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 תיצמת

 רדסוהש יפכ ,לארשיב םייקה ךשמתמה חוכה יופיי ןונגנמ תא ןוחבל איה הז ח"וד לש ותרטמ

 םינונגנמל האוושהב ,1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 18 ןוקית תרגסמב

 םייקה ןונגנמה תא רפשל ןתינ דציכ דומלל תנמ לע ,םלועב תונוש תונידמב םילבוקמה םימוד

 .לארשיב

 .םלועב תמייקה הקיקחה לש הפיקמ הקידב הכרענ רקחמה לש ןושארה בלשב ,רקחמה עוציב םשל

 ןהילא סחיב ,תונידמ לש רתוי םצמוצמ רפסמ רחבנ ,ךשמהב .תונוש תונידמ תורשעמ םיקוח וקרסנ

 תרגסמב וללכייש תונידמה תא רוחבל תנמ לע ,םימייקה םירדסהה לש רתוי הפיקמ הקידב הכרענ

 רשא ,הדנקב היבמולוק שיטירבו ,הינטירב ,תירבה תוצראב ןוגרוא תונידמ ורחבנ ,ףוסבל .רקחמה

 .רופישו הדימל תורשפאו הבוט האוושה רשפאמה ןפואב ,לארשיב םייקה הזל םימוד םינונגנמ ןהל

 השענל המילהב דמוע לארשיב ןונגנמה ,יללכ ןפואב יכ ,םה רקחמהמ םילועה םיירקיעה םיאצממה

 לש ויתויוכז לע הרימשב תעייסמה ,תמדקתמ ךרדב ךשמתמ חוכ יופיי לע המיתח רשפאמו ,םלועב

 עגופו ,הדימה לע רתי טרופמ לארשיב ןונגנמה ,וקדבנש תונידמל האוושהב ,תאז םע דחי .הנממה

  .הנממה לש הימונוטואב תיחרכה הנניאש הדימב םיתעל

 רשא ,קוחה לש תשדוחמ הניחב תשרדנ םינש שולשמ הלעמל ףולחב יכ ,ןה רקחמה תונקסמ ,ךכיפל

 ןפואב קוחה תוברעתה תתחפהל איבתו ,םויכ םייקה הרדסהה ןפואמ םיעבונה םיישקל סחייתת

 לש ותעד לוקיש לע םויכ תולחה תולבגמה תרסהו הנממה ידי לע ךשמתמה חוכה יופיי תרדסה

 חוכה יופיי יכמסמב םייקה טוריפה תלדגהל לועפל שי ,ךכל ליבקמב .שרדנה םומינימל ,הנממה

 לכ תא לוקשל הנממל עייסל תנמ לע ,וקדבנש תונידמב םייקש יפכ ,ול הוולנה ךירדמהו ךשמתמה

  .םיספטה יולימב וכירדהלו לוקשל וילעש םיאשונה
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 ריצקת

 קוחל 18 ןוקית תרגסמב סנכוהש םיכשמתמה חוכה יופיי ןונגנמ תא ןוחבל הניה ח״ודה תרטמ

 חוכה יופיי ןונגנמ תמאתהל תועצה עיצהלו 1962-ב״כשת ,תוספורטופאהו תויטפשמה תורשכה

 קוחל 18 ןוקית לש ףקותל ותסינכ זאמ ףלחש ןמזה תצורמב .םלועב םימייקה םינונגנמל ךשמתמה

 רבטצהל הליחתמ עקרב רשאכ ח"ודה לש ותובישח הדדחתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה

 ררבתהל תוליחתמו ,ךשמתמה חוכה יופייל תורושקה תויגוסב טפשמה יתב לש תינושאר הקיספ

  .יבטימה ןפואב ומושיי לע תושקמו קוחב תומייקה תונוש תולשכמ

 םימייקה םימוד םינונגנמל ותוא הוושמו ,לארשיב חוכה יופיי ןונגנמ תא ןחוב רקחמה ,ךכ םשל

 היבמולוק שיטירב תנידמבו ,הינטירבב ,תירבה תוצראבש ןוגרוא תנידמב :םלועב תונידמ שולשב

 ,ילארשיה ןידל םיכשמתמ חוכ ייופיי לש ןונגנמ תסנכה לש תובישחהו תונשדחה רואל .הדנקבש

 תויתוהמ תויגוס עבראל הנעמ ןתונו דדומתמ אוה ובש ןפואה תא קימעמ ןפואב ןוחבל ךרוצ וניאר

 )ב( .תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה יופיי ןיב סחיה )א( :םיכשמתמ חוכ ייופיי לש רשקהב תולועה

 לש ןונגנמה תושיגנ )ד( .הפיימה לוצינ ינפמ הנגה )ג( .חוכה הפיימ לש הריחבה ףקיהו הימונוטוא

 ןהמ תחא לכל סחיב רשא ,תויגוס-יתת רפסמ וקדבנ הלא םיטביהמ דחא לכב .ךשמתמ חוכ יופיי

 השענה רואל לארשיב תמייקה הקיקחה לע רצק ןויד ךרענו ,וקדבנש תונידמל האוושה הכרענ

  .וללה תונידמב

 סופורטופא יונימ לש םיבצמב ,תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה יופיי ןיבש סחיה תא ןחוב רקחמה

 תונידמהמ הנושב יכ ,הלעמ רקחמה .ךשמתמה חוכה יופיי לוטיב לש בצמבו ,חוכ הפוימל ליבקמב

 יחרכה רשק לכ ןיאש ףא לע ,תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה יופיי ןיב רשוק לארשיב קוחה ונחבנש

 ךשמתמה חוכה יופיימ תיסחי הריהמ "הגילז" רצוויהל הלולע ,הז רוביחמ האצותכ .םיינשה ןיב

 ולקשייש ילבמ ,איהש הביס לכמ םצמוצמ וא לטבתמ חוכה יופיי םהב םירקמב ,תוספורטופאל

 ןיב רשקה תא קתנל ץלמומ ,ךכיפל .הנממה לש ותואמצעב התוחפ הדימב תועגופה ,תורחא תופולח

 .תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה יופיי

 לש הניחב ךרד הנממה לש הימונוטואה לע ןגמ ילארשיה קוחה ובש ןפואה תא ןחוב רקחמה ,ףסונב

 תמר ,ףקותל חוכה יופיי תסינכ דעומ ערכומ וב ןפואה ,תוטלחה תלבקב הנממה ףותיש תדימ

 ,הנממה לש ותעד לוקיש לבגומ םהב םימוחתה ,חוכה יופיי ספוטב תושקובמה תולועפה לש טוריפה

 לש תורשפאהו ,חוכה הפוימ ידי לע תולועפ עוציבל תודגנתה עיבהל הנממל תמייקה תורשפאה

 ןתונ לארשיב קוחה יכ הלעמ וז הניחב .ףקותל ותסינכ רחאל ךשמתמה חוכה יופיי תא לטבל הנממה
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 .ותואמצעלו תוטלחהה תא לבקי הנממהש ךכב ךמותו ,הנממה לש הימונוטואה לע הרימשל לקשמ

 לוקיש לע תולבגה תרושב הנממה לש וידעצ תא קוחה רצמ ,לעופב םהב תומוקמ שי ,תאז םע דחי

 תועצה רפסמ הלעמ הוושמה טפשמב ןויע .וקדבנש תונידמב חרכהב תומייק אל רשא ,ולש תעדה

 ןיבל וניבש םיסחיב ןה ,הנממה לש הימונוטואה  לע רתוי האלמ הנגהל ךורכה לכב ,ףסונ קוידל

  .חוכה יופיי תרגסמב לבקל יאשר אוה ןתוא תוטלחהל עגונב ןהו חוכה הפוימ

 הפוימ ידיב לוצינ ינפמ הנממה לע ןגמ ילארשיה קוחה הבש הדימהו ןפואה תא ןחוב רקחמה ,ןכ ומכ

 ותעד לוקיש לע תולבגהה ,חוכה הפוימ תוהז לע תולבגהה חותינ ךרד הנחבנ לוצינ ינפמ הנגהה .חוכה

 יפוימ יונימל תורשפאה ,ומעטמ חולש תונמל חוכה הפוימ לש ותוכז לע תולבגמה ,חוכה הפוימ לש

 לבקל הנממה לש ותוכזו עציבש תולועפ לע עדימ רומשל חוכה הפוימ לע הבוח תלטה ,ףתושמב חוכ

 הפוימ לש ויונימ קספוי וא םייתסי םהב םיבצמה ,עדוימ םדא תונמל תורשפאה ,חוכה הפויממ עדימ

 ןתינ ,הז רשקהב םג  .חוכה הפוימ לש יוקל דוקפת לשב יפוליח חוכ הפוימ תונמל תורשפאהו חוכה

 תיברמל האוושהב רתוי טרופמ ילארשיה ןידה יכ תילארשיהו הרזה הקיקחה תריקסמ תוארל

 תלבגהל תוביסה ,םנמא .הנממה לש ותעד לוקיש תא רתוי הבר הדימב ליבגמו ,וקדבנש תונידמה

 .חוכה הפוימ ידיב לוצינ ינפמ הנממה לע ןגהל ןוצרה ךותמ עובנל תולוכי הנממה לש ותעד לוקיש

 ,הנממה לע ןגהל תורחא םיכרד עיצמו ,תונושה תולבגמל סחיב תולאש הלעמ רקחמה ,םלואו

 .רתוי הנטק היהת הנממה לש הימונוטואב התעיגפש

 חותינ ךרד בחרה רוביצל שגנומ םיכשמתמה חוכה ייופיי ןונגנמ ובש ןפואה תא ןחוב רקחמה ,ףוסבל

 ,ךשמתמ חוכ יופיי לע המיתחה תורודצורפ ,םהיניב רשקהו םימייקה חוכה ייופיי רפסמ לש

 .חוכה יופיי ספוטב סופורטופא רוחבל תורשפאהו ךשמתמה חוכה יופייב םימייקה םירבסהה

 ןונגנמה תא ךופהל הלוכי איה ןכש דחוימב הבושח םיכשמתמה חוכה ייופיי ןונגנמ לש השגנהה

 לש הרדהו הילפה אלל ,םישנא לש רשפאה לככ בר רפסמ ברקב בחרנ שומיש וב תושעלו ץופנל

 לומ לא יכ הלעמ רקחמה .דועו םיירירע םינקז ,ינועב םייחה םינקז – ןוגכ ,תונוש תויסולכוא

 םישנאהמ קלח ינפב םילושכמ לעופב תורצוי ילארשיה קוחב תונוש תוארוה ,ורקחנש תונידמה

 התשענש האוושהה .תרחא הרדסה תועצמאב ריסהל ןתינ רשא ,ןונגנמב שומיש תושעל םישקבמה

 םילהקל ןונגנמה תשגנה םשל םינוקיתו םייוניש רפסמ עצבל ןתינ ,הז טביהב םג יכ ,תדמלמ רקחמב

  .לארשיב רתוי בר םישנא רפסמל וב שומישה תבחרהו ,רתוי םיבחר
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 המדקה

 יתועמשמ ךילהת םינורחאה םירושעב תרבוע ,תורחא תובר תויברעמ תונידמל המודב ,לארשי תנידמ

 רשא ,תיסחי הריעצ הנידמכ ,1948 תנשב התמקה םע ,הכרד תא הלחה לארשיש דועב .תונקדזה לש

 הדמע 2016 תנש ףוסל ןוכנ ,65 ליג לעמ התייה תעה התואב הנידמה תייסולכואמ 4% -מ תוחפ הב

 תייסולכוא יכ אוה 2045 תנשל יפצהו 1,הנידמה תייסולכואמ 11.3% -כ לע םינקזה תייסולכוא

  2.הייסולכואה ללכמ %14.5 -כל עיגת םינקזה

 הפוקתל םהייחמ תונהילו קיפהל םילגוסמ ,רתוי םייח םישנא ,דחמ .תבכרומ איה תונקדזהה תעפות

 ,תוינורכ תולחמ ,תויזיפ תויולבגומל תוחיכשה הלוע ,דואמ םינקזה םיאליגב ,ךדיאמ .רתוי הכורא

 ,ךכל ומרג הלא תונורחא תועפות .םייביטינגוק םירושיכו תולוכימ )התדימב הנתשמה( הדירימו

 םינווגמ םיתוריש םינקז םישנא םתואל קפסל ךרוצב לודיג םג ללוחתה יפרגומדה יונישה דצלש

 תואמצע ,םייח תוכיא לע רומשל םהל רשפאי רשא ןפואב החוורהו דועיסה ,האופרה םוחתב

  .הז יתוהמ יפרגומד יוניש םע דדומתהל ארקנ טפשמה ףא .םדקתמה ליגב תואירבו

 לבקל םילוכי םניאש םישנאל הנעמ ןתנ ילארשיה טפשמה הבש הדיחיה ךרדה ,2016 תנשל דע

 תוספורטופאה ילכ לש ותובישח םע דחי .םרובע סופורטופא יונימ ךרד התייה םהיניינעב תוטלחה

 תוספורטופאה ילכלש ירה ,םימיוסמ םירקמב וילע הנגהו םדא לש ויניינעב לופיטל ךורכה לכב

 סופורטופאה היהי ימ שארמ הרוה אל סופורטופא ול הנומש ימ םיבר םירקמב :םיבר תונורסח

 .ויניינעב תוטלחה ולבקתיש הצור היה דציכו ,ומוקמב לועפל לכוי םיניינע וליאב ,וילע הנוממה

 ימ לש םיירוקמה ויתונוצרל דוגינב לעפי הנוממה סופורטופאהש ךכל ליבוהל הלולע וזכש תואיצמ

 רובע אקווד ףסונ ןורסיח תוספורטופאל .השונא העיגפ םדאה עגפיי ךכבו סופורטופא ול הנומש

 סופורטופאה לש ויתוטלחה לע קודה חוקיפ םייקתמ ןכש ,סופורטופא ול הנומש ימ לש ותחפשמ

 תא בייחמ הזכש חוקיפ .םיטפשמה דרשמב יללכה סופורטופאה תועצמאב םיילכלכ םיניינעל

 ,שרדנה ןמזה לעו ךכב הכורכה תולעה לע ,הנש ידמ תוח"ודו יונימה םע הטרפ אלמל סופורטופאה

