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הקדמה
תכנון משפטי בזיקנה – מי זקוק ולמה?
התפתחות הרפואה והעלייה בתוחלת החיים ,לצד שינויים במבנה החברה והמשפחה ,שינו
לבלי הכר את השנים האחרונות לחייו של האדם בעידן המודרני.
אם בעבר ,ברור היה ,מכוח חוק או מנהג ,כיצד יחיה אדם בתקופת זקנותו ,מי יטפל בו וכיצד,
היום ,כאשר לעיתים קרובות מדובר בתקופה ארוכה הרבה יותר ,הדבר ברור הרבה פחות.
לעמימות יש מחיר ,אשר עלול לבוא לידי ביטוי בתחומים רבים כגון :שלילת האוטונומיה של
האדם הזקן לגופו ולרכושו ,סכסוכים במשפחה בנוגע לטיפול באדם המבוגר ובמקרים חמורים
אף הזנחתו.
אמנם ,בישראל קיימים חוקים אשר תכליתם לדאוג לאזרחיה בגיל המבוגר ,לדוגמא:
חוק הביטוח הלאומי ,חוק ההגנה על חוסים ומוסד האפוטרופסות המעוגן בחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות .אולם ,במרבית המקרים ,הכלים המעוגנים חוקים אלה ,עלולים
לפגוע באוטונומיה של האדם ובזכותו לשלוט באופן בו יתנהלו חייו בזקנתו .יתרה מכך-,
השימוש בכלים אלה הוא בשלב מאוחר יחסית ,כאשר האדם כבר אינו מתפקד כראוי ואינו
מסוגל לשלוט בעצמו בענייניו ,או אז ,נכנסת המדינה במקומו ומחליפה שיקול דעתו בשיקול
הדעת של שלוחיה.
פתרון אפשרי לעמימות ואמצעי למניעה מראש של התוצאות שתוארו לעיל ,הוא תכנון מוקדם,
צופה פני עתיד ,העוסק הן בשאלות הנוגעות לגיל המבוגר בחייו של אדם והן בשאלות הנוגעות
לנעשה ברכושו אחרי מותו .
ההנחה היא ,כי תכנון מוקדם ,טומן בחובו את האפשרות של האדם לקבוע ,מבעוד מועד,
כיצד יראו חייו בשנותיו האחרונות :בידי מי יפקיד את השליטה על גופו ו/או על רכושו כאשר
לא יוכל עוד לשלוט בהם בעצמו ,כיצד יתקבלו החלטות שייקחו בחשבון את רצונותיו וצרכים
המשתנים לאורך השנים ואולי אפילו ,כיצד ומתי יסתיימו חייו.
כמו כן ,תכנון מוקדם יכול לאפשר לאדם הרוצה בכך ,לקבוע כיצד יחולק רכושו ואף להותיר
מסמך משמעותי ליורשיו בו הוא מפרט את מורשתו ורצונותיו.
במשפט הישראלי כיום ,קיימים כלים לתכנון מוקדם של הזקנה המאפשרים לאיש או
לאישה הזקנים להביע רצונם מראש ,בהיותם בריאים וצלולים .לאחרונה קיבלו חלק מכלים
אלה עיגון נוסף וחדש וזאת במסגרת חקיקתו של תיקון מס'  18לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב – .1962
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מטרת חוברת זו היא להעניק מידע בסיסי וכלים מעשיים לתכנון משפטי.
החוברת סוקרת ,בהסברים פשוטים וממצים ,את האפשרויות החוקיות הקיימות במגוון
תחומים ,כגון תכנון משפטי בתחום הרפואי; תכנון משפטי בתחום הרכושי – מקרקעין ,כספים
וזכויות אחרות; תכנון משפטי ביחסים זוגיים; תכנון משפטי לאחר המוות – נאמנויות ,צוואות
וירושות.
לנוחיות הקוראים ,בסוף החוברת צורפו דוגמאות לחלק מהמסמכים המוזכרים.
הצורך בכתיבת חוברת זו נוצר בעקבות מחקרים שונים שנעשו בישראל ,ומהם עלה כי אנשים
רבים אינם מודעים לזכויותיהם החוקיות בנושא התכנון המשפטי לעת זיקנה ולאחר המוות.
כן התברר ,כי אנשים רבים מעוניינים לשתף ,את בני משפחותיהם ואת אנשי המקצוע,
ברצונותיהם העתידיים ובתכנוניהם ,אך נתקלים במקרים רבים בהיעדר פתיחות ונכונות.
עוד עולה מהמחקר כי אחד הדברים החשובים ביותר לאנשים בשלבים המתקדמים של
חייהם הוא כי יכבדו את רצונותיהם.
חוברת זו מנסה לא רק להעניק ידע לאנשים מבוגרים ולבני משפחותיהם על אודות האפשרויות
החוקיות העומדות בפניהם ,אלא לשמש בסיס לשיחה פתוחה על נושאים שלא תמיד נעים
או נוח לדבר עליהם ,ולשפר את היכולות של מי שקוראים חוברת זו להבטיח כי רצונותיהם
והעדפותיהם אכן יכובדו בזיקנתם ולאחר מותם.
המכנה המשותף של כל המסמכים המשפטיים שמפורטים בחוברת זו מושתת על העקרונות
הללו:
* חופש הבחירה :כל אדם יכול לבחור בעצמו ולפי העדפותיו אילו מכלי התכנון הוא מבקש
להכין – את כולם ,את מקצתם או אף לא אחד מהם.
* החופש לשנות :את כל המסמכים המפורטים בחוברת זו ניתן לשנות בכל עת (כל עוד האדם
צלול וכשיר מבחינה משפטית).
* גמישות וחופש עיצוב :כל המסמכים המפורטים בחוברת זו מעניקים חופש בחירה ברמת
התוכן והעיצוב המהותי של התכנים .אין כל הכרח או חובה לאמץ החלטות מהותיות מסוג
מסוים ,אלא אפשר ואפילו רצוי "לתפור" חליפה משפטית ייחודית לכל אחד על פי ערכיו,
העדפותיו ורצונותיו.
* אי-תלות בעורכי דין או בבתי משפט :כמעט כל המסמכים (אם כי לא כולם) יכולים להערך
בידי אנשים עצמם וללא תלות בעורכי דין ו/או בבתי משפט .באופן טבעי ,ככל שהנושאים
חשובים יותר לאדם ,הרי ההחלטות והמסקנות מורכבות יותר ,וככל שהן מורכבות יותר
מבחינה רפואית ,מבחינה אישית או מבחינה כספית ,מומלץ להיעזר בעורכי דין ובמשפטנים
מומחים כדי להבטיח שלא ייעשו טעויות .כמו כן מסמכים מסוימים ,כמו ייפוי הכוח המתמשך,
מחייבים על פי חוק ,מעורבותו של עורך דין שעבר הכשרה מתאימה לשם עריכתם והפקדתם.
עם זאת ,במקרים של מסמכים בעלי עקרונות פשוטים ,אין כל הכרח או חובה (למעט מקרים
חריגים) להיעזר בעורכי דין או בבתי משפט.
* שיתוף פעולה ומעורבות :אמנם את רוב המסמכים יכול לערוך האדם בעצמו ,אך לעיתים
עריכתם מחייבת עזרה ,שיתוף פעולה ומחשבה על המשפחה ועל הסובבים את היחיד.
ההחלטה לבחור מיופה כוח או ההחלטה כיצד לחלק את הרכוש לאחר המוות ,מצריכה לא
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רק מחשבה אישית מעמיקה ,אלא גם התייעצות ושיחה על הדברים עם אנשים קרובים אחרים
ולעיתים אף קבלת הסכמתם מראש .גם לאחר כתיבת המסמכים ,רצוי ומומלץ להעביר עותק
מהם לאנשים קרובים ,לעורכי הדין ,לרשויות המדינה או לאנשי הצוות המטפל ,כדי שידעו
על קיומם ויוכלו לוודא שאכן הם יקוימו במציאות .עם זאת ,חשוב להדגיש כי מסמכים לתכנון
משפטי הם אישיים ולא תמיד יש חובה להראותם לבני המשפחה ו/או לקבל את הסכמתם,
בייחוד לעניין חלוקת רכוש במסגרת צוואה.

"הערת אזהרה" לפני התחלה:
כאמור ,לכלי התכנון המשפטיים לקראת זיקנה ובעת זיקנה יתרונות גדולים – כפי שפורטו
לעיל .עם זאת ,ראוי לזכור כי בדומה למסמכים ולהסדרים משפטיים רבים – אין הם מסוגלים
לפתור את כל הבעיות המשפטיות או למנוע לחלוטין מצבים של ניצול לרעה של מסמכים בידי
מי שמועלים באמון או בוחרים לנצל ולפגוע בזקנים .למרבה הצער ,עולם המשפט הישראלי
כבר זכה להתמודד עם מצבים שבהם הופעלו לחצים על אנשים להכין צוואות שלא שיקפו
נאמנה את רצונותיהם ,ומיופי כוח פעלו בניגוד להוראות הממנה ואף רוקנו את חשבונותיו
ללא ידיעתו ובניגוד לרצונו .כאמור ,גם תכנון משפטי מוקדם אינו מעניק הגנה מושלמת או
מוחלטת.
ואולם ,היעזרות באחרים ,שיתוף אנשים שעליהם אתם סומכים ,התייעצות עם משפחה
וחברים ,ולבסוף ,עריכת המסמכים המשפטיים תוך הפעלת שיקול דעת וקבלת ייעוץ משפטי
מיומן ,כולם עשויים לסייע להגשמת תכלית המסמכים ולגרום לכך שזיקנתנו תהיה טובה
ואיכותית יותר ,ורצונותינו והעדפותינו יכובדו גם במצבים של אבדן צלילות ,ואף לאחר מותנו.
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חלק א :תכנון משפטי בתחום הרפואי – הזכות
למות בכבוד והימנעות מאפוטרופסות
 .1על חשיבות התכנון הרפואי בזיקנה כחלופה לאפוטרופסות וככלי
להבטחת היכולת למות בכבוד
כל עוד אנחנו צלולים וכשירים – לא ניתן לתת לנו טיפול רפואי בלי הסכמתנו .על פי "חוק
זכויות החולה ,התשנ"ו( "1996-להלן" :חוק זכויות החולה") ,הרופא המטפל חייב לתת לנו
הסבר מקיף ומלא על הטיפול הרפואי שהוא מבקש לתת לנו ,לרבות מהות הטיפול ,הסיכונים
הכרוכים בו או סיכויי הצלחתו ,וכן את החלופות שיש לטיפול המוצע .לכן ,למעט מקרים חריגים,
כל עוד אנחנו כשירים – אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שלא יינתן לנו טיפול רפואי שאין
אנחנו רוצים בו .ואולם ,אם חס וחלילה אנחנו מאבדים את צלילותנו ואת כשירותנו – לדוגמה,
אם אנחנו הופכים להיות חולים מאוד או בעקבות תאונה מאבדים את הכרתנו – איננו שולטים
עוד בהחלטות הרפואיות שהרופאים יקבלו בעבורנו .כלומר ,כאשר אדם מאבד את כשירותו
(דהיינו אינו יכול או אינו מסוגל לומר באיזה טיפול רפואי הוא מעוניין ולאיזה טיפול רפואי הוא
מתנגד) ממנה לו בית המשפט אפוטרופוס לגוף .תפקידו של האפוטרופוס לגוף הוא לתת
הסכמה רשמית לטיפול רפואי במקום החולה ,שאינו מסוגל לתת את ההסכמה .האפוטרופוס
יכול להסכים לטיפול הרפואי אפילו אם החולה היה רוצה להתנגד לטיפול הרפואי ,משום
שמבחינה רפואית הדבר נעשה "לטובתו של החולה".
כדי להימנע ממצב כזה – בו בית המשפט מחליט מי יהיה האפוטרופוס והאפוטרופוס
מחליט את ההחלטות על פי שיקול הדעת שלו  -יכול אדם ,בעודו צלול ומבין ,למנות כל
אדם שירצה (חבר ,בן משפחה ,איש מקצוע) כמיופה הכוח שלו או להגדיר מראש הנחיות
רפואיות מקדימות ,ובכך למנוע מצב שבו אחרים יקבלו החלטות רפואיות הנוגעות לגופו
בניגוד להעדפותיו ולרצונותיו.
האדם שנבחר יקבל את ההחלטות הרפואיות בעבור החולה כפי שהחולה ביקש ממנו ולמען
רווחתו וטובתו של החולה (לא של המחליט!) כפי שהחולה עצמו רואה אותה.
אם אדם מעניק מראש ייפוי כוח ,בעניינים אלה ,באחד מן האופנים שיפורטו לעיל ,על פי רוב
מתייתר מבחינה משפטית הצורך במינוי אפוטרופוס ,שכן יש אדם שמוסמך לקבל החלטות
במקומו של האדם שאיבד את כשירותו המשפטית.
לסיכום ,הכנת מסמכים מראש עשויה למנוע מינוי אפוטרופוס ולמנוע את בזבוז הזמן
והמשאבים הכרוכים בפנייה לבית משפט.
כיום החוק בישראל מגדיר ארבעה סוגי מסמכים משפטיים המאפשרים תכנון רפואי:
• ייפוי כוח מכוח סעיף  16ל"חוק זכויות החולה ,התשנ"ו"1996-
• ייפוי כוח מתמשך מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב ( -1962להלן:
"חוק הכשרות המשפטית") הכולל גם חלק העוסק בהחלטות בנושאי רפואה
• ייפוי כוח רפואי מכוח "חוק החולה נוטה למות ,התשס"ו( "2005-להלן" :חוק החולה הנוטה
למות")
• הנחיות רפואיות מקדימות מכוח "חוק החולה נוטה למות"
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יש לשים לב כי בעוד ששני המסמכים הראשונים עוסקים באותה תקופה והם חלופיים זה לזה,
שני המסמכים האחרונים מתייחסים רק לששת החודשים האחרונים או לשבועיים האחרונים
בחייו של האדם ולכאורה ,הינם מסמכים משלימים לשני המסמכים הראשונים.

 .2האפשרויות החוקיות:
א .חוק זכויות החולה התשנ"ו / 1996-חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות ,תשכ"ב-
 - 1962ייפוי כוח רפואי – חוק זכויות החולה ,סעיף  / 16החלק הרפואי בייפוי כוח מתמשך:
כפי שצוין לעיל ,על פי "חוק זכויות החולה" על הצוות הרפואי לקבל את הסכמת החולה
בטרם יבצעו בו טיפול רפואי .יש מצבים שבהם אין האדם מסוגל להביע את עמדתו האם הוא
מסכים או מסרב לטיפול בשל מצב רפואי זמני ופתאומי ,או בשל ליקוי קוגניטיבי ,דמנציה או
אלצהיימר .במקרה כזה תוגש בקשה למינוי אפוטרופוס עבור החולה ,מטעם משפחתו או
מטעם הגוף המטפל ,וזאת על מנת שהאפוטרופוס שימונה יוכל להסכים או לסרב לטיפול
הנדרש .בקשה זו לא רק שעלולה להיות יקרה ,כרוכה בתהליך ארוך ובאבדן המעמד המשפטי
של כשירות ,אלא חשוב לציין כי בית המשפט איננו מחויב למנות את מי שהאדם בחר ,או
העדיף לבחור כאפוטרופוס אלא הוא רשאי למנות מי שיהיה ראוי על פי שיקוליו .יתרה מכך,
האפוטרופוס מחויב לפעול על פי אמת מידה של "טובת החולה" ,שאינה עולה תמיד בקנה
אחד עם רצונו של החולה.
השתלשלות הדברים עשויה להיות אחרת ,אם החולה מינה ,מבעוד מועד ,מיופה כוח לתחום
הרפואי ,בין אם במסגרת ייפוי כוח מתמשך יחד עם נושאים נוספים ובין אם בייפוי כוח רפואי
מכוח חוק זכויות החולה.
בשני המסמכים ,הכוונה היא לאפשר לאדם כאשר הוא צלול ומבין ,למנות מי שירצה (חבר ,בן
משפחה או איש מקצוע) ובלבד שהוא כשיר בעצמו ומעל גיל ,18כמיופה הכוח שלו.
האדם שנבחר יקבל את ההחלטות הרפואיות בעבור החולה ,בהתאם להנחיות שכתב
הממנה ובסמכותו יהיה להסכים לטיפול רפואי ואף לסרב לו .ייפוי הכוח ייכתב במסמך מסודר
וברור (מצורפת דוגמה בחלק הנספחים) ,כאשר הסמכויות הניתנות למיופה הכוח מוגדרות
ומפורשות .פעולה מכוח ייפוי הכוח תיעשה רק על פי הנחיות שניתנו מראש על ידי הממנה
ורק כאשר אין הממנה מסוגל עוד להביע את דעתו.
אם הממנה בחר לערוך ייפוי כוח מתמשך ,ייפוי הכוח יופקד על ידי עורך הדין אצל האפוטרופוס
הכללי ,כאחד מהתנאים להפעלתו .אם הממנה בחר לערוך ייפוי כוח רפואי בלבד ,ההפקדה
במשרדי האפוטרופוס הכללי היא בגדר רשות בלבד ,אבל ,אם לא הופקד ייפוי הכוח הרפואי,
תוקפו לשנה בלבד ,ואם הופקד ייפוי הכוח הרפואי ,תוקפו הוא עד המועד שנקוב בייפוי הכוח,
אם לא בוטל לפני כן.
בעקבות חקיקת "חוק החולה הנוטה למות" – מתאים ייפוי כוח רפואי מכוח סעיף  16ל"חוק
זכויות החולה" או ייפוי הכוח המתמשך ,לאנשים שעדיין לא הגיעו למצב של חולה הנוטה למות
– כלומר ,לא נקבע על ידי רופא מוסמך כי הם במצב רפואי של מחלה חשוכת מרפא ,אשר
יתרת החיים היא עד שישה חודשים או עד שבועיים.
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לסיכום ,הכנת ייפוי כוח רפואי תקין עשויה למנוע פנייה לבית המשפט ומינוי אפוטרופוס ביחס
לאנשים שאינם מוגדרים כחולים נוטים למות ,וכן להבטיח לאדם שקט נפשי במצבים של
אבדן זמני או מתמשך של הכשירות המשפטית ושרצונותיו יקוימו ויוצגו בפני הצוות הרפואי
באמצעות מיופה הכוח.
יצוין כי לממנה גמישות רבה בכל הנוגע להגדרת שיקול דעתו של מיופה הכוח :מצד אחד
ניתן לתת למיופה הכוח שיקול דעת מוחלט ,על פי מיטב הבנתו או הכרתו ,להסכים או לא
להסכים כי הממנה יקבל טיפול רפואי .מצד אחר ,ניתן לפרוט בפני מיופה הכוח שורה ארוכה
וקונקרטית של הנחיות לגבי טיפולים מותרים או מסורבים.

מקרה לדוגמה
שלומית ,בת  ,72הייתה אישה בריאה במשך כל חייה עד שלקתה בשבץ מוחי .בעקבותיו
אבדו לה יכולותיה השכליות.
לאחר הטיפול הרפואי הראשוני והשיקום ,עלה צורך לאשפז את שלומית במסגרת
מוסדית לתקופה ממושכת ,ולהמשיך ולקבל החלטות רפואיות כדי לבצע פרוצדורות
רפואיות מגוונות הכרוכות בהמשך הטיפול בשלומית.
בשנות ה 60-לחייה העניקה שלומית לבתה ,רותם ,ייפוי כוח רפואי לקבל החלטות
רפואיות אשר הופקד אצל האפוטרופוס הכללי על ידי שלומית .בשל כך ,לא היה צורך
לפנות לבית המשפט ולמנות לשלומית אפוטרופוס ,שכן רותם מוסמכת לקבל את
ההחלטות הרפואיות הנדרשות בשמה ובמקומה של שלומית.

ב .חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-
הימנעות מטיפול רפואי מאריך חיים
בשנת  2005נחקק "חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו ."2005-משמעות החוק היא כי המצב
החוקי הקיים בישראל מאפשר לאדם להימנע מטיפול רפואי מאריך חיים על פי רצונו ,אם
וכאשר לא יהיה מסוגל להביע את התנגדותו לטיפול בסוף חייו .טרם חקיקת החוק הוכרעו
נושאים אלו על פי החלטות פרטניות לגופו של כל מקרה על ידי בתי המשפט שאליהם עתרו
החולים או בני משפחותיהם .לאחר חקיקת החוק והיכנסו לתוקף ,מוכרעים מקרים אלו על פי
המתווה שקבעו החוק והתקנות.
אפשר לבקש להימנע מלקבל טיפולים דוגמת :טיפולים כימותרפיים ,ניתוחים ,חיבור למכונת
הנשמה והזנה מלאכותית .חשוב לציין כי החוק אינו מותיר חופש בחירה מוחלט לחולה
להימנע מכל הטיפולים הרפואיים מאריכי החיים ,אלא על פי מסגרת מצומצמת המוגדרת
בחוק כפי שיפורט בהמשך .החוק אף איננו מתייחס כלל למעשים אקטיביים שהם עבירה
פלילית האסורים על פי חוק העונשין התשל"ז.1977-

מיהו חולה הנוטה למות?
אדם שרופא מוסמך קבע שהוא סובל ממחלה חשוכת מרפא ובעקבותיה הוא צפוי למות
בתוך שישה חודשים אף אם יוענק לו טיפול רפואי.
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מיהו חולה נוטה למות בשלב סופי?
אדם שרופא קבע כי הוא סובל ממחלה חשוכת מרפא וכשלו מערכות חיוניות בגופו ,והוא צפוי
למות בתוך שבועיים אף אם יוענק לו טיפול רפואי.

כיצד נקבע רצונו של החולה להימנע או לא מטיפול רפואי מאריך חיים?
 .1חולה נוטה למות המוגדר כ"בעל כשירות" ,כלומר חולה המבין את מצבו ומסוגל להביע את
רצונו ,יש לשאול במפורש ובהתאם לכך לקבוע את הטיפול הרפואי בו.
 .2חולה נוטה למות שאיננו מוגדר כ"בעל כשירות" ,כלומר חולה שאינו מסוגל להביע את רצונו,
יש לנסות ולברר את רצונו באחת מהדרכים האלה:
א .הכתוב בהנחיות הרפואיות המקדימות (יפורט להלן).
ב .ההחלטה של מיופה הכוח שמונה מטעם החולה לפי חוק זה (יפורט להלן).
ג .החלטה של ועדה מוסדית או ארצית (ועדות רב מקצועיות שחבריה הם אנשי רפואה ,דת,
משפט ורווחה .הוועדה המוסדית תדון בהשגות על אופן הטיפול בחולה הנוטה למות ובכל
עניין העוסק ביישום החוק .הוועדה הארצית תדון בערעורים על החלטת הוועדה המוסדית).
ד .הצהרה של "אדם קרוב" .חשוב לציין כי אדם קרוב אינו בהכרח בן משפחה אלא אדם
שהכיר את המטופל לאורך זמן וקיים עמו קשר רציף .עוד חשוב לציין כי לא בהכרח
אפוטרופוס או בן משפחה יוגדרו "אדם קרוב".

מאילו טיפולים ניתן להימנע ומאילו לא?
החוק מבדיל בין טיפול רפואי רציף הניתן ללא הפסקות לבין טיפול מחזורי שיש לו התחלה
וסוף מוגדרים מראש והניתן במחזורים .החוק קובע כי ניתן להימנע מטיפול רפואי או להפסיקו
רק אם מדובר בטיפוליים מחזוריים .טיפולים מחזוריים יכולים להיות הקרנות ,כימותרפיה,
טיפולי דיאליזה וכיו"ב .לעומת זאת ,לא תינתן אפשרות להפסיק טיפולים רציפים כמו ניתוק
ממכונת הנשמה .אולם ניתוק ממכונת הנשמה יתאפשר אם המכונה פועלת לתקופה קצובה
על ידי אמצעים טכנולוגיים ,ולפיכך היא תיחשב פעולה מחזורית.

אילו פעולות אסורות על פי החוק?
• לגרום להמתה של החולה במעשה ,בין שמדובר בחסד ובין שלא.
• לסייע להתאבדות.
• המתה פסיבית ,שהיא בהפסקת טיפול רפואי רציף שהוגדר כאמור.
במילים אחרות ,לא ניתן על פי המשפט הישראלי להחיש את המוות או לבקש סיוע להתאבד
– לא באמצעות כלי תכנון משפטיים ולא באמצעות מעשה.

