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 * עו"ד שלי וילר /וי כוח מתמשךעל קורוה, כשרות משפטית וייפ

שאלות רבות   -מבוגרים    לאו דווקא  –עבור אשים רבים    גיף הקורוה, מביאה עמההתקופה האחרוה והתפשטות  

המצב ימצאו עצמם מאושפזים במצב קשה ולא יוכלו לדאוג לעיייהם בעצמם.   בוגע לצורך בהסדרת עיייהם אם  

יו של אדם הוכחי מצריך חשיבה מחודשת על הצורך בעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך, המסדיר את הטיפול בעיי

 . כלי שרבים אים מכירים –  את יכולתו לדאוג לעיייו , באופן זמי או קבוע,שאיבד

הוסדרה   מתמשך  כוח  ייפוי  לערוך  תיקון    2016בשת  בישראל  האפשרות  המשפטית   18במסגרת  הכשרות  לחוק 

להבדיל מהליך משפטי מורכב יחסית ו"אלים" כלפי אותו אדם שדרש לסיוע, של     .1962-והאפוטרופסות, תשכ"ב

יפוי הכוח המתמשך הוא הליך יחסית פשוט בו אדם קובע מראש כיצד הוא רוצה שהדברים מיוי אפוטרופוס, הליך י

ה אשר זמע התערבות של פקידים של המדיו של האדם, מוהלו במקרה כזה, הליך המכבד את רצום מוגבל ית

  לטיפול בושא ומאפשר המשך שליטה של האדם בחייו. 

איו ה  הממ  כאשר, כלומר  ייפוי הכוח המתמשך כס לתוקף רק כאשר מייפה הכוח (הממה) מאבד את כשרותו 

אדם מסוגל   המתמשך.  אם  הכוח  ייפוי  המוגדרים במסמך  עצמו בעייים  עבור  החלטות  עיייו ולקבל  להל את 

מסוגל לדאוג לעיייו כאמור, הרי שייפוי הכוח טרם כס לתוקף (ובמעמד זה מייפה הכוח עדיין יכול לערוך שיויים 

שחזרבמסמך) מייפה כוח  לעיין  גם  הדין  הוא  כך  מסוגל  .   עצמו    להיות  עבור  החלטות  ולקבל  עיייו  את    – להל 

  .מצב אשר בתקופת גיף הקורוה קורה ללא מעט אשים –חזר לתפקד אך מושם מורדם ולמשל, אם היה 

י הכוח המתמשך, להבדיל מהליכים אחרים, הוא שהוא כס לתוקף באופן מיידי תרוות הגדולים של ייפואחד הי

תן דעתו לרצוו של ומיופה הכוח (הממוה)  גם לאחר כיסתו של ייפוי הכוח לתוקף,  וללא צורך בהליך משפטי, ו

, למשל כאשר הממה עת  , בין מראש במסמך ייפוי הכוח ובין באותהול להביע את רצוושהממה יכככל  הממה,  

בעיי להבין  אלימימסוי  יםמסוגל  בקשר  החלטות  ולקבל  בדברים  ם  לא  אך  חזר   אחריםהם,  הממה  כאשר  או 

החיות מקדימות על ידי הממה באשר לאופן יישום ייפוי  הכלי של ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לייצר      .להכרה

שהממוה יהיה חייב כלפיו בחובת דיווח באשר לאופן   מסויםקביעת זהות של אדם    שר אףומאפ  הכוח המתמשך,

  . וכך לייצר מגוי איזון והגה יישום ייפוי הכוח ולהחלטות המתקבלות בעייו של הממה

בטל יכול ל  הוארק  כדי להכין ייפוי כוח מתמשך כל שדרש הוא שהממה יהיה כשיר משפטית וכל עוד האדם כשיר,  

, בה 2020בדצמבר,    ביבא בתל  בעיין שדון בבית המשפט לעייי משפחה.  כך, למשל,  שות את ייפוי הכוחאו ל

בית .  האם יחיד של    כמיופה כוח,  אחיול את ייפוי הכוח אשר מיה את  יש לבטטען כי  של אישה שיסחה ייפוי כוח  

והמשפט   התביעה  את  שדחה  ומכ קבע  הכוח  ייפוי  עריכת  בעת  המשפטית  הכשרות  שאלת  הוא  היחיד  יוון המבחן 

  . את ייפוי הכוח או לשות האם עדיין כשירה מבחית החוק, הרי שהיא היחידה בעלת הזכות לבטלש

מומלץ ביותר, ביחוד בתקופה זו, לשקול יצירת ייפוי כוח אצל עורך דין ממשרד בעל יסיון לא רק לאור האמור,  

ה הספציפי, בין שמדובר בדיי חברות, למקרבתחום ייפוי הכוח המתמשכים אלא גם בתחומים אחרים הקשורים  

