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 11ביוני2017 ,

אתם מוזמנים לתכנן את העתיד ולקבוע כבר היום כיצד יראה גורלכם ועתידכם ,ביום בו לא תהיו
עוד כשירים לקבל החלטות ,וזאת באמצעות כלים משפטיים חדשים לתכנון מוקדם של קשיי
תפקוד וקבלת החלטות עתידיים.
לאחרונה נכנס לתוקף תיקון מס'  18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב .1962 -
התיקון מבקש לעצב מחדש את מוסד האפוטרופסות ,ולהעמיד בראש סדר העדיפויות את טובת
האדם ,האוטונומיה שלו ורצונו.

למידע נוסף ניתן לפנות
לעו”ד חלי דנקנר-כהן
racheli@bf-law.co.il

בבסיס התיקון נעוצה ההבנה כי מינוי אפוטרופוס מהווה הגבלה קיצונית על חירותו של האדם
והאוטונומיה שלו ,וכי יש להימנע משימוש באמצעי זה ככל הניתן.
התיקון לחוק מאפשר לכל אחד ואחת להסדיר היום את גורלו ועתידו ,ביום בו לא יוכל להיות כשיר
לקבל החלטות.
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לא עוד מינוי אפוטרופוס כאמצעי הראשון והבלעדי להתמודדות עם מצבים בהם אדם מתקשה
בניהול ענייניו השוטפים ,אם בשל מגבלות פיזיות ,נפשיות או קוגניטיביות; לא עוד קבלת החלטות
עבור האדם בטרם נבחנו החולפות האחרות; לא עוד מעורבות ופיקוח נוקשה של האפוטרופוס
הכללי בכל צעד ושעל.

אז מה בעצם קובע התיקון?
•

חלופות למוסד האפוטרופסות!
o

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

"ייפוי כוח מתמשך"  -כלי משפטי חדש המאפשר לכל אדם לתכנן ולבחור כיצד ייראו
חייו ביום בו תחול ירידה ביכולת קבלת ההחלטות ובכשירותו המשפטית.
במסגרת ייפוי הכוח המתמשך ,רשאי כל אדם למנות מיופה כוח (אחד או יותר) אשר יהיה
מוסמך לפעול בשמו בעניינים שונים (רפואיים ,רכושיים ואישיים) ולקבל החלטות בשמו,
ביום בו יחדל מייפה הכוח להבין בעניינים אלה.
ייפוי הכוח ניתן לשינוי או ביטול בכל עת ,כל עוד מיופה הכוח כשיר משפטית.

 -כשרות משפטית ואפוטרופסות -

תיקון מס'  18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – מהפכה בעולם האפוטרופסות
בניגוד לייפוי כוח רגיל המתבטל באופן אוטומטי במצב בו מאבד מיפה הכוח את כשירותו,
ייפוי הכוח המתמשך ,כשמו כן הוא ,ימשיך ויחול בסיטואציה שכזו במסגרת התנאים
הקבועים בדין.

 11ביוני2017 ,

בכך מתייתר הצורך במינוי אפוטרופוס.
כמו כן ,מיופה הכוח אינו כפוף לפיקוח המכביד של האפוטרופוס הכללי (זאת אלא אם
נקבע אחרת בייפוי הכוח המתמשך).
למידע נוסף ניתן לפנות
לעו"ד חלי דנקנר-כהן
racheli@bf-law.co.il

רק עורך דין שעבר הכשרה מתאימה על ידי האפוטרופוס הכללי ,מוסמך לערוך ייפוי כח
מתמשך.
להרחבה נוספת לחץ כאן

o
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"קבלת החלטות נתמכת" – הסדר משפטי חדש ,המאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו,
תוך קבלת תמיכה וליווי בהליך קבלת ההחלטות ,באמצעות מינוי תומך החלטות ,אשר
תפקידו ,בין היתר ,לסייע לאדם הנתמך לקבל מידע מגופים שונים ,להבין מידע רלוונטי
לצורך קבלת החלטות ,לרבות החלופות העומדות בפניו ,לסייע במימוש ההחלטות ,מיצוי
זכויות וביטוי החלטותיו.
להרחבה נוספת לחץ כאן

