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 המשפטית והאפוטרופסות הכשרות חוק 
 1962-ב"כתש

 כפי שפורסם בנבו 

 

 תוכן ענינים

 Go 5 פרק ראשון: כשרות משפטית 
 Go 5 ת ולחובותלזכויוכשרות    1סעיף 
 Go 5 כשרות לפעולות משפטיות   2סעיף 
 Go 5 קטינות ובגירות   3סעיף 
 Go 5 עולות של קטיןפ   4סעיף 
 Go 5 ביטול פעולות של קטין   5סעיף 
 Go 5 ותטול פעולסייג לבי   6סעיף 
 Go 5 פעולות בטלות א  6סעיף 
 Go 5 פעולות טעונות אישור בית המשפט   7סעיף 
 Go 5 הכרזת פסלות   8 סעיף

 Go 5 פעולות של פסול דין   9סעיף 
 oG 5 זהביטול ההכר   10סעיף 
 Go 5 חישוב גיל   11סעיף 
 Go 6 חזקת תאריך הלידה   12סעיף 
 Go 6 ת דיניםירשמ   13סעיף 
 Go 6 המרת דתו של קטין א  13סעיף 

 Go 6 פרק שני: הורים וילדיהם הקטינים 
 Go 6 מעמד ההורים   14סעיף 
 Go 6 תפקידי ההורים   15סעיף 
 Go 6 בת ציות הקטיןוח   16סעיף 
 Go 6 קנה מידה לחובת ההורים   17סעיף 
 Go 6 שיתוף בין ההורים   18סעיף 
 Go 7 הכרעת בית המשפט   19 סעיף

 Go 7 פעולות טעונות אישור בית המשפט   20סעיף 
 Go 7 הגנת צד שלישי   21 יףסע

 Go 8 אחריות ההורים   22סעיף 
 Go 8 הכנסות הקטין ונכסיו   23סעיף 
 Go 8 הסכם בין הורים החיים בנפרד   24סעיף 
 Go 8 קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים   25סעיף 
 Go 8 הורה שאינו מסוגל למלא חובתו   26סעיף 
 Go 8 שלילת האפוטרופסות או הגבלתה   27סעיף 
 Go 8 אפוטרופוס בנוסף על הורה   28סעיף 
 Go 8 זכותם של הורים שכולים א  28סעיף 
 Go 8 בין קטין ובין הורי הוריובקשה בעניין קשר  ב  28סעיף 
 Go 9 הורה שאפוטרופסותו הוגבלה   29סעיף 
 Go 9 29,  28לסעיפים  סייגים   30סעיף 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm
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 Go 9 נכסים שאינם בהנהלת ההורים   31סעיף 
 Go 9 שמירת דינים   32סעיף 

 Go 9 : ייפוי כוח מתמשך1פרק שני 
 Go 9 סימן א': הגדרות 

 Go 9 1גדרות   פרק שניה א  32סעיף 
 Go 10 סימן ב': מינוי מיופה כוח  

 Go 10 חמינוי מיופה כו ב  32סעיף 
 Go 10 מי רשאי להתמנות למיופה כוח ג  32סעיף 
 Go 10 מיופה כוח במשותף ד  32סעיף 
 Go 10 מיופה כוח מחליף ה  32סעיף 

 Go 11 סימן ג': סמכויות מיופה כוח 
 Go 11 סמכויות מיופה כוח ו  32סעיף 
 Go 14 חיובי מיופה הכוח ז  32סעיף 
 Go 14 פה כוחדרכי פעולתו של מיו ח  32סעיף 
 Go 15 דרכי קבלת החלטות בעניינו של הממנה ט  32סעיף 
 Go 16 פוי כוחתנאי לפעולה לפי יי י  32סעיף 
 Go 16 הגנת צד שלישי יא  32סעיף 
 Go 16 שכר מיופה כוח והוצאותיו יב  32סעיף 

 Go 16 סימן ד': ייפוי כוח מתמשך 
 Go 16 אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך יג  32סעיף 
 Go 17 י כוח מתמשךחתימה על ייפו יד  32סעיף 
 Go 18 ייפוי כוח רפואי טו  32סעיף 
טרופוס הכללי על יודע או לאפודיווח לאדם מ טז 32סעיף 

 ופעולות של מיופה הכוחהחלטות 
Go 19 

 Go 19 הפקדת ייפוי כוח מתמשך יז  32סעיף 
 Go 20 קבלת מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך יח  32סעיף 
 Go 20 כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך יט  32סעיף 
 Go 21 אי שלילת כשרותו המשפטית של הממנה כ  32סעיף 
 Go 21 מתמשך תקופת תוקפו של ייפוי כוח כא  32סעיף 
 Go 21 פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך כב  32סעיף 
 Go 22 מנהדי המכוח מתמשך ביביטול ייפוי  כג 32סעיף 
 Go 22 סיום תפקידו של מיופה הכוח כד 32סעיף 
 Go 23 ליחותחוק השתחולת  כה 32סעיף 
 Go 23 דינה של שליחות לפי ייפוי כוח מתמשך כו  32סעיף 

וח שפט בקשר לייפוי כ סימן ה': סמכויות בית מ  
 משךמת

Go 23 

 Go 23 מתן הוראות ואישור פעולות כז 32סעיף 
 Go 23 כוחאפוטרופוס נוסף על מיופה  נים ומינויהגבלת עניי ח  כ 32 סעיף

 Go 24 ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט כט 32סעיף 
 Go 24 שמיעת הממנה ל  32סעיף 

 Go 25 סימן ו': הנחיות מקדימות למיופה כוח 
 Go 25 למיופה כוחמתן הנחיות מקדימות  לא  32סעיף 
 Go 25 תוקפן של הנחיות מקדימות לב  32סעיף 
 Go 26 אי תחולה לג  32סעיף 
 Go 26 שמירת מידע וניהול חשבונות לד  32סעיף 
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 Go 26 תלונותמנגנון בירור  לה  32סעיף 
 Go 27 פרק שלישי: האפוטרופוסים על פי מינוי  

 Go 27 אימתי יתמנה אפוטרופוס    33סעיף 
 Go 27 שיקול דעת בית המשפט במינוי אפוטרופוס לבגיר א  33סעיף 
 Go 28 תמנות כאפוטרופוסבקשת מיופה כוח לה ב  33סעיף 
 Go 29 מי יכול להיות אפוטרופוס   34סעיף 
 Go 29 רופוסעדיפות בבחירת האפוט   35סעיף 
 Go 29 מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס א  35סעיף 
 Go 30 המשפט דם על ידי ביתת האשמיע   36סעיף 
 Go 30 הסכמת האפוטרופוס   37סעיף 
 Go 30 תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול דין   38סעיף 
 Go 30 תפקידיו של אפוטרופוס אחר   39סעיף 
 Go 30 פטור ממזונות   40סעיף 

 Go 31 הוראות בית המשפט   44עיף ס
 Go 31 מינוי אפוטרופסים אחדים   45סעיף 
 Go 31 דין אפוטרופסים משותפים   46סעיף 
 Go 31 סמכויות האפוטרופוס ואישור בית המשפט   47סעיף 
 Go 32 פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים   48סעיף 
 Go 32 הגנת צד שלישי   49סעיף 
 Go 33 השקעות   50סעיף 
 Go 33 פרטה   51סעיף 
 Go 33 הוראות בנוגע לשומה   52סעיף 
 Go 33 עותדו"ח ומתן ידינות חשבו   53סעיף 
 Go 33 בדיקת דו"חות   54סעיף 
 Go 33 הוצאות האפוטרופוס   55סעיף 
 Go 33 שכר האפוטרופוס   56סעיף 
 Go 33 אחריות האפוטרופוס   57סעיף 
 Go 34 ערובה   58סעיף 
 Go 34 מימוש הערובה   59סעיף 
 Go 34 התפטרות האפוטרופוס   60סעיף 

 Go 34 פיטורי האפוטרופוס   61 יףסע
 Go 34 פקיעת האפוטרופסות   62סעיף 
 Go 34 ססיום תפקידו של האפוטרופו   63סעיף 
צוואה או מסמך הבעת רצון של הורהו או אפוטרופסו     64סעיף 

 שהוא קרוב של קטין
Go 34 

 Go 35 בעת רצון של אפוטרופוס של בגירצוואה או מסמך ה א  64סעיף 
 Go 36 האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס   65סעיף 
 Go 36 אפוטרופוס שהיה פגם במינויו   66סעיף 
 Go 36 אפוטרופוס למעשה   67סעיף 
 Go 36 ות לנפגעי שואהועדה לעניני אפוטרופס א  67סעיף 
 Go 36 מינוי תומך בקבלת החלטות ב  67סעיף 
 Go 37 סמכויות פיקוח ג  67סעיף 

 Go 38 : עקרונות ודרכי פעולה של אפוטרופוס1פרק שלישי 
 Go 38 חיובי האפוטרופוס   ד67 סעיף

 Go 39 דרכי פעולתו של אפוטרופוס שמונה לבגיר ה  67סעיף 
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נה לו  דרכי קבלת החלטות בעניינו של אדם שמו ו  67סעיף 
 אפוטרופוס

Go 39 

 Go 40 הסכמה לפעולות מגבילות או לשימוש בכוח  ז  67סעיף 
 Go 40 שמירת מידע ח  67סעיף 

 Go 41 פרק רביעי: הוראות שונות 
 Go 41 סמכות כללית לאמצעי שמירה   68סעיף 
 Go 41 ייצוג בעניינים רפואיים א  68סעיף 
 Go 41 ממשלההיועץ המשפטי ל מדמע   69סעיף 
 Go 41 מעמדו של עובד סוציאלי   70סעיף 
 Go 41 שמירת דינים   71סעיף 
 Go 41 מעמדם של קרובים    72סעיף 
 Go 42 שינוי החלטות   74סעיף 
 Go 42 ין לאומיתסמכות מבחינה  ב   76סעיף 
 Go 42 משפט בינלאומי פרטי   77סעיף 
 Go 42 בית המשפט המוסמך   78סעיף 
 Go 42 שמירת דינים ושיפוט   79סעיף 
 Go 42 הגדרות   80סעיף 
 Go 43 על עובר תחולת הוראות א  80סעיף 
 Go 43 פרשנות לעניין המונח אדם חסוי בחיקוק  ב  80סעיף 
 Go 43 עדכון סכומים ג  80סעיף 
 Go 43 הוראות מעבר   81סעיף 
 Go 43 ביטולים   82סעיף 
 Go 44 ביצוע ותקנות   83סעיף 
 Go 44 תחילת תוקף   84סעיף 

 Go 44 תוספת ראשונה 
 Go 45 תוספת שנייה 
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 ק ראשון: כשרות משפטיתפר

 אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו. כל . 1

אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו  כל . 2
 ל בית משפט.דין ש בחוק או בפסק

 שנה הוא בגיר.  18שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו  18ם שלא מלאו לו  אד . 3

ולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן פע . 4
מראש או למפרע לפעולה מסויימת או לסוג מסויים של פעולות. יכול נציגו של 

 לה.ה הפעוקטין לבטל הסכמתו לפעולה כל עוד לא נעשת

 –ה משפטית של קטין שנעשתה שלא בהסכמת נציגו ניתנת לביטול לופע . 5

על ידי היועץ המשפטי לממשלה, תוך   –ל ידי נציגו, ואם אין לקטין נציג ע (1)
 חודש ימים לאחר שנודע להם על הפעולה;

על ידי  –ליועץ המשפטי לממשלה על הפעולה  אום לא נודע לנציג א (2)
 ה לבגיר.ים לאחר שהיודש ימהקטין, תוך ח

ולה משפטית של קטין שדרכם של קטינים בגילו לעשות כמוה, וכן פעולה פע . 6
משפטית בין קטין לבין אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהוא קטין, אינה ניתנת 

יה בה הבהסכמת נציגו, אלא אם א , אף שנעשתה של5לביטול כאמור בסעיף 
 ו.לרכוש משום נזק של ממש לקטין או

-אגב -משפטית של קטין שהיא רכישת נכס באשראי או במקח להעופ א. 6
שכירות, שכירות נכס או קבלת שירות באשראי, אין לה תוקף, על אף האמור 

 –י" סעיף זה, "אשרא , כל עוד לא באה עליה הסכמת נציגו; לענין6-ו 5בסעיפים 
 לרבות תשלום בשיעורים.

ם היתה טעונה פט אונה אישור בית המשולה משפטית של קטין טעפע . 7
כזה אילו נעשתה בידי נציגו; ואין תוקף לפעולה כל עוד לא בא עליה אישור אישור 

 בית המשפט.

ם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענינים, רשאי אד . 8
  זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא -בן  שתבית המשפט, לבק

 דין.-יזו פסול, להכראת האדם או נציגו כוחו, ולאחר ששמע

מחוייבים, ה דין יחולו, בשינויים -פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול על . 9
 .7עד  4הוראות הסעיפים 

זוגו או -ןב דין, רשאי בית המשפט, לבקשתו, לבקשת-ם שהוכרז פסולאד . 10
-פסול חו, ולאחר ששמע אתכו-קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא

זת הפסלות אם מצא שההכרזה לא היתה מוצדקת או את הכרהדין, לבטל 
 התקיים.לשהתנאים להכרזה חדלו 

מקום שמדובר בו, בניב כל שהוא, באדם בגיל פלוני, ייחשב גילו  כל . 11

רות לזכויות כש
ובותחלו  

רות לפעולות כש
פטיות מש  

ינות ובגירותקט  

ולות של קטיןפע  

 שלטול פעולות בי
 קטין

ולותפעיג לביטול סי  

ולות בטלותפע  

(3)תיקון מס'   

9731-ל"גתש  

ולות טעונות  פע
פט אישור בית המש  

רזת פסלותהכ  

דין-ולפסולות של פע  

טול ההכרזהבי  

שוב גילחי  
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והוא כשאין כוונה אחרת מפורשת או משתמעת; יום  ד, מתחילת היום בו הוא נול
 החמה של אותו יום. שקיעת ם שלפניו ונגמר עםשקיעת החמה של היומתחיל עם 

ועה שנת לידתו של אדם ולא ידוע יום לידתו, חזקה שנולד באחד בניסן יד . 12
ום לידתו, חזקה שנולד ביום  י של אותה שנה; ידוע חודש לידתו של אדם ולא ידוע

 החמישה עשר של אותו חודש.

הקובעות או  פעולותל כשרותו של אדם לראות פרק זה אינן חלות עהו . 13
את מעמדו האישי, ואינן גורעות מכל דין הקובע לענין פלוני גיל כשרות או  משנות

 תוצאות של שלילת כשרות או הגבלתה או הקובע תוצאות של הצהרת מוות.

א תומר דתו של קטין אלא אם שני הוריו נתנו מראש הסכמתם בכתב ל א() א. 13
ו של הקטין, וטרופסים או לפי בקשת אפלפי בקשת אחד ההוראו שבית המשפט, 

 אישר מראש את המרת הדת.

שנים, לא תומר דתו אלא אם, נוסף על הסכמת הוריו או   10לאו לקטין מ ()ב 
 נתן גם הוא מראש הסכמתו בכתב. א(, אישור בית המשפט לפי סעיף קטן )

חד מהוריו או של ומר דתו של קטין אלא בדת של הוריו או של אתא ל ()ג 
ולחנו, מתוך כוונה לאמצו, בששת החודשים שקדמו ך על שדם שהקטין היה סמוא

להגשת הבקשה להמרת הדת, ובתנאי שבית המשפט שוכנע כי ההמרה דרושה 
 . 1981-אדם לפי חוק אימוץ ילדים תשמ"א תולשם אימוצו של הקטין בידי או

 שפטי.אין לה תוקף מ –ה מרת דתו של קטין בניגוד להוראות סעיף זה ()ד 

 
 ק שני: הורים וילדיהם הקטיניםפר

 הקטינים. ורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהםהה . 14

ות רבוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לאפ . 15
יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם  -חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח

ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות  רשות להחזיק בקטיןתוחם; וצמודה לה הופי
 לייצגו.

ד אב ואם, לציית להוריו בכל ענין הנתון טין חייב, תוך כיבוהק . 16
 לאפוטרופסותם.

ייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים ח פוטרופסותם לקטיןבא . 17
 מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין.

