
 

 

 
 

 
 

 דיני משפחה וירושה –השתלמות עומק 

 יפוי כח מתמשך, תומך החלטות ואפוטרופסות :מושב בנושא

 : עו"ד יהונתן קניר, משרד עו"ד קניר ושות'נחהמ
 

 

 "(החוק)" 1962-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 18המצב החוקי לפני תיקון מס' 
 

 מינוי אפוטרופוס ע"י בימ"ש.  – לחוק 33ס'  ❖
 (. 21.7.83)ניתן ביום  ח' אבנורמפי כב' השופטת , סוברוזק נ' צוקר 445/81ע"א  ➢
 (. 17.12.95)ניתן ביום  כהן-ט' שטרברגכב' השופטת מפי ש, ד"ר דבורה כהן נ' היועמ" 1233/94ע"א  ➢
 (. 18.5.05, מפי כב' השופטת א' פרוקצ'יה )ניתן ביום פלוני נ' פלונים 3232/04רע"א  ➢
 (. 21.9.06)ניתן ביום  מרכוס 'כב' השופט פמפי , ס' החסויה ש' ב' נגד מ' 19361/98 ש"תמ ➢
 . (31.10.08)ניתן ביום  בוקובסקי 'השופט ש ב'כמפי  ,עיזבון פלוניתנ' החסויה  046330/07ש "תמ ➢

 ( 1.11.10)ניתן ביום  א' ז'יטניצקי רקובר, מפי כב' השופטת )חסויה(א' א' נ' ע' א'  10-07-33527ש "תמ ➢

  . (2.2.11ניתן ביום , מפי כב' השופטת א. מירז )ג.צ. )החסויה( נ' ד.ס. 10-05-9794אפ'  ➢
 (. 17.4.11, מפי כב' השופט ס' ג'יוסי )ניתן ביום ז'.ק. נ' הקרן לטיפול בחסויים ואח' 5691/04א"פ  ➢
 (.5.2.12, מפי כב' השופטת ד"ר ורדה בן שחר )ניתן ביום מ' )חסוי( ואח' נ' ע' א' 09-26300תמ"ש  ➢

 (. 22.8.12, מפי כב' השופט ס' ג'יוסי )ניתן ביום היועץ המשפטי לממשלה נ' פ.כ 12-02-2262פ "א ➢

 (. 2.12.12, מפי כב' השופט נ' הנדל )ניתן ביום פלונית נ' פלונית 4513/12 מ"בע ➢

 (. 3.4.15)ניתן ביום  אלון 'מפי כב' השופטת א, ואח'מ"ש מ.)חסוי( ואח' נ' היוע 14-10-1481א"פ  ➢
 ( 7.1.16אסל )ניתן ביום  –, מפי כב' השופטת א' ארבל פלונית נ' פלונים 15-07-37708פ "א ➢

 (.24.1.16ניתן ביום ) עיאש –קודלר א. מפי כב' השופטת , האפוטרופוס הכלליצ.מ. ג נ'  15-06-55551פ "א ➢
 (. 24.1.17, מפי כב' השופט א' שני )ניתן ביום ( ואח'ה)חסוי.ואח' נ' נ .ל 15-10-52686א"פ  ➢
 (. 25.04.17, מפי כב' השופטת ש' גליק )ניתן ביום א.פ.מ' ני. מ  16-12-28933תמ"ש  ➢

 . (12.9.17מפי כב' השופט א' שני )ניתן ביום , משרד הרווחה ואח' נ' האפוטרופוס הכללי ואח' 17-04-14714א"פ  ➢

 (.22.11.17, מפי סגן הנשיא כב' השופט י' שנלר )ניתן ביום יוספה מ' )חסויה( נ' אריאלה פ' מ' 17-09-51527עמ"ש  ➢
 

 התפתחות הדין 
 

 << בהחלטה תקדימית מינוי "תומך החלטות" לאפוטרופסותמאשר ביהמ"ש לענייני משפחה 

 (. 8.4.15)ניתן ביום  אלון 'כב' השופטת א, מפי )חסוי( נ' האפוטרופוס הכללי ואח' ב. 15-01-43640א"פ  ➢
 (. 6.7.15, מפי כב' השופט א' זגורי )ניתן ביום היועץ המשפטי לממשלה נ' א.ח 15-03-34820פ "א ➢
 (. 5.12.16, מפי כב' השופט א' מירז )ניתן ביום היועמ"ש נ' ה. )חסויה( ואח' 15-05-19950א"פ  ➢
 (. 13.8.17, מפי כב' השופטת ש' גליק )ניתן ביום נ' האפוטרופסיות הזמניות א.פ.מ  16-03-68383פ "א ➢

 
 

 לחוק 18תיקון מס' 
 

 יפוי כח מתמשך.  – לחוק לה32 –א 32ס'  ❖
 מינוי תומך בקבלת החלטות. – ב לחוק67ס'  ❖
 מסמך הבעת רצון.  – א לחוק64ס'  ❖