כיצד יטפלו בחולה הנוטה למות במצב חירום רפואי?
במצב חירום רפואי מחויבים הרופאים על פי "חוק זכויות החולה" להציל את חייו של אדם
גם ללא הסכמתו .כך יהיה גם לגבי חולה הנוטה למות ,אלא אם עולה מבירור רצונו (משיחה
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עם קרוביו ,מהמסמכים שכתב או מקביעת רופא אחראי) כי ביקש להימנע מטיפול רפואי גם
במצב חירום.

תכנון מוקדם – הכנת מסמכים מבעוד מועד המעידים על רצון החולה
הנחיות רפואיות מקדימות
מסמך "הנחיות רפואיות מקדימות" הוא למעשה מסמך כתוב המפרט את העדפותיו ,את
רצונותיו ואת הסכמותיו של החולה הנוטה למות בכל הנוגע לטיפולים רפואיים שיינתנו או
שלא יינתנו לו אם יאבד את צלילותו ,את כשירותו ואת יכולתו לקבל החלטות רפואיות על גופו.
"הנחיות רפואיות מקדימות" יינתנו בכתב לפי טופס סטנדרטי המפרט אילו פעולות רפואיות
האדם מעוניין שיוענקו לו או לא .הטופס מאפשר לאדם להגדיר מה ייחשב סבל משמעותי
בעניינו.
המסמך צריך להיחתם בפני שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי או משפחתי.
אדם צריך לקבל מידע רפואי מאחות מוסמכת אם הוא לא חולה שנוטה למות .אם האדם כבר
מוגדר כחולה הנוטה למות הוא צריך לקבל מידע רפואי מרופא מומחה.
קבלת המידע הרפואי מאיש מקצוע היא הכרחית ,וזאת משום שכדי שאדם יקבל החלטות
חשובות כל כך להמשך חייו או להפסקתם הן חייבות להתקבל בצורה מושכלת.
על הרופא או האחות לחתום על טופס ההנחיות ולציין בקצרה את המידע הרפואי שנתנו.
אחד מהם יכול להיות גם עד מאמת.
תוקף ההנחיות יהיה לחמש שנים או פחות ,וניתן להאריך את תוקף ההנחיות לתקופות
נוספת כל חמש שנים.
היתרון של הנחיות רפואיות מקדימות הוא שגם אנשים שאין להם בני משפחה או מכרים
שעליהם הם סומכים או יכולים למנותם מיופי כוח ,עדיין יכולים להביא להגשמת רצונם
באמצעות מסמך כתוב מראש.

מקרה לדוגמה
דוד ,אלמן בשנות ה 70-לחייו ,אובחן כחולה בסרטן הריאות ,ונאמר לו כי נותרו לו
עוד שלושה חודשים לחיות .דוד מחליט כי אין הוא מעוניין בטיפולים כימותרפיים ו/או
בניתוחים פולשניים ו/או בכל טיפול אחר ,והוא מבקש למות ללא ייסורים וללא כאב
עד כמה שאפשר.
בשלב מסוים מאבד דוד את הכרתו מפאת מחלתו ,והרופאים מתלבטים האם לבצע
ניתוח כדי להסיר חלק מהגידול.
לפני שאיבד את הכרתו הכין דוד מסמך הנחיות רפואיות מקדימות לפי "חוק החולה
הנוטה למות" ,ובו צוין במפורש כי אין הוא מעוניין לקבל טיפולים כימותרפיים.
רופא אחראי קבע כי הוא חולה הנוטה למות כיוון שהוא סובל ממחלה חשוכת מרפא
ותוחלת חייו היא של כשלושה חודשים .נוסף לכך רופא אחראי קבע שדוד סובל סבל
של ממש ,ובעקבות המסמכים שדוד כתב מראש ,הצוות הרפואי ובני משפחתו כיבדו
את רצונו ולא בוצעו בו טיפולים כימותרפיים אלא ניתן לו רק טיפול מקל ומשככי כאבים.
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ייפוי כוח
כחלופה להכנת מסמך ההנחיות הרפואיות המקדימות ניתן למנות מיופה כוח שיקבל בעבור
החולה הנוטה למות את ההחלטות הרפואיות .ייפוי הכוח יהיה בתוקף רק כאשר החולה הנוטה
למות אינו מסוגל עוד להביע את דעתו .בייפוי הכוח ,בשונה מההנחיות הרפואיות המקדימות,
אין צורך לפרט באיזה סוג של טיפולים החולה מעוניין ובאיזה לא ,ומספיקה הצהרה על אדם
כמיופה כוח עתידי.
ייפוי הכוח תקף גם הוא לחמש שנים ,ואין לשם עריכתו צורך בהסברי רופא או אחות אלא רק
בשני עדים המעידים על כשירותו ורצונו של האדם בעת החתימה .בכל מקרה אפשר לבטל
את ההנחיות המקדימות ,או את ייפוי הכוח ,על ידי כתב ביטול בכתב ,בפני שני עדים.
היתרון של מינוי מיופה כוח ,על פני כתיבת הנחיות רפואיות מקדימות ,הוא בכך שבעקבות
ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות ,אין זה אפשרי לחזות מראש את כל האופציות הרפואיות
העתידיות – ולכן מינוי מיופה כוח מאפשר מתן מענה בכל מקרה ,גם ביחס לאותם מקרים
שהאדם לא צפה מראש ולא פירט אותם בהנחיות הרפואיות המקדימות.

מאגר המידע:
את ההנחיות הרפואיות המקדימות או את מינוי ייפוי הכוח ,במספר עותקים ,כאשר חתימות
עורך המסמך מאומתות על ההנחיות בטופס הרלוונטי ,ניתן להפקיד את המסמכים במשרד
הבריאות ,יש לשלוח בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות אל:

משרד הבריאות
המרכז להנחיות רפואיות מקדימות ,משרד הבריאות
רח' ירמיהו ,39
ירושלים ,9446724
ת.ד1176 .
ניתן להוריד עותק מהטפסים באתר משרד הבריאות באינטרנט.
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האם חתימה על ייפוי כוח מתמשך מכוח חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות או ייפוי כוח רפואי לפי סעיף  16ל"חוק זכויות החולה"
תקפים גם לגבי הוראות "חוק החולה הנוטה למות"?
החוק קובע כי הימנעות מטיפול רפואי לאדם חולה נוטה למות תהיה על פי הנוסח הנדרש על
פי "חוק החולה הנוטה למות" ,קרי טופס הנחיות רפואיות מקדימות או יפויי כוח רפואי .לפיכך,
העמדה המשפטית המקובלת היא כי המסמכים המשפטיים המפורטים ביחס לחולים הנוטים
למות אינם חלים על מי שאינו מוגדר כנוטה למות – ולהפך.
לכן מומלץ למי שערך ייפוי כוח אחר למלא גם את הטופס של חוק החולה נוטה למות
המפורסם באתר משרד הבריאות ושמצורף לחוברת זו.

חלק ב :תכנון משפטי ברכוש ובכספים
 .1על החשיבות של תכנון משפטי בענייני כספים ורכוש בזיקנה
תכנון משפטי-רכושי מוקדם יכול לסייע לאדם להתכונן מראש ליום שבו מצבו הגופני ו/או
השכלי לא יאפשר לו לטפל בענייניו הכספיים ,החל בקניית מצרכים בסופר ,דרך ניהול חשבון
הבנק ,וכלה במכירת נכסיו.
תכנון מסוג זה חשוב מכמה סיבות :ראשית ,התכנון מאפשר לאדם להחליט מראש מי ינהל
את כספו וכיצד .שנית ,התכנון המשפטי-רכושי עשוי למנוע את בזבוז הזמן ,המשאבים ובכלל
את הצורך במינוי אפוטרופוס מטעם בית משפט .שלישית ,תכנון משפטי-רכושי מוקדם יכול
למנוע מצבים של ניצול כלכלי של אדם זקן שהפך להיות חסר ישע בשל מגבלה גופנית ו/
או שכלית .לבסוף ,תכנון משפטי-רכושי עשוי למנוע מחלוקות וחילוקי דעות בין בני משפחה
או בינם לבין בעלי הרכוש ,המכינים את מסמכי התכנון ,בהיותם בחיים ולא פעם גם לאחר
פטירתם.
עד לשנת  ,2017אפשרויות התכנון המשפטי-רכושי שהיו המוכרות בחוק הישראלי היו
מצומצמות בהשוואה לאפשרויות החוקיות בתכנון הרפואי.

 .2ייפוי כוח לעניינים כלכליים – כאשר האדם כשיר
על פי חוק השליחות בישראל ,אדם יכול למנות אדם אחר כמיופה כוחו .ייפוי הכוח מעניק
למיופה הכוח את הסמכות ואת היכולת לפעול בשמו של הממנה ,וזאת בהתאם לכתוב בייפוי
הכוח .ייפוי הכוח יכול להיות כללי או מיוחד.
ייפוי כוח כללי וגורף מאפשר ניהול וטיפול בענייניו הכספיים של אדם בגיר .ייפוי כוח מסוג זה
צריך להיחתם בנוכחות נוטריון (להלן":ייפוי כוח כללי" או "ייפוי כוח נוטריוני").
ייפוי כוח מיוחד יכול להינתן לשם טיפול בעניין מסוים בלבד ,למשל בחשבון הבנק או בנכס
מסוים (להלן":ייפוי כוח מיוחד").
ייפוי כוח מסוג זה הנוגע לעניינים כלכליים מתבטל כשהשולח נפטר או כשהוא מאבד כשירותו.
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אמנם ,קיימת מחלוקת משפטית בנוגע לשאלה מתי נגרעת הכשירות :יש הסבורים כי גריעת
הכשירות היא רק כאשר האדם מוכרז רשמית כפסול דין במסגרת מינוי אפוטרופוס .לעומתם,
הפרשנות המקובלת היא כי גריעת כשירות היא מצב שבו אדם כבר לא בעל מחשבה "צלולה"
ולא מסוגל לתת הוראות ולהנחות את השלוח ,שהוא מיופה הכוח.
כדי לפתור "לאקונה" זו שהייתה קיימת בחוק ,ולמנוע מצב בו לאדם שמאבד את כשירותו
ימונה אפוטרופוס ,תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב –  ,1962באופן
שנוסף הכלי המשפטי החדש – ייפוי כוח מתמשך.
כפי שיתואר להלן ,כינונו של ייפוי הכוח המתמשך ,העניק כלי תכנון משפטי כלכלי ,התקף גם
לאחר אובדן כשירות.

ייפוי כוח מתמשך מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות –
ב 11/4/2016 -עבר בכנסת תיקון מס'  18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב-
 .1962תיקון  ,18אשר נכנס לתוקף ביום  11/10/2016הביא בשורה חדשה לתפיסת החוק
והחברה את האדם הבגיר שאיבד כשירותו בכלל ולמערך תכנון הזקנה בישראל בפרט.
התיקון לחוק ,שינה את זווית הראיה של המשפט והפך את חסר הכשירות הבגיר מ"חסוי"  -לו
ממנה בית המשפט אפוטרופוס כל יכול ,לממנה בעל כוח החלטה עצמאית ,אשר את רצונו
יש לכבד (כמעט) בכל מחיר.
זאת ועוד ,התיקון לחוק מחייב את בית המשפט ,בבואו להכריע בגורלו של אדם שאבדה
כשירותו ,לשקול את האמצעי המשפטי הפוגע במידה הקטנה ביותר בחירותו ובזכויותיו של
האדם .כך שתישמר ככל שניתן ,עצמאותו ואפשרותו להיות מעורב בחיים חברתיים ולשמור
על תרבותו ואורחותיו.
כדי להשיג מטרות אלה ,כונן התיקון לחוק כלי תכנון חדש הוא "ייפוי הכוח המתמשך".

במה עוסק ייפוי הכוח המתמשך
ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים -היכולים לכלול גם את
העניינים הרפואיים של הממנה .כלומר ,בייפוי כוח מתמשך יכולים להיות שלושה פרקים:
רכושי; אישי ואישי-רפואי.
הפרק הרכושי – עוסק בניהול הנכסים ,הזכויות וההתחייבויות של הממנה :נכסי נדל"ן ,נכסים
פיננסיים (מניות וכיוצ"ב) ,נכסים פנסיונים (קרנות וקופות) ,חשבונות בנק ,חובות ,מיצוי זכויות,
ניהול עסק וכיוצ"ב.
הפרק האישי שאינו רפואי – עוסק בכלל העניינים שאינם רכושיים ואינם רפואיים ,לדוגמא:
טיפול ברווחת הממנה ,מקום מגוריו ,איכות חייו ,הטיפול הפיזי בו ,סיפוק צרכיו היומיומיים (מזון
וביגוד לדוגמא) ,שמירה על אורח חייו ורצונותיו בנוגע לאורח חייו (משמירה על הבית והגן ,דרך
החזקת חיות מחמד ועד יציאה לקונצרטים) וכיוצ"ב.
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הפרק הרפואי – זהה למעשה לעניינים בהם עוסק ייפוי הכוח הרפואי על פי חוק זכויות
החולה :כל צרכיו הבריאותיים והרפואיים של הממנה .יש לציין כי בלי ייפוי כוח ,קרובי משפחתו
של הממנה אינם זכאים לקבל מידע רפואי או להחליט החלטות רפואיות בשמו ללא מינוי
כאפוטרופוסים .רק מיופה הכוח או אפוטרופוס רשאים לקבל מידע רפואי או החלטות בשם
הממנה.
בכל אחד מהנושאים ,יכול הממנה לקבוע כיצד הוא רוצה שיבוצעו הפעולות השונות .הממנה
יכול לקבוע כי הוא סומך על מיופה הכוח לחלוטין וכי הוא משאיר את קבלת ההחלטות וביצוע
הפעולות לשיקול דעתו המלא של מיופה הכוח .לחלופין ,יכול הממנה לכתוב הנחיות מקדימות
מפורטות לגבי כל תחום והחלטה ,אשר יהיו נר לרגלי מיופה הכוח ,ויכוונו במדוקדק את דרך
הטיפול בממנה ובענייניו ,לאחר שתאבד כשירותו.
לצד ההגדרה הרחבה של תחומי ייפוי הכוח המתמשך ,לשם הגנה על הממנה ועל צדדים
שלישיים (יורשי הממנה לדוגמא) המחוקק קובע פעולות אותן לא רשאי לבצע מיופה הכוח או
פעולות שמיופה הכוח רשאי לבצען רק אם הממנה קבע כך במפורש או פעולות אשר דורשות
את אישור בית המשפט .נפרט אותן להלן:
( )1הפעולות אותן לא רשאי מיופה הכוח לבצע עבור הממנה הן פעולות הנושאות
מאפיינים אישיים מטיבן כגון :המרת דת; מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ;השתתפות
בבחירות ועריכת צוואה.
( )2פעולות שמיופה הכוח רשאי לבצען רק אם הממנה קבע כך במפורש בייפוי הכוח
המתמשך הן פעולות הכרוכות מטיבן באמון מוגבר של הממנה במיופה הכוח כגון :מתן
תרומות; מתן מתנות; מתן הלוואות; פעולה משפטית; ביצוע פעולות מסויימות ;מתן הסכמה
לבדיקה פסיכיאטרית ,לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז.
( )3פעולות אשר דורשות את אישור בית המשפט הן פעולות העלולות לפגוע בצדדים
שלישיים כגון:
עסקה במקרקעין ,המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין; הסתלקות מחלק
או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון; מתן תרומה בסכום העולה
במצטבר על  100,000שקלים חדשים; מתן מתנה בסכום העולה במצטבר על 100,000
שקלים חדשים; פעולה משפטית ששוויין עולה על  500,000שקלים חדשים; משיכת כספים
מקופת גמל;מתן ערבות או מתן הלוואה בסכום גבוה מ ₪ 100,000וכיוצ"ב.

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך ("הממנה")?
בעצם כולם – כל תושב ישראל ,בגיר ,המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ,מטרותיו
ותוצאותיו.
ככל שישנה מוגבלות מסוימת פיזית או בהבנת הנאמר ,יש להתאים ולהנגיש את המסמך
בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?
כל אדם פרטי (בניגוד לעמותה או תאגיד) ,בגיר וכשיר ,רשאי להתמנות כמיופה כוח בהתאם
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לבחירתו של הממנה .מיופה כוח צריך להסכים להתמנות כמיופה כוח.
בניגוד לאפוטרופוס ,אין על מיופה הכוח כל בקרה מטעם המדינה  -התפיסה הבסיסית היא כי
בין הממנה למיופה הכוח יש יחסי אמון ולכן אין צורך בפיקוח של המדינה.
אבל ,העדר הפיקוח מעורר חשש מניצול לרעה של ייפוי הכוח .לכן קבע המחוקק כמה סייגים
למינוי מיופה כוח ,כגון:
 אם ייפוי הכוח המתמשך הוא גם בנושאים רכושיים  -לא ניתן למנות מיופה כוח אשרהוכרז כפושט רגל או אם הכריז עליו בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור.
 לא יוכל להתמנות כמיופה כוח אדם אשר מספק תמורת תשלום שירותים לממנה(כגון :נותן לו טיפול רפואי) .זאת למעט ,מקרה בו מדובר בקרוב משפחה של הממנה
(לדוגמא :בן המקבל תשלום עבור שירותיו לאביו) או כאשר מיופה הכוח מונה דווקא בשל
מקצועיותו בתחום מסויים לדוגמא :עורך דין או רוא"ח.
 -לא ניתן להתמנות כמיופה כוח אם מיופה הכוח מספק לממנה מגורים תמורת תשלום.

מי נכון שיהיה מיופה הכוח שלי?
כפי שצוין למעלה ,הנחת המוצא של החוק היא כי בין הממנה למיופה הכוח קיימת מערכת
יחסים של קרבה ואמון .אכן ,רוב מיופי הכוח הם קרובי המשפחה של הממנים – בני זוגם,
ילדיהם ולעיתים בני משפחה אחרים או חברים קרובים.
אולם ,גם אם זכה הממנה בקרובי משפחה המוכנים לשמש כמיופי כוח עבורו ,אין הדבר אומר
בהכרח שנכון ,מנקודת הראות של הממנה ,למנות את קרובים אלה ,או מי מהם ,כמיופי כוח.
חשוב להדגיש ולחדד כי הבחירה לערוך ייפוי כוח מתמשך צריכה לנבוע מרצון חופשי ודעה
צלולה אשר לעתיד לבוא .חלילה אין לפעול מתוך שיקולים זרים או לחילופין מתוך רצון לרצות
את הקרובים אליך.
הניסיון מלמד כי בבואו לקבוע מי יהיו מיופי הכוח מטעמו ,על הממנה לשקול היטב את התאמתו
של מיופה הכוח לתפקיד ולרצונותיו של הממנה .כך ,על הממנה לשאול את עצמו ואת מיופה
הכוח הפוטנציאלי ,את השאלות הבאות לדוגמא :האם מיופה הכוח פנוי לעול הכבד הכרוך
במינויו? האם מיופה הכוח יוכל להפריד את ענייניו האישיים ,כספיים ואחרים ,מענייני הממנה?
האם מיופה הכוח יוכל לקבל ולבצע את הנחיותיו של הממנה ,גם כאשר אלה עומדות בניגוד
לדעתו ולתפיסת עולמו?
בנוסף ,גם על מיופה הכוח לבחון האם הוא אכן נכון ומעוניין לשמש כמיופה כוח של הממנה
הספציפי .על מיופה הכוח מוטלת אחריות רבה לדאוג לצרכי הממנה שאינו מסוגל לדאוג עוד
לעצמו .מדובר בעומס שאין להקל בו ראש ועל מיופה הכוח להבין מה הוא לוקח על עצמו
כאשר הוא מסכים לשמש כמיופה כוח.
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בשל האחריות הכבדה המוטלת על מיופה הכוח ,כמו גם בגין העדר הפיקוח הממסדי ,בחינה
מפורטת ,כנה ומשותפת של התאמת מיופה הכוח לביצוע תפקידו ,כמו גם עריכה משותפת
ומדוקדקת של ייפוי הכוח עצמו ,תבטיח שרצונותיו של הממנה יתגשמו בדרך הטובה ביותר,
תוך הקטנת המעמסה על מיופה הכוח.

מיופי כוח משותפים או חליפיים
החוק אינו מטיל הגבלה כמותית על מספר מיופי כוח אותם ניתן לבחור .לכן ,לכל אחד
מהנושאים בהם עוסק ייפוי הכוח המתמשך ,ניתן ולרוב אף מומלץ ,למנות מספר מיופי כוח.
הגמישות שיצר המחוקק מאפשרת לממנה ליצור את האיזונים והפיקוח על מיופי הכוח
באמצעות ייפוי הכוח עצמו.
ניתן לקבוע מיופה כוח יחיד אשר ידאג לכל העניינים (הן הבריאותיים והן הכלכליים) של הממנה
וניתן לקבוע מספר מיופי כוח אשר יהיו מוסמכים לדאוג לעניין אחד ספציפי או לעניינים שונים
ואף ניתן לקבוע ולהגדיר את אופן שיתוף הפעולה בין מיופי הכוח השונים.
מעבר ל"פיקוח הפנימי" שניתן ליצור באמצעות מינוי מספר מיופי כוח ,יתרונות נוספים למינוי
מספר מיופי כוח נעוץ בכך כי במקרה בו אחד ממיופי הכוח לא יוכל לשמש עוד כמיופה הכוח
לפי ייפוי הכוח המתמשך ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח המתמשך
ולאמור בו.
מיופי הכוח יכולים להיות חליפיים זה לזה :עוקבים – מינוי של מיופה הכוח השני יכנס לתוקפו
רק לאחר פקיעת ייפוי הכוח של הראשון ; או מקבילים – כל אחד ממיופי הכוח יכול לפעול
לבדו בשם הממנה ,בו בזמן.
מנגד ,מיופי הכוח יכולים להיות משותפים :כל ההחלטות והפעולות הנובעות מייפוי הכוח
צריכות להתקבל ולהתבצע בידי כל מיופי הכוח ,או לכל הפחות בידיעתם והסכמתם.
ניתן לבחור בדרך פעולה שונה לכל אחד מהתחומים בהם עוסק ייפוי הכוח – כך לדוגמא
ניתן למנות מיופה כוח אחד לתחום הכלכלי ,שניים חלופיים לתחום האישי ושניים משותפים
לתחום הרפואי .השיקולים לבחירת דרך הפעולה שונים מממנה לממנה ותלויים ,בין השאר,
באמון שרוכש הממנה למיופי הכוח ושהם רוכשים זה לזה וביכולת שיתוף הפעולה בין מיופי
הכוח.

מה תפקידו של מיופה הכוח?
סעיף 32ז(.א) לחוק קובע כי מיופה כוח חייב לפעול בשקידה ,במיומנות ,במסירות ובלא
התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו.
אולם ,כיוון שייפוי הכוח המתמשך מטיבו ,הינו כלי המייצג את רצונו החופשי של הממנה,
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חובותיו של מיופה הכוח כלפי הממנה צריכים להתבצע בהתאם לרצונו של הממנה.
כך נכתב במפורש בחוק כי מיופה הכוח ישמור על כבודו ,פרטיותו ועצמאותו (ככל שאפשר)
של הממנה .ובסעיף 32ח .לחוק מפורט כי :מיופה הכוח ימסור לממנה מידע שיש בידו בנוגע
לענייניו האישיים והרכושיים של הממנה ומידע הנוגע לטיפולו של מיופה הכוח בענייני הממנה,
בלשון המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו ,ויסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או
הדרוש לו לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו; מיופה הכוח יסייע לממנה ויעודד אותו
לקבל החלטות בעצמו בעניינים הנוגעים לו ,ככל שהממנה מסוגל לכך; מיופה הכוח יפעל
בדרך שתאפשר לממנה לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי
הקהילה ,לרבות בפעילויות חברתיות ,תרבותיות ,שיקומיות ותעסוקתיות ;.מיופה הכוח יפעל
בדרך שתאפשר לממנה לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים ;.מיופה הכוח יתייעץ,
לפי הצורך ,עם גורמים מקצועיים ,בני משפחה וחברים קרובים של הממנה וייעזר בהם לשם
קידום ענייניו של הממנה.
כלומר ,על מיופה הכוח לפעול ,כמיטב יכולתו ,בהתאם להנחיותיו ולרצונותיו של הממנה ,בין
אם אלו הכתובות בהנחיות המקדימות בייפוי הכוח ובין אם אלו אותן מביע הממנה גם לאחר
כניסת ייפוי הכוח לתוקפו.
אולם ,יש להדגיש ,כי האחריות על תחומי פעילותו של מיופה הכוח מוטלת על כתפי מיופה
הכוח אשר יישא באחריות לנזק שגרם לממנה ,אלא אם יוכיח כי פעל בתום לב ולטובתו של
הממנה או אם קיבל את אישורו של בית המשפט לפעולה ,מראש או למפרע.
ניתן אם כן לראות ,כי אחריותו של מיופה הכוח כבדה היא מאוד ,שכן מחד גיסא עליו לפעול
בהתאם לרצונותיו של הממנה ומאידך גיסא עליו לפעול לטובת הממנה ולא ,יישא באחריות.

