ייפוי כח מתמשך

הפן המעשי
עו"ד מרים מהלה

32יד (ה)

עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח ,יאשר על גבי הטופס כי
הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר
שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג) ,וכי
נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח,
מטרותיו ותוצאותיו והתרשם ,לאחר שנתן על כך את דעתו ,כי
ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על
הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו
או חולשתו.

32יד (ה)

עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח ,יאשר על גבי הטופס כי
הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר
שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג) ,וכי
נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח,
מטרותיו ותוצאותיו והתרשם ,לאחר שנתן על כך את דעתו ,כי
ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על
הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו
או חולשתו.

לאחר שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג)
.1
.2
.3

.4

.5

.6

המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך;
החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך ,לרבות אפוטרופסות ומתן
הנחיות מקדימות לשם מינוי אפוטרופוס כאמור בסעיף 35א;
עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך ,ובכלל זה הוראות לעניין
מועד כניסתו לתוקף ,הנחיות מקדימות ,הגבלה לסוגי עניינים והוראות
בעניין יידוע;
מצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת ,עניינים שבהם נדרשת
הסמכה מפורשת לפי חוק זה כאמור בסעיף 32ו(ג) ,ועניינים שבהם
נדרש אישור בית המשפט כאמור בסעיף 32ו(ד);
האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת ייפוי
הכוח לתוקף ולבחור למי ובאיזה אופן ידווח מיופה הכוח על פעולותיו
לאדם אחר או לאפוטרופוס הכללי ,כאמור בסעיף 32טז;
האפשרות לבטל את ייפויי הכוח או לקבוע שהוא יעמוד בתוקפו גם אם
יבקש לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות כאמור בסעיף 32כג;

32יד (ה)

עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח ,יאשר על גבי הטופס כי
הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר
שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג) ,וכי
נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח,
מטרותיו ותוצאותיו והתרשם ,לאחר שנתן על כך את דעתו ,כי
ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על
הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו
או חולשתו.

הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח ,מטרותיו ותוצאותיו
 .1פרקטיקה רגילה בנוגע למתן הסברים ובדיקת הבנת משמעות
החתימה על מסמכים משפטיים על פי הפרקטיקה הרגילה.
 .2הנגשה.
 .3סעיף יד (ב) -
"התעורר ספק אצל עורך הדין בדבר היותו של אדם בעל כשירות,
לרבות עקב מוגבלות המשליכה על מסוגלותו להבין את טיבו של
ייפוי הכוח ,משמעותו ,מטרותיו ותוצאותיו ,יפנה אותו עורך הדין
למומחה ,כפי שיקבע לעניין זה השר בהסכמת שר הבריאות ושר
הרווחה והשירותים החברתיים ,כדי שיחווה דעתו בדבר היותו של
הממנה בעל כשירות".

32יד (ה)

עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח ,יאשר על גבי הטופס כי
הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר
שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג) ,וכי
נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח,
מטרותיו ותוצאותיו והתרשם ,לאחר שנתן על כך את דעתו ,כי
ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על
הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו
או חולשתו.

מינוי אפוטרופוס

ייפוי כוח מתמשך

החובה לערוך בירור
32יד (ה)
עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח ,יאשר על גבי הטופס כי הממנה
חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר שהביא לידיעתו
את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג) ,וכי נוכח לדעת כי הממנה
מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח ,מטרותיו ותוצאותיו והתרשם,
לאחר שנתן על כך את דעתו ,כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית
ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא
ניצול של מצוקתו או חולשתו.

תקנות הנוטריונים ,תשל"ז1977-
בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון
( .4ד) נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם
בכל נסיבות הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל
מרצונו החפשי ושהוא מבין הבנה מלאה את
משמעותה של הפעולה.

תקנות הנוטריונים ,תשל"ז1977-
בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון
( .4ד) נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות
הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החפשי ושהוא מבין
הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.

סעיף 32יד (ה) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח ,מטרותיו
ותוצאותיו והתרשם ,לאחר שנתן על כך את דעתו ,כי ייפוי הכוח
ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או
השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו.

