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 פוי כוח מתמשך יי

 

חשובה לכל מי שמעוניין לתכנן  התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הביא עמו בשורה

. על פי התיקון לחוק, טיביתיולהיערך לסיטואציה בה לא יוכל לקבל ולבצע החלטות מפאת ירידה קוגנ

כוח מתמשך לאדם אחר האמון עליו ולציין בו הנחיות כיצד לפעול  ייפויכל אדם רשאי להעניק 

באספקטים השונים שיגדיר מראש. הכלי משמש חלופה רכה ומכובדת יותר למינוי אפוטרופוס, אשר 

 מיה של הפרט ובזכותו להשמיע את רצונותיו.ופוגעת באופן קיצוני באוטונ

פוי כוח כאמור חשובה מאוד לבעלי עסקים לשם הבטחת המשך פעילותו של העסק, עד כמה ייעריכת 

 שהחוק מאפשר הקניית סמכויות. 

 

 ?פוי הכוחיאלו הוראות ניתן לפרט בי

  היבטים כלכליים: •

מתי למשוך כספים מחסכונות, מתי למכור נכסים, טיפול וניהול  ,סדרי עדיפויות מבחינת ההוצאות

 נכסים מושכרים, טיפול בנושאים משפטיים, מימוש זכויות וכו'. 

 ניהול העסק: •

יפוי ית להמשך ניהולו, מי רשאי לקבל החלטות ואלו סוגי החלטות. בעל עסק רשאי לציין בוהורא

מי הוא מעניק את הסמכויות ובאיזה אופן על הכוח את מי הוא מסמיך לנהל ולהפעיל את העסק, ל

 מיופה הכוח לפעול.

 היבטים רפואיים: •

 ניתן לקבוע הוראות לגבי טיפול רפואי או הימנעות מטיפול רפואי מסוים.

  היבטים אישיים: •

ציון העדפות לגבי מגורים בבית לעומת מגורים במסגרות שונות, הוראות לגבי ילדים/נכדים עם 

 נתמכים וכו'.  צרכים מיוחדים או

כוח אחד או  פהיומפוי הכוח הוא מסמך אישי התפור למידותיו ורצונותיו של האדם. ניתן למנות יי

כוח ולחלק ביניהם את הסמכויות. וכן רשאי כל אדם להחליט ולקבוע מה מידת  ייפיוממספר 

 הכוח.   פהומיהפיקוח, שהוא מבקש להחיל על החלטותיו ופעולותיו של 

 

 

 



 

 

 ?פוי הכוחיכיצד עורכים את י

 י הכוח יכול להיערך אך ורק על ידי עורכי דין, שהוכשרו לכך.ופיי

 

 ?פוי הכוח לתוקףימתי נכנס י

הכוח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי ויופעל רק היה ותומצא חוות דעת רפואית כי אותו אדם אינו  פוייי

 מבין בדבר. 

פוי הכוח המתמשך אין בה כדי להעיד על שלילת כשרותו המשפטית של האדם יעצם כניסתו לתוקף של י

 שמינה אותו. 

 

 ?מה הן החובות של מיופה הכוח

דגש מיוחד ניתן לחובה של מיופה הכוח לפעול באופן שיאפשר לשמור על עצמאות האדם שמינה אותו, 

במסירות ובתום לב בעת ביצוע הפעולות בהתאם ליכולותיו. בהתאם לכך חלה חובה על מיופה כוח לפעול  

 עבור האדם שמינה אותו.

 

 ? יפוי כוח רגיליפוי הכוח המתמשך מיבמה שונה י

פוי כוח מתמשך נכנס ייפוי כוח רגיל פוקע כאשר אדם כבר אינו כשיר לקבל החלטות ואילו ייתוקפו של 

 ביהם(. לתוקף דווקא בנקודה הזו )או כשיתרחשו תנאים אחרים שהאדם החליט לג

 

 תמציתי אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי.  זה הינו החומר בחוזר לקוחות
 

 מתמחה בתחום, ניתן לפנות לגברת מורן סמרה ממשרדנו.ה דין והפניה לעורך השאלבכל 

 

 בכבוד  רב,        

 

 אופיר בן חיים ושות' 

 ח ש ב ו ן     -ר ו א י   
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