תשלום?
ככלל ההנחה היא שמערכת היחסים בין מיופי הכוח לממנה היא מערכת קרובה של אמון
והסתמכות הדדית ,לכן אין מנגנון מובנה של תשלום למיופה הכוח עבור טיפולו בענייני הממנה,
למעט החזר הוצאות סביר .עם זאת ,בנסיבות מסוימות לאור העומס והאחריות הכבדה
המוטלים על מיופה הכוח ,הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח יהיה זכאי לשכר טרחה בגין
ביצוע תפקידו כמיופה הכוח וזאת בלבד שהממנה קבע זאת במפורש בייפוי הכוח המתמשך.

מי הם המיודעים?
בנוסף למיופה הכוח ,הממנה יכול לבחור אנשים נוספים אשר יקבלו מידע ודיווח ממיופה הכוח
כאשר ייפוי הכוח יכנס לתוקפו ולעיתים גם בהמשך בהתאם לרצון הממנה :יש המורים על
דיווח תקופתי ויש שמבקשים דיווח עם קבלת החלטות מהותיות בשם הממנה .המיודעים הם
לעיתים קרובות אנשים הקרובים לממנה (ולרוב גם למיופה הכוח) שלא מונו להיות מיופי כוח
מסיבות שונות ותפקידם הוא לפקח על פעולות מיופה הכוח באופן ובתדירות שקובע הממנה.
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כמו כן ,ניתן לקבוע כי מיופה הכוח יגיש לאפוטרופוס הכללי דיווח ,בדומה לדיווח הנדרש
מאפוטרופוסים.

אז איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?
בגלל אופיו הרצוני של ייפוי הכוח המתמשך ובשל הכוח הרב אותו מעניק ייפוי הכוח המתמשך
למיופה הכוח על חיי הממנה ,החליט המחוקק כי רק עורכי דין אשר עברו הכשרה מתאימה
והוסמכו על ידי האפוטרופוס הכללי ,יוכלו לערוך ייפוי כוח מתמשך (הפניה לרשימת עורכי
הדין המוסמכים לערוך יפוי כוח מתמשך ניתן למצוא בעמוד הבית של לשכת עורכי הדין
באינטרנט) .בנוסף ,החליט המחוקק כי את ייפוי הכוח המתמשך ,ניתן לערוך רק על גבי טופס
ייעודי ,מקוון ,אותו חותם עורך הדין ומשדר באמצעים מאובטחים לאפוטרופוס הכללי להפקדה.
כאמור ,ייפוי כוח העוסק בעניינים רפואיים בלבד ,ניתן לערוך ולחתום גם באמצעות נספח ד'
לחוק זכויות החולה בפני אחד מבעלי המקצוע הבאים :רופא ,פסיכולוג ,עו"ס ,אח/ות או עו"ד
– שלא חייב להיות כזה שעבר את ההכשרה על ידי משרד האפוטרופוס הכללי.
על עורך הדין העורך את ייפוי הכוח מוטלת אחריות כבדה לפרוש בפני הממנה את החלופות
המשפטיות האפשריות (אפוטרופסות ,ייפוי כוח מתמשך  ,וכיוצ"ב) ולבחון יחד עם הממנה ,איזה
כלי משפטי מתאים לו ביותר .על עורך הדין לסייע לממנה לברר את רצונו האמיתי והחופשי
ולוודא כי הוא מודע ומבין את ההשלכות הכרוכות במסירת ייפוי כוח לאדם או לאנשים בהם
בחר להיות מיופי כוח.
ככל ועולה ספק בדבר כשירותו של אדם ,לרבות עקב מוגבלות אשר לה השפעה על יכולת
ההבנה של ייפוי הכוח ,משמעותו ,מטרותיו ותוצאותיו ,יישלח אותו אדם על ידי עורך הדין
למומחה אשר ייתן את חוות דעתו בדבר כשירותו לחתום על ייפוי הכוח כאמור.
לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמתו של מיופה הכוח לשמש מיופה כוח ,שנחתמה אף
היא בפני עורך דין שהסביר לו את משמעות ייפוי הכוח ורק לאחר שקרא והבין את אחריותו
וסמכויותיו חתם עליו מרצונו.
• ייפוי כוח מתמשך נערך בטופס מקוון אצל עו"ד המוסמך לכך ,אך ניתן להתרשם מטופס
דומה ,בנספח העוסק בייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים ,בעמ' .40

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף ברגע שבו הממנה לא כשיר לקבל החלטות בנושאים בהם
עוסק ייפוי הכוח .מנגנון ההחלטה כי הממנה אינו כשיר וזהותו של המחליט ,גם הם נתונים
לשיקולו הבלעדי של הממנה ובלבד שהמחליטים לא יהיו רק מיופי הכוח .אם הממנה לא
קובע מנגנון ,המחליט יהיה רופא מומחה (מנגנון הקבוע בחוק)
בנוסף ,יש להציג אישור על הפקדת ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי ולהעביר הודעה
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מתאימה לאפוטרופוס הכללי בדבר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.
חשוב לציין  -כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף אינה שוללת את כשירותו המשפטית של אדם.
כלומר ,עקרונית ,הממנה יכול לפעול במקביל למיופה הכוח .כיוון שמצב זה אינו רצוי בדרך
כלל ,חשוב לכתוב בייפוי הכוח הוראה המגבילה את יכולתו של הממנה לפעול ללא ידיעתו של
מיופה הכוח עם כניסתו של ייפוי הכוח לתוקפו.

ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך
הכלל – ייפוי כוח מתמשך תקף עד לביטולו או פקיעתו עקב תנאים שנקבעו על ידי הממנה
או החוק או בית המשפט .אולם ,יכולים להיות מצבים בהם ייפוי הכוח המתמשך יתבטל .להלן
המקרים העיקריים:
( )1דוגמאות לנסיבות בהן יפקע ייפוי כוח מתמשך :תנאי שקבע הממנה כי בהתקיימותו
פוקע תוקפו של ייפוי הכוח; מיופה הכוח מודיע שאינו עוד מעוניין לשמש כמיופה כוח;
פטירת הממנה או פטירת מיופה הכוח; מיופה הכוח לא כשיר לבצע את התפקיד;
חייהם הזוגיים המשותפים של הממנה ומיופה הכוח הסתיימו (לדוגמא :גירושין) אלא
אם נקבע אחרת בייפוי הכוח; מיופה כוח הפך ללא כשיר להתמנות בהתאם לתנאים
למינוי מיופה כוח מלכתחילה בחוק.
( )2ביטול על ידי הממנה :הממנה רשאי בכל עת להביא את ייפוי הכוח המתמשך לידי
ביטול .עליו להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות הודעת ביטול.
( )3ביטול על ידי בית המשפט :בית המשפט רשאי להחליט לבטל את ייפוי הכוח במקרה
שבו מיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו שניתנו לו על פי ייפוי הכוח המתמשך כראוי.
( )4פטירת הממנה :לאחר פטירת הממנה ,מיופה הכוח מעביר את נכסי הממנה שהיו
בטיפולו ליורשיו או למנהל עזבונו או לכל גורם אחר שיקבע על ידי בית המשפט.
יש להדגיש כי עד ל 90-יום ממועד הפטירה רשאי מיופה הכוח לענייני הרכוש לטפל בעניינים
רכושיים מסוימים.
דוגמה:
שולה ועמרם ,זוג מקסים בשנות ה 70-לחייו .לזוג  3ילדים בגירים :ענת הגרה בקנדה
עם משפחתה ,אייל – סובל מנכות קוגניטיבית ורז .אייל גר עם הוריו .עמרם מסייע
לאייל ,למרות שלא מונה לו כאפוטרופוס רשמי .רז ,הגר בעיר שכנה ,חזר בתשובה
מלאה והיום הוא אברך.
לשולה ועמרם  2דירות .באחת הם גרים עם אייל והשנייה מושכרת ושכר הדירה משמש
למחייתם של שולה ועמרם יחד עם קצבאות הפנסיה שלהם ועם הקצבה שאייל מקבל,
המגיעה עדיין לחשבון הבנק שלהם .שולה ועמרם מעבירים לרז מידי חודש קצבה של
 ₪ 2000כדי לעזור לו במימון משפחתו הגדולה.

ברור לשולה ולעמרם כאחד כי אייל יהיה זקוק לסיוע לאחר שלא יוכלו עוד הם לסייע לו,
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אבל כלל לא ברור מי יהיה זה שיתגייס למשימה .על השאלה מי יהיה זה שיטפל בהם
בזקנתם וכיצד ,לא חשבו בני הזוג כלל.
שני בני הזוג רצו להישאר בדירת המגורים שלהם עד  ,120בין השאר ,כדי שאייל יוכל
להמשיך לגור בה אם כך ירצה .את הדירה השנייה והרכוש הנוסף רצו בני הזוג שינהל
רז ,בכדי לממן את הטיפול בהם כמו גם את מחייתו של אייל ,אך חששו מניגוד עניינים.
בעיה נוספת היווה אורח חייו של רז והחשש של שולה ועמרם כי רצונותיהם בתחום
הרפואי לא יעלו בקנה אחד עם אמונותיו .עמרם ושולה הבינו שענת הגרה רחוק לא
יכולה לקחת חלק בניהול רכושם ובטיפול בהם בזקנתם אבל רצו שתהיה מעורבת.
חשש נוסף שעלה הוא כי הפקדת הניהול אצל רז בלבד תפגע בענת ובאייל.
בשל הדילמות שעלו ,וכדי להבטיח כי זקנתם תנוהל כפי שהם רוצים לטובת כל בני
המשפחה ,פנו בני הזוג לעורך דין ,העוסק בתהליכים משפחתיים ועריכת ייפוי כח
מתמשך .בעזרתו של עורך הדין ,בני הזוג קיימו תהליך בניית הסכמות משפחתי.
המטרה הייתה ,לתכנן ולבנות מערך משפחתי שיוכל להתמודד בדרך הטובה ביותר
עם האתגרים העומדים בפני המשפחה בעתיד.
כחלק מהתהליך ,שוחח עורך הדין גם עם רז ,ענת ואייל ,אשר שמחו לשתף פעולה
עם התהליך ואף הביעו הקלה למשמע ההצעה "לשים את הדברים על השולחן" .ענת
השתתפה במפגשים באמצעות תוכנה ,המאפשרת ניהול שיחות ועידה מכל מקום
בעולם ,והייתה שותפה מלאה לתהליך.
בסופו של התהליך ,לרוב השאלות נמצאו תשובות ,חלקן מפתיעות ,כולן מרגשות .הוסכם
כי כדי להקל על ההתנהלות ,ענת הרחוקה לא תהיה מיופת כח בתחום הרכושי והאישי
כי אם מיודעת בלבד וכי רז ישלח לה דוחות מידי רבעון ויהיה חייב לקבל הסכמתה
בשאלות מהותיות .החלק הרכושי בייפוי הכוח נכתב בקפידה ובו פורטו הוראותיהם של
שולה ועמרם ,כדי להמעיט אפשריות של ניגוד עניינים ככל האפשר מחד ולהקל על רז
מאידך .סוכם כי בתחום הרפואי יהיו רז ,ענת ואייל מיופי הכוח במשותף וכי בעוד שרז
יתלווה להוריו בשגרה ,ענת ואייל יהיו שותפים להחלטות המהותיות אשר תתקבלנה
בהחלטת רוב .במקומות שלא ניתן היה להגיע להסכמה ,נקבעו מנגנונים לקבלת
החלטות בעתיד .לבסוף נכתבו ונחתמו המסמכים ,ייפוי הכוח הופקד אצל האפוטרופוס
ושולה ועמרם יכלו להביט לשנים הבאות בביטחון ושלוה.

 .3הנחיות מקדימות לאפוטרופוס
כלי נוסף שעוגן בתיקון  18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב ,1962-יחד עם
ייפוי הכוח המתמשך ,הוא מתן הנחיות מקדימות לאפוטרופוס.
מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס הוא מסמך משפטי ,המאפשר לכל אדם בגיר
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(מעל גיל  ,)18לתכנן כיצד ,ועל ידי מי ,יטופלו ענייניו ,אם בית המשפט יחליט בעתיד שהוא
זקוק למינוי אפוטרופוס.
עריכת מסמך ההנחיות המקדימות דומה מאוד לעריכת ייפוי כח מתמשך -
• ניתן לערוך מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס רק בפני עורך דין שעבר הכשרה
של האפוטרופוס הכללי.
• על האפוטרופוס המוצע לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן מסמך
ההנחיות המקדימות.
• מסמך ההנחיות המקדימות ייערך רק בתנאי שהאדם מבין את המשמעות ,המטרות
והתוצאות של מתן ההנחיות המקדימות למינוי אפוטרופוס.
• המסמך יכול להתייחס למינוי אפוטרופוס לכלל ענייניו של האדם (אישיים ורכושיים) או
לחלקם (רק אישיים או רק רכושיים או רק לנושא מסוים מתוכם).
• במסמך ניתן לתת הוראות לאפוטרופוס ,כיצד עליו לפעול בעניינים השונים וזאת לחילופין
או בנוסף לבחירת זהותו.
• עורך ההנחיות יכול לבקש כי במקרה הצורך ימונה אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים
וכן להנחות באיזה אופן הם יפעלו ,במשותף או בנפרד ,ומהו היקף הסמכויות והאחריות
שהוא מבקש שיינתנו לכל אחד מהם.
• הנחיות מקדימות לאפוטרופוס בעניינים אישיים ,מתייחס לרווחתו האישית של האדם,
לצרכיו היומיומיים ,למקום מגוריו ,לבריאותו ,לענייניו הגופניים ,הנפשיים או החברתיים.
לדוגמא  -לקבוע שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה
בנסיבות מסוימות בלבד.
• הנחיות מקדימות לאפוטרופוס בעניינים רפואיים מתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.
לדוגמא  -לקבוע את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו .ניתן לערוך את המסמך הרפואי
גם בפני עורך דין שלא עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי ,רופא ,אח ,עובד סוציאלי או
פסיכולוג.
• הנחיות מקדימות לאפוטרופוס בענייני רכוש ,מתייחס לטיפול בכלל נכסיו ,כספיו
והתחייבויותיו של האדם .לדוגמא  -לקבוע כי האפוטרופוס ימכור או ישכיר את ביתו או
להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.
• סמכות כללית או סמכויות פרטניות לאפוטרופוס
עורך ההנחיות יכול לקבוע קביעה כללית  -כי הוא מבקש שהאדם שימונה לו כאפוטרופוס,
יוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות בנושאים שקבע  -ובכך להשאיר לו את שיקול
הדעת לגבי תוכן ההחלטות ,או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו
בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".
אז אם הכל כל כך דומה ,למה לא ייפוי כוח מתמשך?
מסמך הנחיות מקדימות הוא כלי חלופי לייפוי כוח מתמשך .כלומר ,כאשר לא ניתן ,או לא
מתאים ,מסיבות שונות ,לערוך ייפוי כוח מתמשך ,ניתן לערוך מסמך הנחיות מקדימות .כך
לדוגמא  -המסמך מתאים לאדם שרוצה שימונה לו כאפוטרופוס תאגיד אפוטרופסות
(לדוגמא :אדם ערירי) .או כאשר העורך מעדיף את מעורבות בית המשפט וגורמי הרווחה
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שיבחנו ב"זמן אמת" את הצורך במינוי אפוטרופוס ,זהותו ,והנחיותיו כפי שפורטו במסמך.
הבדל נוספים מייפוי כח מתמשך הם -
• מסמך ההנחיות המקדימות ייבחן כאשר תוגש לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס.
בית המשפט יתחשב ברצון האדם כפי שבא לידי ביטוי במסמך ,אולם לבית המשפט נתון
שיקול הדעת הסופי האם להחליט בהתאם להנחיות או לסטות מהן.
• בית המשפט רשאי לקבוע שכר לאפוטרופוס אשר ישולם מכספו של האדם ,בהתאם
לקבוע בתקנות בנושא השכר .כמו כן ,האפוטרופוס זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא
במסגרת תפקידו כאפוטרופוס.
מקרה לדוגמה:
נחמה בת  75היא אישה עתירת נכסים וממון ,אך היא לא נישאה מעולם ואין לה ילדים.
נחמה חוששת מהיום שבו כבר לא תוכל לדאוג לרכושה ולצרכיה והיא תוכרז כחסויה
ובית המשפט ימנה אפוטרופוס זר שינהל את ענייניה .כדי להימנע מסיטואציה כזו,
נחמה החליטה לפנות לעו"ד חכמון ולבקש ממנו לשמש כאפוטרופוס שלה בבוא העת
 .נחמה נתנה לעו"ד הוראות מפורטות במסמך ההנחיות המקדימות על מנת שבבוא
העת הוא ידאג לכל צרכיה ,ינהל וישמור על ערך הנכסים.

 .4הסדר נאמנות
הסדר נאמנות הוא הסדר שבו אדם מעניק לאדם אחר או תאגיד את הזכות לנהל נכס מסוים
בעבורו או עבור אדם אחר (נכס = לרבות מקרקעין וכסף) .מי שנהנה מפירות הנאמנות נקרא
"נהנה" ומנהל הנכס נקרא "נאמן".
בעל הנכס – מקים הנאמנות  -מעביר לנאמן את הסמכות לנהל את הנכס ו/או חשבון הבנק
לטובתו (ואז הוא גם "הנהנה") .הנאמן מתמנה על פי הסכם נאמנות ,היינו חוזה בין מקים
הנאמנות לנאמן ,ובחוזה מוסכמים התנאים לטיפול בנכסי הנאמנות ,לרבות במצבים עתידיים
שבהם מקים הנאמנות לא יוכל לטפל עוד בענייניו.
היתרון הגדול בנאמנות הוא היכולת להעביר נכסים עוד בהיותו של אדם צלול וכשיר לניהולו
של "נאמן" ,תוך שמירת השליטה ברכוש וזאת באמצעות הגדרה ברורה של ההוראות הניתנות
לנאמן בכל הנוגע לפעילותו הכלכלית ברכוש.
החיסרון בהסדר הנאמנות הוא שאין כל פיקוח חיצוני על פעולות הנאמן .ניתן לקבוע מנגנון
פנימי בכתב הנאמנות.
בכל מקרה עדיף לפנות לייעוץ אצל עורך דין בטרם יצירת הנאמנות כדי להתאים את הנאמנות
לצורכי המבקש.

 .5ביטוח סיעודי פרטי -
לעתים הזיקנה מביאה עמה ירידה ביכולת התפקוד העצמאית בפעולות היום-יומיות כגון:
אכילה ,לבוש ,רחצה ,ניידות בבית ובחוץ וכן הלאה ,ואנחנו נזקקים לעזרת הזולת בביצוע
פעולות אלה .קרובי משפחה יכולים להעניק עזרה מסוג זה ,אך כאשר היכולת התפקודית
הולכת ומוגבלת ,לרוב נדרשת עזרה מקצועית היכולה להינתן בקהילה או במסגרת מוסדית.
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בקהילה ובדיור מוגן ,המוסד לביטוח הלאומי מעניק גמלת סיעוד ,עד למקסימום  18שעות
שבועיות ,של עזרת מטפל/ת .את הזכאות לגמלת הסיעוד קובע נציג המוסד לביטוח לאומי
על פי מבחני תפקוד והכנסות .ככלל ,הגמלה ניתנת בשירותים ומסופקת באמצעות חברות
שונות .הגמלה מוענקת רק לזקנים המתגוררים בקהילה ולא במסגרת מוסדית.
במסגרת מוסדית ישנם מוסדות גריאטריים/בתי אבות המעניקים טיפול סיעודי .על פי המצב
החוקי הקיים בישראל אשפוז במוסד גריאטרי ממושך אינו ממומן מטעם קופות החולים ,והוא
טרם הועבר לאחריותן של קופות החולים מכוח "חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד."1994-
משרד הבריאות ומשרד הרווחה מתנים את השתתפותם במימון האשפוז במבחני יכולת
כלכליים של הזקן ושל בני משפחתו הקרובה.
בפועל ,כאשר נדרשת עזרה מקצועית בכל שעות היממה ,אנחנו צריכים לשלם על כך באופן
פרטי .על מנת שנוכל לעמוד בעלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות בהעסקת מטפל/ת או
בשהות ממושכת במסגרת מוסדית ,יש לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי.

סוגי פוליסות ביטוח סיעודי
פוליסה אישית (פרט) – חוזה ביטוח בין אדם פרטי לבין חברת ביטוח באמצעות סוכן או
באופן ישיר.
פוליסה קבוצתית (קולקטיבית) – חוזה ביטוח בין קבוצה לבין חברת הביטוח .האדם זכאי
לרכוש את הפוליסה מתוקף השתייכותו לקבוצה .למשל פוליסות לוועדי עובדים ,לחברי
הסתדרות וכו'.
יש להדגיש כי החל משנת  2019חברות הביטוח הפרטיות חדלו למעשה למכור פוליסות
ביטוח סיעודיות פרטיות ,וכן הפסיקו לחדש פוליסות ביטוח סיעוד "קולקטיביות" – ו"תחום"
ביטוחי זה חדל להיות רלבנטי.
פוליסה קבוצתית מטעם קופות החולים – מדובר בפוליסות קבוצתיות הניתנות מטעם שירותי
הבריאות הנוספים על ידי קופות החולים (כגון "מכבי זהב"" ,כללית מושלם" ועוד )על מנת
לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי נדרש לשלם סכום נוסף על השירותים שניתנים ,סכום המשתנה
מקופה לקופה.
• בעקבות שורה של הוראות ושינויים בתחום ,למעשה נכון למועד כתיבת העדכון לחוברת
זו – לא ניתן יותר לרכוש פוליסות ביטוח סיעוד אישיות (פרט) או קבוצתיות (קולקטיביות),
והביטוחים הסיעודיים היחידים הפתוחים להצטרפות חדשה הם ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים
במסגרת קופות החולים.
בכל מקרה ,מומלץ להיוועץ עם יועץ/מומחה בתחום הביטוח ולבחון כדאיות ביטוחים משלימים
או מקבילים.

