
מתמשךכחיפוי
'ד קניר ושות"משרד עו, ד יהונתן קניר"עו



פגישת הסבר והכנה לקראת התהליך

הסכמי ממון

ביטוחים  
וקופות

צוואות?

דיני הירושה



מתמשך  כחיפויפרטים נדרשים להכנת 
טופס מקוון

פרטי הממנה✓

הכחי /פרטי מיופה✓

הכחעניינים להסמכת מיופה ✓

(אם יש)חליפי כחפרטי מיופה ✓

(רשות)הוראות מיוחדות ✓



עניינים המחייבים הסמכה מפורשת✓

?  לחוק( ג)ו31לפעול גם בעניינים בהם נדרשת הסמכה מפורשת לפי סעיף הכחהאם להסמיך את מיופה 

?לפעול בעניינים פסיכיאטריםהכחהאם להסמיך את מיופה 

(רשות)מיודעים ומסירת מידע✓

?פעולות והחלטות שנעשות על ידו בזמן אמת, המתמשךהכחיפויאודות הכחמי יקבל מידע ממיופה 

?  באילו נושאים יימסר המידע

?  באילו מועדים יימסר המידע

?  הכחיפויהאם לאדם המיודע יועבר העתק של 

?  ידווח על פעולותיו ויהיה כפוף לפיקוח של האפוטרופוס הכלליהכחהאם לקבוע כי מיופה 

יידוע קרובי משפחה✓

?הוראה מגבילהאו לקבוע להוראות החוקבהתאם 



פרטים נדרשים להכנת מסמך ההנחיות המקדימות
במישור הרפואי והאישי  

הוראה הנוגעת לאשפוז ביתי או אשפוז חוץ.

מי מוסמך להחליט על מועד ההוצאה מהבית לאשפוז חוץ.

מטפל סיעודי צמוד.

ח"או בעלות קופ/בעלות פרטית ו, העסקת בעלי מקצוע לעניינים שונים.

מי לא יהיה בעל סמכות לתת הוראות או לטפל בי.

קביעת מקום האשפוז או קביעת רדיוס.

פעולות להארכת חיים.

אשפוז פסיכיאטרי.



פרטים נדרשים להכנת מסמך ההנחיות המקדימות
הרכושיבמישור 

הוראות לבנקים   .

אופן ניהול תיק השקעות.

אופן ניהול חשבונות בנק.

אופן ניהול קופות וביטוחים.

ן"הוראות הנוגעות לנכסי נדל.

הוראות הנוגעות לעסק.

הוראות בדבר העברות כספים .



?מדוע הכנת מסמך הנחיות מקדימות זה הכרחי



מסמך הנחיות מקדימות
רכושייםדוגמאות להוראות הנוגעות לעניינים 

כללעשותכחימיופהאתבמפורשומסמיךקובעהנני,וגורפתמפורשתכהוראה
,דעתושיקולפיעל,הסמכותאתמוסראניולו,שמישעלהבנקבחשבונותפעולה
אוהדרושהחריגההוצאהלרבות,חיוניתהוצאהכלולשלםסכוםכללמשוך

.לצרכיישתידרש

הוראהכללכבדחשבונותיימנוהליםשבהםהבנקולפקידילנציגיבזאתמורההנני
משיכותלרבות,משותפתבבעלותאו/ושבבעלותיבחשבונותהכחמיופהשל

,בחיסכוןכספיםהפקדת,קבעהוראותהקמת,הפקדות,כספיותהעברות,כספים
ללא,דעתולשיקולבהתאםאפיקבכל,הבלעדידעתושיקוללפיכספיםהשקעת
.מגבלה



מסמך הנחיות מקדימות
המשך-רכושייםדוגמאות להוראות הנוגעות לעניינים 

₪Xשלמסךיפחתשלאסכוםרכושימתוךלהקצותבמפורשומורהמסמיכההריני
בכלללהשתמשהכחמיופהמורשהכךולשם,צרכייולסיפוקבילטיפול,חודשבכל