 חוקיפ .תוגירח תולועפ רושיאלו תועקשה רושיאל תושקב שיגהל ,תואתכמסאו תולבק רומשל

 לע דאמ םישקמ ,ןעוציב םרט טפשמה תיבב תויסיסב תולועפ רשאל קוחב הבוחהו ,תרוקיבו

  .סופורטופא ול הנומש ימ לש ויניינעב לפטל תניינועמה החפשמה

                                                             
 םילשורי ,ליידקורב-טניו'ג-סרייאמ ןוכמ ,2017 יטסיטטס ןותנש – לארשיב +65 ינב ,ראב .שו רונש .י ,יקסדורב .ג 1
 .4 'מע ,)העיפומ אל האצוה תנש(
 םילשורי ,ליידקורב-טניו'ג-סרייאמ ןוכמ ,2017 יטסיטטס ןותנש – לארשיב +65 ינב ,ראב .שו רונש .י ,יקסדורב .ג 2
 .79-81 'מע ,)העיפומ אל האצוה תנש(
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 ,הנבהה םלועב הדדחתה ,תמדוקה האמה לש 80 -ה תונשמ רקיעבו ,םינורחאה םירושעב ,ךכמ הרתי

 העיגפ הנומט ,םינושה ויניינעב לופיטל סופורטופא יונימו םדאה לש תיטפשמה תורשכה תלילשב יכ

 הגאד תאטבמ תוספורטופאהש בושחל לבוקמ היה רבעבש דועב .ויתויוכזב תיתדימ אלו רתויב השק

 .תנשוימו תיטסילנרטפל וז הסיפת תבשחנ ,םויכש  ירה ,ויניינעב לפטל לגוסמ וניא רשא םדאל

 הרימשל תימואלניבה הנמאה חורב םג יוטיב ידיל האב רשא ,םויכ תלבוקמה השיגה ,ךכל םאתהב

 םישנאה לש םהיכרצל םלועה תא םיאתהל שי יכ תסרוג 3,תויולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז לע

 תויהל ךישמהל םהל רשפאל תנמ לע םיעצמאהו םילכה לכ תא םתושרל דימעהלו ,תויולבגומה םע

 ,ןאכמ .םימיאתמה הכימתבו הרזעב םהייח לע טילחהלו ,הנממ םתוא רידהל םוקמב הרבחהמ קלח

 הכמנה לש הפוקתל הנכהל ךורכה לכב יבטימ ןורתפ תווהל היה דיתע ,ךשמתמה חוכה יופייש

 ,הרקי הז יתמ ,וניינעב תוטלחה תלבקל וילענב דומעי ימ שארמ הרומ םדאהש ךות ,תיביטינגוק

 .תולבגמ וליא תרגסמבו דציכ

 תללוכה חטשב ןפוד תאצוי תוררועתה רחאלו ,לארשיל םג ועיגה רשא ,וללה םייונישל םאתהב

 תיתועמשמ המרופר הרשוא 2016 לירפאב ,הפנע תיתרבח תוליעפו תכל יקיחרמ םייטפשמ םימידקת

 ,רצי 18 ןוקית .קוחל 18 ןוקית תרגסמב ,1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחב

 חוכ יופיי לעש דועב ."ליגר" חוכ יופיימ הנושה ,"ךשמתמ חוכ יופיי" יורקה יטפשמ דסומ ,רתיה ןיב

 תעירגב לטבתי הזכש חוכ יופיי יכ ,ראשה ןיב ,תועבוקה ,תוחילשה קוח תוארוה תולח "ליגר"

 הנממה רשאכ םג הנכשמת הנממה תוארוהו ,עקפי אל ךשמתמ חוכ יופייש ירה ,הנממה לש ותורשכ

  .ויניינע תא להנל דוע לגוסמ וניא

 ולח תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח קקחנ זאמ יכ ,בתכנ 4קוחה תעצהל רבסהה ירבדב

 עגונב ןהו תויולבגומ םע םישנאל עגונב ןה ,םלועבו ץראב תויתרבחה תוסיפתב תכל יקיחרמ םייוניש

 ,תוימואלניב תונמאב תופקתשמש יפכ - תויתרבחה תוסיפתה ,וזה תעב .םירגובמ םיאליגב םישנאל

 ידי לע הנושארבו שארב תוחנומ - םלועב תונוש תונידמב תיטפשמה תורשכה םוחתב הקיקחבו

 ,ולא םייוניש רואל .ויתונוצר דוביכו ולש הימונוטואב הרכה ,םדאה לש ותואמצע לש תונורקעה

 .הדוסיב םידמועה תונורקעהו השדחה השיגה תא יוטיב ידיל איבהל דעונ לארשיב קוחל ןוקיתה

 רשא םדא ,ךשמתמ חוכ יופיי תועצמאב תונמלו ודיתע תא ןנכתל םדא לכל קוחה רשפאמ ,ךכ ךותמ

                                                             
 םויב תודחואמה תומואה לש תיללכה תרצעב הצמוא ,תויולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז רבדב הנמאה  3

 :ואר .הנמאל 12 ףיעס רקיעבו ,13.12.2006
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/a_crpd_hebrew_fulltext 

 .890 הלשממה ח"ה 2014-ה"עשתה ,)19 'סמ ןוקית( תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח תעצה 4
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 וב בצמל עיגי הנממה םא םהילא רשקב וגציילו ,הנממה לש ויניינעב טילחהלו לועפל ךמסומ היהי

  .ילכשה וא ישפנה ובצמ עקר לע ותעד ררבל ישוק לשב תוטלחה לבקל לגוסמ היהי אל אוה

 המיתח ילארשיה קוחה רשפיא ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 18 ןוקית םרט םג ,םנמא

 תרגסמב ,הנממה לש תיטפשמה ותורשכ תעירג םע ףקותל סנכיהל םתרטמש םיידועיי םיכמסמ לע

 חוכה יופיי תרגסמב ןכו ,1996-ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוחל 16 ףיעס ףקותמ יאופרה חוכה יופיי

 ןוקיתה םדוק ומייקתהש חוכה ייופיי ,םלואו .2005-ו"סשתה ,תומל הטונה הלוחה קוח ףקותמ

 םיישיא םיניינעל אלו ,םייאופר םיניינעל תויחנה ןתמ םשל קרו ךא ורשפאתה תורשכה קוחל

 תונמל ,ןכ תושעל תיטפשמה תורשכה לעב אוה רשא ,םדא לוכי ,קוחל ןוקיתה תובקעב .םיישוכרו

 עבקש םיניינעב לפטלו ויניינעב תוטלחה לבקל לכוי אל תע ,ומשב תוטלחה לבקל לכויש חוכ הפוימ

 םייאופר םיניינע טעמל( םייאופר םיניינעל ןהו םיישיא םיניינעל ןה ,םיילכלכ םיניינעל ןה הנממה

  .)תומל הטונה הלוחה קוחב םיטרופמה

  ,חוכ הפוימכ תונמתהל יאשר ימ :תואבה תולאשל ,ראשה ןיב ,תועגונה תוארוה ללוכ קוחל ןוקיתה

 הפוימ תויוכמס ,םיפילחמ חוכ יפוימ ,ףתושמב חוכ יפוימ לש םידיקפת ,חוכ הפוימ תונמל יאשר ימ

 עגונה לכב .חוכה הפוימ לש תוטלחהה תלבק יכרדו ותלועפ יכרד ,חוכה הפוימ לש ויבויח ,חוכה

 יאנתו חוכה יופיי תכירע יפואל תועגונה תוארוה ןוקיתה ללוכ ,המיתחל םיילרודצורפה םיללכל

 ןיינעל תוארוה ללוכ ןכו ,יאופרה חוכה יופיי לש ותכירעל יפיצפס ןפואב סחייתמ ןוקיתה .המיתחה

 םיעגונה םיללכ ,חוכה יופיי לש ותדקפהל םיעגונה םיללכ ,יללכה סופורטופאלו עדוימ םדאל חוויד

 טפשמה תיב תוכמסל תועגונה תוארוה ןכו ,וכשמל ,ולוטיבל םיאנת ,חוכה יופיי לש ףקותל הסינכל

  .דועו ,חוכה הפוימ לש ודיקפת םויסלו

 יטפשמה ילכה לש ותריציב המכתסה אל קוחל ןוקיתה לש ותובישח יכ ,ןיוצי הנומתה תמלשהל

 תלבק – ףסונו שדח יטפשמ ילכ קוחל ןוקיתה רצי ,ךכל ףסונב .ךשמתמ חוכה יופיי לש שדחה

-לע לעפיש הנממה לש וילענב רחא םדא ביצמה ,ךשמתמה חוכה יופיי ילכ תמועל .תכמתנ תוטלחה

 םע ףותישב תויטפשמ תולועפ עוציב םדאל רשפאמ "הכימת"ה ילכ ,שארמ ונתינש יפכ ויתויחנה יפ

 עוציבבו ,לבקל שקבמ אוה ןתוא תוטלחהה תלבקב ול עייסי רשא – "ךמותה" אוה – רחא םדא

 ןוקיתה ךפה ,הלא םישדח םינונגנמ ינשל ךשמהב .תושעל שקבמ אוה ןתוא תויטפשמה תולועפה

 אלא ,סופורטופא םדאל הנומי אל יכ עבקו ,דעומ ותואל דע הגוהנ התייהש לדחמה תרירב תא קוחל

 חוכה יופיי ,ךכמ האצותכ .םדאה לש ויתויוכזב תוחפ תועגופה תורחא םיכרדב רזעיהל ןתינ םא

 דחוימב םיבושח םירבדה .דיתעב סופורטופא יונימב ךרוצה תא רתייל השעמל רשפאמ ךשמתמה
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–סופורטופא יונימ לש םיאשומה—תויולבגומה םע םישנאה תצובקו םינקזה םישנאה תצובקל

   . םהילא סחיב דוחייב הגוהנ התייהש לדחמה תרירב תא הניש קוחהש
 

 ךרוצ וניאר ,ילארשיה ןידל םיכשמתמ חוכ ייופיי לש ןונגנמ תסנכה לש תובישחהו תונשדחה רואל

 תולועה תויתוהמ תויגוס עבראל הנעמ ןתונו דדומתמ אוה ובש ןפואה תא קימעמ ןפואב ןוחבל

  :םיכשמתמ חוכ ייופיי לש רשקהב

  .תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה יופיי ןיב סחיה .א

  .חוכה הפיימ לש הריחבה ףקיהו הימונוטוא .ב

 .הפיימה לוצינ ינפמ הנגה .ג

  .ךשמתמ חוכ יופיי לש ןונגנמה תושיגנ .ד

 םידדומתמ ובש ןפואה תא ןוחבל רחב רקחמה ,ילארשיה ןונגנמב םימייקה םיישקה לע ריאהל ידכב

 ,הינטירבב ,תירבה תוצראב ןוגרוא תונידמב םיכשמתמ חוכ ייופיי ןונגנמב תורומאה תויגוסה םע

 ןהב תילגנא תורבוד תונידמ רפסמ לש הריקס רחאל ורחבנ ולא תונידמ .הדנקב היבמולוק שיטירבבו

 ,ליעל תויגוסה עבראל סחיב תוניינעמ תואמגוד תווהמ ןהש ןוויכ 5,לארשיל המוד טפשמ תטיש הגוהנ

 הקיקחה הלעמש םיישקהו תולבגמה לע שדוחמ טבמל עגונה לכב בחרנ אשד רכ תווהל תודיתעו

   .םהיתובקעב הנאובת רשא יונישה תועצהו לארשיב

                                                             
-וינ ןכו ,הילרטסואב הירוטקיו-ו הילרטסוא ברעמ ,תירבה תוצראב ודרולוקו ויהוא :ןה וקדבנש תופסונ תונידמ  5
 .דנליז
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 תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה יופיי

 ךשמתמ חוכ יופיי לש ןונגנמה תריציל תויזכרמה תורטמה תחא ,הז ח״ודל המדקהב ונייצש יפכ

 םדאה םהב םיבצמב ,תוספורטופאב שומישהמ האצותכ ולעש םיישק לע רבגתהלו תוסנל התייה

 טפשמה תיב הנממ ,םלועב לבוקמה תוספורטופאה לדומל םאתהב .ויניינעב תוטלחה לבקל לוכי וניא

 תולועפה תא ועצביו ,סופורטופא הנומ וילע םדאה לש וילענל וסנכיי רשא רתוי וא דחא םדא

 טפשמה תיב ידי לע ורדגוה רשא םיאשונב ,םדא ותוא לש ויניינע לע הרימשל תושורדה תויטפשמה

 קרפב רומאכ .)יונימב וטרופ רשא םייפיצפס םיניינע וא םיילכלכ ,םיישיא ,םייאופר םיניינע(

 ועמשמ סופורטופא יונימ ךילה ,הנושארבו שארב :םיבר תונורסחמ לבוס הז לדומ ,ליעל המדקהה

 םדאכ וייח לוהינל סחיב תוטלחה לבקלו ךישמהל ותלוכיבו ,םדאה לש ויתויוכזב השק העיגפ

 6,טפשמה תיב תא םיבייחמ אל םדאה לש ויתונוצר ,יונימה ךילה תרגסמב ,ךכל ךשמהב .יאמצע

 תוטלחהה ןיבל ,םדאה לש םירעושמה וא םייתימאה ויתונוצר ןיב רעפ רצוויהל לולע ,ךכ םושמו

 דימת אל ,םינחבמ וליא יפלו סופורטופא ול הנומי יתמ עובקל לוכי אל םדאה ,ךכ .וניינעב ולבקתיש

 רשפאתה ,ילאמרופ ןפואב ,הזכש רדסה( וילע סופורטופאכ תונמל שקבי ימ תא שארמ םדאה הרוה

 תולועפ וליאבו ,ומשב ולעפיש שקבמ אוה ןניינעב רשא תולועפה ןה המ ,)קוחל ןוקיתה רחאל קר

 תוטרופמ תויחנה לביק אל רשא ,הנוממה סופורטופאה םג .ולש סופורטופאה תא ליבגהל שקבמ אוה

 םדאה תא גצייל ול םירשפאמה םילכל הכזי אל ,סופורטופאכ הנומ אוה וילע םדאה תאמ שארמ

 ,םיבר םירקמב תוספורטופאב ךרוצה תא רתייל שקבמ ךשמתמה חוכה יופיי .ויתונוצרל םאתהב

 לבקלו ךישמהל תורשפאה תרימש :סופורטופאה יונימ תרגסמב ולע רשא תויעבל ןורתפ ןתמ ךות

 ןפואב ,תוארוה ןתמו ןיינועמ אוה וב חוכה הפוימ תוהז תריחב ,)רשפאה תדימב( ויניינעב תוטלחה

  .לועפל חוכה הפוימ לע דציכ ,טרופמו קיודמ

 ?םיכילהה ינש ןיב ןילמוגה יסחי םהמ איה ,הוושמה רקחמה תרגסמב ןוחבל וניצרש תויגוסה תחא

 סופורטופא טפשמה תיב הנמי אל יתמ ?םהמ דחא רוחבל ןותנ עגרב ןתינש – םייפולח םילכ םה םאה