מושגים מרכזיים בפוליסות
פוליסה – מסמך חתום המפרט את הזכויות ואת החובות בין בעל הפוליסה לחברת הביטוח.
הפוליסה צריכה לכלול פרטים על גובה התשלום לחברת הביטוח ,גובה תשלום תגמולי
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הביטוח ,קרות המקרה הביטוחי וחריגים וסייגים אם קיימים.
פרמיה (דמי ביטוח) – התשלום החודשי שאותו משלם האדם לחברת הביטוח תמורת הכיסוי
הביטוחי.
מקרה ביטוח – מצב שבו אדם הופך להיות סיעודי ולפי תנאי הפוליסה אותה רכש הוא זכאי
לתגמולים מחברת הביטוח (למשל ,אדם שהופך לתשוש נפש/חולה באלצהיימר או מוגבלות
בביצוע יותר משלוש פעולות היום-יום).
תקופת ביטוח – התקופה שבה משולמים דמי הביטוח ,ובאם יקרה מקרה הביטוח אזי האדם
יוכל לקבל את תגמולים מחברת הביטוח.
תקופת אכשרה – תקופה של חודשים מספר בתחילת הביטוח שבה האדם הצטרף לביטוח
הסיעודי והחל לשלם את הפרמיות ,אך אם במהלך תקופה זו יהפוך לסיעודי הוא לא יזכה
בדמי הביטוח.
תקופת המתנה – התקופה שבה אדם הפך לסיעודי על פי הגדרת הביטוח והוא ממתין
חודשים מספר בטרם יקבל את דמי הביטוח .התקופה משתנה מחברת ביטוח לאחרת ,אך
היא בממוצע כשלושה חודשים.
חריגים וסייגים – נסיבות המצוינות מראש בתנאי הפוליסה שבהן אין כיסוי ביטוחי וחברת
הביטוח לא תשלם את תגמולי הביטוח .חריגים וסייגים הם לדוגמה :מצב רפואי קודם ,מחלות
בעבר ,פעולות איבה וכיו"ב.
פיצוי – סכום תגמולי ביטוח המוגדרים מראש בפוליסה שישולם לאדם שהפך לסיעודי.
התשלום ייעשה ללא צורך בהוכחת הוצאות כלשהן .בפוליסות מסוג זה ניתן לקבל פיצויים
מכמה פוליסות בעבור אותו מצב סיעודי.
שיפוי – סכום תגמולי הביטוח ישולם כנגד המצאת קבלות מקוריות על תשלום ההוצאות.
סכום השיפוי המקסימלי קבוע מראש בפוליסה .תגמולי ביטוח הניתנים כשיפוי ניתנים לקיזוז
(הפחתת הסכום שמשולם) עם תגמולים המגיעים מפוליסה אחרת עבור אותו מקרה סיעודי.
ערך מסולק – קיים רק בפוליסות אישיות (פרט) בהן האדם משלם פרמיה קבועה .בפוליסות
מסוג זה יכול אדם להפסיק לשלם את הפרמיות החודשיות ,והסכום ששילם עד אז מצטבר
בעבורו .ברגע שאותו אדם הופך לסיעודי הוא יהיה זכאי לתגמולים מחברת הביטוח באופן חלקי
בהתאם לסכום שהצטבר בעבורו .חשוב להדגיש כי בפוליסות קבוצתיות מרגע שמפסיקים
לשלם את הפרמיות אין יותר כיסוי ביטוחי והסכום ששולם לחברת הביטוח במשך השנים/
חודשים אינו עומד לזכות האדם.
גובה הפרמיה
בפוליסה קבוצתית גובה הפרמיה משתנה לפי קבוצות גיל .חברת הביטוח רשאית להעלות
את הפרמיה לכל קבוצת גיל בהתאם להסכם עם בעל הפוליסה (קופת החולים ,ארגון ,ועד
עובדים).
בפוליסה אישית הפרמיה יכולה להשתנות בהתאם לגיל ולהפוך לקבועה בגיל  .65מסלול
נוסף הוא תשלום פרמיה אחידה שאינה משתנה עם הגיל.
חשוב לציין כי פרמיה בפוליסת ביטוח אישית עשויה להיות יקרה יותר מפרמיה בפוליסה
קבוצתית.
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תקופת תשלומי תגמולי הביטוח
בפוליסה אישית תקופת הביטוח היא בדרך כלל גמישה ,וניתנת לבחירה (ובעלויות שונות)
והתגמולים ישולמו לאדם כל עוד הוא במצב סיעודי לתקופה שנבחרה על ידו מראש.
בפוליסה קבוצתית תשלום התגמולים הוא לתקופה מוגדרת מראש (בדרך כלל שלוש עד
חמש שנים) כל עוד האדם במצב סיעודי.
האם מצב רפואי קודם ,כלומר מחלה שהייתה לאדם בטרם הפך לסיעודי ,יכולה להיות חריג
בפוליסת הביטוח?
בטרם הצטרפות לביטוח ,ובטרם חתימה על הפוליסה ,האדם נדרש למלא הצהרת בריאות,
שבה הוא מפרט את מצבו הרפואי ,הנוכחי ובעבר .חברת הביטוח רשאית לא לקבל אדם
לתכנית הביטוחית ,או להחליט לצרפו בפרמיה גבוהה יותר .הליך זה נקרא "חיתום רפואי".
חשוב להדגיש שיש למלא את הצהרת הבריאות בכנות ובאופן מלא ,שכן הוראות החוק
מאפשרות לחברת הביטוח לבטל את פוליסה ,ואף לא לשלם תגמולי ביטוח בהגיע יום פקודה,
אם האדם לא דיווח על מצבו הרפואי והסתירֹו ,גם אם הפרמיה שולמה כסדרה במשך תקופה
ממושכת.
בפוליסות רבות ,חברת הביטוח מוסיפה סעיף כללי ,המאפשר לה לא לשלם את דמי הביטוח
או לשלם תשלום מופחת ,היות שלמבוטח היה מצב רפואי קודם בזמן הצטרפותו לביטוח
שגרם למצב הסיעודי בסופו של דבר.
בפועל חברות הביטוח מבטחות אנשים וגובות מהם תצהירי בריאות בזמן ההצטרפות .חלק
מחברות הביטוח לא בודקות את המוצהר ,בתיקיו הרפואיים של המבוטח ,ורק כעבור שנים,
שבהן גבו פרמיות ,ולאחר שהמבוטח נזקק לביטוח הסיעודי ,חברות הביטוח היו טוענות שבשל
מצב רפואי קודם להצטרפות לפוליסה הן לא חייבות בתשלום.
כדי למנוע מצב מסוג זה נכנסו לתוקפן בחודש מרס  2004תקנות חדשות ,ועל פיהן פוליסות
ביטוח שחודשו או נחתמו החל ממרס  2004הסעיף בנוגע למצב רפואי קודם מוגבל מאוד.
לכן חברות הביטוח יוכלו לטעון לאי תשלום/הפחתה של תגמולי ביטוח רק אם יעשו זאת
כשנה מיום הצטרפות המבוטח לביטוח ,ואם המבוטח הוא בן למעלה מ 65-תוך חצי שנה
בלבד.
כוונת התקנות היא לעודד חברות ביטוח לבדוק את מצבו הרפואי ואת הצהרתו של המצטרף
לביטוח מיד עם הצטרפותו ,ולא לחכות שנים רבות ובכך להשאיר את המבוטח בחוסר ודאות
וללא כיסוי ביטוחי.
חשיבות עריכת ביטוח סיעודי פרטי כיום מעוגנת ,בעיקר ,ברציונל הכלכלי הטמון בה :אם
לא נבטח את עצמנו מפני הצורך באשפוז סיעודי ומוסדי ממושך בזיקנה ,המדינה תסייע לנו
במימון רק אם נשתמש במלוא המקורות הכלכליים שיש בידינו ,וכן בחלק ממקורות ההכנסה
של ילדינו הבוגרים.
במציאות שבה עלות אשפוז סיעודי ממושך מגיעה לסכום הקרוב ל 10,000-ש"ח בחודש,
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אשפוז סיעודי ממושך על פני שנים מספר יכול לרוקן לחלוטין את משאביו הכלכליים של
האדם ,אם יש לו ,וליצור מצב שבו לא ייוותר לו כמעט דבר להוריש לילדיו הבוגרים.
לפיכך ,ביטוח סיעודי פרטי אמור היה להיות כלי התכנון המשפטי המאפשר לבטח את
עצמנו מפני "פשיטת רגל עצמית" בגין העלויות העתידיות האפשריות של הצורך באשפוז
סיעודי ממושך במסגרת מוסדית .אולם ,כאמור ,מאז שנת  2019האופציה היחידה בתחום
הינה למעשה במסגרת ביטוחי הסיעוד המשווקים באמצעות קופות החולים .לאור השינויים
הרגולטוריים בתחום ,מומלץ להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום ,ואף להיוועץ עם סוכני
ביטוח בתחום.
אין מטרת מסמך זה להמליץ על ביטוח סיעודי פרטי כזה או אחר ,ובמסגרת צרכנות נכונה
על אנשים להשוות פרמטרים מהותיים ורלוונטיים כגון :גובה הפוליסה החודשית ,גובה תגמולי
הביטוח המובטח ,תקופת תשלום תגמולי הביטוח ,היכולת לממן טיפול סיעודי ביתי ולא רק
אשפוז סיעודי ,הסדר של שיפוי (תשלום לספק השירות) או פיצוי (תשלום למבוטח).

 .5מתנות ,העברות נכסים והסכמי טיפול
לעתים ,כחלק מהתכנון לעתיד ,אנשים מעניקים לקרוביהם מתנות ,מעבירים להם נכסים
או כספים ,וזאת בתמורה ל"הסכמה" או להתחייבות עתידית לטיפול ודאגה עד סוף החיים.
ההיגיון של הסדרים משפטיים אלה הוא בכך שאנשים ,בגיל צעיר יחסית ,מבטיחים את הטיפול
הממושך בהם ,בזיקנתם ,על ידי העברת נכסיהם לילדיהם ,או למטפליהם ,עוד בטרם הפכו
להיות תלויים בעזרה בפועל.
בפועל ,הסדרים אלה הם מורכבים מבחינה משפטית ,ולפיכך אינם נסקרים בהרחבה בחוברת
זו .ככלל יש להדגיש שתי נקודות חשובות בעניין זה:
הנקודה הראשונה היא הקריטריונים לסיוע מטעם משרד הבריאות והשתתפות המדינה
באשפוז סיעודי ממושך .כעיקרון ,משרד הבריאות מביא בחשבון גם העברות של כספים
ומתנות כספיות שהעניק אדם עד חמש שנים לפני בקשתו למימון האשפוז הסיעודי הממושך
שלו (הליך המכונה :קבלת קוד) .במקרה זה המתנות והעברת הכספים ייחשבו כבטלות,
והסכומים יחושבו כחלק מהרכוש הזמין והקיים של הזקן.
הנקודה השנייה היא כי במקרים רבים ,הסדרים מסוג של מתנה או העברה חד-צדדית של
זכויות קניין הם בלתי הפיכים .במובן המעשי הכוונה היא שיהיה קשה לקבל חזרה את הרכוש
שניתן במתנה או בתמורה לטיפול אם בסופו של דבר הטיפול לא יינתן .נוסף לכך ,העברת
מרבית הרכוש או חלק מהותי ממנו ,כגון דירה ,גורמת לאדם הזקן לאבד את השליטה ברכושו
ובכך הוא הופך להיות תלוי בבן המשפחה/מכר שאמור לטפל בו.
מקרה לדוגמה:
אילנה מתגוררת בעיר בצפון .בתה היחידה ,שרית ,גרה בתל אביב .כיוון שמצבה
הבריאותי של אילנה הידרדר ,אין היא מסוגלת עוד להמשיך לגור בגפה והיא החליטה
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לעבור להתגורר עם שרית .שרית שמחה מאוד שאילנה תעבור להתגורר עמם ,אך
הבינה שהבית שהיא גרה בו לא יספיק לאילנה ,לבעלה ולשני ילדיה .לכן החליטה
אילנה למכור את דירתה ולתת את התמורה בעדה לשרית כדי שהיא תוכל לקנות בית
גדול יותר .בתמורה לכך שרית תטפל באילנה ככל שיידרש .אילנה עברה להתגורר
בבית החדש ,יחד עם שרית ומשפחתה .לאחר שנה ,התברר כי שרית אינה מסוגלת
להתמודד עם הטיפול באילנה ,עקב שעות עבודה מרובות מחוץ לבית .שרית פנתה
למשרד הבריאות כדי לבחון את מימון האשפוז הסיעודי לאילנה באמצעות קוד .במשרד
הבריאות נקבע כי קודם יהיה על אילנה לממש את הסכומים שהעניקה לשרית לפני
חודשים מספר ורק אחר כך תוכל לקבל סיוע.

" .6משכנתה הפוכה"
משכנתה הפוכה מאפשרת לאנשים שעברו את גיל הפרישה לקבל הלוואה כספית ללא
החזרים חודשיים .ההלוואה תינתן כנגד שיעבוד דירת המגורים לחברה המלווה ,ופירעון
ההלוואה יהיה בזמן פטירת בעלי הדירה או עזיבת הדירה לצמיתות ,למשל במעבר לבית
אבות .הלוואה תהיה בדרך כלל בגובה  40%-20%מערך הדירה.
מדובר ברעיון המיושם בארצות הברית ,וכיום בישראל קיימות כמה חברות המעניקות הלוואה
בהסדר זה.
היתרונות הגלומים בהלוואה מסוג זה הם הפיכת בית/דירה לנכס המייצר הכנסה שוטפת.
מדובר בצורך חשוב בזיקנה ,שכן לעתים עם הזיקנה יש ירידה בהכנסות ועלייה בצרכים
לעומת עלייה בתוחלת החיים .
עם זאת ,חשוב להביא בחשבון שלא כל דירה יכולה להתאים להסדר כזה אלא רק דירות
הנקיות משיעבודים והלוואות ,ודירות בעלות ערך גבוה יחסית ובאזורים מבוקשים .ישנם דמי
ניהול חודשיים בגובה עשרות שקלים .נוסף לכך קיימת עלות ריבית שנתית (שהינה למעשה
ריבית דריבית) הצמודה למדד שתשתלם במועד הפירעון.
כאמור ,אין מטרת מסמך זה להמליץ על לקיחת הלוואה מסוג "משכנתה הפוכה" אלא רק
לציין כי קיימת אפשרות זו .כמו בכל הלוואה ,חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע ולערוך סקר
שוק בין החברות השונות על מנת לבדוק את גובה הריבית הראלית השנתית ,גובה ההלוואה
והאפשרות לפירעון מוקדם של ההלוואה.

חלק ג :תכנון משפטי ביחסיים זוגיים
 .1על החשיבות בתכנון משפטי במערכת יחסים זוגית בזיקנה
בשל התארכות תוחלת החיים והשינויים החברתיים ,אנחנו עדים ליותר ויותר מצבים שבהם
אנשים מבוגרים או זקנים מפתחים מערכת יחסית זוגית שנייה בגיל מתקדם .מדובר בזוגיות
שאליה מביאים כל אחד מבני הזוג כספים ,פנסיה ממקום העבודה ונכסים שנצברו לבד או
ביחד עם בן זוג קודם במשך שנים רבות .נוסף לכך ,לרוב ,לכל אחד מבני הזוג משפחה משלו:
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ילדים ,נכדים ונינים.
חשיבות התכנון המשפטי במצב זה היא גדולה מאוד ,שכן האדם הזקן שחסך כל חייו ,במאמציו
הוא או יחד עם בן זוג קודם ,במשך שנים רבות רוצה להבטיח שלעת זקנתו יהיה לו די כדי
לדאוג לצרכיו האישיים ,הרפואיים והכלכליים .חשיבות נוספת היא שבדרך כלל (אך לא תמיד)
אדם רוצה להוריש נכסים ,כספים ,חפצים ודירות ישירות לבני משפחתו הגרעינית ,קרי לילדיו,
לנכדיו ולניניו .ללא תכנון משפטי מסודר ,המפריד בין הרכוש ,אזי שני בני הזוג יחלקו את
הרכוש והכספים זה של זה גם אם לא זאת הייתה כוונתם מלכתחילה.
במצב דברים זה ,שבו כל אחד מבני הזוג נושא עמו "מטען" רכושי ומשפחתי ,חשוב להגדיר
מראש איזה מהרכוש יהיה משותף ואיזה לא.
חשוב להדגיש כי לכל אחד ואחת מבני הזוג יש זכות לבחור עד כמה להפריד את הרכוש
ועד כמה לשתף ברכוש את בן הזוג החדש .ההפרדה או השיתוף צריכים להיעשות באמצעות
מסמך משפטי כדי למנוע מחלוקות משפטיות בעתיד הקשורות ברשויות המדינה ,סכסוכים
עם ילדי/נכדי בן הזוג או עם ילדיו/נכדיו שלו.

.2האפשרויות החוקיות :
א .הסכם יחסי ממון בין בני זוג מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג1973-
הסכם הנערך בין בני זוג המתעתדים להינשא ,או במהלך הנישואים או בזמן הפירוד .הסכם
שמטרתו היא להגדיר כיצד יחולקו הנכסים בין הצדדים בעת פקיעת הנישואים בשל גירושים
או מוות.
"חוק יחסי ממון בין בני זוג ,תשל"ג "1973-קובע כי בעת פטירה או גירושים זכאי כל אחד מבני
הזוג למחצית הרכוש של בני הזוג .נוסף לכך ,חוק יחסי ממון קובע שנכסים השייכים לבן הזוג
לפני הנישואים ,שקיבל בירושה או במתנה במהלך הנישואים ,לא יחולקו בין בני הזוג .כן לא
יתחלק בין בני הזוג כל מה שהוסכם ,במסגרת הסכם הממון ,שלא יחולק.
מכאן לכאורה עולה ,כי רכוש שצבר כל אחד מבני הזוג בנישואין הקודמים לפני הנישואין לא
ניתן לחלוקה .אולם ,פסיקת בתי המשפט מראה שבהעדר הסכם מפורט ,ניתן ,די בקלות,
"לערבב" את הרכוש של בני הזוג ,כך שבסופו של דבר יראו גם ברכוש הקודם לנישואין ,רכוש
משותף .לכן ,אם בני זוג נשואים מעוניינים להפריד את הרכוש שנצבר במשך השנים ,כך
שיהיה שייך לכל אחד בנפרד ,הם צריכים לעשות זאת בצורה מפורשת על ידי הסכם ממון.
במקרים כאלו מומלץ להסתייע בעורך דין המתמצא בדיני משפחה לעריכת ההסכם.
אם מדובר בהסכם טרום נישואים ,ניתן לאשרו אצל נוטריון .אולם אם מדובר בהסכם שנערך
במהלך הנישואים ,הוא צריך לקבל אישור של בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי.
האישור יינתן רק לאחר שבית המשפט/בית הדין נוכח לדעת שבני הזוג גיבשו את ההסכם
מרצונם החופשי תוך הבנת המשמעות של ההסכם ותוצאותיו.
ב .הסכם לחיים משותפים
הסכם לחיים משותפים הוא הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין בני זוג שאינם
נשואים אך ידועים בציבור .ההסכם אינו הסכם ממון בהתאם לחוק יחסי ממון ,שכן בני הזוג לא
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נישאו ואינם מתכוונים להינשא זה לזו.
ככלל ,על פי פסיקת בית המשפט במרוצת השנים ,בני זוג ידועים בציבור עשויים לזכות בחלק
מרכושו/כספו של בן הזוג במקרה של פטירה או מוות בשל "חזקת השיתוף".
"חזקת השיתוף" פירושה היא כי יראו את רכושם של בני זוג כמשותף ,אם הם ניהלו משק בית
משותף וחיו תחת קורת גג אחת (יצוין כי אלו מבחנים כלליים ,וכמו בכל מקרה יש יוצאי דופן
וכל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו).
אם בני זוג – שאינם נשואים – לא רוצים שתחול עליהם "חזקת השיתוף" ,הרי שעליהם לעשות
זאת במסמך מפורש.
ההסכם צריך להיות בכתב ולהיחתם בידי שני הצדדים ,והוא יהיה תקף מרגע חתימתו .אין
צורך לאשרו בבית משפט לענייני משפחה ,אך ניתן ורצוי לעשות זאת.
ג .על הקשר בין הסכם ממון לצוואה/ירושה
הסכם הממון וההסכם לחיים משותפים קובעים מהו היקף נכסיו של אדם ברגע המוות ובכך
קובעים מהו סך כל העיזבון (כל הנכסים והכספים) שיש לאדם להוריש .לדוגמה ,אדם שערך
הסכם ממון עם בת זוגו ,ולפיו הדירה שרשומה על שמו בלבד תהיה משותפת ,הרי שהיורשים
יוכלו לרשת רק את חצי הדירה ,משום שהחצי השני שייך לבת הזוג לפי הסכם הממון וכלל לא
נכלל בעזבונו של אותו אדם.
הצוואה או בהעדר צוואה ,חוק הירושה  -קובעים כיצד תחולק "עוגת העיזבון" ולמי ,אך לא
את גודל העיזבון .אם נשוב לדוגמא הקודמת ,את חצי הדירה הנותר ,יכול אותו אדם להוריש
בצוואה למי שירצה .אם לא יערוך צוואה אז חצי הדירה יחולק בין יורשיו ע"פ דין.
בכל מקרה אדם יכול להוריש רק מה ששייך לו ,דהיינו נכסים וכספים שבבעלותו או את החלק
שלו בלבד בנכסים משותפים ולא את חלקה של בת זוגו.
מקרה לדוגמה:
שפרה וחנן ,שניהם אלמנים בני  ,75הכירו לפני שנתיים .לאור החברות הממושכת
החליטו לעבור להתגורר יחד בדירתה של שפרה ולקיים אורח חיים משותף הכולל
קניות משותפות ,חשבון בנק משותף ,נסיעות לחו"ל וכיסוי כל ההוצאות הכרוכות
באחזקת הבית.
לשפרה וחנן כל אחד דירה משלו ,הכנסות מקצבת זיקנה ,פנסיה ממקום העבודה
ופנסיית שאירים מבן הזוג שנפטר.
כמו כן גם שפרה וגם חנן חסכו סכומים נכבדים למקרה שבבוא העת יזדקקו לדור בבית
אבות או לקבל טיפול רפואי .אם ייוותר כסף הם רוצים להורישו לנכדים.
כיוון ששפרה וחנן רוצים לשמור כל אחד על רכושו שצבר לבדו במשך השנים ,הם
החליטו לערוך הסכם לחיים משותפים .שפרה וחנן ערכו הסכם ,וקבעו בו שהדירות
שייכות לכל אחד מהם בנפרד ,כך גם חסכונות הבנק .כן קבעו כי לחשבון המשותף
יכנסו רק ההכנסות השוטפות ,ובמקרה של מוות או פרידה החשבון ייסגר וכל אחד יוכל
להפסיק להפריש את הכנסותיו לחשבון.
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שפרה וחנן היו רגועים ובטוחים שכעת הם יוכלו ליהנות מזוגיות שנייה וגם להבטיח את
עתידם .הם אישרו את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה.

חלק ד :תכנון משפטי לאחר המוות – היבטים
גופניים ,ערכיים ורכושיים
 .1תכנון מראש בנוגע להיבטים גופיים ,ערכיים ורכושיים לאחר המוות
– רבים מהרהרים על המוות ,ובעיקר מה יהיה גורל גופם ורכושם כשהשליטה כבר לא תהיה
בידיהם .עולות תהיות שונות דוגמת מי ייהנה מרכושי? כיצד אקבר? אולי אתרום את גופתי
למדע?
אנשים המחזיקים בדעות ,באמונות ובתפיסות עולם שעל פיהן הם מנהלים את חייהם ,רוצים
שינהגו ברכושם על פי תפיסת עולמם גם לאחר מותם.
על מנת לקיים את רצון המת ,שכן "רצונו של אדם כבודו" ,אנחנו נדרשים להכין מבעוד מועד
מסמכים אשר יבטאו את רצוננו כאשר כבר לא נהיה בין החיים .התכנון המשפטי המוקדם
עשוי ,ברוב המקרים ,למנוע מחלוקות בין קרובי הנפטר המחזיקים בתפיסת עולם או בערכים
שונים איש מרעהו או בינם לבין המנוח .לדוגמה ,אדם שקיים כל חייו אורח חיים חילוני ואינו
חפץ בטקסים דתיים מבקש להיקבר בקבורה חילונית .על מנת שיורשיו וקרוביו ידעו את
מבוקשו הוא צריך לעשות זאת מראש ,בכתב ובאופן מסודר .דוגמה נוספת היא כאשר אדם
אינו רוצה שרכושו יחולק שווה בשווה בין כל קרוביו .במקרה זה מומלץ שיכתוב מראש צוואה
שתחלק את עיזבונו ,לאחר המוות ,בדיוק על פי רצונו.

