
מסוגל להבין בדבר אם
בדבר אם
להביןשאינו
אותו כמי
מסוגל
יראו
שאינו
כאמור,
הממנהכמי
הממנה כאמור ,יראו אותו
למיופה הכוח כי הממנה
שנמסרההממנה
מומחההכוח כי
דעתלמיופה
שנמסרה
מומחהבחוות
נקבע בחוות דעת נקבע
לתתיהיה מוסמך לתת
מוסמךהכוח
יהיהמיופה
הכוחבדבר;
להבין
מיופה
מסוגל
בדבר;
אינו מסוגל להבין אינו
הדרושה לשם עריכת
עריכת
הבדיקה
לביצועלשם
הדרושה
הממנה
הבדיקה
בשם
לביצוע
הסכמה
הסכמה בשם הממנה
חוות הדעת האמורה.
חוות הדעת האמורה.
ואת מי שקבע הממנה
הממנה
הממנה
יידעמיאתשקבע
הכוחואת
הממנה
מיופה
יידע את
(ד) מיופה הכוח (ד)
לכניסתו לתוקף של יפויי
של יפויי
התנאים
התקיימותלתוקף
התנאים לכניסתו
התקיימותהכוח על
בייפוי הכוח על בייפוי
על כניסתו לתוקף של
הכללישל
לאפוטרופוסלתוקף
הכללי על כניסתו
לאפוטרופוסשיודיע
הכוח ,לפני שיודיע הכוח ,לפני
דרךקרוב או במעון דרך
אצל
במעון
הממנה
קרוב או
התגורר
ואםאצל
הממנה
התגוררהכוח,
ייפוי הכוח ,ואם ייפוי
את מנהל המעון שבו
שבו
המעוןאו
מנהלהקרוב
הכוח את
או את
מיופה
הקרוב
יידע
הכוח-את
קבע  -יידע מיופה קבע
העניין.הממנה ,לפי העניין.
מתגורר
מתגורר הממנה ,לפי
אין כשרותו
אי–שלילת
מתמשך ,כשלעצמה ,כדי
כשלעצמה ,כדי
מתמשך ,ייפוי כוח
לתוקף של
בכניסתוכוח
של ייפוי
לתוקףאין
בכניסתו 32כ.
אי–שלילת כשרותו 32כ.
המשפטית של
המשפטית של
אדם.המשפטית של אדם.
כשרותו
המשפטית של
הממנהלשלול את כשרותולשלול את
הממנה
תקופת תוקפו של
ייפוי כוח מתמשך

תוקפו של
מתמשך הוראות לעניין
לעניין
כוח
הוראות
מתמשךבייפוי
רשאי לקבוע
בייפוי כוח
לקבועהממנה
רשאי (א)
הממנה32כא.
תקופת (א)
32כא.
ייפוי כוח מתמשך
המועד לפקיעתו; לא
לרבות לא
לפקיעתו;
הכוח,
המועד
לרבותייפוי
תוקפו של
פקיעתהכוח,
פקיעת תוקפו של ייפוי
לתוקפו כאמור בסעיף
בסעיף
כאמורנכנס
לתוקפוהכוח
כאמור וייפוי
הכוח נכנס
הממנה
וייפוי
קבע הממנה כאמורקבע
בהתאםאו לביטולו בהתאם
לפקיעתו
לביטולו
הכוחאותקף עד
לפקיעתו
עדייפוי
יהיה
32יט,תקף
32יט ,יהיה ייפוי הכוח
32כב32 ,כג או 32כט.
32כט.
סעיפים
32כג או
להוראות
להוראות סעיפים 32כב,
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(ב) אחת לשלוש שנים מיום הפקדת ייפוי הכוח המתמשך
וכל עוד הוא לא נכנס לתוקף לפי סעיף 32יט ,ישלח
האפוטרופוס הכללי הודעה לממנה על כך כדי לוודא
שהממנה מעוניין שיפויי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו ועל
זכותו לבטלו או לשנותו.
(ג) לא הודיע הממנה על רצונו לבטל את ייפוי הכוח או
לשנותו ,ימשיך ייפוי הכוח לעמוד בתוקפו.
פקיעת תוקפו של
ייפוי כוח מתמשך

32כב .ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מאלה ,והודעה על כך
תימסר לאפוטרופוס הכללי על ידי מיופה הכוח או מטעמו,
ואם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף  -על ידי הממנה:
( )1תנאי שהממנה קבע בייפוי הכוח המתמשך כי בהתקיימו
יפקע תוקפו של ייפוי הכוח;
()2

פטירת הממנה או מיופה הכוח;

()3

חדלו להתקיים במיופה הכוח התנאים שבסעיף 32ג;

( )4מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל
את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל;
( )5מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין
לשמש מיופה כוח; לא היה הממנה בעל כשירות או מסוגל
להבין בדבר באותו מועד ,יודיע על כך מיופה הכוח גם לבן
זוגו של הממנה או לקרוב אחר;
( )6מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין
פקע לאחר מתן ייפוי הכוח המתמשך ,אלא אם כן צוין
במפורש אחרת בייפוי הכוח;
( )7מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה ,חדל לנהל
עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה
באופן קבוע ,הפסיק לפעול לפי ייפוי הכוח והודיע על כך
לממנה; ייפוי הכוח יפקע לפי פסקה זו מיום מסירת ההודעה
לאפוטרופוס הכללי או לממנה ,לפי המאוחר.
ביטול ייפוי כוח
מתמשך בידי
הממנה

32כג( .א) ממנה רשאי למסור למיופה הכוח הודעה בכתב על
ביטול ייפוי כוח מתמשך שנתן; ביטול ייפוי הכוח המתמשך
ייכנס לתוקפו במועד מסירת ההודעה כאמור.
(ב) הממנה ימסור לאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב
על ביטול ייפוי הכוח; ואולם אין באי–מסירת ההודעה
לאפוטרופוס הכללי כדי לפגוע בתוקפו של הביטול אם מיופה
הכוח קיבל הודעה על כך בהתאם להוראות סעיף קטן (א).
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,חזר בו הממנה מהודעת
הביטול והביע את רצונו שמיופה הכוח ימשיך בתפקידו,
רשאים מיופה הכוח או הממנה לפנות לבית המשפט בבקשה
לחידוש תוקפו של ייפוי הכוח; קיבל בית המשפט את הבקשה,
יקבע את המועד לחידוש ייפויי הכוח.
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הואכוח מתמשך כי הוא
בייפוי
מתמשך כי
כוחבמפורש
לקבוע
בייפוי
רשאי
במפורש
לקבוע ממנה
(ד) ממנה רשאי (ד)
יהיהלבטלו כשלא יהיה
כשלארצונו
יודיע על
רצונואםלבטלו
בתוקפו גם
יודיע על
יעמוד
יעמוד בתוקפו גם אם
הכוח המתמשך בוטל
בוטל
וייפוי
המתמשך
הכוחכאמור
וייפויממנה
כשירות; קבע
ממנה כאמור
בעל כשירות; קבע בעל
ייפוי בדבר ,ימשיך ייפוי
ימשיךלהבין
להיותר,מסוגל
להבין בדב
שהממנה חדל
להיות מסוגל
לאחר
לאחר שהממנה חדל
רשאיםמיופה הכוח רשאים
הממנה או
ואולםהכוח
בתוקפו,מיופה
הממנה או
לעמוד
ואולם
הכוח
הכוח לעמוד בתוקפו,
ראה בית המשפט כי
המשפט כי
בבקשה לבטלו;
ראה בית
המשפט
לביתלבטלו;
בבקשה
לפנות
לפנות לבית המשפט
יבטלוייפוי הכוח ,יבטלו
הכוח,ביטול
המצדיקות את
ביטול ייפוי
נסיבות
המצדיקות את
התקיימו נסיבות התקיימו
ו–(ו) .סעיף 32כט(ה) ו–(ו).
הוראות
32כט(ה)
ויחולו
ויחולו הוראות סעיף
סיום תפקידו של
מיופה הכוח

תפקידו של
חייב מיופה הכוח -
הכוח -
בפקיעתו
מיופה
חייב או
בפקיעתוהכוח
בביטול ייפוי
הכוח או
ייפוי (א)
בביטול32כד.
סיוםד( .א)
32כ
מיופה הכוח
ביתאו למי שקבע בית
לממנה
שקבע
למסור
יורשיואו -למי
חייביםלממנה
ובמותולמסור
ובמותו חייבים יורשיו -
בידו ,ואת המסמכים
המסמכים
הנמצאים
הממנהואת
הנמצאים בידו,
המשפט את נכסי
המשפט את נכסי הממנה
הנוגעים לנכסים אלה.
הנוגעים לנכסים אלה.

מיופה הכוח לענייני
לענייני
הכוח יהיה
הממנה,
מיופה
פטירת
יהיה
הממנה,של
פטירת במקרה
(ב) במקרה של (ב)
איןאחרת ,וכל עוד אין
קבע
הממנהעוד
אחרת ,וכל
קבעאם כן
הממנהאלא
רכושכןמוסמך,
רכוש מוסמך ,אלא אם
עניינים ולמשך תקופה
תקופה
באותם
ולמשך
לטפל
עניינים
שהוסמך כדין
לטפל באותם
כדין אחר
גורם אחר שהוסמך גורם
לנקוטלבית המשפט לנקוט
המשפטפנייה
לביתאף בלא
פנייהימים,
על 90
בלא
תעלה
ימים ,אף
שלא תעלה על  90שלא
פעולות אלה:
פעולות אלה:
תשלומים שוטפים בעבור
שוטפים בעבור
מכספי הממנה
תשלומים
לשלם
הממנה
( )1לשלם מכספי()1
הקשורים ברכושו בתקופת
ברכושו בתקופת
שניתנו לו או
הקשורים
שירותים
שירותים שניתנו לו או
תוקפו של ייפויי הכוח;
תוקפו של ייפויי הכוח;
הוצאות סבירות לקבורה
הממנהלקבורה
מכספיסבירות
הוצאות
לשלם
( )2לשלם מכספי()2הממנה
לפי המקובל בנסיבות
בנסיבות
המקובלישולמו
לפי כאמור
הוצאות
ישולמו
ואבלות;
ואבלות; הוצאות כאמור
שנתן בעניין הממנה;
הממנה;
להנחיות
בעניין
בהתאם
אושנתן
להנחיות
העניין או בהתאם העניין
()3

שוטף.הדורש ניהול שוטף.
או עסק
ניהול
מושכר
הדורש
עסקנכס
לנהל
מושכר או
לנהל נכס ()3

החורגות מהאמור בסעיף
פעולותבסעיף
בביצועמהאמור
החורגות
צורך
פעולות
התעורר
בביצוע
(ג) התעורר צורך(ג)
או רכושו ,ובנסיבות
ובנסיבות
רכושו,הממנה
או טובת
שמירת
הממנה
טובתלשם
קטן (ב)
קטן (ב) לשם שמירת
המשפט רשאי להורות
להורות
לעיזבונו ,בית
המשפט רשאי
מניעת נזק
לעיזבונו ,בית
מיוחדות לשם
מיוחדות לשם מניעת נזק
ומוסמך לבצען ,והכול
והכול
לבצען,חייב
רכוש יהיה
ומוסמך
לענייני
יהיה חייב
רכושהכוח
שמיופה
שמיופה הכוח לענייני
שיקבע ולתקופה שיקבע.
להוראותשיקבע.
בהתאםולתקופה
בהתאם להוראות שיקבע
תחולת חוק
השליחות

תחולת חוק
ייפויהמחויבים ,על ייפוי
בשינויים
המחויבים ,על
השליחות יחולו,
חוקבשינויים
יחולו,
הוראות
השליחות
הוראות חוק 32כה.
32כה.
השליחות
זה .אחרת לפי פרק זה.
הוראה
שאין פרק
אחרת לפי
מתמשך ,ככל
שאין הוראה
כוח מתמשך ,ככל כוח

דינה של שליחות
לפי ייפוי כוח
מתמשך

שליחות
דינה
לפיכל דין ,שליחות לפי
והוראות
השליחותשליחות
והוראות כל דין,
הוראות חוק
השליחות
חוקעל אף
32כו.
הוראות
32כו.שלעל אף
לפי ייפוי כוח
שהממנה חדל להיות
להיות
חדלמשום
שהממנה רק
לא תסתיים
משום
מתמשך
תסתיים רק
ייפוי כוח
מתמשךייפוי כוח מתמשך לא
בעל כשירות.
בעל כשירות.

