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ענייניםשניתןלכלולבמסמךהבעתהרצוןובכללזההנחיותמקדימות, □
הוראותבענייןמסירתמידעוהגבלהלסוגיעניינים;

האפשרויותלבטלאתמסמךהבעתהרצוןוהעילותלפקיעתוו □
נוכחתילדעתכיעורךהמסמךמביןאתמשמעותו,מטרותיוותוצאותיושלהמסמך 3ו
והתרשמתיכיהואבעלכשירותוכימסמךהבעתהרצוןניתןבידובהסכמהחופשיתומרצון

בלאשהופעלועליולחץאוהשפעהבלתיהוגנתובלאניצולמצוקתואוחולשתוו

התרשמתיכימתקיימיםבעורךהמסמךתנאיהכשירותהקבועיםבחוקו בו

אנימצהירשעברתיהכשרהלפיסעיף32ידלחוקו 5ו

אנימצהירשאיןליענייןאישיבמסמךהבעתהרצוןו 6ו

באתיעלהחתום

יוםוווווווווווווווווווווווחודשוווווווווווווווווווווווווושנהווווווווווווווווווווווווווווווו

שםפרטיווווווווווווווווווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווווווווווווווווווווווווווו

מס'רישיוןוווווווווווווווווווווווווווווומס'תעודתזהותישראליתוווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

חותמתעורךהדיןוווווווווווווווווווווווווווווווווו

טופס ד'
)תקנה3)א((

ייפוי כוח רפואי 

)לפיסעיף32טולחוקוסעיף16לחוקזכויותהחולה(

טופסזהמנוסחבלשוןזכראךהואמיועדלנשיםולגבריםכאחד

פרטים מזהים של הממנה

אניהחתוםמטה)ישלהזיןאתהשםכפישמופיעבתעודתהזהות(,

שםפרטיווווווווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווווווווווווווו

מס'תעודתזהותישראליתווווווווווווווווווווווווווו □
ווווווווווווווווווארץהנפקתדרכון דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מס'דרכוןזר □

וווווווווווווווווווווווו

מקוםמגוריםקבוע:ארץוווווווווווווווווווווווויישובווווווווווווווווווווווווווו

פרטי התקשרות של הממנה

אנימבקשלקבלהודעותמהאפוטרופוסהכלליבאחתמהדרכיםהאלה:

*ישלמלאאתכלהפרטיםולסמןדרךאחתלצורךקבלתהודעות

כתובתדואר:ארץווווווווווווווויישובוווווווווווווווווורחובווווווווווווווומספרוווווווווווווווכניסהוווווווווווווווווו □
מיקודוווווווווווווווווומספרת"דוווווווווווווווווומיקודת"דוווווווווווווווווו

דואראלקטרוני:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □
טלפוןנייד)סימוןסעיףזהמהווההסכמהלקבלתמסרונים(:ווווווווווווווווווווו □

לצורךכניסהלאתרהאינטרנט,לצפייהבמסמךולביצועפעולות,תישלחסיסמה:

אלכתובתהדוארהאלקטרוניהזו:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □
במסרוןלטלפוןניידשמספרו:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □
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פרטי מיופה הכוח

אניממנהומייפהאתכוחושל)ישלהזיןאתהשםכפישמופיעבתעודתהזהות(

שםפרטיוווווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווווווווו

מספרתעודתזהותישראליתוווווווווווווווווווווווווווווו □
וווווווווווווווארץהנפקתדרכון זר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מספרדרכון דרכון □

ווווווווווווווווווווו

אנימצהיר/הכיביןמיופההכוחלביניישקרבהמשפחתית:כןסוגקרבה:וווווווווווווווווו/לא

אנימצהיר/הכיביןמיופההכוחלביניישזיקהאחרתכדלקמן:

אישמקצוע)פרטאתהמקצוע(ווווווווווווווווווווווווווו,מספררישיוןוווווווווווווווווווווווווווווו)ישלסמן □
רקאםמיופההכוחנבחרבשלהיותואישמקצוע(

קרבהאחרת)חבר,מכר,אחר(:ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □
אנימייפהאתמיופהכוחילקבלהחלטות,לבצעפעולותולייצגאותיבענייניםהאלה)נא

לסמןאתאחתהאפשרויות(:

בכלהענייניםהרפואיים □
בענייניםהרפואייםהאלה:ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