בחשבונותהמנוהליםאו/והמוחזקיםבכספיםבחלקילרבות,הכספייםמקורותיי
.משותפים

ללא,בצרכיילטפלתפקידובמילויהכחמיופהשלעצמאותואתלהבטיחמנתעל
לקבועהריני,ביהטיפולבעקבותשלוהחייםוברמתברווחתופגיעהמפניחששכל

.החופשיולשימושוצרכיולטובת,חודשבכל₪Xשלסכוםיקבלהכחשמיופהבזאת



מסמך הנחיות מקדימות
המשך-רכושייםדוגמאות להוראות הנוגעות לעניינים 

תיקיאתולנהללהמשיךוהרשותהסמכותאתהכחמיופהבידימוסרהנני
אתלשנותלויורהדהואשמאןמבלי,והבנתודעתולשיקולבהתאם,השקעותיי

.ההשקעותתיקהרכב

למיופהמאפשרתהנני,הכחמיופהשלהמלאדעתולשיקולובכפוףהצורךבמידת
צרכיהםולסיפוקחייהםלניהוללהםהדרושותילדינוההוצאותכלאתלשלםהכח

מתנות,ל"לחוטיול,נופש,בריאות,חינוךכולל,מחסורכלוללאבכבודהשוטפים
.לבברוחבוהכל,ב"וכיוצבארץאקדמאימוסדבכלהלימודשכר,לאירועיםכספיות



מסמך הנחיות מקדימות
דוגמאות להוראות הנוגעות לעניינים רפואיים ואישיים

בכפוף,ביתיבטיפוללהשאירנימאמץכללעשותכחימיופתאתמסמיךאני
.פרטיתבעלותגם,כךלצורךהנדרשמקצועאישכלובהבאת,רפואיותלהמלצות

הרפואימצביהפסיכוגריאטריהמתחוםמומחהרופאד"לחוושבהתאםככל
מוסמךשמיופהבמפורשלקבועהריניאזי,ביתיטיפולהמשךלייאפשרלאוהסיעודי

ממקוםמ"ק15עליעלהלאשמרחקו,סיעודיבמוסדלמגוריםלהעברתילדאוג
.רכושיואתכבודיאתהתואםבאופן,האחרוןמגוריי

וגםביתיתבמסגרתגם,סיעודיתמטפלתשירותילשכורהכחמיופהאתמסמיךאני
.24/7מטופלאהיהשתמידמנתעל,חוץבמסגרת



מסמך הנחיות מקדימות
דוגמאות להוראות נוספות

הוראהשוםלשנותעודניתןלאלתוקפוהכוחיפוישיכנסמרגעכילקבועהנני
.ובמקומיבשמי,בצוואתי

אחרתאוכזוהנחייהשנעדרתהתברר,הכחיפוישללתוקףכניסתוולמועדהיה
כפיהמשוערלרצוניבהתאםלפעולהכחמיופהעלכילקבועהריני,זהממסמך
פ"עלפעולאותומסמיכההננימקרהובכלעמוומהיכרותיחיימאורחותשנלמד
.הבלעדידעתושיקול

ואיננו,נבצרתאשתיגםלתוקףזההנחיותמסמךוכניסתנבצרותיובעתבמידה
להביעהריניאזי,הקטיניםמילדינומישללצריכהםולדאוגלטפללהמשיךמסוגלים

אחדכלשלולרכושםלגופםכאפוטרופוסתמונהאחותיזהבמצברקכירצוניאת
.שנים18לגילהגיעשטרםמילדיי



שלב החתימות

ראשונהחתימה

.המקדימותההנחיותמסמךג"עחותםהממנה
.ד"ועוההממנהורקאךעליושחותםאישימסמך

שנייהחתימה

.המקווןהכחיפויעלחותמיםד"ועוההכחי/מיופה,הממנה



טופס הצהרה על כניסה לתוקף של 
מתמשךכחיפוי









אל הפועל  הכחמן 
חוות דעת מומחה

"הכחיפויהממנה לא מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן "





המתמשךהכחיפוישבהסדר הלקונות



נקודת המוצא בלבד–לחוק 18' תיקון מס



03.6916375. טל|תל אביב, 1שדרות דוד המלך 

E-mail: yonathan@kanirlaw.co.il  site: kanirlaw.co.il 

F: קניר עורכי דין - Kanir Law Office