מתמשךלייפוי כוח מתמשך
משפט בקשר
לייפוי כוח
סמכויות בית
משפט בקשר
סימן ה':
סימן ה' :סמכויות בית
מתן הוראות
ואישור פעולות

מתן
לבקשת מי מהמנויים
מהמנויים
מיוזמתו או
לבקשת מי
או רשאי,
המשפט
מיוזמתו
רשאי,בית
המשפט (א)
הוראות בית 32כז.
32כז( .א)
ואישור פעולות
עניין הנוגע להפעלת
להפעלת
הוראות בכל
עניין הנוגע
בכללתת
הוראות (ב),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ב) ,לתת
בית המשפט ,לבקשת
לבקשת
המשפט,רשאי
ביתכוח וכן
מיופה
רשאי
וכןשל
סמכויותיו
סמכויותיו של מיופה כוח
בעניין כאמור ,ובלבד
ובלבד
שעשה
כאמור,
פעולה
לאשרבעניין
שעשה
פעולהכוח,
מיופה כוח ,לאשרמיופה
למיופה הכוח באותם
באותם
מקדימות
למיופה הכוח
נתן הנחיות
מקדימות
שהממנה לא
שהממנה לא נתן הנחיות
למיופה הכוח בעניין
בעניין
מקדימות
הנחיות הכוח
הממנהלמיופה
מקדימות
הנחיותנתן
עניינים; נתן הממנהעניינים;
הוראות סעיף 32לא(ו).
32לא(ו).
סעיףיחולו
כאמור,
הוראות
מהעניינים
מהעניינים כאמור ,יחולו
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(ב) בקשה למתן הוראות לפי סעיף קטן (א) רשאים להגיש
הממנה ,קרובו או ידיד קרוב שלו ,מיופה כוח או היועץ
המשפטי לממשלה או בא כוחו.
(ג) בית המשפט ייתן הוראות כאמור בסעיף זה בהתאם
להוראות סעיף 32ט.
הגבלת עניינים
32כח( .א) בית המשפט רשאי להגביל את העניינים בייפוי
ומינוי אפוטרופוס
הכוח שלגביהם יוסמך מיופה כוח לפעול או לקבוע תנאים
נוסף על מיופה כוח
לפעולותיו ,כתנאי להמשך פעילותו ,אם ראה כי בהעדר
הגבלות ותנאים כאמור תיגרם לממנה פגיעה של ממש או
אם שוכנע כי מיופה הכוח אינו פועל בהתאם להוראות סעיף
32ט וכי הדבר מוצדק בנסיבות העניין; הגביל בית המשפט את
העניינים שבהם מוסמך מיופה כוח לפעול ,רשאי למנות את
מיופה הכוח המחליף שקבע הממנה; לא קבע הממנה כאמור,
רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לממנה בעניינים
האחרים שבייפוי הכוח בהתאם לסמכותו לפי סעיף .68

(ב) בית המשפט רשאי למנות לאדם אפוטרופוס נוסף על
מיופה כוח בהתקיים התנאים שבסעיף 33א ,בעניינים שנכללו
בייפוי הכוח ,אם ראה כי בהעדר מינוי כאמור תיגרם לממנה
פגיעה של ממש; מינה בית המשפט אפוטרופוס נוסף על מיופה
הכוח לפי סעיף קטן זה ,יחולו לעניין פעולותיהם של מיופה
הכוח ושל האפוטרופוס באותם עניינים הוראות סעיף .46
(ג)

( )1ציין אדם שהוא אפוטרופוס של קרובו ,לרבות
אפוטרופוס למעשה כמשמעותו בסעיף  ,67בצוואתו
שקוימה כדין את שמו של מי שהוא מבקש כי ימונה
לקרובו כאפוטרופוס לעניין רכוש שהוא מוריש ,ימנה
בית המשפט את מי ששמו צוין בצוואה כאפוטרופוס
לעניין אותו רכוש ,ובלבד שמצא כי התקיימו התנאים
למינוי אפוטרופוס לפי סעיפים  33ו–33א ,ויורה לו
לפעול בהתאם להנחיות שנקבעו בצוואה ,אם נקבעו,
והכול זולת אם ראה בית המשפט כי לשם שמירת
זכויותיו והאינטרסים של האדם יש לסטות מהוראות
הצוואה.
( )2מינה בית המשפט אפוטרופוס כאמור בפסקה ()1
נוסף על מיופה הכוח ,יפעלו האפוטרופוס ומיופה הכוח
ככל הניתן בשיתוף פעולה ,ואם קבע בית המשפט כי
האפוטרופסות תחול לעניין הרכוש האמור במשותף
עם מיופה הכוח  -יחולו הוראות סעיף .46
( )3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות
חוק הירושה ,התשכ"ה.1965-

ביטול ייפוי כוח
מתמשך בידי בית
המשפט

814

32כט( .א) בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך או מינוי על
פיו ,בהתקיים אחד מאלה:
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שבייפויהסמכויות שבייפוי
מפעיל את
הסמכויות
הכוח לא
מיופהאת
לא מפעיל
( )1מיופה הכוח ()1
נגרמת לממנה פגיעה של
פגיעה של
לממנהמכך
וכתוצאה
נגרמת
כראוי
הכוחמכך
הכוח כראוי וכתוצאה
רצונו של הממנה כאמור
לפיכאמור
הממנה
של פועל
רצונואינו
לפישהוא
פועלאו
ממש או שהוא אינוממש
בסעיף 32ט;
בסעיף 32ט;
כתוצאהאוממרמה ,מניצול או
ממרמה ,מניצול
הכוח ניתן
כתוצאה
ניתן ייפוי
( )2ייפוי הכוח ()2
הוגנת על הממנה או
בלתי או
הממנה
השפעה
הוגנת על
לחץ או
מהפעלתבלתי
מהפעלת לחץ או השפעה
לא היה בעל כשירות;
כשירות;
שהממנה
בעת בעל
ניתן היה
שהממנה לא
שהוא ניתן בעת שהוא
שלשמירת ענייניו של
לשם
ענייניו
ראה כי
שמירת
המשפט
ביתלשם
ראה כי
( )3בית המשפט ()3
למנות לו אפוטרופוס
אפוטרופוס
בייפוילוהכוח ויש
וישדילמנות
הכוחאין
הממנה
הממנה אין די בייפוי
לענייניו ,כולם או חלקם.
שידאגחלקם.
שידאג לענייניו ,כולם או
בידי בית המשפט לפי
מתמשךלפי
כוחהמשפט
ייפויבית
לביטולבידי
בקשהמתמשך
ייפוי כוח
(ב) בקשה לביטול(ב)
למינוימתמשך או למינוי
ייפוי כוח
מתמשך או
כוחלהגבלת
בקשה
להגבלתוכןייפוי
סעיף זה וכן בקשהסעיף זה
סעיף 32כח ,רשאים
רשאים
כוח לפי
32כח,
מיופה
לפיעלסעיף
נוסף
אפוטרופוסכוח
אפוטרופוס נוסף על מיופה
הממנה,בא כוחו ,הממנה,
לממשלה או
המשפטי כוחו,
לממשלה או בא
להגיש היועץ
להגיש היועץ המשפטי
המשפט לבטל ייפוי
ייפוי
לבטלבית
ורשאי
המשפט
קרוב שלו,
ידיד בית
שלו,אוורשאי
קרובו
קרובו או ידיד קרוב
סעיף זה גם ביוזמתו.
ביוזמתו.
מתמשך לפי
כוח זה גם
כוח מתמשך לפי סעיף
מתמשך אלא אם כן
כוח כן
אלא אם
מתמשך ייפוי
כוח המשפט
ייפוי בית
המשפט יבטל
(ג) לא יבטל בית(ג) לא
בדרך נועד הביטול בדרך
שלשמה
הביטול
לתוצאה
להגיענועד
שלשמה
לתוצאהניתן
ראה כי לא
ראה כי לא ניתן להגיע
בו ,מינוי אפוטרופוס
אפוטרופוס
קביעת תנאים
הכוח ,מינוי
תנאים בו,
קביעתייפוי
הכוח,הגבלת
של הגבלת ייפוי של
סעיף 33א ,או בכל דרך
להוראותדרך
33א ,או בכל
בכפוף
סעיף
הכוח
להוראות
בכפוףמיופה
נוסף על
נוסף על מיופה הכוח
בייפויההתערבות בייפוי
פחות את
ההתערבות
המגבילה
שבסמכותואת
המגבילה פחות
אחרת שבסמכותו אחרת
הכוח.
הכוח.
המשפטד ,רשאי בית המשפט
ביתכוח אח
בייפוי
רשאי
אחד,כוח
מיופי
כוח
כמה
בייפוי
(ד)כוחמונו
(ד) מונו כמה מיופי
לגבי כולם או חלקם.
חלקם.
ייפויאוהכוח
לגביפיכולם
המינוי על
ייפוי הכוח
לבטל את
לבטל את המינוי על פי
כוח מתמשך או מינוי
ייפוימינוי
מתמשך או
התנאים לביטול
התקיימוייפוי כוח
התנאים לביטול
(ה)
(ה) התקיימו
אפוטרופוס למנות אפוטרופוס
למנותבית המשפט
המשפטרשאי
ביתסעיף זה,
רשאילפי
על פיו
על פיו לפי סעיף זה,
בסעיף 33א ובהתאם
ובהתאם
המנויים
התנאים33א
המנויים בסעיף
התנאיםבהתקיים
לממנה בהתקיים לממנה
סעיףייפוי כוח לפי סעיף
המשפט
בית לפי
ביטל כוח
המשפט ייפוי
פרק רביעי;
להוראותבית
להוראות פרק רביעי; ביטל
כאפוטרופוס ,הכוח כאפוטרופוס,
למינויו של מיופה
עדיפותהכוח
של מיופה
למינויוייתן
עדיפות (א)(,)3
קטן
קטן (א)( ,)3ייתן
ככלך .שהוא מתאים לכך.
ככל שהוא מתאים לכ
למיופה כוח ,בייפוי
בייפוי
מקדימות
למיופה כוח,
מקדימות הנחיות
נתן הממנה
הנחיות
(ו) נתן הממנה (ו)
באותםאפוטרופוס באותם
אפוטרופוסהמשפט
המשפטומינה בית
בית שבוטל,
מתמשך
ומינה
כוח
כוח מתמשך שבוטל,
בהנחיות המקדימות
המקדימות
את האמור
בהנחיות
האמורהמשפט
יקבע בית
המשפט את
עניינים ,יקבע בית עניינים,
שמינה ,אלא אם כן ראה
כן ראה
האפוטרופוס
שמינה ,אלא אם
לפעולתו של
האפוטרופוס
כהנחיות
כהנחיות לפעולתו של
בממנה נדרש לסטות מהן.
לסטות מהן.
נדרשממש
פגיעה של
בממנה
מניעת
שלשםממש
שלשם מניעת פגיעה של
שמיעת הממנה

העניינים או קביעת
קביעת
הגבלת
על או
העניינים
הגבלתהמשפט
יחליט בית
המשפט על
בית בטרם
הממנהיחליט32ל.
שמיעתבטרם
32ל.
לפעול או על מינוי
מינוי
מיופהעלכוח
לפעול או
מוסמך
שבהםכוח
תנאיםמיופה
תנאים שבהם מוסמך
סעיף 32כח או על ביטול
לפיביטול
כוח ,על
32כח או
מיופה
סעיף
לפי על
כוח,נוסף
אפוטרופוס
אפוטרופוס נוסף על מיופה
של מיופה כוח ,לפי
במקומולפי
מיופה כוח,
אפוטרופוס
במקומו של
אפוטרופוס ומינוי
ייפוי כוח ומינוי ייפוי כוח
הממנה ,אלא אם כן קבע
אתכן קבע
המשפטאם
הממנה ,אלא
ישמע בית
המשפט את
סעיף 32כט,
סעיף 32כט ,ישמע בית
לברר את דעתו בעניין.
בעניין.
דעתוניתן
אתשלא
שיירשמו
ניתן לברר
מטעמים
מטעמים שיירשמו שלא
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סימן ו' :הנחיות מקדימות למיופה כוח
מתן הנחיות
מקדימות למיופה
כוח

32לא( .א) ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות
למיופה הכוח ,שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות
שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה
הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח.
(ב) התעורר צורך לקבל החלטה או לבצע פעולה בשם
הממנה ,שבקשר אליה נתן הנחיה מקדימה ,יפעל מיופה
הכוח בהתאם להנחיה המקדימה; הנחיה מקדימה הניתנת
לפירושים תפורש לפי אומד דעתו של הממנה כפי שהוא
משתמע מתוך ההנחיה המקדימה ומנסיבות העניין; היתה
הנחיה מקדימה בלתי אפשרית לקיום אך ניתן לקיימה
בשינויים שאין בהם כדי לשנות את מהותה (בסעיף זה -
קיום בקירוב) ,רשאי מיופה הכוח לקיימה בקירוב.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,מיופה הכוח יהיה פטור
מלפעול בהתאם להנחיה מקדימה בהתקיים אחד מאלה:
( )1קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי
אפשריים ולו בקיום בקירוב ,או כרוכים בהוצאה
כספית שאין בידי הממנה להוציאה בשים לב להיקף
רכושו של הממנה ולצרכיו האישיים בהווה ואלה
הצפויים בעתיד;
( )2קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי
חוקיים או שהם עלולים לגרום פגיעה חמורה לממנה.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,מיופה הכוח לא יפעל
בהתאם להנחיה מקדימה -
( )1אם הממנה מסוגל באותה שעה להבין את העניין
שלגביו ניתנה ההנחיה ואת משמעות ההחלטה או
הפעולה ,ומביע רצון לסטות מההנחיה;
( )2בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי ,אם
הממנה מתנגד בשעת מעשה לקיום ההנחיה ,גם לאחר
שמיופה הכוח ניסה להגיע עמו להסכמה.
(ה) הוסמך מיופה כוח לפעול בעניין מסוים שבו ניתנה
הנחיה מקדימה ,והתקיימו התנאים שבסעיף קטן (ג) או (ד)
הפוטרים אותו מלפעול לפי ההנחיה המקדימה ,יפעל באותו
עניין בהתאם להוראות סעיף 32ט כאילו לא ניתנה הנחיה
מקדימה בנושא זה.
(ו) מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן
הוראות בקשר להנחיה מקדימה שיש קושי בביצועה
או בבקשה לפעול לפי הנחיה מקדימה שהממנה מתנגד
לביצועה ,כדי שבית המשפט יקבע אם התקיימו לגביה
הוראות סעיף קטן (ג) או (ד).
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תוקפן של הנחיות
מקדימות