בכלהענייניםהרפואייםפרטלענייניםאלה:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

במקרהשליותרממיופהכוחאחדישלמלאאתהפרטיםלגביכלאחדמהםבנפרדוכןלציין
אםהואמיופהכוחבנוסף/במשותף/חלופילמיופההכוחו

הנחיות מקדימות 

הנחיות בעניין כניסת ייפוי הכוח לתוקף

מועדהכניסהלתוקףשלייפויהכוחיהיהבמועדשבואחדללהביןבענייניםהרפואיים
שבהםניתןייפויהכוחו

ידועליכיבהעדרהוראהמיוחדתהקביעהכיאינימסוגללהביןבדברתהיהעלפיחוות □
דעתמומחהלפיחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-1962)להלן-החוק(ו

להבין מסוגל אינני כי ייקבע לענייןהדרךשבה מיוחדת הוראה לקבוע אנימבקש □
בענייניםאלה)כולםאוחלקם(כדלקמן)סעיףרשות(:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

)הערה:לאניתןלקבועכיייפויהכוחייכנסלתוקףעלפיהחלטתושלמיופההכוחבלבד(ו

ברצונילקבועכייהיהעלמיופההכוחליידעאדםאחדאויותר)כמפורטלמטה(טרם □
מסירתהודעהלאפוטרופוסהכלליעלכניסתייפויהכוחלתוקףו

פרטי מיופה הכוח

אניממנהומייפהאתכוחושל)ישלהזיןאתהשםכפישמופיעבתעודתהזהות(

שםפרטיוווווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווווווווו

מס'תעודתזהותישראליתוווווווווווווווווווווווווווווו □
דרכון הנפקת ארץ ווווווווווווווו דרכון מס' ישראלית(: זהות תעודת אין )אם זר דרכון □

ווווווווווווווווווווו

אנימצהיר/הכיביןמיופההכוחלביניישקרבהמשפחתית:כןסוגקרבה:וווווווווווווווווו/לא

אנימצהיר/הכיביןמיופההכוחלביניישזיקהאחרתכדלקמן:

אישמקצוע)פרטאתהמקצוע(ווווווווווווווווווווווווווו,מספררישיוןוווווווווווווווווווווווווווווו)ישלסמן □
רקאםמיופההכוחנבחרבשלהיותואישמקצוע(

קרבהאחרת)חבר,מכר,אחר(:ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □
אנימייפהאתמיופהכוחילקבלהחלטות,לבצעפעולותולייצגאותיבענייניםהאלה)נא

לסמןאתאחתהאפשרויות(:

בכלהענייניםהרפואיים □
בענייניםהרפואייםהאלה:ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

בכלהענייניםהרפואייםפרטלענייניםאלה:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

במקרהשליותרממיופהכוחאחדישלמלאאתהפרטיםלגביכלאחדמהםבנפרדוכןלציין
אםהואמיופהכוחבנוסף/במשותף/חלופילמיופההכוחו

הנחיות מקדימות 

הנחיות בעניין כניסת ייפוי הכוח לתוקף

מועדהכניסהלתוקףשלייפויהכוחיהיהבמועדשבואחדללהביןבענייניםהרפואיים
שבהםניתןייפויהכוחו

ידועליכיבהעדרהוראהמיוחדתהקביעהכיאינימסוגללהביןבדברתהיהעלפיחוות □
דעתמומחהלפיחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-1962)להלן-החוק(ו

להבין מסוגל אינני ייקבעכי מיוחדתלענייןהדרךשבה הוראה לקבוע אנימבקש □
בענייניםאלה)כולםאוחלקם(כדלקמן)סעיףרשות(:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

)הערה:לאניתןלקבועכיייפויהכוחייכנסלתוקףעלפיהחלטתושלמיופההכוחבלבד(ו

ברצונילקבועכייהיהעלמיופההכוחליידעאדםאחדאויותר)כמפורטלמטה(טרם □
מסירתהודעהלאפוטרופוסהכלליעלכניסתייפויהכוחלתוקףו
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פרטי האדם שיש ליידע בדבר כניסה לתוקף:

שםפרטיוווווווווווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווווו

תפקיד/עיסוק)אםנוגעלעניין(:וווווווווווווווווווווווווווווווו

מספרתעודתזהותישראליתוווווווווווווווווווו □
דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מספרדרכוןווווווווארץהנפקתדרכוןווווווווווווו □