החובה לערוך בירור
❖ "בדין ביקש המחוקק להבטיח שכאשר מדובר בשליחות שמתירה למי
שאינו עורך-דין לפעול בנכסי מקרקעין של זולתו ,תוענק השליחות רק
בהתקיים אומד הדעת וגמירת הדעת שנדרשים לכך .לשם כך נדרש
שמייפה-הכוח הוא עצמו יתייצב לפני נוטריון ,יחתום על יפוי-הכוח
לפניו ,ויערך עמו תהליך בדיקה ממשי כדי לוודא כי הוא יודע ומבין על
מה הוא חותם – וכן כי הוא יודע ומבין מהן התוצאות המשפטיות של
מתן יפוי-הכוח לאדם אחר לפעול ברכושו ובנכסיו".
ת"א ( 4642-07חד') מרום נ' שפר ואח'

❖ "מסקנתו של בית המשפט הייתה ,כי עו"ד הרמן שימש כ"חותמת"
בלבד ,לא בדק את אשר היה עליו לבדוק ולא שעה לסימני האזהרה".
ע"א  2599/13הרמן נ .עלדור

החובה לערוך בירור
❖ "אימות החתימה אין משמעו רק התייצבות לפני הנוטריון וחתימה על
המסמך .ההתייצבות היא השלב הראשון והחתימה היא השלב
האחרון .אולם ,התחנות שבדרך אף הן בעלות חשיבות ומשקל רבי
ערך ,שכן העיקר הוא בבירור מצד הנוטריון כי החותם מבין את מעשיו
ומודע לתוצאותיהם; אילו כל שהיה נדרש הוא אימות החתימה על
המסמך – בדומה ,למשל ,לתצהיר – יכול היה כל עורך דין לעשות זאת.
אולם ,מותר הנוטריון מעורך הדין הוא בתהליך ההתחקות אחר
מופעיה החיצוניים של הבעת הרצון מצד החותם ,כאשר האחרון נחזה
להיות מצויד בידע על אודות מהות הפעולה שהוא מבקש לעשות ועל
תוצאותיה .ההנחה היא כי ההקפדה והדקדוק בכל אחד מן השלבים,
יצמצמו את החשש שמא החותם אינו מודע למעשיו".
ת"א (ת"א)  14380-10-10מיטרי ואח' נ' דוברונסקי ואח'

החובה לערוך בירור
❖ "מתוך עדותה של אברבוך עלה כי היא לא קיימה בדיקה ממשית,
עניינית ,לגבי מידת הבנתו של נותן יפוי-כוח את מהותו ותוכנו של
המסמך עליו הוא חותם .אם אברבוך שואלת את מי שניצב נגדה אם
הוא מבין על מה הוא חותם – והלה עונה לה 'כן' ,היא מסתפקת בכך,
ואינה טורחת לבחון את תוכן הבנתו ולבדוק אם יש פער בינה לבין
המציאות לאשורה .לא זה תהליך הבדיקה שנדרש מנוטריון כאשר הוא
בא לאשר ולאמת חתימה על-גבי מסמכים בעלי משמעות משפטית".
ת"א ( 4642-07חד') מרום נ' שפר ואח'

לא להתערב בבחירות של הממנה ובהגיון שבהן
❖ "אין אנו רשאים להמיר את רצונו שלו ברצון שבעינינו שלנו הוא רצונו
האמיתי"
כב' השופט גולדברג בע"א  1212/91קרן לב"י ואח' נ .בינשטוק

❖ "אל לו לעורך הדין להתערב בתוכן הצוואה ,אולם בנסיבות שבהן
מתעוררים חשש באשר לכושרו של המצווה ,חשש לקיום השפעה בלתי
הוגנת או כל חשש לפגם ברצונו החופשי ,וכאשר התוכן של הצוואה הוא על
פניו חריג או בעל תוצאה בלתי שיגרתית ויוצאת דופן ,ראוי לקיים בירור
מפורש כדי לוודא שהמצווה אכן מבין את משמעות צוואתו ורוצה בה".
כב' הנשיאה בייניש בע"א  2014/95פרל נ .בס

32יד (ה)

עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח ,יאשר על גבי הטופס כי
הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר
שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג) ,וכי
נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח,
מטרותיו ותוצאותיו והתרשם ,לאחר שנתן על כך את דעתו ,כי
ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על
הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו
או חולשתו.

חוק הירושה ,התשכ"ה1965-
אונס איום וכו'
( .30א) הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס ,איום ,השפעה בלתי
הוגנת ,תחבולה או תרמית  -בטלה.
חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג1973-
עושק
 .18מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את
מצוקת המתקשר ,חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו,
ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל ,רשאי לבטל
את החוזה.