 יתמ ,ןכו סופורטופא הנומיו ךשמתמה חוכה יופיי לטבתי יתמ ,ךשמתמ חוכ יופיי דיקפה םא םדא לע

 ?אתווצב םייטפשמה םילכה ינש לועפל ולכוי

 תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה יופיי ןיבש סחיה .1

 ינש ןיבמ הזיא :רמולכ ,"הרוכבה" תיגוסב תקסוע תוספורטופאהו חוכה יופיי ןיבש סחיה תלאש

                                                             
 קוחל א35 ףיעס יפל תומידקמ תויחנה ןתמ לש םירקמב טעמל ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 36 ףיעס 6
 .תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה
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 ףידעהל טפשמה תיב הרוי יתמו ,ינשה לע רבוג – ךשמתמה חוכה יופייו תוספורטופאה – םיכילהה

 םע םישנא לש םהיתויוכז רבדב תימואלניבה הנמאה תוארוהל םאתהב ,וינפ לע ?ינשה ינפ לע דחא

 תוספורטופאה ילכב שומישה םוצמצל לועפל תובייוחמ התוא וררשיא רשא תונידמה ,תויולבגומ

 תעבוק אל הנמאה ,תאז םע דחי 7.םדאה לש תיטפשמה ותורשכ לע ורמשי רשא םיעצמא ףידעהלו

 םירחא םיעצמאו תויתדימ לש םילוקישל ותוא הפיפכמו ,תוספורטופאה ןונגנמ לע טלחומ רוסיא

 ינש ןיבש ןוזיאה םע ודדומתה תונושה תונידמה דציכ הז קרפב םיגדנ ,ךכיפל .התוחפ םתעיגפש

 .םינושה םינונגנמה

 ןיבמ דחא גוסכ 8,חוכה ייופיי קוח תרגסמב רדסומ ךשמתמה חוכה יופיי ןונגנמ ,היבמולוק שיטירבב

 קוחב .תוספורטופאבו תיטפשמ תורשכב קסועה קוחה תרגסמב אלו ,חוכ ייופיי לש םינוש םיגוס

 םיאנתה דחא ,סופורטופאה יונימ לקשנ ויבגל רשא םדאה לש ובצמ תניחבב יכ ,בתכנ תוספורטופאה

 םאתהב לעופ אל חוכה הפוימש וא ,שוכר יניינעל ךשמתמ חוכ יופיי לע םתח אל םדאהש אוה

 רבוג םייאופר םיניינעל חוכ יופיי יכ שרופמב קוחב רמאנ ,ןוגרואב 9.חוכה יופייב תועובקה תוארוהל

 ןתמל ןה סחייתמ קוח ותוא ,הינטירבב 10.ומצע חוכה יופייב תרחא רמאנ םא אלא ,תוספורטופא לע

 11.דבלב םדאה לש ושוכרלו תישיאה החוורל סחיב תאזו ,סופורטופא יונימל ןהו ךשמתמ חכ יופיי

  12.ךשמתמ חוכ יופיי לש ומויק לשב סופורטופא יונימ לע הינתה לכ ןיא ,קוח ותואב רבודמש ףא לע

 יונימל עגונה לכב טפשמה תיב לע תולחה תוארוהה תא ,ראשה ןיב ,הניש קוחל ןוקיתה ,לארשיב

 הליבגמה ךרדב ותבוט לע רומשל ןתינ םא םדאל סופורטופא הנומי אל יכ ,עבוק קוחה .סופורטופאה

 אל יכ ,אוה סופורטופא יונימל קוחב םישרופמה םיאנתה דחא ,ךכל ךשמהב 13.ויתויוכז תא תוחפ

 שקבתמ םהיבגלש םיניינעב םדאה ךרעש ךשמתמ חוכ יופיי יללכה סופורטופאה לצא דקפוה

 ןפואב ןגמה אוה לארשיב קוחה יכ ,הלוע תוקדבנה תונידמה ןיבל לארשי ןיב האוושההמ 14.יונימה

                                                             
 םויב תודחואמה תומואה לש תיללכה תרצעב הצמוא ,תויולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז רבדב הנמאה 7

 :ואר .10.9.2012 םוימ הלשממ תטלחהב לארשי תנידמ ידי לע הררשואו ,12 ףיעס ,13.12.2006
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/a_crpd_hebrew_fulltext   

8 Enduring Powers of Attorney —Power of Attorney Act [RSBC 1996] C. 370, Part 2   
9 [RSBC 1996] C. 6, S. 32 Adult Guardianship Act  

10545(6a) OR Rev Stat chapter 127.  
11 Mental Capacity Act 2005 C. 9  
12 20-Mental Capacity Act 2005 C. 9, S. 19  
 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )3א(א33 ףיעס 13
  .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )2א(א33 ףיעס 14
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 הניא – רתויב תפרוגה איה לארשיב קוחב הארוההש םושמ ,ויתונוצר לעו םדאה לע רתויב בוטה

 היהת דימת תוספורטופאה יכ ,יעמשמ-דח ןפואב תעבוקו ,חוכ ייופיי לש םינוש םיגוס ןיב הלידבמ

 .ויתויוכזב תוחפ עגופה ןפואב םדאה לש ותבוט לע רומשל ןתינ םא ,רחבייש ןורחאה יעצמאה

 ךשמתמ חוכ יופייל ליבקמב סופורטופא יונימ .2

 וניא ךשמתמה חוכה יופיי םהב םיבצמב ,םיתעל שרדנ ליבקמב חוכ הפוימו סופורטופא לש םייונימ

 יניינעל וא דבלב םייאופר םיניינעל חוכ יופיי :לשמל( םישרדנה תוטלחהה תלבק ימוחת לכ תא ףיקמ

 .חוכ יופיי תועצמאב רידסהל ונמזב היה ןתינ אלש תויפיצפס תויגוס תוררועתמשכ וא ,)דבלב שוכר

 תויושע ךכמ האצותכו ,חוכה הפוימ דצל לעפיש סופורטופא יונימב ךרוצ היהיש ןכתיי ,הז בצמב

 טעמל ,וקדבנש תונידמב ,תאז תורמל .םינוממהמ דחא לכ לש דיקפתה תולובגל סחיב תולאש תולעל

  .הז אשונל קוחב תוסחייתה לכ האצמנ אל ,לארשיו ןוגרוא

 עבקנ ,םאתהב .ויתויוכמס לכ תא לבקמו אלמ ןפואב הנממה לש וילענל סופורטופאה סנכנ ,ןוגרואב

 חוכה הפוימ ,םייאופר םיניינעל חוכ הפוימ טעמל ,חוכ הפוימל ליבקמב סופורטופא הנומ וב בצמב יכ

 יכ ,ףיעס ותואב עבקנ ןכ ומכ 15.הנממה תוארוהל םוקמב סופורטופאה תוארוהל ףופכ היהי

 סחיב .חוכה יופיי לש לוטיב וא היעשה ,יוניש לכ לע תורוהל תיטפשמ תוכמס היהת סופורטופאל

 חוכ הפוימ לש ויונימ ,ומצע חוכה יופייב תרחא עבקנ םא אלא יכ ,עבקנ םייאופר םיניינעל חוכ יופייל

 תוטלחה לבקל טפשמה תיב ידי לע הנומש רחא םדא לכ לש וא סופורטופא לש ויתויוכמס לע רבגי

 16.םדאה רובע תויאופר

 אל חוכה הפוימ וב הרקמב וא ,שממ לש העיגפ הנממל םרגיהל הלולע וב הרקמב יכ עבקנ ,לארשיב

 הפוימל ףסונב סופורטופא תונמל טפשמה תיב לכוי ,הנממה לש ונוצר וא ויתויחנהל םאתהב לעופ

 םהבש םיאנת תעיבק וא םיניינעה תלבגה לע טפשמה תיב טילחי םרטב יכ עבקנ ,ףסונב 17.חוכה

 יונימו חוכ יופיי לוטיב לע וא ,חוכ הפוימ לע ףסונ סופורטופא יונימ לע וא לועפל חוכ הפוימ ךמסומ

 םימעטמ עבק ןכ םא אלא ,הנממה תא טפשמה תיב עמשי ,חוכ הפוימ לש ומוקמב סופורטופא

 סופורטופאה ןיב ןילמוגה יסחי לש רשקהב ,תאז םע 18.ןיינעב ותעד תא ררבל ןתינ אלש ומשרייש

 ףותישב ןתינה לככ לועפל םהילע ,חוכ הפוימ דצל סופורטופא הנומ םא יכ ,קר עבקנ חוכה הפוימ ןיבל

                                                             
15 .005(5)OR Rev Stat chapter 127   
16.545(6) OR Rev Stat chapter 127  
 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל חכ32 ףיעס 17
 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל ל32 ףיעס 18
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 רבגי ימ לש וחוכ תושרופמ עבקנ אל לארשיב ,ןוגרואב רדסההמ הנושב ,רמולכ 19.הז םע הז הלועפ

 םומע ראשנ ילארשיה רדסהה הז רשקהב ךכבו ,סופורטופאל חוכה הפוימ ןיב טקילפנוק לש הרקמב

 ללגב סופורטופאה הנומ םהב םיבצמב דחוימב ,תויטפשמ תויוניידתהל ליבויש ריבסש ןפואב תיסחי

  .חוכה הפוימ לש יוקל דוקפת

 הפוימו סופורטופא – םייונימה ינש ןיב סחיה תלאש הנחבנ 20,הנורחאה תעהמ דחא ןיד קספב ,ןכאו

 םינונגנמה ינש יכ ,עבק ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב ,הז ןיינעב תשרופמה קוחה ןושלל דוגינב .חוכ

 ןיב העלגתהש תקולחמב קסע הרקמה .הטלחהב הגגש הלפנ יכ המדנו ,דחיב םייקתהל םילוכי אל

 גוזה תבש ונעט וידלי רשאכ ,ויניינע לוהינל חוכ תפוימכ התוא הנימ רשא ,ןקז םדא לש וגוז תבו וינב

 ןיד קספ בתכ טפשמה תיב .באה לע םיסופורטופאכ תונמתהל ושרדו ,ויפסכב הערל שומיש השוע

 תא תמאותה הנקסמה ףא לעו ,סופורטופא תחת םייחמ ענמיהל םדא לש ויתויוכז רבדב ינשדח

 .קוחה יפ לע ,איה ךכ אלו ,הז תא הז םיאיצומ םילכהש ךכ לע ותטלחה תא תיתשה ,קוחל 18 ןוקית

 ,ךכ וא ךכ .ןידה קספב תיטפשמה האצותה עובנל הלוכי ןאכמו ,תבכרומו השדח הקיקחב רבודמה

 תובישחה תא דדחמ הז הרקמ .היגוסה רוריב ךשמהל החפשמ יניינעל טפשמה תיבל בשוה ךילהה

 ןתמ םעש תנמ לע ,ןוגרואב השענש יפכ ,חוכה יופיי תולובג תא רורב ןפואב ריהבהל ךרוצה לש

     .חוכה הפוימ תחת סנכיהל סופורטופא לוכי תוביסנ וליאבו יתמ הנממה עדי ,תובייחתהה

 סופורטופא יונימו ךשמתמה חוכה יופיי לוטיב .3

 לש ויניינע לוהינ ךשמה ןפוא יבגל הלאש הלוע ,חוכה יופיי לוטיב לע הטלחה תלבקתמ וב הרקמב

 יונימו ,חוכה יופיי לוטיב יבגל וקדבנש תונידמב םימייקה םירדסהה תא ןחבנ ןלהל .הנממה

 .הפולחכ סופורטופא

 םדא לש שוכר יניינעל סופורטופאכ ומצע תונמל לוכי יללכה סופורטופאה ,היבמולוק שיטירבב

 םייטנוולרה םינמזב לגוסמ היה אל הנממה םא :קוחב תועיפומה תוביסנהמ רתוי וא תחא םייקתהב

 ךות ושענ ולוטיב וא ויוניש ,חוכה יופיי תכירע םא ;ךשמתמה חוכה יופיי תא לטבל וא תונשל ,ךורעל

 וא הנממב ללעתמ חוכה הפוימ םא וא ;הנממה לש החנזה וא תוללעתה לש גוס לכ וא היפכ ,המרמ

 תוארוהל םאתהב תוליעפב וא ודיקפת יולימב לשכנ וא ,ודיקפת תא אלמל לגוסמ אל וא ,ותוא חינזמ

 יונימ ןיבל ךשמתמה חוכה יופיי לוטיב ןיב רשוק אל קוחה ,הינטירבב 21.תרחא הביס לכמ חוכה יופיי

                                                             
 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )2ג(חכ32 ףיעס 19
 .)7.2.2019 ,ובנב םסרופ( 'או .א.י 'נ 'חאו א.ע 19-01-21463 )זכרמ( ש"מר 20
21 35-Power of Attorney Act [RSBC 1996] C. 370, S. 34   
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 .ןוגרואב םג ךכו 22,ויניינעב תוטלחה לבקל תלוכי לעב וניא םדאהש רורב וב בצמב םג ,סופורטופא

 ויניינע תרימש םשל יכ האר םא ,ראשה ןיב ,ךשמתמ חוכ יופיי לטבל טפשמה תיב יאשר ,לארשיב

 ,תאז םע דחי 23.םקלח וא םלוכ ,ויניינעל סופורטופא תונמל שיו חוכה יופייב יד ןיא ,הנממה לש

 העיגפה תא ןתינה לככ םצמצל הרטמב ,חוכ הפוימ םוקמב סופורטופא יונימ לע תולבגמ קוחה עבוק

 האצותל עיגהל ןתינ אל יכ האר םא אלא ךשמתמ חוכ יופיי טפשמה תיב לטבי אל יכ עבקנ ,ךכ .םדאב

 לע ףסונ סופורטופא יונימ ,וב םיאנת תעיבק ,חוכה יופיי תלבגה לש ךרדב לוטיבה דעונ המשלש

 יעצמא .חוכה יופייב תוברעתהה תא תוחפ הליבגמה ותוכמסבש תרחא ךרד לכב וא ,חוכה הפוימ

 תיב לע ,ךשמתמ חוכ יופיי לוטיב תעב היפל הארוהב יוטיב ידיל אב הנממה לש ונוצר לע הנגהל ףסונ

 ,עבקנ ןכ ומכ 24.ךכל םיאתמ אוהש לככ ,סופורטופאכ חוכה הפוימ לש ויונימ תא ףידעהל טפשמה

 טפשמה תיב הנימו ,לטובש ךשמתמ חוכ יופייב ,חוכה הפוימל תומידקמ תויחנה הנממה ןתנ םא יכ