רופסותם חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה;  תון לאפוטל ענין הנבכ  )א( 1. 18
עהו יכולה להינתן מראש או למפרע, הסכמתו של אחד מהם לפעולתו של ר

מסויים או באופן כללי; וחזקה על הורה שהסכים לפעולת ן בפירוש או מכללא, לעני
 דיחוי רשאי כל אחדרעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. בענין שאינו סובל 

 דעת עצמו. מההורים לפעול על

 

 .16ר' רבדים לעניין תאריכי התחילה של תיקון מס'  1

אריך הלידה תקת חז  

ים ינירת דשמ  

קטין  שלרת דתו המ  

( 1)תיקון מס' 
1965-תשכ"ה  

( 6)תיקון מס' 
1981-תשמ"א   

( 10)תיקון מס' 
1996-תשנ"ו  

מד ההורים מע  

קידי ההוריםתפ  

ת הקטין בת ציוחו  

ובת  לחה מידה קנ
 ההורים 

תוף בין ההורים שי  

( 41)תיקון מס'   
2010-תש"ע  
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פת לחוק עדכון לחוק זה והן בתוסהראשונה גוף המנוי הן בתוספת  (1) )ב( 
חוק עדכון כתובת(, ומחויב על פי  –)בסעיף זה  2005-כתובת, התשס"ה

הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, ישלח את  
עדכון לקטין כאמור בחוק וספת למשלוח דואר המידע גם לכתובת הנ

 כתובת;

פת לחוק  לחוק זה ואינו מנוי בתוסהראשונה גוף המנוי בתוספת  (2)
עדכון כתובת, המחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע להורה בעניין 
ילדו הקטין, שקיבל מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל את 

ר את המידע גם  להורהו האחר, ימסוהמידע בנפרד מהמידע שנמסר 
 רה המבקש.להו

בקשה  ( או קבלת2עם קבלת הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן )ב() ג() 
בקשה(,  –א לחוק עדכון כתובת )בסעיף זה 2לרישום כתובת נוספת כאמור בסעיף 

או פקיד הרישום כהגדרתו בחוק האמור, לפי  הראשונה ישלח גוף המנוי בתוספת 
 .רשום של הקטיןה על הבקשה למען ההעניין, הודע

לא יישלח ולא יימסר מידע בעניין קטין על ידי גוף המנוי בתוספת   ד() 
או על ידי פקיד רישום כהגדרתו בחוק עדכון כתובת, אם הורה או גורם ראשונה ה

אחר המציא להם החלטה של בית משפט שלפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה 
 החלטה של בית משפטגיש את הבקשה, או האפוטרופסות של ההורה שה

 המונעת את מסירת המידע כאמור לאותו הורה.

ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי,  שר המשפטים, באישור ה() 
 .הראשונה בצו, לשנות את התוספת

ין הנוגע לרכוש הקטין, רשאי כל נבאו ההורים לידי הסכמה ביניהם בע לא . 19
ר. לא באו ההורים לידי הסכמה דבבהמשפט והוא יכריע אחד מהם לפנות לבית 

המשפט,  ביניהם בענין אחר הנתון לאפוטרופסותם, רשאים הם יחד לפנות לבית
ובית המשפט, אם לא עלה בידו להביאם לידי הסכמה ואם ראה שיש מקום  

 או יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכון. להכריע בדבר, יכריע הוא בעצמו

ם מוסמכים לייצג את הקטין בלי שבית ריושבהן אין הה עולותלה הפוא . 20
 המשפט אישרן מראש:

יחידה משקית בחקלאות,  עברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של ה (1)
 בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

 שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק;  העולפ (2)

 בות הענין;סיניתנות לפי הנהוג בתינת מתנות, זולת מתנות ותרומות הננ (3)

 תינת ערבות;נ (4)

בלת מתנות  עולה משפטית בין הקטין לבין הוריו או קרובי הוריו, זולת קפ (5)
 הניתנות לקטין.

תוקף אף באין -( תהא בת5)20ולה של הורים הטעונה אישור לפי סעיף פע . 21
 טעונה אישור.אישור אם נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהיא 

רעת בית המשפט הכ  

ת  ולות טעונופע
 אישור בית המשפט 

נת צד שלישיהג  

( 16)תיקון מס' 
2012-תשע"ב  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 16)תיקון מס' 
2012-תשע"ב  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 16)תיקון מס' 
2012-תשע"ב  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 16)תיקון מס' 
1220-תשע"ב  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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ורים לא ישאו באחריות לנזק שגרמו לקטין תוך מילוי תפקידי הה . 22
א  ללב או לא נתכוונו לטובת הקטין; הם  אפוטרופסותם, אלא אם פעלו שלא בתום

ישאו באחריות לנזק שגרמו לרכושו של הקטין תוך מילוי תפקידי אפוטרופסותם, 
 אם פעלו בתום לב ונתכוונו לטובת הקטין.

ש לו הכנסות מעבודתו או מכל מקור אחר, ולחן הוריו ויין הסמוך על שקט . 23
יבות דומות, לקיום משק הבית הכנסותיו ישמשו, במידה נאותה לפי הנהוג בנס

המשפחתי ולסיפוק צרכי הקטין עצמו; אולם נכסיו של הקטין לא ישמשו למטרות 
משק   קיים אתכולים לי אלה, אלא במידה שבית המשפט אישר שההורים אינם 

 ספק צרכי הקטין.המשפחתי ולהבית 

פקעו בין בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הו –ים בנפרד יו הורי הקטין חהי . 24
רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה  –שעדיין קיימים ובין שלא נישאו 

האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות 
עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט קטין לבוא לא יחזיק בש ההורה

לכל ענין  –נו יהקטין, ומשאושר, דוהוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת 
 כדין החלטת בית המשפט. –זולת ערעור 

, או שבאו לידי הסכם אך 24באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף  לא . 25
  כפי 24אמורים בסעיף בוע את הענינים השאי בית המשפט לקרההסכם לא בוצע, 

יהיו אצל אמם אם אין סיבות  6ם עד גיל יייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדש
 מיוחדות להורות אחרת.

רה שאינו מסוגל למלא חובותיו לפי פרק זה בנוגע לרכושו של ילדו הקטין, הו . 26
ן, רשאי בית ה לרכושו של הקטינ או מזניח חובות אלה, או שנשקפת ממנו סכ 

בשינויים המחוייבים, ההוראות החלות על ו, ט להורות שיחולו עליהמשפ
 , כולן או מקצתן.59-ו 58,  54עד  50, 44אפוטרופסות לפי הסעיפים 

( או 3)3רה של קטין שבית משפט שלום נקט כלפיו בדרך האמורה בסעיף הו . 27
ול ממנו  המשפט לשלרשאי בית , 1960-ך( לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"4)

טין או להגבילה. הוא הדין אם הוכח להנחת דעתו של בית הקאת אפוטרופסותו על 
המשפט כי נתמלאו התנאים שבהם היה בית משפט שלום נוקט כלפי ההורה 

 בדרך האמורה.

הקטין להורה השני; ואולם רשאי  פסות עלואחד ההורים, תהא האפוטר מת . 28
י או ללטרופוס באופן כ אפו הורה, למנות לקטיןט, בנוסף על אותו בית המשפ

דין, או -לענינים שיקבע בית המשפט; והוא הדין אם אחד ההורים הוכרז פסול
שאינו מסוגל למלא חובותיו לפי פרק זה, או שבית המשפט קבע, בהחלטה 

ולן יבה סבירה, מלמלא את חובותיו האמורות, כ , ללא סעמנומקת, כי ההורה נמנ
שפט, וכן אם מה לה ממנו על ידי ביתנשל האפוטרופסות לקטיןאו מקצתן או ש

 אחד ההורים אינו ידוע, או שלא היה נשוי להורה השני ולא הכיר בקטין כבילדו.

אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין,  ,של קטין, רשאי בית המשפט הורהת מ א. 28
 .הקטיןלהחליט בבקשת הורי המת בעניין הקשר בינם ובין 

המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בית  )א( . ב28
 בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין.

ריות ההורים אח  

וסינסות הקטין ונכהכ  

כם בין הורים הס
 החיים בנפרד

( 13)תיקון מס' 
2005-תשס"ה  

יעת בית המשפט  קב
באין הסכם בין 
 ההורים 

רה שאינו מסוגל הו
 למלא חובתו

ת האפוטרופסותילשל  

הגבלתה  או  

( 7)תיקון מס'   
1983-תשמ"ג  

בנוסף על וטרופוס אפ
 הורה

( 7)תיקון מס'   
1983-תשמ"ג  

רים  הוותם של זכ
 שכולים

( 4)תיקון מס'   
1975-תשל"ו  

( 17)תיקון מס' 
2012-תשע"ב  

בקשה בעניין קשר בין 
 קטין ובין הורי הוריו

( 17)תיקון מס' 
2012-תשע"ב  
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המשפט בדרך של  א תוגש לבית28בקשה לפי סעיף זה ולפי סעיף  )ב( 
בקשה ליישוב סכסוך ותופנה ליחידת הסיוע שבבית המשפט; שר המשפטים יקבע  

 הדיון בה.דרך הגשת הבקשה ו הוראות בעניין

בנוסף על ט, גבלה אפוטרופסותו של אחד ההורים, רשאי בית המשפהו . 29
 ההורים, למנות לקטין אפוטרופוס לענינים שיקבע.

לא אם ראה סיבה ימנה בית המשפט אפוטרופוס בנוסף על הורה, א לא . 30
טענותיו;  מיוחדת לכך לטובת הקטין ולאחר שניתנה הזדמנות להורה להשמיע

 .מחוייביםבשינויים ה 46-ו 45ולו הוראות הסעיפים וטרופוס כאמור, יחמונה אפ

ו בצוואה והתנה שניהול הנכס יהיה בידי אשהקנה לקטין נכס במתנה  מי . 31
ת הורי הקטין, תנאו קיים על אף האמור אחד מהורי הקטין בלבד או בידי אדם זול

ליו הוראות הפרק נכס כזה, יחולו ע בפרק זה; צויין אדם זולת ההורים לנהל
 . 64שלישי, כולל סעיף ה

לתשלום מזונות לילדיהם  םרעות מחובת ההוריגוראות פרק זה אינן הו . 32
 .1959-הקטינים לפי הוראות חוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(, תשי"ט

 
 : ייפוי כוח מתמשך 1ק שניפר

 סימן א': הגדרות

 –בפרק זה  . א32

עות של מתן ייפוי כוח הבין את המשממי שמסוגל ל –ות" "בעל כשיר 
בהינתן התאמות לפי  –מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות 

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

 כמשמעותן בסימן ו';  –"הנחיות מקדימות למיופה כוח"  

שקבע השר לפי  ת, תעודה או אישור מומחהחוות דע –חוות דעת מומחה" "  
 (; )ב83ף סעי

 ; 1965-חוק השליחות, התשכ"ה –"חוק השליחות"  

 טו; 32כמשמעותו בסעיף  –"ייפוי כוח רפואי"  

 מי שממנה מיופה כוח לפי הוראות סימן ב'; –"ממנה"  

מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות  –"מסוגל להבין בדבר"  
 ;בקשר אליו

שית של אדם,  עים לרווחתו האיות עניינים הנוגרבל –"עניינים אישיים"  
יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או  -לצרכיו היום

 החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו.

פסותו  וראפוטרה שהו
 הוגבלה

, 28יגים לסעיפים סי
29 

סים שאינם  נכ
ים בהנהלת ההור  

ירת דינים שמ  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

1פרק שני –הגדרות   

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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 מינוי מיופה כוחסימן ב': 

אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי   )א( . ב32
כוח מתמשך(, למנות אדם אחר, אחד או יותר,  ייפוי –פרק זה )בפרק זה  הוראות

שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן )ב( ולייצגו בקשר לעניינים 
מיופה כוח(, והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך  –אלה )בפרק זה 

 .ובהתאם להוראות לפי פרק זה

ים של הממנה, כולם או שיו האיכול שיהיה בענייניייפוי כוח מתמשך י )ב( 
חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם 

 למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש.

 רשאי להתמנות למיופה כוח, יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה: )א( . ג32

 שנים;  18מלאו לו  (1)

משך בעניינו,  לתוקף ייפוי כוח מתוס ולא נכנס ה לו אפוטרופא מונל (2)
 כל עוד המינוי כאמור בתוקף;

בעת החתימה על ייפוי הכוח ובעת  –לגבי מיופה כוח לענייני רכוש  (3)
 כניסתו לתוקף מתקיימים בו שני אלה: 

הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח  )א(
 ולא ניתן לו הפטר;, 1980-חדש[, התש"ם

לחוק שיקים   3כמשמעותו בסעיף הוא אינו לקוח מוגבל חמור  )ב(
 ; 1981-ללא כיסוי, התשמ"א

הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה,  (4)
 טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין; 

או  מישרין ים תמורת תשלום, בהוא אינו מספק לממנה מגור (5)
 קרוב של הממנה;  בעקיפין, למעט אם הוא

הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח  (6)
 טו. 32יד או 32המתמשך, לפי סעיף 

לא יהיה אדם מיופה כוח לפי פרק זה, ולא יסכים להיות מיופה כוח, של  )ב( 
 קרובו של הממנה.יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא 

ו במשותף, יחולו על מינה אדם לפי סימן זה שני מיופי כוח או יותר שיפעל . ד32
(, בשינויים המחויבים, אם לא קבע הממנה 4( עד )1)46מיופי הכוח הוראות סעיף 

אחרת בייפוי הכוח; התפנה מקומו של אחד ממיופי הכוח או שחדל לפעול, באופן  
י הכוח לפעול בהתאם לייפויופי הכוח האחרים זמני או לצמיתות, ימשיכו מ

 .א קבע הממנה אחרת בייפוי הכוחולהוראות לפי פרק זה, כל עוד ל

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח מיופה כוח מחליף שיבוא במקומו של  . ה32
מיופה   ףמיופה הכוח אם מינויו יפקע; פקע מינויו של מיופה הכוח, יהיה המחלי

 .הכוח

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

 מינוי מיופה כוח 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

התמנות  מי רשאי ל
 למיופה כוח

( 18' )תיקון מס
2016-תשע"ו  

 מיופה כוח במשותף 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

 מיופה כוח מחליף

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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 יות מיופה כוחכוסמ': גסימן 

מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים  )א( . ו32
עולה שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פ

בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי 
ה א לקבל מידע שהממנמהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, וכן רשאי הו

לעניינים שבייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה רשאי לקבל בקשר 
 .כז32פט כאמור בסעיף בייפוי הכוח ולהוראות בית המש

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע  ()ב 
 בשם הממנה פעולות אלה:

 המרת דת; (1)

מוסמך הממנה לעשות   הביצוע פעולות שהי קבלת החלטות או (2)
 בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו הורה או אפוטרופוס;

 מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ; (3)

 השתתפות בבחירות; (4)

כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו   (5)
 רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות,

 ; 2005-התשס"ו

עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו   (6)
 . 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 147של אדם לפי סעיף 

יף קטן )א(, מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם  על אף האמור בסע )ג( 
הממנה פעולה מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בייפוי 

 וח:הכ 

מי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום תרומות אלא למתן  )א( (1)
שקלים   100,000שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 

 חדשים;

אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובערך שקבע מתן מתנות  )ב(
שקלים   100,000הממנה, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 

 ות העניין;נות הנהוגות בנסיבחדשים, והכול למעט מת

מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום  )ג(
שקלים   100,000שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 

 דשים;ח

פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו  )ד(
לל בזו, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין הכו

שקלים   500,000נו עולה על שקלים חדשים ואי 100,000עולה על 
 חדשים;

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

 סמכויות מיופה כוח 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

2017-ת"ט תשע"ז  
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ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על  )ה(
יעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(,  שירותים פיננסיים )י

 –מוצר פנסיוני(, למעט   –)בחוק זה  2005-התשס"ה

יל הפרישה לפי הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לג (1)
 ; 2004-ה, התשס"דלחוק גיל פריש 3ף סעי

משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות  (2)
יים )קופות  לחוק הפיקוח על שירותים פיננס 23לפי סעיף 

 ; 2005-גמל(, התשס"ה

משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר  (3)
ניגוד המשפטים בצו, בהתייצעות עם שר האוצר, שאינה ב

קוח על שירותיים פיננסיים  לחוק הפי 23סעיף  להוראות לפי
 ; 2005-)קופות גמל(, התשס"ה

או מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי  )א( (2)
לאשפוז, והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש,  

בתנאים שקבע   , , או לשחרור מאשפוז כאמור1991-התשנ"א
 הממנה;

תהיה תקפה אם במועד  לפי פסקה זו לא הסכמת מיופה כוח ()ב
שבו התבקשה ההסכמה מתנגד הממנה לבדיקה, לטיפול או 

ין זה נחתם גם בפני  לאשפוז, אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך לעני
פסיכיאטר, והממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת 

 הסכמה למרות התנגדותו;

חר  ב(, אלא לאך לפי פסקת משנה )לא ייחתם ייפוי כוח מתמש )ג(
שפסיכיאטר כאמור הסביר לממנה את משמעות ההסכמה כאמור 
ואת תוצאותיה ונוכח לדעת כי הממנה הבין את הדברים וכי ייפוי 

כוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו על הממנה ה
 לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו; 

דות כאמור בפסקת  ל התנגמקרה שיופה הכוח ב הסכמת מ )ד(
שעות או אם   48משנה )ב( לא תהיה תקפה לאשפוז העולה על 
 באותה העת הממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת.

