
בשנת 2016 הוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית

והאפוטרופסות, בשנת 2016 הליך משפטי חדש המכונה "ייפוי כח מתמשך".

התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה אשר שמה במרכז את זכותו של כל

אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונותיו.

לאור החשיבות של המסמך בתקופת הקורונה, הוצאו על ידי האפוטרופוס

הכללי הנחיות מיוחדות המאפשרות לערוך את המסמך באמצעות כלים

דיגיטליים (שיחת וידאו למשל) ולא  פנים אל פנים, כך שכדאי וניתן לערוך

ייפוי כח גם עכשיו.

מה זה ייפוי כח מתמשך? 

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לתכנן את

עתידו, בשלב בו הוא כשיר, ולקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד, אם יגיע למצב שבו

לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו. 

כיצד בעצם זה מתבצע?

במסמך זה, האדם בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע

המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו, ומסמיך אותם

לנהל את כל ענייניו (או חלק מהם), ומסביר להם כיצד לנהוג בו וברכושו אם

יגיע למצב שבו הוא לא יהיה כשיר לעשות זאת (מכל סיבה שהיא, לרבות

דמנציה, שבץ וכו').

האם ניתן לבחור רק באדם אחד שיהיה מיופה כוחי וינהל את ענייני?

ניתן לבחור במיופה כח אחד - וניתן לבחור במספר מיופי כח. ניתן להחליט

שכולם ינהלו את ענייניו יחדיו בשיתוף פעולה - וניתן להחליט שיפעלו בנפרד.

 

 

ייפוי כח מתמשך



 

למה כדאי וחשוב לערוך ייפוי כח מתמשך? 

ברירת המחדל, לאדם שלא ערך ייפוי כח מתמשך והוא כרגע לא כשיר לנהל

את ענייניו (מפאת מחלה, פציעה, גיל מתקדם וכו') היא מינוי אפוטרופוס.

מינוי האפוטרופוס מחייב פנייה לבית משפט, כרוך בביורוקרטיה רבה,

הוצאות והגשת דוחות כספיים, ומקשה מאוד על בני המשפחה (או על מי

שמבקש לסייע לאדם). 

מה היתרונות בייפוי הכח המתמשך?

היתרון הראשון הוא האפשרות הניתנת לאדם לשלוט בעתידו ולהחליט כיצד

ינוהלו ענייניו ומי ינהל אותם, ולבחור במיופי הכח עליהם הוא סומך שיפעלו

במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובתו, וישמרו על כבודו וזכויותיו.

היתרון השני  הוא הפשטות והקלות בהם מתאפשר למיופי הכח, שהם לרוב

בני המשפחה הקרובים, לסייע ולטפל באדם, במהירות - מבלי שהמדינה

מעורבת, ודורשת אישור בית משפט והגשת דוחות כספיים,

למה עכשיו? דווקא עכשיו!

את ייפוי הכח המתמשך יכול לערוך אדם כשיר ו"מבין בדבר". בעיקר בימים

אלו, אנחנו יודעים ששום דבר לא בטוח, וכדאי להיערך מראש - ולהקל על

הקרובים שלי, ולמעשה "לעזור להם לעזור לי".

מי יכול לערוך את ייפוי הכח המתמשך?

המסמך ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר

הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח

מתמשך.
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