
המרכז הישראלי
לאפוטרופסות 



המרכז הישראלי לאפוטרופסות הינו תאגיד 
האפוטרופסות הגדול והוותיק בישראל, 

שהוקם על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד 
המשפטים ופועל ללא כוונת רווח.

שקט נפשי וביטחון אישי מירבי, מלווים 
ברגישות, חמלה, אהבת האדם, מקצועיות 

ואמינות, בשקיפות, בשותפות ובתודעת שירות. 

שירות האפוטרופסות במרכז הישראלי 
לאפוטרופסות הוא שליחות חברתית בעלת 

משמעות – זכות שהיא גם חובה.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות מציב 
במרכז את האדם שמונה לו אפוטרופוס, 

ופועל בדאגה לרווחת האדם ולאיכות חייו, 
תוך שמירת כבודו, פרטיותו, רצונו וטובתו.

המרכז הישראלי
לאפוטרופסות 



מי אנחנו?
המרכז‰הישראלי‰לאפוטרופסות‰הינו‰תאגיד‰האפוטרופסות‰הגדול‰והוותיק‰בישראל,‰‰‰

שהוקם‰בשנת1977‰,‰לסייע‰לאדם‰הזקוק‰לכך‰בניהול‰ענייניו‰ולפרוס‰לו‰רשת‰הגנה‰
להבטחת‰שלומו,‰רווחתו,‰צרכיו‰וזכויותיו.‰להגן‰ולשמור‰על‰כספו,‰רכושו‰וגופו‰של‰

מי‰שסיוע‰זה‰נדרש‰לו.‰

במרכז‰צוות‰רב‰מקצועי,‰בפריסה‰ארצית‰נרחבת,‰הנותן‰מענה‰לכל‰צרכי‰מקבלי‰‰‰
השירות:‰חברתי,‰כלכלי,‰בריאותי,‰סיעודי,‰משפטי,‰רכושי‰ונכסי.

מי הם מקבלי השירות? 
ילדים,‰נוער,‰מבוגרים,‰בעלי‰מוגבלויות‰וקשישים,‰אנשים‰הזקוקים‰לסיוע‰בניהול‰ענייניהם‰‰‰

האישיים,‰הרפואיים‰או‰הרכושיים,‰שאינם‰מסוגלים‰לנהל‰את‰ענייני‰היום-יום‰ולדאוג‰
לעצמם‰)משק‰בית,‰כספים‰וכו'(‰ועלולים‰ליפול‰קורבן‰לניצול‰כספי,‰גופני‰ונפשי.‰

חולים‰במחלות‰פיזיות‰או‰מתמודדים‰עם‰מחלות‰נפשיות,‰בסידור‰מוסדי‰או‰‰‰
בקהילה,‰שאינם‰יכולים‰או‰מסוגלים‰לדאוג‰לצרכיהם,‰וזקוקים‰לסיוע‰בניהול‰

ענייניהם‰האישיים‰הרפואיים‰והרכושיים.

קשישים‰המתקשים‰לתפקד,‰הזקוקים‰לסיוע,‰ואינם‰זוכים‰להגנה‰או‰למימוש‰‰‰
זכויותיהם,‰וכתוצאה‰מכך‰נמנע‰מהם‰טיפול‰נאות‰העשוי‰להעניק‰להם‰איכות‰

חיים‰)קשישים‰סיעודיים‰או‰תשושי‰נפש(.

קטינים‰שאינם‰יכולים‰לייצג‰עצמם,‰לדאוג‰לצרכיהם‰ולשמור‰על‰רכושם.‰‰

"אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך 

ולא תכלים לנצח כל החוסים בך" 
)מתפילת ראש השנה(



כיצד מתמנה המרכז כאפוטרופוס לאדם?
במקרים‰שמסיבות‰אובייקטיביות,‰אין‰אפשרות‰למנות‰אפוטרופוס‰מבני‰המשפחה,‰‰‰

או‰בהעדר‰משפחה,‰ממנה‰בית‰המשפט‰את‰המרכז‰הישראלי‰לאפוטרופסות,‰
שהינו‰התאגיד‰הגדול‰והוותיק‰במדינה,‰לשמש‰כאפוטרופוס‰ציבורי,‰לגופו‰ו/או‰
רכושו‰של‰מקבלי‰השירות,‰מתוקף‰חוק‰הכשרות‰המשפטית‰והאפוטרופסות.‰

לעיתים‰בני‰המשפחה‰עצמם‰מבקשים‰להסתייע‰ולהתחלק‰בעומס‰הטיפולי‰‰‰
במקבל‰שירות‰עם‰תאגיד‰אפוטרופוס‰חיצוני,‰כמו‰המרכז‰הישראלי‰לאפוטרופסות.