32לב .של
תוקפן
לא בוטלו בידי נותנן
נותנן
בידיעוד
תקפות כל
לא בוטלו
עודיהיו
מקדימות
תקפות כל
הנחיות
32לב .יהיו
הנחיותמקדימות
הנחיות
מקדימות
אםהמחויבים ,אלא אם
בשינויים
המחויבים ,אלא
סעיף 32כג,
בשינויים
להוראות
32כג,
בהתאם
בהתאם להוראות סעיף
האמורות בסעיף 32לא
32לא
הנסיבות
האמורות בסעיף
המשפט כי נוכח
הנסיבות
בית
נוכח
כן קבע בית המשפטכןכיקבע
להן.לפעול בהתאם להן.
מקום
בהתאם
אין מקום לפעול אין

אי–תחולה

אי–תחולה
הנחיות מקדימות למיופה
מתןלמיופה
מקדימות
יחולו על
הנחיות
מתןזה לא
סימן
הוראותעל
32לג.לא יחולו
הוראות סימן זה
32לג.
כמשמעותן למות ,כמשמעותן
בחולה הנוטה
למות,
רפואי
הנוטה
לטיפול
בחולה
בקשר
רפואי
כוח בקשר לטיפול כוח
למות ,התשס"ו2005-.16
התשס"ו2005-.16
החולה הנוטה
למות,
בחוק החולה הנוטהבחוק

שמירת מידע
וניהול חשבונות

החלטות מהותיות שקיבל
לגבישקיבל
מהותיות
החלטותתיעוד
כוח ישמור
מיופהלגבי
ישמור תיעוד
32לד( .א)
מידע מיופה כוח
שמירת (א)
32לד.
וניהול חשבונות
בענייניו וכן ישמור את
ישמור את
וכןשפעל
פעולות
בענייניו
ולגבי
שפעל
הממנה
פעולות
בשם הממנה ולגביבשם
לעניין הכניסה לתוקף.
לתוקף.
המומחה
הכניסה
דעת
לעניין
חוות דעת המומחהחוות
לענייןזהסעיף זה ,ובכלל זה
הוראותובכלל
סעיף זה,
לקבוע
לעניין
רשאי
הוראות
לקבוע השר
(ב) השר רשאי (ב)
התיעוד בהתאם לסוגי
לשמירת לסוגי
התקופות בהתאם
לשמירת התיעוד
הוראות לעניין
הוראות לעניין התקופות
המסמכים שיקבע .המסמכים שיקבע.
לעניין ניהול חשבונות
חשבונות
הוראות
לקבועניהול
רשאילעניין
הוראות
לקבועהשר
(ג) השר רשאי (ג)
הכוח.על ידי מיופה הכוח.
הממנה
הממנה על ידי מיופה

מנגנון בירור
תלונות

בירור
בכללבירור תלונות בכל
מנגנון
תלונות
לבירוריוקם
מנגנוןהכללי
באפוטרופוס
הכללי יוקם
באפוטרופוס (א)
32לה.
מנגנון (א)
32לה.
תלונות
ייפוייהפועלים לפי ייפויי
לפי כוח
מיופי
הפועלים
תפקידם של
מיופי כוח
לביצוע
הנוגעשל
הנוגע לביצוע תפקידם
בירורזה  -מנגנון בירור
מנגנון(בחוק
שנכנסו -לתוקף
(בחוק זה
מתמשכים
שנכנסו לתוקף
כוח מתמשכים כוח
תלונות).
תלונות).

תלונות על בירור תלונות
ימנה ממונה
הכללי בירור
ממונה על
האפוטרופוס
הכללי ימנה
(ב) האפוטרופוס (ב)
התלונות לקבלת התלונות
שיהיה אחראי
אחראי(א)לקבלת
בסעיף קטן
כאמורשיהיה
כאמור בסעיף קטן (א)
הממונה על התלונות);
התלונות);
על זה -
(בחוק
הממונה
פרק זה
זה -
(בחוקלפי
ולבירורן
ולבירורן לפי פרק זה
המדינה והודעה על מינויו
עובדעל מינויו
והודעה
המדינהיהיה
עובדהתלונות
הממונה על
הממונה על התלונות יהיה
תפורסם ברשומות .תפורסם ברשומות.
בירור התלונות הממנה
הממנה
למנגנון
התלונות
תלונה
בירור
להגיש
למנגנון
רשאי
(ג) רשאי להגיש(ג)תלונה
בניגוד הכוח פועל בניגוד
פועל מיופה
הסבור כי
אחרהכוח
מיופה
וכלכיאדם
הסבור
קרובו
אחר
או קרובו וכל אדם או
של או באינטרסים של
בזכויותיו
באינטרסים
בזכויותיו או פוגע
פוגעלפי חוק זה
להוראות
להוראות לפי חוק זה או
הממנה.
הממנה.
התאמות נגישות בהתאם
יכלולבהתאם
נגישות
התלונות
התאמות
בירור
יכלול
מנגנון
התלונות
(ד) מנגנון בירור (ד)
לאנשים עם מוגבלות.
מוגבלות.
עםזכויות
שוויון
לאנשים
להוראות חוק
להוראות חוק שוויון זכויות
יברר תלונה שהיא -
שהיא -
התלונות לא
על תלונה
יברר
הממונה
התלונות לא
(ה) הממונה על (ה)
או בבית המשפט או
ועומד
המשפט
התלוי
בבית
בעניין
ועומד
תלונה
( )1תלונה בעניין()1התלוי
המשפט הכריע בו לגופו;
בו לגופו;
שבית
שבית המשפט הכריע
עוסקתעל פניה או עוסקת
טורדנית
או או
פניה
קנטרנית
טורדנית על
( )2או תלונה
( )2תלונה קנטרנית
בזוטי דברים;
בזוטי דברים;
הוגשה תלונה לממונה
לממונה
שלגביו כבר
הוגשה תלונה
כבר בעניין
תלונה
שלגביו
( )3תלונה בעניין ()3
המוסמך לבררה ,והיא
אחר והיא
לבררה,
לגורם
המוסמך
התלונות או
לגורם אחר
על התלונות או על
הצדקה בנסיבות העניין
ואיןהעניין
בנסיבות
הצדקהלגופה
ואיןונענתה
התבררה
התבררה ונענתה לגופה
לשוב ולבדוק אותה.לשוב ולבדוק אותה.
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(ו) לשם בירור תלונה יהיו לממונה על התלונות הסמכויות
הנתונות לנציב לתלונות הציבור לפי סעיף (41ד) לחוק מבקר
המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב] ,17ורשאי הוא להיעזר
לשם כך במפקח שמונה לפי סעיף 67ג שיהיו נתונות לו
הסמכויות המפורטות באותו סעיף ,בשינויים המחויבים.
(ז) הממונה על התלונות רשאי להביא לפני גורם מוסמך
את תוצאות בירור התלונה כדי שישקול לנקוט את האמצעים
הנדרשים לדעתו לשמירת ענייניו של הממנה ,והכול בהתאם
להוראות שיקבע האפוטרופוס הכללי בנהלים; העלה בירור
התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית ,יביא הממונה על
התלונות את העניין לידיעת משטרת ישראל.
(ח) תוצאות בירור התלונה יימסרו למתלונן ואם נמצאה
תלונה מוצדקת במלואה או בחלקה ,יעביר הממונה על
התלונות את תוצאות בירור התלונה גם לאדם המיודע,
ובלבד שהעניין נוגע לעניינים שלגביהם חלה חובת הדיווח
כאמור בסעיף 32טז ,והכול תוך שמירה על פרטיותם של
הממנה ושל כל אדם אחר".
הוספת סעיפים
33א ו–33ב

.3

אחרי סעיף  33לחוק העיקרי יבוא:
"שיקול דעת בית
המשפט במינוי
אפוטרופוס לבגיר

33א( .א) לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף
(33א)( ,)4אלא אם כן ראה כי התקיימו כל אלה:
( )1בלא מינוי עלולים להיפגע זכויות ,אינטרסים או
צרכים של האדם;
( )2לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפויי כוח
מתמשך שערך האדם בעניינים שלגביהם מתבקש
המינוי;
( )3לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש
מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך
המגבילה פחות את זכויותיו ,חירותו ועצמאותו ,לאחר
שבחן את החלופות בנסיבות העניין ,לרבות האפשרות
למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 67ב.
(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א) ,לא ימנה בית המשפט
אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו אך מסוגל
לקבל החלטות בקשר אליהם ,אלא בנסיבות מיוחדת ולאחר
שנוכח שאין מי שמוכן ומסוגל לסייע לו לדאוג לענייניו בלא
מינוי כאפוטרופוס; מינה בית המשפט אפוטרופוס לאדם
כאמור ייתן הוראות באשר לתפקידיו ולסמכויותיו של
האפוטרופוס ,בשים לב להוראות סעיפים קטנים (ה) ו–(ו),
ובלבד שלא יוסמך האפוטרופוס לקבל החלטה בשמו של אדם
בניגוד לרצונו.
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בית(א) ,לא ימנה בית
ימנהקטן
האמורלאבסעיף
קטן (א),
בסעיףאף
( )1על
( )1על אף (ג)האמור
(33א)(,)4לפי סעיף (33א)(,)4
לאדם בגיר
אפוטרופוססעיף
לאדם בגיר לפי
המשפט
המשפט אפוטרופוס
הכלליהאפוטרופוס הכללי
מתמשך אצל
האפוטרופוס
ייפוי כוח
מתמשך אצל
שהפקיד ייפוי כוח שהפקיד
מתקיימיםאם כן מתקיימים
(א)( ,)2אלא
קטן כן
בסעיף אם
(א)( ,)2אלא
כאמור בסעיף קטןכאמור
על מיופה הכוח לפי
נוסףלפי
הכוח
אפוטרופוס
למינויעל מיופה
אפוטרופוס נוסף
התנאים למינוי התנאים
בוטלומינוי על פיו בוטלו
הכוח או
שייפוי פיו
32כח(ב)אואומינוי על
שייפוי הכוח
סעיף 32כח(ב) או סעיף
לפי סעיף 32כט .לפי סעיף 32כט.
אפוטרופוס לאדם כאמור
לאדם כאמור
המשפט
אפוטרופוס
המשפטמינה בית
( )2מינה בית ()2
הנחיות מקדימות אצל
אדם אצל
מקדימות
הנחיות אותו
אדם והפקיד
בפסקה ()1
בפסקה ( )1והפקיד אותו
המשפט לאפוטרופוס
לאפוטרופוס
המשפט יורה בית
האפוטרופוס הכללי,
האפוטרופוס הכללי ,יורה בית
להןלקיימן בקירוב להן
בקירובאו
בהתאם להן
לפעוללקיימן
שמינהלהן או
שמינה לפעול בהתאם
תנאי כן התקיים תנאי
אלא אם
התקיים
32לא,
בסעיף כן
אלא אם
כאמור
כאמור בסעיף 32לא,
קטנים (ג) עד (ד) של
בסעיפים של
המנויים(ג) עד (ד)
בסעיפים קטנים
מהתנאים המנוייםמהתנאים
הסעיף האמור.
הסעיף האמור.

אפוטרופוס לבגיר לפי סעיף
לבגיר לפי סעיף
הממנה
אפוטרופוס
בית המשפט
(ד) בית המשפט(ד)הממנה
שיימסרואו יותר שיימסרו
עניין אחד
בהחלטתויותר
יפרט אחד או
(33א)( )4עניין
(33א)( )4יפרט בהחלטתו
מבין העניינים האלה:
האלה:
לאפוטרופוס
לאפוטרופוס מבין העניינים
מסוימים שיקבע בית
עניינים בית
או שיקבע
מסוימים
עניינים מסוים
או עניין
( )1עניין מסוים ()1
המשפט;
המשפט;
()2

רפואיים; עניינים רפואיים;
()2
עניינים

()3

אישיים; עניינים אישיים;
()3
עניינים

()4

ענייני רכוש)4( .

ענייני רכוש.