האמור בסעיף קטן )א(, מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם  על אף  )ד( 
ת הממנה פעולה משפטית מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן נתן לכך בי

 ש:המשפט אישור מרא

העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות,   (1)
 בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

שכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על עסקה במקרקעין, למעט ה (2)
,  1972-חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב

 לא חלות עליה;

2017-ת"ט תשע"ז  
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 כות במקרקעין;לקבלת זל זכות או שעבוד שהמחאה  (3)

, חל  1972-השכרה שחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב (4)
 עליה;

ה או שעבוד של חלק  הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העבר (5)
 או מנה בעיזבון; 

מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או   (6)
לפי הנמוך, והכול שקלים חדשים,  100,000בסכום העולה במצטבר על 

 ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה;

מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה  (7)
מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח  –מפורשת 

 שקלים חדשים, לפי הנמוך; 100,000או בסכום העולה במצטבר על 

ולות הקשורות בעסקה לל זה כמה פעית אחרת, ובכ משפט פעולה (8)
  100,000שקלים חדשים, או על  500,000אחת, ששוויין עולה על 

שת כאמור בסעיף קטן אם לא ניתנה הסמכה מפור –שקלים חדשים 
 )ג(;

לחוק   23משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף  (9)
,  2005-גמל(, התשס"ההפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 

( לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר,  2)א()87כמשמעותם בסעיף 
 לחוק האמור; 25י סעיף שעבודם או עיקולם לפ

אה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן מתן ערבות או מתן הלוו (10)
בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום   –הלוואה 

 ם, לפי הנמוך; שקלים חדשי 100,000העולה על 

( עד 1התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות ) (11)
(10.) 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, הסמכויות הנתונות  (1) )ה( 
וטרופוס לפי רשימת החיקוקים המנויה בתוספת השנייה יהיו לאפ

נתונות גם למיופה כוח, בשינויים המחויבים ובכפוף לתנאים שייקבעו 
ללת בעניינים שנמסרו  בד שאותה סמכות נכ תוספת האמורה, ובל ב

למיופה הכוח בייפוי הכוח המתמשך, ובכפוף להוראות שנקבעו בייפוי  
 כוח המתמשך;ה

ר התייעצות עם השר הממונה על ביצועו של חיקוק  השר, לאח (2)
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את  

 .התוספת השנייה

לחוק השליחות, מיופה כוח יהיה מוסמך   16-ו 5ר בסעיפים על אף האמו )ו( 
וש למנות שלוח לצורך ייצוגו של הממנה בהליכים משפטיים, ובכל הנוגע לענייני רכ 

הוא יהיה מוסמך למנות שלוח לביצוע סמכויות מבין הסמכויות שהוענקו לו  –
ות בית ייפוי הכוח ולהוראבייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה ב



 

 

 
14 

 

notary net.com   .058-6163980|  טל    |info@notary-net.com 

כח, ואולם מיופה כוח לא יהיה מוסמך למנות  32-כז ו32ר בסעיפים המשפט כאמו
 וראות פרק זה.מיופה כוח אחר לפי ה

יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין פעולה משפטית בין   48יף הוראות סע )ז( 
ין פעולה הממנה לבין מיופה הכוח, בן זוגו או קרוביו של מיופה הכוח ולעני

 –ו מיופה כוח אחד; ואולם ין שני ממנים שמינמשפטית ב

אם הסמיכו שני הממנים במפורש בייפוי הכוח את מייפה הכוח  (1)
ניהם מוסמך מיופה הכוח לייצגם אף בלא לייצגם בפעולה משפטית בי

 אישור כאמור באותו סעיף;

בלא   מיופה הכוח מוסמך לייצג את הממנה לעניין פעולה ביניהם, (2)
ממנה ופה הכוח הוא קרוב של הבאותו סעיף, אם מיאישור כאמור 

ומנהל עמו משק בית משותף והממנה הסמיך אותו במפורש לעניין  
 טף של משק הבית המשותף.פעולה הקשורה בניהול השו

מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות  )א( . ז32
 .שלולא לטובת ענייניו נייניו של הממנה וולנהוג בתום לב לשמירת ע

ט, בעל מקצוע שהתמנה כמיופה כוח כדי 32בלי לגרוע מהוראות סעיף  )ב( 
שיפעיל את כישוריו המקצועיים יפעל במסירות ובמקצועיות כפי שבעל מקצוע היה 

 מפעיל כלפי לקוחו.

 יחולו לעניין מיופה כוח, בשינויים המחויבים.  57הוראות סעיף  )ג( 

לעקרונות  עלת סמכויותיו יפעל מיופה כוח בהתאםתפקידיו והפבמילוי  )א( . ח32
 אלה:

שמירה על כבודו של הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו  (1)
 במידה הפחותה ביותר;

 שמירה, ככל האפשר, על פרטיות הממנה; (2)

בדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור על מרב   (3)
 ליכולותיו.ו האפשרית, בהתאם עצמאות

, יסביר מיופה הכוח לממנה מהם  עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח )ב( 
תפקידיו וסמכויותיו כמיופה כוח, בלשון פשוטה ובהתאם ליכולת הבנתו של 

תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל  –הממנה, ואם הוא אדם עם מוגבלות 
 ן.דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניי

ישיים מידע שיש בידו בנוגע לענייניו האח ימסור לממנה מיופה הכו )ג( 
והרכושיים של הממנה ומידע הנוגע לטיפולו של מיופה הכוח בענייני הממנה, 
בלשון המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו, ויסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע 

 ם לו.לענייניו או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעי

ו בעניינים  לממנה ויעודד אותו לקבל החלטות בעצמהכוח יסייע מיופה  )ד( 
 הנוגעים לו, ככל שהממנה מסוגל לכך.

ח חיובי מיופה הכו  

( 18קון מס' )תי
2016-תשע"ו  

דרכי פעולתו של 
 מיופה כוח 

( 81)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על ערכיו התרבותיים  )ה( 
והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, לרבות בפעילויות חברתיות, 

 ותעסוקתיות.תרבותיות, שיקומיות 

רים עם בני הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על קש מיופה )ו( 
 משפחה וחברים. 

מיופה הכוח יתייעץ, לפי הצורך, עם גורמים מקצועיים, בני משפחה   )ז( 
 וחברים קרובים של הממנה וייעזר בהם לשם קידום ענייניו של הממנה. 

תו שמצבו ויכולת הבנ מיופה כוח, לרבות מיופה כוח שמונה לאדם )ח( 
ילוי תפקידיו תוך התחשבות עניין לעניין, יפעל בממאו מן משתנים מזמן לז

בשינויים במצבו או בהבנתו של הממנה, לרבות לעניין שמיעת דעתו, התייעצות 
עמו, התחשבות ברצונותיו ועידודו לקבל החלטות ולנהל את העניינים הנוגעים לו 

 ם הוא מסוגל לכך.בעצמו בזמנים או בעניינים שבה

ים מיופה הכוח ישמע את דעת הממנה, ישתפו בכל עניין והחלטה הנוגע )א( . ט32
אליו, ויתייעץ עמו, אם ניתן לברר את דעתו; לשם כך ימסור מיופה הכוח לממנה  
את המידע הדרוש לו, לרבות מהות העניין נושא ההחלטה או הפעולה, החלופות 

יופה ן ואת המלצתו של משבבחירת כל אחת מההאפשריות, היתרונות והחסרונות 
"ניתן לברר את דעתו" ו"מסוגל   הכוח, אם ישנה, והטעמים ביסודה; לעניין סעיף זה,

 .לרבות לאחר שניתן לו מידע בדרך האמורה בסעיף קטן )ז( –להבין בדבר" 

בקבלת החלטות בעניינים שבסמכותו יפעל מיופה כוח לפי המפורט  )ב( 
 להלן:

בהתאם להנחיות  –ותו עניין קדימות באהנחיות מ תן הממנהאם נ (1)
 המקדימות, בכפוף להוראות סימן ו'; 

לפי רצונו של הממנה, אם  –אם לא נתן הממנה הנחיות מקדימות  (2)
 ניתן לברר את דעתו ולאחר שניתן לו מידע כאמור בסעיף קטן )א(;

ממנה בהתאם לרצון ה –אם לא ניתן לברר את דעתו של הממנה  (3)
היה מסוגל להבין בדבר או כפי שניתן ללמוד מייפוי ת שבע כפי שהובע

בעבר וכן בהתחשב בהשקפת עולמו ואורח חייו הכוח או מהתנהגותו 
 של הממנה כפי שהיו בעבר;

יפעל מיופה הכוח  –אם לא ניתן לעמוד על רצונו של הממנה  (4)
 ח. 32בהתאם לטובת הממנה ותוך נקיטת דרכי הפעולה שבסעיף 

זה, לא יפעל מיופה הכוח בהתאם לרצונו של ור בסעיף על אף האמ )ג( 
מקדימות, אם הוא סבור כי הפעולה או ההחלטה יגרמו ממנה שלא נתן הנחיות 

 לממנה פגיעה של ממש; נתן אדם הנחיות מקדימות, יחולו הוראות סימן ו'. 

כלל ממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח במפורש, לעניין מסוים או ל )ד( 
רצונו הקודם כפי  מבקש שמיופה כוח יעדיף אתפוי הכוח, כי הוא העניינים שביי

בהנחיות מקדימות או באופן אחר שקבע הממנה )בסעיף קטן זה  ייטושבא לידי ב
רצון קודם( על פני רצונו לאחר שחדל להיות מסוגל להבין בדבר; קבע הממנה  –

דרכי קבלת החלטות  
 בעניינו של הממנה 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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נו הקודם של לו בהוראה לפי רצוהוראה כאמור, יפעל מיופה הכוח בעניינים שנכל
ם להגיע , לאחר שניסה בעצמו או באמצעות בני משפחה ואנשים אחרי הממנה

 עמו להסכמה בנוגע להחלטה או לפעולה לפני ההנחיה המקדימה שבה מדובר.

 –על אף האמור בסעיף קטן )ד(  )ה( 

בעניין אישי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של הממנה  (1)
 ך לכך;שעת המעשה או בסמום הוא מתנגד לכך בא

יגוד לרצונו של הממנה בעניין רפואי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בנ (2)
 אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך.

מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בהתאם  )ו( 
 )ג( עד )ה(. כז, בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים32להוראות סעיף 

מידע והסברים שעל מיופה כוח למסור לממנה לפי סעיף זה ולפי סעיף  )ז( 
ימסרו לממנה בלשון פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם  ח, י32

תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה  –מוגבלות 
אמות ע מהוראות בדבר התבנסיבות העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרו

תן שירות וק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הנדרשות ממי שנונגישות לפי ח
 ציבורי כמשמעותו באותו חוק.

היה הממנה אדם שאינו מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי כוח, רשאי  . י32
שור הפקדה מיופה כוח לפעול לפיו רק אם היה ייפוי כוח מתמשך וניתנו לגביו אי

יז ואישור על קבלת הודעה על כניסתו לתוקף 32סעיף טרופוס הכללי לפי של האפו
 .ות חוק זהיט, ובכפוף להורא32לפי סעיף 

ל פעולה שהתבצעה בלא הרשאה של הממנה או בחריגה מייפוי הכוח ע )א( . אי32
)ב( לחוק השליחות; בית המשפט 6המתמשך כלפי צד שלישי יחולו הוראות סעיף 

 .ה הסכים לכךלה בדיעבד אם הממנרשאי לאשר את הפעו

על אף האמור בסעיף קטן )א(, היה פגם במינויו של מיופה כוח, תהיה  )ב( 
תוקף ובלבד שנעשתה כלפי -ח על פי ייפוי כוח מתמשך בתפעולה של מיופה כו

בתום לב ובתמורה וניתנו לגבי ייפוי הכוח אישור הפקדה של  לאדם שפע
הודעה על כניסתו לתוקף לפי ז ואישור על קבלת י32כללי לפי סעיף האפוטרופוס ה

 יט. 32סעיף 

מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר בעבור ביצוע תפקידו מנכסי הממנה,   )א( . בי32
 .הממנה בייפוי הכוח, בגובה השכר שנקבע בייפוי הכוח אם קבע זאת

רות שהוציא מיופה כוח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבי )ב( 
 ייפוי הכוח. עלת סמכויותיו לפילשם הפ

 ייפוי כוח מתמשך סימן ד': 

 .ייפוי כוח מתמשך יינתן בכתב לפי טופס שייקבע בתקנות )א( . גי32

בייפוי כוח מתמשך יפרט הממנה את העניינים שבהם מוסמך מיופה  )ב( 

תנאי לפעולה לפי 
 ייפוי כוח

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

 הגנת צד שלישי

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

שכר מיופה כוח 
צאותיו והו  

( 18תיקון מס' )
2016-תשע"ו  

כת ייפוי כוח אופן ערי
 מתמשך

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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ויות וח לפעול בשמו, ואם הוא מוסמך לבצע בשמו פעולה מהפעולות המנהכ 
יפרט גם את אותן פעולות; כמו כן, הממנה רשאי לכלול בייפוי  – ו)ג(32בסעיף 

הכוח הנחיות מקדימות והוראות לעניין כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח ולעניין 
 פקיעתו.

ממנה במפורש אם מיופה  בייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים יציין ה )ג( 
עניינים, ורשאי  ילובא –תיים, ואם כן הכוח מוסמך לפעול בשמו בעניינים בריאו

הממנה למנות מיופה כוח שיוסמך לפעול בשמו רק בעניינים הנוגעים לבריאותו 
טו; מינה אדם מיופה כוח לכלל ענייניו האישיים ולא סייג מהם 32כאמור בסעיף 

 אותיים, יחול ייפוי הכוח המתמשך גם על עניינים אלה.במפורש את העניינים הברי

יינתנו לממנה בלא   טו)ג(32-ו יד)ג(32 סעיפיםידע כאמור בסבר ומה )ד( 
 –נוכחותו של מיופה הכוח, בלשון פשוטה המובנת לו, ואם הוא אדם עם מוגבלות 

 ות.תוך מתן התאמות נגישות אם נדרשות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבל

משמעות מתן  הממנה יאשר בחתימתו על ייפוי הכוח כי הוא מבין את  )ה( 
וח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא  צאותיו וכי ייפוי הכ הכוח, מטרותיו ותוייפוי 

 שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.

מומחה המעידה על  הממנה רשאי לצרף לייפוי כוח מתמשך חוות דעת )ו( 
 היותו בעל כשירות בעת עריכת ייפוי הכוח.

ה לקבוע אדם אחד או יותר שיהיה על משך רשאי הממנבייפוי כוח מת )ז( 
מיופה הכוח ליידעם בדבר כוונתו להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף 

לא   של ייפוי הכוח; הממנה רשאי לקבוע אדם נוסף שאותו יידע מיופה הכוח, אם
 יהיה ניתן למסור את ההודעה לאדם שבחר.

גורם שמיופה הכוח ידווח לו על   המתמשך יציין הממנבייפוי כוח  )ח( 
 טז. 32החלטות ופעולות כאמור בסעיף 

על אף האמור בכל דין, ייפוי כוח שנערך לפי חוק זה אינו טעון אישור   )ט( 
 אחר.

מעט תקנות בנושא  טו, ל32-יד ו32תקנות לפי סעיף זה וסעיפים  )י( 
שפט של ועדת החוקה חוק ומיד)א(, טעונות אישור של 32ההכשרה לפי סעיף 

 הכנסת.

רה ייפוי כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך דין שעבר הכש )א( . די32
לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, כפי שתיקבע בתקנות, ואין לו עניין אישי בייפוי  

 .הכוח

התעורר ספק אצל עורך הדין בדבר היותו של אדם בעל כשירות, לרבות  )ב( 
בו של ייפוי הכוח, משמעותו, גלותו להבין את טיות המשליכה על מסועקב מוגבל

ין למומחה, כפי שיקבע לעניין זה השר תיו, יפנה אותו עורך הדמטרותיו ותוצאו
בהסכמת שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים, כדי שיחווה את דעתו 

 בדבר היותו של הממנה בעל כשירות.

