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וכי,(ג)קטןבסעיףהמפורטיםהפרטיםאתלידיעתושהביא

,הכוחייפוימתןמשמעותאתמביןהממנהכילדעתנוכח
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(ג)לאחר שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן 
;המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך1.
לרבות אפוטרופסות ומתן  , החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך2.

;א35הנחיות מקדימות לשם מינוי אפוטרופוס כאמור בסעיף 
ובכלל זה הוראות לעניין , עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך3.

הגבלה לסוגי עניינים והוראות , הנחיות מקדימות, מועד כניסתו לתוקף
;בעניין יידוע

עניינים שבהם נדרשת  , מצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת4.
ועניינים שבהם  , (ג)ו32הסמכה מפורשת לפי חוק זה כאמור בסעיף 

;(ד)ו32נדרש אישור בית המשפט כאמור בסעיף 
האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת ייפוי  5.

הכוח לתוקף ולבחור למי ובאיזה אופן ידווח מיופה הכוח על פעולותיו 
;טז32כאמור בסעיף , לאדם אחר או לאפוטרופוס הכללי

האפשרות לבטל את ייפויי הכוח או לקבוע שהוא יעמוד בתוקפו גם אם 6.
;כג32יבקש לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות כאמור בסעיף 
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מטרותיו ותוצאותיו, הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח

משמעותהבנתובדיקתהסבריםלמתןבנוגערגילהפרקטיקה1.
.הרגילההפרקטיקהפיעלמשפטייםמסמכיםעלהחתימה

.הנגשה2.

-( ב)סעיף יד 3.
,כשירותבעלאדםשלהיותובדברהדיןעורךאצלספקהתעורר"

שלטיבואתלהביןמסוגלותועלהמשליכהמוגבלותעקבלרבות
הדיןעורךאותויפנה,ותוצאותיומטרותיו,משמעותו,הכוחייפוי

ושרהבריאותשרבהסכמתהשרזהלענייןשיקבעכפי,למומחה
שלהיותובדברדעתושיחווהכדי,החברתייםוהשירותיםהרווחה
".כשירותבעלהממנה
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מינוי אפוטרופוס



ייפוי כוח מתמשך



(ה)יד32

הממנהכיהטופסגביעליאשר,הכוחייפוינחתםשבפניוהדיןעורך

לידיעתושהביאלאחרבוהנקובבמועדהכוחייפויעלבפניוחתם

הממנהכילדעתנוכחוכי,(ג)קטןבסעיףהמפורטיםהפרטיםאת

,והתרשםותוצאותיומטרותיו,הכוחייפוימתןמשמעותאתמבין

חופשיתבהסכמהניתןהכוחייפויכי,דעתואתכךעלשנתןלאחר

ובלאהוגנתבלתיהשפעהאולחץהממנהעלשהופעלובלאומרצון

.חולשתואומצוקתושלניצול

החובה לערוך בירור



בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון

אםבפניופעולהעשייתעלאישוריתןלאנוטריון(ד).4
פועלבפניושהניצבשוכנעלאהעניןנסיבותבכל

אתמלאההבנהמביןושהואהחפשימרצונו
.הפעולהשלמשמעותה

1977-ז"תשל, תקנות הנוטריונים



1977-ז"תשל, תקנות הנוטריונים
בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון

נסיבותבכלאםבפניופעולהעשייתעלאישוריתןלאנוטריון(ד).4
מביןושהואהחפשימרצונופועלבפניושהניצבשוכנעלאהענין
.הפעולהשלמשמעותהאתמלאההבנה

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות( ה)יד 32סעיף 
מטרותיו,הכוחייפוימתןמשמעותאתמביןהממנהכילדעתנוכח

הכוחייפויכי,דעתואתכךעלשנתןלאחר,והתרשםותוצאותיו
אולחץהממנהעלשהופעלובלאומרצוןחופשיתבהסכמהניתן