שיימסרוהעניינים שיימסרו
לקבוע את
העניינים
המשפט
ביתאת
לקבוע
בבוא
המשפט
(ה) בבוא בית (ה)
יצמצם בית המשפט ככל
המשפט ככל
סעיף זה
לפיבית
יצמצם
שמונה
לאפוטרופוסזה
לאפוטרופוס שמונה לפי סעיף
לאפוטרופוס אם ניתן להשיג
שיימסרוניתן להשיג
לאפוטרופוס אם
שיימסרו העניינים
האפשר את
האפשר את העניינים
טובתו ולשמור על טובתו
האפוטרופוס
ולשמור על
האפוטרופוס מונה
המטרה שלשמה
אתמונה
את המטרה שלשמה
לקבוע עניינים נוספים.
נוספים.
עניינים בלי
של האדם
של האדם בלי לקבוע
המינויאתשלתקופת המינוי של
תקופתלקבוע
המשפט
ביתאת
לקבוע
בבוא
המשפט
(ו) בבוא בית (ו)
לצמצם את התקופה
התקופה
את ישקול
סעיף זה
לצמצם
ישקוללפי
אפוטרופוסזהשמונה
אפוטרופוס שמונה לפי סעיף
האפוטרופוסמונה האפוטרופוס
המטרה שלשמה
את מונה
שלשמה
המטרהלהשיג
אם ניתן
אם ניתן להשיג את
בתקופה קצרה יותר.בתקופה קצרה יותר.
המינוי הוראות בנוגע
בצובנוגע
הוראות
רשאי לתת
המשפטהמינוי
לתת בצו
(ז) בית המשפט (ז)רשאיבית
תנאים והגבלות לגבי
ולקבוע לגבי
אפוטרופוסוהגבלות
ולקבוע תנאים
לפעולתו של
לפעולתו של אפוטרופוס
פעולתו כאמור .פעולתו כאמור.
המשפט לשיקולים ששקל
לשיקולים ששקל
המשפטיתייחס בית
בית למינוי
בנימוקיו
(ח) יתייחס
(ח) בנימוקיו למינוי
לעניין תקופת המינוי.
המינוי.
תקופתלרבות
סעיף זה,
לעניין
לרבותלפי
האפוטרופוס
סעיף זה,
במינוי
במינוי האפוטרופוס לפי
בקשת מיופה
כוח להתמנות
כאפוטרופוס

מיופה
היה מתמשך אשר היה
אשר כוח
מתמשך ייפוי
כוח שאינו
ייפויכוח
שאינולוייפוי
כוחשניתן
ייפוי מי
שניתן לו 33ב.
בקשת מי
33ב.
כוח להתמנות
להיות ,מסוגל להבין בדבר,
להבין בדבר
הממנה
מסוגל
להיות חדל
למועד שבו
הממנה
חדלעד
בתוקף
בתוקף עד למועד שבו
כאפוטרופוס
להתמנות אפוטרופוס
אפוטרופוס
להתמנות ולבקש
לבית המשפט
ולבקש
לפנות
המשפט
רשאי לפנות לביתרשאי
רשאיובית המשפט רשאי
הכוח,
המשפט
ניתן ייפוי
שלגביוובית
ייפוי הכוח,
ניתןבעניין
לאדם
לאדם בעניין שלגביו
אפוטרופוס לפי סעיף 33א
סעיף 33א
למנות
צורךלפי
אפוטרופוס
ראה כי יש
למנות
צורךאם
למנותו
למנותו אם ראה כי יש
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באותם עניינים וכי טובת הממנה היא למנות את אותו
מיופה כוח כאפוטרופוס לאותם עניינים ,ובלבד שהממנה
לא נתן באותו עניין ייפוי כוח מתמשך או הנחיות מקדימות
כאמור בסעיף 32לא שבהן ביקש את מינויו של אדם אחר
כאפוטרופוס".
תיקון סעיף 34

.4

תיקון סעיף 35

.5

בסעיף (35א) לחוק העיקרי ,במקום "החסוי" יבוא "האדם" ובסופו יבוא "תוך התחשבות
ברצונו".

הוספת סעיף 35א

.6

אחרי סעיף  35לחוק העיקרי יבוא:

בסעיף  34לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ,ואחריו יבוא:
"(ב) השר ,בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי לקבוע תנאים הנדרשים לאישור של תאגידים ושל
אפוטרופסים מקצועיים להתמנות אפוטרופסים ,לרבות לעניין תנאי כשירותם והכשרה
וכן לעניין מספר מרבי של אנשים שיש להם אותו אפוטרופוס; לעניין זה" ,אפוטרופוס
מקצועי"  -מי שמונה אפוטרופוס לשלושה אנשים לפחות שאינם קרוביו".

"מתן הנחיות
מקדימות לצורך
מינוי אפוטרופוס

35א( .א) אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי לתת הנחיות
מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס (בסעיף זה  -הנחיות
מקדימות) שבהן יפרט את שמו של יחיד או תאגיד ,אחד או
יותר ,שהוא מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס בהתקיים התנאים
המנויים בסעיף 33א ,וכן רשאי הוא לתת הנחיות מקדימות
שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו
או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו
כאמור ,בין שפירט את שמו של האדם שהוא מבקש כי ימונה
לו כאפוטרופוס ובין אם לאו; לעניין זה" ,בעל כשירות"  -מי
שמסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות
לצורך מינוי אפוטרופוס ,מטרותיהן ותוצאותיהן.
(ב) הנחיות מקדימות לפי סעיף זה ייערכו בכתב לפי טופס
שייקבע בתקנות וייחתמו בפני עורך דין; טופס הנחיות
מקדימות המתייחס גם לעניינים רפואיים ייקבע בהסכמת
שר הבריאות.
(ג) הנחיות מקדימות לפי סעיף זה יופקדו אצל האפוטרופוס
הכללי; ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של ההנחיות
בידי הממנה בעצמו או על ידי עורך הדין שבפניו הן נערכו;
הפקדת ההנחיות המקדימות היא תנאי מוקדם לכניסתן
לתוקף.
(ד) על אף האמור בסעיף  ,35נתן אדם הנחיות מקדימות
ומצא בית המשפט כי יש למנות לו אפוטרופוס לפי סעיף
33א ,ימנה בית המשפט לאפוטרופוס את האדם ששמו
צוין בהן כאפוטרופוס ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות
המקדימות ,אלא אם כן התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף
32לא(ג) או (ד) ,או אם סבר בית המשפט כי מינוי האדם שצוין
כאפוטרופוס או כי קיום ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה
של ממש באדם.
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(5א) מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות
לפי סעיף 35א (בסעיף זה  -הנחיות מקדימות) או בסכום העולה במצטבר
על  100,000שקלים חדשים ,לפי הנמוך ,והכול ובלבד שניתנה הסמכה
מפורשת בהנחיות המקדימות;
(5ב) מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין ,ואם ניתנה הסמכה
מפורשת בהנחיות מקדימות  -בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות
המקדימות או בסכום העולה במצטבר על  100,000שקלים חדשים ,לפי
הנמוך;
(5ג) פעולה משפטית אחרת ,ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה
אחת ,ששוויין עולה על  100,000שקלים חדשים ,אלא אם כן ניתנה הסמכה
מפורשת בהנחיות מקדימות; ניתנה הסמכה מפורשת כאמור ,תובא לאישור
בית המשפט פעולה משפטית כאמור ששווייה עולה על  500,000שקלים
חדשים;
(5ד) משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף  23לחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה ,2005-כמשמעותם
בסעיף (87א)( )2לפקודת מס הכנסה ,העברתם לאחר ,שעבודם או עיקולם
לפי סעיף  25לחוק האמור;
(5ה) מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן
הלוואה  -בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או
בסכום העולה על  100,000שקלים חדשים ,לפי הנמוך;
(5ו) התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות ()1
עד (5ה);";
()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) היתה דחיפות בביצוע פעולה לשם שמירת ענייניו של אדם ,רשאי
האפוטרופוס ,במקרים מיוחדים ,לבקש מבית המשפט אישור בדיעבד".

תיקון סעיף 48

.15
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.16
 .17בסעיף  51לחוק העיקרי ,במקום "החסוי" יבוא "האדם שהוא אפוטרופסו" ואחרי "פטר

תיקון סעיף 52
תיקון סעיף 53

.18
 .19בסעיף  53לחוק העיקרי ,אחרי "לפי דרישתו" יבוא "זולת אם פטר אותו האפוטרופוס

תיקון סעיף 54

.20

בסעיף  54לחוק העיקרי ,במקום "אופן בדיקת הפרטה והדו"חות" יבוא "אופן הגשת
הפרטה והדו"חות ובדבר אופן בדיקתם ,לרבות הגשתם באופן מקוון לעניין תאגידים
ואפוטרופסים מקצועיים כהגדרתם בסעיף ."34

תיקון סעיף 55

.21

בסעיף  55לחוק העיקרי ,במקום "חלות על החסוי" יבוא "חלות על האדם שהוא
אפוטרופסו" ובמקום "מנכסי החסוי" יבוא "מנכסי אותו אדם".

תיקון סעיף 51

בסעיף  48לחוק העיקרי ,במקום הרישה עד "מבלי שבית המשפט או האפוטרופוס אחר
שמתמנה למטרה זו אישרן מראש" יבוא "בפעולה משפטית בין האדם לבין האפוטרופוס
שמונה לו או קרוביו של האפוטרופוס ,זולת מתנות הניתנות לאותו אדם ,ובפעולה
משפטית בין שניים שמונה להם אותו אפוטרופוס ,אין האפוטרופוס מוסמך לייצג אדם
שהוא מונה כאפוטרופסו".
בסעיף  50לחוק העיקרי ,במקום החסוי" יבוא "האדם שמונה לו אפוטרופוס".
אותו האפוטרופוס הכללי" יבוא "בהתאם לנהלים שקבע".

בסעיף  52לחוק העיקרי ,במקום "החסוי" יבוא "האדם שהוא אפוטרופסו".

הכללי ,בהתאם לנהלים שקבע ,מחובת הגשת דין וחשבון או קבע מועד אחר להגשתו".
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שניתנו
שוטפים
שירותים
תשלומים
שוטפים בעבור
מכספי האדם
תשלומים
לשלם
האדם
( )1לשלם מכספי()1
בתקופת האפוטרופסות;
האפוטרופסות;
הקשורים ברכושו
או בתקופת
או הקשורים ברכושו
()2

הטרחה שהוא זכאי לו;
זכאי לו;
שהואשכר
האדם את
הטרחה
מכספי
לגבותשכר
האדם את
לגבות מכספי()2

לקבורה ואבלות; הוצאות
סבירות הוצאות
הוצאותואבלות;
האדםלקבורה
מכספיסבירות
הוצאות
לשלם
( )3לשלם מכספי()3האדם
בהתאם להנחיות שנתן
או שנתן
להנחיות
בהתאם העניין
אובנסיבות
המקובל
לפי העניין
בנסיבות
ישולמו
המקובל
כאמור ישולמו לפיכאמור
בעניין האדם;
בעניין האדם;
()4

שוטף.הדורש ניהול שוטף.
או עסק
ניהול
האדם
הדורש
עסק של
מושכר
נכס או
האדם
לנהל
מושכר של
לנהל נכס ()4

בסעיף קטן (ב) לשם
לשם
מהאמור
החורגותקטן (ב)
מהאמור בסעיף
בביצוע פעולות
צורךהחורגות
פעולות
התעורר
(ג) התעורר צורך(ג)בביצוע
לעיזבונו,מניעת נזק לעיזבונו,
נזק  -לשם
מיוחדות
ובנסיבותמניעת
מיוחדות  -לשם
ובנסיבותאו רכושו,
טובת האדם
רכושו,
שמירת
שמירת טובת האדם או
ומוסמךיהיה חייב ומוסמך
לענייני רכוש
יהיה חייב
שהאפוטרופוס
לענייני רכוש
להורות
שהאפוטרופוס
המשפט רשאי
להורות
בית המשפט רשאיבית
להוראות ולתקופה שיקבע".
ולתקופה שיקבע".
והכול בהתאם
להוראות
לבצען,
לבצען ,והכול בהתאם
החלפת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 64
העיקרי
במקום
 .27לחוק
במקום64סעיף 64
.27

והוספת סעיף 64א

החלפת סעיף 64
והוספת סעיף 64א

(א) מסמך
"צוואה או
שהוא קרובו ,לרבות
לרבות
אפוטרופסו
שהוא קרובו,
קטין או
אפוטרופסו
קטין אוהורהו של
של (א)
הורהו .64
"צוואה או מסמך .64
הבעת רצון של
הבעת רצון של
בסעיף  ,67רשאי לציין
רשאי לציין
כמשמעותו
בסעיף ,67
למעשה
כמשמעותו
אפוטרופוס
אפוטרופסו למעשה
אפוטרופוס
הורהו או אפוטרופסו הורהו או
קטין
שהוא קרוב של קטין שהוא קרוב של
או כי ימונה לילדו או
מבקש
לילדו
שהוא
ימונה
יחיד
מבקש כי
שמו של
שהוא
בצוואתו את
את שמו של יחיד
בצוואתו
כאפוטרופוס לאחר מותו.
לאחר מותו.
לקרובו כאפוטרופוסלקרובו