ת הממנה ויסביר לו א לידיעתם ייפוי הכוח יביעורך הדין שבפניו נח )ג( 

חתימה על ייפוי כוח  
 מתמשך

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

2017-ת"ט תשע"ז  
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 בלשון פשוטה המובנת לו את המפורט להלן:

 פטיות של ייפוי כוח מתמשך; המשמעויות המש (1)

החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך, לרבות אפוטרופסות  (2)
 א; 35ומתן הנחיות מקדימות לשם מינוי אפוטרופוס כאמור בסעיף 

שך, ובכלל זה הוראות לעניין ח מתמוי כון לכלול בייפעניינים שנית (3)
ניינים והוראות מועד כניסתו לתוקף, הנחיות מקדימות, הגבלה לסוגי ע

 בעניין יידוע;

מצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת, עניינים שבהם נדרשת  (4)
ו)ג(, ועניינים שבהם 32הסמכה מפורשת לפי חוק זה כאמור בסעיף 

 ו)ד(;32 המשפט כאמור בסעיףנדרש אישור בית 

האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת   (5)
וקף ולבחור למי ובאיזה אופן ידווח מיופה הכוח על ייפוי הכוח לת

 טז;32פעולותיו לאדם אחר או לאפוטרופוס הכללי, כאמור בסעיף 

פו גם  האפשרות לבטל את ייפוי הכוח או לקבוע שהוא יעמוד בתוק (6)
 כג.32כשירות כאמור בסעיף לו כשלא יהיה בעל אם יבקש לבט

מיופה הכוח לשמש מיופה כוח, לייפוי כוח מתמשך תצורף הסכמתו של  )ד( 
שנחתמה בפני עורך דין לאחר שהסביר לו את משמעות ייפוי הכוח, ואישורו כי 

י הכשירות קרא והבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו וכי הוא עומד בתנא
 ה.ופה כוח לפי פרק זלשמש מי

הממנה עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח, יאשר על גבי הטופס כי  )ה( 
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  

את דעתו, כי ייפוי הכוח  , לאחר שנתן על כךותוצאותיו והתרשם הכוח, מטרותיו
ל הממנה לחץ או השפעה בלתי ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו ע

 הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו. 

ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מייפה הכוח לפעול בשמו של הממנה  )א( . טו32
רפואי(, יכול שייחתם בפני   י כוחייפו –ו )בחוק זה רק בעניינים הנוגעים לבריאות

בעל מקצוע או עורך דין על גבי טופס שיקבע השר בהסכמת שר הבריאות; לעניין  
 כל אחד מאלה: –עיף זה, "בעל מקצוע" ס

לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[,   2רופא מורשה כמשמעותו בסעיף  (1)
 ; 1976-התשל"ז

סוציאליים, לחוק העובדים ה 2 עובד סוציאלי כהגדרתו בסעיף (2)
 ; 1996-שנ"והת

פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים,  (3)
 ; 1977-התשל"ז

 או אחות מוסמכים. אח  (4)

 ייפוי כוח רפואי

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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ייפוי כוח רפואי מסמיך את מיופה הכוח גם בעניינים הנוגעים לבדיקה  )ב( 
ז קה, טיפול או אשפואו לטיפול פסיכיאטרי בקהילה וכן לקבלת מידע בנוגע לבדי

, והכול אלא אם  1991-יאטרי לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"אבבית חולים פסיכ 
 כן קבע הממנה אחרת.

המקצוע שבפניו נחתם ייפוי כוח רפואי יאשר כי התרשם שהממנה בעל  )ג( 
הבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח ואת האפשרות לכלול בו הנחיות מקדימות 

 .כמה חופשית ומרצוןפוי הכוח ניתן בהסוהתרשם כי יי

לייפוי כוח רפואי תצורף הסכמתו של מיופה הכוח שנחתמה בפני בעל   )ד( 
המאשר שמיופה הכוח קרא והבין את משמעותו, אחריותו  מקצוע או עורך דין,

 וסמכויותיו לפיו.

פה  הממנה יציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר, שיהיה על מיו )א( .טז32
ח )בפרק זה לות בנושאים המנויים בייפוי הכועל החלטות או פעו הכוח לדווח להם

אדם מיודע(, במועדים ובאופן שקבע הממנה, זולת אם קבע הממנה במפורש  –
 .אחרת, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי

כוח הוא  אלא אם כן מיופה האדם מיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח,  )ב( 
 ה.קרוב הממנ

 הממנה רשאי לקבוע כי לאדם מיודע יועבר העתק מייפוי הכוח. )ג( 

ל החלטות שקיבל אדם מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע ע )ד( 
ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח; השר רשאי לקבוע בטופס סוגי  

וי  כן נקבע אחרת בייפאדם מיודע אלא אם החלטות או פעולות שיובאו לידיעת 
 הכוח.

ציין הממנה בייפוי הכוח המתמשך כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו  )ה( 
ממנה לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי לאפוטרופוס הכללי, יודיע על כך ה

-ו 51הכוח, ויחולו על מיופה הכוח מיום כניסת ייפוי הכוח לתוקף הוראות סעיפים 
 . בשינויים המחויבים , 53

ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי; ההפקדה תהיה  )א( . זי32
במסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו 

 .נחתם; הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקףהוא 

בסעיף  רופוס הכללי כאמורייפוי כוח רפואי שלא הופקד אצל האפוט )ב( 
לשנה; נכנס ייפויי הכוח לתוקף במהלך אותה שנה, ימשיך   יה תקףקטן )א( יה

 לעמוד בתוקפו, בכפוף להוראות חוק זה.

באותם עניינים, ייפוי הכוח האחרון הופקדו כמה ייפויי כוח מתמשכים  )ג( 
 באותו עניין הוא הקובע.

על גבי  כו לכך יאשר בכתב,האפוטרופוס הכללי או מי שהוא הסמי )ד( 
וי הכוח המתמשך שנמסר לו, כי ייפוי הכוח הופקד כאמור בסעיף ייפהעותק של 

נה קטן )א(; אישור כאמור יהיה ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בייפוי הכוח כממ
 נתן את ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן לכל המאוחר ביום ההפקדה.

דיווח לאדם מיודע או  
לאפוטרופוס הכללי 

עולות  ל החלטות ופע
 של מיופה הכוח 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

דת ייפוי כוח הפק
 מתמשך

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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תמשך לפי סעיף כוח מ עניין הפקדת ייפויהשר רשאי לקבוע הוראות ל )ה( 
זה ושמירתו, וכן לקבוע אגרות בשל הפקדת ייפוי כוח מתמשך או בשל קבלת מידע 

 עליו או העתק ממנו. 

 –ממנו זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך והעתק  )א( . יח32

 הממנה; (1)

 מיופה הכוח; (2)

ניין סדרי ן עובד סוציאלי לעהיועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו וכ  (3)
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, נה דין שמו

 , לשם מילוי תפקידם לעניין חוק זה.1955-התשט"ו

כאים קרובי הממנה ואדם ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, ז )ב( 
ם מיופה הכוח ושל אדמיודע לקבל מידע על הפקדת ייפוי הכוח, על זהותם של 

אם כן הגביל הממנה  העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח, אלאמיודע ועל סוגי 
בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם כאמור והודיע על כך לאפוטרופוס הכללי בעת 

 הפקדת ייפוי הכוח המתמשך.

השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בעלי  )ג( 
( שיהיו זכאים לקבל  3קטן )א() אלה המנויים בסעיף וגופים נוספים על תפקידים 
 הפקדת ייפוי כוח מתמשך או העתק ממנו.מידע על 

השר רשאי לקבוע תנאים ונסיבות שבהן זכאי צד שלישי לקבל, אחרי   )ד( 
ל ייפוי כוח מתמשך, אישור מהאפוטרופוס הכללי כי ייפוי כוח כניסתו לתוקף ש

האפוטרופוס הכללי טרופוס הכללי וכי יו הופקד אצל האפומתמשך שהוצג לפנ
 לתוקף. קיבל הצהרה על כניסתו

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות  (1) )א( . יט32
כלל זה מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, וב

סר לאפוטרופוס לקבל החלטות בקשר אליו, ובלבד שמיופה הכוח מ
ת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או מו התנאים לכניסלי הצהרה כי התקייהכל

חלקו, וכי קוימו חובות היידוע; היתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת  
 ייפוי הכוח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת;

(, ימסור 1הצהרה כאמור בפסקה )קיבל האפוטרופוס הכללי  (2)
ה על כך לתוקף, וישלח הודעייפוי הכוח נכנס  למיופה הכוח אישור כי

 לאדם המיודע.לממנה ו

על אף האמור בסעיף קטן )א(, בייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש רשאי  )ב( 
הממנה לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו מיד לאחר שניתן או במועד מאוחר 

עד למועד שבו אם באותו מועד יהיה הממנה מסוגל להבין בדבר; ואולם יותר, אף 
ה דינו של ייפוי הכוח המתמשך כדין להבין בדבר יהי הממנה להיות מסוגלחדל 

 ייפוי כוח שניתן לפי חוק השליחות.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך את הדרך שבה ייקבע כי הוא  )ג( 
אמצעות חוות דעת מומחה ובין בדרך אחרת, ובלבד אינו מסוגל להבין בדבר, בין ב

קבלת מידע על 
הפקדת ייפוי כוח 
 מתמשך

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

כניסה לתוקף של 
 ייפוי כוח מתמשך

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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פה הכוח בלבד, ורשאי י החלטתו של מיוח ייכנס לתוקפו לפיקבע כי ייפוי הכושלא י
הממנה לקבוע מבחנים שונים לכל עניין; לא קבע הממנה כאמור, יראו אותו כמי 
 שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי

מך לתת הסכמה בשם  הממנה אינו מסוגל להבין בדבר; מיופה הכוח יהיה מוס
 ריכת חוות הדעת האמורה.קה הדרושה לשם עהממנה לביצוע הבדי

מיופה הכוח יידע את הממנה ואת מי שקבע הממנה בייפוי הכוח על   )ד( 
התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, לפני שיודיע לאפוטרופוס 

ן  אצל קרוב או במעו י על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, ואם התגורר הממנההכלל
יידע מיופה הכוח את הקרוב או את מנהל המעון שבו מתגורר הממנה,   –דרך קבע 

 לפי העניין.

אין בכניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לשלול את  .כ 32
 .כשרותו המשפטית של אדם

 וקפועת תהממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך הוראות לעניין פקי )א( . כא32
ד לפקיעתו; לא קבע הממנה כאמור וייפוי הכוח נכנס  ח, לרבות המועשל ייפוי הכו

יט, יהיה ייפוי הכוח תקף עד לפקיעתו או לביטולו 32לתוקפו כאמור בסעיף 
 .כט32כג או 32כב,  32בהתאם להוראות סעיפים 

אחת לשלוש שנים מיום הפקדת ייפוי הכוח המתמשך וכל עוד הוא לא  )ב( 
ופוס הכללי הודעה לממנה על כך כדי , ישלח האפוטריט32לפי סעיף וקף ס לתנכנ

לוודא שהממנה מעוניין שיפויי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו ועל זכותו לבטלו או 
 לשנותו.

לא הודיע הממנה על רצונו לבטל את ייפוי הכוח או לשנותו, ימשיך ייפוי  )ג( 
 הכוח לעמוד בתוקפו.

לה, והודעה על כך תימסר אפקע בהתקיים אחד מייפוי כוח מתמשך י . כב32
לאפוטרופוס הכללי על ידי מיופה הכוח או מטעמו, ואם ייפוי הכוח טרם נכנס  

 על ידי הממנה: –לתוקף 

תנאי שהממנה קבע בייפוי הכוח המתמשך כי בהתקיימו יפקע תוקפו   (1)
 של ייפוי הכוח;

 פטירת הממנה או מיופה הכוח; (2)

 ג;32ם שבסעיף יהתנא במיופה הכוח חדלו להתקיים (3)

מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו  (4)
 המקצועיים ורישיונו נשלל;

מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח;   (5)
לא היה הממנה בעל כשירות או מסוגל להבין בדבר באותו מועד, יודיע על 

 וגו של הממנה או לקרוב אחר;זיופה הכוח גם לבן כך מ

מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי  (6)
 הכוח המתמשך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח;

שלילת כשרותו  -אי
מנה ת של המ המשפטי  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

תקופת תוקפו של 
 ייפוי כוח מתמשך

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

פקיעת תוקפו של 
 ייפוי כוח מתמשך

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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חדל לנהל עמו משק בית ומיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה  (7)
 וע; מיופה כוח כאמורבאופן קיי המשפחה בה לפרק את חמשותף מתוך כוונ

ודיע על כך לממנה; ייפוי הכוח יפקע לפי יפסיק לפעול לפי ייפוי הכוח וי
פסקה זו מיום מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי או לממנה, לפי 

 המאוחר.

ממנה רשאי למסור למיופה הכוח הודעה בכתב על ביטול ייפוי כוח   )א( .כג32
ועד מסירת ההודעה ך ייכנס לתוקפו במייפוי הכוח המתמש מתמשך שנתן; ביטול

 .כאמור

הממנה ימסור לאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח;  )ב( 
לפגוע בתוקפו של הביטול מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי כדי -ואולם אין באי

 אם מיופה הכוח קיבל הודעה על כך בהתאם להוראות סעיף קטן )א(.

הביטול והביע בו הממנה מהודעת עיף קטן )א(, חזר על אף האמור בס ג() 
את רצונו שמיופה הכוח ימשיך בתפקידו, רשאים מיופה הכוח או הממנה לפנות  

וח; קיבל בית המשפט את לבית המשפט בבקשה לחידוש תוקפו של ייפוי הכ 
 הבקשה, יקבע את המועד לחידוש ייפוי הכוח.

שך כי הוא יעמוד בתוקפו מתמ במפורש בייפוי כוחממנה רשאי לקבוע  )ד( 
ואולם  גם אם יודיע על רצונו לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות; קבע ממנה כאמור 

הבין בדבר, חדל להיות מסוגל ל ביקש לבטל את ייפוי הכוח המתמשך לאחר שהוא
ימשיך ייפוי הכוח לעמוד בתוקפו, ואולם הממנה או מיופה הכוח רשאים לפנות 
לבית המשפט בבקשה לבטלו; ראה בית המשפט כי התקיימו נסיבות המצדיקות 

 )ו(.-כט)ה( ו32טלו ויחולו הוראות סעיף את ביטול ייפוי הכוח, יב

ובמותו חייבים יורשיו   –הכוח  בביטול ייפוי הכוח או בפקיעתו חייב מיופה )א( .כד32
למסור לממנה או למי שקבע בית המשפט את נכסי הממנה הנמצאים בידו, ואת  –

 .המסמכים הנוגעים לנכסים אלה

יה מיופה הכוח לענייני רכוש מוסמך, במקרה של פטירת הממנה, יה )ב( 
אלא אם כן הממנה קבע אחרת, וכל עוד אין גורם אחר שהוסמך כדין לטפל 

ימים, אף בלא פנייה לבית   90ם עניינים ולמשך תקופה שלא תעלה על באות
 המשפט לנקוט פעולות אלה:

לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו   (1)
 ם ברכושו בתקופת תוקפו של ייפויי הכוח;לו או הקשורי

לשלם מכספי הממנה הוצאות סבירות לקבורה ואבלות; הוצאות  (2)
שולמו לפי המקובל בנסיבות העניין או בהתאם להנחיות שנתן כאמור י

 בעניין הממנה;

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

מור בסעיף קטן )ב( לשם התעורר צורך בביצוע פעולות החורגות מהא )ג( 
שמירת טובת הממנה או רכושו, ובנסיבות מיוחדות לשם מניעת נזק לעיזבונו, בית  

אי להורות שמיופה הכוח לענייני רכוש יהיה חייב ומוסמך לבצען, והכול המשפט רש
 בהתאם להוראות שיקבע ולתקופה שיקבע.

ביטול ייפוי כוח 
 מתמשך בידי הממנה 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

סיום תפקידו של 
ופה הכוח מי  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

2017-ת"ט תשע"ז  

2017-ת"ט תשע"ז  
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הוראות חוק השליחות יחולו, בשינויים המחויבים, על ייפוי כוח מתמשך, ככל  .כה32
 .שאין הוראה אחרת לפי פרק זה

ות לפי ייפוי כוח על אף הוראות חוק השליחות והוראות כל דין, שליח .כו32
 .מתמשך לא תסתיים רק משום שהממנה חדל להיות בעל כשירות

 סמכויות בית משפט בקשר לייפוי כוח מתמשך': הסימן 

בית המשפט רשאי, מיוזמתו או לבקשת מי מהמנויים בסעיף קטן )ב(,   )א( .כז32
בית  וח וכן רשאי לתת הוראות בכל עניין הנוגע להפעלת סמכויותיו של מיופה כ 

המשפט, לבקשת מיופה כוח, לאשר פעולה שעשה בעניין כאמור, ובלבד שהממנה 
לא נתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח באותם עניינים; נתן הממנה הנחיות 

 .לא)ו(32מקדימות למיופה הכוח בעניין מהעניינים כאמור, יחולו הוראות סעיף 

יש הממנה, קרובו א( רשאים להג)בקשה למתן הוראות לפי סעיף קטן  )ב( 
 או ידיד קרוב שלו, מיופה כוח או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. 

