ייפוי כוח מתמשך – מטריה משפטית ליום ערפל  /יאיר אלוי,

עו"ד*

אחד הפחדים המעסיקים אשים רבים הוא מה יהיה במקרה שאותו אדם יאבד את היכולת לקבל החלטות .מי יכוון
אותו דרך הערפל? כיצד יוודא שרצוו יקוים גם כאשר הוא איו מסוגל להביע אותו עוד? את אי הוודאות הגדולה
בושא הסדיר המחוקק הישראלי בשת  2016במסגרת תיקון  18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב-
 ,1962המאפשר יצירת ייפוי כוח מתמשך .לחתימה על ייפוי כוח מתמשך עשויה להיות משמעות מרחיקת לכת הואיל
ובמסגרת ייפוי הכוח רשאי אדם לקבוע שהוא יעמוד בתוקפו גם אם יבקש לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות ,ולמעשה
ייפוי הכוח ייחשב כבלתי חוזר .חשוב ,לכן ,לבחור בעורך הדין הכון ,ובעל היסיון ,לסייע ביסוח מסמך חשוב זה.
במסגרת תיקון החוק קבע המחוקק הסדרים חדשים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם בזמן בו לא יהיה מסוגל עוד להל
את עיייו בעצמו" .ייפוי כוח מתמשך" הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם )הממה( לתכן את עתידו בהתאם לבחירתו
ורצוו על ידי מיוי אדם האמון עליו כדי שיהל עבורו את עיייו בתחומי החיים השוים במצב בו לא יהיה מסוגל עוד
לבצע זאת בעצמו )למשל ,עקב מחלה קוגיטיבית כדוגמת אלצהיימר או דמציה( .עריכת ייפוי הכוח המתמשך עשית
מבעוד מועד ,בשלב בו הממה בעל יכולת לבצע פעולות ומסוגל להבין ולקבל החלטות בעצמו .היתרון בכלי משפטי זה,
טמון בכך שהוא מאפשר מגון רצוי ,שאיו מערב את בית המשפט ,ומיוי אדם מהימן המוכר אישית לממה ,וזאת
כחלופה למיוי בעתיד של אפוטרופוס אלמוי.
הממה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח יוכל לקבל החלטות בושאים שוים במגוון רחב של תחומי חייו ,לפי בחירתו .כך,
למשל ,יתן לבחור אחד או יותר מהתחומים הבאים :א .עייים רכושיים )יהול חשבון בק ,יהול כסים ,יהול עסק
וכד'(; ב .עייים אישיים )עייי בריאות,החלטות בדבר מקום מגורים ,מזון ,ביגוד ,מטפל סיעודי וכד'(; ג .עייים
רפואיים בלבד )למשל ,לצורך טיפול או אשפוז פסיכיאטרי( .יתן למות מספר מיופי כוח ולקבוע הוראות בדבר אופן
פעולתם )כל אחד או יחד ,בעייים מסוימים(.
במצב רגיל ייפוי הכוח המתמשך ייכס לתוקפו כאשר הממה איו מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עייים
המופיעים בייפוי הכוח .עם זאת ,הממה רשאי לקבוע באלו תאים ייכס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף .כך ,למשל,
הממה יכול לקבוע שתאי לכיסה לתוקף הוא כאשר הממה חדל מלהבין בדבר ,כפי שייקבע על פי חוות דעת של רופא
משפחה או רופא מומחה .לחילופין ,יתן לקבוע תאריך עתידי קבוע ,בו יכס ייפוי הכוח לתוקף .עם התקיימות התאים
לכיסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך על מיופה הכוח למסור הצהרה על כך לאפוטרופוס הכללי אשר ייתן אישור
רשמי לכיסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך ,במקום הצורך לפות לבית המשפט לשם כך.
על אף שייפוי הכוח המתמשך יכול לשמש הרשאה לקבלת החלטות במגוון רחב מאוד של תחומים ,החוק מחריג מספר
ושאים בהם לא יתן יהיה לפעול מכוח ייפוי הכוח המתמשך ופעולות אחרות שיתן לבצע אותן רק אם ייפוי הכוח
מאפשר זאת במפורש .כך ,למשל ,קיימות פעולות שלפי מהותן על הממה לבצע באופן אישי ולא יתן כלל ליתן ייפוי
כך לבצען ,כהמרת דת ,אימוץ ,הצבעה בבחירות ,כתיבת צוואה ועוד.
