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 : הגדרות שוןראפרק 

  –בנוהל זה  .1

  . מונה לו כאפוטרופוס התאגידשאדם  - "אדם"

 יחיד המשמש כאפוטרופוס ליותר משני אנשים שאינם קרובי -" "אפוטרופוס מרובה חסויים

 משפחתו. 

  לנוהל זה. שמיניהפרק שב סימן א'שב )א( 78 כמשמעותו בסעיף -"אחראי על טיפול"

 לנוהל זה.  שמיניהפרק שב סימן א'שב ב() 78 כמשמעותו בסעיף -"מבקר"

 .1962-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - "החוק"

 חוברת הנחיות לאפוטרופוסים בדבר אופן מילוי תפקידם  - "סל טיפול"

 הרכושייםאו המשמש כאפוטרופוס על ענייניו האישיים  תאגיד -/"תאגיד אפוטרופסות""תאגיד"

 .אדם של 

 .1962-תקנות שהותקנו לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - תקנות""

תאגידי אפוטרופסות ואפוטרופוסים מרובי הכרה בנוהל בין משרדי לעניין  -"נוהל הכרה"

  .2חסויים

  

 אפוטרופוסה וקווים מנחים למילוי תפקיד מבוא:  שניפרק 

וכהשלמה  זהנוהל לף כחלק בלתי נפרד המצור ,לחסוייםסל הטיפול לאמור ב מוסיףנוהל שלהלן ה .2

 פיולשהותקנו  לתקנות, 1622-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"בולאמור ב ,לו

 על תאגידי אפוטרופסות ואפוטרופוסים מרובי חסוייםלנהלים החלים על אפוטרופוסים בכלל וו

 . בפרט

נקבע במפורש אחרת בנוהל זה או נוהל זה מבטל כל הסדר אחר בעניינים לגביהם הוא חל אלא אם  .3

 שניתן אישור מפורש לכך מאת האפוטרופוס הכללי. 

ויחול,  המשמש כאפוטרופוס על ענייניו האישיים ורכושו של אדם תאגידזה יחול על נוהל )א(    .4

גם על תאגיד המשמש כאפוטרופוס לרכוש או ובהתחשב בהיקף המינוי,   בשינויים המחויבים

 . בדלעניינים אישיים בל

 .אפוטרופוס מרובה חסוייםבשינויים המחויבים, על יחול, זה נוהל )ב(    

 הבאים: בהתאם לעקרונותאת תפקידיו לפי נוהל זה, יבצע התאגיד  .5

 אם ניתן  לברר את דעתו.  ,התאגיד ישמע את דעת האדם ויתייעץ עמו (א)

                                                 

  :להלן קישור לנוהל האמור נכון ליום פרסום נוהל זה 2
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Documents/nohaltagid2.pdf  

http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Documents/nohaltagid2.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Documents/nohaltagid2.pdf
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ברר את ל אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן ,האדם בהתאם לרצונו של התאגיד יפעל (ב)

יפעל התאגיד בהתאם לרצונו כפי שהובע בעבר,  – לברר את רצונו; לא ניתן רצונו

וככל שהדבר  ,חייו כפי שהיו בעבר, והכל ככל האפשר ותובהתחשב בהשקפת עולמו ואורח

 .האדםמתיישב עם טובתו של 

בשפה המובנת לו  בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו, יעדכן ויידע את האדםהתאגיד  (ג)

   . המידע נגשתהל תוך נקיטת מאמץ סבירתאם ליכולת הבנתו, ובה

בני ו האדם שקיפות ושיתוף פעולה עםבהתאגיד יפעל, ככל הניתן ובהתאם לנסיבות,  (ד)

  .משפחתו

האפשרית,  עצמאותמירב ההתאגיד יפעל תוך שמירה מרבית על כבוד האדם, פרטיותו ו (ה)

 ו של האדם.בהתאם ליכולותי

יפעל בשיתוף פעולה עם כל  ,ינים אישיים בלבדילרכוש או לענהיה התאגיד אפוטרופוס  (ו)

וכאמור בסל  והתקנות , אם מונה, בהתאם להוראות החוקהאדםאפוטרופוס נוסף של 

 הטיפול ובהוראות נוהל זה.  

 

 ו כאפוטרופוסמינויפניה לתאגיד לצורך : לישיפרק ש

תיעשה על , לאדםויו כאפוטרופוס לבחון את האפשרות להמליץ על מינעל מנת ה לתאגיד יפנ )א(   .6

ים העובד במחלקה לשירות ,אחרסדרי דין או עובד סוציאלי ין יענל סוציאליעובד י יד

ח וכ-על ידי באאו  דרך קבע( האדם)המקום בו שוהה  חברתיים במקום מגוריו של האדם

  .היועץ המשפטי לממשלה

 -כיהאפוטרופוס הכללי  בדיקה מוללתאגיד תיעשה לאחר כאמור פניה    )ב(         

 ;מש כאפוטרופוסלתאגיד יש אישור תקף לש  (1)

 והנהלים;התקנות  ,מקיים את חובותיו על פי החוק התאגיד  (2)

 אנשים הנמצאים תחת אפוטרופסותהמרבי של מספר הלא עבר את התאגיד   (3)

 . , ככל שהוגבלהותר לואשר 

 ומקום מגוריו הנוכחי והצפוי )בקהילהמצבו,  ,האדם יפורטו פרטים בסיסיים אודותזו ה בפני  )ג(               

אפוטרופוס  - מתבקש בשלב זה מבית המשפטוכן פרטים לגבי סוג המינוי אשר  ,במוסד( או

אפוטרופוס לעניין  או לכל ענייני החסויאפוטרופוס  ,אפוטרופוס לרכוש ,לעניינים אישיים

 .לתקופה זמניתבמינוי קבוע או  ימדובר במינוכן יצוין האם   .מסוים

אמצעות ב לגורם הפונה את תשובתו בדבר הסכמה או אי הסכמה למינוי בכתב ימסורתאגיד  )א( .7

 ;מיום הפניהימים  14-הקדם האפשרי ולא יאוחר מב ,דואר אלקטרוניאו  דואר ,מיליהיפקס

  במקרים דחופים תינתן התשובה בו ביום. 
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כך יודיע על  –הנהלים פר המינויים המרבי המותר לו על פי מונה התאגיד כאפוטרופוס למס  )ב(             

לעניין הכרה בתאגיד  ,משרדי-בהתאם לכתובת הרשומה בנוהל הביןמשרדי -הביןלצוות 

 .3חסויים ובאפוטרופוס מרובה אפוטרופסות

סל הטיפול הוראות בתהווה הסכמה למלא אחר האמור לשמש אפוטרופוס  תאגיד הסכמת .8

 .כל נוהל אחר של האפוטרופוס הכללי שעניינו מילוי תפקידם של אפוטרופוסיםו ,נוהל זההוראות ו

במשרד הרווחה לתאגיד על דבר  תודיע הלשכה המשפטית ,מיד עם קבלת צו מינוי מבית המשפט .9

העתק של  וכן דואר,או  דואר אלקטרוני ,מיליהיפקסאמצעות ב שלח לו את צו המינויתו ,מינויו

הוחלט שלא למנות את  ;שהוגש בתיקלעניין סדרי דין  ד סוציאליעובתסקיר ו הבקשה למינוי

, ככל הודעה על כך לתאגידבמשרד הרווחה  כוח היועץ המשפטי-באימסור  ,התאגיד כאפוטרופוס

  .שהדבר בידיעתו

 

 בסמוך לאחר המינויהאפוטרופוס פעולות : רביעיפרק 

 פתיחת תיק אישי וניהולו: סימן א'

נפרד לכל אישי  תיקיפתח התאגיד , משפטה מבית כאפוטרופוס מינוי מיד לאחר קבלת צו )א(  .10

 בתיק וחלטה, אירוע או ענין שיתועדלצד כל הכאשר  ,להלןהמפורטים יתויקו המסמכים  בו ,אדם

 -תאריך ושם מלא של הגורם המטפל בנושא יצוינו

שה לבית המשפט , וכן כל בקשה שהוגלרבות נספחיו ,צו המינוי מבית המשפט (1)

וכל החלטה שיפוטית שנתן בית משפט בתיק לבקשה תגובות , האדםיינו של בענ

 ;לאחר מועד המינוי ,האפוטרופסות

שניתן במסגרת או דוח סוציאלי אחר סדרי דין  ןלעניי עובד סוציאליתסקיר  (2)

בתיק  שהוגש לבית המשפטנוסף או דוח סוציאלי ר הבקשה למינוי וכל תסקי

 ;האפוטרופסות

על  לשם עמידה שנערכו בסמוך לאחר המינויפעולות הראשונות ה תיעוד מפורט של (3)

בני משפחה עם  ושיחות  פגישות, פגישות עם האדם :כגון ,ורצונותיו אדםצרכי ה

שנערכו עם פגישות  ,במוסדהמתגורר  אדםולגבי  ,גורמים מקצועיים וטיפולייםו

 ;מפגשים שהתקיימו בהמשך ווח עליוכן דנציגי המוסד, 

לטיפול בו, כולל דרכי ו הרלוונטיים לאדםנוספים אנשי קשר שפחה ובני המפירוט  (4)

 ;(דואר אלקטרוני)לרבות כתובת עדכנית, טלפון נייד וכתובת  מםההתקשרות ע

 המוגשים לאפוטרופוס הכללי ודוחות תקופתיים והדוחות ה , סל מחיהפרטה (5)

 ;באדםם בקשר לטיפול האישי והכספי פרטניים אחרי

                                                 

  להלן קישור לנוהל האמור נכון ליום פרסום נוהל זה: 3
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/hakarata

gid.aspx  

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/hakaratagid.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/hakaratagid.aspx
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הזמנת , ת מוצריםרכישלהוצאותיו של האדם )כגון ספות נוואסמכתאות קבלות  (6)

 ;משיכת מזומנים(ו, תשלומי אגרות שירותים

תעודות  הסכמי שכירות ומכר,לרבות  ,אדםמסמכים הנוגעים לניהול נכסי הכלל ה (7)

   ;לגבי השקעות כספיםפרטני תיעוד ופוליסות ביטוח נסחים, , אחריות

ומסמכים  עם המוסד בו שוהה עתק ההסכםה –המתגורר במוסד  אדםלגבי  (8)

 ;, ככל שקיימיםאחרים הנוגעים לשהותו במוסד

מסמכי תכנון משפטיים, לרבות הנחיות רפואיות מקדימות, הסכמה לתרומת  (9)

 ;וכדומהכוח  יאיברים, ייפוי

 ;על שינוי בהמהותית כנית הטיפול וכל החלטה ת (10)

 ,עם המבקר באדם של האחראי על הטיפול חודשייםבכתב של המפגשים הסיכום  (11)

 ;שבסימן ג' לפרק השישי 25בהתאם לסעיף   של האדם ולגבי מצב

 ;ובנכסיו אצל האדם יםדוחות על ביקור (12)

והשיקולים ונכסיו,  אדםי המיוחדת המתקבלת לגב או מהותיתתיעוד כל החלטה  (13)

 ;שביסודה

 ;, לפי ידיעת התאגידאדםחיי התיעוד אירועים מיוחדים הקשורים ב (14)

)הסכמות לטיפולים  אדםנתן האפוטרופוס בשם ההסכמות ש העתקים של (15)

 ;(וכדומהרפואיים, לקבלת מידע 

 והמענה שניתן להם; ינו של האדםיהעתקים של פניות או תלונות אל התאגיד בענ (16)

או תיעוד והנמקה באשר להחלטה שלא  ,תיעוד לעניין מסירת דוחות ומידע לאדם (17)

 לפרק השישי; ב'שבסימן  18-19בסעיפים  למסור דוחות ומידע כאמור

להם אדם ומסמכים שהוגשו פט וועדות שונות בעניינו של המש תיהחלטות ב (18)

 ;בשמו

 . כל החומר שנתקבל ממנו –אפוטרופוס קודם  במידה והיה לאדם (19)

סמכים המצויים בתיק הבקשה להשלמת מ ,לבית המשפטתאגיד יפנה במידת הצורך,   (ב)

 ., ויתייקם בתיקו האישי של האדםאפוטרופוסלמינוי 

סיום יישמרו לתקופה של שבע שנים לפחות לאחר של אדם,  האישי ומסמכים בתיק )א(   . 11

היה  ., אלא אם היו נסיבות חריגות המצדיקות שמירה לתקופה ארוכה יותרהאפוטרופסות

שיש להם זיקה לזכויות בנכס יישמרו המסמכים  –נכס מקרקעין  בבעלות האדם
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סיום לפחות לאחר שנים ופה של חמש עשרה לתק ,המקרקעין או לפעולות שנעשו בו

   .4האפוטרופסות

 יחל מיום שהפך לבגיר. ,חישוב תקופה לעניין שמירת מסמכים ביחס לקטין )ב(                     

 

 אדםהענייניו האישיים והרכושיים של בניהול פעולות ראשונות   ':בסימן 

ומגבלותיו צרכי האדם, רצונותיו, יכולותיו  ינתלבחבסמוך ככל הניתן לאחר המינוי,  ,יפעל תאגיד   .12

 -ולצורך כך,  בסל הטיפוללאמור בהתאם 

 :יקיים את הפגישות הבאות        (א)

עם מטעם התאגיד  אחראי על טיפול( -)להלן של האחראי על הטיפולפגישת היכרות  (1)

הטיפול. בהתאם לאמור בסל  תוך תקופה שלא תעלה על חודש ימים,בתיערך  האדם

הכולל מידע כללי בעניין  5דף מידעישאיר האחראי על הטיפול לאדם  – זה במועד

זכויותיו, תפקיד האפוטרופוס ומידע אישי בעניין היקף המינוי ושכר טרחת התאגיד. 

הטיפול והגורם המפקח האחראי על , ם של המבקרהפרטייימסרו לו  ,כמו כן

דואר אלקטרוני  וכן מספר טלפון, פקסימיליה וכתובת, באפוטרופוס הכללי

 יוכל ליצור עמם קשר ולפנות אליהם בכל ענין שבתחום האפוטרופסותבאמצעותם 

של הגורם מספר טלפון ו יימסר ל ,כן במהירות סבירה ובשעות העבודה הרגילות.

ככל הניתן,  ;במצבי חירוםאליו יוכל לפנות ולקבל מענה מטעם התאגיד הרלוונטי 

ויידע אותו בדבר זכותו  המידע שבדף המידע יסביר האחראי על הטיפול לאדם את

בשפה המובנת לו  לבקשתו, הכל ,לקבל מידע ולהיפגש עם האחראי על הטיפול

 ובהתאם ליכולת הבנתו, תוך נקיטת מאמץ סביר להנגשת המידע.