 ותלועפל תויחנהכ תומידקמה תויחנהב רומאה תא טפשמה תיב עבקי ,םיניינע םתואב סופורטופא

 25.ןהמ תוטסל שרדנ הנממב שממ לש העיגפ תעינמ םשלש האר םא אלא ,הנימש סופורטופאה לש

 ,וקדבנש תונידמב השענל המוד ילארשיה קוחב םייקה רדסהה יכ ,תוארל ןתינ ליעל רומאה לכ חכונ

 לולעש ןפואב ,תונידמה רתיב רשאמ רתוי קודה תוספורטופאהו חוכה יופיי ןיב רשקהש הארנ יכ םא

 לטובמ וא עקפומ ,רסח ךשמתמה חוכה יופיי םהב םירקמב סופורטופא יונימל תיסחי תולקב ליבוהל

 תוארל ןתינ ןכ ומכ .תוחפ םיינעגופ ,םירחא תונורתפ אוצמל תוסנל םוקמב ,איהש הביס לכמ

 רדסהה ,חוכ הפוימל ליבקמב סופורטופא לש יונימל סחייתמה קלחב יכ ,תונידמה ןיב האוושהב

 רסחב ילארשיה קוחה הקול ,ליעל רבסומכ ,תאז םע דחי .תונידמהמ קלחמ רתוי טרופמ לארשיב

  .ליבקמב םילעופה חוכה הפוימו סופורטופאה ןיב תוחוכה יסחי תרהבהב

-דח הזרכה ללוכו ,םלועב םיקוחל תיסחי טרופמ לארשיב ןידה יכ ,רמול ןתינ הז קלח םוכיסל

 .תוספורטופאה ינפ לע חוכה יופיי ןונגנמ תופידע רבדב ,וקדבנש תונידמב תמייק אל רשא ,תיעמשמ

 יופיי ןיב יטמוטואו יעבט רוביח רצוי ,דחא קוח תחת םינושה םינונגנמה ינש לש םנוגיע ,תאז םע דחי

 חוכה יופיימ השילגל תיסחי תולקב ליבוהל לולע רשא ןפואב ,תוספורטופאה ןיבל ךשמתמה חוכה

                                                             
22 Mental Capacity Act 2005 C. 9, S. 22  
 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל טכ32 ףיעס 23
 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )ה(טכ32 ףיעס 24
 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )ו( טכ32 ףיעס 25
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 הנממה לש ויתויוכזב העיגפל – ךכ ךותמו ,םהיניב יתוהמה לדבהה ףרח ,תוספורטופאל ךשמתמה

  .ונוצר לע הרימשבו
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 הנממה לש הריחבה ףקיהו הנממל תנתינש הימונוטואה

 הנממה לש הימונוטואה תא םיצעהל איה ךשמתמה חוכה יופיי ןונגנמ לש תויזכרמה תורטמה תחא

 חוכ יופיי ,ךכ םשל .יאמצע ןפואב ןכ תושעל לוכי וניא וב בלשב ףא ,ויתונוצר תא םייקל ול רשפאלו

 רפסמ וא דדוב חוכ הפוימ הז היהי םאה ,חוכה הפוימ תוהז תא שארמ עובקל םדאל רשפאמ ךשמתמ

 וליבגהל שקבמ אוה םיאשונ וליאב ,הפוימה לש ויתולועפ ףקיה היהי המ ,ולעפי דציכו חוכ יפוימ

 תא יבטימה ןפואב אלמל הבוחל תוסחייתה תמייק ,וקדבנש תונידמבו לארשיב ,ךכל םאתהב .דועו

 הפוימ תא בייחמ קוחה ,לארשיב .ותוריחב העיגפה תא ןתינש המכ דע םצמצלו הנממה לש ויתונוצר

 קוחה .רתויב התוחפה הדימב ותוריחו ויתויוכז תא ליבגתש ךרדב הנממה לש ודובכ לע רומשל חוכה

 רשפאתש ךרדב לועפל הפוימה לע יכ עבוקו 26,הנממה תויטרפ לע הרימשה תבוחל סחייתמ ףא

 קוחה עבוק דוע .ויתולוכיל םאתהב תירשפאה ותואמצע ברמ לע רומשל ויתולוכי תא שממל הנממל

 רומשל ןכו ,םייתדה ,םייתוברתה ויכרע לע רומשל הנממל רשפאתש ךרדב לועפל חוכה הפוימ לע יכ

  27.םייתחפשמהו םייתרבחה וירשק לע

 רתויב יבטימה ןפואב תמשיימה ךרדב לועפל חוכה יפוימ לע יכ קוחה עבוק הינטירבב ,ךכל המודב

 לע יכ ,עבקנ דוע 28.ויתויוכזו ותוריח ,ותואמצעב תוחפ תעגופה ךרדב לועפלו ,הנממה לש ותבוט תא

 ןכו ,הווהבו רבעב הנממה לש ויתונוצר תא ,ריבס ןפואב ןכ תושעל ןתינש לככ ,לוקשל חוכה הפוימ

 םיכרעהו תונומאה תא ;ןכ תושעל תלוכי לעב היהש ןמזב הנממה יפמ הרסמנש תיטנוולר הרהצה לכ

 ;וניינעב תוטלחה לבקל לגוסמ היה וליא ,הנממה לש ויתוטלחה לע םיעיפשמ ויהש חינהל ריבסש

 םאתהב 29.ןכ תושעל לגוסמ היה וליא לקוש היה הנממהש חינהל ריבסש םירחאה םימרוגה תאו

 Lasting Power of Attorney-Financial ( םיילכלכ םיניינעל ךשמתמה חוכה יופיי חסונב ,ךכל

Decisions (,30 יפוימ ידי לע תלבקתמש הטלחה לכב יכ ספוטה עבוק ,ךמסמה לש ישילשה קלחב 

  .הנממה לש ותבוטל דימת לועפל םהילע ,חוכה

                                                             
 אוה ימ לעו חוכה יופיי תדקפהב ךורכה עדימב ןייעל יאכז היהי ימ תורוהל לכוי הנממ ,קוחה תוארוה יפ לע ,ףסונב 26
 .הנממ לש ותחפשמ ןב אוה ןייעל שקבמה םא םג ,רסוא
 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל ח32 ףיעס 27
28 B4 Mental capacity act 2005 C.9 s. םיעובקה םיאנתב תאזו ,הנממה תוריחב עוגפל ןתינ םהב םיבצמל סחייתמ 
 .םייח תכראה ךרוצל לשמל ךכ קוחב

29Mental capacity act 2005 C.9 s. 4(6)   
 30  

chment_data/file/6009https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta
attorney.pdf-of-power-lasting-your-register-and-Create-63/LP1F 

 :תבותכב ,120 'מעב Mental Capacity Act 2005 (Code of Practice) ןכו
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/49725

practice.pdf-of-code-act-capacity-3/Mental 
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 רתויב יבטימה ןפואב תמשיימה ךרדב לועפל חוכה הפוימ לעש ,עבוק היבמולוק שיטירבב קוחה םג

 ,לשמל ךכ .המוד תילכת תולעב תוארוה אוה ףא עבוק ןוגרואב קוחה 31.הנממה לש ויתונוצר תא

 ויתונורקעו ויתונוצר םע יבקע ןפואב לועפל חוכה הפוימ לע יכ ,עבקנ תואירב יניינעב תוטלחה ןיינעל

  32.םירחא תורוקממ וא תומידקמה תויחנההמ הלועכ ,הנממה לש

 תרמשנ הב הדימהו םיכרדה תייגוסל הלודג תובישח שי ,קוחה תילכת םושיי תניחב תעב ,ןכל

 םייקה ןידה תרגסמב הנממה לש הימונוטואה לע הרימשה תדימ תקידב .הנממה לש הימונוטואה

 לע הרימשהו ויתונוצר תמשגהל ןתינה לקשמה תדימ תניחב ךות התשענ ,הוושמה טפשמבו לארשיב

 :הנממה לש הימונוטואה תדימ לע עיפשהל םייושעה םימרוג ונחבנ וז תרגסמב .הנממה לש ותואמצע

 טוריפ תדימ ,ויניינעב תוטלחה לבקל לוכי וניא הנממה יכ ערכומ וב ןפואה ,תוטלחהב הנממה ףותיש

 ,ףקותל חוכה יופיי תסינכ דעומ ,הנממה לש וחוכ תלבגה ,חוכה יופיי ספוטב תושקובמה תולועפה

  .חוכה יופיי תא לטבל הנממה לש תורשפאהו השעמ תעשב תולועפל תודגנתה עיבהל הנממה תורשפא

 תוטלחהב הנממה ףותיש .1

 ,ודיקפתל סנכנש עגרמ יאמצע ןפואב לועפל חוכה הפוימ לוכי המכ דע ,הלאשב וז היגוס לש הניינע

 ןתינש לככ ,ותעדב בשחתהלו הנממה תא ןכדעל בייוחמ אוה םהב ,)ללכב םא( םיבצמה םהמו

 הפוימ לש תעדה לוקיש תואמצע תדימ לש ישעמה טביהב ןה תיזכרמ תועמשמ שי הז אשונל .הגישהל

 תוטלחה לבקל לגוסמ ונניא אוה וב בצמב םג ,הנממה לש ויתונוצרל ןתינש םוקמה לומ לא חוכה

 תוטלחה רבדב הנממה לש ןוכדעה םצע לש תובישחב הרכהה לש ילובמיסה טביהב ןהו ,ויניינעב

 .ןתלבקב ףתוש תויהל ותלוכיו ,וילא רשקב תועצבתמה תולועפו

 תוטלחהב ןתינה לככ הנממה תא ףתשל חוכה הפוימ תא תבייחמה הארוה תמייק תונידמהמ קלחב

 יכ עבוק ילגנאה קוחה ,לשמל ךכ .יאמצע ןפואב תוטלחה לבקל ותוא דדועלו ,לבקתהל תוכירצש

 לע הלח תוטלחה לבקל חוכה הפוימ לש תוכמסה ,הנממה לש תישיאה ותחוורל תועגונה תוטלחהב

 אלו ,טילחהל תלוכי רסח הנממהש רובס חוכה הפוימש וא ,לבקל לגוסמ וניא הנממה ןתוא תוטלחה

 הלילשב ךמות וניא ןידהש ,איה םירבדה תועמשמ 33.לבקל לגוסמ אוה ןתוא תוטלחהו םיניינע יבגל

 ,הנממה םע דימתמ רשקב דומעל חוכה הפוימ תא החנמ אוהו ,תוטלחה טילחהל הנממה תלוכי לש

                                                             
31Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S.19(2)  
32Rev Stat chapter 127.535 OR  
33C.9 S.11(7)  Mental capacity act 2005  



19 
 

 לגוסמ אוהש לככ ,לבקל ותלוכיבש תוטלחה לבקל הנממה תא דדועלו ,ויתונוצרו ובצמ תא קודבל

  .ולש הימונוטואה לע רומשל ידכ תאזו ,רישכ וניא ללככש עבקנ םא ףא ,ןכ תושעל

 דוע ילכלכה חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכ לע תורוהל ןתינ ,לארשיל המודב ,ילגנאה קוחבש ןוויכ

 םא םג יכ ,חוכה יופיי חסונל ישימחה קלחה הרומ ,חוכה הפיימ לש תיטפשמה ותורשכ תעירג םרטב

 הפוימ ,חוכה יופיי לש ותדקפה עגרמ תוטלחהה ללכ תא לבקל חוכה הפוימל רשפאל רחב הנממה

  :תיטפשמ תורישכ הנממל שי דוע לכ ,הטלחה לכל סחיב הנממה לש ורושיא תא לבקל ךירצ חוכה

"You can allow your attorneys to make decisions: 

 • as soon as the LPA has been registered by the Office of the Public Guardian 

 • only when you don’t have mental capacity. 

 While you have mental capacity you will be in control of all decisions affecting 

you. If you choose the first option, your attorneys can only make decisions on 

your behalf if you allow them to. They are responsible to you for any decisions 

you let them make."34 

 תורשכ לעב הנממהש ,חינהל חוכה יפוימ לע יכ בתכנ חוכה יופיי חסונ לש ינימשה וקלחב ,ךשמהב

 תוטלחה לבקל הנממל רשפאל חוכה יפוימ לע .תרחא חכוה םא תלוז ,תוטלחה לבקל תיטפשמ

 תורישכ לעב וניא הנממה יכ חינהל ולכוי אל חוכה יפוימ .ךכב ול עייסלו רשפאה תדימב תויאמצע

 תא תוליבגמה תוטלחה ולבקי חוכה יפוימ .חקלש תולכשומ אל תוטלחה ךמס לע קר ,תוטלחה לבקל

  .רשפאה לככ טעמ הנממה

 ךות ,חוכה יופיי תרגסמב תוטלחה לבקל חוכה הפוימ לע יכ ילגנאה קוחה עבוק ,ךכל ףסונב

 ריכהל הנממה לע ,רמולכ 35.הווהבו רבעב הנממה לש ויתונומאו ויתונוצרב םג רתיה ןיב תובשחתה

 רבעב ןה ,הנממה תניחבמ היוצרה הטלחהה לע בושחלו ,הנממל םיבושחה םיאשונה תא ררבל וא

 תשרדנ ויבגל רשא רבדב ותוא ןכדעל ,הנממה םע רשקב דומעל חוכה הפוימ לע ,ךכ םשל .הווהב ןהו

 .ויתונוצרו ותעד תא עומשלו ,הטלחה

                                                             
34 

ssets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6009https://a
attorney.pdf-of-power-lasting-your-register-and-Create-63/LP1F 

35C.9 S.4(6a) Mental capacity act 2005  
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 ,רשפאה תדימב הנממה לש ותואמצע תא רמשל חוכה הפוימ לע יכ עבקנ 36,היבמולוק שיטירבב

 אל עצומה חוכה יופיי חסונ ךא ,וייח לע תועיפשמה תוטלחה תלבקב הנממה לש ותוברועמ דדועלו

 37.ילגנאה חסונב םייקש יפכ תוטרופמ תוארוה ללוכ

 דוע .ןתינה לככ הנממה תא ףתשל חוכה הפוימ לש ותבוחל תוסחייתה תמייק לארשיב םג ,המודב

 יאמצע ןפואב תוטלחה לבקל ותוא דדועל ,ןתינה לככ הנממה רובע עדימה תא שיגנהל קוחה בייחמ

 םייונישב בשחתהל שרדנ חוכה הפוימ יכ ,עבוק לארשיב קוחה ,ףסונב .ןתינה לככ ומע ץעייתהלו

 אוה םהב םיניינעבו םינמזב ומצעב תוטלחה לבקל ודודיע תוברל ,הנממה לש ותנבהב וא ובצמב