מעבר לעובדה כי קיימת חשיבות בהקפדה על הוראות החוק הרי שיש חשיבות יתרה לעריכת ייפוי הכוח המתמשך באופן
ברור תוך הקדשת חשיבה ותכון מקדים לרצוו של הממה וצרכיו .את ייפוי הכוח המתמשך יתן לערוך רק אצל עורך
דין אשר עבר הסמכה מיוחדת לעיין והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי .בשים לב לעובדה כי עריכת ייפוי הכוח
המתמשך הוא שלב חיוי והכרחי בתכון מקדים אשר ועד לשלב הרגיש ביותר של החיים ,מומלץ לא להסתפק בהסמכה
של משרד האפוטרופוס הכללי וחשוב לפות לעורך דין בעל יסיון רב שים בתחום החוזים ,המקרקעין והליטיגציה
והבקיא בתחום זה .עורך הדין יקפיד על בחית העובדות הרלווטיות ,מתן הסבר מקיף בלשון פשוטה ומובת אודות
המשמעויות המשפטיות פירוט החלופות הקיימות בדין ובחיתן ,העייים שיתן לכלול בייפוי הכוח ,האפשרויות
לביטול ייפוי הכוח ,עייים הדורשים הסכמה מפורשת ועוד.
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Ongoing Power of Attorney–A Legal Guiding Light for a Foggy Day /Yair Aloni, Adv.*
One of the fears that preoccupy many people is what will happen if, and when, one loses the ability to make
decisions. Who would guide him through the fog? How can I ensure that my will be honored even when I
am unable to express it anymore? The great uncertainty was settled by the Israeli legislator in 2016 as part
of Amendment 18 to the Legal Capacity and Guardianship Law, 1962. The signing of an ongoing power
of attorney may have far-reaching significance, because within the framework of the power of attorney a
person may determine that it will remain in force even if he will want to cancel it when he is not qualified
and, in fact, the power will be considered irrevocable. It is therefore important to choose the correct
experienced lawyer to assist in the drafting of this important document.
Within the framework of the amendment to the law, the legislature established new arrangements aimed to assist
and support a person at a time when such person is no longer able to manage his own affairs. An “Ongoing
Power of Attorney" is a legal document enabling a person (grantor) to plan his future, according to his own will,
by appointing another person who will be authorized to manage the grantor’s affairs in various areas of life at
the time that the grantor is unable to do it by himself (e.g., due to cognitive disease such as Alzheimer's disease
or dementia). The Ongoing Power of Attorney is granted in advance, at a time when the grantor is capable of
carrying out actions and is able to understand and make decisions by himself. The advantage of this legal tool,
is that it allows a voluntary mechanism that does not involve the Court, and the appointment of a person known
to the grantor and trusted on him, as an alternative to the appointment in the future of an unknown guardian.
The grantor may determine that the “attorney” may make decisions in a wide range of subjects and areas
of life, such as choosing one or more of the following variety: A. Property matters (bank account
management, asset management, business management, etc.); B. Personal matters (decisions regarding
health related issues, place of residence, food, clothing, nursing care, etc.); and/or C. Medical matters
(treatment or hospitalization). One may appoint a number of “attorneys” and sets instructions as to their
operatation (e.g., each or together, in certain matters).
Normally, the Ongoing Power of Attorney comes into force when the grantor is no longer able to understand
and make decisions on the matters appearing in the power of attorney. However, the grantor may set other
preconditions for the entry into force. Thus, for example, the grantor may set that the entry into force will
be when the grantor ceases to understand the matters as determined by an opinion of a family doctor or
specialist. Alternatively, the grantor may set a future date in which the power of attorney will enter into
force. Upon meeting the preconditions for the entry into force, the “attorney” is to submit a declaration to
the Israeli Administrator General, who shall give an official confirmation of the entry into force of the
Ongoing Power of Attorney, without the need to move the Court for that.
Although the Ongoing Power of Attorney may be used to make decisions and take actions in a very wide
range of areas, the law excludes several issues that cannot be acted upon by virtue of the power and sets
other powers that will apply only if specifically enabled in the power. For example, there are actions that
by their nature are to be performed by the grantor personally and may not be done under the power, such
as adoption, voting in elections, writing a will, etc.
Apart from the fact that it is important to adhere to the provisions of the law, it is vital to draft the Ongoing Power
of Attorney in a clear manner, while devoting thought and careful thought and planning to the wishes of the grantor
and his needs. The Ongoing Power of Attorney may only be exercised before a lawyer who has passed a special
course and has been authorized by the Israeli Administrator General. Taking into account the fact that the Ongoing
Power of Attorney is a necessary stage in pre-planning for the most sensitive stage of life, it is recommended not
to rely solely on the certification by the Administrator General's office and consult a lawyer with many years of
experience in the field of contacts, real estate and litigation and experience in this field. The lawyer will examine
the relevant facts, provide a comprehensive explanation in simple and understandable language about the legal
implications and review the legal alternatives, the matters that may be included in the power of attorney, the
possibilities of revoking the power of attorney, the matters that require agreement and other issues.
*Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law,
including real estate, legal advice to purchaser and sellers and negotiations of purchase and sale transactions. He is certified in Israel for the
execution of ongoing powers of attorney. For additional details: +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com
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