הגשת‰בקשה‰ע"י‰קרובו‰או‰מי‰מטעמו‰של‰האדם‰לבית‰המשפט‰לענייני‰משפחה‰‰‰
או‰לבית‰הדין‰השרעי,‰בתחום‰השיפוט‰בו‰מתגורר‰האדם.

באמצעות‰טופס‰הנחיות‰מקדימות‰לצורך‰מינוי‰אפוטרופוס‰-‰אדם‰בוחר‰מרצונו,‰‰‰
בשלב‰בו‰הוא‰מבין‰ומסוגל‰לקבל‰החלטות‰ולבצען,‰וקובע,‰באמצעות‰מתן‰

הנחיות‰מקדימות,‰מי‰יסייע‰ויטפל‰בענייניו‰וכיצד‰יראו‰חייו,‰אם‰וכאשר‰מצבו‰
ישתנה‰לרעה‰)הידרדרות‰במצבו(‰ולבקש‰כי‰במצב‰כזה‰ימונה‰המרכז‰הישראלי‰

לאפוטרופסות‰לטפל‰בענייניו.

באמצעות‰טופס‰הבעת‰רצון-‰בן‰משפחה‰המשמש‰אפוטרופוס‰במינוי‰בית‰משפט,‰‰‰
יכול‰לבקש‰כי‰במועד‰שבו‰יחדל‰להיות‰מסוגל‰לדאוג‰או‰לקבל‰החלטות‰בענייניו‰של‰
האדם‰לו‰מונה‰אפוטרופוס,‰ימונה‰לו‰המרכז‰הישראלי‰לאפוטרופסות‰כאפוטרופוס‰

במקום‰בן‰המשפחה.

העובדים‰הסוציאליים‰ברשויות‰המקומיות,‰או‰עובדים‰סוציאליים‰במוסדות‰ובארגונים,‰
מאתרים‰את‰האוכלוסייה‰הזקוקה‰לאפוטרופוס,‰ובמידה‰ולא‰הופקד‰יפוי‰כח‰

מתמשך‰אצל‰האפוטרופוס‰הכללי‰במשרד‰המשפטים,‰הנחיות‰מקדימות‰לצורך‰מינוי‰
אפוטרופוס‰או‰טופס‰הבעת‰רצון,‰מגישים‰העובדים‰הסוציאליים‰לבית‰המשפט‰לענייני‰
משפחה,‰באמצעות‰ב״כ‰היועמ״ש‰במשרד‰הרווחה,‰תסקיר‰בעניינם,‰הממליץ‰למנות‰
אפוטרופוס,‰שידאג‰למילוי‰צרכיהם‰ולמיצוי‰זכויותיהם,‰בשאיפה‰לפעול‰על-פי‰רצונם.‰



מהם סוגי המינויים ומי ממנה את המרכז?
המרכז מקבל שני סוגי מינויים:

מינוי‰מבית‰המשפט‰לשמש‰אפוטרופוס‰-‰לרכוש‰ו/או‰לעניינים‰אישיים‰ו/או‰‰‰
לפעולה‰מוגדרת‰אחרת‰-‰של‰מקבל‰השירות‰באופן‰קבוע,‰או‰לפרק‰זמן‰קצוב.

מינוי‰כמקבל‰גמלה‰על‰ידי‰פקידי‰תביעות‰במוסד‰לביטוח‰לאומי,‰לדאגה‰לרווחת‰‰‰
הזכאי‰עבורו‰מתקבלת‰הגמלה.