.2היבטים גופניים וערכיים  -האפשרויות החוקיות:
א .תרומת איברים
על פי "חוק האנטומיה והפתולוגיה ,תשי"ג "1953-והתקנות מכוחו ,אדם יכול להסכים שלאחר
מותו יתרמו איבר או איברים מגופו לצורך ריפוי של אדם והצלת חייו .רצוי כי אדם המבקש
לעשות זאת ,יעשה זאת מראש בכתב באמצעות חתימה על טופס הסכמה לניתוח גווייה
(להוצאת חלקים לריפויו של אדם) .ההסכמה יכולה להיות כללית או מסויגת ,המגבילה את
התרומה לאיברים מסוימים .אם אדם הסכים מראש ובכתב לתרומת האיברים ,תבוצע הנתיחה
גם אם תהיה התנגדות מצד בני המשפחה.
כן יכול האדם להתנגד בכתב ,עוד בחייו ,לכל נתיחה של גופתו ,לרבות ניתוח לתרומת איברים,
ובכך להבטיח שלא יתרמו את איבריו אפילו אם בני המשפחה מסכימים.
חשוב לציין שבמקרה שבו אדם לא נתן הסכמתו מראש ובכתב ,והרופאים סבורים שניתן
להציל חיים באמצעות השתלת איבר מגופתו ,תימסר הודעה לבני המשפחה והם יכולים
לסרב לתרומת האיברים.
ב .תרומת הגופה למדע
על פי "חוק האנטומיה והפתולוגיה ,תשי"ג "1953-ניתן לבצע בגופת אדם ניתוחים ונטילת
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דגימות לצורכי מדע ,מחקר והוראה .פעולות מסוג זה ,כאמור ,ייעשו רק בגופתו של אדם
שהסכים לכך מראש ובכתב ורק על ידי בית ספר לרפואה המוגדר בחוק.
תרומת הגופה למדע תיעשה בטופס מיוחד בכתב ומראש מתוך רצון חופשי ובדעה צלולה .כן
עדיף לציין מראש לטובת איזה בית ספר לרפואה תורמים את הגופה.
מי שמחזיק בגופה של אדם שהותיר הסכמה כאמור ,צריך להודיע זאת לבית הספר לרפואה
בהקדם האפשרי .בית הספר לרפואה יהיה אחראי להובלת הגופה ולהוצאות הכרוכות בכך.
החוק קובע כי בית הספר לרפואה צריך להביא את גופת האדם לקבורה בתוך שנה מהיום
שנמסרה לבית הספר ,והוצאות הקבורה יחולו על בית הספר.
ג .תכנון הסדרי קבורה
על פי "חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית ,תשנ"ו "1996-והתקנות לפי חוק זה ,לכל אדם
בישראל קיימת הזכות לקבורה אזרחית (שאינה דתית) על פי השקפתו ,תוך שמירה על כבוד
המת .יודגש כי אדם יכול להיקבר בטקס דתי מלא או משולב גם בבתי עלמין אזרחיים.
אדם יכול לבחור בקבורה חלופית באמצעות צוואה או בכל דרך אחרת .הדרך האחרת
המומלצת היא כתיבת מסמך ובו פירוט הבקשה לקבורה אזרחית חלופית ומתן הוראות על
אופי טקס הקבורה .כן מומלץ ליידע את בני המשפחה/קרובים על הרצון לקבורה חלופית.
גם אם לא רשמנו מסמך בכתב ,עדיין ניתן יהיה להיקבר בקבורה אזרחית חלופית על פי
בקשת קרוב משפחה (בן זוג ,בן או בת של הנפטר אם שניהם מסכימים ,הורי הנפטר אם
שניהם מסכימים).
כעיקרון ,החוק קבע כי יוקמו בתי עלמין אזרחיים באזורים שונים בארץ במרחק סביר ביניהם.
בתי העלמין ינוהלו על ידי תאגידים ,ואלה יקבלו רישיון מהשר הממונה על שירותי דת.
התאגיד חותם על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי כך שהוצאות הקבורה האזרחית החלופית
יכוסו על חשבון המוסד לביטוח לאומי בדיוק כמו קבורה דתית .התאגיד יהיה אחראי להסעת
הגופה ממקום הפטירה לבית העלמין ולא יגבה כל תשלום על הקשור בקבורה.
בפועל ,כיום קיימים למעלה מ 600-תאגידים ועמותות מקומיות בעלי רישיון לטפל בקבורה
חלופית אזרחית .אף על פי כן ,מאז חקיקת החוק הוקם רק בית עלמין אזרחי אחד בבאר
שבע ("עמותת מנוחה נכונה") המיועד לציבור הרחב מכל חלקי הארץ .בעת האחרונה הוקם
בית עלמין אזרחי בקריית טבעון ,אך הוא מיועד לקבורת תושבי המקום בלבד .כן הוקצו כמה
חלקות בבתי עלמין דתיים כגון בבית העלמין תל רגב (המיועד לתושבי חיפה והסביבה).
נוסף לכך ,יש קיבוצים ומושבים המאפשרים קבורה אזרחית בתחומם ,אך בדרך כלל הדבר
כרוך בעלויות כספיות גבוהות.
מקרה לדוגמה:
נפתלי ,בשנות ה 80-לחייו ,איש בריא ופעיל ,החליט כי הוא רוצה לתרום לאנושות גם
במותו וכתב מסמך שבו הוא מבקש לתרום את איבריו להצלת חיים של אחרים .נפתלי
הבין שהדבר לא יכול להתאפשר בכל מקרה ,ולכן החליט שאם לא יוכל לתרום איברים
להצלת חיים אז הוא יתרום את גופתו למדע לשם קידום המחקר והרפואה בישראל.
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לשם כך נפתלי כתב שני מסמכים ,והביע בהם את רצונו וחתם עליהם .נפתלי שלח
את המסמכים לבית הספר לרפואה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויידע את בני משפחתו.
נוסף לכך ,נפתלי כתב מסמך נוסף החתום בחתימת ידו ,ובו ביקש כי בסופו של תהליך
גופתו תישרף ואפרו ייטמן בחלקת קבר בבית עלמין אזרחי .נפתלי ביקש שטקס
הקבורה שייערך לו יהיה חילוני ,ללא תפילות והספדים ,ורק יושמע ברקע השיר של
פרנק סינטרה "עשיתי זאת בדרכי".
כשנתיים לאחר רישום המסמכים נפתלי נפטר .בנו רחמים ,שחזר בתשובה לאחרונה,
פנה לבית המשפט בבקשה למנוע את תרומת האיברים/הגופה ,למנוע השריפה
ולקבור את אביו כדת וכדין .בתו של נפתלי ,צילה ,ידעה שאלו רצונותיו הכנים של אביה
ולכן התנגדה נחרצות לבקשת רחמים .בית המשפט עיין במסמכים שכתב נפתלי וקבע
כי אכן מדובר במסמכים שנכתבו מיזמתו ומרצונו החופשי והכן של נפתלי והחליטו
לדחות את בקשת הבן ולהורות על קיום בקשותיו האחרונות של נפתלי.
ד" .צוואה מוסרית" (ללא תוקף משפטי)
צוואה היא לא רק מסמך משפטי פורמלי העוסק בחלוקת רכוש לאחר המוות .צוואה היא גם
הזדמנות אישית להעביר מסר על רגשות הנפטר ועל ערכיו ,גם אם אין למסר תוקף משפטי
מחייב .אנשים רבים מבקשים לנצל את ההזדמנות ולהכין לא רק צוואה כלכלית ,הקובעת את
חלוקת הכספים והרכוש ,אלא גם צוואה מוסרית ,שבה הנפטר מורה ליורשיו ,לילדיו או למכריו
על פי אילו ערכים הוא מבקש מהם לנהוג זה כלפי זה או כלפי אחרים .כך ,לדוגמה ,אדם
יכול לכתוב ולצוות מבחינה מוסרית כי הוא מבקש מילדיו שימשיכו לקיים את מצוות היהדות
וישמרו על המסורת המשפחתית בכל הנוגע לחגים ולמועדים.
עם זאת ,חשוב להדגיש כי צוואה מוסרית אין לה תוקף משפטי ואין היא מחייבת.

 .3היבטים רכושיים  -האפשרויות החוקיות:
א .צוואות וירושות
מהי ירושה?
עיקרון היסוד בדיני הירושה הוא כי עם מותו של אדם ,עוברים נכסיו ליורשיו .נכסים אלו ,הקרויים
גם "עיזבון" ,הם הירושה של המנוח .בעקבות מותו של האדם ,היורשים הופכים לבעלים
החוקיים של נכסיו .העיזבון עובר לבעלות היורשים רק לאחר המוות ולעולם לא קודם לכן .גם
חובותיו של המנוח עוברים ליורשיו ,אך רק עד גובה השווי של מה שקיבלו .יודגש כי סכומים
שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח ,או עקב חברות בקופת קצבה או בקופת
תגמולים אינם חלק מהעיזבון ,אלא שייכים למוטבים הרשומים בהם ,אלא אם נקבע בהם
במפורש שהם מגיעים לעיזבון.
מהי ירושה על פי דין?
כתיבת צוואה היא רשות ולא חובה .יש אנשים הבוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מי
יירש את נכסיהם ובאילו תנאים ,אולם מרבית האוכלוסייה בישראל אינה עושה כן .לגבי אדם
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אשר לא רשם צוואה ,הבעלות בעיזבון תועבר ליורשים אשר החוק קבע כי יקבלוהו ,ועל פי
חלוקה מסוימת שנקבעה ב"חוק הירושה ,תשכ"ה."1965-
מי הם היורשים על פי דין?
אם אדם לא הותיר אחריו צוואה ,היורשים על פי דין קבועים בחוק הירושה.
באופן כללי אלו היורשים של הנפטר:
בן או בת הזוג של הנפטר שהיה נשוי לה או שקיים עמה משק בית משותף (כלומר ,גם ידועים
בציבור שאינם נשואים כדת נחשבים "בן/בת זוג" לצורך הזכות לירושה).
ילדי הנפטר ,נכדיו וניניו.
הורי הנפטר ,אחיו ואחייניו.
חשוב לשים לב כי אין הבדל בין גברים לנשים .בנוסף ,חשוב לדעת כי ילד מחוץ לנישואים ,כמו
גם ילד מאומץ ,זכאי לאותן זכויות כמו ילד מנישואים.
מהן זכויות הירושה של בן הזוג?
כאמור ,מי שהיה במות המוריש בן זוגו – יורש אותו .במונח "בן זוג" הכוונה לאדם אשר היה נשוי
למוריש ערב מותו או היה ידוע בציבור.
בן הזוג יורש קודם כל את המכונית ואת שאר החפצים בבית בלי כל קשר לשאלה אילו קרובי
משפחה אחרים יש למנוח ומה ירשו.
החפצים השייכים למשק הבית המשותף הם ,למשל ,כלי בית ,ריהוט ,מכשירי חשמל וכדומה.
יש לשים לב כי אותם חפצים צריכים להיות כאלה ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית,
ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם ,כמו תכשיטים.
כיצד מחולק הרכוש בין בני המשפחה?
אם הניח המוריש ילדים – הרכוש מתחלק בין בן הזוג לילדים חצי חצי .למשל ,ילדי הנפטר
ואשתו יתחלקו ביניהם חצי בחצי בעיזבון.
אם למוריש לא היו ילדים – מקבל בן הזוג את דירת המגורים והתכולה .ומשאר העיזבון בן הזוג
מקבל שני שלישים  .יתר היורשים יזכו בשליש הנותר מהעיזבון.
לדוגמה ,אם מדובר בזוג שיש לו שלושה ילדים ,אם הבעל נפטר ,אזי האישה מקבלת חצי,
ואילו כל אחד מהילדים מקבל שישית מהעיזבון.
או לדוגמה ,אם מדובר באדם גרוש שאינו נשוי ,שיש לו שלושה ילדים ,כל ילד יקבל שליש
מעיזבונו (ואם אחד משלושת הילדים אינו בחיים ,אך לאותו ילד יש ילדים משל עצמו – כלומר,
הם נכדיו של האדם – הם יתחלקו בחלק שאבא שלהם היה מקבל אילו היה בחיים).
או לבסוף ,אם מדובר באדם ערירי ,לא נשוי וללא ילדים ,את עיזבונו יירשו הוריו ,ואם והוריו לא
בחיים ,יירשו אותו אחיו ואחיותיו בחלקים שווים.
מתי קמה זכות ירושה למדינה?
במקרה שבו אין לנפטר בן זוג או קרובי משפחה הנמצאים ברשימת היורשים בחוק הירושה
והוא לא הכין צוואה הקובעת אחרת ,המדינה יורשת את רכושו .החוק קובע כי רכוש זה חייב
לשמש למטרות חינוך ,מדע ,בריאות וסעד.
למי אסור לזכות ברכוש?
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החוק קובע כי במקרים מסוימים יורשים מסוימים לא יזכו בירושה ,ואלה הם :מי שהורשע
במוות האדם המוריש או שניסה לגרום למותו .מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את
צוואתו האחרונה של המוריש ,או שזייף אותה ,נהנה שהשתתף בעריכת הצוואה או חתם כעד
וכד'.
מקרה לדוגמה:
לשולה ולדוד יש שני בנים בגירים .שולה ודוד נשואים  50שנה ויש להם דירת מגורים
אחת ,מכונית וחשבון בנק משותף עם חיסכון צנוע של כמה עשרות אלפי שקלים .לפני
חודש דוד נפטר ושולה פנתה יחד עם שני בניה בבקשה לצו קיום ירושה אצל הרשם
לענייני ירושות.
הרשם קבע כי כיוון שלא הייתה לדוד צוואה ,הרכוש והכספים של דוד יחולקו על הדין.
שולה תקבל את המכונית ואת תכולת הבית ,כולל הריהוט ומכשירי החשמל .כיוון
ששולה ודוד היו שותפים בחשבון הבנק ובדירה ,דוד יכול להוריש רק חצי מהם .מחצי
הדירה ומחצי חשבון הבנק של דוד ,שולה תקבל  1/4מהדירה ו 1/4 -מחשבון הבנק
(וסך הכול חלקה בדירה ובחשבון הבנק יהיה  .)3/4שני בניו של דוד יקבלו את ה1/4-
הנותר – רבע מהדירה ורבע מחשבון הבנק .רבע מנכסיו של דוד יתחלקו בין שני בניו
באופן שווה כך שכל אחד מהם יקבל .1/8

צוואה
מהי צוואה?
צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מראש מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו – כל זאת
לפי רצונותיו ,העדפותיו ובחירתו האישית .בכתיבת צוואה אדם יכול להיות בטוח כי לאחר מותו
ייעשה ברכושו בדיוק כפי רצונו .הכלל הבסיסי במשפט הישראלי הוא שאם אדם הכין צוואה
כדין – יש חובה לכבד את רצונו ולקיים את חלוקת הרכוש כפי שנקבעה בצוואה – אפילו אם
היא שונה לחלוטין מהכללים של ירושה על פי דין.
כיצד ניתן להכין צוואה בלי לפנות לעורך דין וללא עלות כספית?
ניתן להכין צוואה בכתב יד או בפני עדים באופן עצמאי.
צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה בלבד ,אין להדפיסה במחשב או
במכונת כתיבה .בצוואה יש לציין במפורש ובכתב יד :שם מדויק ,מספר ת"ז ,מועד כתיבתה
וחתימת האדם.
צוואה בעדים תירשם בכתב יד ,במחשב או במכונת כתיבה ,על הצוואה יש לכתוב את
תאריך הכנתה.
על המצווה להצהיר בפני שני עדים כי הצוואה המונחת בפניהם ועליה יחתום היא צוואתו ,ועליו
לחתום עליה בפניהם .העדים צריכים לחתום על הצוואה אף הם .העדים צריכים להיות אנשים
שאין להם עניין בצוואה – כלומר ,הם בעצמם אינם נהנים או זוכים ממנה ,ועליהם להצהיר כי
זיהו את נותן הצוואה וכי הוא הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו ,וכי הדבר נעשה מתוך רצון חופשי
וללא כפייה.
נושא הצוואה
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אדם יכול לצוות את רכושו לכל מי שהוא חפץ בכך על פי רצונו החופשי ולא רק לבני
משפחתו .לדוגמה ,אדם יכול לצוות את כל רכושו לחבר ילדות או לידידה ישנה ,לגוף ,לארגון
או למדינה ,והחוק יכבד את רצונו .יש חופש פעולה וגמישות רבה להחליט לבד למי לתת
את הנכסים לאחר המוות ,וניתן בקלות לנסח צוואה שמחלקת את הרכוש לפי ההעדפות
והרצונות האישיים.
מקרה לדוגמה:
שולמית היא נשואה ואם לשלושה ילדים בגירים .בעשר השנים האחרונות שולמית
מנהלת מערכת יחסים סוערת עם חבר נעוריה ,שמואל .לאור האהבה המחודשת
שולמית החליטה לכתוב צוואה ובה היא מורישה את כל רכושה לשמואל.
שולמית נפטרה ,ולאחר פטירתה ביקשו ילדיה ובעלה לממש את עיזבונה .הם פנו
לעורך דין שמטפל בענייניהם וגילו להפתעתם את צוואתה של שולמית .ילדיה ובעלה
של שולמית כעסו וטענו שהם ,כבני משפחתה מדרגה ראשונה ,היורשים החוקיים ולא
מאהב זר .עורך הדין הסביר להם כי שולמית הייתה צלולה וכשירה בזמן כתיבת הצוואה,
והיא עשתה זאת מתוך רצון חופשי והבנה גמורה.
לכן גם אם מעשיה של שולמית פגעו בהם ,הרי זו זכותה המלאה להוריש את רכושה
למי שהיא חפצה ,וסיכוייהם להצליח בהתנגדות לצוואה הם קלושים.

צוואה הדדית
ביולי  2005תוקן "חוק הירושה ,תשכ"ה ."1965-בתיקון זה הוקם חריג נדיר לחופש הציווי
המלא הנהוג במשפט הישראלי .בסעיף 8א לחוק הירושה נקבע כי בני זוג יוכלו לכתוב צוואות
הדדיות ,משמע צוואות המסתמכות אחת על צוואת השנייה ,אשר יכולת הביטול שלהן מוגבלת
על פי הוראות החוק בשונה מצוואות אחרות .כך ,למשל ,בני זוג יכולים לצוות את רכושם אחד
לשני ולקבוע כי לאחר מות בן זוג האחרון ,כל הרכוש יהיה לילדים המשותפים .מכאן ש"צוואה
הדדית" יכולה למנוע  2מצבים שאינם רצויים :האחד בו האלמן או האלמנה שנותרו בחיים
יורישו את הרכוש המשותף לזר אם קיבלו את כל העזבון מבן הזוג השני והשני אם ירשו את
העזבון יחד עם הילדים ,ייאלצו להתפנות מהדירה כי היורשים האחרים יבקשו למכור את
הדירה ולקבל את חלקם .הצוואה ההדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך
אחד משותף .ניתן לבטל צוואות הדדיות אבל רק בתנאים האלה :כאשר שני המצווים בחיים
– מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי
הצוואות מתבטלות .במקרה של פטירת אחד מבני הזוג ,האלמן/ה (היורש) יצטרך לוותר
על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית .אם העיזבון כבר חולק בפועל אז האלמן/ה
יצטרכו להשיב את הרכוש או הכסף שקיבלו מבן הזוג המנוח.
בני זוג יכולים לקבוע הסדרים אחרים לפיהם הצוואה ניתנת לביטול באופן חד צדדי או שכל
צד יכול לעשות עם העיזבון המלא מה שהוא רוצה אבל לא ניתן לוותר על הזכות לבטל את
הצוואה.

נאמנות על פי כתב הקדש
במבט לפנים :סדרת חוברות מידע תכנון משפטי בזיקנה
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הקדש הוא אפשרות משפטית הקיימת לאדם המבקש לייעד נכסים לטובת נהנה ,קבוצת
נהנים או לטובת מטרה מסוימת .הקדשת הנכסים נעשית בכתב הקדש (אם מדובר בייעוד
נכנסים בחייו של המקדיש) או בצוואה .כתב הקדש צריך להיחתם בידי המקדיש בפני נוטריון.
כתב ההקדש צריך לפרט את מטרת ההקדש את תנאי ההקדש ,את הנהנה ואת הנאמן שיהיה
אחראי להפעלת ההקדש בהתאם למטרותיו.
בסמכות בית המשפט המחוזי לתת הוראות לנאמן בנוגע למילוי תפקידו או כל הוראה אחרת
הקשורה בניהול היעיל של ההקדש.

הקדש ציבורי
הקדשת נכסים לטובת מטרה ציבורית בתחומים כגון תרבות ,מדע ,חינוך ,דת וצדקה .מדובר
בנאמנות שבמסגרתה מיועדים הנכסים לטובת נושא בעל אופי ציבורי.
הקדשת הנכסים צריכה להיעשות בכתב הקדש או בצוואה המגדירים את מטרות ההקדש,
את זהות הנהנה ואת הנאמן .לאחר כניסת ההקדש לתוקפו ההקדש ציבורי צריך להירשם
אצל רשם ההקדשות במשרד המשפטים .לרשם ההקדשות יש סמכות להורות על דיווח מצד
נאמן ההקדש ולפקח על פעילות ההקדש.
מקרה לדוגמה:
ניסן ,איש חינוך ,עסק במשך שנים רבות בעבודה עם נוער בסיכון .הוא החליט להקדיש
את כל רכושו ,לאחר מותו ,לעמותה ארצית העוסקת בהצלת נוער ממצבי סיכון ובטיפול
בהם .על מנת להבטיח כי כספו אכן ימלא את המטרה שלמשה הוא ניתן ,כתב ניסן
צוואה ובה קבע מטרת ההקדש הציבורי ,את שם העמותה ואיזה רכוש וכספים בדיוק
הוא מקדיש לעמותה .ניסן הפקיד את צוואתו אצל עורך הדין שכתב בעבורו את הצוואה.
לאחר מותו ולאחר חלוקת הרכוש על פי הצוואה ,פנה עורך הדין ורשם את ההקדש
כהקדש ציבורי אצל רשם ההקדשות במשרד המשפטים .לרשם כאמור ,יש הסמכות
לפקח על פעילות ההקדש ולהורות על דיווחים מצד ההקדש הציבורי.
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חלק ה :סיוע משפטי ומידע נוסף – על אודות
עמותת המשפט בשירות הזיקנה וארגונים נוספים
את העמותה הקימו בשנת  2002עורכי דין ועובדים סוציאליים העוסקים בתחום הזיקנה.
העמותה פועלת לקידום זכויות הזקנים בישראל באמצעות הליכים משפטיים – עתירות לבית
המשפט העליון ולבתי משפט אחרים ,פעילות לשינויים בחקיקה וחינוך והסברה.
העמותה היא גוף לא ממשלתי ,עצמאי הממומן מתרומות ,והחל משנת  2005הקרן החדשה
לישראל –  – NIFמממנת את פעילותה.

