הליך מינוי אפוטרופוס
הנושאים בהם עוסק דף המידע:
-

הליך מינוי אפוטרופוס

-

כלים נוספים לתכנון עתידי (בחירת אפוטרופוס)

כיצד מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס?
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס ל"אדם שאינו
יכול ,דרך קבע או דרך ארעי ,לדאוג לענייניו ,כולם או מקצתם ,ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם
במקומו".
בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם וכן בקשה להחלפת אפוטרופוס ,יש להגיש לבית המשפט לענייני
משפחה בתחום השיפוט בו מתגורר האדם שזקוק למינוי (בקרב האוכלוסייה המוסלמית -ניתן
להגיש את הבקשה גם בבית הדין השרעי).
באתר האינטרנט של הרשות השופטת ,ניתן למצוא טפסים להגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף
(=עניינים אישיים ורפואיים) ,לרכוש או למינוי כללי (לגוף ולרכוש) ,וכן ,בקשה למינוי אפוטרופוס
להתערבות רפואית דחופה.
(!) בית המשפט ימנה אפוטרופוס ,רק אם אין כלים אחרים להגנה על ענייניו של האדם .לדוגמא,
אם האדם הפקיד ייפוי כוח מתמשך בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי ,לא ימונה אפוטרופוס לאותם
עניינים( .הסבר על ייפוי כוח מתמשך ראו בפרק " :5כלים נוספים לסיוע ולתמיכה")
(!) ככל הניתן ,על בית המשפט לשמוע את דעתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.
•

בבקשות למינוי אפוטרופוס ,יש לרשום את בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ממשרד
הרווחה והשירותים החברתיים כמשיב לבקשה.
להלן קישור לדרכי ההתקשרות עם לשכות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה

(!) מידע נוסף על הליך המינוי באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים .

בקשה למינוי אפוטרופוס

בית המשפט לענייני משפחה
-
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מינוי אפוטרופוס

פיקוח על ידי
האפוטרופוס הכללי

כלים נוספים לתכנון עתידי (בחירת אפוטרופוס)
ישנם מספר כלים המאפשרים לאדם או לקרוביו להתכונן מראש למצב עתידי בו יתעורר צורך במינוי
אפוטרופוס.
מהם אותם כלים?

הנחיות מקדימות -בחירת האפוטרופוס על ידי האדם
*אפשרי החל מחודש אפריל 2017
אדם מעל גיל  18בעל כשירות ("בעל כשירות" הוא מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן
הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ,מטרותיהן ותוצאותיהן) ,רשאי לקבוע מראש ,במסגרת
כתיבת מסמך הנחיות מקדימות ,מי הוא מבקש שימונה כאפוטרופוס על ענייניו ,אם יוחלט בעתיד
למנות לו אפוטרופוס .במסגרת המסמך ,הוא אף רשאי לפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות
שיתקבלו על ידי האפוטרופוס שלו .את ההנחיות המקדימות יש לערוך בפני עו"ד שעבר הכשרה
לעניין זה ,ולהפקידן אצל האפוטרופוס הכללי .במסגרת הליך מינוי אפוטרופוס ,בית המשפט ימנה
את האדם ששמו צוין בהנחיות המקדימות כאפוטרופוס ,ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות
המקדימות ,אלא אם טובת האדם או נסיבות אחרות מצדיקות לסטות ממינוי האפוטרופוס שצוין או
מההנחיות.

מסמך הבעת רצון
*אפשרי החל מחודש אפריל 2017
אדם המשמש כאפוטרופוס לבנו או לקרוב אחר ,גם אם לא מונה רשמית על ידי בית המשפט
(בלשון החוק מכונה "אפוטרופוס למעשה") ,רשאי לכתוב במסמך הבעת רצון ,מי הוא מעוניין
שישמש כאפוטרופוס במקומו (לבנו או לקרובו)  ,אם הוא עצמו לא יוכל עוד למלא את התפקיד .כך
למשל ,במקרה שבו הורים משמשים כאפוטרופוסים על בנם ,שהוא בעל מוגבלות נפשית או שכלית,
והם רוצים לוודא כי גם בהגיעם לגיל מבוגר בו לא יוכלו להמשיך לדאוג לענייניו ,ימונה לו
כאפוטרופוס אדם שהם סומכים עליו.
את מסמך הבעת הרצון יש לערוך בפני עו"ד שעבר הכשרה לעניין זה ,ולהפקידו אצל האפוטרופוס
הכללי .במסגרת הליך מינוי אפוטרופוס ,בית המשפט יורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם למסמך
הבעת הרצון ,אלא אם טובת האדם דורשת לסטות ממנו או שהאדם עצמו נתן הנחיות מקדימות
בענייניו או מינה מיופה כוח.

הנחיות לגבי מינוי אפוטרופוס בצוואה
אדם המשמש כאפוטרופוס לבנו או לקרוב אחר ,גם אם לא מונה רשמית על ידי בית המשפט ,רשאי
לכתוב בצוואה ,מי הוא מעוניין שישמש כאפוטרופוס במקומו (לבנו או לקרובו)  ,אם הוא עצמו לא
יוכל עוד למלא את התפקיד.
בדומה למסמך הבעת רצון ,גם כאן ,בית המשפט יפעל בהתאם להוראות הצוואה ,אלא אם טובת
האדם דורשת לסטות ממנה או שהאדם עצמו נתן הנחיות מקדימות בענייניו או מינה מיופה כוח.
*כמובן שהצוואה צריכה להיערך בהתאם להוראות הדין המפורטות בחוק הירושה ובתקנות.