לפניות‰ובקשות‰למינוי‰אפוטרופוס,‰מילוי‰טופס‰הנחיות‰מקדימות,‰מילוי‰טופס‰הבעת‰
רצון,‰ניתן‰לפנות‰להתייעצות‰לכל‰אחד‰מארבעת‰מחוזות‰המרכז‰הישראלי‰לאפוטרופסות‰

ו/או‰לעו"ד‰מתוך‰מאגר‰עורכי‰הדין,‰שהוכשרו‰לערוך‰מסמך‰הנחיות‰מקדימות‰ומסמך‰
הבעת‰רצון‰ו/או‰לפנות‰לשירותי‰הרווחה‰ברשויות‰המקומיות.‰כן‰ניתן‰לפנות‰ישירות‰לבית‰

המשפט‰לענייני‰משפחה.‰כל‰מינוי‰אפוטרופסות‰לאדם‰הזקוק‰לאפוטרופוס‰לעניינים‰
אישיים‰ו/או‰לרכוש‰מקבל‰את‰אישורו‰של‰בית‰המשפט‰לענייני‰משפחה.



מהי הפעילות של המרכז למקבלי השירות?
המרכז‰דואג‰לקיומם‰היומיומי‰ולשלומם‰הפיזי,‰הנפשי‰והחברתי‰של‰מקבלי‰

השירות,‰בכפוף‰לסמכויות‰המינוי‰ובהתאם‰ליכולת‰הכספית‰של‰מקבל‰השירות.

השירות‰הינו‰מקצועי‰ואמין‰ומלווה‰ברגישות‰ובחמלה,‰תוך‰שמירה‰מרבית‰על‰
כבודם,‰פרטיותם,‰רצונם‰ועצמאותם‰ככל‰שניתן.‰

מה כולל השירות למקבלי השירות?

ביקור‰אצל‰מקבלי‰השירות‰על‰בסיס‰קבוע‰מתוך‰דאגה‰לספק‰את‰צרכי‰‰‰
קיומם‰ורווחתם‰האישית.‰

ייזום‰ועידוד‰ביקורים‰של‰בני‰המשפחה.‰‰

ניהול‰ענייניהם‰הכספיים‰והאישיים‰של‰מקבלי‰השירות,‰דאגה‰לצרכיהם,‰‰‰
לרווחתם‰ולמיצוי‰זכויותיהם‰הכספיות‰והאחרות‰בארץ‰ובעולם.

טיפול‰בדירות‰מקבלי‰השירות‰ובנכסים‰אחרים‰שלהם,‰כולל:‰שיפוץ,‰ביטוח,‰‰‰
השכרה‰ותחזוקה,‰רכישת‰ריהוט‰ואביזרי‰בית‰בהתאם‰לצורך,‰על‰מנת‰למצות‰
את‰זכויותיהם‰של‰מקבלי‰השירות‰ולדאוג‰לתשואה‰הולמת‰עבורם,‰שתאפשר‰

את‰רווחתם‰של‰מקבלי‰השירות.

סידור‰מוסדי‰בעת‰הצורך‰וטיפול‰בביצוע‰ניתוחים‰והליכים‰רפואיים‰נחוצים.‰‰‰

שכירת‰שירות‰עורכי‰דין‰עבור‰מקבלי‰השירות,‰הזקוקים‰לטיפול‰משפטי‰‰‰
והגנה‰על‰זכויותיהם.

טיפול‰מיוחד‰במקבלי‰שירות‰ניצולי‰שואה,‰הכולל‰העמדת‰שירות‰של‰מומחה‰‰‰
הדואג‰לרכז‰את‰הטיפול‰בתביעת‰זכויותיהם‰כניצולי‰שואה.



מי מממן את פעילות המרכז והוצאותיו?
פעילויות‰המרכז‰ממומנת‰משכר‰טרחה‰חודשי‰הנגבה‰ממקבלי‰השירות.

תעריפי‰שכר‰הטרחה‰נקבעים‰בהסכם‰עם‰האפוטרופוס‰הכללי‰במשרד‰המשפטים‰
באישור‰בית‰המשפט‰לענייני‰משפחה‰למקבלי‰שירות‰במינוי‰אפוטרופסות,‰ועל‰ידי‰

המוסד‰לביטוח‰לאומי‰למקבלי‰שירות‰של‰מקבלי‰גמלה.

בשנת‰2016‰נקבע‰לראשונה,‰מימון‰ממשלתי‰עבור‰שכר‰טרחה‰למקבלי‰השירות‰
שהוכרו‰כחסרי‰אמצעים.

