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  * / עו"ד שלי וילר טלובלה טורקית בטפליקסבמקום ייפוי כוח מתמשך על 

 טורקית   ותטלובלמוגבלים ל   איםכאשר הורה המשפחה מבוגר ואיו במיטבו  הוגעים לרכוש  סכסוכים משפחתיים  

שמחריבים את המארג המשפחתי וגורמים   –לעיתים, סכסוכים אלה  .   יומית  -מציאות יום  שהם  אלא    ,בטפליקס

להורה   גדולה  פש  להגיע   -עוגמת  הרכוש  עשויים  בעל  על  אפוטרופוס  מיוי  כדי  ירוד  עד  המטלי  וזאת   -  שכושרו 

 חירויותמיוי אפוטרופוס היו צעד דרסטי שמשמעו הגבלת  .   במטרה למוע לחצים ואף כפייה מצד בי המשפחה

  .  ואשר יתן להימע ממו בהיערכות מראש באמצעות ייפוי כוח מתמשך

בשת   בישראל  הוסדרה  מתמשך  כוח  ייפוי  לערוך  הביא    .2016האפשרות  זה  מוסד תיקון  על  מחודשת  לחשיבה 

הקמה של מוסדות פוגעיים פחות ממיוי אפוטרופוס,   על ידיצור רצון הפרט הן  ביהאפוטרופסות, בין היתר על ידי  

, למי שאיו קטיןהגבלת שיקול הדעת למיוי אפוטרופוס    דייל  והן ע,  ח מתמשך ומיוי תומך החלטותוכגון ייפוי כ

חום, לאיזה היקף התאים אשר רק בהתקיימם יתן למות אפוטרופוס, וגם אז יש לשקול לאיזה ת  על ידי קביעת

  ן.ולאיזו תקופת זמ

להבדיל ממוסד האפוטרופסות בו דרש אישור בית המשפט לכל פעולה, מתהל הליך משפטי שעשוי להיות פוגעי  

אפשרית,   בלתי  כמעט  ממו  היציאה  אפוטרופסות  צו  שיתן  ומרגע  רק ביותר  לתוקף  כס  המתמשך  הכוח  ייפוי 

הכוח (הממה) איו מ המוגדרים  כאשר מייפה  עצמו בעייים  עבור  עיייו ולקבל החלטות  להל את  מראש סוגל 

, אדם מסוגל לדאוג לעיייוה  כל עוד.   והכיסה לתוקף עשית בדרך פשוטה ביותר וללא צורך בפיה לבית המשפט

  .ולעדכן אותושיויים בו מייפה הכוח עדיין יכול לערוך ותוקף איו בייפוי הכוח 

שערך על ידי  לבטל את ייפוי הכוח המתמשךה של אישה ביקש ב ,2021  ,ביוי בית המשפט העליוןבשדון   במקרה

בית המשפט דחה .  למות לה אפוטרופוס בטעה שייפוי הכוח ערך תוך הפעלת לחצים מצד אחיותחת זאת אימו ו

יר להל את עיייו בוחר לערוך ייפוי  כאשר אדם הכשו כי האם כשירה להל את עיייה בעצמהאת הבקשות וקבע 

כוח מתמשך, ככלל, הדבר עשוי להעיק לו מעין "חסיות" מפי מיוי אפוטרופוס, כאשר ההבדל בין שי הפתרוות 

  .  יכול להיות תהומי מבחית חירויות הממה לכשלא יוכל עוד לדאוג לעיייו בעצמו

, וזאת כדי למוע מצבים כמו אצל עורך דין ממשרד בעל יסיון  כדאי לשקול עריכת ייפוי כוח מתמשך,  לאור האמור

לעיל,   שתואר  רכושיים  בהם זה  סכסוכים  ובפרט  משפחתיים,  חלת,  סכסוכים  רבות  פעמים  המציאות,   שהים 

אפוטרופוס למיוי  ליסיוות  כי .   מביאים  יוודא  החוק,  הוראות  על  ברורה  הקפדה  יוודא  מוסמך  דין  עורך  אותו 

ויוכל גם לספק לממה הסבר כך שיהיה קשה לערער על מעמדו של ייפוי הכוח,    ר לחתום על ייפוי כוחהממה כשי