קיים התאגיד יאחרים, אפוטרופוס נוסף, לאותם עניינים או לעניינים  היה לאדם (2)

 .אם לאמור בסל הטיפולבהת ,גם עמו פגישת היכרות

)להלן  שים אחרים בעלי קשר משמעותי לאדםקרובים ואנמשפחה פגישה עם בני   (  )א(3)      

בהתאם לאמור בסל  האחראי על הטיפול, על ידיתיערך  ,האדם(קרוביו של   –

את תפקיד התאגיד ואחריותו כלפי  על מנת להסביר להםבין היתר הטיפול, 

 ; האדם

משפחה לגבי יערוך התאגיד תיאום ציפיות עם בני ה ,יםבמקרים המתאימ (ב)

יחד עם פגישת ההיכרות עם  ,זוניתן לקיים פגישה  . בטיפול באדםמעורבותם 

פגש , ככל שהדבר מתאים בנסיבות העניין, ובלבד שהאפוטרופוס ייהאדם

 ; גם ביחידות במהלכה עם האדם

                                                 

 שנים לפי החוק. 25למשל, מסמכים הנוגעים למקרקעין שעברו הליך הסדר וחלה עליהם התיישנות של  4
התאגיד לוודא כי פרטיו המופיעים בדף המידע אשר נמסר לאדם מעודכנים.  . עלהמוצעים בנספח ב' יםלנוסח דף מידע בהתאם 5

 בנוסף, על התאגיד לעדכן את החסוי על כל שינוי בפרטים אלו ללא דיחוי.
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ככל  ,יפעל התאגיד, 6עם קרוביו של האדם במקרה בו קיים קושי לקיים פגישה  (ג)

אף אם לא  ,קרובי החסוי עם קשר יצוריובכל מקרה,  ,לקיימה  על מנת, יכולתו

 .פגישה כאמור נערכה

 :את הפעולות הבאותיבצע     (ב)

 גורמים מקצועיים בהתאם לאמור בסל הטיפול.יצירת קשר עם  (1)

, ככל הנדרש האדםאפוטרופוס על כ על מינוי התאגיד יידוע רשויות וגורמים (2)

 .בהתאם לכל דיןו

בדיקת מקום מגורי האדם והתאמתו לצרכיו, רצונו ויכולותיו הכלכליות  (3)

בהתאם לאמור בסל הטיפול; נמצא האדם במוסד או שיש להעבירו למוסד, 

 למוסד רישיון כדין. יוודא האפוטרופוס כי יש 

לבירור חובותיו ולבירור חובות  ,פעולות לאיתור הרכוש השייך לאדם עריכת   (4)

 .בהתאם לאמור בסל הטיפול ,וכלפי

 בהתאם לאמור בסל  ,7ביצוע פעולות ראשוניות בעניין חשבון הבנק של האדם (5)

 הטיפול.   

תכולתם, , לשם בדיקת מצבם ביקור בנכסיםייערך  – מקרקעיןנכסי היו לאדם  (6)

 ביקור בנכס המשמש למגורי האדםבהשימוש הקיים והעתידי בהם ואחזקתם; 

 .עד בדוח ביקור. הביקור יתובול טיפואחראי על הישתתף ה

החלטה , קבלת תיעודם – 8של האדםומסמכים בעלי ערך אותרו חפצי ערך  (7)

ובמידת הצורך  ,ככל הניתן ,בהתייעצות עם האדם לגבי שמירתם, ראשונית

  .הפקדתם בכספת בבנק או במשרדי התאגיד

 יופקד בחשבון הבנק של האדם.   -אותר כסף מזומן  (8)

דם המסוגל להבין בדבר, על התאגיד לסייע לו בהפקדת אותרה צוואה של א (9)

מסוגל להבין אינו אדם שאותרה צוואה של  .הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה

 ;שלעיל (7)יפעל התאגיד לתיעודה ושמירתה בהתאם להוראות סעיף , בדבר

 . יני ירושהילענ לרשםנפטר האדם, ימסור התאגיד את הצוואה 

 .לאפוטרופוס הכללי םוהגשת מחיהקביעת סל ו עריכת פרטה (10)

בכתב עבור האדם  תכנית טיפול כלליתיגבש התאגיד  ,תוך שלושה חודשים מיום קבלת צו המינויב .13

 . חמישיתכנית הטיפול( כמפורט בפרק ה התכנית או  –)להלן 

 

                                                 

 בשל סירוב בני המשפחה, מגורים בחו"ל או בשל כל נסיבות חריגות אחרות. 6
 ל שם האדם עם הערת אפוטרופסות. עק קיים או פתיחת חשבון בנק חדש רישום הערת אפוטרופסות בחשבון בנ 7
 כגון תכשיטים, יצירות אמנות, תעודות ומכתבים אישיים. 8
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 כנית טיפולתגיבוש  - חמישיפרק 

 הוראות כלליות: 'סימן א

י הפעולה העיקריים בהם יש לנקוט על מנת לדאוג לרווחתו וקווט תכנית הטיפול תכלול את פיר )א(  . 14

האישיים והרכושיים, בהתאם לסוג יניו יובענ ובהעיקריות דרכי הטיפול את ו ,האדם של 

 בתכנית הטיפול שמו של האחראי על הטיפול.יצוין  כמו כן,. האפוטרופסות

על כן ובני משפחתו, ו האדם עםייעצות הת לאחר ,כנית הטיפולתאחראי על הטיפול יכין את  (ב)

מצבו בהתחשב בהכל ו, 9אדםב המעורבים בטיפולהמקצועיים  עם הגורמיםהתייעצות  סמך

 .נוהל זהובהתאם להוראות  של האדם הכלכלי

  בה.מהותי וכן כל שינוי  ,את תכנית הטיפוללאדם אחראי על הטיפול יסביר     (ג)

 או הממונה עליו. הטיפול  אחראי עלהל ידי יאושרו ויחתמו ע ,בה מהותיהתוכנית וכל שינוי    (ד)

 ,, בהתאם לצורךויקיים מעקב שוטף אחר ביצוע תכנית הטיפול אחראי על הטיפול יקייםה   (ה)

, תוך שיתוף הגורמים הטיפוליים. של התוכניתתקופתית הערכה  ולכל הפחות אחת לשנה,

לבצע הערכה תוך כמה זמן יש  ,במסגרת תכנית הטיפולרך, ייקבע מראש, במידת הצו

תקופתית נוספת; כמו כן, האחראי על הטיפול יתעד בכתב את ההערכה התקופתית ויאשר 

 בחתימתו את קיומה ואת השינויים בתוכנית הטיפול, אם היו כאלה.

 

 אפוטרופוס לעניינים אישיים -תכנית טיפול: 'סימן ב

ובין  ,ים שבסל הטיפולהתייחסות לנושא תכלולשל אפוטרופוס לעניינים אישיים תכנית הטיפול  .15

  לעניינים הבאים: גם ,היתר

  .גבלותיו, בהתאם לאמור בסל הטיפוליכולותיו ומ, רצונותיו, האדםעל צרכי  עמידה  (א)

, ואשר יאפשר לו להשיג דרגה מרבית אפשרית לגור האדםהמגורים בו טובת מקום בחינת  (ב)

צבו ויכולותיו רכיו, מבהתאם לרצונו, צהכל  של עצמאות תפקודית ואיכות חיים,

וקרובי  האדם עצמווככל הניתן עם , לאחר התייעצות עם גורמי הטיפולהכלכליות, 

    . משפחתו

או דירה מתאימה, ביצוע  איתור מוסד –ם מקום מגורישנות כי טובתו ל שנקבע אדםלגבי  (ג)

מעבר, לכנית ולוח זמנים קביעת ת ככל הנדרש, לרשויות מוסמכותהתאמות נדרשות ופניה 

 .וליוויו בתהליך המעברהאדם ת הכנת לרבו

זכאי לקבל סיוע  האדםהאם  לברר מחויב התאגיד - וז במוסדזקוק לאשפ והאדםבמידה  (ד)

)"אשפוז בקוד" או "קוד סיעודי"( או  10, בהתאם לנהלי משרד הבריאותבמימון האשפוז

 "(.במעונות השמ)"ה 11בהתאם לנהלי משרד הרווחה

                                                 

אחר שהתאגיד יצר עמו משמעותי המוסד, וכל גורם , גורמי הבריאות המטפלים בו, צוות מחלקת הרווחה ברשות המקומית 9
 ו.קשר על מנת לעמוד על צרכי
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כאמור בסל הטיפול )תעסוקה,  ,האדם בקהילהקביעת דרכי פעולה להשתלבותו של  (ה)

(, וכדומהשיקום, השכלה, פעילויות תרבות, ספורט, פנאי, טיפול פרטני, קבוצות תמיכה 

 נוספיםועם גורמים  12עם הגורמים המקצועיים המטפלים בו ,לאחר התייעצות עם האדם

 .ככל שהם נוגעים בדבר ,בקהילה

פעילויות הקיימות במוסד,  דוגמתמוסד )ת דרכי פעולה להשתלבותו של האדם בקביע (ו)

יציאה לעבודה, לימודים, התנדבות, חוגים, טיפול פרטני או השתתפות בקבוצות תמיכה 

וכן עם אנשי הטיפול  ,וכל פעילות אחרת מחוץ למוסד(, על סמך התייעצות עם האדם

 .כאמור במוסד ועם גורמים מקצועיים המטפלים בו

בקהילה , בין אם במקום מגוריו של האדם קשר שוטףקביעת הגורמים עמם יש לקיים  (ז)

 . בו יגור במוסדובין אם 

 סיעודקיון, כביסה, י)נ לאדםסיוע ושירותים שוטפים הגורמים המספקים קביעת  (ח)

 .(וכדומה

והגורם אליו ניתן לפנות במקרים  באדםהגורם שישמש כאחראי על הטיפול קביעת  (ט)

ביקורים, משכם ומיקומם, ה תכיפות המבקר מטעם התאגיד,הנציג קביעת ו דחופים

על כל אלה והשארת הפרטים במקום בולט  האדם; יידוע סל הטיפולבהתאם לאמור ב

 המוכר לו.

הפחתת הביקורים בשל קיומו של בן משפחה או  בדבר ,במקרה מתאים ,החלטהקבלת  (י)

על סמך מידע , תוך התחשבות ברצון האדם ובקביעות האדםאדם אחר המבקר את 

בהתאם לאמור  ,קביעת דרכי מעקב אחר קיומם של הביקוריםכן ו ,פקודות בדבריאסף יש

 בסל הטיפול.

בהם יתקבל מקומות הותיאום  ,האדםהצרכים הרפואיים והאחרים להם זקוק פירוט  (יא)

 .הטיפול הנדרש

 בהתאם למצבו, צרכיו ויכולותיו הכלכליות.  לאדםהסדרת הביטוחים הרפואיים הנדרשים  (יב)

 ,בסל הטיפולכמפורט  ,זכאי לקבל מגורמים ציבוריים ופרטיים דםשהאפירוט הסיוע  (יג)

כות לסומך מלשכת ז )זכאות לסל שיקום, ופעולות שיש לנקוט לשם מיצוי זכויותיו

  (.וכדומההרווחה, מלווה לנכה מטעם המוסד לביטוח לאומי 

 משפחה,בני  לרבות ,אדםיעץ או לקיים קשר שוטף בקשר לגורמים עמם יש להתיציון ה (יד)

 .גורמים במוסדו גורמי בריאותגורמי רווחה, 

                                                                                                                                                         

. להלן קישור לנוהל 24/05רלוונטי נכון ליום פרסום נוהל זה הוא חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות מספר הנוהל ה 10
 http://www.health.gov.il/hozer/mk24_2005.pdf  נכון ליום פרסום נוהל זה:האמור, 

עבודה סוציאלית )תע"ס( משרד הרווחה "השמת זקנים תשושים במעונות", להלן קישור להוראה האמורה בתקנון  4.8הוראה  11
 נכון ליום פרסום נוהל זה: 

p://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%htt

-A7%204

%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%99%D

7%9D/4_8.pdf 
 המטפלים בו, גורמי שיקום וכדומה.  בריאותברשות המקומית, גורמי מחלקת הרווחה  12

http://www.health.gov.il/hozer/mk24_2005.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%204-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/4_8.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%204-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/4_8.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%204-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/4_8.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%204-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/4_8.pdf
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 והשיקולים שביסודן. ,אדםבקשר לטיפול במיוחדות ות ומהותיהחלטות  (טו)

 וקביעת לוחות זמנים לביצועם. ,נושאים מיוחדים לטיפול ולמעקב (טז)

 כל אחת מהפעולות שבתוכנית הטיפול.ביחס להגורמים לביצוע התכנון הכלכלי וקביעת  (יז)

 

 אפוטרופוס לענייני רכוש -לתכנית טיפו: 'סימן ג

היתר, ובין  ,התייחסות לנושאים שבסל הטיפול תכלול אפוטרופוס לענייני רכוששל תכנית הטיפול . 16

 לעניינים הבאים:גם 

, לרבות בדרך של בהתנהלות הכספית תן לאדםמידת העצמאות שתינקבלת החלטה בעניין  (א)

, ם וקבלת תמיכה וליווי לפי הצורךניהול חשבון בנק אישי, שימוש באמצעים כספיים שוני

וכן תדירות עדכון האדם על מצבו הרכושי ודרכי הגישה למידע, תוך מתן עדיפות לגישה 

 . ישירה ועצמאית במידת האפשר

   .ולוחות זמנים לביצוען ,האדםקביעת פעולות לטיפול בנכסי  (ב)

יבוריות ובגופים ברשויות צ האדםלמיצוי זכויותיו הכספיות של שיש לבצע פעולות קביעת  (ג)

 (וכדומה פריסת חובותאו  מחיקת, פרטיים )קצבאות, פנסיה, הנחות, תשלומי ביטוח

 ולוחות זמנים לביצוען.

