 כשרות משפטית ואפוטרופסות -;

"יפוי כח מתמשך" בצל הקורונה – באמצעות הוועדות חזותית
התמודדות עם נגיף הקורונה ,מאלצת אותנו להוריד הילוך במרוץ החיים .לצד ההתמודדות עם
ה השלכות והחששות מפני הלא צפוי ,הסיטואציה מאפשרת לנו לעסוק בעניינים אשר בשגרת
היומיום נדחקים הצידה.

 5באפריל2020 ,

הדברים יפים באשר לתכנון חיינו ליום סגריר ,זאת באמצעות עריכת ייפוי כח מתמשך ,נושא
בעל חשיבות עליונה אשר המחשבה עליו אינה נוחה ולא בכדי הסדרתו נדחקת לא פעם בסדר
העדיפויות היומיומי.
מהו ייפוי כח מתמשך?
לפני כשלוש שנים נכנס לחיינו כלי משפטי חדש – ייפוי כח מתמשך.

למידע נוסף ניתן לפנות
לעו"ד רחל בן ארי
rachelb@bf-law.co.il
ולעו"ד חלי דנקנר-כהן
racheli@bf-law.co.il

** במשרדנו

טלפון04-8371505 :
פקס04-8370231 :
בית אדם -מעלה השחרור
 ,15חיפה
מיקוד 3328439

זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם ,בעודו כשיר לקבל החלטות ולתכנן מראש את עתידו
"ביום סגריר" כראות עיניו ,למקרה בו חלילה תחול ירידה משמעותית במצבו הקוגנטיבי,
ביכולת קבלת ההחלטות ובכושר ההבנה והשיפוט שלו ,זאת בין אם בשל מחלות זקנה ובין אם
בשל אירוע לא צפוי כגון הרדמה ממושכת (כבמקרה הטיפול במחלה הנגרמת מנגיף הקורונה),
תאונת דרכים ,אירוע מוחי ,איבוד הכרה וכיו"ב ,תוך שימת דגש על האוטונומיה והחירות שלו.
ייפוי הכח המתמשך מאפשר להסמיך אדם אחר (או מספר אנשים) לבצע פעולות ולקבל
בשמך החלטות בעניינים שונים ,ובהם עניינים אישיים ,רכושיים ורפואיים ,ולקבוע הנחיות
אישיות מפורשות וברורות מבעוד מועד בדבר האופן בו הנך/ה מעוניין כי ינוהלו עניינים אלה
על ידי אחר כאשר לא תוכל/י לעשות זאת בעצמך .זאת בניגוד לייפוי כח "רגיל" המתבטל
אוטומטית ברגע שאדם מוגדר כמי שאינו מסוגל מבחינה קוגניטיבית לטפל בענייניו.
כיצד עורכים ייפוי כח מתמשך?
רק עו"ד אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי** רשאי לערוך ייפוי כח מתמשך.
עריכת ייפוי כח מתמשך מחייבת גיבוש מתווה ייחודי לכל לקוח וקיום מפגשים פנים אל פנים
עם הממנה וכן עם מיופיי הכח המיועדים ,אשר נדרשים ליתן הסכמתם לשמש כמיופיי כח.
לאור המורכבות הטמונה בייפוי הכח מחד ,וההשלכות המרחיקות לשימוש בו מאידך,
המלצתנו היא לקבל ייעוץ משפטי מתאים מעו"ד בבעל ניסיון המתמחה בתחום.
היתרונות בעריכת ייפוי הכח המתמשך
ייפוי הכח המתמשך הוא כלי משפטי אולטימטיבי המאפשר לבחור ולהשפיע כיצד יראו חיינו
במקרה בו תחול ירידה ביכולת הקוגניטיבי ,המבטיח שמירה על מירב החירויות.
מאז נוסד ייפוי הכח המתמשך ,הופקדו עשרות אלפי ייפוי כח ,ומתוכם הופעלו אלפים.
עריכת ייפוי הכח המתמשך מייתרת את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית משפט במקרה
של העדר כשירות ,וכן את הצורך בפיקוח האפוטרופוס הכללי הידוע כמכביד במיוחד.

מזכר זה כולל מידע
כללי בלבד ואינו מהווה
יעוץ משפטי או תחליף
לייעוץ משפטי.
מזכר זה מוגש כשירות
ללקוחותינו .יש לשקול
את נסיבותיו הפרטניות
והקונקרטיות של כל
מקרה לגופו ולשם כך יש
להיוועץ עמנו.

האם ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך בזמן משבר הקורונה?
משרד המשפטים פרסם הנחיות מפורטות והנחה כי ניתן לערוך מסמך של ייפוי כח מתמשך
ב"ימי הקורונה" באמצעות היועדות חזותית.
בהתאם על עורך הדין לקיים שיחות וידאו עם הממנה (עורך ייפוי הכח) ועם מיופיי הכח באופן
שיאפשר קיום מלוא חובותיו של עורך הדין .גם הליך החתימה יערך בפני עורך הדין באמצעות
שיחת וידאו.
נשמח לעמוד לרשותכם למתן ייעוץ ,ולכל שאלה או הבהרה.
בברכת פסח שמח ובריאות שלמה,
עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)
** במשרדנו  5עורכי דין אשר עברו הכשרה זו.

עו"ד חלי דנקנר-כהן