.חולשתואומצוקתושלניצולובלאהוגנתבלתיהשפעה



החובה לערוך בירור

למישמתירהבשליחותמדוברשכאשרלהבטיחהמחוקקביקשבדין"❖
רקהשליחותתוענק,זולתושלמקרקעיןבנכסילפעולדין-עורךשאינו

נדרשכךלשם.לכךשנדרשיםהדעתוגמירתהדעתאומדבהתקיים
הכוח-יפויעליחתום,נוטריוןלפנייתייצבעצמוהואהכוח-שמייפה

עלומביןיודעהואכילוודאכדיממשיבדיקהתהליךעמוויערך,לפניו
שלהמשפטיותהתוצאותמהןומביןיודעהואכיוכן–חותםהואמה

".ובנכסיוברכושולפעולאחרלאדםהכוח-יפוימתן

'ואחשפר'נמרום('חד)4642-07א"ת

"חותמת"כשימשהרמןד"עוכי,הייתההמשפטביתשלמסקנתו"❖
."האזהרהלסימנישעהולאלבדוקעליוהיהאשראתבדקלא,בלבד

עלדור. הרמן נ2599/13א "ע



החובה לערוך בירור

עלוחתימההנוטריוןלפניהתייצבותרקמשמעואיןהחתימהאימות"❖
השלבהיאוהחתימההראשוןהשלבהיאההתייצבות.המסמך
רביומשקלחשיבותבעלותהןאףשבדרךהתחנות,אולם.האחרון

מעשיואתמביןהחותםכיהנוטריוןמצדבבירורהואהעיקרשכן,ערך
עלהחתימהאימותהואנדרששהיהכלאילו;לתוצאותיהםומודע

.זאתלעשותדיןעורךכלהיהיכול–לתצהיר,למשל,בדומה–המסמך
אחרההתחקותבתהליךהואהדיןמעורךהנוטריוןמותר,אולם

נחזההאחרוןכאשר,החותםמצדהרצוןהבעתשלהחיצונייםמופעיה
ועללעשותמבקששהואהפעולהמהותאודותעלבידעמצוידלהיות

,השלביםמןאחדבכלוהדקדוקההקפדהכיהיאההנחה.תוצאותיה
".למעשיומודעאינוהחותםשמאהחששאתיצמצמו

'ואחדוברונסקי'נ'ואחמיטרי14380-10-10(א"ת)א"ת



החובה לערוך בירור

,ממשיתבדיקהקיימהלאהיאכיעלהאברבוךשלעדותהמתוך"❖
שלותוכנומהותואתכוח-יפוינותןשלהבנתומידתלגבי,עניינית
אםנגדהשניצבמיאתשואלתאברבוךאם.חותםהואעליוהמסמך

,בכךמסתפקתהיא',כן'להעונהוהלה–חותםהואמהעלמביןהוא
לביןבינהפערישאםולבדוקהבנתותוכןאתלבחוןטורחתואינה

הואכאשרמנוטריוןשנדרשהבדיקהתהליךזהלא.לאשורההמציאות
".משפטיתמשמעותבעלימסמכיםגבי-עלחתימהולאמתלאשרבא

'ואחשפר'נמרום('חד)4642-07א"ת



לא להתערב בבחירות של הממנה ובהגיון שבהן

רצונוהואשלנושבעינינוברצוןשלורצונואתלהמיררשאיםאנואין"❖
"האמיתי

בינשטוק.נ'ואחי"לבקרן1212/91א"בעגולדברגהשופט'כב

שבהןבנסיבותאולם,הצוואהבתוכןלהתערבהדיןלעורךלואל"❖
בלתיהשפעהלקיוםחשש,המצווהשללכושרובאשרחששמתעוררים

עלהואהצוואהשלהתוכןוכאשר,החופשיברצונולפגםחששכלאוהוגנת
בירורלקייםראוי,דופןויוצאתשיגרתיתבלתיתוצאהבעלאוחריגפניו