בנוסף לעניינים  ;, על פי תכנית הטיפולבאדםקביעת תקציב הוצאות מפורט לטיפול  (ד)

 :איםנים הביענילהתייחסות  היתר,בין  ,ההוצאות יכלולתקציב המצוינים בסל הטיפול, 

 והוצאות לרכישת מוצרים, טיפולים ושירותים קניות שוטפותעבור תקציב קביעת  (1)

 לאדםיועבר אשר , (ומהסיגריות וכדספרים, מוסיקה, ממתקים, פירות,  )עיתונים,

 או בדרך אחרת , חשבון מיוחד בבנק הדואר, כרטיס נטעןחשבון בנקבאמצעות 

  .ליכולותיו הכספיותו האדםבהתאם לרצון הכל ו ,רשתאפשר מעקב מסוד

 על פי דין. האדםבהם חייב שוטפים ביצוע תשלומים לשם  קביעת תקציב (2)

 מוסד ,ןדיור מוג ,הוסטל ,דמי אחזקה בדירת מגוריםותשלום דמי שכירות  (3)

חשמל מים וביוב, תשלומים שוטפים בגין דירת מגורים )ארנונה, , ומהוכדו

 .(דומהוכ

 .תקציב להוצאות חד פעמיות שיאושרו (4)

 כר טרחת התאגיד כאפוטרופוס.ש (5)

בהתאם למקורותיו  ווחלוקתו לצרכים השונים ייקבע האדםהתקציב להוצאותיו של  (ה)

תוך ו ,שיפור רווחתוללצורך הטיפול בו ום תוך מגמה לנצל, הקיימים והצפוייםהכספיים 

  .והעתידייםהתחשבות בצרכיו הנוכחיים 
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 טיפול שוטף -שישיפרק 

 הוראות כלליותסימן א': 

בהתאם לרצונו ובהתחשב בטובתו, לרבות צרכים , על התאגיד לדאוג לסיפוק צרכיו של האדם .17

יומיומיים שוטפים, צרכים נפשיים, צרכים חברתיים, מימוש זכויות ושירותים, הכל בהתאם 

 לתכנית הטיפול ולאמור בסל הטיפול.

 לאור רצונו, יכולותיועל האדם היקף האפוטרופסות בבחינה מחודשת של יש צורך סבר התאגיד כי  .18

ביצוע פעולות לשם צמצום יסייע לאדם בפנייה אל גורמי הרווחה המתאימים, ובומגבלותיו, 

                בנסיבות העניין., ככל הנדרש האפוטרופסות או ביטולה

 

 ויידוע האדם, בני משפחתו וגורמים מטפליםשיתוף סימן ב': 

בדרך שתעודד את האדם להיות עצמאי ולקבל החלטות בהתאם לאמור בסל הטיפול, התאגיד יפעל  .19

על ענייניו, וישתף אותו בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו; התאגיד יסייע לאדם בנגישות למידע 

 הנוגע לענייניו או הדרוש לו לצורך קבלת החלטות, הכל ככל הניתן ובהתאם לנסיבות.

בסמוך  ,יש לאפוטרופוס הכללי על ענייניוהתאגיד ימסור לאדם את הפרטה והדוחות שהג )א(        .20

 את שכר הטרחה שגבהציין התאגיד באופן ברור ילהגשתם; בעת מסירת הדוח השנתי 

  .מכספי האדם

שעשה בעניינו העיקריות הפעולות אודות  ,אחת לחצי שנה ,יידע את האדםהתאגיד  (ב)

התאגיד אפוטרופוס  . היהבתקופה החולפת, הן לגבי עניני הרכוש והן לגבי עניינים אישיים

דיווח כאמור בסעיף קטן זה ביחס לפעולות  ,אחת לשנה ,ימסור לאדם ,ני רכוש בלבדילעני

  ני הרכוש. ישעשה בעני

)ב(, ימסור התאגיד לאדם, לפי בקשתו, מידע שיש -נוסף על האמור בסעיפים קטנים )א( ו (ג)

וי מהותי הקשור לעניינים בידו בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים ויעדכן אותו על כל שינ

 אלה. 

ובהתאם ליכולת  ,האחראי על הטיפול יסביר לאדם את הדוחות והמידע בשפה המובנת לו (ד)

 תוך נקיטת מאמץ סביר להנגשת המידע. ,הבנתו

התאגיד יציין על גבי הדוחות והמידע שנמסרו לאדם את דבר מסירתם לו. החליט התאגיד  (ה)

 זה, ינמק את החלטתו ויתעד אותה. י סעיףשלא למסור לאדם דוח או מידע אחר לפ

לשמור על קשרים עם בני משפחה לאדם תאפשר שבדרך התאגיד  יפעלבהתאם לאמור בסל הטיפול,  .21

 האדם, רצונותיו ושיפור איכות חייו. ם לשם קידום טובת מיתייעץ עהקרובים אליו, וכן  וחברים

, יהיה זכאי לקבל מידע בן משפחה בגיר המתגורר עם האדם ומטפל בו או גורם מטפל .22

מהאפוטרופוס במידה הדרושה לו לשם טיפול בענייניו האישיים היומיומיים של האדם )כגון 

וכן מידע לבן משפחה או  ,תרופות שעליו ליטול(. מידע נוסף ומידע על ענייניו הרכושיים של האדם
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ת המשפט וכן אם בהתאם להוראת חוק או להחלטת בי, יינתן לאדם אחר שאינו מתגורר עם האדם

 .התאגיד סבור כי הדבר הוא לטובת האדם

 

 ביקורים': גסימן 

בסל הטיפול  כפי שנקבע ,לכל הפחות ,בתכיפות האדםמטעמו אשר יבקר אצל  נציגהתאגיד ימנה  .23

היה התאגיד אפוטרופוס לקטין, יפעל בעניין הביקורים בהתאם  ;מבקר( –)להלן  ובתוכנית הטיפול

  .13גורמי הפיקוח הרלוונטיים במשרד הרווחההנחיות של ללנהלים ו

ולמוגבלויות שיש לו, אם קיימות, תרבותו ל ,של האדם לב לשפתובשים בחירת המבקר תיעשה  .24

ייעשה על ידי  אדםהביקור אצל כל ככל הניתן, ולהבינו.  האדםבאופן שהמבקר יוכל לשוחח עם 

 לפי ההוראות שלהלן: מבקר קבוע

  .במוסדובין אם  בקהילהבין אם  ,אדםבמקום מגוריו של ה , ככל הניתן,ערךיהביקור י (א)

, אלא אם ביקש האדם לקיימו בנוכחות מלווה לפי אדם יתקיים עמו ביחידותההביקור עם  (ב)

 .אדםלא יפחת מחצי שעה לכל ו , במקום בו יוכל להתבטא באופן חופשי,בחירתו

היבטים ב, האדםיתעניין המבקר בשלומו, בצרכיו וברצונותיו של  ,במהלך הביקור (ג)

 .ומגוריו, וכן יבדוק בעצמו את מצב מקום הנפשיים והחברתיים שלהכלכליים, הפיזיים, 

  –השוהה במוסד  אדםלגבי  (ד)

לכל הפחות אחת לחודש,  ,, המבקר יתעדכן)ג(-קטנים )א(בסעיפים  בנוסף לאמור (1)

, הביקורים הנערכים אצלו על האדםמול הגורמים המטפלים במוסד על מצבו של 

י בני משפחה או גורמים אחרים, הפעילויות שהוא משתתף בהן ואודות אירועים יד

  מיוחדים שקרו.

יעדכן המבקר את הצוות המטפל במוסד על קיום הביקור; לא  ,בסיום כל ביקור (2)

ישאיר המבקר במוסד דיווח תמציתי  ,היה נוכח בעת הביקור נציג הצוות המטפל

    . 14בכתב על קיום הביקור, חתום על ידו

, ייפגש להם משמש התאגיד כאפוטרופוסאנשים  מספר מבקר במוסד בו גרים (3)

  אחד מהם.באופן אישי עם כל 

ולא פחות מאשר אחת  ,בהתאם לצורך ,האדםמבקר ידווח לאחראי על הטיפול על מצבו של ה .25

בתיק  ושעיקריה יתועדו בכתב ויתויק ,ערך בכתב או בפגישה עם האחראייהדיווח י לחודש.

  אחראי על הטיפול יבדוק את דוחות המבקר המוגשים לו. .האישי

                                                 

מפקח ארצי על פנימיות( נכון ליום של קטינים )מפקח ארצי על אומנה ו לגורמי הפיקוח הרלוונטיים להשמה חוץ ביתית 13
 -פרסום נוהל זה

Pages/ShirutEledNoar.aspxhttp://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgSherutim/  
 העדכון או הדיווח יכלול את שם האדם, שם המבקר, שעת הביקור ומועדו, משך הביקור והערות המבקר.  14

http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgSherutim/Pages/ShirutEledNoar.aspx
http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgSherutim/Pages/ShirutEledNoar.aspx
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ל על שינויים משמעותיים במצבו ש ידווח המבקר לאחראי על הטיפול ,ולפי הצורך, בנוסף לאמור .26

של ביקור  מחייביםועל עניינים ההנוגעים לו  או אירועים מיוחדים וצרכיוכן יעדכנו בעניין  ,האדם

 .בעניינו תאגידשל הבלת החלטה קהאחראי על הטיפול אצל האדם או 

במידת הצורך  ,, וכן15לרבעוןאחריותו לפחות אחת תחת ש אדםהאחראי על הטיפול ייפגש עם כל  .27

היה התאגיד ; וכשיש צורך בקבלת החלטות משמעותיות האדםבהתחשב ברצונו ובצרכיו של 

ותו יאחר תחתש אדםבלבד, ייפגש האחראי על הטיפול עם כל  אדםאפוטרופוס על רכושו של 

   .לפחות אחת לשנה, אלא אם יש נסיבות המצריכות ביקור תכוף יותר

התנגד האדם באופן שיטתי למפגשים עם המבקר או ביקש להחליפו, יברר האחראי על הטיפול את  .28

התנגדות במקרה של הסיבות לכך, וינקוט מאמץ סביר בנסיבות העניין למציאת מבקר מתאים. 

גורמי הטיפול במוסד ובקהילה יקיים התאגיד היוועצות עם  אגיד,ביקורים מטעם התעקרונית ל

 ועם האפוטרופוס הכללי, ובמקרה מתאים יגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות. 

 

 שוטףמעקב  :'דסימן 

, הכל אדם של  , הכלכלי והרכושיהחברתי הנפשי ,מעקב שוטף אחר מצבו הפיזי תאגיד יקיים  .29

  רש לאפוטרופוס כדי לבצע את תפקידו. בהתאם להיקף המינוי וככל הנד

   והטיפול בו, יקיים התאגיד קשר עם הגורמים הבאים: האדםלצורך מעקב אחר מצבו של  .30

רופאים, אחיות,  דוגמתבמוסד ) באדםקשר רציף עם המטפלים התאגיד יקיים  –מוסדות  (א)

חר מצבו על מנת לעקוב א ,סוציאליים, אנשי קשר מטעם המוסד ומנהלי מוסדות( עובדים

עם הצוות  לכל הפחות, ייפגש האחראי על הטיפול  לשיפור הטיפול בו. ,ולדאוג, במידת הצורך

 המטפל במוסד אחת לשנה. 

 ,מעורב יהיההתאגיד  - כאפוטרופוס להם משמש התאגידאנשים  פרמסמוסדות בהם גרים  (ב)

  .בהםבהחלטות כלליות בנוגע לטיפול  ,הניתןככל 

 . בקהילה ובמוסד לאדם המספקים שירותיםורמים מקצועיים וגובריאות  גורמי רווחה (ג)

 .לאדםמשמעותיים ה נוספיםבני משפחה ואנשים  (ד)

 .של האדם סים נוספיםואפוטרופ (ה)

 .המספקים לאדם שירותים או תמיכהנוספים וגורמים ארגונים קהילתיים וחברתיים  (ו)

 ספק באשרנותר ן , אשר לאחר דיון בהבאדםות בקשר לטיפול מהותיהתעוררו שאלות   )א( .31

ייוועץ  - באדםלסמכויותיו של התאגיד או באשר לדרך הראויה בה יש לנקוט בקשר לטיפול 

 עם הגורמים הבאים: האחראי על הטיפול

                                                 

  .מעברהלאמור בסעיף הוראת הוראה זו תחול בהתאם  15
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אפוטרופוס המפקח על אפוטרופוסים לענייני רכוש ב –רכושו של האדם  ענייני נוגע לב (1)

 . הכללי

, בשירותי בריאות בלשכת הרווחה יעובד סוציאל – האדםענייניו האישיים של נוגע לב (2)

במידת הצורך, יתייעץ האפוטרופוס עם עובדי  ;או במוסדהנפש, בשירותי הבריאות 

 .  16היחידה לפיקוח על העניינים האישיים באפוטרופוס הכללי

עומדת בפני התאגיד לפנות לבית המשפט האין באמור בסעיף קטן )א( כדי לגרוע מהאפשרות  (ב)

 .17התאם להוראות החוק ולהוראות נוהל זהבבקשה למתן הוראות ב

 

 וטיפול בחובות , תשלומים שוטפיםניהול חשבונות': הסימן 

 ,חשבון בנק לשימושו האישיניהול , לרבות בחינת אפשרות אדםעבור החשבון בנק התאגיד ינהל  .32

 .בהתאם למצבו

שלומים בדרך שתאפשר מעקב מסודר. הת ,18השוטפים יםתשלומהתאגיד ישלם בשם החסוי את  .33

חריגות בנסיבות אלא  ,ובכל מקרה לא יבוצעו במזומן ,באמצעות הוראות קבע ,ככל הניתן ,יבוצעו

ייעשה בדרך תשלום באמצעות המחאה )"שיק"(,  .ובאישור מראש של האפוטרופוס הכללי

 התולגורם שלישי ויהיה חייב להפקיד אאותה לא יוכל להעביר  ,ההמחאהמקבל שתבטיח כי 

 .19בחשבון שלו

 בסל הטיפול.כאמור  ,האדםובגביית חובות כלפי  האדםבהסדרת חובות התאגיד יטפל  .34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  במועד פרסום נוהל זה, היחידה נמצאת בהליכי הקמה. 16
 " שבפרק השביעי.נחיית שיקול הדעת בעניין הגשת בקשות למתן הוראותקווים מנחים לה": 'סימן דבהתאם לאמור ב17
תשלום למוסד בו שוהה החסוי, מסי עירייה, חשבונות מים וביוב, חשמל וגז, תשלום עבור שירותי , תשלום שכר דירה -כגון  18

 אחרות. חוגים או פעילויות  ,סיעוד, תשלום עבור מינויים
 ו"למוטב בלבד".באמצעות שיק משורטט )"קרוס"(  19
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   20השקעת נכסים כספיים': וסימן 

ות המשפטית והאפוטרופסות תקנות הכשריושקעו בהתאם להוראות  ,כספיו של האדם )א(  .35

והנחיות חסוי( תקנות השקעת כספי  –)להלן  2000-התש"ס להשקעת כספי חסוי(, )דרכים

 .21לעניין השקעת כספי חסוי האפוטרופוס הכללי

בנוגע להשקעה, מו להתייעץ ע האפוטרופוסעל , החסויניתן לברר את דעתו של במצבים בהם  )ב( 

בפני בית המשפט, אם מתקיים הליך משפטי בעניין השקעת  דעתו אתהביע לסייע לו לו

 .הכספים

 ,יושקעו באופן נזילאשר  האדםושים לצרכיו השוטפים של ככלל, יש לבצע הפרדה בין כספים הדר  .36

 . לבין כספים המיועדים להשקעה לטווח ארוך

 :האדםאישור מבית המשפט כתנאי להשקעת כספי , נדרש במקרים הבאים)א(  .37

אם מדובר אף  ,22שקלים חדשים 1,000,000נכסים כספיים בסכום העולה על  לאדם (1)

השקעת כספי חסוי, זולת אם דרך  ותבהשקעת כספים בדרכים הנזכרות בתקנ

 .ההשקעה המוצעת היא במסירתם לאפוטרופוס הכללי

גם בסכום , קעת כספי חסויהש השקעת כספים בדרכים שאינן מנויות בתקנות (2)

 .שקלים חדשים 1,000,000 -השקעה כולל הנמוך מ

 בצירוף ,לבית המשפט ה, ללא דיחוי, בקש, על האפוטרופוס להגישכאמורכאשר נדרש אישור  )ב(               

  המסמכים הבאים: 

בצירוף חוות דעת של בנקאי או  ,האדםדרכי ההשקעה המבוקשות ופירוט כל כספי  (1)

 .האדםיועץ השקעות על כל כספי 

 הגופים בהם יש לאדםאישורים מעודכנים ליום הגשת הבקשה, על היתרות בכל  (2)

, קרנות השתלמות, וחביטחברות  ,בנקים לרבות ,בעלות מלאה או חלקיתחשבונות ב

 .קופות גמל ופנסיה והשקעות בבתי השקעות

, נכסים כספיים, האדםטופס המפרט את פרטי  – בקשה להשקעת כספי חסוי"טופס " (3)

זכויות בתאגידים, התחייבויות כספיות, נכסי נדל"ן, הכנסות והוצאות שוטפות, סל 

 .23מחייה מאושר

 

                                                 

ראה להלן סימן  –סימן זה כולל השקעת נכסים כספיים של האדם ואינו כולל פעולות במקרקעין )קניה, מכירה, בינוי וכדומה(  20
 ז' "פעולות במקרקעין" .