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

•

מינוי אפוטרופוס – כצעד אחרון
קדושת רצון האדם .התיקון לחוק מבקש ליצור שינוי חברתי ותפיסתי בכל הנוגע להליך של
מינוי אפוטרופוס ,ושם במרכז את רצונו של האדם לו ממונה אפוטרופוס (אשר בעבר כונה
"חסוי") על פני מבחן טובת האדם שהיה נהוג קודם לכן.
לא עוד מינוי אפוטרופוס גורף ,לא עוד מינוי אפוטרופוס ככלי יחיד ובלעדי למצב בו אדם
מתקשה לנהל את ענייניו .בהתאם לרוח התיקון ,האדם לו מונה אפוטרופוס זוכה לחלק נכבד
ומרכזי בהליך המינוי ובקבלת החלטות הנוגעות לגורלו; מינוי אפוטרופוס הינו צעד אחרון וגם
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זאת רק לאחר שנשקלו אמצעים שפגיעתם פחותה; על בית המשפט להימנע ככל הניתן ממינוי
אפוטרופוס באופן גורף לכל ענייניו של האדם ,ועליו לפעול לצמצום התחומים אשר נמסרים
לסמכות האפוטרופוס.
מלבד שורה ארוכה של חידושים בנוגע לתהליך שקילת מינוי אפוטרופוס ולזכויות האדם לו
ממונה אפוטרופוס ,התיקון לחוק קובע שני מנגנונים המאפשרים לאדם ,בעודו כשיר לקבל
החלטות ומבין בענייניו ,לקבוע הוראות לעניין מינוי אפוטרופוס בעתיד ככל שיידרש:

למידע נוסף ניתן לפנות
לעו"ד חלי דנקנר-כהן
racheli@bf-law.co.il

o

"מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס" – מסמך במסגרתו רשאי אדם לקבוע הוראות
לעניין זהות האפוטרופוס שימונה ,ככל שיוחלט למנות עבורו אפוטרופוס ,וכן לקבוע
הוראות שונות באשר להחלטות עתידיות שיתקבלו עבורו או בשמו על ידי האפוטרופוס,
במקרה שלא יהיה מסוגל להבין באותם עניינים מטעם כלשהו.
להרחבה נוספת לחץ כאן
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מזכר זה כולל מידע
כללי בלבד ואינו
מהווה יעוץ משפטי או
תחליף לייעוץ משפטי.
מוגש
זה
מזכר
כשירות ללקוחותינו.
את
לשקול
יש
נסיבותיו הפרטניות
והקונקרטיות של כל
מקרה לגופו ולשם כך
יש להיוועץ עמנו.

o

"מסמך הבעת רצון" – מסמך המאפשר למי שמונה כאפוטרופוס של קרוב משפחתו לקבוע
במסמך "הבעת רצון" ו/או במסגרת צוואה ,את זהות האפוטרופוס שיתמנה לקרובו לאחר
לכתו לעולמו או לאחר שיאבד את כשירותו בעצמו.
בהתאם לתיקון ,על בית המשפט להעניק עדיפות לבחירה שהובעה במסגרת מסמך הבעת
הרצון.

לא תמיד יכול אדם לצפות את היום בו יאבד את כשירותו :לעיתים הדבר קורה במסגרת מחלה
מתפתחת אשר ההתדרדרות המנטלית ,הקוגניטיבית ,או הפיזית איטית ומדורגת ,ומאפשרת
היערכות מראש ,אך ,לצערנו ,ניסיון החיים מלמד כי איבוד הכושר המנטלי עשוי להתעורר גם על
רקע אירוע פתאומי (אירוע מוחי ,לבבי ,תאונת דרכים וכיוצ"ב).
אתם מוזמנים לתכנן את העתיד ולקבוע כבר היום כיצד יראה גורלכם ועתידכם ,ביום בו לא תהיו
עוד כשירים לקבל החלטות.
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תיקון מס'  18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – מהפכה בעולם האפוטרופסות
אנו שמחים לבשר לכם כי בימים אלה פורסמו דירוגי האיכות המקצועיים של  DUN'S100ו-
 ,BDi-Codeובהם דורג משרדנו כאחד מהמשרדים המובילים בארץ במגוון תחומי משפט ,ובהם
 11ביוני2017 ,

בתחום ניהול ההון המשפחתי.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.
למידע נוסף ניתן לפנות
לעו"ד חלי דנקנר-כהן
racheli@bf-law.co.il
בכבוד רב,
עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)
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מזכר זה כולל מידע
כללי בלבד ואינו
מהווה יעוץ משפטי או
תחליף לייעוץ משפטי.
מוגש
זה
מזכר
כשירות ללקוחותינו.
את
לשקול
יש
נסיבותיו הפרטניות
והקונקרטיות של כל
מקרה לגופו ולשם כך
יש להיוועץ עמנו.

עו"ד חלי דנקנר-כהן

* עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי) ועו"ד חלי דנקנר-כהן הוכשרו על ידי האפוטרופוס הכללי ומוסמכות
לערוך יפוי כח מתמשך.