לציין במסמך שייערך
שייערך
במסמךרשאי
לצייןקטן (א)
רשאיבסעיף
כאמור
אדם(א)
בסעיף קטן
(ב) אדם כאמור (ב)
הבעת רצון) את שמו
שמו
מסמך
 אתרצון)
(בפרק זה
זההבעת
מסמך
הוראות-סעיף
לפי(בפרק זה
לפי הוראות סעיף זה
לקרובו כאפוטרופוס,
כאפוטרופוס,
ימונה לילדו או
לקרובו
או כי
מבקש
לילדו
שהוא
ימונה
כימי
של מי שהוא מבקששל
מסוגל לדאוג לילדו או
לילדו או
לדאוגלהיות
מסוגליחדל
מוגבלות הוא
יחדל להיות
הואבשל
אם בשל מוגבלות אם
ולקבל החלטות לגביו.
לגביו.
לקרובו
לקרובו ולקבל החלטות
הנחיותרשאי לתת הנחיות
(א) או (ב)
קטןלתת
רשאי
בסעיף
כאמור (ב)
קטן (א) או
בסעיףאדם
(ג) אדם כאמור (ג)
בית לשיקול דעת בית
חוק זה
לפידעת
לשיקול
הנתונים
חוק זה
מהעניינים
הנתונים לפי
בעניין מהעניינים בעניין
מותועל ידם לאחר מותו
שיקוימו
כדילאחר
האפוטרופוס,ידם
או שיקוימו על
המשפטכדי
המשפט או האפוטרופוס,
ילדוהחלטות לגבי ילדו
ולקבל
לגבי
לדאוג
החלטות
ולקבלמסוגל
לדאוגלהיות
מסוגליחדל
או אם יחדל להיותאו אם
או קרובו ,לפי העניין.
או קרובו ,לפי העניין.
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(ד) מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך דין,
ויחולו לגביו הוראות סעיפים 32יג32 ,יד 32יח32 ,יט32 ,כב
ו–32כג ,בשינויים המחויבים.
(ה) ערך אדם צוואה או מסמך הבעת רצון לפי סעיפים
קטנים (א) או (ב) ,ייתן בית המשפט עדיפות למינוי מי ששמו
צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון ,לפי העניין ,כאפוטרופוס
לקטין ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה
או במסמך הבעת הרצון ,והכול זולת אם ראה שטובת הקטין
לסטות מהם ובכפוף לאמור בסעיף  28בנוגע לאפוטרופסותו
של ההורה האחר.
צוואה או מסמך
64א( .א) אפוטרופוס של אדם שהוא קרובו ,לרבות אפוטרופוס
הבעת רצון של
למעשה כמשמעותו בסעיף  ,67רשאי לציין בצוואתו את שמו
אפוטרופוס של בגיר
של יחיד או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה לבנו או לקרובו
כאפוטרופוס לאחר מותו.

(ב) אדם כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לציין במסמך הבעת
רצון את שמו של יחיד או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה לבנו
או לקרובו כאפוטרופוס ,אם יחדל להיות מסוגל לדאוג לבנו
או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.
(ג) אדם כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) רשאי לתת הנחיות
בעניין מהעניינים הנתונים לפי חוק זה לשיקול דעת בית
המשפט או האפוטרופוס ,כדי שיקוימו על ידם לאחר מותו
או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי בנו או
קרובו ,לפי העניין.
(ד) מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך דין,
ויחולו לגביו הוראות סעיפים 32יג32 ,,יד32 ,יח32 ,יט32 ,כב
ו–32כג ,בשינויים המחויבים.
(ה) בטרם ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם או ייתן
הנחיות מקדימות ,ישמע את האדם בהתאם לסעיף .36
(ו) ערך אדם צוואה או מסמך הבעת רצון לפי סעיפים
קטנים (א) או (ב) ,ימנה בית המשפט כאפוטרופוס את מי ששמו
צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון ,לפי העניין ,אם ראה
בית המשפט ,לאחר שמיעת האדם שהוגשה בקשה בעניינו
ותוך התחשבות ברצונו ,שיש צורך למנות לו אפוטרופוס לפי
סעיף 33א ושמינוי של מי שצוין בצוואה או במסמך הבעת
הרצון עולה בקנה אחד עם טובתו; נתן אדם הנחיות בצוואה
או במסמך הבעת רצון כאמור ,יורה בית המשפט לאפוטרופוס
לפעול בהתאם להן ,אם ראה שהדבר עולה בקנה אחד עם
טובתו של האדם שהוא אפוטרופסו ,ובלבד שאותו אדם לא
נתן הנחיות מקדימות שונות בעניין לפי חוק זה.
(ז) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף
32כח(ג)".
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סעיף
שבית תיקון
תיקון סעיף 67
או 67שבית
אפוטרופוס
שמונה לו
אפוטרופוס או
יבוא "אדם
שמונה לו
"אדם"החסוי"
במקום
העיקרי,יבוא
"החסוי"
לחוק
במקום
בסעיף 67
 .28העיקרי,
בסעיף  67לחוק
.28
למנות לו אפוטרופוס".
אפוטרופוס".
המשפטלוהיה רשאי
המשפט היה רשאי למנות
תיקון סעיף
יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
העיקרי(,ב)במקום
סעיף קטן
לחוק
במקום
בסעיף 67א
לחוק העיקרי,
בסעיף
67א67א .29
.29

תיקון סעיף 67א

למנות לו אפוטרופוס,
אפוטרופוס,
המשפט רשאי
למנות לו
שבית
רשאי
המשפט או
אפוטרופוס
שבית
או לו
שמונה
אפוטרופוס
לו האדם
"(ב) האדם שמונה"(ב)
רשאיםהמטפל בו ,רשאים
וכל אדם
מאושפזבו,
הוא המטפל
שבו אדם
מאושפז וכל
בית חולים
מנהלהוא
קרובו ,שבו
אפוטרופסו,חולים
אפוטרופסו ,קרובו ,מנהל בית
במינויבדבר הצורך במינוי
הצורךאדם או
בדברבאותו
לטיפול
אדם או
באותובקשר
המתעוררת
שאלהלטיפול
בכלבקשר
המתעוררת
שאלה לוועדה
לפנות לוועדה בכל לפנות
בהחלפת אפוטרופוס".
אפוטרופוס".
או
או בהחלפת
אחרי67ב.
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 67א
העיקרי
אחרי
 .30לחוק
סעיף 67א
.30
"מינוי תומך
בקבלת החלטות

הוספת סעיף 67ב.

אויהיו אלה ,כולם או
החלטות
אלה ,כולם
בקבלת
יהיו
תומך
החלטות
תפקידיו של
תומך בקבלת
של (א)
תומך תפקידיו67ב.
"מינוי (א)
67ב.
בקבלת החלטות
חלקם -
חלקם -
()1

לקבל מידע מכל גוף;
לאדםגוף;
לסייע מכל
לקבל מידע
לסייע לאדם ()1

הנדרש לו לשם קבלת
קבלת
המידע
בהבנתלשם
הנדרש לו
לאדם
המידע
בהבנתלסייע
( )2לסייע לאדם ()2
האפשריות והשלכותיהן
והשלכותיהן
החלופות
האפשריות
החלטות ,לרבות
החלטות ,לרבות החלופות
פשוטה וברורה המובנת
המובנת
בשפה
וברורה
פשוטה אלה
לו את כל
בשפה
ולהסביר
ולהסביר לו את כל אלה
שברשותו ובכל דרך
עזרדרך
ובכל
באמצעי
שברשותו
שימוש
ותוך עזר
באמצעי
לו ותוך שימוש לו
הסבירה בנסיבות העניין;
אפשריתהעניין;
אפשרית הסבירה בנסיבות
החלטותיו ובמיצוי זכויותיו,
במימוש זכויותיו,
לאדם ובמיצוי
החלטותיו
לסייע
במימוש
( )3לסייע לאדם ()3
כלפי צדדים שלישיים,
שלישיים,
החלטותיו
צדדים
בביטוי
סיועכלפי
החלטותיו
לרבות סיוע בביטוילרבות
בתקנות לפי סעיף קטן (ו).
שתיקבע קטן (ו).
ובדרךלפי סעיף
בתקנות
בהיקף
בהיקף ובדרך שתיקבע
בקבלת של תומך בקבלת
סמכויותיו
תומך
תפקידיו,
סמכויותיו של
לשם ביצוע
תפקידיו,
(ב) לשם ביצוע (ב)
חלקן:אלה ,כולן או חלקן:
או יהיו
החלטות
החלטות יהיו אלה ,כולן
()1

מידע בשמו של האדם;
האדם;
ולקבל
בשמו של
לכל גורם
לפנותמידע
גורם ולקבל
לפנות לכל ()1

רצונותיו והחלטותיו כלפי
והחלטותיו כלפי
לאדם בביטוי
רצונותיו
לסייע
בביטוי
( )2לסייע לאדם ()2
צדדים שלישיים; צדדים שלישיים;
מימושפעולות לשם מימוש
לבקשתו,
האדם,לשם
פעולות
בשם
לבקשתו,
האדם ,לבצע
( )3לבצע בשם ()3
בהיקף ובדרך שתיקבע
שתיקבע
זכויותיו,
ומיצויובדרך
החלטותיובהיקף
החלטותיו ומיצוי זכויותיו,
בתקנות.
בתקנות.
יקבלשלהחלטות בשמו של
בשמו
החלטות לא
יקבל החלטות
בקבלת
תומךלא
(ג) תומך בקבלת(ג)החלטות
האדם שהוא מסייע לו.
האדם שהוא מסייע לו.
בקבלת החלטות לבגיר
לבגיר
תומך
החלטות
בקבלתלמנות
תומך רשאי
המשפט
למנות
רשאי בית
(ד) בית המשפט (ד)
בקשר לענייניו בעצמו.
בעצמו.
החלטות
לענייניו
בקשרלקבל
תמיכה
החלטות
לקבלקבלת
שיכול עם
שיכול עם קבלת תמיכה
החלטות לאדם ,יפרט
יפרט
בקבלת
תומךלאדם,
החלטות
המשפט
בקבלת
תומך בית
המשפט מינה
(ה) מינה בית (ה)
ישמש כתומך בקבלת
בקבלת
שלגביהם
העניינים כתומך
שלגביהם ישמש
בהחלטתו את
בהחלטתו את העניינים
ויקבע את תפקידיו
תפקידיו
אתהמינוי,
תקופת
אתויקבע
המינוי,
תקופתויקבע
החלטות
החלטות ויקבע את
ו–(ב) ,כולם או חלקם.
חלקם.
קטנים (א)
כולם או
בסעיפים
(א) ו–(ב),
כאמור
קטנים
וסמכויותיו
וסמכויותיו כאמור בסעיפים
והשירותים החברתיים ושר
החברתיים ושר
והשירותיםהרווחה
בהסכמת שר
הרווחה
(ו) השר ,בהסכמת(ו)שר השר,
ובאישור ועדת החוקה
החוקה
הבריאות,
ובאישור ועדת
ובהתייעצות עם שר
שר הבריאות,
האוצר
האוצר ובהתייעצות עם
הוראות נוספות לעניין
לעניין
לקבוע
נוספות
רשאי
הוראות
הכנסת,
לקבוע
ומשפט של
הכנסת ,רשאי
חוק ומשפט של חוק
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תפקידיו וסמכויותיו של תומך בקבלת החלטות ,וכן רשאי
הוא לקבוע הוראות נוספות לעניין תומך בקבלת החלטות,
לרבות בעניינים אלה:
()1

מי רשאי להתמנות לתומך בקבלת החלטות;

()2

ההכשרה הנדרשת מתומך בקבלת החלטות;

( )3חובות ,אחריותו ודרכי פעולתו של תומך בקבלת
החלטות;
( )4הוראות בנוגע למצבים המצדיקים בחינה מחדש
של המינוי ,לרבות בחינת חלופות אחרות;
( )5קביעת האפשרות של אדם בעל כשירות,
כמשמעותו בפרק שני ,1למנות תומך בקבלת החלטות
בדרך שבה נערך ייפוי כוח מתמשך ולהחיל לעניין
זה הוראות החלות על ייפוי כוח מתמשך בשינויים
שיקבע.
()6
(ז)
הוספת סעיף 67ג
ופרק שלישי1
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כללים בדבר ביטול ופקיעה של צו מינוי.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף ".68

