
והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  לחוק   18 תיקון  של  המעשי  יישומו  החל  האחרונים  בחודשים 
התשכ"ב-1962, במסגרתו נוסף לחוק פרק חדש שעניינו "ייפוי כוח מתמשך", אשר נותן תוקף, לראשונה 

בישראל, לאפשרות של אדם לקבוע מה יעשה ברכושו ובגופו, אם יקלע חו"ח לתקופת "דמדומים". 

של  בחובתה  המכירה  מוגבלויות,  עם  לאנשים  ביחס  חדשה  חברתית  תפיסה  מבטא  האמור  התיקון 
המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות פיתוח מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם 

יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו באופן זמני או קבוע.

ריכזנו להלן מספר נקודות בהקשרו של ייפוי הכוח המתמשך:
  מהו ייפוי כוח מתמשך? 

בעתיד,  ממנו,  תינטל  אם  עתידו,  את  לתכנן  לאדם  המאפשר  משפטי  מסמך  הוא  מתמשך  כוח  ייפוי 
היכולת לקבל החלטות או לנהל את ענייניו. מייפה הכוח )"הממנה"( מיפה את כוחו של אדם המהימן 
עליו שיפעל בשמו ובמקומו בענייניו השונים. הממנה הוא שקובע, במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, לפי 

שיקול דעתו:
1. כיצד ינוהל רכושו )כולו או חלקו(; 

2. את זהות הגורם שינהל את רכושו ו/או ענייניו כמיופה כוח; 
3. מה יהיה היקף סמכויותיו של מיופה הכוח; 

4.  מי יהא הגורם המפקח על מיופה הכוח )כגון יידוע אנשים נוספים אשר יקבלו מידע ודיווח ישירות 
ממיופה הכוח(; ועוד.

  מה התועלת בייפוי כוח מתמשך? 
כמובן,  הוא,  והברור  המשמעותי  היתרון  משמעותיים.  יתרונות  בחובו  מקפל  המתמשך  הכוח  ייפוי 
גם  וברכושו  בגורלו  השליטה  את  לשמר  אדם  של  יכולתו  ושימור  לבוא  לעתיד  מתאימה  היערכות 
בנסיבות בהן יכולותיו הוגבלו או ניטלו ממנו. זאת ועוד; ייפוי כוח מתמשך עשוי לייתר את הצורך במינוי 
לייתר מחלוקות משפחתיות  )על הבירוקרטיה הנלווית למינוי(,  ומעורבות בית המשפט  אפוטרופוס 
באשר לאופן הטיפול בענייניו האישיים וברכושו של מייפה הכוח )במקרה של התדרדרות במצב הרפואי 

או הקוגניטיבי(; להבטיח רציפות טיפול וניהול בהון המשפחתי, ועוד.
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  האם ייפוי הכוח המתמשך מוגבל לענייני רכוש? 
כלל ועיקר לא. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לקבוע לא רק מה יהא על רכושו במקרה של הגבלה 
מהותית על יכולותיו - אלא גם איזה טיפול רפואי יינתן )ולא יינתן( לו, היכן יתגורר, כיצד יסופקו צרכיו 

היום-יומיים, ועוד. 

  האם ייפוי כוח מתמשך כרוך בפרוצדורה ייחודית? 
כן. עריכת ייפוי כוח מתמשך מתבצעת אך ורק בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לכך.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לעניין ייפוי כוח מתמשך 
וכן בסוגיות תכנון הון משפחתי הכרוכות בו.
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 המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק הרלוונטיים, 
הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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