 להלן קישור להנחיות האמורות נכון ליום פרסום נוהל זה: 21
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/haskaha

suypage.aspx  
 תאם לתקנות ומתעדכן מדי שנה בה 2016בינואר  1הסכום נכון ליום  22

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_005.htm  
הטופס נמצא באתר האפוטרופוס הכללי. להלן קישור לטופס נכון ליום פרסום נוהל זה:  23

http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/a5paper.pdf  
 מבית לבקשה דרישה ללא חסוי כספי השקעת - לאפוטרופוס "הנחיות -כן ראו באתר האפוטרופוס הכללי נהלים מפורטים 

 משפט" ;  מבית לבקשה שהדרי עם חסוי כספי השקעת - לאפוטרופוס "הנחיות משפט"/ 
 מידע נוסף בנושא השקעת כספים אצל האפוטרופוס הכללי ראו בקישור הבא:

http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/MainDocs/aptmoneyinvest.pdf  

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/haskahasuypage.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/haskahasuypage.aspx
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_005.htm
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/a5paper.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/a5paper.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/MainDocs/aptmoneyinvest.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/MainDocs/aptmoneyinvest.pdf
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 24פעולות במקרקעין': זסימן 

 יותהוראות כלל .38

אין האפוטרופוס רשאי לעשות פעולות מסוימות במקרקעין ללא  ,לחוק 47בהתאם לסעיף   (א)

 אישור בית המשפט.

בל על ידי מנהל התאגיד או תתק ,לפי פרק זה האדםכל החלטה על פעולה במקרקעין של  (1) (ב)

                                                                  התאגיד הסמיך בכתב לכך ותיחתם על ידו. שמנהל  בכירעובד  על ידי

ובהתחשב ברצונו אלא  ושיתופו, ככל הניתן, האדםתתקבל לאחר שמיעת  ,כאמור החלטה( 2)

הפעולה היא  כיוהכל בכפוף לקביעת התאגיד , לא ניתן לברר את דעתוש באדםאם מדובר 

 .ולתנאים המפורטים להלן בהתאם לסוג הפעולה האדםטובתו של ל

בדיקת מצבו, קרקעין של האדם לשם מבנכס יערוך ביקור תקופתי  ,אי על הטיפולהאחר (ג)

גם בתום תקופת השכירות.  -הפחות אחת לשנה, ואם היה מושכר השימוש בו ואחזקתו, לכל 

תקופה שבה הנכס פנוי או  :כגון ,זאת, אלא אם יש נסיבות המצדיקות ביקור תכוף יותר

, , תקלות שהתגלובדוח שיכלול פירוט בנוגע למצב הנכסעריכת שיפוץ בנכס; הביקור יתועד 

גם ביצוע  ,ין נכס מושכריביצוע תשלומים לרשויות )ארנונה, חשמל, מים וכדומה(, ולענ

 תשלומי דמי שכירות. 

  רכישת נכס .39

 :הבאיםהמצטברים קיים התנאים התתתקבל ב האדםהחלטה על רכישת נכס עבור  (א)

 מאלה:  אחד התקיים  (1)

, נמוכה)קומה צרכיו לס לצורך מגורים והנכס מותאם למצבו ולנכזקוק  האדם (א)

ומבחינה כלכלית רכישת הנכס היא חלופה סבירה ביחס  (מהמעלית וכדו

 לחלופות אחרות.

 ,לדוגמה) ןהענייבנסיבות  האדםדרך סבירה להשקעת כספי הרכישה מהווה  (ב)

ההשקעה בנכס הינה ) םלהשקעתהדרך העדיפה כחלופה לפירוק שיתוף( או 

ברמת סיכון התואמת להשקעת כספים בהתאם לתקנות ועדיפה כלכלית על פני 

שממנו  השקעות אלטרנטיביות בהתאם לתקנות, הנכס יפיק תזרים מזומנים

או יניב פירות עודפים על פני השקעה  האדםהשוטפים של  ניתן לספק את צרכיו

 .(25אלטרנטיבית, תוך בחינת הסיכון הכרוך בהשקעה בנדל"ן

המסוגל להבין את  באדםוניין מרצונו שלו ברכישת הנכס, ומדובר מע האדם (ג)

ולא עולה מנסיבות הענין חשש להשפעה בלתי הוגנת של מן  ,משמעות הפעולה

 .דהוא

                                                 

בפרק זה כולל כל זכות במקרקעין )לרבות נכס בנוי או נכס ריק בייעוד למסחר, למגורים, לתעשייה או בייעוד  "נכס"המונח  24
 אחר(.

מס רכישה, שכר טרחת עורך דין, מתווך, עלויות ניהול נכס ואחזקתו  -הפסדי או רווחי הון, אחוזי תפוסה, עלויות אחרות25
 .השנתיים
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 וובביטחונ האדםדי של אין ברכישת הנכס כדי לפגוע בתזרים המזומנים העתי (ד)

מימון לצפויה להספיק  האדםגם לאחר ביצוע הרכישה, יתרת כספי הכלכלי ו

 צרכיו.

 אלה:כל  נבדקו  (2)

 .האדםאפשרות רישום הנכס בהתאם לחוק על שם  (א)

 .וכדומהקיומן של חריגות בניה  (ב)

 .סבירות המחיר לאור שווי השוק (ג)

היבטים כלכליים, לרבות הפירות המתקבלים מן הנכס לעומת השקעה  נונבח (3)

 .וכדומהאלטרנטיבית, הפוטנציאל התכנוני של הנכס, רווח הון עתידי 

 לחוק תוגש לבית המשפט 47לפי סעיף האדם  שה לאישור רכישת נכס מקרקעין עבורקב  (ב)

 אלה: בצירוף כל 

  .26החסוי ברכושטופס בקשה לביצוע פעולה  (1)

 חוזה הרכישה של הנכס, לרבות נספחים. (2)

 נסח רישום או אישור זכויות עדכני בנכס. (3)

בדבר  1תקן  כהגדרתה לפי, הערכת שמאי עדכנית המהווה "שומת מקרקעין מקיפה" (4)

פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לסוגיה שנקבע בידי מועצת שמאי המקרקעין, 

שומת  –ן ל)לה 2006בדצמבר  25הוועדה לתקינה שמאית של משרד המשפטים, ביום 

. בנוסף, על השומה לכלול אומדן דמי שכירות בנכס והתייחסות 27מקיפה( ןמקרקעי

 בעת רכישת הנכס. ,ככל שקיים ולפוטנציאל התכנוני,למיסוי הצפוי 

 אופן מימון הרכישה. (5)

 

  מכירת נכס .40

קיים התנאים התבתתקבל אפוטרופסות עם  אדםת נכס מקרקעין של ההחלטה על מכיר (א)

 :הבאיםהמצטברים 

 מאלה: אחדהתקיים  (1)

 ,ומבחינה כלכלית 28זקוק לתמורת המכירה לצורך המשך סיפוק צרכיו האדם (א)

 ת )דוגמת לקיחת הלוואה(.ואחרס לחלופות המכירת הנכס היא חלופה ראויה ביח

קושי להתגורר בדירה דוגמת ) האדםנדרשת משיקולים של רווחת  מכירת הנכס   (ב)

( ואין וכדומהקומה גבוהה, העדר מעלית  –או תנאי הדירה  האדםבשל מצבו של 

מוצדקת משיקולים של  או שהמכירה ,חלופה סבירה אחרת זולת מכירת הנכס

 מגורים בקרבת קרובי משפחה או שקט אזור מגוריםלמעבר  תדוגמ) האדםרווחת 
                                                 

 :להלן קישור לטופס 26
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/bakasha_peula_rechush_hasuy.pdf  

, תמונות חזית הנכס, מצב תכנוני, מצב משפטי, על שומה מקיפה לכלול, בין היתר, זהות מזמין השומה והקשר שלו לנכס 27
היסטוריית הנכס, עסקאות השוואה, תחשיב שווי ועוד. בנוסף, על השומה לכלול אומדן דמי שכירות בנכס והתייחסות למיסוי 

 בדבר 1.0ראו תקן מס'  .בנק אינה מספקת לצורך העניין עבור לבטוחה המיועדת מקרקעין שומת הצפוי בעת רכישת הנכס.
  pdf-http://www.landvalue.org.il/loadedFiles/__heb__txq.01פירוט מזערי נדרש בשומת מקרקעין לסוגיהן:

הנכס וזאת צרכיו ללא מכירת אשר ממנו ניתן לספק את  ,מקור הכנסה או רכוש, קיים או צפוי לאדםאין התאגיד וידא כי  28
 .כלפי רשויות ציבוריות וגופים פרטיים האדםלאחר בדיקת זכויות 

http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/bakasha_peula_rechush_hasuy.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/bakasha_peula_rechush_hasuy.pdf
http://www.landvalue.org.il/loadedFiles/__heb__txq-01.pdf
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זאת, לאחר שנבדקה האפשרות  .וסבירה גם מבחינה כלכלית (באדםהמטפלים 

לשפץ את הנכס, וכן כדאיות המכירה והרכישה של נכס חלופי או דמי שכירות של 

 נכס חלופי.

כס הוא נכס שהנלדוגמה כמשיקולים כלכליים )או מוצדקת מכירת הנכס נדרשת     (ג)

או  בינוי כך שלא יהיה נכס מכבידאו  מכביד ואין כדאיות כלכלית לבצע בו שיפוץ

זאת, לאחר שנבדקה האפשרות לשפץ את הנכס וכן . כחלופה לפירוק שיתוף

כדאיות המכירה והרכישה של נכס חלופי או דמי שכירות של נכס חלופי(, והיא 

 .האדםמוצדקת גם בהתחשב ברווחתו של 

המסוגל להבין את  באדםעוניין מרצונו שלו במכירת הנכס, ומדובר מ האדם (ד)

ולא עולה מנסיבות הענין חשש להשפעה בלתי הוגנת של מן  ,משמעות הפעולה

 .דהוא

 ,ובביטחונו הכלכלי האדםי של אין במכירת הנכס כדי לפגוע בתזרים המזומנים העתיד (2)

 מון צרכיו.למיצפויה להספיק  האדםכספי  לאחר ביצוע המכירה יתרתו

 אלה:  כל נבדקו (3)

 .אפשרות העברת הנכס בהתאם לחוק על שם הרוכש (א)

 .סבירות המחיר לאור שווי השוק (ב)

מן הנכס לעומת השקעה היבטים כלכליים, לרבות הפירות המתקבלים  (ג)

 .וכדומההפוטנציאל התכנוני של הנכס, רווח הון עתידי אלטרנטיבית, 

 בצירוף כל אלה:  לחוק תוגש לבית המשפט  47פי סעיף בקשה לאישור מכירת נכס מקרקעין ל (ב)

 .29טופס בקשה לביצוע פעולה ברכוש החסוי (1)

 חוזה המכירה של הנכס, לרבות נספחים.  (2)

 נסח רישום או אישור זכויות עדכני בנכס. (3)

הערכת שמאי עדכנית המהווה "שומת מקרקעין מקיפה". בנוסף, על השומה לכלול אומדן דמי  (4)

 בעת מכירת הנכס. ,פוטנציאל תכנוני, ככל שקייםלוסוי הצפוי שכירות בנכס והתייחסות למי

 

   קידום בינוי בנכס .41

הרחבת נכס או ניצול זכויות בנייה דוגמת יכול שיתבצע באופן עצמאי )קידום בינוי בנכס  (א)

הוצאת היתר בניה וקידום בינוי למס' יחידות דוגמת נותרות( או בהצטרפות לפרויקט בינוי )

 או תכנית 'פינוי בינוי'(.  38, עסקת קומבינציה, תמ"א בחלקה או לכולן

 כלאם התקיימו תתקבל  האדםקידום בינוי או הצטרפות לפרויקט בינוי בנכס של החלטה על   (ב)

 התנאים הבאים: 

ובאורחות חייו, או שהובטחו  האדםאין בביצוע הפרויקט פגיעה בלתי סבירה בהתנהלות  (1)

מגורים חלופיים סמוכים המתאימים לצרכיו  :גוןתנאים זמניים שימנעו פגיעה כאמור )כ

 הפרויקט, בנסיבות בהן הדבר נדרש(.לתקופת ביצוע  האדםשל 
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ובביטחונו הכלכלי  האדםאין בביצוע הפרויקט כדי לפגוע בתזרים המזומנים העתידי של  (2)

צפויה לאחר סיום הפרויקט ובמהלכו  האדםבמהלך הבינוי וגם לאחריו, ויתרת כספי 

 ימון צרכיו.למלהספיק 

בפרויקט הבינוי מול  האדםהתאגיד ימנה נציג מטעמו לשם השתתפות בישיבות דיירים וייצוג  )ג( 

 המעורבים )רשויות, יזם, יתר בעלי הזכויות בחלקה או בחלקות סמוכות, הגורמים השונים 

 (.וכדומהגורמים מבצעים, יועצים 

 את כל אלה:  בדקבינוי אלא לאחר שהתאגיד לא תתקבל החלטה על קידום או הצטרפות לפרויקט )ד( 

בנכס טרם  האדםובכללם, בין היתר, הסדרת רישום זכויות היבטים משפטיים של הפרויקט  (1)

  עוד(., שלבי ביצוע ו)כולל בטחונות וביטוחים נדרשים תנאי החוזההבינוי ולאחריו ו

 המצב התכנוני הקיים, המבוקש והפוטנציאל התכנוני בנכס. (2)

בהשוואה למחיר השוק וליתר בעלי הזכויות )בהתחשב, בין  האדםרה שמקבל סבירות התמו (3)

 היתר, בסבירות הרווח היזמי וברמת הסיכון של הפרויקט(.