אחרי סעיף 67ב לחוק העיקרי יבוא:
"סמכויות פיקוח

67ג( .א) האפוטרופוס הכללי יסמיך ,מבין עובדי משרדו ,מפקחים
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף זה ,כולן או חלקן,
לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה; הודעה על
ההסמכה תפורסם ברשומות.
(ב) לא ימונה מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) ,אלא אם כן
מתקיימים בו כל אלה:
( )1הוא לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת
משמעת ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור
אשר מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא
ראוי לשמש מפקח;
( )2הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות
שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה ,כפי שהורה האפוטרופוס
הכללי;
( )3הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה
האפוטרופוס הכללי.
(ג) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה ,רשאי
מפקח ,לאחר שהזדהה -
( )1לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג
לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
( )2להיכנס למקום שהכניסה אליו דרושה לשם מילוי
תפקידיו ,בכל עת סבירה ,ובלבד שלא ייכנס למקום
המשמש למגורים ,אלא על פי צו של בית משפט או
בהתקיים אחד מאלה:
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הסכמת האדם שמונה לו
שמונה לו
שניתנה
לאחרהאדם
(א) לאחר שניתנה(א)הסכמת
ניתן-לברר את דעתו -
דעתו
אתלא
לבררואם
אפוטרופוס,
אפוטרופוס ,ואם לא ניתן
ובלבד שהאדם האמור
האמור
האפוטרופוס
ובלבד שהאדם
בהסכמת
בהסכמת האפוטרופוס
אינו מתנגד;
אינו מתנגד;
מפקחמעון ,רשאי מפקח
המגורים
מקוםרשאי
היהמעון,
המגורים
(ב) היה מקום (ב)
לאחר תיאום מראש
מראש
המגורים
לשטחיתיאום
להיכנסלאחר
להיכנס לשטחי המגורים
האפוטרופוס ,ואם קיים
עםקיים
האפוטרופוס,אוואם
עםמנהל המקום
עם מנהל המקום אועם
אופן האדם בשל אופן
בשלומו של
האדם בשל
לפגיעה
חשש של
חשש לפגיעה בשלומו
מראש,בלא תיאום מראש,
האפוטרופוס -
בלא תיאום
תפקודו-של
תפקודו של האפוטרופוס
שמונה לו אפוטרופוס ומי
אפוטרופוס ומי
ובלבד שהאדם
שמונה לו
והכול
והכול ובלבד שהאדם
מתנגדים לכניסה לשטח
לכניסה לשטח
עמו אינם
מתנגדים
שמתגורר
שמתגורר עמו אינם
המגורים;
המגורים;
בדבר למסור לו כל
הנוגע כל
למסור לו
בדבראדם
הנוגע מכל
אדם לדרוש
( )3לדרוש מכל ()3
להבטיח את ביצוען של
ביצוען של
בהם כדי
שישאת
להבטיח
מסמך
בהםאוכדי
מידע או מסמך שישמידע
"מסמך"  -לרבות פלט
לרבותזו,פלט
זה; -בפסקה
"מסמך"
לפי פרק
בפסקה זו,
ההוראות
ההוראות לפי פרק זה;
המחשבים ,התשנ"ה1995-.18
התשנ"ה1995-.18
כהגדרתו בחוק
כהגדרתו בחוק המחשבים,
הנתונות לו לפי סעיף
סעיף
בסמכויות
הנתונות לו לפי
יעשה שימוש
בסמכויות
מפקח לא
(ד)שימוש
(ד) מפקח לא יעשה
אלה:ובהתקיים שני אלה:
תפקידו
ובהתקיים שני
תפקידובעת מילוי
זה ,אלא בעת מילויזה ,אלא
ואתהמזהה אותו ואת
אותו תג
באופן גלוי
עונדהמזהה
גלוי תג
באופן הוא
( )1הוא עונד ()1
תפקידו;
תפקידו;
הכלליהאפוטרופוס הכללי
חתומה בידי
האפוטרופוס
בידיתעודה
חתומהבידו
( )2יש
( )2יש בידו תעודה
סמכויותיו ,שאותה יציג לפי
שאותה יציג לפי
תפקידו ועל
סמכויותיו,
המעידה על
המעידה על תפקידו ועל
דרישה.
דרישה.
פעולה של אפוטרופוס
אפוטרופוס
עקרונות ודרכי
פעולה של
שלישי:1
פרק ודרכי
פרק שלישי :1עקרונות
חיובי האפוטרופוס

במסירותבמיומנות ,במסירות
במיומנות,בשקידה,
חייב לפעול
בשקידה,
אפוטרופוס
חייב לפעול
אפוטרופוס (א)
האפוטרופוס 67ד.
חיובי (א)
67ד.
לשמירת עניינו של האדם
של האדם
עניינו לב
ולנהוג בתום
לשמירת
התרשלות,
ובלא בתום לב
ובלא התרשלות ,ולנהוג
שלו.לטובת ענייניו שלו.
ענייניו ולא
אפוטרופסו
לטובת
שהוא
שהוא אפוטרופסו ולא
לאפוטרופוס כדי שיפעיל את
שהתמנה שיפעיל את
לאפוטרופוס כדי
בעל מקצוע
שהתמנה
(ב) בעל מקצוע (ב)
ובמקצועיות כפי שבעל
במסירותשבעל
ובמקצועיות כפי
המקצועיים יפעל
כישוריובמסירות
כישוריו המקצועיים יפעל
לקוחו.מפעיל כלפי לקוחו.
מקצוע היה
מקצוע היה מפעיל כלפי
מאדם שלישי בעבור
בעבור
שלישיהנאה
מאדם טובת
אפוטרופוס
יקבלהנאה
אפוטרופוסלאטובת
(ג)
(ג) לא יקבל
ובכפוף להוראות סעיף 48
תפקידיו,סעיף 48
להוראות
ומילוי
ובכפוף
סמכויותיו
הפעלתתפקידיו,
הפעלת סמכויותיו ומילוי
במצב של ניגוד עניינים.
עניינים.
יימצא
לאניגוד
לא יימצא במצב של

דרכי פעולתו של
אפוטרופוס שמונה
לבגיר

פעולתו של
דרכי
סמכויותיו יפעל אפוטרופוס
והפעלתאפוטרופוס
סמכויותיו יפעל
במילוי תפקידיו
(א) והפעלת
תפקידיו
במילוי 67ה.
67ה( .א)
אפוטרופוס שמונה
בהתאם לעקרונות אלה:
לעקרונות אלה:
שמונה לבגיר
לבגיר שמונה לבגיר בהתאם

ובדרך שתגביל זכויותיו
זכויותיו
האדם
שתגביל
כבודו של
שמירתובדרך
של האדם
( )1שמירת כבודו()1
במידה הפחותה ביותר;
וחירותוביותר;
וחירותו במידה הפחותה
()2

האדם;פרטיותו של האדם;
האפשר ,על
פרטיותו של
שמירה ,ככל
האפשר ,על
שמירה ,ככל ()2

ולשמוראת יכולותיו ולשמור
יכולותיו לממש
שתאפשר לאדם
לממש את
בדרך
()3לאדם
( )3בדרך שתאפשר
ליכולותיו;בהתאם ליכולותיו;
בהתאםהאפשרית,
עצמאותו
האפשרית,
על מרב עצמאותו על מרב
18

ס"ח התשנ"ה ,עמ' 366
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(ב) עם מינויו יסביר האפוטרופוס לאדם מהם תפקידיו
וסמכויותיו כאפוטרופוס ,בלשון פשוטה ובהתאם ליכולת
הבנתו ,ואם הוא אדם עם מוגבלות  -תוך שימוש באמצעי
עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין.
(ג) האפוטרופוס ימסור לאדם מידע שיש בידו בנוגע
לענייניו האישיים והרכושיים ומידע הנוגע לטיפולו של
האפוטרופוס בענייני האדם ,בשפה המובנת לו ובהתאם
ליכולת הבנתו ,ויסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו
או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.
(ד) האפוטרופוס יסייע לאדם ויעודד אותו לקבל החלטות
בעצמו בעניינים הנוגעים לו ,ככל שהאדם מסוגל לכך.
(ה) האפוטרופוס יפעל בדרך שתאפשר לאדם לשמור על
ערכיו התרבותיים והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי
הקהילה ,לרבות בפעילויות חברתיות ,תרבותיות ,שיקומיות
ותעסוקתיות.
(ו) האפוטרופוס יפעל בדרך שתאפשר לאדם לשמור על
קשרים עם בני משפחה וחברים.
(ז) האפוטרופוס יתייעץ לפי הצורך עם גורמים מקצועיים
ובני משפחה וחברים קרובים של האדם וייעזר בהם לשם
קידום ענייניו ,והכול תוך שמירה על פרטיותו.
(ח) אפוטרופוס ,לרבות אפוטרופוס שמונה לאדם שמצבו
ויכולת הבנתו משתנים מזמן לזמן או מעניין לעניין,
יפעל במילוי תפקידיו מתוך התחשבות בשינויים במצבו
או בהבנתו ,לרבות לעניין שמיעת דעתו ,התייעצות עמו,
התחשבות ברצונותיו ועידודו לקבל החלטות ולנהל את
העניינים הנוגעים לו בעצמו בזמנים או בעניינים שבהם
הוא מסוגל לכך.
דרכי קבלת החלטות 67ו.

בעניינו של
אדם שמונה לו
אפוטרופוס

(א) האפוטרופוס ישמע את דעת האדם שהוא אפוטרופסו,
ישתפו בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו ויתייעץ עמו ,אם
ניתן לברר את דעתו; לשם כך ימסור האפוטרופוס לאדם
את המידע הדרוש לו ,לרבות מהות העניין נשוא ההחלטה
או הפעולה ,החלופות האפשריות ,היתרונות והחסרונות
שבבחירת כל אחת מהן ואת המלצתו של האפוטרופוס ,אם
ישנה ,והטעמים ביסודה; לעניין סעיף זה" ,ניתן לברר את
דעתו" ו"מסוגל להבין בדבר"  -לרבות לאחר שניתן לו מידע
בדרך האמורה בסעיף קטן (ג).
(ב) בקבלת החלטות בעניינים שבסמכותו יפעל אפוטרופוס
לפי המפורט להלן:
( )1אם נתן האדם שהוא אפוטרופסו הנחיות מקדימות
כאמור בסעיף 35א באותו עניין  -בהתאם להנחיות
המקדימות ,בכפוף להוראות סימן ו' בפרק שני;1
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מקדימות  -לפי רצונו
רצונו
הנחיות
האדם -לפי
מקדימות
הנחיות נתן
האדם אם לא
( )2אם לא נתן ()2
משמעותבדבר ואת משמעות
מסוגל להבין
בדבר ואת
אם הוא
להבין
האדם
מסוגל
של האדם אם הואשל
האדםעל -רצונו של האדם -
לעמוד
ניתןשל
רצונו
על לא
לעמודואם
ההחלטה,
ההחלטה ,ואם לא ניתן
להביןשהיה מסוגל להבין
מסוגל בעת
שהיהשהובע
לרצונו כפי
שהובע בעת
בהתאם לרצונו כפיבהתאם
מהתנהגותו בעבר או
בעבר או
ללמוד
מהתנהגותו
ללמודכפי שניתן
בדבר או
בדבר או כפי שניתן
והכולשהיו בעבר והכול
חייו כפי
בעבר
ואורח
עולמושהיו
חייו כפי
מהשקפת
מהשקפת עולמו ואורח
תגרוםשההחלטה תגרום
שההחלטה סבור
סבורהאפוטרופוס
אם כן
האפוטרופוס
אלא
אלא אם כן
לפגיעה של ממש באדם;
לפגיעה של ממש באדם;
משמעותבדבר ואת משמעות
מסוגל להבין
בדבר ואת
האדם לא
אםלהבין
( )3אם האדם לא()3מסוגל
רצונו הקודם כאמור
כאמור
לעמוד על
ניתן הקודם
ולארצונו
ההחלטהעל
ההחלטה ולא ניתן לעמוד
מתוך התחשבות ברצונו
לטובתו,ברצונו
התחשבות
בהתאם
מתוך
לטובתו- ,
בפסקה ()2
בפסקה ( - )2בהתאם
הנוכחי;
הנוכחי;
בעניין רפואי מהותי,
מהותי,
מהותי או
בעניין רפואי
בעניין אישי
מהותי או
( )4בעניין אישי ()4
לאחרלפעולה ,גם לאחר
בשעתגםמעשה
לפעולה,
מתנגד
מעשה
האדם
בשעת
אם האדם מתנגד אם
נותרה להסכמה; נותרה
להגיע עמו
להסכמה;
עמו ניסה
שהאפוטרופוס
שהאפוטרופוס ניסה להגיע
האפוטרופוסינסה האפוטרופוס
ינסה לאפוטרופסו
לאפוטרופסוהאדם
מחלוקת בין האדםמחלוקת בין
הגיע עמו להסכמה -
להסכמה -
עמו ואם לא
להסכמה,
לא הגיע
ואםעמו
להגיע
להגיע עמו להסכמה,
כמשמעותה בחוק האמור או
בחוק האמור או
אתיקה
כמשמעותה
יפנה לוועדת
יפנה לוועדת אתיקה
העניין.הוראות ,לפי העניין.
לפי למתן
בבקשה
הוראות,
המשפט
לביתלמתן
לבית המשפט בבקשה
לפי למסור לאדם לפי
האפוטרופוס
למסור לאדם
האפוטרופוס שעל
מידע והסברים
(ג) שעל
(ג) מידע והסברים
בלשון פשוטה בהתאם
בהתאם
יימסרו לו
67ה פשוטה
בלשון
סעיף
ולפי לו
יימסרו
67ה זה
סעיף זה ולפי סעיףסעיף
מוגבלות  -תוך שימוש
תוךעםשימוש
אדם
מוגבלות -
עם ואם הוא
הבנתו,
ליכולתאדם
ליכולת הבנתו ,ואם הוא
אפשרית הסבירה בנסיבות
דרךבנסיבות
הסבירה
אפשריתאו בכל
שברשותו
עזרדרך
בכל
באמצעי
באמצעי עזר שברשותו או
לגרוע מהוראות בדבר
בדבר
מהוראותכדי
סעיף קטן זה
בהוראותלגרוע
קטן זה כדי
סעיף אין
העניין;
העניין; אין בהוראות
לאנשים עם מוגבלות,
מוגבלות,
עם זכויות
שוויון
לאנשים
לפי חוק
זכויות
נגישות
שוויון
התאמות
התאמות נגישות לפי חוק
כמשמעותו באותו חוק.
באותו חוק.
כמשמעותו ציבורי
שנותן שירות
ציבורי
הנדרשות ממי
הנדרשות ממי שנותן שירות
הסכמה לפעולות
מגבילות או
לשימוש בכוח

הסכמה לפעולות
שהואשל האדם שהוא
האדםבשמו
הסכמה
ייתןשל
בשמו
הסכמה לא
אפוטרופוס
לא ייתן
אפוטרופוס 67ז.
67ז.
מגבילות או
האדםהתנועה של האדם
של חופש
התנועה את
חופשהמגבילה
לפעולה
אפוטרופסו את
אפוטרופסו לפעולה המגבילה
לשימוש בכוח
בשלהנגדו ושנדרש בשלה
בכוח סביר
ושנדרש
להשתמש
סביר נגדו
אדם
בכוח
המסמיכה
להשתמש
או המסמיכה אדם או
השיפוטי ,אלא אם כן
אם כן
אלאלצו
הסכמתו
השיפוטי,
ייתן את
ולאלצו
הסכמתו
שיפוטי,
צו שיפוטי ,ולא ייתןצואת
שהאפוטרופוס הסביר לו
הסביר לו
לאחר
שהאפוטרופוס
לאחרהסכמתו לכך
נתן את
האדםלכך
האדם נתן את הסכמתו
את משמעות העניין.
את משמעות העניין.