"ההבחנה בין השפעה לגיטימית וטבעית על רצונו של
המצווה לבין השפעה פסולה שיש בה כדי לפגום ברצון
החופשי היא קשה ,ומעורבות בה שאלות ראייתיות
הנוגעות לעניין שבעובדה ,ושאלות ערכיות".
ע"א  5640.92אלוני נ .באומן מט ()5

מבחני עזר לקיומה של השפעה בלתי הוגנת
דנ"א  1516/95מרום נגד היועץ המשפטי לממשלה
❖ תלות ועצמאות  -פיזית ושכלית
❖ תלות וסיוע  -טיב הסיוע ,היקפו ,מידת התלות בסיוע ובמי
שמעניק אותו
❖ קשרים עם אחרים  -ניתוק ,בידוד ,יכולת להתייעץ עם
אחרים
❖ נסיבות עריכת המסמך  -לרבות מידת מעורבות הנהנה

"סימני אזהרה"
" "עורך דין סביר" הוא ,אפוא עורך דין שעם גילויים של "סימני התראה" פועל להסרת
החשד שהם מעוררים"
ע"א  2599/13הרמן נ .עלדור

" טוב היה עושה עו"ד אוחנה אילו היה מביא לידיעתה של התובעת ,בנוסף ,חלופות שעמדו
לה ובהן האפשרות לערוך צוואה .כן היה על עו"ד אוחנה להתייחס בכובד ראש לאותם
"סימני אזהרה" בולטים עובר לחתימתה של התובעת על הסכם המתנה ועמו גם על ייפוי
הכוח ,ובהם ,בראש ובראשונה ,העברת ביתה של התובעת לנתבעת בחלוף ימים ספורים
בלבד לאחר שאושפזה בבית האבות ,בעקבות התדרדרות חדה במצבה ומטרת אשפוזה של
התובעת [לתקופה של שלושה חודשים בלבד ,לצורך שיקום (כאמור בנספח ג' לכתב
התביעה)] ,וכל זאת שעה שלתובעת היכרות שטחית בלבד עם הנתבעת "
ה"פ (נצ')  41901-11-15בת אור נ .צור

"סימני אזהרה"
❖ יוזמה ויצירת קשר
❖ נוכחות בפגישות
❖ מארג משפחתי
❖ מקום מגורים וסביבה תומכת
❖ מיופה כח שאינו קרוב מדרגה ראשונה
❖ נושאי ההסמכה והיקף הסמכויות
❖ העדר גורם מפקח/מיודע ו/או זהות הגורם שנבחר
❖ מבחן כניסה לתוקף של ייפוי הכח

עקרונות מנחים
לא להתערב בבחירות של הממנה ובהגיון שבהן

כל מקרה לפי מכלול נסיבותיו והעובדות המתקיימות בכל
מקרה לגופו

הנחיות מקדימות
❖

תכנון העתיד

❖

פירוט מול גמישות

❖

קביעת הוראות ישימות

❖

התאמת מיופה הכח למשימה

מיופה כוח במשותף
32ד.
מינה אדם לפי סימן זה שני מיופי כוח או יותר שיפעלו במשותף ,יחולו
על מיופי הכוח הוראות סעיף  )1(46עד ( ,)4בשינויים המחויבים ,אם לא

קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח; התפנה מקומו של אחד ממיופי הכוח או
שחדל לפעול ,באופן זמני או לצמיתות ,ימשיכו מיופי הכוח האחרים

לפעול בהתאם לייפוי הכוח ולהוראות לפי פרק זה ,כל עוד לא קבע
הממנה אחרת בייפוי הכוח.

מיופה כוח במשותף
32ד.
מינה אדם לפי סימן זה שני מיופי כוח או יותר שיפעלו במשותף ,יחולו
על מיופי הכוח הוראות סעיף  )1(46עד ( ,)4בשינויים המחויבים ,אם לא

קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח; התפנה מקומו של אחד ממיופי הכוח או
שחדל לפעול ,באופן זמני או לצמיתות ,ימשיכו מיופי הכוח האחרים

לפעול בהתאם לייפוי הכוח ולהוראות לפי פרק זה ,כל עוד לא קבע
הממנה אחרת בייפוי הכוח.

דין אפוטרופסים משותפים
 .46הטיל בית המשפט תפקידי אפוטרופסות על שני אפוטרופסים או יותר
במשותף ,יחולו ההוראות הבאות זולת אם הורה בית המשפט אחרת:
( )1האפוטרופסים חייבים לפעול תוך הסכמה; בענין שדעותיהם
חלוקות ,יפעלו כפי שיחליט בית המשפט;
( )2פעולה של אחד או של אחדים מן האפוטרופסים טעונה הסכמת
האחרים או אישור בית המשפט ,מראש או למפרע;
( )3בענין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מהאפוטרופסים לפעול על
דעת עצמו;
( )4האפוטרופסים אחראים לאדם יחד ולחוד;

פעולות הדורשות הסמכה מפורשת
32ו (ג) .על אף האמור בסעיף קטן (א) ,מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה

מהפעולות המנויות להלן ,אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח:
(( )1א) מתן תרומות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו...
(ב) מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובערך שקבע הממנה...
(ג) מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו...
(ד) פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו...
(ה) ביצוע פעולות במוצר פנסיוני ,כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ,
שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) ,התשס"ה( 2005-בחוק זה – מוצר פנסיוני),

למעט...