והשלב בו מצוי  30אופי פרויקט הבינוי יפורטוהצטרפות לפרויקט בינוי  אובקשה לאישור קידום ב)ה(      

במידה ולא נדרש ו, ל שהחוק מחייב זאתלאישור בית המשפט ככתוגש בקשה כאמור  .31הפרויקט

ובצירוף כל , 33מוקדם ככל הניתן 32תועבר הבקשה לידיעת האפוטרופוס הכללי ,אישור בית משפט

  אלה:

34טופס בקשה לביצוע פעולה ברכוש החסוי. (1)
 

 או וביתר החלקה האדםועדה המקומית )בנכס של ותכניות הבינוי המוצעות שהוגשו ל (2)

 מהרשויות. ףנוסהמגרש( ומידע תכנוני 

 נסח רישום או אישור זכויות עדכני בנכס. (3)

 טיוטת הסכם עדכניים הכולל את פרטי העסקה, לרבות הנספחים להסכם. אוהסכם  (4)

ובסיום פרויקט הבינוי )כולל הנוכחי חסות לשווי הנכס במצבו יהערכת שמאי הכוללת התי (5)

ום פרויקט הבינוי, עלויות ובסי הנוכחי, אומדן דמי שכירות לנכס במצבו (35שווי זכויות בניה

 –הבינוי הצפוי, עלויות התאמת הנכס לאחר הבינוי,  והתייחסות למיסוי הצפוי 

 הערכת שמאי עדכנית המהווה "שומת מקרקעין מקיפה". - לעניין בינוי עצמאי (א)

 בשומות נדרש מזערי פירוט לפישומת מקרקעין  -לעניין הצטרפות לפרויקט בינוי  (ב)

, בהתאמות בינוי – פינוי לתכנית כלכלית שמאית בדיקהרך ן המבוצעות לצומקרקעי

 .(36הנדרשות

                                                 

לכל או לחלק  בינוי וקידום בניה היתר הוצאת – בינוי לפרויקט הצטרפות נותרות, בנייה זכויות ניצול או נכס הרחבת –עצמאי  30
 , אחר; "בינוי-פינוי" , תכנית38 א"תמ לפי בינוי ה, פרויקטקומבינצי בחלקה, עסקת מהיחידות

 פינוי או 38 א"תמ לפי בינוי הסכם על שחתמו הדיירים אחוז, סמוכות בחלקות או בבניין דיירים של הסכמות אי או הסכמות 31
 .היזם מול המשא ומתן סטאטוס, המקומית בוועדה שנתקבלו החלטות או שהוגשו תכניות סטאטוס, בינוי

במקרה שהאפוטרופוס הכללי סבור שהפעולה אינה לטובת האדם הוא רשאי לפנות לאפוטרופוס כדי למנוע את הפעולה או  32
 להצביע על הקשיים, ובמידת הצורך לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות.  

נדרשת  38בינוי לפי תמ"א יכולת המיקוח בפרויקט בינוי הולכת ופוחתת עם התקדמותו של התהליך )למשל: על מנת לקדם  33
 הסכמה של אחוז מסוים מהדיירים ולא של כולם, וככל שהפרויקט מתקדם ומוגשות תכניות האפשרות לשינוי קטנה(.

 26עיין הערת שוליים מס'  34
 עדיף לצרף גם הערכת שווי מטעם היזם. –כשיש יזם  35

ת, עקרונות לתמורות לבעל הדירה הספציפי, עקרונות על השומה לכלול, בין היתר, זיהוי המתחם, תכנית הבינוי המוצע 36
ראה תקן לתמורות לבעלי הדירות, עקרונות לתמורות ליזם, תחשיבים, עסקאות השוואה, הערכת שווי מטעם היזם )עדיף(; 
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  שיפוץ נכס .42

 :קיים התנאים המצטברים הבאיםהתתתקבל באפוטרופסות  האדםשל נכס שיפוץ החלטה על    (א)

 :התנאים הבאים אחדהתקיים  (1)

 ;השיפוץ נדרש לשם שמירת מצבו התקין של הנכס והמשך השימוש בו   (א)

הוספת מעלון,  דוגמתשימוש בנכס ) לאדםע התאמות שיאפשרו השיפוץ נדרש כדי לבצ (ב)

   הוספת חדר בקומת כניסה(;

או כדי  בסכום סביר ולהשכירעל מנת  ,משיקולים כלכלייםומוצדק נדרש שיפוץ הנכס  (ג)

 לשמור על ערכו הכלכלי;

המסוגל להבין את משמעות  באדםמעוניין מרצונו שלו בשיפוץ הנכס, ומדובר  האדם (ד)

 .א עולה מנסיבות הענין חשש להשפעה בלתי הוגנת של מן דהואהפעולה ול

 כי: וידא התאגיד   (2)

 ,הכלכלי וובביטחונ האדםאין בשיפוץ הנכס כדי לפגוע בתזרים המזומנים העתידי של  (א)

 ;למימון צרכיוצפויה להספיק  האדם, יתרת כספי שיפוץביצוע הגם לאחר כי ו

ובאורחות חייו, או  האדםנהלות אין בביצוע השיפוץ פגיעה בלתי סבירה בהת   (ב)

שהובטחו תנאים זמניים שימנעו פגיעה כאמור )כגון מגורים חלופיים המתאימים 

 .לתקופת ביצוע השיפוץ, בנסיבות בהן הדבר נדרש( האדםלצרכיו של 

   ;הנכס מבוטח בהתאם למקובל בשוק (ג)

ים בהתאם התאגיד ידאג לפיקוח צמוד על ביצוע השיפוץ ואיכותו, ועל ביצוע התשלומ (3)

 . תוכנית השיפוץ על שלביהלעמידה ב

אות בקשה לאישור שיפוץ תוגש לאישור בית המשפט, ככל שהחוק מחייב זאת או לפי ההור (ב)

הבקשה תוגש מוקדם  לנוהל זה.כאמור בסימן ב' שבפרק השביעי הוצאות חריגות בעניין 

 ככל הניתן, בצירוף כל אלה: 

37טופס בקשה לביצוע פעולה ברכוש החסוי. (1)
 

 נסח רישום או אישור זכויות עדכני בנכס. (2)

 לרבות תשריטים, ככל שקיימים. על שלביה, השיפוץ, תכניתפירוט  (3)

אופן כן ו ביצוע השיפוץלזמנים הלוחות  בהן יפורטו ,הצעות מחיר לכל הפחות, שתי (4)

 .להתקדמות השיפוץבהתאם  ופריסתם התשלומיםהעברת 

 העתק פוליסת ביטוח הנכס. (5)

 .עם נציג מטעם הגורם המשפץ טלפון להתקשרות (6)

 

 

 

                                                                                                                                                         

 בינוי: -בדבר פירוט מזערי נדרש בשומת מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי 21.0מס' 
http://www.landvalue.org.il/loadedFiles/__heb__Txq_21.pdf 
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  השכרת נכס .43

אינם משמשים לצרכיו האישיים, ידאג התאגיד להשכרתם בדמי שכירות  האדם ו שלבמידה ונכסי (א)

 . ראויים, כמקובל בשוק

ידאג התאגיד לתקינות הנכסים המושכרים, לשיפוצם במידת הצורך  ,לצורך השכרת הנכס (ב)

  ולתחזוקתם השוטפת.

, לרבות האדםזכויותיו של יבטיח את שעם שוכר  ,על הסכם שכירות םהאדהתאגיד יחתום בשם  (ג)

 בטוחות כמקובל, ויעמוד על קיומם של כל תנאי ההסכם.

קרוב  שלאו שימוש  מקובלים מדמי שכירותמשמעותית נמוכים ההשכרת נכס בדמי שכירות  (ד)

במקרים על ידי האפוטרופוס הכללי תאושר  ,ללא תשלום דמי שכירות כמקובל בנכס משפחה

ובהתחשב ברצונו או רצונו המשוער, ככל הניתן, ובלבד שאין  האדם, לאחר שמיעת חריגים בלבד

ובכתב על סבירות הפעולה, אישור מראש קבלת לשם  .האדםטחונו הכלכלי של יבכך פגיעה בב

 .לאפוטרופוס הכללירשאי התאגיד לפנות 

שהתאגיד משמש גם לו  לאדם אחר שהתאגיד משמש לו אפוטרופוס אדםשל נכס ת השכר (ה)

 לחוק, ובהתקיים התנאים הבאים:  48אישור בית המשפט לפי סעיף מחייבת  אפוטרופוס 

 ;האדםהנכס, תנאיו וסביבתו מתאימים לצרכי  (1)

 ;רות היא בדמי שכירות כמקובל בשוקהשכי (2)

)מלבד שכר עבור השכרת נכסים כאמור התאגיד לא יגבה דמי תיווך או עמלה כלשהי  (3)

  לו עבור השכרת הנכס וניהולו(.  הטרחה שאושר

 

 הזמנת שירותי בעלי מקצוע וחוות דעת מומחים סימן ח':           

תאגיד יזמין שירותים של בעלי מקצוע וחוות דעת מקצועיות לפי הנדרש לצורך הטיפול באדם  .44

יינתנו לאדם בהתאם להוראות סימן מן זה, למעט שירותי עורך דין אשר ובהתאם להוראות סי

 ' שלהלן.ט

שלשמו נדרש  ןלרצונו של האדם, לענייתיעשה בהתאם  לאדםשירות  ןשייתבחירת בעל המקצוע  .45

ושכרו המבוקש, תוך התחשבות במצבו הכלכלי של  וניסיונועל סמך בדיקת מקצועיותו, שירות ה

 .האדם ובצרכיו

הרלוונטי לשם  זכאי לקבל את השירות לפי דין )במימון ציבורי(, יפנה התאגיד לגורם האדםהיה  .46

 (.לדוגמהרופא  או פסיכולוג ןלעניי קופת חוליםקבלתו )

ובמידת הצורך  ,התאגיד יפקח על פעולותיו של בעל המקצוע שמונה ואחר התקדמות הטיפול .47

 ידאג להחלפתו.

 ואולם התאגיד לא יוכל לנכות שכר האדם,שכר הטרחה ששולם לבעל המקצוע ינוכה מכספי  .48

, צע פעולות שאינן חורגות מתפקידיו הרגילים של אפוטרופוסאם בי האדםמכספי  הטרחה

  .הסדר שכר טרחה לתאגידי אפוטרופסותכאמור ב
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 הליכים משפטיים והעסקת יועצים משפטייםסימן ט': 

, לזכויותיו עצמו לאדםהמוגשים בקשר  בהליכים משפטיים שונים האדםעל התאגיד לייצג את  .49

 דות שונות )ועדה פסיכיאטרית לפי חוק טיפול בחולי נפש,ובהליכים בפני רשויות ווע ,ולרכושו

 1995-]נוסח משולב[, התשנ"ה ועדת תביעות לפי חוק הביטוח הלאומי 1991-התשנ"א

 .בסל הטיפולאמור כ,(וכדומה

הנדרשים , 49 גורמים שונים כאמור בסעיףתאגיד ליזום הליכים משפטיים והליכים בפני העל    .50

כמו כן, במידת הצורך, על  .ענייניועל הגנה ו דם, מיצוי זכויותיוהא לצורך שמירה על רכוש 

לשם גבייה או השבה של נכסים או כספים השייכים לאדם אשר התאגיד לנקוט פעולות משפטיות 

נלקחו ממנו שלא כדין, או פיצוי על נזק שנגרם לאדם, לרבות בתקופה שקדמה למינויו 

 כאפוטרופוס. 

יהיה נוכח בהליכים משפטיים הנוגעים לו, ובמידה ואין אפשרות תאגיד יעשה כל מאמץ שהאדם  .51

 כזאת, יוודא כי עמדתו מובאת בפני בית המשפט.

ידאג התאגיד  ,הדבר נדרשו במידהו, 50-ו 49משפטיים כאמור בסעיפים לצורך הליכים  )א(     .52

כי מטעם הסיוע המשפטי או לשכת עורבאמצעות עורך דין  האדם ראוי של  לייצוג משפטי

האדם, לפי מטעם התאגיד או עורך דין חיצוני שהתאגיד ייפה את כוחו לייצג את הדין, 

 . נסיבות העניין

על סמך ו ין שלשמו נדרש הייצוגיתיעשה בהתאם לענ האדםבחירת עורך הדין שייצג את   (ב)

, תוך התחשבות במצבו הכלכלי של של עורך הדיןושכרו המבוקש  וניסיונ ,מקצועיותו בדיקת

  .האדם

יוודא התאגיד כי עמדתו של האדם  ,במקרה של ניגוד עניינים או מחלוקת בין התאגיד לאדם (ג)

 מוצגת בפני בית המשפט באופן מובחן, לרבות בחינת הצורך והאפשרות לייצוג נפרד.       