שמירת מידע

החלטות מהותיות שקיבל
לגבישקיבל
מהותיות
החלטותתיעוד
אפוטרופוס ישמור
ישמור תיעוד לגבי
67ח( .א)
מידע אפוטרופוס
שמירת (א)
67ח.
ולגבי פעולות שפעל
שפעל
אפוטרופסו
ולגבי פעולות
אפוטרופסו שהוא
בשמו של האדם
בשמו של האדם שהוא
בענייניו.
בענייניו.
לענייןזהסעיף זה ,ובכלל זה
הוראותובכלל
סעיף זה,
לקבוע
לעניין
רשאי
הוראות
לקבוע השר
(ב) השר רשאי (ב)
התיעוד בהתאם לסוגי
לשמירת לסוגי
התקופות בהתאם
לשמירת התיעוד
הוראות לעניין
הוראות לעניין התקופות
המסמכים שיקבע".המסמכים שיקבע".

תיקון סעיף 68
בסעיף 68 -לחוק העיקרי -
.32העיקרי
בסעיף  68לחוק
.32

()1

תיקון סעיף 68

שמונה לו אפוטרופוס";
אפוטרופוס";
"או האדם
יבואלו
שמונה
החסוי"
"אואוהאדם
הדין
יבוא
"פסול
החסוי"
במקום
הדין או
"פסולמקום,
במקום בכל
בכל מקום)1( ,

"ושל אדם שמונה לו
שמונה לו
חסוי" יבוא
ושל אדם
דין"ושל
יבוא
פסול
חסוי"
ושל"של
במקום
פסול דין
קטן (א),
בסעיף"של
( )2במקום
( )2בסעיף קטן (א),
אפוטרופוס";
אפוטרופוס";

ספר החוקים  ,2550ג' בניסן התשע"ו11.4.2016 ,
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( )3בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "לאחר ששקל את רצונו של האדם ,חשיבות הטיפול,
נחיצותו ,דחיפותו ,הפגיעה האפשרית באורח חייו ואת סיכויי השיפור באיכות חייו
של האדם";
()4

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) בפרק זה ,למעט בסעיף " ,80אדם שמונה לו אפוטרופוס"  -לרבות אדם שבית
המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס ,והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו
התנאים למינוי".

הוספת סעיף 68א

.33

תיקון סעיף 69

.34
.35
.36
.37
.38

אחרי סעיף  68לחוק העיקרי יבוא:
"ייצוג בעניינים
רפואיים

68א .בית המשפט ישקול למנות עורך דין בהתאם להוראות חוק
הסיוע המשפטי ,התשל"ב1972- ,19לאדם שאינו מיוצג על ידי
עורך דין ,בהתקיים אחד מאלה:
( )1הוגשה לבית המשפט בקשה בידי אפוטרופוס למתן
הוראות לפי סעיף 67ו(ב)( ,)4לגבי פעולה בעניין רפואי מהותי
שהאדם שהוא אפוטרופסו מתנגד לה או התנגד לה בסמוך
לפני כן;
( )2הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס לצורך
טיפול רפואי מהותי והאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס
מתנגד או התנגד בסמוך לפני כן למינוי או לטיפול ואין לו
קרוב הנמצא עמו בקשר".

תיקון סעיף 70
תיקון סעיף 72
תיקון סעיף 76
תיקון סעיף 77

בסעיף  69לחוק העיקרי ,במקום "חסוי" יבוא "האדם שמונה לו אפוטרופוס".
בסעיף  70לחוק העיקרי ,במקום "חסוי" יבוא "אדם שמונה לו אפוטרופוס".
בסעיף  72לחוק העיקרי ,במקום "החסוי" יבוא "האדם שמונה לו אפוטרופוס".
בסעיף  )2(76לחוק העיקרי ,במקום "והשלישי" יבוא "עד השלישי".
בסעיף  77לחוק העיקרי -
()1

האמור בו יסומן "(א)" ,ובו "במקום "החסוי" יבוא "האדם שמונה לו אפוטרופוס";

()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) על שאלת תוקפם והיקפם של ייפוי כוח מתמשך לפי פרק שני 1או של
הנחיות מקדימות למיופה כוח לפי הפרק האמור ,יחול דין מקום מושבו של
הממנה ביום עריכת ייפוי הכוח המתמשך; הוראות אלה לא יחולו לעניין שינוי,
הגבלה ,ביטול או פקיעה של ייפוי כוח מתמשך".

תיקון סעיף 80

.39

בסעיף  80לחוק העיקרי -
()1

ההגדרה "חסוי"  -תימחק;

()2

בהגדרה "קרוב" ,לפני "אב" יבוא "בן זוג;",

( )3בהגדרה ""מקום מושב" ,של אדם" במקום "וחסוי" יבוא "ואדם שמונה לו
אפוטרופוס";
()4

אחרי ההגדרה "מקום מושב" יבוא:
""חוק זכויות החולה"  -חוק זכויות החולה,

19
20

830

התשנ"ו1996-;20

ס"ח התשל"ב ,עמ' .95
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
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שוויוןעםזכויות לאנשים עם
לאנשים
זכויות חוק
מוגבלות" -
עםשוויון
לאנשיםחוק
מוגבלות" -
שוויוןעםזכויות
לאנשים
"חוק שוויון זכויות"חוק
מוגבלות ,התשנ"ח1998-;21
מוגבלות ,התשנ"ח1998-;21
והצרכים של האדם;
האדם;
האינטרסים
והצרכים של
הזכויות,
האינטרסים
אדם  -מכלול
הזכויות,
"טובתו" של
"טובתו" של אדם  -מכלול
כמשמעותו בסעיף 32ב(א);
בסעיף 32ב(א);
מתמשך" -
כמשמעותו
"ייפוי כוח
"ייפוי כוח מתמשך" -
התשכ"ה1965- ,22למעט מקום
מעונות ,למעט מקום
התשכ"ה1965-,22
הפיקוח על
מעונות,
כהגדרתו בחוק
הפיקוח על
בחוק -
"מעון"  -כהגדרתו"מעון"
שאינו משמש למגורים;
למגורים;
שהיה
שהיה שאינו משמש
"השר"  -שר המשפטים".
"השר"  -שר המשפטים".
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 80
העיקרי
.40לחוקאחרי
סעיפיםסעיף 80
הוספת אחרי
.40

80א עד 80ג
"תחולת הוראות
על עובר

הוספת סעיפים
80א עד 80ג

"תחולת הוראות
אפוטרופוס של אדם ועל
שלעלאדם ועל
אפוטרופוס זה
החלות לפי חוק
הוראותזה על
80א.לפי חוק
הוראות החלות
80א.
על עובר
המשפט רשאי למנות
למנות
שבית
רשאי
אפוטרופוס או
שבית המשפט
שמונה לו
אפוטרופוס או
אדם שמונה לו אדם
המחויבים ,גם על אפוטרופוס
בשינוייםאפוטרופוס
המחויבים ,גם על
אפוטרופוס יחולו,
לובשינויים
לו אפוטרופוס יחולו,
אפוטרופוס או שבית המשפט
שבית המשפט
שמונה לו
אפוטרופוס או
עוברלוועל עובר
שמונה
של עובר ועל עוברשל
למנות לו אפוטרופוס.
אפוטרופוס.
רשאי למנות לו רשאי

פרשנות לעניין
המונח אדם
חסוי בחיקוק

פרשנות לעניין
כמשמעותו חסוי כמשמעותו
הנוגעת לאדם
חסוי
הוראה
בחיקוקלאדם
נקבעההנוגעת
80ב .הוראה
נקבעה בחיקוק
80ב.
המונח אדם
המשפטיתהכשרות המשפטית
פרסומו של חוק
ערבהכשרות
כנוסחוחוק
פרסומו של
בחוק זה,
בחוק זה ,כנוסחו ערב
חסוי בחיקוק
התשע"ו2016- ,23תהיה
 ,)18תהיה
התשע"ו2016-,23
והאפוטרופסות (תיקון מס'
והאפוטרופסות (תיקון מס' ,)18
שבית המשפט מינה לו
מינה לו
המשפט מי
המונח "חסוי"
מי שבית
"חסוי"של
משמעותו
משמעותו של המונח
המשפט רשאי למנות לו
למנות לו
רשאישבית
המשפטאו מי
שביתסעיף 33
אפוטרופוס לפי
אפוטרופוס לפי סעיף  33או מי
התקיימוהוברר אם התקיימו
אםעדיין לא
הוברראם
והוא אף
עדייןר,לא
אםכאמו
אפוטרופוס
אפוטרופוס כאמור ,והוא אף
למינוי ,והכול לפי העניין.
התנאים העניין.
התנאים למינוי ,והכול לפי

עדכון סכומים

יעודכנו ב– 1בינואר בכל
בינואר בכל
בחוק זה
הקבועיםב–1
זה יעודכנו
הסכומים
הקבועים בחוק
80ג( .א)
סכומיםהסכומים
עדכון (א)
80ג.
לשיעור שינוי המדד
המדד
בהתאם
שינוי
העדכון),
יוםלשיעור
בהתאם
(בסעיף זה -
העדכון),
שנה
שנה (בסעיף זה  -יום
הידוע ב– 1בינואר של
בינואר של
ב– 1המדד
לעומת
הידוע
העדכון
ביוםהמדד
לעומת
הידוע
הידוע ביום העדכון
השנה הקודמת .השנה הקודמת.
(ב)

הסכומים המעודכנים".
המעודכנים".
הסכומיםהודעה על
עלברשומות
יפרסם
הודעה
השר
ברשומות
השר יפרסם (ב)

תיקון סעיף 83
יבוא(" :א)" ואחריו יבוא:
ואחריו יסומן
האמור בו
"(א)"
העיקרי,
בו יסומן
לחוק
האמור
בסעיף 83
.41העיקרי,
בסעיף  83לחוק
.41
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הכנסת,ומשפט של הכנסת,
החוקה חוק
ומשפט של
חוק ועדת
ובאישור
החוקה
הבריאות
ובאישור ועדת
בהסכמת שר
הבריאות
"(ב)שרהשר,
"(ב) השר ,בהסכמת
רשאי -
רשאי -
בעלהיותו של אדם בעל
קביעת
לצורךאדם
היותו של
מומחה
קביעת
לצורךדעת
למתן חוות
מומחה
כללים
לקבוע דעת
למתן חוות
( )1לקבוע כללים()1
קביעת היותו מסוגל או
מסוגל או
היותולצורך
ו–32יט או
קביעת
32טו
לצורך
32יג,או32יד,
ו–32יט
סעיפים
לעניין 32טו
32יג32 ,יד,
כשירות
כשירות לעניין סעיפים
ולענייןדעתו ורצונו ולעניין
להביע את
אדםורצונו
דעתו
אתשל
יכולתו
לענייןלהביע
שלר ,אדם
יכולתובדב
לענייןלהבין
לאר,מסוגל
לא מסוגל להבין בדב
להליכים לפי חוק זה;
בנוגע זה;
לפי חוק
ענייניו
להליכים
לנהל את
ענייניואובנוגע
החלטות
לקבלאת
יכולתו לנהל
יכולתו לקבל החלטות או
מוסמכים לתת חוות דעת
חוות דעת
שיהיו
רופאיםלתת
מוסמכים
שיהיו על
מומחים נוסף
סוגי רופאים
נוסף על
לקבוע
מומחים
( )2לקבוע סוגי ()2
לרבות כללים בדבר
בדבר
חלקם,
כללים
כולם או
(,)1לרבות
חלקם,
בפסקה
האמורים או
בעניינים ( ,)1כולם
האמורים בפסקה
מומחה בעניינים מומחה
הכשרה ,מומחיות וניסיון;
הכשרה ,מומחיות וניסיון;
רשאים לתת חוות דעת
שיהיודעת
לתת חוות
מומחים
רשאים
רשימת
שיהיו
העמדת
מומחים
בדבר
רשימת
כללים
העמדת
בדברלקבוע
( )3לקבוע כללים()3
האמורים בפסקה (;)1
בעניינים(;)1
האמורים בפסקה
מומחה בעניינים מומחה

21
22
23

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
ס"ח התשע"ו ,עמ' .798

ספר החוקים  ,2550ג' בניסן התשע"ו11.4.2016 ,
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( )4לקבוע כללים הנוגעים לבעלי מקצוע כהגדרתם בסעיף 32טו ,לרבות כללים
בדבר הכשרה ,מומחיות וניסיון".
תיקון התוספת

.42

הוספת תוספת
שנייה

.43

תיקון חוק השמות
 -מס' 7

.44

בחוק השמות ,התשט"ז1956- ,24בסעיף  ,14במקום "של חסוי" יבוא "של אדם שמונה לו
אפוטרופוס או שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס ,והוא אף אם עדיין לא הוברר
אם התקיימו התנאים למינוי" ,ובמקום "החסוי" יבוא "האדם".