יצירת קשר עם עמותת המשפט בשירות הזיקנה
ניתן לפנות לקבלת ייעוץ משפטי חינם:
בטלפון 1-800-222-213 :בפקס04-8644782 :
בדואר :ת"ד  535חיפה 3100401
באתר האינטרנטwww.elderlaw.org.il :

ארגונים נוספים :
יד ריבה – ייעוץ והדרכה ,סיוע משפטי ומידע על זכויות הזקן
בית יד שרה ,שדרות הרצל  ,124ירושלים  96187טלפון 02-6444569:פקס02-6444560:
דוא"לyadr@yadsarah.org.il :

כן לזקן – ייעוץ ,מידע והגנה על זכויות זקנים
שז"ר  ,1ת.ד ,36530 .ירושלים  9136402טל*2284 :
דוא"לkenlazaken@bezeqint.net :

עמותת לילך – העמותה לזכות לחיות ולמות בכבוד
ת.ד ,134 .סביון  5691502טל 03-6730577 :פקס03-6730582 :
דוא"לlilach19office@gmail.com :

עמותת מנוחה נכונה לכולם – קבורה אזרחית
ת.ד ,1 .כפר סבא טל 09-9735555 :פקס09-9615555 :
דוא"לsec@mn-lekulam.org :

עמותת מנוחה נכונה – בתי עלמין חילוניים יהודיים
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בבאר שבע ,כפר סבא וטבעון
טל משרד08-6233239 :

עלי שלכת – חברה לקבורה אזרחית ושריפת גופות
היצירה  ,5רעננה 4366351 ,ת.ד 2636 .טל1-800-333-188 :
דוא"לinfo@aleyshalechet.co.il :

עמותת אדי – העמותה לקידום ההשתלות בישראל
מוזס יהודה ונח  ,15תל אביב טל *6262 :פקס03-6061845 :
דוא"לadi@moh.gov.il :

ארגון משפחה חדשה – שירותי ייעוץ וסיוע בענייני משפחה
רח' טיומקין  ,16תל אביב טל072-3728361 :
דוא"לnewfamily@newfamily.org.il :

האגודה לזכויות האזרח – ייעוץ וסיוע משפטי על זכויות האדם בישראל
נחלת בנימין  ,75תל אביב  6515417טל 03-5608185 :פקס03-5608165 :
דוא"לmail@acri.org.il :
והדרת – הכוח השלישי – מאבק בגילנות וסיוע במציאת תעסוקה בגיל המבוגר
סעדיה גאון  ,26תל אביב טל072-2225000 :
דוא"לvehadarta@vehadarta.com :

עמותת מרווה – משפט רווחה והעצמה
ייעוץ משפטי בתחומי אפוטרופוס וחלופותיו ,כולל ליווי בתמיכה בקבלת החלטות
שמואל הנגיד  ,13ירושלים9226220 ,
דוא"לinfo@marva.org.il :

אביב לניצולי שואה – מידע ומיצוי זכויות לניצולי שואה (ללא תשלום)
טל*5711 :
דוא"לinfo@avivshoa.co.il :

הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן
פקס077-3643659 :
דוא"לelderly.law@biu.ac.il :

הקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב
טל03-6406778 :
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יפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים ,בהתאם להוראות סע'  16לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו –
 1996וסעיף 32טו לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב – 40........... .1962
הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות 47................................
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טופס ד' (תקנה ( 3א))

נספחים

ייפוי כוח רפואי מתמשך – למיופה כוח

יחיד1

(לפי סעיף 32טו לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב( 1962-להלן – החוק) וסעיף  16לחוק זכויות
החולה ,התשנ"ב)1996-


טופס זה מנוסח בלשון זכר ,אך הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

א .פרטי הממנה
פרטים מזהים של הממנה (חובה)
אני החתום מטה (יש להזין את השם כפי שמופיע בתעודת הזהות),
שם פרטי _________________ שם משפחה _________________
מספר תעודת זהות ישראלית ( 9ספרות) ______________________
מספר דרכון זר (רק אם אין תעודת זהות ישראלית) ______________ ארץ הנפקת דרכון זר ________________
שנת לידה _____________
מקום מגורים קבוע :ארץ ______________ כתובת __________________________________________
פרטי התקשרות של הממנה (חובה)
אני מבקש לקבל הודעות מהאפוטרופוס הכללי באחת מהדרכים האלה (יש למלא את כל הפרטים מטה ולסמן דרך
אחת לצורך קבלת הודעות מהאפוטרופוס הכללי):2
כתובת למשלוח דואר :ארץ _______________ יישוב_________________ רחוב _______________
מספר_____ כניסה______ מיקוד___________ ת"ד _________________
כתובת דואר אלקטרוני ___________________________________________________________
מסרון לטלפון נייד שמספרו (סימון סעיף זה מהווה הסכמה לקבלת מסרונים) _____________________
לצורך כניסה לאתר האינטרנט ,לצפייה במסמך ולביצוע פעולות ,תישלח סיסמה:
אל כתובת הדואר האלקטרוני הזו_________ :
במסרון לטלפון הנייד שמספרו_______________ :

אין למלא!!!

ב .פרטי מיופה הכוח (חובה)
אני ממנה ומייפה את כוחו/כוחם של (יש להזין את השם כפי שמופיע בתעודת הזהות):
 .1שם פרטי _______________ שם משפחה _________________
מספר תעודת זהות ישראלית ( 9ספרות) ______________________
מספר דרכון זר (רק אם אין תעודת זהות ישראלית) ______________ ארץ הנפקת דרכון זר ________________
אני מצהיר כי בין מיופה כוח זה לביני יש קרבה משפחתית :3לא /כן .סוג קרבה _____________________
אני מצהיר כי בין מיופה כוח זה לביני יש זיקה אחרת כאמור:
 1קיים טופס ייעודי למינוי של יותר ממיופה כוח אחד (עד שלושה מיופי כוח).
 2שהיא הדרך המועדפת לממנה.
 3קרוב משפחה – בן זוג ,אב ,אם ,בן ,בת ,אח ,אחות ,סב ,סבה ,נכד ,נכדה (ראו הגדרת קרוב בסעיף  80לחוק).
1

40

במבט לפנים :סדרת חוברות מידע תכנון משפטי בזיקנה

תכנון משפטי לקראת זיקנה

 איש מקצוע (פרט את המקצוע) _______________________ מספר רישיון ________________
(יש לסמן רק אם מיופה הכוח נבחר בשל היותו איש מקצוע)
אני מייפה את כוחו של מיופה כוח זה לקבל החלטות ,לבצע פעולות ולייצג אותי בעניינים האלה (נא לסמן את אחת
האפשרויות):
בכל העניינים הרפואיים
* בהיעדר הוראה אחרת ,ייפוי הכוח הרפואי יסמיך את מיופה הכוח גם בעניינים הנוגעים לבדיקה או טיפול
פסיכיאטרי בקהילה וכן לקבלת מידע בנוגע לבדיקה ,טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי לפי חוק
טיפול בחולי נפש התשנ"א.1991-
בכל העניינים הרפואיים פרט לעניינים אלה_____________________________________________ :4
בעניינים הרפואיים האלה_________________________________________________________ :4

ג .כניסת ייפוי הכוח לתוקף
הנחיות בעניין אופן כניסת ייפוי הכוח לתוקף
יהיה במועד שבו אחדל להיות מסוגל להבין בדבר 5בענייני

מועד הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח
ייפוי הכוח ,וכן (נא לסמן אחת משתי האפשרויות הבאות):

הרפואיים שבהם ניתן

נספחים

 קרבה אחרת (חבר ,מכר ,אחר) _______________________

הקביעה כי איני מסוגל להבין בדבר בענייני הרפואיים תהיה על פי חוות דעת מומחה ,בהתאם לברירת המחדל
בחוק.6
אני מבקש לקבוע הוראה מיוחדת לעניין הדרך שבה ייקבע כי איני מסוגל להבין בדבר בענייני הרפואיים (כולם
או חלקם):7
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ברצוני לקבוע כי בטרם ימסור מיופה הכוח הודעה לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף ימסור
הודעה על כך לאדם (אחד או יותר) שפרטיו מפורטים להלן (רשות):
שם פרטי ____________ שם משפחה ______________ תפקיד/עיסוק (אם נוגע לעניין)
_____________________ מספר תעודת זהות ישראלית ( 9ספרות) _________________ מספר דרכון זר (רק
אם אין תעודת זהות ישראלית) _____________________ ארץ הנפקת דרכון זר ________________ טלפון
אלקטרוני
דואר
כתובת
__________________
נייד
טלפון
_____________
__________________________________ יישוב ___________ רחוב ______________ מספר _______

ד .הנחיות מקדימות למיופה הכוח (רשות)
ברצוני לתת הנחיות מקדימות למיופה הכוח כדלקמן:
 4ניתן לציין עניינים רפואיים מסוימים דוגמת :ניתוח ,דיאליזה ,טיפול כימותרפי ,טיפול אגב בעיה רפואית מסוימת דוגמת טיפולים במחלת
הסוכרת או טיפולים במהלך אשפוז מסוים.
" 5מסוגל להבין בדבר" – מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו (סעיף 32א לחוק).
 6סעיף 32יט(ג) לחוק.
 7הוראה מיוחדת לעניין הכניסה לתוקף יכולה להיות כל דרך שאינה חוות דעת מומחה בלבד ,לדוגמה בהתאם לחוות דעת של עובד סוציאלי
במסגרת בה אתה שוהה ,בהתאם להחלטת קרובים או שילוב של חוות דעת והחלטת קרוב.
בכל מקרה ,לא ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף על פי החלטתו של מיופה הכוח בלבד.
2
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נספחים

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ה .עניינים המחייבים הסמכה מפורשת (רשות)
ברצוני להסמיך את מיופה הכוח גם בעניינים האלה שבהם נדרשת הסמכה מפורשת:
 מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית ,לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז ,והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול
בחולי נפש ,התשנ"א ,1991-או לשחרור מאשפוז כאמור ,וזאת כל עוד איני מתנגד לביצוע הפעולה כאמור במועד
שבה התבקשה ההסכמה לבצעה.8
 מתן הסכמה ל בדיקה פסיכיאטרית ,לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז ,והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול
בחולי נפש ,התשנ"א 1991-או לשחרור מאשפוז כאמור ,וזאת גם אם במועד שבו התבקשה ההסכמה אתנגד
לבדיקה ,לטיפול או לאשפוז כאמור .9אישור תת סעיף זה מותנה בחתימה בפני פסיכיאטר על נספח א' המצורף

לטופס זה 10וצירופו לייפוי הכוח המתמשך.11

ו .פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח
ידוע לי כי ייפוי הכוח יפקע אם יחדלו להתקיים במיופה הכוח תנאי הכשירות שבחוק או אם מיופה הכוח
יודיע לי או לקרוביי בכתב כי אינו מעוניין לשמש כמיופה כוח או בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 32כב
לחוק (חובה).
נוסף על כך ,אני קובע כי ייפוי הכוח יפקע אם יתקיימו תנאים אלה (רשות):
___________________________________________________________________________
ברצוני לקבוע כי ייפוי הכוח יעמוד בתוקפו גם אם אודיע על רצוני לבטלו – אם באותה עת לא אהיה בעל
כשירות לחתום על ייפוי הכוח (רשות).
ידוע לי כי אם לא אפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי ,הוא יעמוד בתוקפו למשך שנה אחת בלבד
(חובה).

ז .דיווח לאדם מיודע על החלטות ופעולות של מיופה הכוח לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף (רשות)



ברצוני לקבוע אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה הכוח לדווח לו על החלטות או פעולות בענייני לאחר כניסת
ייפוי הכוח המתמשך לתוקף בנושאים ובמועדים כפי שיפורט:
פרטי האדם המיודע:12
שם פרטי ____________ שם משפחה ____________
□ מספר תעודת זהות ישראלית ___________
□ דרכון זר (אם אין תעודת זהות ישראלית) :מספר דרכון _____ ארץ הנפקת דרכון __________________
ארץ _________________ יישוב _______________ רחוב _______________ מספר ____ מספר ת.ד.
_________ מיקוד ________
כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________________________

 8בהתאם להוראות סעיף 32ו(ג)(()2א) לחוק.
 9בהתאם להוראות סעיף 32ו(ג)(()2ב) לחוק.
 10בהתאם להוראות סעיף 32ו(ג)(()2ג) לחוק.
 11הסכמת מיופה הכוח במקרה של התנגדות כאמור לא תהיה תקפה לאשפוז העולה על  48שעות ,או אם באותה העת הממנה יהיה מסוגל
לתת הסכמה מדעת.
 12מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך זה לא יוכל לשמש במקביל כמיודע.
3

42

במבט לפנים :סדרת חוברות מידע תכנון משפטי בזיקנה

תכנון משפטי לקראת זיקנה

ברצוני כי יועבר העתק מייפוי הכוח לאדם המיודע (יש לבחור את אחת האפשרויות) :כן (מומלץ) /לא.
ברצוני כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי ויהיה כפוף לפיקוח של האפוטרופוס
הכללי______________________________:

ח .מסירת מידע על ייפוי הכוח המתמשך לקרובי משפחה

ומטפלים13

בהתאם לברירת המחדל בחוק ,14קרובי משפחה רשאים לפנות לאפוטרופוס הכללי לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף
לטובת קבלת מידע אודות הפקדת ייפוי הכוח ,זהות מיופיי הכוח וזהות האדם המיודע ועל סוגי העניינים לגביהם
ניתן ייפוי הכוח .אני מעוניין כי מידע כאמור יועבר (יש לבחור את אחת מן האפשרויות הבאות):

□
□

לכלל קרובי משפחתי
לקרובי המשפחה הבאים בלבד:

נספחים

טלפון נייד_____________________
הדיווח ייעשה בנושאים אלה____________________________ :
הדיווח ייעשה במועדים אלה____________________________ :

סוג הקרבה _______ שם פרטי ________________ שם משפחה ________________ מספר תעודת
זהות ישראלית (ככל שידוע) _____________________ דרכון זר (רק אם אין תעודת זהות ישראלית):
מספר דרכון _______________ ארץ הנפקת דרכון ______________

□
□

לאף אחד מקרובי משפחתי
המידע לא יימסר בנושאים האלה (רשות)___________________:

מסירת מידע לגורמי טיפול
אני מסכים למסור עותק מייפוי כוח זה או לאפשר עיון בו ,לכל מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
לשם טיפול בי (יש לבחור אחת מן האפשרויות הבאות) – כן /לא.

ט .חתימות (חובה)
חתימת הממנה
אני החתום מטה מאשר כי אני מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח ,מטרותיו ותוצאותיו וכי ייפוי הכוח ניתן
בהסכמה חופשית ומרצון ,בלי שהופעלו עלי לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתי או חולשתי.
ידוע לי כי מיופה הכוח לא יוכל לקבל החלטות ,לתת הוראות או לבצע פעולות הקשורות לטיפול רפואי בסוף
החיים ,ולעניין זה עלי למנות גם מיופה כוח או לתת הנחיות רפואיות מקדימות לפי חוק החולה הנוטה למות,
התשס"ו.2005-
ידוע לי כי ייפוי כוח זה הוא ייפוי כוח רפואי בלבד ואינו מתייחס לעניינים רכושיים ,כגון ניהול חשבונות בנק
או קבלת קצבאות או לעניינים אישיים שאינם רפואיים ,כגון החלטה על מקום המגורים.

 13קרוב משפחה – בן זוג ,אב ,אם ,בן ,בת ,אח ,אחות ,סב ,סבה ,נכד ,נכדה (ראו הגדרת קרוב בסעיף  80לחוק).
 14סעיף 32יח(ב) לחוק.
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נספחים

מינוי מיופה כוח להפקדת ייפוי הכוח הרפואי אצל האפוטרופוס הכללי (רשות – רק אם הממנה אינו מפקיד את
ייפוי הכוח בעצמו)
אני מסמיך את _______________________ מספר תעודת זהות/דרכון שמספרו _________________
שמלאו לו  18שנה ,להפקיד באופן אישי בשמי ובמקומי את ייפוי הכוח הזה ,במשרדי האפוטרופוס הכללי.

יום _______________________ חודש _________________________ שנה _____________________
________________________________________________________________________________
חתימת הממנה
שם משפחה
שם פרטי
חתימת בעל המקצוע 15שבפניו חתם הממנה
אני מצהיר כי ביום _________________ חתם בפניי הממנה ________________________
לאחר שזיהיתי אותו לפי מספר תעודת זהות/דרכון שמספרו ___________________ ונוכחתי כי הוא בגיר.
 .1מצאתי כי הממנה (יש לסמן את אחת מן האפשרויות הבאות) –
אינו אדם עם מוגבלות הזקוק להתאמה.
הוא אדם עם מוגבלות ואלו דרכי ההתאמה שנקטתי בעת החתימה על ייפוי הכוח:
___________________________________________________________________________
 .2נוכחתי לדעת כי הממנה מבין את משמעות ייפוי הכוח ,מטרותיו ,את האפשרות לכלול בו הנחיות מקדימות ,ואת
האפשרות להפקידו באמצעות אחר אצל האפוטרופוס הכללי ,והתרשמתי כי ייפוי הכוח ניתן בידו בהסכמה
חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו של הממנה.
 .3אני מצהיר שאין לי עניין אישי בייפוי הכוח.
באתי על החתום -
שם פרטי _____________ שם משפחה _______________ מקצוע (נא לסמן בעיגול) :רופא  /פסיכולוג  /אח
מוסמך  /עובד סוציאלי  /עורך דין; מספר רישיון _____________ מספר טלפון נייד
________________________ יום _______________ חודש ____________ שנה __________________
חתימת בעל מקצוע _______________________ חותמת _________________________________
הסכמת והצהרת מיופה

הכוח16

אני החתום מטה מצהיר בזאת כדלקמן:
אני מסכים לשמש מיופה כוח של:
________________________________________________________________________________
מספר זהות/דרכון
שם משפחה
שם פרטי
אני מבין את משמעות ייפוי הכוח ,האחריות והסמכויות לפיו.
אני עומד בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח הקבועים בסעיף 32ג(א) לחוק.
 15ממנה רשאי לערוך ייפוי כוח רפואי מול כל אחד מבעלי המקצוע הבאים :רופא  /פסיכולוג  /אח מוסמך  /עובד סוציאלי  /עורך דין.
 16מיופה הכוח אינו חייב לחתום במעמד חתימת הממנה.
5
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ידוע לי שכדי שייפוי הכוח ייכנס לתוקפו עלי למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי.

בכתובת דואר :ארץ ___________יישוב _____________ רחוב ________________ מספר
___________ ת"ד _____________________ מיקוד _____________
בכתובת דואר אלקטרוני _________________________________________________________
בטלפון נייד (סימון סעיף זה מהווה הסכמה לקבלת מסרונים) ________________________________
לצורך כניסה לאתר האינטרנט ,לצפייה במסמך ולביצוע פעולות ,תישלח סיסמה:
אל כתובת הדואר האלקטרוני הזו_________ :
במסרון לטלפון הנייד שמספרו_______________ :

אין למלא!!!

יום _______________ לחודש __________________________ בשנת __________________________
________________________________________________________________________________
חתימת מיופה הכוח
שם משפחה
שם פרטי

נספחים

אני מבקש לקבל הודעות מהאפוטרופוס הכללי באחת מהדרכים האלה (יש למלא את כל הפרטים מטה ולסמן דרך
אחת לצורך קבלת הודעות):

חתימת בעל מקצוע 17שבפניו חתם מיופה הכוח
אני מצהיר כי ביום _________________ חתם בפניי מיופה הכוח ____________________________
לאחר שזיהיתי אותו לפי מספר תעודת זהות/דרכון שמספרו __________________________
באתי על החתום -
שם פרטי _____________ שם משפחה _______________ מקצוע (נא לסמן בעיגול) :רופא  /פסיכולוג  /אח
מוסמך  /עובד סוציאלי  /עורך דין; מספר רישיון ________ מספר טלפון נייד _____________
יום ______________________ חודש _________________ שנה _________________________
חתימת בעל מקצוע _________________________ חותמת _________________________________

 17מיופה הכוח יכול לחתום על ייפוי כוח רפואי מול כל אחד מבעלי המקצוע הבאים :רופא  /פסיכולוג  /אח מוסמך  /עובד סוציאלי  /עורך
דין.
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נספחים

נספח א'
הסכמה מיוחדת לבדיקה ,טיפול ,אשפוז פסיכיאטרי או שחרור מאשפוז והכל בבית חולים
כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
כאמור לפי סעיף 32ו(ג)( )2לחוק

(חובה לצרף רק אם ניתנה הסמכה מפורשת לפעולות פסיכיאטריות בניגוד לרצון הממנה)
לאחר שקיבלתי הסברים מפסיכיאטר ,והבנתי את משמעות ההוראה שלהלן ואת תוצאותיה – אני מבקש להורות
שמיופה הכוח יהיה מוסמך לתת הסכמה בשמי לעניינים המפורטים להלן ,גם אם במועד שבו תתבקש הסכמתו אתנגד
לבדיקה ,לטיפול ,לאשפוז או לשחרור והכל בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א– 1991-
בדיקה פסיכיאטרית
טיפול פסיכיאטרי
אשפוז פסיכיאטרי או לשחרור מאשפוז כאמור
אישור רופא מומחה בפסיכיאטרייה
אני מצהיר/ה כי ביום _______________ חתם בפניי הממנה _____________________________________
לאחר שזיהיתי אותו לפי מספר תעודת זהות/דרכון שמספרו _____________________ ונוכחתי כי הוא בגיר.
מצאתי כי הממנה –
אינו אדם עם מוגבלות הזקוק להתאמה.
הינו אדם עם מוגבלות ואלו דרכי ההתאמה שנקטתי בעת החתימה על ייפוי הכוח:
___________________________________________________________________________
הסברתי לממנה את משמעות הסמכתו של מיופה הכוח לתת הסכמה לבדיקה ,טיפול ,אשפוז או שחרור מאשפוז והכל
בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א ,1991-חרף התנגדותו ,ואת תוצאותיה האפשריות,
והתרשמתי כי הוראה זו ניתנה בידו בהסכמה חופשית ומרצון ,בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא
ניצול מצוקתו או חולשתו של הממנה.
יום ___________________ חודש __________________________ שנה ________________________

שם פרטי__________________ שם משפחה _________________ מס' רישיון ______________________
חתימת בעל מקצוע ____________________________ חותמת _________________________________
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טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה לתת הנחיות רפואיות מקדימות ( )1בדבר הימנעות
מטיפולים רפואיים הנהוגים בישראל (טבלה א); או ( )2בדבר קבלת טיפולים רפואיים להארכת
חיים ,אף אם אין לכך הצדקה ,בנסיבות העניין (טבלה ב).
אני החתום מטה ___________ מס' ת"ז ____________ ,שנת לידה _________,
כתובת ___________________________________________________,
בעל כשירות כהגדרתו ב"חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו( "2005-להלן" :חוק החולה
הנוטה למות") ,נותן בזה ,לפי הוראות חוק החולה הנוטה למות ,הנחיות רפואיות מקדימות:

נספחים

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי
בחולה הנוטה למות

לצורך מתן ההנחיות הרפואיות המקדימות אני מצהיר כדלקמן:
(א) ( )1מצבי הרפואי הנוכחי הוא:
 בריא בדרך כלל
 נקבע לגביי כי אני חולה הנוטה למות
( )2קיבלתי מידע רפואי * מ___________________________.
פירוט המידע (יירשם על ידי הרופא המומחה ,הרופא או האחות ,לפי העניין):
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________.
* מידע רפואי
( )1לאדם שנקבע לגביו שהוא חולה נוטה למות ,יימסר על ידי רופא מומחה מידע בדבר מצבו
הרפואי ,לרבות מידע רפואי בדבר מצבו שהוא רלוונטי למתן ההנחיות וכן מידע רפואי הדרוש
לו באופן סביר לשם מתן הנחיות רפואיות מקדימות.
( )2לאדם שלא נקבע לגביו שהוא חולה הנוטה למות ,יימסר על ידי רופא או אחות מידע רפואי
הדרוש לו באופן סביר לשם מתן הנחיות רפואיות מקדימות.
(ב) ידוע לי כי ההנחיות ייכנסו לתוקף ,כלומר שהטיפול הרפואי שיינתן לי יהיה בהתאם
להנחיות אלה ,רק אם ייקבע לגביי שאני חולה הנוטה למות ולאחר הוצאתי מחזקת היותי
כשיר ,ואני סובל סבל משמעותי ,והכול לפי הוראות חוק החולה הנוטה למות.
(ג) ידוע לי שאם ייקבע לגביי כי אני חולה הנוטה למות ,אך לא הוצאתי מחזקת כשירותי,
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יגבר רצוני על האמור בהנחיות אלה.
(ד) ידוע לי כי אני רשאי לשנות או לבטל הנחיות רפואיות מקדימות אלה בכל עת ,וכל עוד
לא ייקבע לגביי שאיני בעל כשירות כאמור בחוק החולה הנוטה למות; אופן הביטול יהיה
בהנחיות רפואיות חדשות ,או בטופס ביטול בנוסח שבתוספת הרביעית.
(ה) ידוע לי כי תוקף הנחיות אלה הוא חמש שנים או עד לתקופה שאינה עולה על חמש
שנים ,כמצוין להלן( ______________________ :ניתן למלא תאריך שאינו עולה
על חמש שנים מתאריך החתימה על ההנחיות הרפואיות המקדימות).
בתום התקופה האמורה יכול ורופא אחראי יתחשב בהנחיות אלה.
א .הוראות רפואיות מקדימות להימנע מטיפול רפואי מאריך חיים
א )1( .1סבל משמעותי
ידוע לי כי רק אם אהיה במצב של סבל משמעותי ,כפי שייקבע על ידי להלן ,ואהיה חולה נוטה
למות חסר כשירות ,ימנעו מלטפל בי טיפול רפואי.
		 בהתאם להנחיות הרפואיות המקדימות שבמסמך זה ,סבל משמעותי בעבורי הוא
(סמן ומלא את אחת האפשרויות):
		  היזקקות למתן מזון באמצעים מלאכותיים
		  מצב שבו אני משותק בארבע גפיים
		  מצב של שיטיון (דמנציה – )Dementia
		  היזקקות לכל טיפול רפואי מרשימה זו____________________
		 ___________________________________________________
		 ___________________________________________________.
		  מצב מהמצבים האלה______________________________
		 _________________________________________________
		 _________________________________________________
		
( )2ידוע לי כי אם לא מילאתי מהו סבל משמעותי בעבורי בפסקה ( )1לעיל ,איחשב
כסובל סבל משמעותי רק אם אסבול כאב או סבל ,שאדם סביר היה מוכן לעשות מאמץ ניכר
כדי להימנע ממנו או לסלקו ,אף אם הדבר כרוך בפגיעה של ממש באיכות חייו או בתוחלת
חייו ,ורק במצב זה .אם אהיה חולה נוטה למות חסר כשירות ,יפעלו בהתאם להנחיות רפואיות
אלה.
		