מה קורה לאחר פקיעת סמכות המרכז כאפוטרופוס?
לאחר‰פקיעת‰סמכות‰בגין‰שחרור,‰מסתיים‰הטיפול‰של‰המרכז‰במקבל‰השירות‰

וכספיו,‰כמו‰גם‰רכושו,‰מועברים‰בצורה‰מסודרת‰על‰ידי‰המרכז‰הישראלי‰
לאפוטרופסות,‰למקבל‰השירות.

במקרה‰של‰פטירה,‰מעביר‰המרכז‰הישראלי‰לאפוטרופסות‰את‰כל‰כספיו,‰כמו‰גם‰
את‰רכושו,‰ליורשיו‰החוקיים‰או‰לאפוטרופוס‰הכללי,‰בהתאם‰לצווי‰ניהול‰הניתנים‰

ביחס‰לרכוש‰ללא‰בעלים,‰ואינם‰נשארים‰בידי‰המרכז.

מי מפקח על המרכז?
פעילותו‰של‰המרכז,‰כאפוטרופוס‰ציבורי,‰נמצאת‰תחת‰פיקוח‰של‰האפוטרופוס‰
הכללי‰במשרד‰המשפטים,‰בתי‰המשפט,‰המוסד‰לביטוח‰לאומי‰ומשרד‰הרווחה.

בנוסף,‰פעולות‰המרכז‰מפוקחות‰על‰ידי‰רשם‰ההקדשות‰במשרד‰המשפטים,‰רשות‰
המיסים‰ומבקר‰המדינה.

המרכז‰פועל‰בשקיפות‰ובשותפות‰עם‰כל‰הגורמים‰המעורבים‰בענייני‰מקבלי‰השירות.



המרכז הישראלי לאפוטרופסות‰)לשעבר,‰הקרן‰לטיפול‰בחסויים(

הועדה ַהְּמַמָּנה של המרכז
כבוד‰השופט‰)בדימוס(‰משנה‰לנשיא‰‰‰

בית‰המשפט‰העליון,‰תיאודור אור

כבוד‰השופטת‰)בדימוס(‰בית‰המשפט‰
המחוזי,‰יפה הכט

עו"ד יעל מימון,‰משרד‰המשפטים

מועצת הנאמנים של המרכז
עו"ס מוטי וינטר |‰יושב‰ראש‰מועצת‰הנאמנים
עו"ד רני נויבואר |‰נציגת‰משרד‰המשפטים

עו"ס איילה מאיר |‰נציגת‰משרד‰העבודה‰והרווחה
פרופ' לאה אחדות |‰חברה

מר דוד זקן‰|‰חבר
פרופ' ז'ק מישל |‰חבר

עו"ד יהושע שופמן‰|‰חבר

מנכ"ל‰המרכז‰|‰ד"ר זאב פרידמן‰

רואה‰חשבון‰ומבקר |‰רו"ח רמי אלחנתי
מבקר‰פנים |‰רו"ח עידו כנען

יועצת‰משפטית |‰עו"ד תמר הקר, משרד 
עו"ד אפרים אברמזון ושות'

הנהלת המרכז:
הגן‰הטכנולוגי,‰בנין‰1‰כניסה‰ג'‰מלחה,‰

ירושלים9695801‰
טל': 02-6490000 פקס: 02-6795040

‰hdq@apotropus.org‰:דוא"ל
מחוז ירושלים ואזור יהודה והשומרון:
רח'‰כנפי‰נשרים13‰,‰ת.ד.‰34653‰

ירושלים9134601‰
טל': 02-6727020 פקס: 02-6722282

‰jer@apotropus.org‰:דוא"ל
מחוז תל אביב והמרכז:

רח'‰בן‰גוריון‰13‰ת.ד.2377‰
בני-ברק5112301‰

טל': 072-2600500 פקס: 03-5789334
‰tlv@apotropus.org :דוא"ל

מחוז חיפה והצפון:
רח'‰החלוץ41‰,‰ת.ד.‰5544‰

חיפה3105402‰
טל': 04-8640990 פקס: 04-8671958

‰haifa@apotropus.org‰:דוא"ל
מחוז באר שבע והדרום:

רח'‰יאיר‰שטרן43‰,‰ת.ד.‰5502‰
באר-שבע8415401‰

טל': 08-6652050 פקס: 08-6652057
‰bsh@apotropus.org‰:דוא"ל

www.apotropus.org
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