תיקון פקודת
התעבורה  -מס' 114

.45

בפקודת התעבורה ,25בסעיף  ,1בהגדרה "בעל" ,בפסקה ( ,)4במקום "חסוי כמשמעותם
בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב "1962-יבוא "אדם שמונה לו
אפוטרופוס".

תיקון חוק הירושה
 -מס' 14

.46

בחוק הירושה ,התשכ"ה1965-- 26

תיקון חוק מרשם
האוכלוסין  -מס' 18

.47

תיקון חוק
הסיוע המשפטי -
מס' 17

.48

תיקון חוק
זכויות החולה -
מס' 10

.49

תיקון חוק
מידע גנטי  -מס' 6

.50

בתוספת לחוק העיקרי ,במקום הכותרת יבוא:

"תוספת

ראשונה".

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת שנייה
(סעיף 32ו(ה))
חיקוקים שהסמכויות הנתונות בהם לאפוטרופוס יהיו נתונות גם למיופה כוח לפי
פרק שני.":1

()1

בסעיף 67א(א)( ,)4במקום "חסוי" יבוא "אדם שמונה לו אפוטרופוס";

()2

בסעיף  ,135במקום "וחסוי" יבוא "ואדם שמונה לו אפוטרופוס".

בחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה1965- ,27בסעיף

30א ,במקום "חסוי" יבוא "אדם שמונה

לו אפוטרופוס".
בחוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב1972- ,28בתוספת ,אחרי פרט  8יבוא:
"(( )9א) לאדם לפי הוראות סעיף 68א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
התשכ"ב ,1962-וסעיפים  3ו– 4לא יחולו;
(ב) לאדם שניתן לו ייצוג לפי פרט משנה (א) לשם ייצוג בערעור על החלטה
למינוי אפוטרופוס ,וסעיף  3לא יחול".
בחוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996- ,29בסעיף  ,16במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) על ייפוי כוח לפי סעיף זה ועל אופן עריכתו יחולו הוראות פרק שני 1לחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב ,1962-בשינויים המחויבים".
בחוק מידע גנטי ,התשס"א2000-- 30
()1

בכל מקום ,למעט בסעיפים 28ג ו–28ה -
(א) במקום "חסוי" יבוא "אדם שמונה לו אפוטרופוס",
(ב)

24
25
26
27
28
29
30

832

במקום "החסוי" יבוא "האדם שמונה לו אפוטרופוס";

ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;94התשע"ד ,עמ' .745
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;163ס"ח התשע"ה ,עמ' .238
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;63התשע"ב ,עמ' .523
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;270התשע"ב ,עמ' .202
ס"ח התשל"ב ,עמ'  ;95התשע"ו ,עמ' .695
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;327התשע"ה ,עמ' .136
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;62התשע"ד ,עמ' .604
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(ג)

שמונה לו אפוטרופוס";
אפוטרופוס";
יבוא "לאדם
שמונה לו
"לחסוי"
"לאדם
במקום
(ג) יבוא
במקום "לחסוי"

(ד)

שמונה לו אפוטרופוס";
אפוטרופוס";
יבוא "מאדם
שמונה לו
"מחסוי"
"מאדם
במקום
(ד) יבוא
במקום "מחסוי"

שמונה לו אפוטרופוס";
אפוטרופוס";
יבוא "באדם
שמונה לו
"בחסוי"
"באדם
במקום
(ה)יבוא
(ה) במקום "בחסוי"
()2

בסעיף - 2

()2

בסעיף - 2

"אחראי על מחקר" יבוא:
מחקר" יבוא:
ההגדרה
לפניעל
"אחראי
(א) לפני ההגדרה(א)
המשפט רשאי למנות
למנות
שבית
רשאי
המשפטאדם
שבית -לרבות
אפוטרופוס"
לרבות אדם
שמונה לו
אפוטרופוס" -
""אדם שמונה לו ""אדם
אם התקיימו התנאים
התנאים
התקיימוהוברר
אםעדיין לא
הוברראם
והוא אף
עדיין לא
אפוטרופוס,
לו אפוטרופוס ,והואלואף אם
למינוי;";
למינוי;";
(ב)
()3
ׁׁ()4

תימחק;""חסוי""  -תימחק;
ו"קטין"" -,המילה
"חסוי"""חסוי""
המילה
דין",
ו"קטין"",
"חסוי"""פסול
בהגדרה
(ב) דין",
בהגדרה ""פסול

עובר" יבוא "בעובר";
"בעובר";
"בחסוי שהוא
עובר" יבוא
במקום
שהוא
"בחסוי28ג,
במקום בסעיף
בסעיף 28ג)3( ,
בסעיף 28ה )4(ׁׁ -

בסעיף 28ה -

יבוא "אדם שמונה לו
שמונה לו
שהוא עובר"
חסוי "אדם
לרבות יבוא
שהוא עובר"
חסוי "חסוי,
במקום
לרבות
בפסקה (,)1
במקום "חסוי,
(א) בפסקה (( ,)1א)
אפוטרופוס ,עובר"; אפוטרופוס ,עובר";
(ב)

עובר" יבוא "בעובר";
"בעובר";
"בחסוי שהוא
עובר" יבוא
במקום
שהוא
"בחסוי (,)3
במקום בפסקה
בפסקה (( ,)3ב)

יבוא "אדם שמונה לו
שמונה לו
שהוא עובר"
חסוי "אדם
לרבות יבוא
שהוא עובר"
חסוי "חסוי,
במקום
לרבות
בפסקה (,)4
במקום "חסוי,
(ג) בפסקה (( ,)4ג)
אפוטרופוס ,עובר" .אפוטרופוס ,עובר".
התשס"ה2004-31
העבירה ,תיקון חוק
מגבלות
תיקון חוק
מגבלות,
התשס"ה2004-,31
לסביבת נפגע
העבירה,
נפגע מין
לסביבתעבריין
חזרתו של
עבריין מין
מגבלות על
חזרתו של
.51על בחוק
מגבלות
בחוק
.51
על חזרתו של
על חזרתו של עבריין
5
בסעיף
5
בסעיף
עבריין מין לסביבת
מין לסביבת נפגע

העבירה -
העבירה( -)1מס' 4
יבוא
נפגע 4חסוי)"
מס'-
(בסעיף זה
אפוטרופוס
שמונה לו
במקום "חסוי
"חסוי(ב)(,)3
בסעיף קטן
בסעיף קטן ()1
חסוי)" יבוא
(בסעיף זה -
אפוטרופוס
שמונה לו
(ב)( ,)3במקום
שמונה לו אפוטרופוס".
"אדם שמונה לו "אדם
אפוטרופוס".

אפוטרופוס" ,ובכל מקום,
שמונה
יבוא "באדם
"בחסוי"
במקום
"בחסוי"(ג),
בסעיף קטן
לו מקום,
ובכל
אפוטרופוס",
שמונה לו
"באדם
יבוא
( )2בסעיף קטן (ג))2(,במקום
יבוא "האדם כאמור".
"החסוי"
במקום
כאמור".
"האדם
במקום "החסוי" יבוא
התשס"ח2008-32
השתלת
תיקון חוק
איברים-,התשס"ח2008-- 32
בחוק השתלת
איברים,
בחוק
השתלת.52
.52

איברים  -מס' 2

()1

()2

ההגדרה "חסוי"  -תימחק;
ההגדרה בסעיף
()1
 ,1תימחק;
"חסוי" -
בסעיף ,1

בסעיף )2( - 20

תיקון חוק השתלת
איברים  -מס' 2

בסעיף - 20

שמונה לו אפוטרופוס";
יבוא "מאדם
"מחסוי"
במקום
השוליים,
(א)
אפוטרופוס";
שמונה לו
"מאדם
יבוא
בכותרת"מחסוי"
השוליים ,במקום
(א) בכותרת
(ב)

שמונה לו אפוטרופוס";
יבוא "אדם
במקום "חסוי"
מקום,
במקום בכל
בכל מקום( ,ב)
אפוטרופוס";
שמונה לו
יבוא "אדם
"חסוי"

(ג)

יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
(ג) (ב) אחרי
אחרי סעיף קטן
שבית לרבות אדם שבית
אפוטרופוס" -
שמונה לו
סעיףלוזה" ,אדם
לעניין
לרבות אדם
אפוטרופוס" -
שמונה
"(ג)"אדם
"(ג) לעניין סעיף זה,
עדיין לא הוברר אם
אםאם
הוברר
והוא אף
עדיין לא
אפוטרופוס,
לו אף אם
והוא
למנות
אפוטרופוס,
המשפט רשאי
המשפט רשאי למנות לו
התקיימו התנאים למינוי;";
התקיימו התנאים למינוי;";

אפוטרופוס"" ,לחסוי"
"לחסוי"
שמונה לו
אפוטרופוס",
יבוא "אדם
שמונה לו
במקום "חסוי"
יבוא "אדם
מקום,
"חסוי"
 ,25בכל
במקום
בסעיף
( )3בסעיף  ,25בכל()3מקום,
יבוא "האדם כאמור";
כאמור";
"החסוי"
"האדם
ובמקום
כאמור",יבוא
"לאדם"החסוי"
ובמקום
יבוא
יבוא "לאדם כאמור",
()4

שמונה לו אפוטרופוס".
אפוטרופוס".
יבוא "אדם
שמונה לו
במקום "חסוי"
יבוא "אדם
בסעיף ,36
במקום "חסוי"
בסעיף )4( ,36

תחילה
ואולם -
יום -הפרסום);
ואולם
(להלן -
הפרסום);
יוםפרסומו
מיום
(להלן -
חודשים
פרסומו
שישה
מיום
חודשים זה
תחילתו של חוק
חוק זה שישה
תחילה תחילתו של .53
.53

31
32

ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;6התשע"ד ,עמ' .575
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;394התשע"ב ,עמ' .606
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( )1תחילתו של סעיף 67ג לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,שלושה חודשים מיום
הפרסום;
( )2תחילתו של סעיף  18ושל פרק שני 1לחוק העיקרי למעט סעיף 32לה 12 ,חודשים
מיום הפרסום;
()3

תחילתו של סעיף 32לה לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה 15 ,חודשים מיום הפרסום;

( )4תחילתן של הוראות סעיף 67ב לחוק העיקרי ושל המילים "לרבות האפשרות
למנות תומך בקבלת החלטות" בסעיף 33א(א)( ,)3כנוסחם בחוק זה 24 ,חודשים מיום
הפרסום; ואולם שר המשפטים ,בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר
האוצר ,רשאי לקבוע ,בצו ,מועד מוקדם יותר; עד למועד תחילתו של סעיף זה ,רשאי
שר המשפטים ,בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר ,לקבוע נוהל
זמני שיכול שיהיה מוגבל לאזורים מסוימים ,לתקופות מסוימות ולעניינים מסוימים,
ואין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיף .68
הוראות מעבר

.54

תקנות ראשונות

.55

(א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של ייפוי כוח שניתן לפי חוק זכויות
החולה ,התשנ"ו ,1996-לפני תחילתו של פרק שני 1לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה.
(ב) צווי אפוטרופסות לענייני גוף שניתנו לפי החוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה
יראו אותם כצווים לעניינים אישיים לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה; צווים לכלל
ענייניו של אדם לפי החוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה יראו אותם כצווים שניתנו
לעניין רכושו של אדם ולענייניו האישיים לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ,כל עוד
לא נאמר אחרת בצו המינוי.
(ג) על צוואות שנערכו לפני יום התחילה יחולו הוראות החוק העיקרי והוראות כל
דין שהיו בתוקפן ערב יום התחילה.
תקנות ראשונות לפי סעיף (83ב)( )1לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,יובאו לאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום הפרסום.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
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