על אפוטרופוסות ייפוי כוח מתמשך ומה שביניהם
אפוטרופוס מיהו? אדם (או תאגיד) שתפקידו לדאוג לענייניהם של אלו ,שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם .כך
למשל ,הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (קרי עד ליום בו מלאו להם .)18
ככלל ,מינוי אפוטרופוס יעשה על צו מינוי דרך בית משפט ,שהוגשה לו בקשה למינוי אפוטרופוס ולאחר שבית משפט
התרשם ,כי יש צורך במינוי .בצו המינוי קובע בית משפט את זהות האפוטרופוס ,את סמכויותיו ואת תוקפו של צו
המינוי ,אשר יכול להיות ארעי או קבוע .המינוי יכול להיות לגוף או לרכוש ,לאדם ,או לתאגיד .המינוי יכול להיות לאדם
יחיד ויכול להיות במשותף (מספר אפוטרופסים).
המקרה השכיח ביותר למינו אפוטרופוס הוא ,כאשר אדם הופך לסיעודי ,באופן שהוא אינו יכול לדאוג יותר לענייניו
בעצמו ,או אז אחד מבני המשפחה מגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוס.
עד לאחרונה הדרך היחידה למינוי אפוטרופוס הייתה לחכות למצב בו יתעורר הצורך במינוי האפוטרופוס (קרי ליום בו
האדם לא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו) ,אולם לאחרונה ,במסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ניתנה
בידינו האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך ,כלומר לבחור ,כיום ,כאשר עודנו צלולים ובריאים בנפשנו ובגופנו ,למנות
אדם אחר כאפוטרופוס (יחיד בלבד לא ניתן למנות תאגיד כאפוטרופוס) ,לגוף או לרכוש או לעניינים רפואיים ,אימתי
יתעורר הצורך ,ככל שיתעורר.
מדובר בכלי חשוב מאין כמותו ,שכן למינוי אפוטרופוס דרך ייפוי הכוח המתמשך יתרונות רבים על פני מינוי אפוטרופוס
דרך בית משפט.
כך ,בראש ובראשונה אפוטרופוס שמונה דרך בית משפט מחויב בהגשת פרטות – דו"חות תקופותיים לאפוטרופוס
הכללי ,בעוד האפוטרופוס שמונה דרך ייפוי הכוח המתמשך ,ככלל אינו מחויב בהגשת דו"חות .בחירת זהות
האפוטרופוס נעשית על ידי הממנה (האדם שמבקש למנות לו אפוטרופוס) .המינוי הוא דרך חתימה על ייפוי כוח ולא
דרך בית משפט ,קרי ביום בו יתעורר הצורך במינוי האפוטרופוס די יהיה בהודעה לאפוטרופוס הכללי וקבלת הייפוי
כוח החתום ואין צורך לפנות לבית משפט לקבלת צו מינוי.
זאת ועוד ,האפשרויות העומדות בפני הממנה בעת החתימה על ייפוי הכוח המתמשך הן רבות ,בין אם במתן הנחיות
מקדימות לאפוטרופוס ,בין אם בהגבלת סמכויותיו של האפוטרופוס ,בין אם במינוי מספר אפוטרופסים ,בין אם
בבחירת מנגון פיקוח על פעולותיו של האפוטרופוס וכיוב' .העיקרון המנחה הוא מתן דגש לרצונו של הממנה.
כאמור ,כלי חשוב מאין כמותו ,אשר יכול לחסוך לנו לא מעט טרדה וכאבי ראש ,בתקופה לא פשוטה.
בן שולמן ,עו"ד
ב .שולמן ושות' ,עורכי דין
*האמור במאמר זה אינו בא כתחליף לייעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד ,אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי חייב ואין להסתמך עליו בכל
צורה שהיא .בכל מקרה ושאלה שהם יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ פרטני.