".בהורוצהצוואתומשמעותאתמביןאכןשהמצווהלוודאכדימפורש

בס.נפרל2014/95א"בעביינישהנשיאה'כב
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1965-ה"התשכ, חוק הירושה

'אונס איום וכו

השפעה בלתי  , איום, הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס(א).30
.בטלה-תחבולה או תרמית , הוגנת

1973-ג"התשל( חלק כללי)חוק החוזים 

עושק

אתמטעמואחראוהשניהצדשניצלניצולעקבבחוזהשהתקשרמי.18
,נסיונוחוסראוהגופניתאוהשכליתחולשתו,המתקשרמצוקת

לבטלרשאי,המקובלמןסבירהבלתיבמידהגרועיםהחוזהותנאי
.החוזהאת



שלרצונועלוטבעיתלגיטימיתהשפעהביןההבחנה"
ברצוןלפגוםכדיבהשישפסולההשפעהלביןהמצווה
ראייתיותשאלותבהומעורבות,קשההיאהחופשי
".ערכיותושאלות,שבעובדהלענייןהנוגעות

(  5)באומן מט . אלוני נ5640.92א "ע



מבחני עזר לקיומה של השפעה בלתי הוגנת
מרום נגד היועץ המשפטי לממשלה1516/95א "דנ

פיזית ושכלית-תלות ועצמאות ❖

מידת התלות בסיוע ובמי, היקפו, טיב הסיוע-תלות וסיוע ❖

שמעניק אותו

יכולת להתייעץ עם, בידוד, ניתוק-קשרים עם אחרים ❖

אחרים

לרבות מידת מעורבות הנהנה  -נסיבות עריכת המסמך ❖



"סימני אזהרה"

להסרתפועל"התראהסימני"שלגילוייםשעםדיןעורךאפוא,הוא"סבירדיןעורך""

"מעורריםשהםהחשד

עלדור.נהרמן2599/13א"ע

שעמדוחלופות,בנוסף,התובעתשללידיעתהמביאהיהאילואוחנהד"עועושההיהטוב"

לאותםראשבכובדלהתייחסאוחנהד"עועלהיהכן.צוואהלערוךהאפשרותובהןלה

ייפויעלגםועמוהמתנההסכםעלהתובעתשללחתימתהעוברבולטים"אזהרהסימני"

ספוריםימיםבחלוףלנתבעתהתובעתשלביתההעברת,ובראשונהבראש,ובהם,הכוח

שלאשפוזהומטרתבמצבהחדההתדרדרותבעקבות,האבותבביתשאושפזהלאחרבלבד

לכתב'גבנספחכאמור)שיקוםלצורך,בלבדחודשיםשלושהשללתקופה]התובעת

"הנתבעתעםבלבדשטחיתהיכרותשלתובעתשעהזאתוכל,([התביעה

צור.נאורבת41901-11-15('נצ)פ"ה



יוזמה ויצירת קשר❖

נוכחות בפגישות❖

מארג משפחתי  ❖

מקום מגורים וסביבה תומכת❖

מיופה כח שאינו קרוב מדרגה ראשונה❖

נושאי ההסמכה והיקף הסמכויות❖

או זהות הגורם שנבחר/מיודע ו/העדר גורם מפקח❖

מבחן כניסה לתוקף של ייפוי הכח  ❖

"סימני אזהרה"