  38.ךכל לגוסמ

 ליטמ לארשיב קוחה :הז רשקהב תיסחי םצמצמ ןידה לארשיבש ,הלוע ליעל םיאבומה םירבדהמ

 קפתסמ אוה ךא ,תוטלחהה תלבקב רשפאה לככ הנממה תא ףתשל הבוחה תא חוכה הפוימ לע םנמא

 לש ויתונומאו ויתונוצר םהמ ררבל ךירצ הנוממה הבש ,הינטירב תמועל תיסחי תמצמוצמ הבוחב

 אוהו ,רתויב םצמוצמה ,ךכ םא ,אוה ,הינטירבב חוכה הפוימ לש תעדה לוקיש בחרמ .הנממה

 ררבל תורשפאה םוצמצו תלוכיה ןדבוא ,תאז תמועל ,לארשיב .הנממה לש וכרדל רתויב ביוחמה

 םיניינעב ,ומשב תוטלחה לבקל חוכה הפוימ לש ותוכמס תא חרכהב םיביחרמ ,הנממה לש ותעד

    .תרחא החנה אל םהב

 ףקותל חוכה יופיי תסינכ דעומ .2

 רחאמו ,הנממה לש ותעד לוקישל הנותנו תירטנלוו איה ךשמתמ חוכ יופיי לע המיתחהש רחאמ

 ירה ,ויתוריחבו ויתונוצר תא לעופל איצוהל הנממל עייסל איה ךשמתמה חוכה יופיי לש ותרטמש

 סנכנ יתמ – רמולכ ,הז עויס ןתניהל ליחתמ יתמ רוחבל תורשפאה םצעב יוצמ ךכמ דרפנ יתלב קלחש

 יופיי םאה :ןלהל קוסענ ןהב ,תויגוס-יתת יתש הבוחב תנמוט וז הלאש .ךשמתמה חוכה יופיי ףקותל

 סנכנ חוכה יופייש הדימבו ?תוטלחה לבקל רישכ ודוע םדאה רשאכ םג ףקותל סנכיהל לוכי חוכה

  ?הטלחהה תא לבקל ךמסומה ימו ,םדאה לש ותורישכ עבקית דציכ ,רישכ ונניא םדאה רשאכ ףקותל

                                                             
36 C.370, S. 19(3) Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, 
37-health/incapacity-your-https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/managing

planning/enduring_power_of_attorney.pdf 
   1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל ט32 ףיעס 38
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 םג .ךכל םרט אלו חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכ םע קר לועפל חוכה הפוימ לכוי 39,וקדבנש תונידמב

 ,תאז םע דחי 40.חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכ םע קר לועפל חוכה הפוימ לכוי ,ילארשיה קוחה יפ לע

 לוכי ,ילארשיה ןידב םג ומכ 41,וקדבנש תונידמה תיברמב ,םיילכלכ םיניינעל חוכ יופייב ךורכה לכב

 ,ויניינעב תוטלחה לבקל לגוסמ ונניא אוה יכ עבקיי רשאכ ףקותל סנכיי חוכה יופיי יכ עובקל הנממה

 לוכי הנממה ,םיישוכר םיניינעל תועגונה תוטלחהב ,ילארשיה ןידב .שארמ עבקנש רחא דעומב וא

 ,הז בצמב ךא ,ומצעב תוטלחה לבקל לגוסמ ןיידע אוה םא םג ףקותל סנכיי חוכה יופיי יכ תורוהל

 לועפל םדאל רשפאמ רבדה 42.תוחילשה קוח תוארוהל םאתהב "ליגר" חוכ יופייכ חוכה יופיי שמשי

 אלשכ ,ךשמהבו ,הלועפה עוציב תעב ותייחנהל םאתהבו ותעד לע ,ותוחילשב חוכ הפוימ תועצמאב

 תוימאנידב רבודמ .רבעב החנה הנממהש יפכ ,ומצעב חוכה הפוימ לעפי ,ותעד ררבל היהי ןתינ

 םיניינעב קר תמייק ,רומאכ ,רשא ,חוכה הפוימ תועצמאב עויסה תלבקב ףצר תרשפאמה ,תיחרכה

 .םיישוכר

 ,וא ,ויניינעב תוטלחה לבקל לגוסמ ונניא הנממה רשאכ חוכה יופייב שמתשהל ןתינ ,הינטירבב

 וא ויניינעב תוטלחה לבקל לגוסמ ונניא הנממה רשאכ ,םיילכלכ םיניינעל חוכה יופיי לש הרקמב

 ,ותדקפה םע רבכ ףקותל סנכיי חוכה יופיי יכ שקבי הנממה םא .הנממה ידי לע עבקנ רשא דעומב

 ותמכסהב קר חוכ הפוימכ לועפל לכוי חוכה הפוימש ירה ,ויניינעב תוטלחה לבקל תלוכי לעב הנממהו

  43.הנממה לש

 הימונוטואה לע רומשלו דדועל ןוצרה ןיב ןזאל ןויסינ ונשיש ,םינושה הקיקחה ירבדב תוארל ןתינ

 תורשפא הנממל תתל ,דגנמו ,ןכ תושעל לגוסמ אוה דוע לכ יאמצע ןפואב תוטלחה לבקל הנממה לש

 הנממל רשפאל םוקמ שי יכ ,אצמנ םיילכלכ םיניינעב .חוכה יופיי תלעפה דעומ רבדב הטלחה לבקל

 ובש דעומה םרטב דוע חוכה יופיי תא ליעפהל הריחבה תורשפא רבדב רתוי לודג ימונוטוא בחרמ

 44.תוטלחה לבקל לגוסמ וניא הנממה

                                                             
39OR Rev Stat chapter 127.005 ;Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S. 26 

  1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל טי32 ףיעס 40 
41S.14Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370,  ;7.005OR Rev Stat chapter 12  
  תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )ב(טי32 ףיעס 42
43 

hing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6009https://assets.publis
attorney.pdf-of-power-lasting-your-register-and-Create-63/LP1F 

“Most people choose this option because it is the most practical. While you still have mental capacity, 
your attorneys can only act with your consent. If you later lose capacity, they can continue to act on” 

your behalf for all decisions covered by this LPA. 
(section 5 page 6) 

 .תוחילשה קוח לוחי חוכה יופיי לע ,הז בלשב ,רומאכ לארשיב 44
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 חוכה יופיי לש ותסינכ אצוי לעופכו ,ויניינעב תוטלחה לבקל תלוכי רדענ םדא יתמיא העיבקה ןיינעל

 םינוירטירק חוכה יופיי תרגסמב עובקל תוכזב תקסוע ,תחאה :ןוידל תויגוס יתש תולוע ,ףקותל

 עובקלו קודבל הנוממה םדאה לש ותוהז תא עובקל תוכזב תקסוע ,היינשה .תלוכיה רסוח תניחבל

  .תלוכיה רסוח תא

 תוהז תא ןה שארמ עובקל הנממה יאשר ותרגסמב ,וז היגוסל טרופמ ןונגנמ עבקנ ןוגרוא תנידמב

 דוע 45.תוטלחה לבקל ותלוכי רסוח תעיבקל ןחבמה תא ןהו ,הנממה לש ויתולוכי תא עבוקה םדאה

 לש ותולגוסמ-רסוח תא רשאל ךמסומה יפיצפס םדא לש םשב בקנ הנממהש הדימב יכ ,עבקנ

 .ךמסומ האופר שיאל רובעת תאז תוכמס ,ןכ תושעל לגוסמ אל וא ןיינועמ אל םדא ותואו ,הנממה

 םידעצה לכ 46.ןוגרואב עובקה ןונגנמהמ תוחפ טרופמ יכ םא ,המוד ןונגנמ עבקנ היבמולוק שיטירבב

 ךשוממ ןמז קרפ ךוסחלו ,חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכב תיסחי תולקב תוכזל הנממל ורשפאי וללה

 תיטנוולרה ,וז העיבק לש תפסונ תועמשמ .שיגנו טושפ ןונגנמ תעיבק תועצמאב הנגה רדעיה לש

 עירכהלו עובקל ותלוכי רבדב ,הנממה לש הימונוטואה קוזיח איה ,הנממה לש ויתונוצר תמשגהל

  .ותוא קודביש םדאה ימו ובצמ עבקיי דציכ -וז תיתוהמ הטלחהב

 השעית ויתולוכי רבדב הטלחה יכ שארמ עובקל הנממל רשפאמ קוחה ,ןוגרואל המודב ,לארשיב

 ונניא קוחה .החמומ אפור אלו ,ךכ לע דיעהל לכוי החפשמ אפור יכ העיבק ןוגכ ,תונווגמ םיכרדב

 אוה יכ ךשמתמה חוכה יופייב עובקל ןתינ אל היפל הארוהה טעמל ,הטלחהה תלבק יכרד תא ליבגמ

 חוכ יופיי" יכ עבוקה ,לארשיב קוחה ףיעס חסונ 47.חוכה הפוימ תטלחה יפ לע קר ףקותל סנכיי

 יופיי ןתינ ויבגלש ןיינעב ,רבדב ןיבהל לגוסמ תויהל הנממה לדח ובש דעומב ופקותל סנכיי ךשמתמ

 אלו – רבדב ןיבהל םדאה לש ויתולוכי תניחב – ידוקפת ןחבמל השעמל הנפמ "...ךשמתמה חוכה

 ,ךכ םא ,עבוק אל ילארשיה ןידה .םייביטקייבוא םייגוליזיפ םירטמרפ לע ססבתמה יאופר ןחבמל

 תועמשמהו ,קוחה חור םע בשייתמה ,דבלב ידוקפת ןוירטירק אלא ,תולבגומ וא הלבגמ לש ןוירטירק

 םומע חוסינב קוחה טקונ ,תאז םע דחי .תולגוסמ רסוח ןיבו תולבגומ ןיב ןידב רשקה םוצמצ איה

 הבש ךרדה תא ...עובקל יאשר הנממה" :הלעפהה רבדב עירכיש יפיצפס םדא תונמל תורשפאה יבגל

 םדא לש ויונימל אל סחייתמכ קוחה תא שרפל ןתינו ,"...רבדב ןיבהל לגוסמ וניא אוה יכ עבקיי

 השקו יללכ ןוירטירק ןורחאה – ליעפמ עוריא וא יפיצפס עוצקמ לעב קר אלא ,דיקפתל יפיצפס

 לע אלו יאופר ןחבמ לע בושחל הטיי רוביצה תיברמ יכ ,אוה הלא םירבדמ הלועה ששחה .םושייל

                                                             
45OR Rev Stat chapter 127.005   
4626 .C.370, S Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996,  
 1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )ג(טי32 ףיעס 47
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 יבלשב תואצמנה ,אשונב תונקת םוסרפ םע .המבה תמדקל יאופרה ןחבמה רזחוי ךכו ,ידוקפת ןחבמ

 ףקותל הסינכ ךרוצל החמומ תעד תווחל השירדה קזחתהל הדיתע יכ םייקה חסונהמ הארנ 48,חוסינ

 ,םירבדה חורמשכ ,דבלב הרוגס המישרל עוצקמה ילעב תמישר םצמטצהל הדיתע ןכו ,חוכה יופיי לש

 ,םיילאיצוס םידבוע ןוגכ ,דוקפת םתויחמומש עוצקמ ילעב לולכת אל איה יכ ,וזה תעב המדנ

  49.דבלב םיאפור אלא ,המודכו םיגולוכיספ

 לע הטלחה תלבק תשרדנ וב ןמזב ,הנממה לש ויתויוכזב תפסונ העיגפ םרגיהל הלולע ,ךכל ךשמהב

 םיישקה .ויניינעב תוטלחה לבקל הנממה לש ותלוכי רסוח תובקעב חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכ

 תויולעהו ןמזה לע ,תועצומה תונקתב ועבקנ רשא םייפיצפס םיחמומ תאמ תיאופר תעד תווח תגשהב

 ןיב ,םירקמהמ קלחב ,םאתמה רסוחמ םרגיהל הלולע רשא השקה האצותה ןכו ,ךכב םיכורכה

 לש ףקותל ותסינכ תא בכעל םילולע ,הנממה לש לעופב תיטפשמה תורשכה ןיבו ,יאופרה ןוחבאה

 תוטלחה םע דדומתהלו עויס לבקל הנממה לש ותלוכיב עוגפלו ,ץוחנ רבדה רשאכ םג חוכה יופיי

  .ומצעב לבקל שרדנ אוהש

 עבקיי הבש ךרדה תא רוחבל לכוי הנממה ,לארשיב םג ,היבמולוק שיטירבלו ןוגרואל המודב ,ןכ םא

 ןפואב ,תרחא ךרדב ןיבו החמומ תעד תווח תועצמאב ןיב ,ויניינעב תוטלחה לבקל לגוסמ וניא אוה יכ

 לבקל ותלוכי רסוח תא עבקיש םרוגהו ךרדה תריחבב הימונוטוא לש הבר הדימ הנממל רשפאמש

 תיסחי ליבגמ לארשיב ןידה ,תאז םע דחי .ףקותל חוכה יופיי לש ותסינכ תא אצוי לעופכו ,תוטלחה

 ,ולא תוטלחה לבקל ןיד יפ לע םירשואמה םימרוגה תלבגה :הז רשקהב הנממה לש ותעד לוקיש תא

 עוצקמ ילעב לש םתללכה יא םג ומכ ,חטוב הנממה ובש דיקפתל יפיצפס םדא תונמל תורשפאה רסוח

 לבקל הנממה לש ותלוכי תא ןכותמ ןקורת ,םדאה לש דוקפתה תלוכי תניחב איה םתויחמומש

 חסונ תבחרהב אצמיהל לוכי הז בצמל ירשפא ןורתפ .ויתונוצר תא אלמ ןפואב המישגמה הטלחה

 םיכרד ןהש ,םדאה לש ויתולוכי תניחבל תוירשפא םיכרד ולעוי ותרגסמב ,םייקה חוכה יופיי

 ןווכל עייסת הלא תויורשפא תעצה .יאופרה ובצמ תא אלו םדאה לש דוקפתה תולוכי תא תוקדובה

      .תיאופרה לדחמה תרירבב הריחב םוקמב ,ובצמ תניחבל םייטנוולרה םימרוגה תא לוקשל םדאה תא