תאגיד יפקח על פעולותיו של עורך הדין שמונה לאדם, בטיפולו בענייניו המשפטיים של האדם  .53

 ות הטיפול, ובמידת הצורך ידאג להחלפתו של עורך הדין.  ואחר התקדמ

, 1972-לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב ,בעניין מסוים זכאי לקבל סיוע משפטי האדםהיה  )א(  .54

לרבות  1961-לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 2והנהלים לפיו או לפי סעיף התקנות   לרבות 

דם תשלום עבור שירותים משפטיים באותו האמכספי יגבה התאגיד לא , 38הכללים לפיו

האפוטרופוס באישור  -נדחתה הבקשה לסיוע משפטי או במקרים חריגיםלא אם כן , א39עניין

  .הכללי

תאגיד לא יוכל שכר טרחה ששולם לעורך דין ואגרת בית המשפט ינוכו מכספי האדם, ואולם    (ב)

חורגות שאינן פעולות יצע עורך הדין באם  ,האדםעורך דין מכספי  ת שכרו של אלנכות 

בפני  האדםייצוג  ; בעניין ניכוי שכר טרחה, יובהר כימתפקידיו הרגילים של אפוטרופוס

לא ייחשב כפעולה החורגת מתפקידיו הרגילים של  ,ועדות מנהליות ומעין שיפוטיות

                                                 

 )כיום במסגרת תכנית "שכר מצווה"( 2014-כללי לשכת עורכי הדין )מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים(, התשע"ה 38
 מעט אגרת השתתפות הנדרשת לשם קבלת סיוע משפטיל 39



 

 

 

25 

 רשאי יהיה התאגיד ,במאמץ חריגבייצוג עורך דין או אפוטרופוס. היה ייצוג כאמור כרוך 

 .או בית המשפט באישור האפוטרופוס הכללי מכספי האדם לנכות את שכר הטרחה

כספים עבור ייצוג משפטי של התאגיד עצמו בקשר  האדםרשאי לנכות מכספי  אינותאגיד   (ג)

 או לטיפול בו. לאדם

לא יעלה על התעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי  ,שכר הטרחה שישולם לעורך הדין  (ד)

כאמור, או על התעריף המקובל, אלא במקרים חריגים בהם  ם תעריף הדין, ככל שקיי

 התקבל אישור האפוטרופוס הכללי לתשלום שכר טרחה גבוה יותר.

לביצוע פעולות משפטיות אחרות שאינן ייצוג כאמור והעסקת יועצים משפטיים לעריכת הסכמים   .55

 שלעיל. 54סעיף יחולו זה, תיעשה רק כשהדבר נדרש, ועל שכר טרחתם סימן ל 49-50 בסעיף

במקרה של הליך משפטי המערב סכסוך משפחתי, יבחן התאגיד אפשרות להליך גישור עם בני   .56

 המשפחה, לרבות בעזרת יחידות הסיוע של בתי המשפט לענייני משפחה.

 

 מעקב ופיקוח על ידי הנהלת התאגיד': יסימן 

להם משמש אנשים מצאים ביקורים במוסדות בהם נ ,פעםל מפעם, הנהלת התאגיד תקיים  .57

המתגוררים בקהילה, על מנת לעמוד אחר  כאמורהם של אנשים בבתי ,וכן התאגיד כאפוטרופוס,

 , לרבות ביקורים ללא תיאום מראש.מצבם והטיפול הניתן להם מטעם התאגיד

, משמש כאפוטרופוסהתאגיד להם  אנשיםעל מצבם של  תקופתיים הנהלת התאגיד תקיים דיונים  .58

 דרכיםב ,באותם אנשיםנושאים עקרוניים הנוגעים לדרך הטיפול של התאגיד ן בבהם תדו

עניינים בולשיפור מצבם, הגברת עצמאותם ועידוד מעורבותם בקבלת החלטות  האפשריות

 .כלליים הנוגעים למצבם הדורשים טיפול מול גורמים שונים

על הטיפול מטעם הנהלת התאגיד תקבע דרכי פיקוח אחר ביצוע תפקידיהם של האחראים  .59

 .אנשים תחת אפוטרופסותושל המבקרים אצל  ,התאגיד

להם משמש באנשים הנהלת התאגיד תקיים מעקב אחר תלונות הנוגעות לטיפול התאגיד  .60

 המענה להן.כאפוטרופוס, ו
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 מענה לפניות ':יאסימן 

בני של ו להם הוא משמש כאפוטרופוסאנשים פעילות, פניה של ההתאגיד יאפשר, במסגרת שעות   .61

פניה בדואר , מיליהיבדרכים שונות ובהן, פניה טלפונית, פניה באמצעות פקסמשפחתם, 

במקרה מענה  קבלת יקבע מנגנון שיאפשרוקביעת מפגש במקרה הצורך; התאגיד  אלקטרוני

 חירום.

 תוך זמן סביר ובהתחשב בדחיפותה.ישיב לפנייה שהועברה אליו תאגיד   .62

ום אליו יוכלו האפוטרופוס הכללי, מוסדות רפואיים, פקידי סעד, לתאגיד יהיה מספר טלפון חיר  .63

 , בכל שעה.ידימענה מאחר לפנות במצבים הדורשים מקצועי עובדים סוציאליים וכל גורם 

           

 העברת דוחות ומידע לאפוטרופוס הכללי ולגורמי פיקוח ':ביסימן   

דיווחים לפי החוק והתקנות וכן ידיעות  אפוטרופוס הכללימסור ללתאגיד מבלי לגרוע מחובת ה  .64

בהתאם להוראות מלאות לפי דרישתו ומבלי לגרוע מחובות הדיווח של התאגיד לרשויות אחרות 

 :אלה כלאת  להגיש לאפוטרופוס הכלליהתאגיד , על כל דין

ימים ממועד  90וסל מחיה בתוך  ,ממועד קבלת צו המינויימים  60וך תב הפרט (א)

  .קבלת צו המינוי

וכן דוח לפחות אחת לשנה  אדםלגבי כל  , לרבות עדכון סל המחיה,וחות כספייםד (ב)

ממועד ימים  60תוך בהכל  ,פקיעת האפוטרופסותעם תפקיד או כספי עם סיום ה

 .דרישת הדוח או לפי הוראות האפוטרופוס הכללי

לאחר תום בשנה שאפריל סוף חודש  עד ,דוחות כספיים שנתיים של התאגיד (ג)

 תקופת הדוח.

באותה  באנשים להם שימש אפוטרופוסל פעילות התאגיד בטיפולו ע דוח שנתי (ד)

 אשר יכלול:, שלאחר תום תקופת הדוחבשנה אפריל סוף חודש  עד, שנה

שבטיפול התאגיד באותה שנה, כולל מספר תיק בית  האנשיםל לרשימת כ (1)

גם כתובתו של  –במוסד  אדם)לגבי  האדםהמשפט, כתובת עדכנית של 

 לאדםמונה הסיבה שבשלה , האדםסוג מגוריו של , האדםגיל המוסד(, 

ם( ומשכו עניין מסוי, כללי, רכוש, נים אישייםאפוטרופוס, סוג המינוי )עניי

המועד שנקבע לסיום יצוין לגבי מינוי זמני כאשר , (קבועאו  )זמני

 .וכן שכר הטרחה החודשי שנגבההאפוטרופסות, 

עליהם פקעה במהלך אותה שנה, סות התאגיד שאפוטרופ האנשיםרשימת  (2)

קטין לגיל בגרות, החלפת אפוטרופסות ופקיעת   לרבות בשל פטירה, הגעת

 סות זמנית, תוך ציון סיבת הפקיעה ומועדה.אפוטרופ

מקבלים מימון שכר טרחה שבטיפול התאגיד באותה שנה, ה האנשיםרשימת  (3)

 חסויים חסרי אמצעים.כ
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ולעניין יו"ר הוועד השונים בתאגיד, דוח שנתי המפרט את בעלי התפקידים   (ה)

ומורשי  חשב התאגיד מנהלי סניפים,, , מנהל התאגידאו הדירקטוריון המנהל

 .חבתקופת הדו שבוצעו חילופי תפקידיםפירוט של גם  -החתימה של התאגיד

 

 עקרונות לקבלת החלטותפרק שביעי: 

 דרכי קבלת החלטות וזכות חתימהסימן א': 

מבוא : "שניהפרק שב רופוס, יקבל תאגיד החלטות לאור הקווים המנחיםבמסגרת תפקידו כאפוט .65

 נוהל זה.שב "וקווים מנחים למילוי תפקיד האפוטרופוס

יתקבלו על ידי האחראי על הטיפול בו או על ידי מנהל  ,החלטות הנוגעות לטיפול באדם וברכושו .66

, ככל הניתן, בהתאם התאגיד או עובד בכיר בתאגיד שהוא הסמיך לכך. החלטות אלה יתקבלו

אם הדבר נדון בה וזאת, אלא אם רצון האדם וטובתו מצדיקים לסטות  ,לאמור בתוכנית הטיפול

 ינמק את ההחלטה. –ממנה. החליט מקבל ההחלטה לסטות מתוכנית הטיפול בעניין מהותי 

תאושר מראש על ידי האחראי על הטיפול בו  ,חתימה על הסכמה בשם האדם לפעולות בשמו .67

 חתם על ידי מי שמוסמך לחתום בשם התאגיד לפי כל דין. ותי

 

 וברכושו באדםוצאות רגילות ומיוחדות לטיפול ה סימן ב':         

בהתאם למקורותיו הכספיים  השונים, ייקבע ווחלוקתו לצרכי האדםהתקציב להוצאותיו של  .68

הנוכחיים  ויושיפור רווחתו, תוך התחשבות בצרכהגשמת רצונו לשם  ,הקיימים והצפויים

   .והצפויים

 בהתאם לסל המחיהשל האדם ההוצאות השוטפות החורגת מהוצאה בסכום משמעותי,   )א(  .69

שהתאגיד  לאחרו ,68 בסעיףהמפורטים  נותעקרוקבע בהתאם לת ,40הוצאה חריגה( –)להלן 

, דחיפות וידא כי ההוצאה סבירה בהתחשב בכלל נסיבות העניין, לרבות מחיר השוק

 . 41הייופוא ההוצאה

עובד בכיר בתאגיד או  תתקבל באישור מוקדם של מנהל התאגיד חריגהההחלטה על הוצאה  (ב)

  .בלבד לכךוא הסמיך שה

טרם אישור  ,הפיקוח על אפוטרופוסים באפוטרופוס הכללימחלקות להתייעץ עם ניתן  (ג)

  .הוצאה חריגה

 אחוזים 10או על שקלים חדשים  100,000הוצאה בסכום העולה על ללשם קבלת אישור מראש  .70

 ,או במקרה הצורך ,לפנות לאפוטרופוס הכללי ניתן לפי הנמוך,  ,האדםשל  42מנכסיו הנזילים

, שתי הצעות מחיר לעניין ההוצאה המבוקשת , בצירוףלהגיש בקשה למתן הוראות לבית המשפט

 .תוך ציון ההצעה המועדפת והסיבות להעדפתה

                                                 

 מימון אירוע, רכישה חד פעמית של מוצר יקר ערך, הוצאה עבור שירות מיוחד, עריכת שיפוצים למשל  40
 למשל מתן עדיפות לקבלת שירות אישי מרופא או מטפל המוכר לאדם. 41
 .קרנות כספיות או ניירות ערך כספים המצויים בחשבון עובר ושב, פיקדונות קצרי מועד,הכוונה ל 42
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מפורט בסל כ ,כות במתן השירותים על ידי התאגידכל ההוצאות הכרויובהר כי  ,למען הסר ספק .71

והוא לא  ,בשכר הטרחה של התאגיד כאפוטרופוס ותכלוללרבות עבור קיום ביקורים, הטיפול 

התאגיד רשאי לנכות מכספי מעבר לשכר הטרחה,  .עבורםנוסף שכר  האדםרשאי לנכות מכספי 

על ושאינן חלק מתפקידי שהוצאו בפו לאדםנחוצות הסבירות ורק הוצאות ישירות  האדם

 ות.מתאימ ותקבלכנגד ניכוי הוצאות ייעשה  .כמפורט בסל הטיפול ובנוהל זה ,האפוטרופוס

 

 האדםהענקת מתנות ותרומות מרכוש תמיכה בבני משפחה,  סימן ג':

על פי אם ובין  האדם, בין אם ביוזמתו( בשם ענקמ –)להלן  התמיכאו  התרומ, המתנטרם מתן )א(  .72

ברר את , אם ניתן להאדםיפעל התאגיד לבירור רצונו של משפחה או כל גורם אחר, פניית בן 

 דעתו. 

יברר עמו התאגיד כי אכן מדובר ברצונו שלו וכי הוא מבין את , ענקמתת רצון ל האדםהביע  )ב( 

ויאשר את מתן המענק בשם האדם,  ,המשמעות הכספית ומשמעויות אחרות של מתן המענק

 .קיימים והצפויים, מאפשר זאתתוך התחשבות בצרכיו ה האדם,של  מצבו הכספיאם 

המשפט אחרת בעקבות  ינתן, אלא אם קבע ביתילא  ענק, המענקמתת חוסר רצון ל האדםהביע   (ג)

 . המענקשהוגשה לו על ידי מבקש בקשה 

את עמדתו  לאדם, יפעל להסביר ענקאין לתת את המ האדםי למרות רצונו של , כסבר התאגיד .73

ביחס למצבו  בסכום משמעותי ענקרצונו ומדובר במנשאר איתן ב והאדםה לשכנעו. במידה וינס

)הבקשה יכולה להיות מוגשת גם  למתן הוראותבבקשה המשפט  ביתפנות ללש י, האדםהכספי של 

 .(ןהעניי, בהתאם לנסיבות ענקהמ בקשעל ידי מ

 תבהתחשב בשלושמתן מענק  התאגיד בעניין , יחליטשל האדם לא ניתן לברר את דעתוובמידה  .74

 :להלןהגורמים ש

 .והצפוייםים קיימתוך התחשבות בצרכיו ה ,האדםמצבו הכספי של  (א)

 .נתן בעבר בנסיבות דומות שהאדם ענקיםמ (ב)

 .תבנסיבות דומו האדםשמקובל לתת בסביבתו החברתית של  ענקיםמ (ג)

או שמקבל ת העניין, נסיבוניתן לפי הנהוג ב ענקבכל מקרה בו אין המ,  בסימן זהעל אף האמור  .75

אחר שהתאגיד משמש עבורו  אדםאו או קרובו של גורם בתאגיד גורם בתאגיד המענק הוא 

 48-ו 47פים בהתאם לאמור בסעילמענק המשפט לקבלת אישורו  לביתש לפנות י ,כאפוטרופוס

 לחוק. 
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 בקשות למתן הוראות בעניין הגשת קול הדעתיקווים מנחים להנחיית ש ':דסימן 

 הבאים: מקריםכל אחד מהאגיד יגיש בקשות למתן הוראות לבית המשפט או לקבלת אישורו בת .76

אישור על דרכי השקעה, לשם קבלת ולחוק  47לשם אישור פעולות משפטיות הנמנות בסעיף  (א)

ם להשקעת כספי חסוי(, אם נדרש, לפי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכי

 .2000-התש"ס

גורם בתאגיד או קרוב משפחה של גורם או  לבין התאגיד האדםבין  לשם אישור פעולות (ב)

, בהתאם להם משמש התאגיד כאפוטרופוסשונים  אנשיםפעולות משפטיות בין  וכן  ,כאמור

 לחוק. 48לסעיף 

 יש צורךאם לחוק,  63שנפטר לפי סעיף  לאדםלשם קבלת הוראות על סיום פעולות הנוגעות  (ג)

 בדבר.