לא להתערב בבחירות של הממנה ובהגיון שבהן

כל מקרה לפי מכלול נסיבותיו והעובדות המתקיימות בכל  
מקרה לגופו

עקרונות מנחים





הנחיות מקדימות

תכנון העתיד  ❖

פירוט מול גמישות❖

קביעת הוראות ישימות❖

למשימההכחהתאמת מיופה ❖



.ד32

יחולו,במשותףשיפעלויותראוכוחמיופישניזהסימןלפיאדםמינה

לאאם,המחויביםבשינויים,(4)עד(1)46סעיףהוראותהכוחמיופיעל

אוהכוחממיופיאחדשלמקומוהתפנה;הכוחבייפויאחרתהממנהקבע

האחריםהכוחמיופיימשיכו,לצמיתותאוזמניבאופן,לפעולשחדל

קבעלאעודכל,זהפרקלפיולהוראותהכוחלייפויבהתאםלפעול

.הכוחבייפויאחרתהממנה

מיופה כוח במשותף



.ד32

יחולו,במשותףשיפעלויותראוכוחמיופישניזהסימןלפיאדםמינה

לאאם,המחויביםבשינויים,(4)עד(1)46סעיףהוראותהכוחמיופיעל

אוהכוחממיופיאחדשלמקומוהתפנה;הכוחבייפויאחרתהממנהקבע

האחריםהכוחמיופיימשיכו,לצמיתותאוזמניבאופן,לפעולשחדל

קבעלאעודכל,זהפרקלפיולהוראותהכוחלייפויבהתאםלפעול

.הכוחבייפויאחרתהממנה

מיופה כוח במשותף



יותראואפוטרופסיםשניעלאפוטרופסותתפקידיהמשפטביתהטיל.46
:אחרתהמשפטביתהורהאםזולתהבאותההוראותיחולו,במשותף

שדעותיהםבענין;הסכמהתוךלפעולחייביםהאפוטרופסים(1)
;המשפטביתשיחליטכפייפעלו,חלוקות

הסכמתטעונההאפוטרופסיםמןאחדיםשלאואחדשלפעולה(2)
;למפרעאומראש,המשפטביתאישוראוהאחרים

עללפעולמהאפוטרופסיםאחדכלרשאידיחויסובלשאינובענין(3)
;עצמודעת

;ולחודיחדלאדםאחראיםהאפוטרופסים(4)

משותפיםאפוטרופסיםדין 



פעולההממנהבשםלבצעמוסמךיהיהלאכוחמיופה,(א)קטןבסעיףהאמוראףעל.(ג)ו32

:הכוחבייפויבמפורשלכךהוסמךכןאםאלא,להלןהמנויותמהפעולות

...בושצויןובסכוםהכוחבייפויבמפורששצויןלמיאלאתרומותמתן(א)(1)

...הממנהשקבעובערךהכוחבייפויבמפורששצויןלמיאלאמתנותמתן(ב)

...בושצויןובסכוםהכוחבייפויבמפורששצויןלמיאלאהלוואותמתן(ג)

...בזוזוהקשורותמשפטיותפעולותכמהאואחרתמשפטיתפעולה(ד)

,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתו,פנסיוניבמוצרפעולותביצוע(ה)

,(פנסיונימוצר–זהבחוק)2005-ה"התשס,(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק

...למעט

פעולות הדורשות הסמכה מפורשת



...לחוק גיל פרישה3הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי סעיף (1)

...לחוק הפיקוח23משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף (2)

...משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו(3)

הפיקוחבחוקכהגדרתו,פנסיוניבמוצרפעולותביצוע(ה)

סליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעל

מוצר–זהבחוק)2005-ה"התשס,(פנסיוניים

-למעט,(פנסיוני

פעולות הדורשות הסמכה מפורשת



לביןהממנהביןמשפטיתפעולהלעניין,המחויביםבשינויים,יחולו48סעיףהוראות(ז)ו32

שמינוממניםשניביןמשפטיתפעולהולענייןהכוחמיופהשלקרוביואוזוגובן,הכוחמיופה

–ואולם;אחדכוחמיופה

בפעולהלייצגםהכוחמייפהאתהכוחבייפויבמפורשהממניםשניהסמיכואם(1)

;סעיףבאותוכאמוראישורבלאאףלייצגםהכוחמיופהמוסמךביניהםמשפטית

כאמוראישורבלא,ביניהםפעולהלענייןהממנהאתלייצגמוסמךהכוחמיופה(2)