טלפוןוווווווווווווווווווטלפוןנייד:וווווווווווווווווווווווווו

כתובתדואראלקטרוניוווווווווווווווווווווווווו

יישובוווווווווווווורחובווווווווווווווווווומספרווווווו

הצהרות

ידועליכימיופההכוחלאיוכללקבלהחלטות,לתתהוראותאולבצעפעולותהקשורות □
לטיפולרפואיבסוףהחיים,ולענייןזהעלילמנותגםמיופהכוחאולתתהנחיותרפואיות

מקדימותלפיחוקהחולההנוטהלמות,התשס"ו-2005ו

ידועליכיייפויכוחזההואייפויכוחרפואיבלבדואינומתייחסלענייניםרכושיים, □
כגוןניהולחשבונותבנקאוקבלתקצבאותאולענייניםאישייםשאינםרפואיים,כגון

החלטהעלמקוםהמגוריםו

הנחיות מקדימות למיופה הכוח

ברצונילתתהנחיותמקדימותלמיופההכוחכדלקמן:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

ידועליכיבהעדרהוראהאחרתייפויהכוחהרפואייסמיךאתמיופההכוחגםבעניינים )א(
הנוגעיםלבדיקהאולטיפולפסיכיאטריבקהילהוכןלקבלתמידעבנוגעלבדיקה,טיפולאו

אשפוזבביתחוליםפסיכיאטרילפיחוקטיפולבחולינפש,התשנ"א-1991ו

אנימבקשלהורותכימיופההכוחלאיהיהמוסמךלקבלהחלטותבענייניםהנוגעים )ב(
לבדיקהאולטיפולפסיכיאטריבקהילהולקבלתמידעבנוגעלבדיקה,טיפולאואשפוזבבית

חוליםפסיכיאטריאובמחלקהפסיכיאטריתבביתחוליםכלליו

עניינים המחייבים הסמכה מפורשת

ברצונילהסמיךאתמיופההכוחגםבענייניםהאלהשבהםנדרשתהסמכהמפורשת □
)סעיףרשות(:ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

ברצונילהסמיךאתמיופההכוחלתתהסכמהלבדיקה,לטיפול,לאשפוזפסיכיאטריאו □
לשחרורמאשפוזכאמור,בביתחוליםפסיכיאטריאובמחלקהפסיכיאטריתבביתחולים

כלליו

פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח

ידועליכיייפויהכוחיפקעאםיחדלולהתקייםבמיופההכוחתנאיהכשירותשבחוק □
אואםמיופההכוחיודיעליאולקרובייבכתבכיאינומעונייןלשמשכמיופהכוחאו

בהתקייםהתנאיםהקבועיםבסעיף32כבלחוקו

נוסףעלכך,אניקובעכיייפויהכוחיפקעאםיתקיימותנאיםאלה)סעיףרשות(:וווווווווווו □
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
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ברצונילקבועכיייפויהכוחיעמודבתוקפוגםאםאודיעעלרצונילבטלו-אםבאותה □
עתלאאהיהבעלכשירותלחתוםעלייפויהכוחו

ידועליכיאםלאאפקידאתייפויהכוחאצלהאפוטרופוסהכללי,הואיעמודבתוקפו □
למשךשנהאחתבלבדו

מיודעים ומסירת מידע 

ברצונילקבועאדםאחדאויותרשיהיהעלמיופההכוחלדווחלועלהחלטותאו □
פעולותבנושאיםובמועדיםכפישיפורט:

פרטי האדם המיודע

שםפרטיוווווווווווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווווו

מספרתעודתזהותישראליתוווווווווווווווווווו □
דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מספרדרכוןווווווווארץהנפקתדרכוןווווווווווווו □

ארץוווווווויישובוווווווווווווורחובווווווווווווווווווומספרווווווומספרת"דוווווווווווומיקודווווווו

כתובתדואראלקטרוניוווווווווווווווווווטלפוןניידוווווווווווווווווו

הדיווחייעשהבנושאיםהאלה:

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

הדיווחייעשהבמועדיםהאלה:

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

ברצוניכילאדםהמיודעיועברהעתקמייפויהכוחו □
ברצוניכימיופההכוחידווחעלפעולותיולאפוטרופוסהכלליויהיהכפוףלפיקוחשל □