בית המשפט ייתן הוראות כאמור בסעיף זה בהתאם להוראות סעיף  )ג( 
 ט. 32

בית המשפט רשאי להגביל את העניינים בייפוי הכוח שלגביהם יוסמך  )א( . כח32
משך פעילותו, אם ראה כי , כתנאי להמיופה כוח לפעול או לקבוע תנאים לפעולותיו

בהעדר הגבלות ותנאים כאמור תיגרם לממנה פגיעה של ממש או אם שוכנע כי 
ט וכי הדבר מוצדק בנסיבות  32מיופה הכוח אינו פועל בהתאם להוראות סעיף 

העניין; הגביל בית המשפט את העניינים שבהם מוסמך מיופה כוח לפעול, רשאי  
הממנה; לא קבע הממנה כאמור, רשאי   מחליף שקבעלמנות את מיופה הכוח ה

בית המשפט למנות אפוטרופוס לממנה בעניינים האחרים שבייפוי הכוח בהתאם 
 . 68לסמכותו לפי סעיף 

בית המשפט רשאי למנות לאדם אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח   )ב( 
א, בעניינים שנכללו בייפוי הכוח, אם ראה כי 33בהתקיים התנאים שבסעיף 

י כאמור תיגרם לממנה פגיעה של ממש; מינה בית המשפט בהעדר מינו
אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח לפי סעיף קטן זה, יחולו לעניין פעולותיהם של 

 . 46מיופה הכוח ושל האפוטרופוס באותם עניינים הוראות סעיף 

ציין אדם שהוא אפוטרופוס של קרובו, לרבות אפוטרופוס למעשה  (1) )ג( 
, בצוואתו שקוימה כדין את שמו של מי שהוא  67 עותו בסעיףכמשמ

מבקש כי ימונה לקרובו כאפוטרופוס לעניין רכוש שהוא מוריש, ימנה 
בית המשפט את מי ששמו צוין בצוואה כאפוטרופוס לעניין אותו רכוש, 

-ו 33ובלבד שמצא כי התקיימו התנאים למינוי אפוטרופוס לפי סעיפים 
נחיות שנקבעו בצוואה, אם נקבעו,  ל בהתאם להא, ויורה לו לפעו33

והכול זולת אם ראה בית המשפט כי לשם שמירת זכויותיו והאינטרסים 
 של האדם יש לסטות מהוראות הצוואה;

( נוסף על מיופה  1מינה בית המשפט אפוטרפוס כאמור בפסקה ) (2)
הכוח, יפעלו האפוטרופוס ומיופה הכוח ככל הניתן בשיתוף פעולה, ואם 

שפט כי האפוטרופסות תחול לעניין הרכוש האמור קבע בית המ

 תחולת חוק השליחות 

( 18מס' )תיקון 
2016-תשע"ו  

דינה של שליחות לפי 
 ייפוי כוח מתמשך

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

מתן הוראות ואישור  
 פעולות

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

הגבלת עניינים ומינוי  
ף על אפוטרופוס נוס

 מיופה כוח 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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 ;46יחולו הוראות סעיף  –במשותף עם מיופה הכוח 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות חוק הירושה,  (3)
 . 1965-התשכ"ה

בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך או מינוי על פיו, בהתקיים  )א( .כט32
 אחד מאלה:

בייפוי הכוח כראוי יופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות שמ (1)
וכתוצאה מכך נגרמת לממנה פגיעה של ממש או שהוא אינו פועל לפי  

 ט; 32רצונו של הממנה כאמור בסעיף 

ייפוי הכוח ניתן כתוצאה ממרמה, מניצול או מהפעלת לחץ או  (2)
השפעה בלתי הוגנת על הממנה או שהוא ניתן בעת שהממנה לא היה 

 בעל כשירות;

לשם שמירת ענייניו של הממנה אין די בייפוי  בית המשפט ראה כי (3)
 הכוח ויש למנות לו אפוטרופוס שידאג לענייניו, כולם או חלקם. 

בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט לפי סעיף זה וכן  )ב( 
ה כוח לפי בקשה להגבלת ייפוי כוח מתמשך או למינוי אפוטרופוס נוסף על מיופ

היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, הממנה, קרובו  כח, רשאים להגיש32סעיף 
או ידיד קרוב שלו, ורשאי בית המשפט לבטל ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף זה גם 

 ביוזמתו.

לא יבטל בית המשפט ייפוי כוח מתמשך אלא אם כן ראה כי לא ניתן   )ג( 
ם  של הגבלת ייפוי הכוח, קביעת תנאי להגיע לתוצאה שלשמה נועד הביטול בדרך

א, או בכל  33בו, מינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח בכפוף להוראות סעיף 
 דרך אחרת שבסמכותו המגבילה פחות את ההתערבות בייפוי הכוח.

מונו כמה מיופי כוח בייפוי כוח אחד, רשאי בית המשפט לבטל את  )ד( 
 או חלקם.  המינוי על פי ייפוי הכוח לגבי כולם

יטול ייפוי כוח מתמשך או מינוי על פיו לפי סעיף התקיימו התנאים לב )ה( 
זה, רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לממנה בהתקיים התנאים המנויים  

א ובהתאם להוראות פרק רביעי; ביטל בית המשפט ייפוי כוח לפי סעיף 33בסעיף 
ח כאפוטרופוס, ככל שהוא מתאים  (, ייתן עדיפות למינויו של מיופה הכו3קטן )א()

 .לכך

נתן הממנה הנחיות מקדימות למיופה כוח, בייפוי כוח מתמשך שבוטל,  )ו( 
ומינה בית המשפט אפוטרופוס באותם עניינים, יקבע בית המשפט את האמור 
בהנחיות המקדימות כהנחיות לפעולתו של האפוטרופוס שמינה, אלא אם כן ראה 

 ש בממנה נדרש לסטות מהן.שלשלם מניעת פגיעה של ממ

הגבלת העניינים או קביעת תנאים שבהם בטרם יחליט בית המשפט על  . ל32
מוסמך מיופה כוח לפעול או על מינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח, לפי סעיף 

כח או על ביטול ייפוי כוח ומינוי אפוטרופוס במקומו של מיופה כוח, לפי סעיף 32
את הממנה, אלא אם כן קבע מטעמים שיירשמו שלא  כט, ישמע בית המשפט 32

ביטול ייפוי כוח 
שך בידי בית מתמ 

 המשפט 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

 שמיעת הממנה 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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 .ת דעתו בענייןניתן לברר א

 הנחיות מקדימות למיופה כוח: 'וסימן 

ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח,  )א( . לא32
שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו 

 .מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח בשמו על ידי

התעורר צורך לקבל החלטה או לבצע פעולה בשם הממנה, שבקשר   )ב( 
אליה נתן הנחיה מקדימה, יפעל מיופה הכוח בהתאם להנחיה המקדימה; הנחיה 
מקדימה הניתנת לפירושים תפורש לפי אומד דעתו של הממנה כפי שהוא 

מנסיבות העניין; היתה הנחיה מקדימה בלתי מתוך ההנחיה המקדימה ו עמשתמ
תה אפשרית לקיום אך ניתן לקיימה בשינויים שאין בהם כדי לשנות את מהו

 קיום בקירוב(, רשאי מיופה הכוח לקיימה בקירוב. –)בסעיף זה 

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, מיופה הכוח יהיה פטור מלפעול בהתאם  )ג( 
 ה: להנחיה מקדימה בהתקיים אחד מאל

קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי אפשריים ולו בקיום  (1)
הממנה להוציאה בשים   בקירוב, או כרוכים בהוצאה כספית שאין בידי

לב להיקף רכושו של הממנה ולצרכיו האישים בהווה ואלה הצפויים 
 בעתיד;

קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי חוקיים או שהם   (2)
 עה חמורה לממנה.עלולים לגרום פגי

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, מיופה הכוח לא יפעל בהתאם להנחיה  )ד( 
 –מקדימה 

מסוגל באותה שעה להבין את העניין שלגביו ניתנה  אם הממנה (1)
ההנחיה ואת משמעות ההחלטה או הפעולה, ומביע רצון לסטות 

 מההנחיה;

הממנה מתנגד  בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי, אם (2)
בשעת מעשה לקיום ההנחיה, גם לאחר שמיופה הכוח ניסה להגיע עמו 

 להסכמה.

לפעול בעניין מסוים שבו ניתנה הנחיה מקדימה, הוסמך מיופה כוח  )ה( 
והתקיימו התנאים שבסעיף קטן )ג( או )ד( הפוטרים אותו מלפעול לפי ההנחיה 

ט כאילו לא ניתנה הנחיה 32ף המקדימה, יפעל באותו עניין בהתאם להרואות סעי
 מקדימה בנושא זה.

שר מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בק )ו( 
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(.

הנחיות מקדימות יהיו תקפות כל עוד לא בוטלו בידי נותנן בהתאם להוראות  . לב32

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

מתן הנחיות מקדימות  
 למיופה כוח

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

תוקפן של הנחיות  
 מקדימות 

( 18קון מס' )תי
2016-תשע"ו  
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פט כי נוכח הנסיבות כג, בשינויים המחויבים, אלא אם כן קבע בית המש32סעיף 
 .לא אין מקום לפעול בהתאם להן32האמורות בסעיף 

הוראות סימן זה לא יחולו על מתן הנחיות מקדימות למיופה כוח בקשר  . גל32
לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות, כמשמעותן בחוק החולה הנוטה למות,  

 . 2005-התשס"ו

מיופה כוח ישמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשם הממנה   )א( . לד32
יניו וכן ישמור את חוות דעת המומחה לעניין הכניסה ולגבי פעולות שפעל בעני

 .לתוקף

סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין השר רשאי לקבוע הוראות לעניין  )ב( 
 התקופות לשמירת התיעוד בהתאם לסוגי המסמכים שיקבע. 

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ניהול חשבונות הממנה על ידי מיופה  )ג( 
 הכוח.

גנון לבירור תלונות בכל הנוגע לביצוע  באפוטרופוס הכללי יוקם מנ )א( . לה32
ייפויי כוח מתמשכים שנכנסו לתוקף )בחוק  תפקידם של מיופי כוח הפועלים לפי

 .מנגנון בירור תלונות( –זה 

האפוטרופוס הכללי ימנה ממונה על בירור תלונות כאמור בסעיף קטן   )ב( 
הממונה על   – )א( שיהיה אחראי לקבלת התלונות ולבירורן לפי פרק זה )בחוק זה
מינויו תפורסם  התלונות(; הממונה על התלונות יהיה עובד המדינה והודעה על

 ברשומות.

רשאי להגיש תלונה למנגנון בירור התלונות הממנה או קרובו וכל אדם  )ג( 
אחר הסבור כי מיופה הכוח פועל בניגוד להוראות לפי חוק זה או פוגע בזכויותיו או  

 באינטרסים של הממנה. 

מנגנון בירור התלונות יכלול התאמות נגישות בהתאם להוראות חוק   ד() 
 ן זכויות לאנשים עם מוגבלות.שוויו

 –הממונה על התלונות לא יברר תלונה שהיא  )ה( 

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או שבית המשפט הכריע  (1)
 בו לגופו;

 זוטי דברים;תלונה קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת ב (2)

ות או תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה לממונה על התלונ (3)
לגורם אחר המוסמך לבררה, והיא התבררה ונענתה לגופה ואין הצדקה 

 בנסיבות העניין לשוב ולבדוק אותה.

לשם בירור תלונה יהיו לממונה על התלונות הסמכויות הנתונות לנציב  )ו( 
]נוסח   1958-)ד( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח41 לתלונות הציבור לפי סעיף
ג שיהיו נתונות 67לשם כך במפקח שמונה לפי סעיף  משולב[, ורשאי הוא להיעזר

 לו הסמכויות המפורטות באותו סעיף, בשינויים המחויבים. 

תחולה -אי  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

מירת מידע וניהול  ש
 חשבונות 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

 מנגנון בירור תלונות

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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הממונה על התלונות רשאי להביא לפני גורם מוסמך את תוצאות בירור  )ז( 
ת האמצעים הנדרשים לדעתו לשמירת ענייניו של  התלונה כדי שישקול לנקוט א
ת שיקבע האפוטרופוס הכללי בנהלים; העלה בירור הממנה, והכול בהתאם להוראו

התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית, יביא הממונה על התלונות את העניין 
 לידיעת משטרת ישראל.

קת תוצאות בירור התלונה יימסרו למתלונן ואם נמצאה תלונה מוצד )ח( 
גם במלואה או בחלקה, יעביר הממונה על התלונות את תוצאות בירור התלונה 

לאדם המיודע, ובלבד שהעניין נוגע לעניינים שלגביהם חלה חובת הדיווח כאמור 
 טז, והכול תוך שמירה על פרטיותם של הממנה ושל כל אדם אחר.32בסעיף 

 
 ק שלישי: האפוטרופוסים על פי מינויפר

 –וס ית המשפט רשאי למנות אפוטרופב ()א . 33

דין או שהאפוטרופסות -ליקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסול (1)
או שהם   29, או הוגבלה לפי סעיף 27מהם לפי סעיף  להלקטין נשל

אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או  
שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן 

 או מקצתן;

 ; 29או בסעיף   28בנסיבות האמורות בסעיף  –קטין ל (2)

 דין;-פסוליל (3)

ינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם שאאדם אחר ל (4)
 או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;

 אדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;ל (5)

 עובר.ל (6)

יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או   קשה למינוי אפוטרופוס לאדםב ()ב 
 ועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. בידי הי

(, אלא  4)א()33לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף  )א( . א33
 אם כן ראה כי התקיימו כל אלה:

 לולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם;בלא מינוי ע (1)

לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפויי כוח מתמשך שערך  (2)
 ניינים שלגביהם מתבקש המינוי; האדם בע

לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס  (3)
ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו 
ועצמאותו, לאחר שבחן את החלופות בנסיבות העניין, לרבות האפשרות 

 ב. 67למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 

האמור בסעיף קטן )א(, לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס  נוסף על )ב( 

מתי יתמנה  אי
 אפוטרופוס

( 7)תיקון מס'   
1983-תשמ"ג  

( 7)תיקון מס'   
1983-תשמ"ג  

שיקול דעת בית 
במינוי  המשפט 

 אפוטרופוס לבגיר

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו אך מסוגל לקבל החלטות בקשר אליהם, אלא  
ח שאין מי שמוכן ומסוגל לסייע לו לדאוג לענייניו  בנסיבות מיוחדות ולאחר שנוכ 

וראות בלא מינוי כאפוטרופוס; מינה בית המשפט אפוטרופוס לאדם כאמור ייתן ה
באשר לתפקידיו ולסמכויותיו של האפוטרופוס, בשים לב להוראות סעיפים קטנים 

)ו(, ובלבד שלא יוסמך האפוטרופוס לקבל החלטה בשמו של אדם בניגוד -)ה( ו
 רצונו.ל

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס  (1) )ג( 
י כוח מתמשך אצל (, שהפקיד ייפו4)א()33לאדם בגיר לפי סעיף 

(, אלא אם כן מתקיימים  2האפוטרופוס הכללי כאמור בסעיף קטן )א()
כח)ב( או  32התנאים למינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח לפי סעיף 

 כט;32הכוח או מינוי על פיו בוטלו לפי סעיף  שייפוי

( והפקיד 1מינה בית המשפט אפוטרופוס לאדם כאמור בפסקה ) (2)
חיות מקדימות אצל האפוטרופוס הכללי, יורה בית אותו אדם הנ

המשפט לאפוטרופוס שמינה לפעול בהתאם להן או לקיימן בקירוב להן 
התנאים המנויים  לא, אלא אם כן התקיים תנאי מ32כאמור בסעיף 

 בסעיפים קטנים )ג( עד )ד( של הסעיף האמור.

יפרט  ( 4)א()33בית המשפט הממנה אפוטרופוס לבגיר לפי סעיף  )ד( 
 בהחלטתו עניין אחד או יותר שיימסרו לאפוטרופוס מבין העניינים האלה:

 עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט; (1)

 עניינים רפואיים;  (2)

 עניינים אישיים;  (3)

 ענייני רכוש. (4)

בבוא בית המשפט לקבוע את העניינים שיימסרו לאפוטרופוס שמונה  )ה( 
צמצם בית המשפט ככל האפשר את העניינים שיימסרו לאפוטרופוס לפי סעיף זה י

אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של  
 ספים. האדם בלי לקבוע עניינים נו

בבוא בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של אפוטרופוס שמונה לפי   )ו( 
שיג את המטרה שלשמה מונה סעיף זה ישקול לצמצם את התקופה אם ניתן לה

 האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.

בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של  )ז( 
 בי פעולתו כאמור.אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלות לג

בנימוקיו למינוי יתייחס בית המשפט לשיקולים ששקל במינוי   )ח( 
 ן תקופת המינוי.האפוטרופוס לפי סעיף זה, לרבות לעניי

מי שניתן לו ייפוי כוח שאינו ייפוי כוח מתמשך אשר היה בתוקף עד למועד  . ב33
שאי לפנות לבית המשפט ולבקש שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, ר

להתמנות אפוטרופוס לאדם בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח, ובית המשפט רשאי 
א באותם עניינים וכי 33אפוטרופוס לפי סעיף למנותו אם ראה כי יש צורך למנות 

כוח  בקשת מיופה 
להתמנות  
 כאפוטרופוס

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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טובת הממנה היא למנות את אותו מיופה כוח כאפוטרופוס לאותם עניינים, ובלבד 
ותו עניין ייפוי כוח מתמשך או הנחיות מקדימות כאמור בסעיף שהממנה לא נתן בא

 .לא שבהן ביקש את מינויו של אדם אחר כאפוטרופוס32

 וטרופוס אחד מאלה: ול להתמנות אפיכ  )א( . 34

 חיד;י (1)

 אגיד;ת (2)

 אפוטרופוס הכללי;ה (3)

 ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה: (4)

 נציג משרד הבריאות; (1)

 ג גוף המטפל בעניני נפגעי השואה.נצי (2)

נה בית המשפט תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את מי
 האפוטרופוס מטעם התאגיד.תפקידי 

השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת  ()ב 
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים הנדרשים לאישור של
תאגידים ושל אפוטרופסים מקצועיים להתמנות אפוטרופוסים, לרבות לעניין תנאי  

י של אנשים שיש להם אותו אפוטרופוס; כשירותם והכשרה וכן לעניין מספר מרב
מי שמונה אפוטרופוס לשלושה אנשים לפחות   –לעניין זה, "אפוטרופוס מקצועי" 

 . שאינם קרוביו

ין מתאים  ענת המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הבי )א( . 35
 .האדם, תוך התחשבות ברצונוביותר לטובת 

 

( ייתן בית המשפט עדיפות 1)א()33י סעיף במינוי אפוטרופוס לקטין לפ )ב( 
טין, אלא אם כן מצא כי בנסיבות הענין לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הק

יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו; בסעיף קטן זה, "בן 
אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה, בן זוג או בת זוג של  –משפחה" 

 .הורה

אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי   )א( . א35
הנחיות מקדימות( שבהן יפרט את שמו של יחיד או   –אפוטרופוס )בסעיף זה 

לו כאפוטרופוס בהתקיים התנאים  תאגיד, אחד או יותר, שהוא מבקש כי ימונה 
ות שבהן יפרט את רצונו א, וכן רשאי הוא לתת הנחיות מקדימ33המנויים בסעיף 

לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי 
האפוטרופוס שימונה לו כאמור, בין שפירט את שמו של האדם שהוא מבקש כי 

מי שמסוגל להבין  –לאו; לעניין זה, "בעל כשירות" ימונה לו כאפוטרופוס ובין אם 
ות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן את המשמעות של מתן הנחיות מקדימ

 ותוצאותיהן.

יכול להיות  מי
 אפוטרופוס

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

יפות בבחירת עד
 האפוטרופוס

( 12)תיקון מס' 
2004-תשס"ד  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 11)תיקון מס' 
2002-תשס"ב  

( 12)תיקון מס' 
0420-תשס"ד  

מתן הנחיות מקדימות  
לצורך מינוי 
 אפוטרופוס

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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הנחיות מקדימות לפי סעיף זה ייערכו בכתב לפי טופס שייקבע בתקנות   )ב( 
ואיים  וייחתמו בפני עורך דין; טופס הנחיות מקדימות המתייחס גם לעניינים רפ

 ייקבע בהסכמת שר הבריאות.

וטרופוס הכללי; הנחיות מקדימות לפי סעיף זה יופקדו אצל האפ )ג( 
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.

, נתן אדם הנחיות מקדימות ומצא בית 35בסעיף  על אף האמור )ד( 
א, ימנה בית המשפט 33סעיף  המשפט כי יש למנות לו אפוטרופוס לפי

לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין בהן כאפוטרופוס ויורה לו לפעול בהתאם 
לא)ג( או 32להנחיות המקדימות, אלא אם כן התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 

המשפט כי מינוי האדם שצוין כאפוטרופוס או כי קיום  )ד(, או אם סבר בית 
 של ממש באדם. ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה

יד,  32יג, 32על הנחיות מקדימות לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים  )ה( 
לג,  32-לב ו32לא, 32כג, 32, (2)-( ו1)כב32כא, 32יט, 32יח, 32, יז32טו, 32

 בשינויים המחויבים. 

 ו. 67בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  אין )ו( 

אם הוא מסוגל  האדםבית המשפט את דעת ני מינוי האפוטרופוס ישמע לפ . 36
 דעתו. רלהבין בדבר וניתן לבר

 יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית המשפט את הסכמתו לכך. לא . 37

ו, וטרופוס של קטין חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיאפ . 38
טין, ניהולם ב הוא בשמירת נכסי הקיד ועבודתו, וכן חיי-הכשרתו לעבודה ולמשלח

ופיתוחם; הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו; 
והכל אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס. והוא הדין בשינויים 

 דין.-המחוייבים, באפוטרופוס של פסול

מסרו  ייב לדאוג לענינים שנן חיד-טרופוס שאינו של קטין או של פסולופא )א( . 39
ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם  ידי בית המשפט-לו על

 .1ולקבל החלטות בקשר אליהם והכול בהתאם להוראות פרק שלישי

השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת  )ב( 
ובות של  אות בדבר האחריות והחהחוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הור

אפוטרופוס כאמור בסעיף קטן )א(, שיחולו אם בית המשפט לא נתן בעת המינוי 
או לאחר מכן הוראה אחרת, ובדבר הכישורים של בעלי תפקידים בתאגיד 
המתמנה לאפוטרופוס; הוראות כאמור יכול שייקבעו בהתאם לסוגי  

ידים, ן אפוטרופסים שהם תאגהאפוטרופסות, ורשאי השר לקוע הוראות לעניי
היקף פעילותם ובעלי תפקידים בהם, ועל אפוטרופסים מקצועיים כהגדרתם 

 . 34בסעיף 

האדם שהוא נותיו של ן במינוי אדם כאפוטרופוס כדי לחייבו במזואי . 40
 .אפוטרופסו

על ידי   האדםיעת שמ
 בית המשפט 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

כמת האפוטרופוסהס  

וטרופוס אפקידי התפ
דין-לקטין ולפסול  

קידיו של תפ
 אפוטרופוס אחר

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

ור ממזונות פט  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18מס' )תיקון 
2016-תשע"ו  

2017-ת"ט תשע"ז  
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 .)בוטל( . 41

 .)בוטל( . 42

 

 .)בוטל( . 43

  פוס,האדם שמונה לו אפוטרו ת המשפט רשאי, בכל עת, לבקשתו שלבי . 44
כוחו או של צד מעונין ואף  -לממשלה או בא ץ המשפטיועהאפוטרופוס או של הי

מיזמתו הוא, לתת לאפוטרופוס הוראות בכל ענין הנוגע למילוי תפקידו; וכן רשאי 
 בית המשפט, לבקשת האפוטרופוס, לאשר פעולה שעשה.

יותר  לאדםת המשפט רשאי אם ראה סיבה מיוחדת לכך, למנות בי . 45
יט בית המשפט אם להטיל את תפקידי חלטרופוס אחד; משעשה כן, ימאפו

 טרופסים במשותף או לחלקם ביניהם. האפוטרופוסות על האפו

ו יותר איל בית המשפט תפקידי אפוטרופסות על שני אפוטרופסים הט . 46
 ות הבאות זולת אם הורה בית המשפט אחרת:במשותף, יחולו ההורא

תיהם חלוקות, עודש ול תוך הסכמה; בעניןאפוטרופסים חייבים לפעה (1)
 יפעלו כפי שיחליט בית המשפט;

עולה של אחד או של אחדים מן האפוטרופסים טעונה הסכמת פ (2)
 האחרים או אישור בית המשפט, מראש או למפרע;

אי כל אחד מהאפוטרופסים לפעול על דעת  ענין שאינו סובל דיחוי רשב (3)
 עצמו;

 יחד ולחוד; לאדםם אפוטרופסים אחראיה (4)

פנה מקומו של אחד מן האפוטרופסים או שחדל לפעול, זמנית או תנ (5)
לצמיתות, חייבים האחרים להודיע על כך מיד לבית המשפט, והם חייבים 

 אחרת. יהם כל עוד לא קבע בית המשפטדומוסמכים להמשיך בתפקי

בפעולות פוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; הא )א( . 47
מבלי שבית   האדם שהוא אפוטרופסו מוסמך לייצג את  ואהמנויות להלן אין ה

 המשפט אישרן מראש:

עברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות,  ה (1)
 ה;בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דיר

עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על  (2)
,  1972-הוראות חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"בחמש שנים ש
 ;לא חלות עליה

 ;המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין (3)

,  1972-השכרה שהוראות חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב (4)
 ;חלות עליה

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

המשפט -תביראות הו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

רופסים נוי אפוטמי
 אחדים 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

ן אפוטרופסים די
ם משותפי  

כויות האפוטרופוס סמ
 ואישור בית המשפט 

( 2)תיקון מס'   
1970-תש"ל  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
1620-תשע"ו  
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הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון, או העברה או שעבוד של חלק   (5)
 ; וןאו מנה בעיזב

מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות  א(5)
הנחיות מקדימות( או בסכום העולה  –א )בסעיף זה 35לפי סעיף 

שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה  100,000במצטבר על 
 ;כה מפורשת בהנחיות המקדימותהסמ

אם ניתנה הסמכה מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, ו ב(5)
בסכום העולה על הסכום שנקבע  –מפורשת בהנחיות מקדימות 

שקלים   100,000בהנחיות המקדימות או בסכום העולה במצטבר על 
 ;חדשים, לפי הנמוך

ת הקשורות בעסקה פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולו ג(5)
ה שקלים חדשים, אלא אם כן ניתנ 100,000אחת, ששוויין עולה על 

הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות; ניתנה הסמכה מפורשת כאמור, 
תובא לאישור בית המשפט פעולה משפטית כאמור ששווייה עולה על 

 ; שקלים חדשים 500,000

לחוק   23עיף משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי ס ד(5)
,  2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

( לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר,  2)א()87ם בסעיף כמשמעות
 ;לחוק האמור 25שעבודם או עיקולם לפי סעיף 

מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן  ה(5)
הנחיות המקדימות או  בסכום העולה על הסכום שנקבע ב  –הלוואה 

 ;שקלים חדשים, לפי הנמוך 100,000בסכום העולה על 

( עד 1התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות ) ו(5)
 ;ה(5)

עולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן,  פ (6)
 כטעונה אישור כאמור.

של אדם, רשאי היתה דחיפות בביצוע פעולה לשם שמירת ענייניו  )ב( 
 האפוטרופוס, במקרים מיוחדים, לבקש מבית המשפט אישור בדיעבד.

בפעולה משפטית בין האדם לבין האפוטרופוס שמונה לו או קרוביו של  2. 48
האפוטרופוס, זולת מתנות הניתנות לאותו אדם, ובפעולה משפטית בין שניים  

פוס, אין האפוטרופוס מוסמך לייצג אדם שהוא מונה  שמונה להם אותו אפוטרו
 .כאפוטרופסו

( תהא 6) 47( וסעיף 2)46ף עונה אישור לפי סעיולה של אפוטרופוס הטפע . 49
אדם שלא ידע ולא היה  כמה או אישור כזה אם נעשתה כלפיהסתוקף אף באין -בת

 

 יש לשים לב כי לפי הוראת התיקון כפי שנוסחה בס"ח 2550 הוחלף כל נוסח סעיף 48, אך ניתן לטעון שהכוונה 2
 הייתה להותיר את הסיפה החל מהמילים "מבלי שבית המשפט"; ר' רבדים.

לות שיש בהן  ועפ
 ניגוד אינטרסים

( 18מס'  )תיקון
2016-תשע"ו  

נת צד שלישיהג  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18קון מס' )תי
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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 עליו לדעת שהיא טעונה הסכמה או אישור.

, במידה שאינם דרושים לצרכיו האדם שמונה לו אפוטרופוספי כס . 50
וש לשם שמירת הקרן אפוטרופוס להחזיקם או להשקיעם כדרה השוטפים, חייב

 רךוהבטחת פירות באחד הדרכים שקבע לכך שר המשפטים בתקנות או בד
 שהורה בית המשפט.

פוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך שלושים ימים מיום הא . 51
, כולל חובותיו, זולת אם פטר אותו האדם שהוא אפוטרופסומינויו, פרטה של נכסי 

זו או קבע מועד אחר להגשת  מחובה בהתאם לנהלים שקבע האפוטרופוס הכללי
 הפרטה.

 –רות ת המשפט רשאי להובי . 52

 

וס הכללי, במועד שקבע, שומת שוויים  ופהאפוטרופוס יגיש לאפוטרש (1)
 , ערוכה לתאריך שקבע בית המשפט;האדם שהוא אפוטרופסושל נכסי 

ידי אדם אחר כפי שקבע  -ידי שמאי או על-השומה האמורה תיערך עלש (2)
 ט.בית המשפ

בכל עניני האפוטרופסות, לנהל חשבונות, להגיש פוטרופוס חייב, הא . 53
ך לפחות אחת לשנה ובגמר תפקידו , אלאפוטרופוס הכללי דין וחשבון כפי שיורה

או בפקיעת האפוטרופסות, ולהמציא לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי 
ים שקבע, מחובת  , זולת אם פטר אותו האפוטרופוס הכללי, בהתאם לנהלדרישתו

ות נ. שר המשפטים רשאי להתקין תקחשבון או קבע מועד אחר להגשתוהגשת דין ו
 בדבר החשבונות שעל האפוטרופוס לנהל.

המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין  שר . 54
אופן הגשת הפרטה והדו"חות ובדבר אופן בדיקתם, לרבות הגשתם תקנות בדבר 

בידי   ,34פן מקוון לעניין תאגידים ואפוטרופסים מקצועיים כהגדרתם בסעיף באו
 שאי הוא לקבוע סוגי דו"חות שהאפוטרופוס הכללי פטורכללי, ורה האפוטרופוס

 בדיקתם, בתנאים שייקבעו.מ

חלות על האדם האפוטרופוס הוציא במילוי תפקידו ש וצאות הסבירותהה . 55
 . ו אדםמנכסי אותוס להחזירן לעצמו פו, ורשאי האפוטרשהוא אפוטרופסו

ית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר אם ראה טעם לכך ב ()א . 56
חל על האדם בנסיבות הענין; שכר האפוטרופוס שנקבע על ידי בית המשפט 

 . מנכסי אותו אדםורשאי האפוטרופוס לקבלו  אפוטרופוס שמונה לו

השכר שבית המשפט רשאי ר המשפטים רשאי לקבוע כללים בדבר ש (ב) 
 לקבוע לאפוטרופסים.

או לרכושו. בית  שגרם לאדם שהוא אפוטרופסולנזק  פוטרופוס אחראיהא . 57
המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, אם פעל בתום לב ונתכוון 

. האפוטרופוס אינו נושא באחריות אם פעל בתום לב לפי  לטובת אותו אדם
 קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע.אות בית המשפט או הור

קעות הש  

( 18)תיקון מס' 
2016-"ותשע  

הטפר  

( 8)תיקון מס' 
1985-תשמ"ה   

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

ראות בנוגע לשומה הו  

( 8)תיקון מס' 
1985-תשמ"ה   

בונות דו"ח ומתן  חש
 ידיעות 

( 8)תיקון מס' 
1985-תשמ"ה   

( 18מס' )תיקון 
2016-תשע"ו  

יקת דו"חותבד  

( 8)תיקון מס' 
1985-תשמ"ה   

( 18קון מס' )תי
2016-תשע"ו  

וסופצאות האפוטרהו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

ר האפוטרופוסשכ  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 7)תיקון מס'   
1983-תשמ"ג  

ריות האפוטרופוסאח  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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י כן, לדרוש ת המשפט רשאי, לפני מינויו של אפוטרופוס או אחרבי . 58
שהאפוטרופוס ישעבד נכסים או ימציא ערבות להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו,  
ורשאי בית המשפט, בכל עת, לדרוש ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, 

 מקצתה.ו כולה א

,  האדם שמונה לו אפוטרופוסתינתן לזכות  58לפי סעיף  ובהער . 59
 הנוגע למימושה. והאפוטרופוס הכללי מוסמך לייצגו בכל

פוטרופוס רשאי, על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, להתפטר הא . 60
ת המשפט ומן ימתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור ב

 היום שנקבע לכך באישור.

