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הבהרות להודעה לציבור בנושא עריכה או חתימה של מסמך ייפוי כוח מתמשך,
מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס, ללא מפגש פיסי

בהמשך להודעה לציבור שפורסמה ביום 24.3.2020, הרינו להבהיר כדלקמן
 

הבהרה לגבי עריכת המסמך:

1. דרך המלך לעריכת ייפוי כוח מתמשך, הייתה ועודנה, באמצעות עריכת מפגשים פיסיים בין
הצדדים הרלבנטיים - עורך הדין, הממנה ומיופה הכוח, בהתאם להוראות הדין החלות. כך גם

ביחס למסמך הבעת רצון ולמסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס.
2. עם זאת, נוכח תקופת החירום, כדי לתת מענה לציבור הרחב, לאור ההנחיות בדבר הגבלת
התנועה וצמצום המפגשים הפיסיים בין אדם לאדם, ונוכח חיוניות השירות בימים אלה, הבהיר
האפוטרופוס הכללי כי ניתן יהיה לערוך ייפוי כוח מתמשך, בתקופת החירום בלבד ועד להודעה
אחרת של האפוטרופוס הכללי, גם באמצעות היוועדות חזותית (וידאו קונפרנס). זאת, כל עוד
עורך הדין יוכל לעשות כן בדרך שמקיימת את כלל חובותיו המהותיות בעריכה של ייפוי הכוח
המתמשך, לרבות האפשרות לוודא שהממנה הוא 'בעל כשירות' לערוך את המסמך, העברת מידע
והסברים לממנה אודות ייפוי הכוח ללא נוכחות מיופה הכוח, היווכחות שהממנה מבין את
משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו והתרשמותו שייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית

ומרצון. כל אלה, בנוסף לחובת עורך הדין לערוך תיעוד של המפגשים.
3. עורך דין שיבחר בחלופה של היוועדות חזותית עם הממנה, יהיה חייב לקיים עימו מפגש פיסי
בתום תקופת החירום, כדי לתקף את המסמך ולוודא את כשירותו של הממנה ואת מידת הבנתו

ורצונו במסמך. האפוטרופוס הכללי יפרסם הודעה על התקופה שבה תחול חובת המפגש הפיסי.
4. עורך הדין יידרש להודיע לאפוטרופוס הכללי, עד תום התקופה שתקבע בהודעת האפוטרופוס
הכללי, על קיום המפגש הפיסי עם הממנה אם השתכנע שההפקדה הייתה בהתאם להוראות

הדין. הפקדת המסמך תבוטל בדיעבד אם לא תשלח הודעת עורך הדין בתוך המועד האמור.
5. ככל שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף לפני תום התקופה שתקבע בהודעת האפוטרופוס הכללי
לקיום המפגש הפיסי, לא יהיה צורך לקיים את המפגש הפיסי עם הממנה, ומסמך ייפוי הכוח

יעמוד בתוקפו.
6. הוראות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם ביחס לעריכה, בתקופת החירום, של מסמך הבעת

רצון או הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, ללא מפגש פיסי בין עורך הדין לבין עורך המסמך.

הבהרה לגבי חתימה פיסית על מסמך המקור:

1. גם אם ההחתמה על מסמך ייפוי הכוח המתמשך מתבצעת בפני עורך הדין באמצעות היוועדות
חזותית, וללא מפגש פיסי, כללי ההחתמה על טופס ייפוי הכוח המתמשך של כלל הגורמים
הרלבנטיים (הממנה, מיופה/י הכוח ועורך הדין), הינם זהים - החתימה צריכה להתבצע על אותו
עותק פיסי של ייפוי הכוח המתמשך. כלומר, יש להעביר את העותק הפיסי בין כלל הגורמים
שעתידים לחתום על ייפוי הכוח, בין אם שוהים בחו"ל או בארץ,  באמצעות שליח/דואר מאחד
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לשני. המסמך שתקף הוא אך ורק אותו מסמך פיסי שכולל את כל  החתימות המקוריות של
הגורמים הרלוונטיים.

2. להזכירכם, בהתאם לתקנה 2(ב) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך,
הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017, על עורך הדין לשמור אצלו
עותק מקורי של המסמך ולכן עליו להחתים את הגורמים הרלוונטיים על מספיק עותקים פיסיים
כדי שאחד יישמר אצל עורך הדין ואחד יישלח בעתיד, לאחר תום מצב החירום, לאפוטרופוס

הכללי.
3. הוראות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם ביחס לחתימה בתקופת החירום של מסמך הבעת

רצון או הנחיות מקדימות לאפוטרופוס.

הוראות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם ביחס לעריכה וחתימה בתקופת החירום של מסמך
הבעת רצון או הנחיות מקדימות לאפוטרופוס.

בברכת בריאות איתנה,
עו"ד ליאורה גור

מנהלת מערך הפיקוח על אפוטרופסים
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