א .2במצב של חולה הנוטה למות אלו הפעולות שיש להימנע מלתת:
מחק את המיותר
להימנע /לא להימנע
(א) ביצוע החייאה					
להימנע /לא להימנע
(ב) ביצוע החייאה בדרך של עיסוי לב חיצוני		
(ג) ביצוע החייאה בדרך של הנשמה על ידי הכנסת צינור לקנה הנשימה 			
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להימנע /לא להימנע
									
להימנע /לא להימנע
		
(ד) ביצוע החייאה בדרך של מתן תרופות החייאה
להימנע /לא להימנע
			
(ה) ביצוע החייאה בדרך של הלם חשמלי
(ו) חיבור למנשם (מכשיר להנשמה מלאכותית) עם קוצב זמן.
אם סימנת שלא להימנע ,יש לציין את משך הזמן ______ ימים /שבועות /חודשים /ללא
להימנע /לא להימנע
					
הגבלה (מחק את המיותר)
(ז) חיבור לדיאליזה
אם סימנת לא להימנע ,האם להימנע מהמשך טיפול בדיאליזה אם יתברר שאין תוחלת לטיפול
להימנע/לא להימנע
									
להימנע /לא להימנע
									
(ח) ניתוחים גדולים (כגון כריתת גפה נמקית או כריתת איבר פנימי נמקי) 			
להימנע /לא להימנע
									
להימנע /לא להימנע
		
(ט) ניתוחים קטנים (כגון כריתת אצבע נמקית)
להימנע/לא להימנע
				
(י) הקרנות במחלה ממארת
להימנע/לא להימנע
				
(יא) כימותרפיה במחלה ממארת
(יב) אנטיביוטיקה במצב של אלח-דם חמור ועמיד לטיפולים אנטיביוטיים שגרתיים 		
להימנע/לא להימנע
									
להימנע /לא להימנע
		
(יג) בדיקות אבחוניות (דם ,צילומי רנטגן ,מוניטור)
			
א .3במצב של חולה הנוטה למות במצב סופי :מחק את המיותר
להימנע /לא להימנע
(א) ביצוע החייאה					
להימנע /לא להימנע
(ב) ביצוע החייאה בדרך של עיסוי לב חיצוני		
(ג) ביצוע החייאה בדרך של הנשמה על ידי הכנסת צינור לקנה הנשימה 			
להימנע /לא להימנע
									
להימנע /לא להימנע
		
(ד) ביצוע החייאה בדרך של מתן תרופות החייאה
להימנע /לא להימנע
			
(ה) ביצוע החייאה בדרך של הלם חשמלי
(ו) חיבור למנשם (מכשיר להנשמה מלאכותית) עם קוצב זמן
אם סימנת שלא להימנע ,יש לציין את משך הזמן ______ ימים /שבועות /חודשים /ללא
להימנע /לא להימנע
					
הגבלה (מחק את המיותר)
(ז)חיבור לדיאליזה
אם סימנת לא להימנע ,האם להימנע מהמשך טיפול בדיאליזה אם יתברר שאין תוחלת לטיפול
להימנע /לא להימנע
									
להימנע /לא להימנע
									
(ח) ניתוחים גדולים (כגון כריתת גפה נמקית או כריתת איבר פנימי נמקי) 			
להימנע/לא להימנע
									
להימנע /לא להימנע
		
(ט) ניתוחים קטנים (כגון כריתת אצבע נמקית)
להימנע /לא להימנע
				
(י) הקרנות במחלה ממארת

49

נספחים

תכנון משפטי לקראת זיקנה
להימנע /לא להימנע
				
(יא) כימותרפיה במחלה ממארת
(יב) אנטיביוטיקה במצב של אלח-דם חמור ועמיד לטיפולים אנטיביוטיים שגרתיים 		
להימנע /לא להימנע
									
להימנע /לא להימנע
		
(יג) בדיקות אבחוניות (דם ,צילומי רנטגן ,מוניטור)
(יד) טיפולים שגרתיים ,כגון מתן אנטיביוטיקה ,דם ומוצריו להימנע /לא להימנע
להימנע /לא להימנע
		
(טו) טיפולים במחלות נלוות ,כגון מתן אינסולין
להימנע /לא להימנע
			
(טז) מתן מזון ונוזלים בדרך מלאכותית
להימנע /לא להימנע
				
(יז) מתן תרופות וטיפולים מקילים
* לענין הטיפולים הנלווים המנויים בסעיפים (יד) עד (יז) ,קובע "חוק החולה הנוטה
למות ,התשס"ו ,"2005-כי רק חולה הנוטה למות בשלב סופי ,שהוא חסר כשירות,
הסובל סבל משמעותי ,יכול להורות להימנע מהם.
א .4הוראות למצב חירום *________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
* מצב חירום – מצב שבו נדרש החולה לטיפול מיידי ,שאם לא כן הוא ימות.
(יש למלא סעיף זה רק אם ברצונך לתת הנחיה לגבי מצב חירום שונה מהאמור לעיל)
א .5הוראות אישיות שאינן מנויות לעיל________________________________ :
________________________________________________________

ב .הוראות רפואיות מקדימות למתן טיפול רפואי חריג גם כאשר לדעת המטפלים אין להם
הצדקה בנסיבות העניין
ב .1יש לנקוט כל דרך רפואית אפשרית על מנת להאריך את חיי גם אם הפעולות הללו
יוסיפו סבל ,וגם אם הרופאים המטפלים בי יחשבו שאין הצדקה לנקוט פעולות כאלו.
בכלל בקשתי זו :לבצע החייאה מלאה ,לצנרר את הקנה ,לחבר למנשם (מכשיר להנשמה
מלאכותית) ,לתת טיפולים בדיאליזה ,בכימותרפיה ,ברדיותרפיה ,באנטיביוטיקה ,בדם ובמוצריו,
במזון ובנוזלים בכל דרך אפשרית ,ובכל טיפול רפואי רלוונטי שמטרתו היא להאריך את חיי.
 חולה הנוטה למות
• הוראות אלה יחולו בעת שאהיה
(כשתוחלת החיים עד  6חודשים)
						
 חולה הנוטה למות במצב סופי
						
(כשתוחלת החיים פחות משבועיים)
						
ניתן למלא אחת משתי האפשרויות או את שתיהן.
• הוראות אלה כוללות טיפולים ניסויים /לא כוללות טיפולים ניסויים (מחק את המיותר)
ב .2הוראות למצב חירום ________________________________________
______________________________________________________(יש
למלא סעיף זה רק אם ברצונך לתת הנחיה לגבי מצב חירום שונה מהאמור לעיל)
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( )1בנוסף להנחיות רפואיות מקדימות אלה נתתי גם ייפוי כוח,
ג.
ואני מנחה את המטפלים בי לפעול הן בהתאם לייפוי הכוח האמור והן בהתאם 		
להנחיות רפואיות אלה( .סמן אם כן)
ידוע לי כי בהיעדר הוראה לפי סעיף  2להלן בקשר לסתירה בין הנחיות רפואיות 		
מקדימות לבין ייפוי הכוח ,תהיה עדיפה ההנחיה הרפואית המקדימה ,ואולם אם ייפוי
הכוח ניתן תקופה משמעותית לאחר מתן ההנחיה ,תכריע בדבר ועדה מוסדית.
( )2כן אני מנחה בזה כי במקרה של ניגוד בין הנחיה רפואית מקדימה לבין הוראה של
מיופה כוח ,תגבר הוראה של –
 הנחיה רפואית מקדימה  הוראה של מיופה כוח
(בחר באחת החלופות)
( )3הוראות נוספות בדבר סתירה בין הנחיות רפואיות מקדימות לבין ייפוי כוח –
______________________________________________________
______________________________________________________

נספחים

ב .3הוראות אישיות שאינן מנויות לעיל________________________________ :
________________________________________________________
________________________________________________________

הצהרה וחתימה
יידוע אנשים נוספים על ההנחיות
(אין חובה ליידע ,אולם יש בכך כדי לשפר את הסיכוי ליישום יעיל ונכון של ההנחיות;
נא לסמן באופן ברור ולהשלים את הפרטים כנדרש).
אני מצהיר/ה בזה כי שוחחתי עם האנשים הרשומים מטה על אודות מסמך זה,
וכי נתתי להם עותק מהמסמך הזה  /לא נתתי להם עותק מהמסמך הזה (מחק את המיותר).
פרטיו_____________________________________ :
 בן זוג		
(יש למלא שם ,כתובת ,טל')
				
פרטיו_____________________________________ :
		
 בן משפחה
פרטיו_____________________________________ :
 רופא		
פרטיו_____________________________________ :
			
 עו"ד
פרטיו_____________________________________ :
 רב/כומר/קאדי
פרטיו_____________________________________ :
			
 אחר
(* ימולא רק אם נותן ההנחיה שוחח עם מי מהאנשים המנויים לעיל ו/או נתן לאנשים
אלה עותק)

חתימת נותן ההנחיות הרפואיות המקדימות*
(יש לחתום בפני שני עדים)
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אני חותם על מסמך זה לאחר שיקול דעת מעמיק ומתוך רצון חופשי ועצמאי ,ולא מתוך לחץ
משפחתי ,חברתי או אחר.
חתימה _________________ טלפון __________ טל' נייד _______________
תאריך _____________ .
(אם נותן ההנחיות אינו דובר עברית ולא קורא עברית ,יש לצרף אישור של מי שתרגם את
ההסברים וההוראות שבטופס בעבורו)

חתימת עדים
(שני העדים צריכים לחתום באותו מעמד)
אנו החתומים מטה מעידים שחותם/ת המסמך דלעיל
מוכר/ת לנו אישית
 הזדהה/תה בפנינו באמצעות תעודה מזהה הכוללת תמונה
(יש לסמן אחת משתי האפשרויות)
עשה/תה כן בנוכחותי ,וכי הוא/היא נראה בעיניי שהוא/היא עירני/ת ,מדבר/ת לעניין וללא
סימנים להפעלת לחץ עליו/ה.
[בצ"ע :אני מצהיר שאינני מיופה כוחו/ה של החתום/ה ואינני מועמד להיות כזה ,ואין לי כל
אינטרסים כלכליים או אחרים מול חותם/ת המסמך.
(גם לבני משפחה ,רופאים ,עו"ד וכו' יכולים להיות אינטרסים כלכליים) ]
שם ____________ מס' ת"ז ____________ כתובת _____________
עד:
טלפון _________________ טלפון נייד ________________
חתימה ______________ תאריך _______________
עד:

שם ____________ מס' ת"ז ____________ כתובת _____________
טלפון _________________ טלפון נייד ________________
חתימה ______________ תאריך _______________

חתימת מוסר המידע הרפואי
אני __________________ ,רופא מומחה * ,מאשר בזאת כי רשמתי את תמצית המידע
הרפואי ומסרתי למר /לגב' __________________ בתאריך _________ הסבר
בדבר מצבו /ה הרפואי ,לרבות מידע רפואי בדבר מצבו /ה שהוא רלוונטי למתן ההנחיות וכן
מידע רפואי הדרוש לו /ה באופן סביר לשם מתן הנחיות רפואיות מקדימות .עוד אני מאשר כי
הסברתי לו /ה את המונחים הרפואיים שבטופס זה ,וכי התרשמתי כי הוא /היא הבין /נה את
המידע שמסרתי לו /ה.
* ימולא כאשר נקבע לגבי נותן ההנחיות כי הוא חולה הנוטה למות.
אני __________________ רופא /אחות מוסמכת * (מחק את המיותר) מאשר בזאת כי
רשמתי את תמצית המידע הרפואי ומסרתי למר /לגב' __________________
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בתאריך _________ מידע רפואי הדרוש לו /ה באופן סביר לשם מתן הנחיות רפואיות
מקדימות .עוד אני מאשר כי הסברתי לו /ה את המונחים הרפואיים שבטופס זה ,וכי התרשמתי
כי הוא  /היא הבין /נה את המידע שמסרתי לו /ה.
* ימולא כאשר נותן ההנחיות אינו מי שנקבע לגביו כי הוא חולה הנוטה למות.
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ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה
הנוטה למות
טופס זה מיועד למילוי בידי אדם המעוניין למנות מיופה כוח כדי שיהיה מוסמך להחליט
במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן או שלא יינתן לו ,אם יהיה חולה הנוטה למות שאינו בעל
כשירות ,או חולה הנוטה למות בשלב סופי שאינו בעל כשירות.
אני החתום מטה___________________ מס' ת"ז__________________ ,שנת
לידה______________ כתובת____________ ,בעל כשירות כהגדרתו ב"חוק החולה
הנוטה למות ,התשס"ו( "2005-להלן "חוק החולה הנוטה למות") ,נותן בזה ,לפי הוראות "חוק
החולה הנוטה למות" ,ייפוי כוח:
לצורך מתן ייפוי הכוח אני מצהיר כדלקמן:
(א) ( )1מצבי הרפואי הנוכחי הוא:
בריא בדרך כלל
נקבע לגביי כי אני חולה הנוטה למות
( )2קיבלתי מידע רפואי מרופא או מאחות מוסמכת
פירוט מידע רפואי (יירשם על ידי הרופא המומחה):
(ב) ידוע לי כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו רק אם ייקבע לגביי שאני חולה הנוטה למות ולאחר
הוצאתי מחזקת היותי כשיר ,ושאני סובל סבל משמעותי ,והכול לפי הוראות "חוק החולה
הנוטה למות".
(ג) ידוע לי שאם ייקבע לגביי כי אני חולה הנוטה למות ,אך לא הוצאתי מחזקת כשירותי ,לא
ייכנס ייפוי הכוח לתוקף ורצוני באותה העת יגבר.
(ד) ידוע לי כי אני רשאי לשנות או לבטל את ייפוי הכוח בכל עת ,וכל עוד לא ייקבע לגבי שאיני
בעל כשירות כאמור ב"חוק החולה הנוטה למות"; אופן הביטול יהיה במתן ייפוי כוח חדש ,או
בטופס ביטול בנוסח שבתוספת הרביעית.
(ה) ידוע לי כי תוקף ייפוי כוח זה הוא חמש שנים או עד לתקופה שאינה עולה על חמש שנים,
כמצוין להלן (ניתן למלא תאריך שאינו עולה על חמש שנים מתאריך החתימה על ייפוי הכוח).
אני נותן בזה ייפוי כוח למנויים להלן ,כדי שיפעלו בשמי בעת שאהיה חולה הנוטה למות ,או
בעת שאהיה חולה הנוטה למות בשלב סופי ,ובאותה עת לא אוכל לתת הנחיות והסכמות
לטיפולים רפואיים או להימנעות מטיפולים רפואיים בגלל היעדר יכולת שכלית ,נפשית או
גופנית לעשות זאת ,ואסבול סבל משמעותי ,וכדי שיפעלו בהתאם להנחיות בייפוי כוח זה ,אני
נותן את ייפוי הכוח ל-
 .1ת"ז_______________ ,כתובת______________________ .אם לא יוכל או
יסרב האדם האמור לעיל להיות מיופה הכוח שלי ,אני ממנה במקומו להיות מיופה כוח שלי את
 .2ת"ז__________________,כתובת____________________.
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ידוע לי כי רק אם אהיה במצב של סבל משמעותי ,כפי שייקבע על ידי להלן ,ואהיה חולה נוטה
למות חסר כשירות ,יימנעו מלטפל בי טיפול רפואי בי בהתאם להנחיות הרפואיות המקדימות
שבמסמך זה; סבל משמעותי בעבורי הוא (סמן ומלא אחת או יותר מהאפשרויות) –
היזקקות למתן מזון באמצעים מלאכותיים;
מצב שבו אני מחוסר הכרה;
מצב שבו אני משותק בארבע גפיים;
מצב של שיטיון (דמנציה – ;)Dementia
היזקקות לכל אחד מטיפולים רפואיים אלה:
אחד מהמצבים האלה:
ידוע לי כי אם לא מילאתי מהו סבל משמעותי בעבורי איחשב כסובל סבל משמעותי רק אם
אסבול כאב או סבל ,שאדם סביר היה מוכן לעשות מאמץ ניכר כדי להימנע ממנו או לסלקו,
אף אם הדבר כרוך בפגיעה משמעותית באיכות חייו או בתוחלת חייו ,ורק במצב זה ,אם אהיה
חולה נוטה למות חסר כשירות ,יפעלו בהתאם להנחיות רפואיות אלה.
(בחר את אחת החלופות שלהלן)
א .מיופי כוחי יוכלו לקבל כל החלטה בדבר טיפול רפואי או אי-טיפול רפואי בי בכל הנוגע
לכל הטיפולים הרפואיים מאריכי החיים ,בין שמדובר בהסכמה למתן טיפול רפואי מאריך
חיים ,ובין שמדובר בהימנעות מטיפול רפואי מאריך חיים.
ב .מיופי כוחי רשאים לפעול בשמי רק בהסכמה למתן טיפול רפואי חריג מאריך חיים ,גם
כאשר לדעת המטפלים אין להם הצדקה בנסיבות העניין ,אך אין הם רשאים לקבל החלטה
בדבר הימנעות מטיפול רפואי מאריך חיים.
ג .מיופה הכוח רשאי להחליט לגבי הטיפולים המנויים להלן והמסומנים
לתת לי טיפול רפואי מאריך חיים או להימנע מלתת לי טיפול רפואי מאריך חיים –
סמן מה כלול
ג .1במצב של חולה הנוטה למות:
בייפוי הכוח
(א) ביצוע החייאה בכל דרך אפשרית
(ב) ביצוע החייאה בדרך של עיסוי לב חיצוני
(ג) ביצוע החייאה בדרך של הנשמה על ידי הכנסת צינור לקנה הנשימה
(ד) ביצוע החייאה בדרך של מתן תרופות החייאה
(ה) ביצוע החייאה בדרך של הלם חשמלי
(ו) חיבור למנשם (מכשיר להנשמה מלאכותית) עם קוצב זמן
אם סימנת שמיופה הכוח יוסמך ,האם יוסמך לקבוע את משך הזמן? (מחק את המיותר)
(ז) חיבור לדיאליזה
אם סימנת שמיופה הכוח יוסמך ,האם יוסמך להימנע מהמשך טיפול בדיאליזה אם יתברר
שאין תוחלת לטיפול?
(ח) ניתוחים גדולים (כגון כריתת גפה נמקית או כריתת איבר פנימי נמקי)
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(ט) ניתוחים קטנים (כגון כריתת אצבע נמקית)
(י) הקרנות במחלה ממארת
(יא) כימותרפיה במחלה ממארת
(יב) אנטיביוטיקה במצב של אלח-דם חמור ועמיד לטיפולים אנטיביוטיים שגרתיים
(יג) בדיקות אבחוניות (דם ,צילומי רנטגן ,מוניטור)
ג .2במצב של חולה הנוטה למות בשלב סופי:
(א) ביצוע החייאה בכל דרך אפשרית
(ב) ביצוע החייאה בדרך של עיסוי לב חיצוני
(ג) ביצוע החייאה בדרך של הנשמה על ידי הכנסת צינור לקנה הנשימה
(ד) ביצוע החייאה בדרך של מתן תרופות החייאה
(ה) ביצוע החייאה בדרך של הלם חשמלי
(ו) חיבור למנשם (מכשיר להנשמה מלאכותית) עם קוצב זמן
אם סימנת שמיופה הכוח יוסמך ,האם יוסמך לקבוע את משך הזמן? (מחק את המיותר)
(ז) חיבור לדיאליזה
אם סימנת שמיופה הכוח יוסמך ,האם יוסמך להימנע מהמשך טיפול בדיאליזה אם יתברר
שאין תוחלת לטיפול?
(ח) ניתוחים גדולים (כגון כריתת גפה נמקית או כריתת איבר פנימי נמק)
(ט) ניתוחים קטנים (כגון כריתת אצבע נמקית)
(י) הקרנות במחלה ממארת
(יא) כימותרפיה במחלה ממארת
(יב) אנטיביוטיקה במצב של אלח-דם חמור ועמיד לטיפולים אנטיביוטיים שגרתיים
(יג) בדיקות אבחוניות (דם ,צילומי רנטגן ,מוניטור)
(יד) טיפולים שגרתיים ,כגון מתן אנטיביוטיקה ,דם ומוצריו
(טו) טיפולים במחלות נלוות ,כגון מתן אינסולין
(טז) מתן מזון ונוזלים בדרך מלאכותית
(יז) מתן תרופות וטיפולים מקלים
ג .3מצבי חירום אחרים
(יש למלא סעיף זה רק אם ברצונך שייפוי הכוח יחול גם לגבי מצב חירום שונה מהאמור לעיל)
ג .4הוראות אישיות שאינן מנויות לעיל:
ג .5בכל שאלה רפואית הנוגעת לטיפול בי בתנאים האמורים לעיל ,אני מנחה את המטפלים
בי לפנות ראשית למיופה הכוח הראשון; לא ניתן להשיג את מיופה הכוח במועד הדרוש ,או
שהוא אינו יכול או סירב למלא את תפקידו ,אני מנחה את המטפלים בי לפנות למיופה הכוח
השני.
ד )1( .נוסף על ייפוי כוח זה ,נתתי גם הנחיות רפואיות מקדימות ,ואני מנחה את המטפלים בי
לפעול הן בהתאם להנחיות האמורות והן בהתאם לייפוי כוח זה.
(סמן אם כן)
( )2כן אני מנחה בזה כי במקרה של ניגוד בין הנחיה רפואית מקדימה לבין הוראה של מיופה
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הצהרה וחתימה
יידוע אנשים נוספים על ייפוי הכוח
(אין חובה ליידע ,ואולם יש בכך כדי לשפר את הסיכוי ליישום יעיל ונכון של ההנחיות; נא לסמן
באופן ברור ולהשלים את הפרטים כנדרש).
אני מצהיר בזה כי שוחחתי עם האנשים הרשומים מטה על אודות מסמך זה ,וכי להם עותק
מהמסמך הזה (מחק את המיותר).
_________________________________________
		
בן זוג פרטיו:
_________________________________________
בן משפחה פרטיו:
_________________________________________
		
רופא פרטיו:
_________________________________________
		
עו"ד פרטיו:
_________________________________________
		
אחר פרטיו:

נספחים

כוח ,תגבר הוראה של – ( ) הנחיה רפואית מקדימה; ( ) הוראה של מיופה כוח.
(בחר באחת החלופות)
( )3ידוע לי כי בהיעדר הוראה לפי סעיף ( )2לעיל בקשר לסתירה בין הנחיות רפואיות מקדימות
לבין ייפוי הכוח ,תהיה עדיפה ההנחיה הרפואית המקדימה ,ואולם אם ייפוי הכוח ניתן תקופה
משמעותית לאחר מתן ההנחיה ,תכריע בדבר ועדה מוסדית.
( )4הוראות נוספות בדבר סתירה בין הנחיות רפואיות מקדימות לבין ייפוי כוח –

חתימת נותן ייפוי הכוח
(יש לחתום בפני שני עדים)
אני חותם על מסמך זה לאחר שיקול דעת מעמיק ומתוך רצון חופשי ועצמאי ,ולא מתוך לחץ
משפחתי ,חברתי או אחר.
חתימה _______________ טלפון______________
טלפון נייד_____________________
תאריך________________________.