 חוכה יופיי ספוטב תושקובמה תולועפה טוריפ .3

                                                             
 2018-ח"עשתה ,)םיחמומ תעד תווח( תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה תונקת תטויט 48
 יונימב םיקסועה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל א33 ןכו 33 םיפיעס חסונל תוושהל ןיינעמ ,הז ןיינעל 49
 ויתויוכזב רתוי השק העיגפ הווהמה ,םדאל סופורטופא יונימבש דומלל ןתינ הלא םיפיעסמ .ריגבל סופורטופא
 .יונימה םרטב החמומ תעד תווח תאצמהל השירד לכ ןיאו ,ידוקפתה ןחבמה עבקנ ,ולש הימונוטואבו
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 לש טוריפה תדימ אוה ,ולש הימונוטואה לע רומשל הנממה לש תלוכיה לע םיעיפשמה םימרוגה דחא

 םיכשמתמה חוכה ייופיי יכמסמש לככ .חוכה יופיי תרגסמב תתל ןתינש תויחנההו תוארוהה ןווגמ

 הנממל רשפאתמ ךכ ,סחייתהל הנממה לוכי ןהילאש תולועפ לש רתוי בחרו לודג ןווגמ םיללוכ

 םוחתב עוצקמ שיא וניאש הנממ .ויתונוצר ללכל ליכשמו קיודמ ןפואב חוכה יופייב סחייתהל

 וא ,תתל יאשר אוה ןתוא תויחנההו תוארוהה ןווגמ תא ריכהל דאמ השקתי ,יאופרה וא ילכלכה

 םיכשמתמה חוכה יופיי יכמסמ םא ,ןכ לע .ןהילא סחייתהל ןיינועמ אוהש תולועפה לכ לע בושחל

 לש ורדעיה .ויכרצו ויתונוצר תא אטבל השק הנממל היהי ,תולועפה לש תטרופמ המישר וללכי אל

 תאצות .ויתונוצר ללכ תא םשיימ וניא רשא ספוט אלמל הנממה תא ליבוהל לולע הז גוסמ טוריפ

 ,סופורטופא לש ודוקפתמ הנוש וניאש ןפואב דקפתי חוכה הפוימ יכ ,תויהל הלולע לעופב םירבדה

 האצותש ,רורב .יארחא אוה ול םדאהמ תויחנה תלבק אלל ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב לעופ רשא

 .ךשמתמה חוכה יופיי ןונגנמ לש ויתורטמל דוגינב תדמועו ,היוצר הנניא וזכש

 הכורא המישרל סחייתהל הנממל רשפאמ ןוגרוא תנידמב קוחה קר ,וקדבנש תונידמה לכ ןיבמ

 ןוגכ ,חוכה הפוימ תא ליבגהל וא ךימסהל לוכי הנממה ןניינעב רשא תויטפשמ תולועפ לש תינבומו

 ,תויקסע תולועפ ,יוסימ יניינע ,תוינמב תולועפל ,ן"לדנל םירושקה םיניינעל תטרופמ תוסחייתה

 תויורשפאה לולכמל עדומ תויהל הנממל רשפאמ ,וז תינבומ המישר לש המויק 50.דועו םיחוטיב

 תויורשפאה ןווגמ תא ףושחל עייסמ הז רבד .אשונב םדקומ עדי ול ןיא םא ףא תאזו ,וינפב תודמועה

  .השעמל הכלה ויתונוצר תא םישגהל הנממל עייסל ךכ ךרדו הז ילכ לש תויתוהמהו תוילאיצנטופה

 המודה טוריפ םיללוכ םניא ,ילארשיה הזל המודב 52,הינטירבבו 51היבמולוק שיטירבב חוכה ייופיי

  .ןוגרוא תנידמ לש חסונב עיפומה הזל

 לש טוריפ לכ אלל ,םיישיא וא םיישוכר םיניינעל יללכ ןפואב סחייתמ ילארשיה ןידב חוכה יופיי

 םדקמ וניא ילארשיה רדסהה ,הז רשקהב ןכל .םהילא סחייתהל לוכי חוכה יופייש תולועפה ןווגמ

 יולת אוה השעמלשכ ,הנממל יתוהמ ישוק רצוי רבדה  .הנממה לש הימונוטואה תא יבטימ ןפואב

 לש ןתינה לככ הבחר הרוש לע דומעל עדיש ,חוכה יופיי תא ךרועש ןידה ךרוע לש ונויסינבו עדיב

                                                             
50OREGON DURABLE POWER OF ATTORNEY FORM 1 

attorney.pdf-of-power-durable-statutory-oregon.org/uploads/3/2/0/2/32022631/oregon-http://www.fca 
51-health/incapacity-your-https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/managing 

planning/enduring_power_of_attorney.pdf 
52 
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 הקמעה תדימלו הנתשמ טוריפ תדימל ,ךכ םא ,איבהל הלוכי םינוש ןיד יכרועב תועייתסה .םיאשונ

 בורל ,הרשכהה ירחא םג ,חוכה יופיי תא םיכרועש ןידה יכרוע ,ךכל ךשמהב .חוכה יופיי לש הנוש

 תאצמנ רשא – ךשמתמ יאופר חוכ יופיי תכירע תעב ןכלו ,קיפסמ יאופרה םוחתב םייוצמ םניא

 ,הז רשקהב םג .דאמ תמצמוצמ דיתעה לש טרופמו יתוהמ ןונכת םדקל םתלוכי– םתוכמס םוחתב

 רשפאל הלוכי ,תומל הטונה הלוחה קוחב חוכ יופייב העיפומה וז תמגודכ ,תטרופמ המישר

 .יאופרה םוחתל יטפשמ ןונכתב תויזכרמו תוחוור תויגוסל תויוסחייתה

  הנממה לש וחוכ תלבגה .4

 ןיא ,םלואו .םדאה לש ותריחבלו ותעד לוקישל הנותנ ךשמתמ חוכ יופיי אלמל תורשפאה ,םנמא

 תונידמהו ,חוכה יופיי תרגסמב ותעד לע הלועש רדסה לכ עובקל לוכי הנממה יכ רבדה תועמשמ

  .הנממה לש ותעד לוקיש תא םינוש םימוחתב תוליבגמ ,תילארשיה הקיקחה םג ומכ ,וקדבנש

 חוכ יופיי ןתמב ןיא יכ שיגדהל םתרטמ רשא ,תורהבהו םיגייס קוחב ועבקנ וקדבנש תונידמב ,םנמא

 ןתמב ןיאש ,היבמולוק שיטירבב ןידה עבוק ,לשמל ךכ .הנממה לש ויתויוכזב עוגפל ידכ ךשמתמ

 יופיי םא ןיב ,ומצעב תוטלחה לבקל הפיימה לש ויתויוכמס תא לולשל ידכ חוכ הפוימל תויוכמס

 לש ויישק בקע םג ,חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכ ,לארשיב ןידל םאתהב 53.ואל םא ןיבו ףקת חוכה

 54.הנממה לש תיטפשמה ותורשכ תא תללוש הניא ,חוכה יופייב עבקש תולועפה תא עצבל הנממה

 תויטפשמ תולועפ עצבל םדא לש וחוכ תא תופייל לכוי אל הנממהש אצמנ וקדבנש תונידמב ,םלואו

 ,תובכרומ תויתא תויגוס תולעמה תויטפשמ תולועפ עצבל וא ,ןלהל םגדויש יפכ ,ישיא יפוא תולעב

 חוכ הפוימ 55,האווצ תונשל  לוכי וניא חוכ הפוימ הינטירבב ,לשמל ךכ .ךכב ןיינועמ הנממה םא םג

 םירשקל המכסה ,ןישוריגל וא ןיאושינל המכסה ןוגכ ישיא יפוא תולעב תולועפ עצבל יאשר וניא

 ,תיתוכאלמ הירפהל המכסהו תורוה לע רותיו ,דלי ץומיאל המכסה ,תושיא יסחיל המכסה ,םייגוז

 רובע תוטלחה לבקל םייאופר םיניינעל חוכ הפוימ לע רוסיא לח ןוגרואב 56.דועו תוריחבב תופתתשה

 םיגולוריונ םיחותינ ,למשח יעזנב לופיט ,הלפה ,רוקיעל ,רתיה ןיב ,םירושקה םיאשונב הנממה

 םא טעמל ,םייח םיכיראמ םיכילהל תועגונה תוטלחה לבקל ןכו ,תוירטאיכיספ תולחמב לופיטל

  57.קוחב תורכזומה תומיוסמ תוביסנב וא שרופמ ןפואב תאז רשיא הנממה

                                                             
53.27(1)Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S  
 1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל כ32 ףיעס 54
55Mental capacity act 2005 C.9 s. 27  
56Mental capacity act 2005 C.9 s. 29  
57Mental capacity act 2005 C.9 s. 27.540   
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 יופייב תומיוסמ תולועפ לולכל שקבמה הנממה לע תולבגה ןנשי ,הוושמה ןידל המודב ,לארשיב םג

 תלבק ,תד תרמה :הנממה רובע עצבל חוכה הפוימ לע רסוא קוחה ,ךכ .ונוצר והז םא ףא ,חוכה

 הרוה ותויה ףקותמ וא רחא םדא לש ומשב תושעל הנממה ךמסומ היהש תולועפ עוציב וא תוטלחה

 ,לפוטמש ןוצר תעבה וא הלועפ ,תוריחבב תופתתשה ,ץומיאל דלי תריסמל המכסה ,סופורטופא וא

 58,תומל הטונה הלוחה קוח יפל ,עיבהל וא עצבל םיכמסומ וא םיאשר וספורטופא וא וחוכ הפוימ

  .השוריה קוחל םדא לש ותומ בקע םלשל שיש םימוכס יבגל םיבטומ תעיבקו האווצ תכירע

 הנממה לע ןגהל ךרוצה ןיבל ,הנממה לש הימונוטואה לע הרימש לש תילכתה ןיב ןזאל תירשפא ךרד

 םאתהב .תומיוסמ תויגוסל סחיב תודחוימ תוכמסה לש ןונגנמ הניה הפוימה ידי לע הערל לוצינ ינפמ

 היהי חוכה הפוימ ,תולועפ לש םימיוסמ םיגוס יבגל ,הוושמה ןידב ןהו 59לארשיב ןהש אצמנ ,ךכל

 טילחהל חוכה הפוימ תא תונמל הנממה לכוי ,ילארשיה ןידב  ,לשמל ךכ .תשרופמ הכמסה לבקל בייח

 רורחש ,זופשאל עגונב ,)הוולנ ספוטב( ןהו הליהקב ןה ,םיירטאיכיספ םילופיטל עגונה לכב םג

 רתויל זפשואי הנממה יכ עובקל חוכ הפוימ לכוי אל ,תאז םע .יופכ ןפואב הקידבו לופיט ,זופשאמ

 רורחש ,זופשאל תוסחייתמה תוארוה תתל ןיינועמה הנממה ץלאיי ,ןכ ומכ .תועש הנומשו םיעבראמ

 לומ םותחי רשא ,דרפנ חפסנ תרגסמב קר ןכ תושעל ,הליהקב םניאש םייופכ הקידבו לופיט ,זופשאמ

 .הירטאיכיספב החמומ

 עצבל םדא לש וחוכ תא תופייל הנממל רשפאמ וניא ןידה ,וקדבנש תונידמב ןהו לארשיב ןה ,ןכ םא

 םג ,תובכרומ תויתא תויגוס תולעמה תויטפשמ תולועפ עצבל וא ,ישיא ןפ תולעב תויטפשמ תולועפ

 וחוכ תא תופייל הנממה לש וחוכ תא ליבגהל םאה הלאשה תא לוקשל ןוכנ .הנממה תאז שקבי םא

 אוה םירקמ וליאב שארמ טילחהל ול רשפאל םוקמ שי םאה וא ,הלא ןוגכ םיניינעל הפוימה לש

 ,הלא תולועפ עוציב תולבגהב תוארל ןתינ ,דחמ .ורובע תוטלחה לבקל חוכה הפוימל רשפאל שקבמ

 תוישיא תוטלחה עצבלמ רחא םדא ליבגמש ןפואב ,הנממה לש הימונוטואה לע הרימשל ןויסינכ

 תענומ תומיוסמ תולועפ לש הלבגה ,דגנמ .םדאה לש הימונוטואה ןיערג תא תווהמה תויתוהמ

 ותויהב לביק רשא תוטלחה םשייל תורשפאה תא ,חוכה יופייב טריפש םימיוסמ םירקמב ,הנממהמ

 םוחתב םג תובר תולאש הלעמ וז היגוס .ידיתע וניה ןעוציב ןמז רשא ,ןכ תושעל תיטפשמ רישכ

  .הז ח"ודב הנחתונת אל רשא ,הקיתאה

                                                             
 הלוחה קוחב דחוימ רדסה םייק הזכ הלוחל סחיבש איה וז הלבגהל הביסה ,קוחה לש רבסהה ירבדל םאתהב 58
 ןוקיתב רדסהה דועב ,קוח ותואל םידחוימה תומידקמ תויחנהו חוכ יופיי ןתמ רשפאמה ,ס"שתה -2005 ,תומל הטונה

   .תומל הטונה הלוחה קוחב םייקה רדסההמ תונשל אב וניא תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 18
 השקב תשגה :ינויסנפ רצומב תולועפ עוציב לע תורוהל תנמ לע תשרופמ הכמסהב ךרוצ שי לארשיב ,לשמל ךכ 59
 םיפסכ תכישמו קוחב םיאבומה םיללכה יפ לע תומלתשה ןרקמ םיפסכ תכישמ ,השירפ ליגל עיגהב הבצק תלבקל
 למג תופוקמ
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 תונתמ ,תואוולה ,תומורת ןתמל תורושקה תולבגה שי הוושמה ןידב ןהו ילארשיה ןידב ןה ,ןכ ומכ

 ולאו תומורת ןתמל תשרופמ הכמסה תשרדנ לארשיב קוחה יפל .תומיוסמ תויטפשמ תולועפ וא

 םוכסל דע תואוולה ןתמ ,₪ 100,000 לש םוכס דע תונתמ ןתמ ,₪ 100,000 לש םוכסל דע תולבגומ

 ₪ 100,000 לע הלוע ללוכה ןיוושש תחא הקסעב תורושקה תויטפשמ תולועפ עוציבו ₪ 100,000 לש

 60.₪ 500,000 לע הלוע וניא ךא

 קוחה ,לארשיל דוגינב .תומורת וא תואוולה ,תונתמ ןיינעל תולבגה תומייק וקדבנש תונידמב ףא

 תועצמאב לבגומ םוכסהו ,הלא םיניינעל הרקתה תא הווהמה םוכס עבוק וניא וקדבנש תונידמב

 תתל לוכי חוכ הפוימ ,לארשיל המודב יכ עבוק היבמולוק שיטירבב קוחה ,לשמל ךכ .םינוש םיאנת

 וניא קוחה ,רומאכ ,םלוא 61.ןכ תושעל תשרופמ הכמסהל ףופכב תאזו תומורת ,תואוולה ,תונתמ