 

 (. 28.2.18, מפי כב' השופט א' גביזון )ניתן ביום פלונים נ' אלמונים 18-02-8182ש "תמ ➢
 

 ביטול יפוי כח מתמשך 
 

 .(8.6.18, מפי כב' השופטת ע' אלפסי )ניתן ביום ואח'הכללי  'לדין לגב' א. א נ' האפו 'אפו 17-04-1405פ "א ➢
 

 פסיקת שכ"ט לתומך בקבלת החלטות
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 מסמך הנחיות מקדימות
 1חלק  – דוגמאות

 
 הוראות הנוגעות לעניינים רכושיים

 

כהוראה מפורשת וגורפת, הנני קובע ומסמיך במפורש את מיופה כחי לעשות כל פעולה בחשבונות הבנק 
שעל שמי, ולו אני מוסר את הסמכות, על פי שיקול דעתו, למשוך כל סכום ולשלם כל הוצאה חיונית, 

 לרבות הוצאה חריגה הדרושה או שתידרש לצרכיי. 

 

שבהם מנוהלים חשבונותיי לכבד כל הוראה של מיופה הכח  הנני מורה בזאת לנציגי ולפקידי הבנק
 בחשבונות שבבעלותי ו/או בבעלות משותפת, לרבות משיכות כספים, העברות כספיות, הפקדות, 

 הקמת הוראות קבע, הפקדת כספים בחיסכון, השקעת כספים לפי שיקול דעתו הבלעדי, 
 בכל אפיק בהתאם לשיקול דעתו, ללא מגבלה. 

 

 בכל חודש, ₪  Xסמיכה ומורה במפורש להקצות מתוך רכושי סכום שלא יפחת מסך של הריני מ
 לטיפול בי ולסיפוק צרכיי, ולשם כך מורשה מיופה הכח להשתמש בכלל מקורותיי הכספיים, 

 לרבות בחלקי בכספים המוחזקים ו/או המנוהלים בחשבונות משותפים.  

 

ללא כל חשש מפני פגיעה , במילוי תפקידו לטפל בצרכיי על מנת להבטיח את עצמאותו של מיופה הכח
₪  Xברווחתו וברמת החיים שלו בעקבות הטיפול בי, הריני לקבוע בזאת שמיופה הכח יקבל סכום של  

 רכיו ולשימושו החופשי. בכל חודש, לטובת צ

 

 את הסמכות והרשות להמשיך ולנהל את תיקי השקעותיי, מיופה הכח הנני מוסר בידי 
 בהתאם לשיקול דעתו והבנתו, מבלי שמאן דהוא יורה לו לשנות את הרכב תיק ההשקעות. 

 

 , מיופה הכחבמידת הצורך ובכפוף לשיקול דעתו המלא של 
 הדרושות להם לניהול חייהם  לשלם את כל ההוצאות ילדינולמיופה הכח הנני מאפשרת 

 ולסיפוק צרכיהם השוטפים בכבוד וללא כל מחסור, כולל חינוך, בריאות, נופש, טיול לחו"ל, 
 מתנות כספיות לאירועים, שכר הלימוד בכל מוסד אקדמאי בארץ וכיוצ"ב, והכל ברוחב לב. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 מקדימותמסמך הנחיות 

  2חלק  –דוגמאות 
 

 אישיים ורפואיים םענייניהוראות הנוגעות ל
 

לעשות כל מאמץ להשאירני בטיפול ביתי, בכפוף להמלצות רפואיות,  מסמיך את מיופת כחיאני 
 ובהבאת כל איש מקצוע הנדרש לצורך כך, גם בעלות פרטית.

  

מצבי הרפואי והסיעודי לא יאפשר לי  ככל שבהתאם לחוו"ד רופא מומחה מתחום הפסיכוגריאטריה
מוסמך לדאוג להעברתי למגורים במוסד סיעודי,  מיופההמשך טיפול ביתי, אזי הריני לקבוע במפורש ש

 .ק"מ ממקום מגוריי האחרון, באופן התואם את כבודי ואת רכושי 15שמרחקו לא יעלה על 

 

 לשכור שירותי מטפלת סיעודית, גם במסגרת ביתית וגם במסגרת חוץ, מיופה הכח את  ךאני מסמי
 .24/7על מנת שתמיד אהיה מטופל 

 
 הוראות נוספות

 

 תי, לא ניתן עוד לשנות שום הוראה בצווא הכוח לתוקפויפוי  יכנסמרגע שהנני לקבוע כי 
 בשמי ובמקומי.

 

 היה ולמועד כניסתו לתוקף של יפוי הכח, התברר שנעדרת הנחייה כזו או אחרת ממסמך זה, 
לפעול בהתאם לרצוני המשוער כפי שנלמד מאורחות חיי ומהיכרותי מיופה הכח הריני לקבוע כי על 

 עמו ובכל מקרה הנני מסמיכה אותו לפעול ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.
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