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תאונה, מחלה, מחלוקת זקנה או אירוע אחר 
היכולת  נפגעת  שבו  למצב  להביא  עלולים 

הקוגנטיבית לקבל החלטות.
המשפחה  בני  כזה  שבמצב  מאמינים  רבים 
הם  העניינים.   בכל  עבורם  יטפלו  הקרובים 

צודקים אך גם טועים...
הקוגנטיבית,  היכולת  את  מאבד  אדם  אם 
כגון במקרה של דמנציה, לבני המשפחה יש 
לצדו.  ולהיות  לו  לעזור  בו,  לטפל  אפשרות 
ביותר  הקרובים  המשפחה  בני  אפילו  אולם 
אינם רשאים לקבל החלטות בשמו של יקירם, 

בנושאי בריאות, רכוש, ובנושאים אישיים. 
כאשר אדם לא ערך מראש ייפוי כוח מתמשך, 
החלטות  קבלת  שתאפשר  היחידה  הדרך 
ופעולה  בשמו  חתימה  ענייניו,  וניהול  עבורו 
בנכסיו היא על ידי פניה לבית המשפט, בדרך 
למינוי  בבקשה  המשפחה,  בני  ידי  על  כלל 
יפעל  שימונה  אפוטרופוס  אפוטרופוס. 
ויגיש דוחו"ת שנתיים  בפיקוח בית המשפט, 

על פעולותיו.
טובה,  אפשרות  יש  בחוק,  חידוש  בעקבות 
אפוטרופוס.  ממינוי  בהרבה  וזמינה  קלה 
כוח  "ייפוי  על  מראש  בחתימה  מדובר 
מתמשך" בשעה שהאדם צלול וכשיר. "ייפוי 
הכוח המתמשך" ייכנס לתוקף רק אם וכאשר 
זהו  החלטות.  לקבל  יכולתו  את  יאבד  הוא 
פתרון טבעי ומתאים, ללא צורך בפניה לבית 
ובמינימום  הממסד,  והתערבות  המשפט 

איך להתכונן מראש לפגיעה אפשרית ביכולתנו לקבל החלטות      על מה צריך לחשוב     את מי כדאי לשתף 
בתהליך החשיבה     מה יגרום להפעלת ייפוי  הכוח     את מי למנות     כמה אנשים למנות     

איך תהיה חלוקת התפקידים ביניהם - חשוב לשים לב לרמת האמון במיופי הכוח, להתאמתם למילוי התפקיד, 
לזמינותם וליכולת שיתוף הפעולה ביניהם. 

טרדה בירוקרטית בשעות קשות.
בייפוי הכוח המתמשך יקבע האדם – הממנה 
אינו  שהוא  שיקבע  המנגנון  מה  מראש   -
מסוגל לקבל החלטות; מי יהיה מוסמך לקבל 
או  אחד  אדם  למנות  )אפשר  עבורו  החלטות 
שברצונו  הנחיה  כל  לפרט  וכן  אנשים(;  כמה 
לתת באשר לדרך שבה על מיופי הכוח לפעול 

בקשר אליו וברכושו. 
בנוסף לכך שיפוי הכוח המתמשך נותן מענה 
הכנת  של  התהליך  בעצם  צרה,  לעת  פרקטי 
לבאות.  בהכנה  חשוב  צעד  יש  הכוח  יפוי 
זמן  מקדישים  והימנעות  הדחקה  במקום 
לתכנון והכנה מראש. זו גם הזדמנות מתאימה 
הקרובים  המשפחה  בני  את  לשתף  ונכונה 
תכנית  על  יחד  ולחשוב  ובדאגות,  במחשבות 
וזמינותם  כישוריהם  ליכולותיהם,  שתתאים 
האמון  למידת  גם  כמו  המשפחה,  בני  של 
ביניהם והיכולת לשתף פעולה ביניהם ולשאת 
באחריות בטיפול בבן המשפחה שעלול להיות 

חסר ישע. 
לחתימה על ייפוי כוח מתמשך כמה יתרונות 

בולטים:
שההחלטות  ביטחון  לממנה  מעניקה  היא   •

שיתקבלו עבורו יהיו בהתאם להנחיותיו,
• מאפשרת שיחה פתוחה בין הממנה לבין בני 
ולגבי  הממנה,  של  רצונותיו  לגבי  המשפחה 
האופן שבו בני המשפחה יוכלו להתמודד עם 
המצב בעת הצורך, וכן מציפה אל פני השטח 

בני המשפחה  ביכולת של  נושאים הקשורים 
לשתף ביניהם פעולה בשעת הצורך.

המעמסה  את  מאד  מפחיתה  היא   •
המשפחה  בני  על  המוטלת  הבירוקרטית 

בשעות קשות.
מעשה  היא  מתמשך  כוח  ייפוי  על  חתימה 
של תכנון מוקדם, שמתבצע בעת שיש לאדם 
החיים  את  שיהפוך  ולבחור,  להבין  יכולת 
יגיעו,  אם  וליקיריו  לאדם  יותר  פשוטים 

חלילה, שעות הקשות.
הכשרה  שעברו  הדין  עורכי  על  נמנית  אני 
המשפטים  משרד  ידי  על  והוסמכו  מתאימה 
להחתים על ייפוי כוח מתמשך.  ערכתי כבר 
מנוסה  ואני  מתמשכים,  כוח  ייפויי  עשרות 
החשיבה  בתהליך  לקוחותיי  בליווי  ומיומנת 
ברגישות  בחתימה,  הכרוכים  והתכנון 
מענה   לתת  אשמח  לעניין.  המתאימה 

מקצועי בנושא.
יגאל  צור  יאיר  כוכב  תושבי  ללקוחות 
בצור  השירות  למתן  אפשרות  יש  והסביבה, 

יגאל. 

מה זה יפוי כוח מתמשך? 
מסמך מחייב שבו אדם ממנה מראש אנשים 
שהוא סומך עליהם לקבל החלטות בשמו אם 
וכן לתת  יאבד את הכשירות לקבל החלטות, 
הוראות לגבי האופן שבו הוא מבקש שינהגו 

בו, בבריאותו וברכושו. 

ייפוי כוח מתמשך - להתכונן מראש 
למקרה של פגיעה ביכולתנו לקבל החלטות

הכותבת, חן זפט-פייגלין היא עו"ד ומגשרת, מומחית 
בליווי עסקים משפחתיים וחברה ב-FFI – הארגון  

הבינלאומי ליועצים לעסקים משפחתיים. 
תרגמה, ערכה והוציאה לאור בישראל את הספר 

"במשפחות הכי טובות - איך לאזן  בתבונה חשבונות 
רגשיים בעסק המשפחתי".

חן זפט-פייגלין, עו"ד ומגשרת  
054-4477334 ,09-7447052