 ןוגכ ,תומורת וא תואוולה ,תונתמ ןתמל םיפסונ םיאנת עבוק אלא םוכסה לע תשרופמ הלבגמ עבוק

 ויתויובייחתהלו יתואירבו ישיא לופיטל םיקיפסמה םיעצמא קיפסמ שי הנממל יכ אדוול השירדה

 תומורת וא תונתמ ,תואוולה ןתמ לש תומוד תולועפ עציב ,רישכ היה רשאכ ,הנממה יכ ,תויטפשמה

 דועב ,עבקנש םוכס לע הלוע וניא תומורת וא תואוולה ,תונתמה לש ללוכה םוכסה יכו גוס ותואמ

  62.ומצע קוחב םיניוצמ םניא עבקנ אוה וב םוקמה וא םוכסה

 ידי לע הנממה לש ושוכרמ תיחפהל תוכמס ןיא חוכה הפוימל יכ הז ןיינעב עבוק 63הינטירבב ןידה

 customary) "םיליגר" םירקמב תונתמ תתל לוכי חוכה הפוימ .קוחב רדגומה טעמל תונתמ ןתמ

occasions) חוכה הפוימ ללוכ ,הנממל םירושק רשא םישנאל ,המודכו תדלוה ימי ,םיאושינ ימי ןוגכ 

 תאזו ,םורתיש תופצל ןתינש וא רבעב םרת הנממה ול רשא המורת לבקמל המורת עצבל וא ,ומצע

  .הנממה לש םיסכנב דוחייבו ,תוביסנב בשחתהב ריבס יתלב וניא המורת וא הנתמ לכ לש ךרעה םא

 הימונוטואה תא רתוי הטעמ הדימב ליבגמ וקדבנש תונושה תונידמב ןידהש הארנ ליעל רומאה ןמ

 הרקת הווהמה םוכסב רומאכ בקונ לארשיב ןידה .הז רשקהב ילארשיה ןידל סחיב חוכה הפיימ לש

 ,תוירשפא עבקנה םוכסל לעמ הלא תולועפ דועב ,תומורתו תונתמ תאוולה ןתמ ומכ תולועפ עוציבל

 העיגפ ךות ,הלא תולועפ עוציב לברסמ ךכבו טפשמה תיב לש רושיאו הניחב שרוד ןמויק ךא

 עצבל ויתונוצרבו הנממה לש ויעצמאב בשחתמ וניא קוחב הרקת םוכס תעיבק .הנממה לש ויתונוצרב

                                                             
 ףיעס טפשמ תיבמ רושיא תלבק ןכו תשרופמ הכמסה תלבק רחאל ולא תולועפ עוציבל תורשפא תמייק יכ ןיוצי 60
   1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )ד(ו32
61 20 Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S.  
62 20 Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S.  
63 12 .SMental capacity act 2005 C.9   
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 םיהובגה םימוכס רידס ןפואב םורתל גהונ הנממה היה םהב םירקמב לשמל תאז .הלא תולועפ

  .תונוש תורטמל הרקתה םוכסמ

 רשפאמ אלא ,רומאכ ,םיוסמ םוכסב בקונ וניא וקדבנש תונושה תונידמב ןידה ,לארשיב בצמל דוגינב

 םיעצמא לש םמויק תחטבהל תוסחייתמה תונוש תולבגה ךות ,הלא תולועפ עצבל חוכה הפוימל

 ןוצר רחא תוקחתה לע שגד ןתמ ךות ןכו ויתויובייחתה יוסיכו חוכה הפיימב לופיטל םיקיפסמה

 הימונוטואה רתוי תיבטימ הרוצב תמשגומ תונושה תונידמבש הארנ ,הז םירבד בצמב .חוכה הפיימ

 תולועפ עצבל חוכה יפוימ לש םתורשפאבו ,תותוחפ הלא תולועפ עוציב לע תולבגהה .חוכה הפיימ לש

 הרימשו הנממה לש ונוצר רחא תוקחתהל ףופכב ,טפשמה תיב לש רושיאו הניחב תשירד אלל הלא

 .תויובייחתהב הדימעו היחמל םיילכלכ םיעצמא לע

 תילכת םלוא ,הימונוטואה תמשגהב רתוי עגופ ילארשיה ןידהש הארנ םנמא יכ ,ןייצל שי הז רשקהב

 טפשמב ןונגנמה אקוודש רובסל ןתינ ,אקע אד .לוצינ ינפמ חוכה הפיימ לע הנגה ןה הלא תועיבק

 ןוצר רחא תוקחתה בייחמ אוה ןכש ,לוצינ ינפמ רתוי הבוט םיתיעל ףאו תקפסמ הנגה הנקמ הוושמה

 .דועו המורת וא האוולה ,הנתמה ךרע תוריבס לש הניחב ,תומדוק תומוד תולועפ תניחב ,הנממה

 הבחר העידי לעב תויהל חוכה הפויממ רזה ןידה תוארוה יפ לע הפוצמ ,ךכב יכ ןועטל ןתינ ,ךדיאמ

 תיבל הינפ אקווד .דיתעב הנממה לש ילכלכה ובצמ תא בטיה אבנלו תילכלכ תולהנתהל רושקה לכב

 הנממה לש ויפסכו הרקמב ,ליבקמבו תויעוצקמ תעד תווחב תוכזל חוכה הפוימל רשפאת ,טפשמה

  .ותולהנתה לע תונלשר תעיבתמ ענמיהל ,דיתעב ול וקיפסי אל

 :יבטימ ןפואב הנממה לש הימונוטואה לע רמוש ,רזה ןידב וקדבנש תונידמב יוצמה רדסההש המוד

 תעב וידיב םייוצמ ויפסכ דוע לכ ,ושוכר ףקיה ללכב לועפל חוכה הפוימל תורוהל ךמסומ אוה

 .ךכל םאתהב לועפלו הנממה לש רעושמה ונוצר רחא תוקחתהל הפוימה תא בייחמ ךא ,המיתחה

 תונתמ ןתממ ענמיהל ףידעיש ירה ,הנממה לש םייפסכה ויעצמא ולדלדי םאש חינהל היהי ריבס

 חוכ הפוימ תלועפ .וב ףטושה לופיטל ותוא ושמשי הלא םיפסכש ףידעיו ויבורקל םיהובג םימוכסב

 תולעה לע ,טפשמה תיבל תונפל ךרוצה ינפמ הפוימה תא רוטפת ,"הנממה לש רעושמה ונוצר" רואל

 הטלחה ןתמל דעשכ ,תרצוי וז הינפש ןמזה רעפ לעו ,)הנממה לש וסיכמ אצת רשא( ךכב הכורכה

 תשקבתמ הב תואיצמ המגודכ חקינ .םיפסכב שמתשהל היהי ןתינ אל ,טפשמה תיב לש ומעטמ

 היה הזכש קנעמש חינהל ריבסש ףא לע .הנממה לש ודכנב יאופר לופיט םשל רתויב ההובג האצוה

 יתלב קזנל םורגל לולע ,הטלחהה ןתמל דע ןמזה רעפש ירה ,הנממה לש רעושמה ונוצר תא םאות

  .ךיפה
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  השעמ תעשב תודגנתה עיבהל הנממה תורשפא .5

 יוטיב תא ףידעהל שי ובש דעומהו הנממה לש הימונוטואה תמשגה לש רשקהב לקשמ תדבכ הלאש

 ,העוציבל תשרדנה תעבש דועב ,תמיוסמ הארוה עוציב לע הרוה הנממ םהב םירקמב הלוע ,ויתונוצר

 דגנתמ ,וניינעב תוטלחה לבקל הנממה לש ותולגוסמ רסוח לשב ףקותל סנכנ חוכה יופייש רחאל

  .הארוה התוא עוציבל הנממה

 יבגל ונוצר תא טרפל ותלוכיב ןהב ,חוכה הפוימל תומידקמ תויחנה תתל יאשר הנממה ,לארשיב

 םיללכנה םיניינעב חוכה הפוימ ידי לע ומשב וטקנייש תולועפ וא ומשב ולבקתיש תוידיתע תוטלחה

 תחא תומייקתמ םא ,הלא תוארוהל םאתהב לועפלמ רוטפ היהי חוכה הפוימ .חוכה יופייב

 הכורכ ,תירשפא יתלב ,תיקוח יתלב הלועפ עוציבל איה השקבה םא :קוחב תוטרופמה תויורשפאהמ

 עוציבל סחיב 64.הנממב עוגפל הלולע הלועפה םא וא ,האיצוהל הנממה ידיב ןיאש תיפסכ האצוהב

 עבוק ,תומידקמה תויחנהה תרגסמב ותמכסה תא ןתנש ףא לע ןעוציבל דגנתמ הנממה רשא תולועפ

 עוציב ןמזב הנממה לש ותעד לוקיש תא ףידעהל שי ,רבדב ןיבהל לגוסמ הנממהש לככ יכ קוחה

 תניחב וליפא תשרדנ אל קוחב םייונמה םימיוסמ םיאשונבו ,הטלחהה תלבק ןמזב אלו הלועפה

 תעב ותעד לוקיש לע רבגי הלועפה עוציב תעב הנממה לש ובוריסו ,רבדב ןיבהל הנממה לש ותלוכי

 טפשמה תיבל תונפל יאשר חוכה הפוימ יכ ,עבוקו ףיסומ ילארשיה קוחה .המידקמה היחנהה תעיבק

 .המידקמ היחנה ןתנ היבגל הלועפ עוציבל דגנתמ הנממה וב הרקמב תוארוה ןתמל

 הפוימ תובוחל ףופכבש עבוקה ,היבמולוק שיטירבב ןידה תמועל תניינעמ תונוש ונאצמ ,הז ןיינעב

 יאשר חוכה הפוימ ,תוטלחהב הנממה בוריעל הריתחלו ויתונוצרל ,ותבוטל םאתהב לועפל חוכה

 לגוסמ אל הנממה םא תאזו ,השעמה ןמזב הנממה לש תודגנתהה תורמל ,ויתויוכמס תרגסמב לועפל

  65.הטלחהל תודגנתהה תעב ויניינעב תוטלחה לבקל

 וניא וב בצמב הנממה לש הימונוטואה רתוי הבר הדימב תמשגומ דציכ ,הלאש הלוע הז רשקהב

 םדא לש ויתונוצר תעבה הניה ךשמתמה חוכה יופיי תילכת ,דחמ .ויניינעב תוטלחה לבקל לגוסמ

 יתימא יוטיבש רובסל ןתינ ,ךכשמ .תוטלחה לבקל לגוסמ וניאש תעב ומשגויש תנמ לע ,דעומ דועבמ

 ותולגוסמ רסוח םרט ונתינ רשא ויתוארוהב קובדי חוכה הפוימ םא ומשגוי הנממה תונוצר לש רתוי

 םישגמ לארשיב ןידהש הארנ ,תאז םע דחי .םירבדה תא שארמ לקש תעבו תוטלחהה תא לבקל

 יפכ הנממה תונוצר םע ןוזיא ךות תאזו ,הנממה לש הימונוטואה לע הרימשה תא רתוי הבר הדימב
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 הלועפ עוציבל תשרופמ תודגנתהמ תומלעתה .יתוהמ ןיינעל הלבגהה רואל ,חוכה יופייב ועבוהש

 תעב ,ולש הימונוטואב השק ןפואב תעגופו הנממה לש ויתונוצר תא ןיטולחל תלטבמ יתוהמ ןיינעב

 ןיינעב הלועפ עוציב ןמזב ויתונוצר םושייו הנממה תעימש ,תאז רואל .הלועפה םצעל תודגנתהה

 יואר ןוזיא םיווהמו הטלחהה עוציב תעבב םיעבומ םהש יפכ ,ויתונוצר תמשגה תא תמדקמ ,יתוהמ

  .הלועפה עוציב ןמזב ויתונוצר ןיבל תומידקמה ויתוארוה ןיב

 חוכה יופיי תא לטבל תורשפא .6

 תוטלחה לבקל לוכי אוה דוע לכ ,תע לכב חוכה יופיי תא לטבל הנממה לכוי תוקדבנה תונידמב

 ןיבהל לגוסמ אוה דוע לכ חוכה יופיי תא לטבלו תונשל לכוי הנממה ,היבמולוק שיטירבב 66.ויניינעב

 ןיבמ וניא םא ,תאז תושעל לכוי אל הנממה .חוכה יופיי יונישו לוטיב לש תואצותהו תועמשמה תא

 דחא לכל בתכב העדוה תתל הנממה לע ,לוטיבה וא יונישה םע .ועבט תאו חוכה יופיי תואצות תא

 67.וחוכ יפויממ

 יופיי תא לטבל ןכו 68,חוכה יופיי עקפי םהב םיאנתה וא ךיראתה תא עובקל לכוי הנממה ,לארשיב

 רשאכ חוכה יופיי תא לטבל לכוי אל יכ היחנה לע שארמ םתח הנממה וב הרקמב םג 69.תע לכב חוכה

 יופיי לוטיב תא שקבלו הז ןיינעב טפשמה תיבל תונפל ותלוכיב ,תוטלחה לבקל דוע לגוסמ ונניא

 תיבל תונפל ,תוטלחה לבקל לגוסמ אל הרואכל רשא םדאל םג תרשפאמש ףא לע ,וז הארוה .חוכה

 תלברוסמ ,תבכרומ איה ,םיבאשמ תשרוד טפשמה תיבל הינפ ןכש ,הנממה לע דאמ השקמ ,טפשמה

 ןוזיאב רבודמש הארנ ,תאז םע דחי .ויניינע תא להנל השקתמה םדא ידי לע דחוימב לוהינל השקו

 תא להנל השקתמ אוה וב בצמב אצמנ הנממה הב ,וזה תעב חוכה יופיי לוטיב יכ אדוול שקבמה ,ןוכנ

 .הנממה לש ותבוטל אוה ,ויניינע

 תא לטבל רשפאמו ,הנממה לש הימונוטואה לע הרימשב רתוי ביטימ לארשיב ןידהש הארנ ,ןכ םא

 תרבעה .ויניינעב תוטלחה לבקל הרואכל לגוסמ ונניא וב בצמב םג ,הנממה לש ותשקב יפל חוכה יופיי

 ובצמ תא תרפשמו ןיינעה תוביסנב הנוכנ ,תושקהלו לברסל הלולעש םגה ,טפשמה תיבל תעדה לוקיש

  .תוקדבנה תונידמל האוושהב הנממה לש

                                                             
66OR Rev Stat ; ct 2005 C.9 s.13Aapacity Cental M ;Power of attorney act R.S.B.C 1996, C.370  s.28 

chapter 127.545  - יאופר חוכ יופייל עגונב 
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 חוכה הפוימ ידיב לוצינ ינפמ הנממה לע הנגה