משותףביתמשקעמוומנהלהממנהשלקרובהואהכוחמיופהאם,סעיףבאותו

הביתמשקשלהשוטףבניהולהקשורהפעולהלענייןבמפורשאותוהסמיךוהממנה

.המשותף

48הוראות סעיף  

פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים



לביןהממנהביןמשפטיתפעולהלעניין,המחויביםבשינויים,יחולו48סעיףהוראות(ז)ו32

שמינוממניםשניביןמשפטיתפעולהולענייןהכוחמיופהשלקרוביואוזוגובן,הכוחמיופה

–ואולם;אחדכוחמיופה

בפעולהלייצגםהכוחמייפהאתהכוחבייפויבמפורשהממניםשניהסמיכואם(1)

;סעיףבאותוכאמוראישורבלאאףלייצגםהכוחמיופהמוסמךביניהםמשפטית

כאמוראישורבלא,ביניהםפעולהלענייןהממנהאתלייצגמוסמךהכוחמיופה(2)

משותףביתמשקעמוומנהלהממנהשלקרובהואהכוחמיופהאם,סעיףבאותו

הביתמשקשלהשוטףבניהולהקשורהפעולהלענייןבמפורשאותוהסמיךוהממנה

.המשותף

48.

שלקרוביואולושמונההאפוטרופוסלביןהאדםביןמשפטיתבפעולה

ביןמשפטיתובפעולה,אדםלאותוהניתנותמתנותזולת,האפוטרופוס

אדםלייצגמוסמךהאפוטרופוסאין,אפוטרופוסאותולהםשמונהשניים

שנתמנהאחראפוטרופוסאוהמשפטשביתמבלי)כאפוטרופסומונהשהוא

.(מראשאישרןזולמטרה

פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים



לביןהממנהביןמשפטיתפעולהלעניין,המחויביםבשינויים,יחולו48סעיףהוראות(ז)ו32

שמינוממניםשניביןמשפטיתפעולהולענייןהכוחמיופהשלקרוביואוזוגובן,הכוחמיופה

–ואולם;אחדכוחמיופה

בפעולהלייצגםהכוחמייפהאתהכוחבייפויבמפורשהממניםשניהסמיכואם(1)

;סעיףבאותוכאמוראישורבלאאףלייצגםהכוחמיופהמוסמךביניהםמשפטית

כאמוראישורבלא,ביניהםפעולהלענייןהממנהאתלייצגמוסמךהכוחמיופה(2)

משותףביתמשקעמוומנהלהממנהשלקרובהואהכוחמיופהאם,סעיףבאותו

הביתמשקשלהשוטףבניהולהקשורהפעולהלענייןבמפורשאותוהסמיךוהממנה

.המשותף

פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים



מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה  , (א)על אף האמור בסעיף קטן (.ד)ו32
אלא אם כן נתן לכך בית המשפט אישור  , פעולה משפטית מהפעולות המנויות להלן

:מראש

...בתעשייה, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, שעבוד, העברה(1)

...למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, עסקה במקרקעין(2)

...

...100,000במצטבר על ... מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או(6)

מתנה כאמור –ואם ניתנה הסמכה מפורשת ; מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין(7)
...100,000₪במצטבר על ...בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או

עולה על ששוויין, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, פעולה משפטית אחרת(8)
...אם לא ניתנה הסמכה מפורשת–...100,000או על , שקלים חדשים500,000

...לחוק הפיקוח 23משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף (9)

...

עניינים בהם נדרש אישור בית המשפט



מתמשךכחפסק הדין הראשון שדן בייפוי 

אלמונים. פלונים נ8182-02-18( ש"ב)ש"תמ
סגן הנשיאה השופט אלון גביזון



WhatsApp-להצטרפות לקבוצות ה
S.M.S. שילחו הודעת

054-5880800ד משה כדריה "לעו



מתמשךכחייפוי 

ד מרים מהלה"עו

הפן המעשי