שאי לפטר אפוטרופוס אם לא מילא תפקידיו כראוי או אם שפט רמהת בי . 61
 ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

עם ביטול  –ול דין פסוטרופסות על קטין פוקעת בהגיעו לבגרות; על אפ . 62
אם קבע בית   –פסלותו על ידי בית המשפט; על מי שאינו קטין או פסול דין 

גה מטרתה; פקיעת אפוטרופסות ו שהושהמשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות א
וטרופסות על כל אדם פידי בית המשפט; א-ע לכך עלבכזאת היא מן היום שנק

 .ופוקעת במות

ו של האפוטרופוס ובפקיעת האפוטרופסות חייב  ריתפטרותו ובפיטובה )א( . 63
למסור לאדם שמונה לו אפוטרופוס או למי   –ובמותו חייבים יורשיו  –האפוטרופוס 

את נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס הנמצאים בידו או  ע בית המשפטשקב
 .בפיקוחו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה

על אף פקיעת האפוטרופסות, יהיה אפוטרופוס לענייני רכוש מוסמך, כל  )ב( 
עוד אין גורם אחר שהוסמך כדין לטפל באותם עניינים ולמשך תקופה שלא תעלה 

 ת המשפט לנקוט פעולות אלה:א פנייה לביימים, אף בל 90על 

לשלם מכספי האדם תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו  (1)
 או הקשורים ברכושו בתקופת האפוטרופסות;

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

לשלם מכספי האדם הוצאות סבירות לקבורה ואבלות; הוצאות  (3)
ות העניין או בהתאם להנחיות שנתן מקובל בנסיבכאמור ישולמו לפי ה

 בעניין האדם;

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

התעורר צורך בביצוע פעולות החורגות מהאמור בסעיף קטן )ב( לשם  ג() 
לשם מניעת נזק לעיזבונו, בית   –שמירת טובת האדם או רכושו, ובנסיבות מיוחדות 

פוטרופוס לענייני רכוש יהיה חייב ומוסמך לבצען, להורות שהא המשפט רשאי
 והכול בהתאם להוראות ולתקופה שיקבע.

הורהו של קטין או אפוטרופסו שהוא קרובו, לרבות אפוטרופוס למעשה   )א( . 64
, רשאי לציין בצוואתו את שמו של יחיד שהוא מבקש כי 67כמשמעותו בסעיף 

 . ופוס לאחר מותוימונה לילדו או לקרובו כאפוטר

ובהער  

הערובה   מושמי  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

פטרות  הת
 האפוטרופוס

האפוטרופוס טוריפי  

יעת האפוטרופסותפק  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

ום תפקידו של סי
 האפוטרופוס

( 7)תיקון מס'   
1983-תשמ"ג  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

ה או מסמך  צווא
הבעת רצון של הורהו 
או אפוטרופסו שהוא  
 קרוב של קטין

( 18תיקון מס' )
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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ין במסמך שייערך לפי הוראות אדם כאמור בסעיף קטן )א( רשאי לצי )ב( 
מסמך הבעת רצון( את שמו של מי שהוא מבקש כי ימונה  –סעיף זה )בפרק זה 

לילדו או לקרובו כאפוטרופוס, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג 
 לילדו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.

ין מהעניינים אדם כאמור בסעיף קטן )א( או )ב( רשאי לתת הנחיות בעני ()ג 
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 ילדו או 

 קרובו, לפי העניין.

וייחתם בפני עורך דין, ויחול לגביו מסמך הבעת רצון ייערך בכתב  )ד( 
 כג, בשינויים המחויבים. 32-ו (1)כב32, )א(יט32יח,  32יד, 32 יג,32הוראות סעיפים 

ערך אדם צוואה או מסמך הבעת רצון לפי סעיפים קטנים )א( או )ב(,  )ה( 
ייתן בית המשפט עדיפות למינוי מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, 

ות , כאפוטרופוס לקטין ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחילפי העניין
שבצוואה או במסמך הבעת הרצון, והכול זולת אם ראה שטובת הקטין לסטות  

 בנוגע לאפוטרופסותו של ההורה האחר. 28מהם ובכפוף לאמור בסעיף 

אפוטרופוס של אדם שהוא קרובו, לרבות אפוטרופוס למעשה  )א( . א64
, רשאי לציין בצוואתו את שמו של יחיד או תאגיד שהוא 67 כמשמעותו בסעיף

 . ימונה לבנו או לקרובו כאפוטרופוס לאחר מותו מבקש כי

אדם כאמור בסעיף קטן )א( רשאי לציין במסמך הבעת רצון את שמו  )ב( 
של יחיד או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה לבנו או לקרובו כאפוטרופוס, אם יחדל  

 לבנו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו.להיות מסוגל לדאוג 

)א( או )ב( רשאי לתת הנחיות בעניין מהעניינים אדם כאמור בסעיף קטן  )ג( 
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  

 יין.קרובו, לפי הענ

יחולו לגביו  מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך דין, ו )ד( 
 כג, בשינויים המחויבים. 32-ו (1)כב32, )א(יט32יח,  32יד, 32יג, 32הוראות סעיפים 

בטרם ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם או ייתן הנחיות מקדימות,  )ה( 
 . 36ישמע את האדם בהתאם לסעיף 

ואה או מסמך הבעת רצון לפי סעיפים קטנים )א( או )ב(, ערך אדם צו )ו( 
המשפט כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת ימנה בית 

הרצון, לפי העניין, אם ראה בית המשפט, לאחר שמיעת האדם שהוגשה בקשה 
א  33בעניינו ותוך התחשבות ברצונו, שיש צורך למנות לו אפוטרופוס לפי סעיף 

תו; של מי שצוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון עולה בקנה אחד עם טוב ושמינוי
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  

ות  האדם שהוא אפוטרופסו, ובלבד שאותו אדם לא נתן הנחיות מקדימות שונ
 בעניין לפי חוק זה.

צוואה או מסמך  
הבעת רצון של 
 אפוטרופוס של בגיר

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

2017-ת"ט תשע"ז  

2017-ת"ט תשע"ז  
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 כח)ג(.32ראות סעיף אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהו )ז( 

, 37מנה האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס, לא יחולו הוראות הסעיפים נת . 65
 . 60-ו 59, 58,  57,  50

תוקף אף שהיה פגם במינויו, אם נעשתה -של אפוטרופוס תהא בת להופע . 66
 היה עליו לדעת על הפגם.כלפי אדם שלא ידע ולא 

אדם שמונה לו אפוטרופוס  שפועל כאפוטרופוס, חובותיו ואחריותו כלפי  מי . 67
 לפי הוראות פרק זה, אףיהיו  או שבית המשפט היה רשאי למנות לו אפוטרופוס

אם לא נתמנה כלל או שהיה פגם במינויו או שהתפטר או פוטר או שפקעה 
 אפוטרופסותו.

דה והרווחה ימנה ועדה לעניני אפוטרופסות לנפגעי השואה וזה שר העבו )א( א. 67
 הרכבה:

 

עניין ראשי ל עובד סוציאלינציג משרד העבודה והרווחה שהוא  (1)
סדרי דין שנתמנה לפי חוק הסעד )סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש  

פי החוק האמור שהתמנה ל עובד סוציאלי, או 1955-ונעדרים(, התשט"ו
 ;לעניין סדרי דין הראשי ובד הסוציאליהעשהציע 

 נציג משרד הבריאות, שיציע שר הבריאות; (2)

 נציג משרד המשפטים, שיציע שר המשפטים. (3)

האדם שמונה לו אפוטרופוס או שבית המשפט רשאי למנות לו  )ב( 
וכל אדם   אפוטרופוס, אפוטרופסו, קרובו, מנהל בית חולים שבו הוא מאושפז

ים לפנות לוועדה בכל שאלה המתעוררת בקשר לטיפול באותו  המטפל בו, רשא
 . אדם או בדבר הצורך במינוי או בהחלפת אפוטרופוס

הועדה תבחן כל פניה כאמור בסעיף קטן )ב( והיא רשאית ליתן את  )ג( 
המלצותיה לאפוטרופוס בענינים הנוגעים לטיפול בחסוי וכן לפנות ליועץ המשפטי 

רופוס הכללי, ולהמליץ להם לנקוט פעולות על פי ממשלה או לנציגו ולאפוטל
 סמכותם, לרבות פניה לבית משפט לפי חוק זה. 

 –תפקידיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה, כולם או חלקם   )א( ב. 67

 לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף; (1)

לסייע לאדם בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות,  (2)
לו את כל אלה   ות והשלכותיהן ולהסבירלרבות החלופות האפשרי

בשפה פשוטה וברורה המובנת לו ותוך שימוש באמצעי עזר שברשותו 
 ובכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין;

לסייע לאדם במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו, לרבות סיוע   (3)
בביטוי החלטותיו כלפי צדדים שלישיים, בהיקף ובדרך שתיקבע 

 י סעיף קטן )ו(.בתקנות לפ

פוטרופוס הכללי הא
ספוכאפוטרו  

( 5)תיקון מס'   
1978-תשל"ח  

( 7)תיקון מס'   
1983-תשמ"ג  

( 8)תיקון מס' 
1985-תשמ"ה   

וטרופוס שהיה  אפ
מינויופגם ב  

וטרופוס למעשהאפ  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

ועדה לעניני  
אפוטרופסות 
 לנפגעי שואה 

( 11)תיקון מס' 
2002-תשס"ב  

( 15)תיקון מס' 
2010-תשע"א   

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

מינוי תומך בקבלת 
 החלטות 

( 18ון מס' )תיק
2016-תשע"ו  
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לשם ביצוע תפקידיו, סמכויותיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה,  )ב( 
 כולן או חלקן:

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

 לסייע לאדם בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישיים;  (2)

צוי  לבצע בשם האדם, לבקשתו, פעולות לשם מימוש החלטותיו ומי (3)
 בדרך שתיקבע בתקנות.זכויותיו, בהיקף ו

תומך בקבלת החלטות לא יקבל החלטות בשמו של האדם שהוא מסייע  )ג( 
 לו.

בית המשפט רשאי למנות תומך בקבלת החלטות לבגיר שיכול עם  )ד( 
 קבלת תמיכה לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו.

רט בהחלטתו את מינה בית המשפט תומך בקבלת החלטות לאדם, יפ )ה( 
ם שלגביהם ישמש כתומך בקבלת החלטות ויקבע את תקופת המינוי,  הענייני

 )ב(, כולם או חלקם.-ויקבע את תפקידיו וסמכויותיו כאמור בסעיפים קטנים )א( ו

השר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר  )ו( 
ומשפט של הכנסת, ובהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת החוקה חוק 

לקבוע הוראות נוספות לעניין תפקידיו וסמכויותיו של תומך בקבלת  רשאי 
החלטות, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות נוספות לעניין תומך בקבלת החלטות, 

 לרבות בעניינים אלה:

 מי שרשאי להתמנות לתומך בקבלת החלטות; (1)

 ההכשרה הנדרשת מתומך בקבלת החלטות; (2)

 ו של תומך בקבלת החלטות;, אחריותו ודרכי פעולתחובות (3)

הוראות בנוגע למצבים המצדיקים בחינה מחדש של המינוי, לרבות   (4)
 בחינת חלופות אחרות; 

, 1קביעת האפשרות של אדם בעל כשירות, כמשמעותו בפרק שני (5)
למנות תומך בקבלת החלטות בדרך שבה נערך ייפוי כוח מתמשך 

 וח מתמשך בשינויים שיקבע; ראות החלות על ייפוי כ ולהחיל לעניין זה הו

 כללים בדבר ביטול ופקיעה של צו מינוי. (6)

 . 68אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  )ז( 

האפוטרופוס הכללי יסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיהיו נתונות   )א( ג. 67
יקוח על ביצוע ההוראות לפי  להם הסמכויות לפי סעיף זה, כולן או חלקן, לשם פ

 הסמכה תפורסם ברשומות.פרק זה; הודעה על ה

לא ימונה מפקח לפי הוראות סעיף קטן )א(, אלא אם כן מתקיימים בו   )ב( 
 כל אלה:

 סמכויות פיקוח

( 18)תיקון מס' 
6201-תשע"ו  
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הוא לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת ולא הוגש נגדו  (1)
יה  כתב אישום בעבירה כאמור אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבות

 אין הוא ראוי לשמש מפקח;

ה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי  הוא קיבל הכשר (2)
 סעיף זה, כפי שהורה האפוטרופוס הכללי;

 הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה האפוטרופוס הכללי. (3)

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה, רשאי מפקח, לאחר  )ג( 
 –שהזדהה 

ג לפניו תעודת לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהצי (1)
 זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

להיכנס למקום שהכניסה אליו דרושה לשם מילוי תפקידיו, בכל עת  (2)
סבירה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של 

 בית משפט או בהתקיים אחד מאלה:

  שניתנה הסכמת האדם שמונה לו אפוטרופוס, ואם לא לאחר  )א(
בהסכמת האפוטרופוס ובלבד שהאדם   –ניתן לברר את דעתו 

 האמור אינו מתנגד;

היה מקום המגורים מעון, רשאי מפקח להיכנס לשטחי  )ב(
המגורים לאחר תיאום מראש עם מנהל המקום או עם  

ל אופן האפוטרופוס, ואם קיים חשש לפגיעה בשלומו של האדם בש
, והכול ובלבד בלא תיאום מראש –תפקודו של האפוטרופוס 

שהאדם שמונה לו אפוטרופוס ומי שמתגורר עמו אינם מתנגדים  
 לכניסה לשטח המגורים;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל מידע או מסמך שיש   (3)
בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי פרק זה; בפסקה זו, 

 . 1995-לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה –"מסמך" 

מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בעת   )ד( 
 מילוי תפקידו ובהתקיים שני אלה:

 הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו; (1)

יש בידו תעודה חתומה בידי האפוטרופוס הכללי המעידה על  (2)
 ועל סמכויותיו, שאותה יציג לפי דרישה.תפקידו 

 
 לה של אפוטרופוס: עקרונות ודרכי פעו1ק שלישיפר

אפוטרופוס חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות,  )א( . ד67
ולנהוג בתום לב לשמירת עניינו של האדם שהוא אפוטרופסו ולא לטובת ענייניו 

 שלו.

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

 חיובי האפוטרופוס

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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טרופוס כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים בעל מקצוע שהתמנה לאפו )ב( 
 כלפי לקוחו. יפעל במסירות ובמקצועיות כפי שבעל מקצוע היה מפעיל 

לא יקבל אפוטרופוס טובת הנאה מאדם שלישי בעבור הפעלת  )ג( 
לא יימצא במצב של ניגוד  48סמכויותיו ומילוי תפקידיו, ובכפוף להוראות סעיף 

 עניינים.

קידיו והפעלת סמכויותיו יפעל אפוטרופוס שמונה לבגיר במילוי תפ )א( . ה67
 :בהתאם לעקרונות אלה

יותיו וחירותו במידה  שמירת כבודו של האדם ובדרך שתגביל זכו (1)
 הפחותה ביותר;

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

בדרך שתאפשר לאדם לממש את יכולותיו ולשמור על מרב   (3)
 התאם ליכולותיו.עצמאותו האפשרית, ב

עם מינויו יסביר האפוטרופוס לאדם מהם תפקידיו וסמכויותיו  )ב( 
 –ולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות כאפוטרופוס, בלשון פשוטה ובהתאם ליכ 

 תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין.

בנוגע לענייניו האישיים  האפוטרופוס ימסור לאדם מידע שיש בידו )ג( 
והרכושיים ומידע הנוגע לטיפולו של האפוטרופוס בענייני האדם, בשפה המובנת 

הבנתו, ויסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או הדרוש  לו ובהתאם ליכולת
 לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.

ת בעצמו בעניינים  האפוטרופוס יסייע לאדם ויעודד אותו לקבל החלטו )ד( 
 הנוגעים לו, ככל שהאדם מסוגל לכך.

ים האפוטרופוס יפעל בדרך שתאפשר לאדם לשמור על ערכיו התרבותי )ה( 
והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, לרבות בפעילויות חברתיות, 

 תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.

קשרים עם בני  האפוטרופוס יפעל בדרך שתאפשר לאדם לשמור על )ו( 
 משפחה וחברים. 

האפוטרופוס יתייעץ לפי הצורך עם גורמים מקצועיים ובני משפחה  )ז( 
דם וייעזר בהם לשם קידום ענייניו, והכול תוך שמירה על וחברים קרובים של הא

 פרטיותו.

אפוטרופוס, לרבות אפוטרופוס שמונה לאדם שמצבו ויכולת הבנתו  )ח( 
יין לעניין, יפעל במילוי תפקידיו מתוך התחשבות משתנים מזמן לזמן או מענ

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.