חתימת עדים
(שני העדים צריכים לחתום באותו מעמד)
אנו החתומים מטה מעידים המסמך דלעיל
לנו אישית
לפנינו באמצעות תעודה מזהה הכוללת תמונה
(יש לסמן אחת משתי האפשרויות)
כן בנוכחותי ,וכי בעיני לעניין ,ובלא סימנים להפעלת לחץ .
אני מצהיר שאינני של ואינני מועמד להיות כזה ,ואין לי כל אינטרסים כלכליים או אחרים
המסמך( .לא יהיה עד בעל אינטרס כלכלי או אחר ,לרבות בן משפחה בעל אינטרס כלכלי או
אחר ,אך יכול שרופא או אחות יהיו עד).
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עד:

שם ____________ מס' ת"ז ____________ כתובת _____________
טלפון _________________ טלפון נייד ________________
חתימה ______________ תאריך _______________

עד:

שם ____________ מס' ת"ז ____________ כתובת _____________
טלפון _________________ טלפון נייד ________________
חתימה ______________ תאריך _______________

חתימת מוסר המידע הרפואי
אני ,רופא מומחה ,מאשר בזאת כי מסרתי בתאריך____________ הסבר בדבר מצבו
הרפואי ,לרבות מידע רפואי בדבר מצבו שהוא רלוונטי למתן ייפוי הכוח וכן מידע רפואי הדרוש
לו באופן סביר לשם מתן ייפוי הכוח ,וכי הסברתי לו את המונחים הרפואיים שבטופס זה .כן
רשמתי את תמצית המידע הרפואי שבסעיף (א).
אני מאשר בזאת כי מסרתי בתאריך ________________מידע רפואי הדרוש לו באופן
סביר לשם מתן ייפוי הכוח.
שם____________________ ת"ז___________________
כתובת_______________ טלפון_______________________
טלפון נייד______________
חתימה ______________ תאריך.
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הטופס כתוב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
טופס זה מיועד למילוי בידי אדם המעוניין למנות מיופה כוח ,כדי שיהיה מוסמך להחליט
במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן או שלא יינתן לו ,אם יוגדר כחולה הנוטה למות שאינו בעל
כשרות ,או חולה הנוטה למות בשלב סופי שאינו בעל כשרות
הטופס אינו מיועד לחולים שבזמן מילוי הטופס הוגדרו כ"חולים הנוטים למות".
לפני מילוי הטופס ,חשוב לקרוא בעיון ולפעול לפי הכתוב בהנחיות למילוי הטופס >
אני החתום מטה –
שם משפחה______________ :
		
שם פרטי_____________ :
מספר תעודת זהות ישראלית (  9ספרות)_________________ :
(רק אם אין תעודת זהות ישראלית)
ארץ הנפקת דרכון זר_________________ :
מספר דרכון זר_________________ :
מען_________________ :
		
שנת לידה_____________ :
ישוב_________________ :
		
ארץ_________________ :
מספר ברחוב_________________ :
רחוב_________________ :
מספר דירה_________________ :
מספר כניסה____________ :
מספר ת"ד_________________ :
מיקוד_________________ :
מיקוד ת"ד______________ :
מספר טלפון נייד*_________________ :
דואראלקטרוני*_________________ :
* לא חובה
אני בעל כשרות כהגדרתו בחוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו) 2005 -להלן :חוק החולה
הנוטה למות( ,נותן בזה ,לפי הוראות חוק החולה הנוטה למות ,ייפוי כוח ,ולצורך מתן ייפוי הכוח
אני מצהיר כדלקמן כי מצבי הרפואי הנוכחי הוא שלא נקבע לגבי על ידי רופא אחראי שאני
חולה נוטה למות ,נותן בזה ייפוי כוח למנוי/ים להלן:
שם משפחה______________ :
		
שם פרטי_____________ :
מספר תעודת זהות ישראלית (  9ספרות)_________________ :
(רק אם אין תעודת זהות ישראלית)
ארץ הנפקת דרכון זר_________________ :
מספר דרכון זר_________________ :
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– נוסח מקוצר (חלופה א'+ב')
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מען_________________ :
ישוב_________________ :
מספר ברחוב_________________ :
מספר דירה_________________ :
מספר ת"ד_________________ :

		
שנת לידה_____________ :
		
ארץ_________________ :
רחוב_________________ :
מספר כניסה____________ :
מיקוד_________________ :
מיקוד ת"ד______________ :
מספר טלפון נייד*_________________ :
דואראלקטרוני* *_________________ :לא חובה
שהוא מעל גיל  17ושלא ידוע לי שהוכרז פסול דין ,על מנת שיפעל בשמי בעת שאהיה חולה
הנוטה למות ,או בעת שאהיה חולה הנוטה למות בשלב סופי ,ובאותה עת לא אוכל לתת
הנחיות והסכמות לטיפולים רפואיים או להימנעות מטיפולים רפואיים בגלל היעדר יכולת
שכלית ,נפשית או גופנית לעשות זאת ,ואסבול סבל משמעותי ,וכדי שיפעל בהתאם להנחיות
בייפוי כוח זה.
אם לא יוכל או יסרב האדם האמור לעיל להיות מיופה הכוח שלי ,אני ממנה במקומו להיות
מיופה כוח שלי את:
שם משפחה______________ :
		
שם פרטי_____________ :
מספר תעודת זהות ישראלית (  9ספרות)_________________ :
(רק אם אין תעודת זהות ישראלית)
ארץ הנפקת דרכון זר_________________ :
מספר דרכון זר_________________ :
מען_________________ :
		
שנת לידה_____________ :
ישוב_________________ :
		
ארץ_________________ :
מספר ברחוב_________________ :
רחוב_________________ :
מספר דירה_________________ :
מספר כניסה____________ :
מספר ת"ד_________________ :
מיקוד_________________ :
מיקוד ת"ד______________ :
מספר טלפון נייד*_________________ :
דואראלקטרוני*_________________ :
* לא חובה
(א) ידוע לי כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו ,רק אם ייקבע לגביי שאני חולה הנוטה למות ולאחר
הוצאתי מחזקת היותי כשר ,ושאני סובל סבל משמעותי ,והכל לפי הוראות חוק החולה הנוטה
למות.
(ב) ידוע לי שאם ייקבע לגבי כי אני חולה הנוטה למות ,אך לא הוצאתי מחזקת כשרותי ,לא
ייכנס ייפוי הכוח לתוקף ורצוני באותה העת יגבר.
(ג) ידוע לי כי אני רשאי לשנות או לבטל את ייפוי הכוח בכל עת ,וכל עוד לא ייקבע לגבי שאיני
בעל כשרות כאמור בחוק החולה הנוטה למות; אופן הביטול יהיה במתן ייפוי כוח חדש ,או
בטופס ביטול בנוסח שבתוספת הרביעית.
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(ד) ידוע לי כי תוקף ייפוי כוח זה הוא חמש שנים ,או עד ליום_______________ (ניתן
למלא תאריך שאינו עולה על חמש שנים מתאריך החתימה על ייפוי הכוח).
(ה) ידוע לי ואני מעוניין שייפוי כוח זה יהיה נגיש במערכת ממוחשבת לכל מטפל שהדבר יהיה
דרוש לו לצורך הטיפול בי כדי שיוכל למלא את רצונותיי באמצעות מיופה הכוח ,אלא אם
ביקשתי אחרת להלן:
 אני מבקש שייפוי כוח זה לא יהיה נגיש במערכת הממוחשבת לכל מטפל שהדבר יהיה
דרוש לו לצורך הטיפול בי.
(ו) לפי החוק ,אם אהיה חולה נוטה למות ולא אהיה כשיר לקבל החלטות ,ניתן יהיה להימנע
מטיפול בי רק אם אסבול "סבל משמעותי" .סבל משמעותי מוגדר בחוק ככאב או סבל ,שאדם
סביר היה מוכן לעשות מאמץ ניכר כדי להימנע ממנו או לסלקו ,אף אם הדבר כרוך בפגיעה
משמעותית באיכות חייו או בתוחלת חייו.
בנוסף ,עבורי ,סבל משמעותי הוא גם כל אחד מהמצבים המפורטים להלן:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(ז) לשם ההבהרה ,במצב שאוגדר כחולה הנוטה למות בשלב הסופי ,ו\או במצב סופני מיידי
ולא אהיה כשיר\ה
לקבל החלטות  ,אני מבקש\ת בזאת להימנע מ:
 כל סוג של החייאה
 התחלה של כל סוג של הנשמה מלאכותית
 כל סוג של הזנה מלאכותית
(ח) מיופה כוחי יוכל לקבל כל החלטה הנוגעת לטיפול הרפואי בי ,כולל טיפול מאריך חיים ,בין
אם מדובר בהסכמה או בסירוב ובהימנעות מהטיפול המוצע ,והכל במגבלות החוק.
(ט) למען הסר ספק ,ייפוי כוח זה מתייחס רק לנושאי טיפול רפואי וסיעודי במצב בו אוגדר
כ"חולה הנוטה למות" ולא תקף לעניינים כספיים ורכוש.
(י)התייחסות להנחיות רפואיות מקדימות  /מסמכים אחרים (יש לסמן  Xבמשבצות המתאימות)
 בנוסף לייפוי כוח זה ,נתתי גם הנחיות רפואיות מקדימות.
במקרה של ניגוד בין הנחיה רפואית מקדימה לבין הוראה של מיופה כוח ,תגבר :
 ההנחיה רפואית המקדימה
 הוראות מיופה הכוח
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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חתימת נותן ייפוי הכוח
יש לחתום בפני שני עדים באותו זמן – (אם נותן ייפוי הכוח אינו דובר או קורא עברית יש לציין
שם מלא ומס' ת"ז של מי שתרגם עבורו את ההסברים וההוראות שבטופס)  -אני חותם על
מסמך זה לאחר שיקול דעת מעמיק ומתוך רצון חופשי ועצמאי ,ולא מתוך לחץ משפחתי,
חברתי או אחר.
תאריך _________________ חתימה ___________________
פרטי מתורגמן (אם יש):
שם משפחה______________ :
		
שם פרטי_____________ :
מספר תעודת זהות ישראלית (  9ספרות)_________________ :
		
תאריך_______________ :

חתימה_______________ :

חתימת העדים
(שני העדים צריכים לחתום באותו מעמד עם נותן ההנחיות).
אנו החתומים מטה מעידים שחותם המסמך מוכר לנו אישית ו/או הזדהה בפנינו באמצעות
תעודה מזהה הכוללת תמונה ,חתם על המסמך בנוכחותי ובנוכחות העד השני ,והוא נראה
בעיני ערני מדבר לעניין ,וללא סימנים להפעלת לחץ עליו.
אני מצהיר שאינני מיופה כוחו של החתום ואינני מועמד להיות כזה ,ואין לי כל אינטרסים
כלכליים או אחרים מול חותם המסמך.
עד : 1
שם משפחה______________ :
		
שם פרטי_____________ :
מספר תעודת זהות ישראלית (  9ספרות)_________________ :
(רק אם אין תעודת זהות ישראלית)
ארץ הנפקת דרכון זר_________________ :
מספר דרכון זר_________________ :
מען_________________ :
		
שנת לידה_____________ :
ישוב_________________ :
		
ארץ_________________ :
מספר ברחוב_________________ :
רחוב_________________ :
מספר דירה_________________ :
מספר כניסה____________ :
מספר ת"ד_________________ :
מיקוד_________________ :
מיקוד ת"ד______________ :
מספר טלפון נייד*_________________ :
דואר אלקטרוני*( _________________ :לא חובה)
חתימה ____________________
תאריך_________________ :
(לבעל מקצוע :גם חותמת)__________________ :
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עד : 2
שם משפחה______________ :
		
שם פרטי_____________ :
מספר תעודת זהות ישראלית (  9ספרות)_________________ :
(רק אם אין תעודת זהות ישראלית)
ארץ הנפקת דרכון זר_________________ :
מספר דרכון זר_________________ :
מען_________________ :
		
שנת לידה_____________ :
ישוב_________________ :
		
ארץ_________________ :
מספר ברחוב_________________ :
רחוב_________________ :
מספר דירה_________________ :
מספר כניסה____________ :
מספר ת"ד_________________ :
מיקוד_________________ :
מיקוד ת"ד______________ :
מספר טלפון נייד*_________________ :
דואר אלקטרוני*( _________________ :לא חובה)
חתימה ____________________
תאריך_________________ :
(לבעל מקצוע :גם חותמת)__________________ :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

חתימת מיופי הכוח (מומלץ):
רצוי לעודד שיחה בין נותן ייפוי הכוח לבין מיופה הכוח ,
כדי שמיופה הכוח יוכל לייצג העדפותיו לטיפול בסוף החיים בעת הצורך בפני הרופא האחראי.
שם משפחה______________ :
		
שם פרטי_____________ :
מספר תעודת זהות ישראלית (  9ספרות)_________________ :
(רק אם אין תעודת זהות ישראלית)
ארץ הנפקת דרכון זר_________________ :
מספר דרכון זר_________________ :
מען_________________ :
		
שנת לידה_____________ :
ישוב_________________ :
		
ארץ_________________ :
מספר ברחוב_________________ :
רחוב_________________ :
מספר דירה_________________ :
מספר כניסה____________ :
מספר ת"ד_________________ :
מיקוד_________________ :
מיקוד ת"ד______________ :
מספר טלפון נייד*_________________ :
דואר אלקטרוני*( _________________ :לא חובה)
חתימה ____________________
תאריך_________________ :
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The Central Data Bank of Advance Medical Directives
Ministry of Health
irmiyahu St., Jerusalem 944672439
il.gov.health.moh@meida.maagar
Tel: *5400 Fax: 02-5655916
המרכז להנחיות רפואיות מקדימות
משרד הבריאות
רח' ירמיהו  , 39ירושלים 9446724
maagar.meida@moh.health.gov.il
טל * 5400 :פקס02--5655916 :

לפני שאת/ה שולח/ת...
כדי למנוע טעויות שכיחות במילוי טופס ייפוי כוח )מקוצר( ,ולחסוך התכתבויות מיותרות לתיקון
הליקויים ,אנא בדוק את כל הבאים טרם משלוח הטופס.
עמ' 1
• חובה עליך לציין כתובת מגורים עדכנית בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין.
• הנך רשאי לציין גם כתובת נוספת למשלוח דואר.
עמ' 1--2
• יש למלא שם מיופה הכוח ,מס' זהות שלו וכתובתו המעודכנת בהתאם לרישום במרשם
האוכלוסין ולהוסיף מס' טלפון.
עמ' 3
• במידה והנך ממלא גם הנחיות רפואיות מקדימות:
• עליך לסמן זאת ולשלוח אלינו גם את טופס ההנחיות הרפואיות.
• עליך לסמן במקרה של ניגוד בין הנחיה רפואית לבין ייפוי כוח ,איזה הוראה תגבר.
עמ' 3--4
• עליך לחתום ולהחתים שני עדים ,שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה .העדים ואתה
תחתמו באותו מעמד באותו תאריך! -
• עד אינו רשאי לשמש גם כמיופה כוח (וההיפך).
• יש לצרף צילום ברור של ת.ז .כולל ספח.
• יש לשלוח את הטופס המקורי (ולא צילום) בדואר רשום לכתובת:
המרכז להנחיות רפואיות מקדימות
משרד הבריאות
רח' ירמיהו  , 39ירושלים
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הסכם ממון בין בני זוג נשואים או העתידים
להינשא

בין :מר ___________ מס' ת"ז____________________
מרחוב _____________
מצד אחד
(אשר ייקרא להלן)" " :

ובין :גב' ____________ מס' ת"ז___________________
מרחוב _______________
מצד שני
(אשר תיקרא להלן)" " :

נספחים

שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש_________ שנת____________

הואיל והצדדים להסכם נישאו  /מעוניינים להינשא כדת וכדין בישראל.
והואיל וברצון הצדדים להסדיר היחסים שביניהם ,לרבות היחסים הכספיים.
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1כל הרכוש שהיה או יהיה בבעלותו של אחד מן הצדדים בעת נישואיהם זל"ז ,לרבות נכסים
בעין ו/או מוחשיים ו/או אישיים; לרבות מה שיצמח ו/או מה שיופק מהם ,דמי שכירותם,
פירותיהם ,הכנסותיהם ,ו/או רווח כלשהו מהם ,אשר היה או יהיה לאחר הצדדים מיום
הנישואים ואילך ,לרבות בזמן נישואיהם ,מכל מקור אשר יהיה (להלן "הרכוש הנפרד") יהיה
רכושו הבלעדי של אותו צד שהינו הבעלים בעת נישואיהם; ויהיה משוחרר ונקי מכל זכות,
טענה ,תביעה ,או דרישה ,מכל סוג שהוא ,מן הצד השני.
 .2על הרכוש הנפרד לא יחול "הסדר איזון המשאבים" כמשמעו בחוק יחסי ממון בין בני זוג,
תשל"ג.1973-
 .3כמו כן ,מסכים ומתחייב כל צד שלא לדרוש ו/או לטעון לזכות כלשהי ברכוש הנפרד של
הצד השני בין בזמן הנישואים ובין לאחר פקיעתם ,אם מכוח גירושים ואם מכוח פטירת כל צד,
לרבות נגד יורשיו ,המוציא לפועל או המנהל של עיזבונו ,למעט האמור מפורשות בהסכם זה.
 .4בלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי הרכוש הנפרד של __________________
כולל ,בין היתר _______________ והרכוש הנפרד של ______________________
כולל ,בין היתר ,את_______________________________ .
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נספחים

תכנון משפטי לקראת זיקנה
 .5הצדדים מסכימים כי רק לגבי נכסים ,חשבונות וזכויות מכל סוג שהוא ,אשר יירשמו על
שם שני בני הזוג בחלקים שווים או שונים ,יחול שיתוף ,ואילו כל נכס אחר שייצבר במהלך
הנישואים ויהיה רשום על שם צד אחד בלבד יהיה שייך רק לאותו צד שעל שמו רשומים הזכות
או הרכוש.
 .6מלבד האמור בהסכם זה אין ולא יהיו לצדדים תביעות כלשהן ,מכל סוג ,כלפי רעהו
במקרה של פירוד או מוות.
 .7כל שינוי של הסכם זה ,כולו או מקצתו ,ייעשה אך ורק בכתב ובאישור הערכאה המוסמכת.
 .8הצדדים מצהירים שקראו הסכם זה ,מבינים תוכנו ונפקותו המשפטיים ,והרי הם חותמים
עליו מרצונם הטוב והחופשי ללא לחץ או כפייה.
ולראיה באו על החתום:
_________________

_______________________

אישור הערכאה המוסמכת  :בהסכם טרום נישואים אצל נוטריון ,רושם נישואים המוסמך על פי
חוק .לאחר נישואים אישור על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי.
חשוב להדגיש כי האישור הוא הכרחי ובלי אישור רשמי לא יהיה תוקף משפטי להסכם אלא
לכל היותר הצהרת כוונות
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הסכם פשוט לחיים משותפים

בין :מר ___________ מס' ת"ז________________
מרחוב _____________
מצד אחד
(אשר ייקרא להלן)" " :

ובין :גב' ____________ מס' ת"ז_______________________
מרחוב _______________
(אשר תיקרא להלן)" " :

נספחים

שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש_________ שנת____________

מצד שני
הואיל והצדדים להסכם זה הם פנויים ,ולכל אחד מהם ,או לאחד מהם ,יש /אין ילדים מנישואים
קודמים
והואיל וברצון הצדדים לעבור להתגורר יחד ואין ברצונם להינשא זה לזו.
והואיל וברצון הצדדים להסדיר היחסים שביניהם לרבות היחסים הכספיים.
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
 .5במקרה של פירוד ,הרי לא תהיה שום חלוקה ו/או איזון משאבים כספיים ,וכל צד הינו
ויהיה הבעלים של כל זכות הרשומה ו/או שתהא רשומה ו/או המוחזקת על ידו.
 .6מלבד האמור בהסכם זה אין ולא יהיו לצדדים תביעות כלשהן ,מכל סוג ,כלפי רעהו
במקרה של פירוד או מוות.
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נספחים

תכנון משפטי לקראת זיקנה
 .7הצדדים מצהירים שקראו הסכם זה ,מבינים תוכנו ונפקותו המשפטיים והרי הם חותמים
עליו
מרצונם הטוב והחופשי ללא לחץ או כפייה.
ולראיה באו על החתום:
_________________

_______________________

הסדרת תרומת איברים – תקנות האנטומיה והפתולוגיה ,התשי"ד1954-

אני __________________ מס' ת"ז _________________
מבקש ומסכים שגופתי תנותח לאחר פטירתי לשם הוצאת חלקים ממנה לריפויו של אדם
(תרומת איברים)
*הגבלות (אם ההסכמה מוגבלת לאיברים או חלקים מסוימים בלבד  ,יש לציין זאת) –
________________________________________________________
תאריך ________
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חתימה ________
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הסדרת תרומת הגופה למדע – תקנות האנטומיה
והפתולוגיה ,התשי"ד1954 -

תאריך____________
חתימה____________

נספחים

אני _________ מס' ת"ז _____________
ממבקש ומסכים שגופתי תשמש למטרות מדעיות בבית הספר לרפואה____________.
כן הנני מבקש כי לאחר פטירתי יודיעו המחזיקים בי ו/או קרוביי לבית הספר לרפואה הנ"ל
וזאת לשם העברת גופתי לשימוש למטרות מדעיות.

בקשה להסדרת הקבורה
אני ______________ מס' ת"ז _______________:
לאור השקפת עולמי ,אמונותיי והדרכים שבהן נהגתי כל חיי מבקש בזאת להסדיר את קבורתי
לאחר פטירתי כדלקמן:
.1
.2

קבורה אזרחית /דתית /בטקס אחר
שריפת גופה  /קבורה בארון /על פי ההלכה

בקשות נוספות:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
אוקיר ואודה לכל יקיריי וקרוביי אם יעשו כל שבידיהם על מנת להגשים בקשתי האחרונה ,כפי
שהיא מובעת במסמך זה.
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תכנון משפטי לקראת זיקנה

נספחים

צוואה מוסרית
ברצוני לרשום צוואה ולחקוק בה את אמונותיי וערכיי לשם הנחלתם לקרוביי ,בני משפחתי
ולדורות הבאים.
אני הח"מ______________________ מס' ת"ז___________ מבקש ומצווה על
קרובי לנהוג כדלקמן:
____________________
.1
_____________________
.2
____________________
.3
___________________
.4
על אף שהנני יודע כי צוואתי זו היא בעלת תוקף מוסרי שאינו תוקף משפטי מחייב ,הריני
מקווה ומאמין בלב שלם כי קרוביי ומכריי יבחרו לכבד את זכרי בקיום הערכים והמנהגים
המנויים בצוואה זו.

____________
שם מלא וחתימה

במקום_____________
בשנה_________
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בחודש___________

תכנון משפטי לקראת זיקנה

צוואה פשוטה בפני עדים

__________________________________________________.1
__________________________________________________.2
__________________________________________________.3
___________________________________________________.4

נספחים

ברצוני לרשום צוואה ולהביע בה את רצוני האחרון ואת הוראותיי על מה שייעשה בכל
נכסיי לאחר אריכות ימיי ושנותיי ,לכן אני הח"מ_______________________ מס'
ת"ז______________  ,בהיותי בדעה צלולה ומיושבת עליי ומוכשר/ת לצוות מכל
הבחינות הדרושות על פי דין ,מצווה ומביע/ה בזאת ,מרצוני החופשי ,ברוח נכונה ,מבלי כל
אונס ,פיתוי ,כפייה ,רמייה ,השפעה בלתי הוגנת ,תחבולה או תרמית ,את כל אשר ייעשה בנכסיי
לאחר מותי לאמור:

 .5צוואה זו מבטלת כל צוואה אחרת הקודמת לה.

ולראיה באתי על החתום מרצוני הטוב והחופשי ובהכרה מלאה:
במקום_____________
בשנה_________

ביום____________

בחודש___________

____________
שם מלא וחתימה
אנו הח"מ:
בהיותנו למעלה מגיל  18שנים ,מאשרים בזה כי ה"ה המצווה _______________ (פרטי
המצווה) חתם/ה בנוכחות שנינו על הצוואה דלעיל ,בדעה צלולה ,מרצונו/ה הטוב והחופשי,
ובלי כל אונס וכפייה.
ולראיה באנו על החתום בנוכחות המצווה הנ"ל.
ביום_________________ בחודש_______________ בשנה__________
_____________
שם מלא וחתימה

________________
שם מלא וחתימה
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