 קבע בצו המינוי כי יובאו לאישורו.בעניינים שבית המשפט  (ד)

קיימת מחלוקת בין בהם  ,וברכושו באדםהנוגעים לטיפול מהותיים או עקרוניים בעניינים  (ה)

ובלבד שנעשו מאמצים  ,לטיפול, לשירות או לביצוע פעולהביחס  אדםבין הלהאפוטרופוס 

ורמים בג היוועצותשיתוף פעולה, תוך , להתחשב ברצונו ולקדם האדםלשמוע את דעת 

 ןבעניי ;, כמפורט בנספח לסל הטיפולמטפלים בקהילה או במוסד או בבני משפחה, לפי הענין

אתיקה הפועלת לפי חוק זכויות החולה,  תלוועדסירוב לטיפול רפואי תיבדק האפשרות לפנות 

חוק ההגנה על פי לפקיד סעד למתאימים תישקל האפשרות לפנות הבמקרים  ;1996-התשנ"ו

על מנת שישקול להפעיל את סמכותו חוק ההגנה על חוסים(  –)להלן  1966-וחוסים, התשכ"

  .לפי החוק האמור

עבור פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים של האפוטרופוס לפי תקנה  לשם אישור שכר טרחה (ו)

 . 1988-)ג( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )שכר אפוטרופוס(, התשמ"ט-)ב( ו6

פעולות לבצע אישורו של בית המשפט את  קבלם התאגיד מבקש לבהבמקרים מיוחדים  (ז)

בעניינים או לקבל החלטות שעלולות לגרום פגיעה ממשית בזכויותיו,  האדםחריגות בשם 

מעבר למגורים במוסד אשר עלול לשלול את  לדוגמה) או לרכושולו מהותיים הנוגעים 

  . הזכאות שלו לדיור ציבורי בעתיד(

תתקבל על שלעיל, ( ז( עד )ה)בסעיפים ה למתן הוראות במקרים המנויים החלטה על הגשת בקש .77

 בתאגיד שהוא הסמיך לכך.או עובד בכיר  מנהל התאגיד ידי
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 בעלי תפקידים בתאגיד :פרק שמיני

 תחומי עיסוק ותקינה -בעלי תפקידיםסימן א': 

רות לתאגיד, ובלבד ששכר יועסקו כעובדי התאגיד או כנותני שי בעלי המקצוע אשר יפורטו להלן, .78

עבודתם לפי פרק זה ייכלל בשכר טרחת התאגיד ולא ייגבה עבור עבודתם שכר נוסף מנכסי 

פעולה החורגת מתפקידיו הרגילים של אם ביצעו האנשים להם משמש התאגיד כאפוטרופוס, אלא 

 . אפוטרופוס

 לעניינים הבאים: ,בין היתר ,אחראי יהיה אחראי על הטיפול (א)

( שבסימן 1)א()12ף כאמור בסעי ,לשמוע על רצונותיו וצרכיו האדם על מנת עם הפגיש (1)

 שבסימן ג' לפרק השישי. 27ב' לפרק הרביעי וכאמור בסעיף 

 הכנת תכנית טיפול, בחינתה במועדים שנקבעו ומעקב אחר ביצועה. (2)

בני  ושיקומיים, וגורמים טיפוליים, בריאות קיום קשר עם מוסדות, גורמי רווחה (3)

 .וגורמים נוספיםמשפחה 

קיום קשר עם מוסדות וגורמים הקשורים לטיפול בענייניו הכלכליים של האדם  (4)

 )גורמים הנותנים סיוע כלכלי, בנקים, מוסדות פיננסיים אחרים וכדומה(.

, הכשרתו והנחייתו כאמור בנוהל למבקר עריכת הכשרה מוקדמתקביעת מבקר לאדם,  (5)

 זה. 

 . האדם, בדרך של קיום ביקורים אקראיים אצל היתר, בין פיקוח על עבודת המבקר (6)

המבקר ומגורמים טעם מ המגיעיםקביעת הפעולות שיש לנקוט בעקבות דיווחים  (7)

 .אחריות על ביצועןכן, אחרים ו

בהתאם מעת לעת והערכה מחדש של תכנית הטיפול ואישורה  האדםהערכת מצבו של  (8)

האדם בהערכות אלו  . ככל הניתן, יש לשתף אתאחת לשנהלצורך, ולכל הפחות 

 ולהתחשב בדעתו ורצונותיו.

על ידי גורמים שונים מטעם התאגיד ותיאום בין  לאדםניתן הטיפול הפיקוח על  (9)

 .הגורמים השונים

או להנהלת התאגיד על עניינים עקרוניים ועל עניינים המצריכים  למנהל הכלליווח יד (10)

 . ותקנון טיפול ולכל דיןבהתאם לנוהל זה, לסל ה ,גורמים בתאגידשל  ותקבלת החלט

מתן הסכמה בשם האדם בעניינים הנוגעים אליו )דוגמת הסכמה לטיפול רפואי( או   (11)

 פנייה לבעל זכות החתימה בתאגיד לצורך חתימה על הסכמה בשם התאגיד.

הגשת דוחות שנתיים לאפוטרופוס הכללי בנוגע לאדם ולרכושו, הכל בהתאם לסוג  (12)

 האפוטרופסות.

י, בין היתר, על ביקורים שוטפים אצל החסוי ומסירת דיווחים לאחראי יהיה אחרא מבקר (ב)

 על הטיפול בהתאם להוראות נוהל זה.
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יהיה אחראי, בין היתר, על הכנת הפרטות והדוחות  רואה חשבוןאו  מנהל חשבונות (ג)

הכספיים, וייעץ למשמשים בתפקיד "אחראי על הטיפול" בתאגיד ולגורמים אחרים בתאגיד 

 היבטים הכספיים של הטיפול באנשים תחת אפוטרופסות. בכל הנוגע ל

במספר ובהיקף משרות אשר יאפשרו את  ,בעלי תפקידיםתאגיד המשמש כאפוטרופוס יעסיק  .79

, הנוגעים בדבר והנהליםהתקנות  ביצוע תפקידם במסירות ובאחריות בהתאם לדרישות החוק,

 , ובהתאם לתקנים הבאים:דרישות נוהל זהלרבות 

 .43אנשים להם משמש כאפוטרופוס 75על טיפול לכל  אחד אחראי (א)

  .44לכל היותרתחת אפוטרופסות התאגיד  אנשים 75יהיה אחראי לביקור של  בקרמ (ב)

; מנהל חשבונותאו  רואה חשבוןלפחות יעסיק  אנשים 50תאגיד הממונה כאפוטרופוס על  (ג)

 אנשים יעסיק רואה חשבון. 500-ר מכאפוטרופוס על יות תאגיד הממונה 

לשם ליווי שוטף  יועץ משפטילפחות, יעסיק  אנשים 100גיד הממונה כאפוטרופוס על תא (ד)

 ובניהול התאגיד. באנשים תחת אפוטרופסותשל התאגיד בטיפול 

יעסיק ויב לכך לפי כל דין, ח, או המאנשים 500-אגיד הממונה כאפוטרופוס על יותר מת  (ה)

 .מבקר פנים

 

 הכשרה והדרכה': בסימן 

, לרבות מטעמונותני השירותים  עובדיו ולכלרה מוקדמת מתאימה לכל ערוך הכשיתאגיד  .80

קיים הדרכות יוכן  ,אשר יש להם זיקה ישירה לטיפול באדם או ברכושו מתנדבים,

  .לפחות לשנהאחת עבורם תקופתיות 

, בהתאמה לתפקיד לנושאים הבאים ,היתרבין  ,ההכשרה וההדרכות התקופתיות יתייחסו .81

 :הרלוונטי

 האפוטרופסות ומטרותיה. מהותה של (א)

ותקנותיו,  1962-היכרות עם עיקרי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב (ב)

 ,, חוק הגנה על חוסיםבאנשים הנמצאים תחת אפוטרופסותבכל הנוגע לטיפול 

לכל אחד הנוגעים  וחוקים נוספים 1996-, חוק זכויות החולה, התשנ"ו1966-תשכ"וה

 . מבעלי התפקידים

ואמנת  1998–, התשנ"חת עם עיקרי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותהיכרו (ג)

45בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. האומות המאוחדות
 

                                                 

 בהנחה שמדובר באדם הממלא את התפקיד בהיקף של משרה מלאה.  43
 בהנחה שמדובר באדם הממלא את התפקיד בהיקף של משרה מלאה. 44
   w.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_5727_1386176801.pdfhttp://wwראו להלן קישור לאמנה: 45

http://www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_5727_1386176801.pdf
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סל הטיפול , לרבות לכל אחד מבעלי התפקידיםהנהלים וההנחיות הרלוונטיים לימוד  (ד)

 הנהלים לתאגידים.על נספחיו ו יםבחסוי

האפוטרופוס הכללי,  דוגמת ותפקידיהם ת התאגידהכרת הגורמים הנוגעים לעבוד (ה)

, הייעוץ המשפטי במשרד הרווחה, גורמי רווחה במוסד עובד סוציאלי לעניין סדרי דין

חוק הסעד  או חוסיםחוק ההגנה על פי לעובד סוציאלי  (,ת הרווחהוובקהילה )לשכ

 .עובד סוציאלי במוסדו 1969-(, התשכ"טמפגריםטיפול ב)

המרכזיים בשירותים  ,לאנשים הנמצאים תחת אפוטרופסותכויות מידע על מיצוי ז (ו)

משרד , לשוויון חברתיהמשרד טחון, יהרווחה, הבריאות והב משרדידוגמת המתאימים 

רשויות הרשות לזכויות ניצולי השואה, ביטוח לאומי, המוסד ל ,הבינוי והשיכון

   שירותים פרטיים.ו , ארגונים חברתייםעמותותמקומיות, 

ושיתופו  רצונותיוהתחשבות ב, כבודועל  השמיר ,האדםחשיבות הקשר עם  הטמעת (ז)

 ., בהתאם לאמור בסל הטיפולבהחלטות, ככל הניתן

 .הטמעת חשיבות הקשר עם בני משפחה והכללים הנוגעים להם (ח)

 

 שמירת מידע, חובת סודיות ומניעת ניגוד עניינים :פרק תשיעי

הנוגעים  מסרו ולא יגלו כל מידע או מסמךלא י ,התאגיד, עובדיו וכל מי שפועל מטעמו .82

על התאגיד  , אלא למי שמוסמך לקבל את המידע או את המסמך לשם ביצוע תפקידיו.לאדם

 לנקוט את כל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיות המידע והמסמכים כאמור.

 ותפקיד ניגוד עניינים בין מילוימצב של מכל  יימנע ,מטעמווכל מי שפועל  עובד התאגיד .83

על כל ספק או חשש  ולממונים עלי יודיע, וובתאגיד לבין כל עיסוק אחר או ענין אישי של

 .רלניגוד עניינים כאמו

עובד התאגיד וכל מי שפועל מטעמו, יחתום על הצהרת סודיות ושמירת מידע כאמור בנוהל  .84

 הכרה.
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 פרק עשירי: הוראות שונות לתאגידים

 ידשכר טרחת תאג: 'א סימן

שכר טרחה מאדם בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  רשאי לגבות תאגיד .85

הסכמי שכר טרחה או בהתאם ל 1988-)כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופוסים(, התשמ"ט

 בית המשפט. שאושרו על ידי

 , כהגדרתו במבחני התמיכההוא חסוי חסר אמצעיםש, לא יגבה שכר טרחה מאדם תאגיד .86

כל עוד המדינה מעניקה תמיכות  46שמשים אפוטרופוסים לחסויים חסרי אמצעיםלגופים המ

 זאת, אף אם התאגיד לא הגיש  בקשה לקבלת התמיכות האמורות.  .לגופים כאמור

 

 ומתנדבים גיוס תרומות ':בסימן 

ומתנדבים לשם לגיוס תרומות לפעול  , בהתאם להוראות כל דין,רשאיתאגיד אפוטרופסות  .87

מתנדבים פעילות של  ;להם הוא משמש כאפוטרופוס האנשיםלטובת כלל  ,תופעילוהרחבת 

תיעשה בתיאום עם אשר יש לה זיקה ישירה לטיפול באדם או ברכושו מטעם התאגיד 

  האפוטרופוס הכללי.

   

 הפרת הוראות הנוהל: אחד עשרפרק 

והשירותים  ומשרד הרווחההאפוטרופוס הכללי  ו נציגייפעל ,נוהל זההפר התאגיד הוראות  .88

בין היתר , ןהענייבהתאם לחומרת ההפרה וליתר נסיבות  ,לשם אכיפת ההוראותהחברתיים 

 :הבאותבדרכים 

 הסברים. אובכתב למתן תשובות דרישה  (א)

 והעובדים האחראים.פגישת הבהרה עם הנהלת התאגיד קיום  (ב)

 אדםלעניין  אפוטרופסות תאגידיטרחה לשל הסדר שכר  תוהודעה על הפסקת תחול (ג)

 .האמורלהסכם  25סעיף לפי  ,מסוים

לאדם כאפוטרופוס  או לשם החלפת התאגיד פניה לבית המשפט בבקשה למתן הוראות (ד)

 .מסוים

החלטה משותפת עם משרד הרווחה להימנע מלהמליץ על התאגיד כאפוטרופוס  (ה)

 לאנשים נוספים, עד לתיקון ההפרה.

