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קבלת החלטות נתמכת  
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לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  18' תיקון מס

:חדשהתפיסה חברתית 

 כלפי קבוצות  מתפיסה פטרנליסטית לאוטונומית מעבר
. אוכלוסייה

 (.טובתו-בעבר )של האדם כיבוד רצונו דגש על

האדםשמיעת.

עצמאייםחייםעידוד,בהחלטותשיתוף.

 המוגבלותהאדם במרכז ולא.
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דנה כרמון

ששינתה מינוי של אפוטרופוס למינוי של תומך  האישה הראשונה בישראל 
: החלטה

"כולםכמו , רציתי להיות עצמאית"
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קבלת החלטות נתמכת

בענייניוהחלטותבקבלתהמתקשהלאדםמאפשרתנתמכתהחלטותקבלת

המכונה)אחרבאדםלהסתייע,"(ההחלטותמקבל"המכונה)ובמימושן

המותאםבאופן,וביישומהההחלטהקבלתבתהליך"(החלטותתומך"

.למגבלתוהאפשרככלומונגשלהבנתו,לצרכיו

?מוסדרהיכן

לחוקב67'ס-

ידיעלהחלטותתומךמינויבענייןנוהל'-

'המשפטבית

(בתקנותהנושאלהסדרתעדגובש)
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?למי ניתן למנות תומך החלטות

 המתגורר באופן קבוע בישראל( 18מעל גיל )אדם בגיר

יכול לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו עם קבלת תמיכה

 (גם אם יש לו צורך בהתאמות או בהנגשת המידע)יכול לבטא את רצונו

שימונה לו תומך החלטותמסכים
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?מי יכול להתמנות כתומך החלטות

אדם בגיר

מקבל ההחלטות מעוניין במינויו.

כל  , לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו
עוד המינוי כאמור בתוקף

 (מובהק)לא קיים בינו לבין מקבל ההחלטות ניגוד עניינים

 הוא אינו משמש כאפוטרופוס מקצועי או מועסק על ידי תאגיד
אפוטרופסות

 כתומך החלטות לתקופה ממושכתהוא נתן הסכמתו לשמש
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תפקידיו של תומך ההחלטות
חוליםקופת,לאומיביטוח:כמו)גוףמכלמידעלקבללאדםלסייע

(ובנקים

לרבות,החלטותקבלתלשםלוהנדרשהמידעבהבנתלאדםלסייע
המובנתוברורהפשוטהבשפההסבר)והשלכותיהןהאפשריותהחלופות

(והנגשה

ובדרךבהיקף)זכויותיוובמיצויהחלטותיובמימושלאדםלסייע
(בתקנותשתיקבע

החתוםגםוהואההחלטהטיבעלמלאהאחריותההחלטותלמקבל
.חלופיהחלטותמקבלאינוההחלטותתומך.עליה
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ביצוע פעולות על ידי תומך החלטות
מתועדתובדרךמראש,האדםלבקשתרקפעולותיבצעהחלטותתומך

נוספותסמכויותההחלטותלתומךקבעהמשפטביתאם,לחילופיןאו
.לחוק68'סלפיההחלטותמקבלשלענייניולשמירת

החלטותבמימושהחלטותתומךסמכויות:

,אימוץדוגמת)אישיבאופןלבצעןשישפעולותבשמויבצעלאתומך-
(דתהמרת,בבחירותהשתתפות

עסקאותדוגמת)המשפטביתבאישורמותנהמסוימותפעולותביצוע-
(מסוימותהלוואותאוערבויות,תרומות,מתנות,ן"נדל

דורשתקרוביואוההחלטותלתומךההחלטותמקבלביןמשפטיתפעולה
לתומךהוצאותוהחזרשכרקביעתלרבות)מראשהמשפטביתאישור

(החלטות
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הליך מינוי תומך החלטות

זיהוי הצורך
בחינת  

התאמה של  
הכלי לאדם

הגשת  
בקשה לבית  

המשפט

אגבי/ יזום

-משיב 
משרד 
+ הרווחה 

ד"חוו
מומחה

איתור 
התומך

פגישת  
מידע

דיון 
בבקשה

קבלת 
החלטה

,  נושאים, זמן
מעקב
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הגשת הבקשה לבית המשפט