וודא כי הממה כשיר לחתום יברורה על הוראות החוק,  הקפדה  מקרקעין או חוזים.  אותו עורך דין מוסמך יוודא  

כוח   ייפוי  לאחר   ויוכלעל  המקסימלי  ברצוו  ההתחשבות  להבטחת  באשר  ומקיף  מפורט  הסבר  לממה  לספק  גם 

 .   ולבות את המסמך הכון לאותו אדם ולא תבית סטדרטית כיסת ייפוי הכוח לתוקף

 
( עו"ד שלי וילר    * ושות'  מצוות משרד אפיק  בישראל, חלק  דין המוסמכת  עורכת  ) המתמקדת בדיי חברות, www.afiklaw.comהיה 

אביב.   תל  באויברסיטת  למשפטים  הפקולטה  בוגרת  וילר  עו"ד  מקרקעין.  ודיי  מסחרית  משרד  ליטיגציה  מטעם  מוסמכת  וילר  עו"ד 
אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה   המשפטים בישראל להפקת ייפויי כוח מתמשכים.

, או באמצעות הדואר האלקטרוי: 03-6093609בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים:  
afiklaw@afiklaw.com  .  
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On Covid-19, legal capacity and lasting power of attorney/Shelly Wilner, Adv. *  

The recent period and the spread of the Covid-19 virus, brings with it for many people - not 
necessarily the elderly - many questions about the need to settle their affairs if they find themselves 
hospitalized under a serious condition and can not take care of their own affairs. The current situation 
requires a rethinking of the need to draw up a lasting power of attorney document, which regulates 
the handling of the affairs of a person who has lost, temporarily or permanently, his ability to take 
care of his affairs - a tool that many are unfamiliar with. 

The possibility of making a lasting power of attorney was regulated in Israel in 2016 as part of 
Amendment 18 to the Legal Capacity and Guardianship Law, 1962. Unlike a relatively complex and 
"violent" legal procedure against the person, of appointing a legal guardian, the lasting power of 
attorney procedure is relatively simple. In it, a person sets in advance how such person wishes things 
to be conducted in such a case, a procedure that respects the person's will, prevents the intervention 
of State officials whose time is limited and allows the person to continue to control such person’s life. 

The lasting power of attorney comes into effect only when the person loses legal capacity, that is, when 
the appointer is unable to manage his affairs and make decisions for himself in matters defined in the 
lasting power of attorney document. If a person is able to take care of his affairs as aforesaid, then the 
power of attorney has not yet entered into force (and at this point the power of attorney can still make 
changes to the document). The same is true of the case of a power of attorney who was again able to 
manage his affairs and make decisions for himself - for example, if he was anesthetized and resuscitated 
but regained consciousness - a situation which during the Covid-19 period happens to quite a few people. 

One of the advantages of a lasting power of attorney, unlike other proceedings, is that it takes effect 
immediately and without the need for legal action, and even after the power enters into force, the 
empowered person respects the will of the appointer, as far as the appointer can expresses his will, 
either in advance, in the power document, or at such time, for example when the appointer is able to 
understand certain matters and make decisions in connection with them, but not on other matters, or 
when the appointer regained consciousness. The tool of lasting power of attorney allows for the 
creation of preliminary instructions by the appointer regarding the manner of implementing the lasting 
power of attorney, and also allows the setting of the identity of a particular person to whom the 
empowered person must report and thus create breaks and balances. 

In order to prepare a lasting power of attorney all that is required is that the appointer be legally 
competent and as long as the person is with legal capacity, only such person can revoke or change 
the power. Thus, for example, in a case heard in the Family Court of Tel Aviv in December, 2020, 
the son of a woman who drafted a lasting power of attorney contended that the power of attorney 
which appointed his brother, should be revoked. The Court dismissed the claim and held that the only 
test is the legal capacity of the mother and because she is still legally competent, she is the only one 
with the right to revoke or change the power. 

In light of the above, it is highly recommended, especially during this period, to consider creating a 
lasting power of attorney with an attorney from a firm with experience, not only in the area of lasting 
powers of attorney but also in other areas related to the specific case, whether corporate law, real 
estate or contracts. The same qualified lawyer will ensure clear adherence with the provisions of the 
law, ensure that the appointer has the legal capacity and can also provide the appointer with a detailed 
and comprehensive explanation so as to ensure consideration of his maximum will after the power 
takes effect and build the correct document for that person and not used a standard template. 

 
  *Shelly Wilner, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com). Her practice focuses primarily on the commercial 
and corporate law, litigation and real-estate. Adv. Wilner holds a major in law from the Tel Aviv University.  Adv. Wilner is certified 
by the Israeli Ministry of Justice to create lasting powers of attorneys.  Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues 
must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