פעולות הדורשות הסמכה מפורשת
(ה)

ביצוע פעולות במוצר פנסיוני ,כהגדרתו בחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה
מוצר
–
זה
(בחוק
התשס"ה2005-
פנסיוניים),
פנסיוני) ,למעט -
( )1הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי סעיף  3לחוק גיל פרישה...
( )2משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף  23לחוק הפיקוח...
( )3משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו...

פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים
 48יחולו ,בשינויים המחויבים ,לעניין פעולה משפטית בין הממנה לבין
סעיף 48
הוראותסעיף
32ו (ז) הוראות
מיופה הכוח ,בן זוגו או קרוביו של מיופה הכוח ולעניין פעולה משפטית בין שני ממנים שמינו

מיופה כוח אחד; ואולם –
()1

אם הסמיכו שני הממנים במפורש בייפוי הכוח את מייפה הכוח לייצגם בפעולה

משפטית ביניהם מוסמך מיופה הכוח לייצגם אף בלא אישור כאמור באותו סעיף;
()2

מיופה הכוח מוסמך לייצג את הממנה לעניין פעולה ביניהם ,בלא אישור כאמור
באותו סעיף ,אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה ומנהל עמו משק בית משותף
והממנה הסמיך אותו במפורש לעניין פעולה הקשורה בניהול השוטף של משק הבית
המשותף.

פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים
.48

32ו (ז) הוראות סעיף  48יחולו ,בשינויים המחויבים ,לעניין פעולה משפטית בין הממנה לבין

ממנים של
שניקרוביו
ביןאו
משפטית לו
פעולה שמונה
האפוטרופוס
מיופהלבין
האדם
משפטית בין
שמינו
הכוח ולעניין
קרוביו של
בפעולהבן זוגו או
מיופה הכוח,
ואולם –זולת מתנות הניתנות לאותו אדם ,ובפעולה משפטית בין
האפוטרופוס,
מיופה כוח אחד;
בפעולה
מייפה הכוח
בייפוי הכוח את
הממנים במפורש
הסמיכו
שניים אם
()1
לייצגם אדם
מוסמך לייצג
האפוטרופוס
אפוטרופוס ,אין
להםשניאותו
שמונה

משפטית ביניהם מוסמך מיופה הכוח לייצגם אף בלא אישור כאמור באותו סעיף;
שנתמנה
שהוא מונה כאפוטרופסו (מבלי שבית המשפט או אפוטרופוס אחר
()2

מיופה הכוח מוסמך לייצג את הממנה לעניין פעולה ביניהם ,בלא אישור כאמור

למטרה זו אישרן מראש).

באותו סעיף ,אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה ומנהל עמו משק בית משותף
והממנה הסמיך אותו במפורש לעניין פעולה הקשורה בניהול השוטף של משק הבית
המשותף.

פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים
32ו (ז) הוראות סעיף  48יחולו ,בשינויים המחויבים ,לעניין פעולה משפטית בין הממנה לבין

מיופה הכוח ,בן זוגו או קרוביו של מיופה הכוח ולעניין פעולה משפטית בין שני ממנים שמינו
מיופה כוח אחד; ואולם –
()1

אם הסמיכו שני הממנים במפורש בייפוי הכוח את מייפה הכוח לייצגם בפעולה
משפטית ביניהם מוסמך מיופה הכוח לייצגם אף בלא אישור כאמור באותו סעיף;

()2

מיופה הכוח מוסמך לייצג את הממנה לעניין פעולה ביניהם ,בלא אישור כאמור
באותו סעיף ,אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה ומנהל עמו משק בית משותף
והממנה הסמיך אותו במפורש לעניין פעולה הקשורה בניהול השוטף של משק הבית

המשותף.

עניינים בהם נדרש אישור בית המשפט
32ו (ד) .על אף האמור בסעיף קטן (א) ,מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה
פעולה משפטית מהפעולות המנויות להלן ,אלא אם כן נתן לכך בית המשפט אישור
מראש:
( )1העברה ,שעבוד ,חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות ,בתעשייה...
( )2עסקה במקרקעין ,למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים...
...
( )6מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או ...במצטבר על ...100,000
( )7מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור
בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או...במצטבר על ...₪ 100,000
( )8פעולה משפטית אחרת ,ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת ,ששוויין עולה על
 500,000שקלים חדשים ,או על  –... 100,000אם לא ניתנה הסמכה מפורשת...
( )9משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף  23לחוק הפיקוח ...
...

פסק הדין הראשון שדן בייפוי כח מתמשך
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