האפוטרופוסהכללי)סעיףרשות(ו

אנימסכיםלמסורעותקמייפויכוחזהאולאפשרעיוןבו,לכלמטפלכהגדרתובחוקזכויות
החולה,התשנ"ו-1996לשםטיפולבי-כןווווווולאווווווווווווו

מסירתמידעלקרובימשפחה5

ברצוניכיקרובימשפחתיהמנוייםבחוקיהיוזכאיםלמידעלפיהחוקו □
ברצונילהגבילאתמסירתהמידעלקרובימשפחתיבהתאםלפירוטשלהלן: □

הגבלותעלמסירתמידעלקרובימשפחה

סוגהקרבהווווווווווווושםפרטיוווווווווווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווווו

מספרתעודתזהותישראלית)ככלשידוע(וווווווווווווווווווו □
דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מספרדרכוןווווווווארץהנפקתדרכוןווווווווווווו □

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו המידעלאיימסרבנושאיםהאלה:
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

ברצונילקבועכיייפויהכוחיעמודבתוקפוגםאםאודיעעלרצונילבטלו-אםבאותה □
עתלאאהיהבעלכשירותלחתוםעלייפויהכוחו

ידועליכיאםלאאפקידאתייפויהכוחאצלהאפוטרופוסהכללי,הואיעמודבתוקפו □
למשךשנהאחתבלבדו

מיודעים ומסירת מידע 

ברצונילקבועאדםאחדאויותרשיהיהעלמיופההכוחלדווחלועלהחלטותאו □
פעולותבנושאיםובמועדיםכפישיפורט:

פרטי האדם המיודע

שםפרטיוווווווווווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווווו

מספרתעודתזהותישראליתוווווווווווווווווווו □
דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מספרדרכוןווווווווארץהנפקתדרכוןווווווווווווו □

ארץוווווווויישובוווווווווווווורחובווווווווווווווווווומספרווווווומספרת"דוווווווווווומיקודווווווו

כתובתדואראלקטרוניוווווווווווווווווווטלפוןניידוווווווווווווווווו

הדיווחייעשהבנושאיםהאלה:

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

הדיווחייעשהבמועדיםהאלה:

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

ברצוניכילאדםהמיודעיועברהעתקמייפויהכוחו □
ברצוניכימיופההכוחידווחעלפעולותיולאפוטרופוסהכלליויהיהכפוףלפיקוחשל □

האפוטרופוסהכללי)סעיףרשות(ו

אנימסכיםלמסורעותקמייפויכוחזהאולאפשרעיוןבו,לכלמטפלכהגדרתובחוקזכויות
החולה,התשנ"ו-1996לשםטיפולבי-כןווווווולאווווווווווווו

מסירת מידע לקרובי משפחה5

ברצוניכיקרובימשפחתיהמנוייםבחוקיהיוזכאיםלמידעלפיהחוקו □
ברצונילהגבילאתמסירתהמידעלקרובימשפחתיבהתאםלפירוטשלהלן: □

הגבלותעלמסירתמידעלקרובימשפחה

סוגהקרבהווווווווווווושםפרטיוווווווווווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווווו

מספרתעודתזהותישראלית)ככלשידוע(וווווווווווווווווווו □
דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מספרדרכוןווווווווארץהנפקתדרכוןווווווווווווו □

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו המידעלאיימסרבנושאיםהאלה:
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

קרובמשפחה-אב,אם,בן,בת,אח,אחות,סב,סבה,נכד,נכדה)ר'הגדרתקרובבסעיף80לחוק(ו 5
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חתימות

חתימת הממנה

אניהחתום/המטהמאשר/תכיאנימבין/האתמשמעותמתןייפויהכוח,מטרותיוותוצאותיו
וכיייפויהכוחניתןבהסכמהחופשיתומרצון,בלישהופעלועלילחץאוהשפעהבלתיהוגנת

ובלאניצולמצוקתיאוחולשתיו

יוםוווווווווחודשווווווווושנהוווווווווווו

שםפרטיוווווווווווושםמשפחהוווווווווווו

חתימתהממנהווווווווווווווווווווווווווו

הסכמת והצהרת מיופה הכוח

אניהחתום/המטהמצהיר/הבזאתכדלקמן:

אנימסכים/הלשמשמיופה/תכוחשל:שםפרטיווווווווווווווווווווושםמשפחהווווווווווווווווווו

מספרזהות/דרכוןווווווווווווו

אנימבין/האתמשמעותייפויהכוח,האחריותוהסמכויותלפיוו

אניעומד/תבתנאיהכשירותלשמשמיופה/תכוחהקבועיםבסעיף32ג)א(לחוקו

ידועלישכדישייפויהכוחייכנסלתוקפועלילמסורהצהרהלאפוטרופוסהכלליו

אנימבקש/תלקבלהודעותמהאפוטרופוסהכלליבאחתמהדרכיםהאלה:

*ישלמלאאתכלהפרטיםולסמןדרךאחתלצורךקבלתהודעות

בכתובתדואר:ארץווווווווווווווויישובוווווווווווווווווורחובווווווווווווווומספרווווווווווווווות"דוווווווווווווווווו □
מיקודת"דוווווווווווווווווו

בכתובתדואראלקטרוני:ווווווווווווווווווווווווווו □
טלפוןנייד)סימוןסעיףזהמהווההסכמהלקבלתמסרונים(:וווווווווווווווווווווווווווווו □
לצורךכניסהלאתרהאינטרנט,לצפייהבמסמךולביצועפעולות,תישלחסיסמה:

אלכתובתהדוארהאלקטרוניהזו:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □
במסרוןלטלפוןניידשמספרו:וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו □

יוםווווווווולחודשוווווווווווווווווווובשנתוווווווווווווווווו

שםפרטיוווווווווווווווווווווווווווווושםמשפחהווווווווווווווו

חתימתמיופההכוחוווווווווווווווווווווווווווווווו

חתימת עו"ד/ בעל מקצוע שבפניו חתם מיופה הכוח

וווווווווווווווווווווווווווווומספרמזהה וווווווווווווווווווווחתםבפניימיופההכוח אנימצהיר/הכיביום
וווווווווווווווווו

באתיעלהחתום

שםפרטיוווווווווווושםמשפחהוווווווווווו

מספרתעודתזהותישראליתוווווווווווווווווו □
דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מספרדרכוןזרווווווווווווווווווארץהנפקתדרכון □

וווווווווווווווווווווווו
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תפקיד:עו"ד/רופאמורשה/עובדסוציאלי/פסיכולוג/אח/אחותמס'רישיון:ווווווווווווווו

חתימתעו"ד/בעלמקצועוווווווווווווווווווווחותמתווווווווווווווווווווו

חתימת בעל המקצוע שבפניו חתם הממנה

אנימצהיר/הכיביוםווווווווווווווווווווווווחתםבפנייהממנהוווווווווווווווווומספרמזההוווווווווווווווווווווווו

זיהיתיאתהממנהלפיתעודתהזהותאוהדרכוןהזרהנ"לולפיתאריךהלידהבמסמך 1ו
המזההנוכחתיכיהואבגירו

מצאתיכיהממנה- 2ו

אינואדםעםמוגבלותהזקוקלהתאמה □
אדםעםמוגבלותואלודרכיההתאמהשנקטתיבעתהחתימהעלייפויהכוח:וווווווווווווו □
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

נוכחתילדעתכיהממנהמביןאתמשמעותייפויהכוח,מטרותיוואתהאפשרותלכלול 3ו
בוהנחיותמקדימות,והתרשמתיכיייפויהכוחניתןבידובהסכמהחופשיתומרצוןבלא
שהופעלועלהממנהלחץאוהשפעהבלתיהוגנתובלאניצולמצוקתואוחולשתושלהממנהו

אנימצהיר/השאיןליענייןאישיבייפויהכוחו בו

באתיעלהחתום

יוםווווווווווווחודשוווווווווווושנהוווווווווווו

שםפרטיווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווו

מספרתעודתזהותישראליתוווווווווווווווווו □
דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מספרדרכוןזרווווווווווווווווווארץהנפקתדרכון □

וווווווווווווווווווווווו

תפקיד:רופאמורשה/עובדסוציאלי/פסיכולוג/אח/אחותמספררישיון:וווווווווווו

חתימתבעלמקצועוווווווווווווווווווווחותמתווווווווווווווווווווו

נספחא'
 הסכמה מיוחדת לבדיקה, טיפול, אשפוז פסיכיאטרי או שחרור מאשפוז כאמור לפי

סעיף 32ו)ג()2( לחוק

לאחרשקיבלתיהסבריםמפסיכיאטר,והבנתיאתמשמעותההוראהשלבהלןואתתוצאותיה
-אנימבקשלהורותשמיופההכוחיהיהמוסמךלתתהסכמהבשמילענייניםהמפורטים