אדם שהוא אפוטרופסו, ישתפו בכל עניין  האפוטרופוס ישמע את דעת ה )א( . ו67
והחלטה הנוגעים אליו ויתייעץ עמו, אם ניתן לברר את דעתו; לשם כך ימסור 

דרכי פעולתו של 
אפוטרופוס שמונה  
 לבגיר

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

דרכי קבלת החלטות  
בעניינו של אדם  
שמונה לו  
 אפוטרופוס

( 18מס'  )תיקון
2016-תשע"ו  
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וש לו, לרבות מהות העניין נשוא ההחלטה או האפוטרופוס לאדם את המידע הדר
הפעולה, החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות שבבחירת כל אחת מהן ואת 

ופוס, אם ישנה, והטעמים ביסודה; לעניין סעיף זה, "ניתן המלצתו של האפוטר
לרבות לאחר שניתן לו מידע בדרך  –לברר את דעתו" ו"מסוגל להבין בדבר" 

 קטן )ג(.האמורה בסעיף 

בקבלת החלטות בעניינים שבסמכותו יפעל אפוטרופוס לפי המפורט  )ב( 
 להלן:

אמור בסעיף אם נתן האדם שהוא אפוטרופסו הנחיות מקדימות כ  (1)
בהתאם להנחיות המקדימות, בכפוף להוראות סימן   –א באותו עניין 35

 ; 1ו' בפרק שני

של האדם אם הוא לפי רצונו  –אם לא נתן האדם הנחיות מקדימות  (2)
מסוגל להבין בדבר ואת משמעות ההחלטה, ואם לא ניתן לעמוד על 

ל להבין בהתאם לרצונו כפי שהובע בעת שהיה מסוג –רצונו של האדם 
בדבר או כפי שניתן ללמוד מהתנהגותו בעבר או מהשקפת עולמו ואורח 
חייו כפי שהיו בעבר והכול אלא אם כן האפוטרופוס סבור שההחלטה 

 ם לפגיעה של ממש באדם;תגרו

אם האדם לא מסוגל להבין בדבר ואת משמעות ההחלטה ולא ניתן  (3)
ם לטובתו, מתוך בהתא –( 2לעמוד על רצונו הקודם כאמור בפסקה )

 התחשבות ברצונו הנוכחי;

בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי, אם האדם מתנגד  (4)
וס ניסה להגיע עמו בשעת מעשה לפעולה, גם לאחר שהאפוטרופ

להסכמה; נותרה מחלוקת בין האדם לאפוטרופסו ינסה האפוטרופוס 
וועדת יפנה ל –להגיע עמו להסכמה, ואם לא הגיע עמו להסכמה 

אתיקה כמשמעותה בחוק האמור או לבית המשפט בבקשה למתן  
 הוראות, לפי העניין.

ולפי סעיף   מידע והסברים שעל האפוטרופוס למסור לאדם לפי סעיף זה )ג( 
ה יימסרו לו בלשון פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות 67
שרית הסבירה בנסיבות  תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפ –

העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות בדבר התאמות נגישות לפי 
דרשות ממי שנותן שירות ציבורי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הנ

 כמשמעותו באותו חוק. 

אפוטרופוס לא ייתן הסכמה בשמו של האדם שהוא אפוטרופסו לפעולה  )א( ז. 67
ה את חופש התנועה של האדם או המסמיכה אדם להשתמש בכוח סביר המגביל

נגדו ושנדרש בשלה צו שיפוטי, ולא ייתן את הסכמתו לצו השיפוטי, אלא אם כן 
 שהאפוטרופוס הסביר לו את משמעות העניין. האדם נתן את הסכמתו לכך לאחר

של  אפוטרופוס ישמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשמו )א( . ח67
 האדם שהוא אפוטרופסו ולגבי פעולות שפעל בענייניו.

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין  )ב( 
 התקופות לשמירת התיעוד בהתאם לסוגי המסמכים שיקבע. 

הסכמה לפעולות 
מגבילות או לשימוש  
 בכוח

( 18קון מס' )תי
2016-תשע"ו  

 שמירת מידע 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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 ק רביעי: הוראות שונותפר

-ית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או באב (א) . 68
כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים 

ידי -, אם עלושל אדם שמונה לו אפוטרופוסהנראים לו לשמירת עניניו של קטין, 
בית   יאשכן רלדין, ואם בדרך אחרת; ו-מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס

 פנה אליו בעצמו. פוסאו האדם שמונה לו אפוטרו המשפט לעשות, אם הקטין

ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים  יתה הבקשה להורות עלה ()ב 
אחרים, לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי 

או האדם   הקטיןל או הנפשי ש האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני
את רצונו של האדם, חשיבות הטיפול, שמונה לו אפוטרופוס, לאחר ששקל 

נחיצותו, דחיפותו, הפגיעה האפשרית באורח חייו ואת סיכויי השיפור באיכות חייו 
 .של האדם

לרבות אדם   –, "אדם שמונה לו אפוטרופוס" 80בפרק זה, למעט בסעיף  ג() 
למנות לו אפוטרופוס, והוא אף אם עדיין לא הוברר אם שבית המשפט רשאי 

 . התנאים למינויהתקיימו 

פט ישקול למנות עורך דין בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי, בית המש . א68
 , לאדם שאינו מיוצג על ידי עורך דין, בהתקיים אחד מאלה: 1972-התשל"ב

הוגשה לבית המשפט בקשה בידי אפוטרופוס למתן הוראות לפי סעיף  (1)
ם שהוא אפוטרופסו  (, לגבי פעולה בעניין רפואי מהותי שהאד4ו)ב()67

 התנגד לה בסמוך לפני כן;  מתנגד לה או

ל רפואי והוגשה לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס לצורך טיפ (2)
מהותי והאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס מתנגד או התנגד בסמוך 

 לפני כן למינוי או לטיפול ואין לו קרוב הנמצא עמו בקשר.

טובתו של ש כוחו רשאים, אם הם סבורים-באועץ המשפטי לממשלה או הי . 69
או טובת הכלל מחייבת   האדם שמונה לו אפוטרופוסדין, או של -לקטין, של פסו

זאת, לפתוח בכל הליך משפטי, כולל ערעור, לפי חוק זה וכן להתייצב ולטעון בכל 
 הליך כזה.

ולי נפש ק הסעד )סדרי דין בעניני קטינים, חחושנתמנה לענין  עובד סוציאלי . 70
רשאי בענין לפי חוק זה שאינו תלוי ועומד בבית המשפט , 1955-ונעדרים(, תשט"ו

אדם שמונה לו  דין, או של -ואם ראה צורך בכך להגנתו של קטין, של פסול
יעות הנוגעות לאותו אדם, וחייב  , לחקור כל מי שהוא סבור שיש לו ידאפוטרופוס

ומלאות, זולת אם התשובה עלולה שובות כנות ת לעובד הסוציאליהנחקר לענות 
ידי צו בית המשפט, להיכנס -, אם הורשה לכך עלהעובד הסוציאלילהפלילו; ורשאי 

 לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא אדם כאמור.

אינן גורעות מהוראות חוק הסעד )סדרי דין בעניני  70-ו 69ראות הסעיפים הו . 71
 . 1955-"וקטינים, חולי נפש ונעדרים(, תשט

ל ענין לפי חוק זה רשאי בית המשפט, גם מיזמתו הוא, לשמוע דעתם של בכ  . 72

כות כללית סמ
 לאמצעי שמירה 

( 2)תיקון מס'   
1970-תש"ל  

( 7)תיקון מס'   
1983-תשמ"ג  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו ( 7)תיקון מס'    
1983-תשמ"ג  

( 18ון מס' )תיק
2016-תשע"ו  

מד היועץ המשפטי  מע
 לממשלה 

( 2)תיקון מס'   
1970-תש"ל  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

מדו של עובד מע
 סוציאלי

( 2)תיקון מס'   
1970-תש"ל  

( 15)תיקון מס' 
2010-תשע"א   

( 18מס'  )תיקון
2016-תשע"ו  

ירת דינים שמ  

מדם של קרוביםמע  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

נים ייצוג בעניי
 רפואיים

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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צא , ככל שבית המשפט ימהאדם שמונה לו אפוטרופוסהדין או -קרובי הקטין, פסול
 לרצוי לשמעם.

 וטל(.)ב . 73

ו שאי לשנות או לבטל החלטותיו לפי חוק זה אם נשתנ רת המשפט בי . 74
 וספות לאחר שנתן החלטתו.הנסיבות או נתגלו עובדות נ

 וטל(.)ב . 75

 –י המשפט בישראל מוסמכים בת . 76

דין או לבטל הכרזת פסלות אם מקום מושבו או  -הכריז אדם פסולל (1)
 מקום מגוריו של האדם הוא בישראל; 

ל מקרה שהצורך לעשות בכ השלישי לחוק זה עד לפי הפרק השני  פעולל (2)
 כן התעורר בישראל.

האדם הדין או -עניני חוק זה יחול דין מקום מושבו של הקטין, פסול על )א( . 77
 –; אולם שמונה לו אפוטרופוס

כשרותו ש ידי אדם-על ולה משפטית שנעשתה בישראלפע (1)
המשפטית מוגבלת או נשללה והיא מן הפעולות שדרכם של בני אדם 

ית שנעשתה בישראל בין אדם פטכאלה לעשות כמותן, וכן פעולה מש
רותו המשפטית מוגבלת או נשללה לבין מי שלא ידע ולא היה עליו שכש

בה משום נזק של ממש   תוקף זולת אם היה-לדעת על כך, תהא בת
 אדם או לרכושו;לאותו 

ידי  -ידי הוריו של קטין או על-ענין פעולה שנעשתה בישראל עלל (2)
שסמכותם של ההורים או  שיאפוטרופוס אין לטעון כלפי צד שלי

ופוס היתה מצומצמת מן הסמכות הנתונה להם לפי חוק זה,  האפוטר
 .זולת אם אותו צד ידע או היה עליו לדעת על כך

או של   1פם של ייפוי כוח מתמשך לפי פרק שניעל שאלת תוקפם והיק )ב( 
הנחיות מקדימות למיופה כוח לפי הפרק האמור, יחול דין מקום מושבו של הממנה 

משך; הוראות אלה לא יחולו לעניין שינוי, הגבלה, ביום עריכת ייפוי הכוח המת
 .ביטול או פקיעה של ייפוי כוח מתמשך

מכויות הנתונות לפי חוק זה לבית המשפט יהיו של בית המשפט לעניני הס . 78
 . 79משפחה, בכפוף להוראות סעיף 

ירושין; הוא אינו בא להוסיף על ישואין וגנ ק זה אינו בא לפגוע בדיניחו . 79
דין דתיים ולא לגרוע מהן; ומקום שבית דין דתי מוסמך  -יות השיפוט של בתיסמכו

שמדובר בה בבית   – 75פרט לסעיף  –פי דין לשפוט, יראו כל הוראה בחוק זה -על
 דין דתי.-משפט כאילו מדובר בה בבית

 –ה וק זבח . 80

 ;)נמחקה( –סוי" "ח 

נוי החלטות שי  

( 9)תיקון מס'   

1995-נ"התש  
כות מבחינה  סמ  

לאומית-בין  

פט בינלאומי פרטי מש  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

ת המשפט המוסמך בי  

( 9)תיקון מס'   

1995-נ"התש  
רת דינים ושיפוט ישמ  

ותדרהג  

( 9)תיקון מס' 
1995-תשנ"ה  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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לפי הוראות הפרק הוריו או אפוטרופסו הממונה, הכל  –ציג" של אדם "נ 
 השני והשלישי;

 נכד, נכדה;, בת, אח, אחות, סב, סבה, ןאב, אם, בבן זוג,  –ב" רו"ק 

ואדם דין -המקום בו נמצא מרכז חייו; קטין, פסול –קום מושב" של אדם "מ 
, חזקה עליו שמקום מושבו הוא במקום מושבו של נציגו כל שמונה לו אפוטרופוס

 נמצא במקום אחר; הוכח שמרכז חייו  עוד לא

 ; 1996-חוק זכויות החולה, התשנ"ו –חוק זכויות החולה" "  

חוק שוויון זכויות לאנשים עם  –חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" "  
 ;1998-מוגבלות, התשנ"ח

 מכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם; –טובתו" של אדם "  

 ב)א(; 32עיף כמשמעותו בס –ייפוי כוח מתמשך" "  

, למעט מקום 1965-כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה –מעון" "  
 שהיה שאינו משמש למגורים;

 שר המשפטים. –השר" "  

הוראות החלות לפי חוק זה על אפוטרופוס של אדם ועל אדם שמונה לו  . א80
רשאי למנות לו אפוטרופוס יחולו, בשינויים  אפוטרופוס או שבית המשפט 

או שבית  מחויבים, גם על אפוטרופוס של עובר ועל עובר שמונה לו אפוטרופוס ה
 המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס.

נקבעה בחיקוק הוראה הנוגעת לאדם חסוי כמשמעותו בחוק זה, כנוסחו  . ב80
(,  18ערב פרסומו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס' 

ל המונח "חסוי" מי שבית המשפט מינה לו  , תהיה משמעותו ש2016-התשע"ו
או מי שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס כאמור,  33אפוטרופוס לפי סעיף 

 והוא אף אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי, והכול לפי העניין.

 –בינואר בכל שנה )בסעיף זה  1-הסכומים הקבועים בחוק זה יעודכנו ב )א( . ג80
ן(, בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד הידוע דכויום הע

 בינואר של השנה הקודמת. 1-ב

 השר יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים המעודכנים. )ב( 

אותו מתחילת חוק זה ם דין לפני תחילת חוק זה, רואי-שהוכרז פסול מי . 81
או  פוטרופוס על ידי בית משפט דין לפי חוק זה; מי שנתמנה א -כאילו הוכרז פסול

דין דתי מוסמך לפני תחילת חוק זה, רואים אותו מתחילת חוק זה כאילו -בית
 נתמנה לפי חוק זה.

 –לים בט . 82

 למג'לה; 997עד  957,  947עד  941עיפים ס (1)

 הקרקעות העותומני;  וק לח 53עד  50עיפים ס (2)

ראות מעברהו  

טוליםבי  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18ס' )תיקון מ
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

תחולת הוראות על  
 עובר

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

פרשנות לעניין המונח  
 אדם חסוי בחיקוק

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

 עדכון סכומים

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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 לחוק המסחרי העותומני; 2עיף ס (3)

 לחוק העותומני על האגודות; 5עיף ס (4)

 לפקודת השותפויות. 5עיף ס (5)

המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, הוא רשאי להתקין תקנות בכל  שר )א( . 83
 הנוגע לביצועו.

השר, בהסכמת שר הבריאות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  )ב( 
 –הכנסת, רשאי 

קביעת היותו של לקבוע כללים למתן חוות דעת מומחה לצורך  (1)
יט או לצורך 32-טו ו32יד, 32יג, 32ירות לעניין סעיפים אדם בעל כש

קביעת היותו מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר, לעניין יכולתו של אדם 
להביע את דעתו ורצונו ולעניין יכולתו לקבל החלטות או לנהל את ענייניו  

 בנוגע להליכים לפי חוק זה;

ים לתת חוות וסף על רפואים שיהיו מוסמכ לקבוע סוגי מומחים נ (2)
(, כולם או חלקם, לרבות 1דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה )

 כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון; 

לקבוע כללים בדבר העמדת רשימת מומחים שיהיו רשאים לתת   (3)
 (; 1חוות דעת מומחה בעניינים האמורים בפסקה )

טו,  32לי מקצוע כהגדרתם בסעיף לקבוע כללים הנוגעים לבע (4)
 לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון. 

 ו שלושה חדשים לאחר קבלתו בכנסת. תק זה, תחילחו . 84

 

 ראשונה  תוספת

 )ב((18)סעיף 

 מוסד פיננסי שהוא אחד מאלה: . 1

 ; 1981-תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א (1)

-עותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דמנהל קרן, כמשמ (2)
1994 ; 

יננסיים )קופות  חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פ (3)
 . 2005-גמל(, התשס"ה

 המוסד לביטוח לאומי.  . 2

 . 1949-מוסד חינוך, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט . 3

 רשות מקומית ומועצה אזורית. . 4

ותצוע ותקנבי  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

ת תוקף ילתח  

( 14)תיקון מס' 
2010-תש"ע  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  
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 מאלה:מוסד רפואי שהוא אחד   . 5

 ; 1940לפקודת בריאות העם,  24בית חולים כמשמעותו בסעיף  (1)

 (; 1ודה האמורה בפסקה )לפק 34מרפאה כמשמעותה בסעיף  (2)

 . 1994-קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד (3)

 

 תוספת שנייה 

 ו)ה((32)סעיף 

נות גם למיופה כוח חיקוקים שהסמכויות הנתונות בהם לאפוטרופוס יהיו נתו
 :1לפי פרק שני 

 

 

( 18)תיקון מס' 
2016-תשע"ו  