מפורט ומקיף באשר להבטחת ההתחשבות ברצוו המקסימלי לאחר כיסת ייפוי הכוח לתוקף ולבות את המסמך 

האישיות   בסיבותיו  התחשבות  ותוך  הממה  של  לצרכיו  ביותר  המתאים  בבאופן  גם  שלוכמו  המשפחתי  .   מארג 

מעבר לחיסכון האדיר בעוגמת פש ועלויות, את הזמן הרב שייחסך על ידי ההימעות מסכסוכים משפחתיים בבית 

 ל אחרים... העוסקים בסיפור חייהם שהמשפט יתן להעביר בצפייה בטלובלות בטפליקס 

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

ייעוץ  בסקירה כללית זו משום  אביב. אין  באויברסיטת תל  למשפטים  בוגרת הפקולטה  וילר  עו"ד  מקרקעין.  ודיי  מסחרית  ליטיגציה 
החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים:   משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל

  . afiklaw@afiklaw.com, או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03
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On lasting power of attorney instead of a Turkish telenovela on Netflix /Shelly Wilner, Adv.   * 

Family disputes concerning property a parent that is getting older and not at his or her prime are not 
limited to Turkish telenovelas on Netflix – regretfully, such are a daily reality.  At times, these 
conflicts - which can easily destroy the delicate family fabric and cause great distress to the parent - 
may reach the point of appointing a guardian over the owner of the property who is mentally 
incapacitated - in order to prevent pressure and even coercion on the part of family members.  The 
appointment of a guardian is a drastic step that means restricting liberties and which can be avoided 
by preparation of a lasting power of attorney in advance. 

The possibility of making a lasting power of attorney was regulated in Israel in 2016.  This 
amendment permitted a new approach of the guardianship institution, inter alia by anchoring the 
individual’s will through the establishment of institutions less harmful than the appointment of a 
guardian, such as a lasting power of attorney and the appointment of a decision supporter, as well as 
limiting the discretion to appoint a guardian for a non-minor, by setting prerequisites for such 
appointment and even in case of such appointment it may be limited by purpose, scope and time. 

In contrast to the guardianship vehicle - where Court’s approval is required for each action, a legal 
proceeding that may be highly abusive is held and once a guardianship order is issued, its revocation 
is almost impossible - the lasting power of attorney takes effect only when appointor is unable to 
conduct his own affairs and make decisions for himself in predefined matters and its entry into force 
is done in a very simple way and without the need to go to Court.  As long as the person is able to 
take care of his affairs, the lasting power of attorney is not does not enter into effect and the appointor 
may still make changes thereto as well as update it.   

In a case heard by the Supreme Court in June, 2021, a woman's son sought to revoke a lasting power 
of attorney made by his mother and, instead, appoint her a guardian based on the grounds that the 
lasting power of attorney was made under coercion by his brother.  The Court dismissed the claim 
and held that the mother is competent to take care of her own affairs and when a person is competent 
to do so chooses to draft a lasting power of attorney, generally, this created an "immunity" from 
appointing a guardian, with the difference between the two vehicles being abysmal in terms of the 
appointor’s liberties when the vehicle enters into force. 

In light of the above, it is advisable to consider creating a lasting power of attorney with an 
experienced law firm, in order to avoid situations such as the one described above, in which family 
disputes, and in particular property disputes, which are often a daily reality, lead to attempts to appoint 
a guardian.  The same qualified lawyer will ensure clear adherence to the provisions of the law, the 
appointor’s qualification to create such power of attorney so that it shall be difficult to challenge its 
validity, and shall also provide the appointor with a detailed and comprehensive explanation as to 
ensuring maximum consideration of his will after the entry into force of the lasting power of attorney 
and tailor the document so that it would be best suited to the appointor's needs, taking into account 
the personal circumstances as well as the family fabric.  Beyond the huge savings in both heartache 
and costs, the amount of time to be saved by avoiding family disputes can be spent watching on 
Netflix telenovelas depicting the lives of others ... 

 

 
  *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. Advocate Wilner holds a major in law from the Tel Aviv University.  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 