 .בהתאם לנוהל הכרה, כתאגיד אפוטרופסות אישור שניתן לתאגיד לשמש ביטול ה (ו)

 

                                                 

 להלן קישור למבחני התמיכה שבאתר משרד המשפטים:    46
xhttp://index.justice.gov.il/SpecialProjects/Pages/SupportApac.asp  

http://index.justice.gov.il/SpecialProjects/Pages/SupportApac.aspx
http://index.justice.gov.il/SpecialProjects/Pages/SupportApac.aspx
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 תחילה והוראות מעברפרק שנים עשר: 

  .יום התחילה( -להלן) 2016ביוני  1 ו,"אייר התשעבד "כ יוםב תחילתו של נוהל זה  )א(    .89

אשר עסק במתן שירותי אפוטרופסות )ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, על תאגיד אפוטרופסות 

 טרם פרסום נוהל זה, יחולו הוראות אלה:

)ב( לעניין הכנת והגשת סל מחיה תהיה -)א( ו64-ו (10))ב(12אות סעיפים תחילתן של הור   (1)

  . חודשים מיום התחילה 3בתוך 

הוראות סעיף  ושל  ,לעניין התקן של אחראי על טיפול)א( 79תחילתן של הוראות סעיף (   2)

חודשים מיום  18תהיה בתוך  ,אחראי על טיפול של יםהביקורלעניין תדירות  27

בתקופת הביניים, שמיום התחילה ועד המועד האמור, יחולו הוראות אולם ו ,התחילה

 אלה: 

על טיפול יהיה אמון על טיפול  אחראי ,2016בדצמבר  1ז, "התשעא' בכסלו עד ליום )א(  

שלו וחובת הביקור  לכל היותראנשים שהתאגיד משמש להם אפוטרופוס  125-ב

 . תעמוד על ביקור אחד לשנה לכל הפחות

-אחראי על טיפול יהיה אמון על טיפול ב ,2017ביוני  1 ,ז"ז' בסיוון התשע)ב( עד ליום  

וחובת הביקור שלו  לכל היותראנשים שהתאגיד משמש להם אפוטרופוס  100

  .תעמוד על ביקור אחד לחצי שנה לכל הפחות
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 המלצות לעניין בעלי תפקידים בתאגיד: 'אנספח 

  ים הנדרשים מכלל בעלי התפקידים בתאגיד, לרבות נותני שירותים וחברי הנהלת התאגיד:התנא .1

הוא יחיד ותושב ישראל; ואולם, שירותי הנהלת חשבונות, בקורת פנים, ראיית חשבון וייעוץ משפטי  (א)

 .שהתאגד ונרשם בישראליכול שיינתנו גם על ידי תאגיד 

, או נותן שירותים מטעמו  או בעל שליטה בו, וכל עובדהתאגיד וכן נושא משרה  –תאגיד מדובר באם  (ב)

בין עניין אישי ל לא עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם

 ר.אחר או תפקיד אח

אין מניעה להעסקתו בתאגיד בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  (ג)

 .2001-התשס"א

לא הורשע בעבירה פלילית או משמעתית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי א הו (ד)

, ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל חשד לביצוע עבירות עסוק באותו תפקידל

או נותן שירותים התאגיד וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, וכל עובד  –כאמור, ואם הוא תאגיד 

בשל חשד  , לא הורשעו בעבירה כאמור ולא הוגשו נגדם כתב אישום או קובלנה משמעתיתמטעמו

ה של ממש לטיפול בחסוי או הוראה זו לא תחול על בעל תפקיד שאין לו זיק לביצוע עבירות כאמור;

  ברכושו.

כל  רגל , וכן לא הוכרז כפושט רגל או מצוי בהליכי פשיטתמונה לו אפוטרופוסולא  הוא אינו פסול דין (ה)

 .לא ניתן לגביו צו פירוק –תאגיד  עוד לא הופטר, ואם הוא

  .בהתאם לאמור בנוהל זההמותאמת לתפקידו  הוא עבר הכשרה מוקדמת  (ו)

 בעלי התפקידים הבאים יעמדו אף בתנאי הכשירות כמפורט להלן:כי מומלץ  .2

  –מומלץ כי מנהל כללי יעמוד אף בתנאים אלו (א)

, חשבונאותהמקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, הוא בעל תואר אקדמי באחד מן  (1)

 . , חינוךמנהל ציבורי, רפואה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית

, או או מלכ"ר של ארבע שנים לפחות בניהול תאגיד עסקי בעל היקף עסקים משמעותי ןניסיויש לו  (2)

 בכהונה ציבורית בכירה, או בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו של התאגיד.

 .1992-, התשנ"ב)א( לחוק הביקורת הפנימית3בסעיף המפורטים כישורים ל בהתאם – מבקר פנים (ב)

עם , ומעשי לפחות במקצוע ןניסיובעל שלוש שנות  ואהועובד סוציאלי פסיכולוג או  – אחראי על טיפול (ג)

 דומה.בתחום הטיפול או בתחום  עדיפות לניסיון

שאינו פסיכולוג או עובד סוציאלי, אולם הוא מקיים את תאגיד רשאי להעסיק כאחראי על טיפול גם מי 

אחד התנאים המפורטים להלן, ובלבד שיהיו בתאגיד עובדים סוציאליים בתפקיד אחראיים על טיפול 

 או בתפקידים אחרים, עמם יוכל האחראי על טיפול שאינו עובד סוציאלי להתייעץ:

ת, רפואה, מדעי ההתנהגות, ריפוי בעיסוק, סיעוד בעל תואר בחינוך, יעוץ חינוכי, קרימינולוגיה קליני (1

תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד או כאח מעשי בפנקס כמשמעותו ב ךאח מוסמאו מי שרשום כ

מעשי באוכלוסייה בעלת שנים לפחות בטיפול  שלושסיון של ינ , ויש לו1988-התשמ"ט ,בבתי חולים(

 או מאפיינים דומים.  חסוייםמאפיינים של 

 שהועסק ערב כניסתם לתוקף של נהלים אלה כאחראי על טיפול. מי  (2

 



 

 

 

36 

  דף מידע': בנספח 

 לעניינים אישיים ולענייני רכושס אפוטרופולו שמונה דף מידע לאדם 

 
 ______________ __________________________       דף מידע עבור: 

 )תעודת זהות(    שם פרטי+ שם משפחה(     )                                                       
 

  .קבוע / זמני )למשך: ___________חודשים(  המינוי: תקופת         

 עזור לך בניהול הכספים )למשל חשבון הבנק( ובענינים אחרים תפקידו של האפוטרופוס הוא ל

  המשפט.בית בבית, חוגים ופעילויות ועוד, לפי החלטת  תיקונים ,כמו ענינים רפואיים

 ולמסור לך מידע הקשור אליך )למשל בעניין  להתייעץ איתך שמוע את דעתך,על האפוטרופוס ל

על הפעולות ספר לך על האפוטרופוס ל, שנהפעמיים ב. טיפול רפואי או מקום המגורים שלך(

 השכר החודשי הוא ________.. שולם לו מכספיךשכר ששעשה ועל ה

  עזרה או למידעזקוק ל האפוטרופוס כשאתהלפנות אל תוכל. 

 פעם בשבוע )אם אתה גר בבית( או פעם איתך  וייפגשהאפוטרופוס מטעם  מבקר או מבקרת

 אם אתה גר בבית אבות, בהוסטל או במעון(.בשבועיים )

 :של האפוטרופוס פרטי קשר

  פקס:____________________________טלפון::_________אפוטרופוסהשם_______ ___ 
               _______________________________________________________ם : למכתביכתובת 

 _____________________ _____:______________________)מייל( דואר אלקטרוני
 

  רוםישעת חלטלפון ___________ :__________________________________________ 

 

 פקס:____ טלפון: ____________  _______: ___)רכז טיפול( הטיפול עלהאחראי  שם_____                     
 _____________________________________________דואר אלקטרוני:___________               
 

  פקס:_____________ _____  טלפון: _____________: _____המבקרשם_____________                               
 ____________________________________________________אר אלקטרוני: ____דו
 

 :47של מחלקת הפיקוח באפוטרופוס הכללי פרטי קשר

 
 _____ :פקס:____________  טלפון: ______המחוז  ___________                                  _________________

 __________________________________________________דואר אלקטרוני: ______
 

. 12:30 – 8:30בין השעות  רביעי וחמישי, שני, ראשוןימים אתה יכול להגיע לקבלת קהל במחוז ב
 צריך לתאם מראש. לאאתה אין קבלת קהל.  שלישיבימי 

 

 :בכתובת ניתן לפנות לאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי למידע נוסף
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotrop

apotropus.aspx-os_Pikuach/Pages/pikuch או לכתוב בgle  goo  האפוטרופוס הכללי"– 
 .פיקוח על אפוטרופוסים"

 
                                                 

 נא למלא רק את פרטי המחוז הרלוונטי בהתאם לנספח ג'  47

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/pikuch-apotropus.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/pikuch-apotropus.aspx
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 בלבד לענייני רכושס אפוטרופולו שמונה דף מידע לאדם 

 
 ______________ __________________________  דף מידע עבור:      

 ות()תעודת זה    )שם פרטי+ שם משפחה(                                                            
 

  .קבוע / זמני )למשך: ___________חודשים(  המינוי: תקופת         

 

 עזור לך בניהול הרכוש הכספים )למשל חשבון הבנק(, לפי החלטת תפקידו של האפוטרופוס הוא ל

  בית המשפט.

 טרופוס לשמוע את דעתך, להתייעץ איתך ולמסור לך מידע הקשור אליך )למשל בעניין על האפו

לך על הפעולות שעשה ועל השכר ששולם  ספר, על האפוטרופוס לבשנה םפע  שלך(.  חשבון הבנק

 לו מכספיך. השכר החודשי הוא ________.

 .תוכל לפנות אל האפוטרופוס כשאתה זקוק לעזרה או למידע 

 מטעם האפוטרופוס ייפגש איתך פעם בשנה. אחראיה 

 :של האפוטרופוס פרטי קשר

  פקס:________________________טלפון::_____________האפוטרופוסשם_______ ___ 
               _______________________________________________________למכתבים : כתובת 

 ________ __________________:______________________)מייל( דואר אלקטרוני
 

  רוםישעת חלטלפון ___________ :__________________________________________ 

 

 פקס:____ טלפון: ____________  הטיפול )רכז טיפול(: __________ עלהאחראי  שם_____                     
 _____________________________________________דואר אלקטרוני:___________               
 

  פקס:_______ ___________  טלפון: _____________: _____המבקרשם                               _____________
 ____________________________________________________דואר אלקטרוני: ____

 
 

 :48של מחלקת הפיקוח באפוטרופוס הכללי פרטי קשר

 _____ :פקס:____________  טלפון: ______המחוז  ___________         _________________                         
 __________________________________________________דואר אלקטרוני: ______

 
. 12:30 – 8:30בין השעות  רביעי וחמישי, שני, ראשוןימים אתה יכול להגיע לקבלת קהל במחוז ב

 צריך לתאם מראש. לאאתה אין קבלת קהל.  שלישיבימי 
 

 :בכתובת אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכלליניתן לפנות ל למידע נוסף
otrophttp://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Ap

apotropus.aspx-os_Pikuach/Pages/pikuch או לכתוב ב-google    האפוטרופוס הכללי"– 
 .פיקוח על אפוטרופוסים"

 

                                                 

 נא למלא רק את פרטי המחוז הרלוונטי בהתאם לנספח ג'  48

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/pikuch-apotropus.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/pikuch-apotropus.aspx
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 ם אישיים בלבדלענייניס אפוטרופולו שמונה דף מידע לאדם 

 
 ______________ __________________________  דף מידע עבור:      

 )תעודת זהות(    )שם פרטי+ שם משפחה(                                                            
 

  .קבוע / זמני )למשך: ___________חודשים(  המינוי: תקופת         

 

 ענייניך האישיים, כמו עניינים רפואיים, תיקונים עזור לך בניהול תפקידו של האפוטרופוס הוא ל

  בית המשפט. בבית, חוגים ופעילויות ועוד, לפי החלטת

 ולמסור לך מידע הקשור אליך )למשל בעניין  להתייעץ איתך שמוע את דעתך,על האפוטרופוס ל

שולם שכר שעל הפעולות שעשה ועל הלספר על האפוטרופוס פעמיים בשנה   .שלך(התיק הרפואי 

 השכר החודשי הוא ________. .לו מכספיך

  למידע עזרה אוהאפוטרופוס כשאתה זקוק לתוכל לפנות אל. 

 מטעם האפוטרופוס ייפגשו איתך פעם בשבוע )אם אתה גר בבית( או פעם  מבקר או מבקרת

 אם אתה גר בבית אבות, בהוסטל או במעון(.בשבועיים )

 

 :של האפוטרופוס פרטי קשר

  פקס:______________:_______________________טלפון:האפוטרופוסשם_______ ___ 
               _______________________________________________________למכתבים : כתובת 

 ________ __________________:______________________)מייל( דואר אלקטרוני
 

  רוםישעת חלטלפון ___________ :__________________________________________ 

 

 פקס:____ ן: ____________טלפו  הטיפול )רכז טיפול(: __________ עלהאחראי  שם_____                     
 _____________________________________________דואר אלקטרוני:___________               
 

_____________                               פקס:______________ ____  טלפון: _____________: _____המבקרשם 
 ________________________________________________________דואר אלקטרוני: 

 :49של מחלקת הפיקוח באפוטרופוס הכללי פרטי קשר

 _____ :פקס:____________  טלפון: ______המחוז  ___________                                  _________________
 __________________________________________________דואר אלקטרוני: ______

 
. 12:30 – 8:30בין השעות  רביעי וחמישי, שני, ראשוןימים אתה יכול להגיע לקבלת קהל במחוז ב

 צריך לתאם מראש. לאאתה אין קבלת קהל.  שלישיבימי 
 

 :בכתובת ניתן לפנות לאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי למידע נוסף
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotrop

apotropus.aspx-os_Pikuach/Pages/pikuch או לכתוב ב-google   פוס הכללי "האפוטרו– 
 .פיקוח על אפוטרופוסים"

                                                 

 נא למלא רק את פרטי המחוז הרלוונטי בהתאם לנספח ג'  49

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/pikuch-apotropus.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/pikuch-apotropus.aspx
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 נספח ג':

 מחוזות האפוטרופוס הכללי -פרטי קשר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחוז ירושלים:
 .95464ים , גבעת שאול, ירושל4, בית התאומים, קומה 15רח' כנפי נשרים  כתובת:
 02-6467570פקס: ;  02-6215777 טלפון:

 ; 02-6215766 טל':: גב' לאה סולומון: ראש צוות
 Leahs@justice.gov.il דוא"ל:

 

 מחוז באר שבע:
 .965, ת"ד 84108, קרית הממשלה, באר שבע, מיקוד 4: רח' התקוה כתובת
 02-6467576: פקס;  08-6264561/2 טלפון:

 ; 08-6264566:  טל': גב' סיגל טרבס:  ראש צוות
 SigalTr@Justice.gov.il דוא"ל:

 :מחוז תל אביב
 .61090יפו  -, תל אביב9040ג', ת"ד -, קומות ב'2רח' השלושה  כתובת:
 02-6467551: פקס;  03-6899635/6 טלפון:

 ; 03-6899621טל': גרבויס: : גב' מונה ראש צוות
 Monag@justice.gov.il: דוא"ל

 מחוז חיפה:
 , חיפה. 847א', קרית הממשלה, ת"ד  15שד' הפלי"ם  כתובת:
 02-6467567 פקס:;  04-8633777 טלפון:

 ; 04-8633740טל': מוטי מרקו:  ראש צוות:
 Mottim@justice.gov.il: דוא"ל