לענייניהמשפטביתבצוייעשההחלטותבקבלתתומךמינוי
משפחה

הענייניםיפורטוהחלטותבקבלתתומךלמנותבהחלטה
תקופתתיקבע,החלטותבקבלתכתומךישמששלגביהם

.התומךשלוסמכויותיותפקידיוויקבעו,המינוי

ההחלטותבתומךלהתקייםחדלואםיפקעהמינויצו
עלשנקבעלפקיעהתנאיהתקיימות,כתומךלמינויהתנאים

בסיוםאוהתומךאוההחלטותמקבלפטירת,המשפטביתידי
בצונקבעאםאלא,לתומךההחלטותמקבלביןזוגיקשר

אחרת
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איתור תומך החלטות

שהוא,הקרובהמסביבתואדםלאתראמורההחלטותמקבל
,עבורוהחלטותכתומךשיתמנהומעונייןעליוסומך

.בשכראובהתנדבות

להתאיםשיכולאדםההחלטותמקבלשלבסביבתואיןאם
מקבללביןבינושאיןהחלטותתומךלאתרניתן,לתפקיד

-התפקידאתשימלאמנתעלמוקדמתהיכרותההחלטות
מקצועי/מתנדבהחלטותתומך
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תחומי המינוי של תומך ההחלטות

בדרך  , תומך ההחלטות מסייע בנושאים בהם התמנה לכך על ידי בית המשפט
.                   כלל לפי בקשת מקבל ההחלטות

:העניינים האפשריים

חתימה על חוזים והסכמים  , דוגמת ניהול חשבון בנק)רכושייםעניינים . 1
(שיש בהם עניין כספי

(תעסוקה או פעילות פנאי, דוגמת בחירת מקום מגורים)עניינים אישיים . 2

(דוגמת החלטה לגבי טיפול רפואי)עניינים רפואיים . 3
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פיקוח

מתומך  , מפקחי האפוטרופוס הכללי רשאים לבקש ממקבל ההחלטות
ההחלטות או מכל גורם אחר מידע או מסמכים הנוגעים לביצוע תפקידו  

ניתן גם לתאם ביקור אצל מקבל , במידת הצורך. של תומך ההחלטות
.ההחלטות

ניתן להגיש  , אם יש תלונה בנוגע לתפקודו של תומך ההחלטות, כמו כן
.אותה לממונה על תלונות הציבור באפוטרופוס הכללי
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החזון

והמוסדריםהקיימיםמהשירותיםנפרדבלתיכחלקנתמכתהחלטותקבלת

לאנשיםכליתשמשאשר,ישראלבמדינתוהרווחההמשפטמערכותידיעל

החלטותבתומךהמסתייעיםאנשיםאלפי.החלטותבקבלתהמתקשים

פונים,מספיקהאינהתמיכהבהםחריגיםבמקריםרקכאשר,שנהמדי

.אפוטרופוסלמינוי
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אמצעי הגנה על נכסים וכספים

 הערת אזהרה בטאבו

  כרטיסי חיוב מוגבלים

 הבנקהגבלות בחשבון

 נאמנותחשבון

:  ניתן למצוא מידע מפורט בחוברת של ארגון בזכות בקישור
http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2015/02/free.jpg

http://bizchut.org.il/he/wp-content/uploads/2015/02/free.jpg
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יצירת קשר

אפוטרופוס  , ממונה ארצית על קבלת החלטות נתמכת, אורנית דן' גב
0556838798: טלornitdan@gmail.com-הכללי 

רכזת ארצית קבלת החלטות נתמכת וייפוי כוח  , שיינבךס עדי "ד ועו"עו
2-5311778AdiShen@justice.gov.il-אפוטרופוס הכללי , מתמשך 0

ניתן לפנות בנושאים הקשורים לקשר עם הבנקים , ד טל פוקס"עו-
talfu@justice.gov.il

mailto:ornitdan@gmail.com
mailto:02-5311778AdiShen@justice.gov.il
mailto:talfu@justice.gov.il