כאן,גםאםבמועדשבותתבקשהסכמתואתנגדלבדיקה,לטיפול,לאשפוזאולשחרור-

בדיקהפסיכיאטרית □
טיפולפסיכיאטרי □

אשפוזפסיכיאטריאולשחרורמאשפוזכאמור □

תפקיד:עו"ד/רופאמורשה/עובדסוציאלי/פסיכולוג/אח/אחותמס'רישיון:ווווווווווווווו

חתימתעו"ד/בעלמקצועוווווווווווווווווווווחותמתווווווווווווווווווווו

חתימת בעל המקצוע שבפניו חתם הממנה

אנימצהיר/הכיביוםווווווווווווווווווווווווחתםבפנייהממנהוווווווווווווווווומספרמזההוווווווווווווווווווווווו

זיהיתיאתהממנהלפיתעודתהזהותאוהדרכוןהזרהנ"לולפיתאריךהלידהבמסמך 1ו
המזההנוכחתיכיהואבגירו

מצאתיכיהממנה- 2ו

אינואדםעםמוגבלותהזקוקלהתאמה □
אדםעםמוגבלותואלודרכיההתאמהשנקטתיבעתהחתימהעלייפויהכוח:וווווווווווווו □
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

נוכחתילדעתכיהממנהמביןאתמשמעותייפויהכוח,מטרותיוואתהאפשרותלכלול 3ו
בוהנחיותמקדימות,והתרשמתיכיייפויהכוחניתןבידובהסכמהחופשיתומרצוןבלא
שהופעלועלהממנהלחץאוהשפעהבלתיהוגנתובלאניצולמצוקתואוחולשתושלהממנהו

אנימצהיר/השאיןליענייןאישיבייפויהכוחו בו

באתיעלהחתום
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דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מספרדרכוןזרווווווווווווווווווארץהנפקתדרכון □

וווווווווווווווווווווווו

תפקיד:רופאמורשה/עובדסוציאלי/פסיכולוג/אח/אחותמספררישיון:וווווווווווו

חתימתבעלמקצועוווווווווווווווווווווחותמתווווווווווווווווווווו
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סעיף 32ו)ג()2( לחוק
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-אנימבקשלהורותשמיופההכוחיהיהמוסמךלתתהסכמהבשמילענייניםהמפורטים

כאן,גםאםבמועדשבותתבקשהסכמתואתנגדלבדיקה,לטיפול,לאשפוזאולשחרור-
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אישור רופא מומחה בפסיכיאטרייה

אנימצהיר/הכיביוםווווווווווווווווווווווווחתםבפנייהממנהוווווווווווווווווומספרמזההוווווווווווווווווווווווו

זיהיתיאתהממנהלפיתעודתהזהותאוהדרכוןהזרהנ"לולפיתאריךהלידהבמסמך 1ו
המזההנוכחתיכיהואבגירו

מצאתיכיהממנה- 2ו

אינואדםעםמוגבלותהזקוקלהתאמה □
הואאדםעםמוגבלותואלהדרכיההתאמהשנקטתיבעתהחתימהעלייפויהכוח: □

ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

הסברתילממנהאתמשמעותהסמכתושלמיופההכוחלתתהסכמהלבדיקה,טיפול, 3ו
אשפוזאושחרורמאשפוזחרףהתנגדותו,ואתתוצאותיההאפשריות,והתרשמתיכיהוראה
זוניתנהבידובהסכמהחופשיתומרצון,בלאשהופעלועליולחץאוהשפעהבלתיהוגנת

ובלאניצולמצוקתואוחולשתושלהממנהו

באתיעלהחתום

יוםווווווווווווחודשוווווווווווושנהוווווווווווו

שםפרטיווווווווווווווושםמשפחהוווווווווווומס'רישיון:וווווווווווומס'מומחה:ווווווווווווווווווווו

מס'תעודתזהותישראליתוווווווווווווווווו □
ווווווווווווווווווארץהנפקתדרכון דרכוןזר)אםאיןתעודתזהותישראלית(:מס'דרכוןזר □

וווווווווווווווווווווווו

חתימהוווווווווווווווווווווחותמתווווווווווווווווווווו
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