 לחה חוקיפה ףקיהל םיעגונה םירורב םיללכ עבוק תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחש דועב

 רורבה ונורתי .קוחב הנבומ חוקיפ ןיא חוכה הפוימ לש ויתולועפ לעש ירה ,הנוממה סופורטופאה לע

 רומשל ביוחמ וניאש ךכב ,חוכה הפוימ לש תפטושה ותדובע לע הלקהב אוה חוקיפה רסוח לש

 תויטפשמ תולועפל עגונב תוארוה ןתמל השקבב טפשמה תיבל תונפלו תוח"וד שיגהל ,תואתכמסא

 ןוכיסה תא הלידגמ חוקיפמ תוענמיה ,תאז םע .טפשמה תיב לש ורושיא אלל עצבל וילע רסאנ רשא

 חקפל דוע לכוי אל ,הנממה לש ובצמב תורדרדיהה םע רשא ,חוכה הפוימ לש הניקת אל תולהנתהל

 רשא םיפסכ תרבעה ,לשמל ,תויהל הלוכי וזכש הניקת אל תולהנתה .חוכה הפוימ לש ויתולועפ לע

 תופסונ תולועפ עוציב ןכו ,ויברוקמל וא חוכה הפוימ לש ישיאה ושומישל ,הנממה לש ותולעבב

  .חוכה הפוימ ידי לע הנממה לש ושוכרב שומיש ןוגכ ,םיניינע דוגינב תועוגנה

 לועפל בייח חוכה הפוימ ןהיפל ,תושרופמ תוארוה תועבוק וקדבנש תונידמה ללכ ,הז ששח חכונ

 לעש עבוק הינטירבב קוחה :םיניינע דוגינב לועפל חוכ הפוימ לע רוסיא םייק ףאו ,הנממה תבוטל

 תוחפ תעגופהו תוחפ הליבגמה ךרדב לועפלו הנממה רובע תיבטימה ךרדב לועפל חוכה הפוימ

 בייח חוכה הפוימש עבוקה ,ןוגרוא תנידמב קוחב אוצמל ןתינ תומוד תוארוה 70.הנממה לש ותוריחב

 ףא 71.ומצע חוכה יופייב תרחא עבקנ םא אלא ,הנממה לש ותבוטל הנממה לש ויסכנב שומיש תושעל

 תויעוצקמב ,תונמאנב ,רשויב ,בל םותב לועפל חוכה הפוימ לעש עבוק היבמולוק שיטירבב קוחה

 לש ויתונוצר תא יבטימה ןפואב תמשיימה ךרדב לועפל חוכה הפוימ לש ותבוחמ יכו ,תוריהזבו

 72.ותבוטלו הנממה

 אלו תוריסמב ,תונמוימב ,הדיקשב לועפל בייח חוכ הפוימ יכ עבוק לארשיב קוחה םג ,ךכל המודב

 קוחה עבוק דוע 73.ולש ויניינע תבוטל אלו הנממה לש ויניינע תרימשל בל םותב גוהנלו ,ינלשר ןפואב

                                                             
70Mental Capacity Act Code of Practice p.115 ; ,119(4) S. Capacity Act 2005 c.9,Mental   

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4972
53/Mental-capacity-act-code-of-practice.pdf 

 Mental Capacity Act Code of Practice p. 119-120 -ב ןכו
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4972
53/Mental-capacity-act-code-of-practice.pdf 

  :חוכה יופיי חסונ תא האר ןכו
Lasting Power of Attorney (p.6) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/600
attorney.pdf-of-power-lasting-your-register-and-Create-963/LP1F 

71.045OR Rev Stat chapter 127  
72. 19(2)Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S  
 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל ז23 ףיעס 73



32 
 

 תוריסמב לעפי ,םייעוצקמה וירושיכ תא ליעפיש ידכ חוכ הפוימכ הנמתהש עוצקמ לעבש ,לארשיב

 .וחוקל יפלכ ליעפמ היה עוצקמ לעבש יפכ תויעוצקמבו

 ,הנממה תבוטל הלועפו םיניינע דוגינב הלועפ לע רוסיא לש וללה םייללכה תונורקעל רבעמ ,תאז םע

 ונקסע הב ,הנממה לש הימונוטואב עוגפל לולע חוכה הפוימ ידי לע לוצינ ינפמ הנממה לע ןגהל ןוצרה

 ןיב ןזאל קוחה הסינ דציכ ןיבהל רשפאמ ,ילארשיה ןידבו וקדבנש תונידמב הקיקחב ןויע .ליעל

 תוליעיב ,יאמצע ןפואב לועפל לכוי רשא חוכ הפוימ עובקל הנממה לש הימונוטואה לע רומשל ןוצרה

 בוקעל דוע לכוי אלש הרקמב ,חוכה הפוימ ידי לע לוצינ ינפמ וילע רומשל ךרוצה ןיבו ,חוקיפ אללו

 ,חוכה הפוימ תוהז לע תולבגה :תואבה תויגוסה תא ונחב ,ךכ םשל .ויניינעב לופיטה רחא יוארכ

 יפוימ תונמל תורשפאה ,ומעטמ חולש תונמל חוכה הפוימ לש ותוכז ,חוכה הפוימ תעד לוקיש תלבגה

 תורשפאה ,עדימ שורדל הנממה לש ותוכזו ותדובע לע עדימ רומשל חוכה הפוימ תבוח ,ףתושמב חוכ

 יפוליח חוכ הפוימ יונימו חוכ הפוימ לש יונימ םייסל תורשפאה ,עדוימ םדא תונמל הנממל תדמועה

  .חוכה הפוימ לש יוקל דוקפת לש םירקמב

 חוכה הפוימ תוהז לע תולבגה .1

 אוה ,וקדבנש תונידמל ףתושמה .חוכה יפוימ תוהזל תועגונה תולבגמ תומייק ,וקדבנש תונידמה לכב

  .הנממה לוצינל איבהל םילולעה ,תולת וא תורמ יסחי ,םיניינע דוגינל ששחמ תועבונ תולבגההש

 שיטירב טעמל ,הלעמו 18 ליגמ ריגב היהי חוכה הפוימ יכ ,עבקנ וקדבנש תונידמה תיברמב

 יבגל תולבגה עבוק 75,ילגנאה ןידה 74.הלעמו 19 ליגב ריגב היהי חוכה הפוימ יכ עבקנ םש ,היבמולוק

 .תובוחב יוצמה םדא וא לגר טשופ חוכ הפוימל תונמתהל לכוי אל ,ךכ .חוכה הפוימ לש ילכלכה ובצמ

 לגר טשופ םדא יכ ששחהמ הרקיעב תעבונ וז הלבגה יכ ריבס ,קוחב שרופמב רמאנ אל רבדהש ףא לע

 םוקמב ויתובוח יוסיכ תבוטל הנוממה לש םיפסכב הערל שומיש תושעל לולע תובוחב יוצמה םדא וא

 םיניינעל חוכ הפוימכ קר תונמתהל לוכי קוחב יונמה גוסהמ דיגאת ,ןכ ומכ .הנממה לש ותבוטל

 ,חוכה הפוימל הנממה ןיב םיסחיל תורושקה תולבגה ןידה עבוק 76ןוגרואב .םייקסע וא םיישוכר

 לפטמה אפורה םא אלא( לפטמה אפורה לש דבוע וא לפטמה אפורה חוכ הפוימ היהי אלש עבקנו

 דבועה םא אלא ,הנממ ההוש וב דסומב תווצ שיא ,)יגוז רשק וא ץומיא ,םד רשקב הנממל רושק

 םידמוע םהו יקוח סופורטופא וא הרוה אוה דבועהש וא ,דסומב תוהשל הנממה לחה םרט דוע הנומ

                                                             
74ct, R.S.B.C 1996, C.405, S.5Agreement Aepresentation R  
75Mental capacity act 2005 C.9 s.10 
76520OR Rev Stat chapter 127.  
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 רשאל ךמסומ טפשמה תיב יכ ,ףיעס ותואל אשירב תושרופמ עבוק קוחה ,תאז םע דחי .קוחה יאנתב

 טפשמה תיבל רותעל הנממל ריתמ ףאו ,קוחב תועובקה תולבגמב דמוע וניא םא םג ,חוכ הפוימ יונימ

 תונמתהל לכוי אל יכ ,עבקנ 77היבמולוק שיטירבב .קוחב םיעובקה םירוסיאהמ קלח ריסהל השקבב

 דסומב דבוע וא ,םולשת תרומת יאופר וא ישיא לופיט קפסמש ימ :הלאמ דחא אוהש ימ חוכ הפוימ

 ירוחאמ לנויצרה יכ הארנ .)הנממ לש גוז ןב וא הרוה ,אצאצ אוה םא טעמל( הנממה ררוגתמ וב

 וא ישיא לופיט ול םיקפסמש ימ ןיבל הנממה ןיב תולתה יסחי לשב יכ ,ששחה וניה ולא תולבגה

 רצות תווהל אלא ,הנממה לש םייתימאה ויתונוצר תא ףקשל אל לולע ךשמתמה חוכה יופיי ,יאופר

 םירקמבש עבוק ףא קוחה ,ולא םילאנויצרל םאתהב .תולתה יסחימ האצותכ היומס הייפכ לש

 תטישפל עלקנ חוכה הפוימ םהב םירקמב רתיה ןיב תאזו ,םייתסמ וא ההשומ חוכה יופיי םימיוסמ

 הפוימ םהב םירקמב ןכו ,הב ןברוקה היה הנממהש הריבעב עשרומ חוכה הפוימ םהב םירקמב ,לגר

 78.םימייתסמ םיאושינהו הנממה לש וגוז ןב אוה חוכה

 תונמתהל רישכ רשא חוכה הפוימ תוהז יכ ,תדמלמ הוושמה טפשמה לומ לא ילארשיה קוחה תניחב

 םדא קרו ךא תויהל לוכי לארשיב חוכה הפוימ :וקדבנש טפשמה תוטישל סחיב הרימחמ ,לארשיב

 הפוימ ,לארשיב קוחה יפל ,ףסונב .הלעמו 18 ליגמ ריגב ,אוהש גוס לכמ דיגאת אל – רמולכ ,דיחי

 ףקותל סנכנ אלו סופורטופא ול הנומ אל ,לגר טשופכ זרכוה אלש םדא ,תיטפשמ רישכ היהי חוכה

 ותואב לגר טשופ ותויה לע רוסיאל ףסונב ,שוכר יניינעל חוכ הפוימ יבגל .וניינעב ךשמתמ חוכ יופיי

 אלל םיקיש קוחל 3 ףיעסב ותועמשמכ רומח לבגומ חוקל תויהל לוכי אל אוה ,ןכל םדוק וא דעומ

 יכ העיבקב יוטיב ידיל תואב חוכה הפוימ תוהז לע תורימחמה תולבגהה .1981-א"משתה ,יוסיכ

 ,םולשת תרומת ימוקיש וא ידועיס ,ילאיצוס ,יאופר לופיט קינעמה םדא תויהל לוכי אל חוכ הפוימ

 אלא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םולשת תרומת םירוגמ הנממל קפסמ וא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ןתינה

 חוכ הפוימכ דיגאת תונמל תורשפא רדעיהב ,הלא תולבגממ האצותכ 79.הנממה לש בורק אוה םא

 םישנא רקיעב – םיבר םישנא לארשיב םירתונ ,ךדיאמ ישיא לופיט קינעמה םדא תונמל וא ,דחמ

 רידסהל תלוכי לכ אללו ,הנעמ אלל – םתחפשמ ינב םע רשקב םיאצמנ אלש םישנא וא םיירירע

 תונמתהל םיכסיש ,קוחה תולבגמב דמועה בורק םדא םהל ןיאש םושמ ,ךשמתמ חוכ יופיי םמצעל

 רבגומ לקשמ ןתונ אוהש ךכב ןפוד אצוי ילארשיה ןידה ,ונחבנש תונידמל האוושהב ,ןכל .דיקפתל

                                                             
77 ct, R.S.B.C 1996,Agreement Aepresentation R .C. 1996, c. 370, s. 18;Power of Attorney Act, R.S.B 

C.405, S.5 
78.29(2)Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S  
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 תונמל תויונמדזהה ןויוושבו הנממה לש הימונוטואב העיגפ ןובשח לע לוצינ ינפמ הנגה לש תילכתל

  .דיקפתל תונמתהל םיכסי רשא בורק םדא ול ןיאש ימל םג ךשמתמ חוכ יופיי

 חוכה הפוימ תעד לוקיש תלבגה .2

 לוקישש לככ .חוכה הפוימ לש תעדה לוקיש תלבגה וניה לוצינ ינפמ הנממה לע ןגהל יזכרמ יעצמא

 .הנממה לש ותבוטל דוגינב לועפל תויורשפא תוחפ וינפב ויהי יכ ריבס ,לבגומ חוכה הפוימ לש תעדה

 אל ,ךכב .ול ורתוהש תוארוהה תרגסמב קר לועפל חוכה הפוימ תא תובייחמ וקדבנש תונידמה ללכ

 תוארוה תתל תורשפא תמייק ,ןכ ומכ .שארמ םרשיא אל הנממה רשא םיאשונב לועפל הפוימה לכוי

 הינטירבב קוחה ,ךכ .עצבל חוכה הפוימ שקבתמ ןתוא תולועפה רבדב תוטרופמ תויחנהו תומידקמ

 תרגסמבו חוכה יופייב הנממה עבקש תויחנהבו תולבגמב דומעל חוכה הפוימ לע הבוח עבוק

 קוחה לש ויתוארוהב דומעל בייח חוכה הפוימ ,קוחה תוארוהל םאתהב ,ףסונב 80.ויתוארוה

 קוחב םג ,המודב 81.קוחה חוכמ תולבקתמה תוטלחה ןיינעל החנמה דוקב תועובקה תוארוהבו

 קר לועפל השרומ חוכה הפוימ היפל הארוה תמייק 83היבמולוק שיטירבב ןכו 82ןוגרוא תנידמב

  .חוכה יופיי תוארוהל םאתהב

 תוליבקמ ,דבלב חוכה יופייב ול ורתוהש תוארוהה תרגסמב הנממ לש ויתולועפ רבדב ולא תוארוה

 ול תורתומה תוארוהה תרגסמב קר לעפי חוכה הפוימ ,לארשיב ןידה יפל .לארשיב קוחה תוארוהל

 ,חוכה הפוימל תומידקמ תויחנה ךשמתמה חוכה יופייב עובקל יאשר הנממה ,ףסונב 84.חוכה יופייב

 הפוימ ידי לע ומשב וטקנייש תולועפ וא ומשב ולבקתיש תוידיתע תוטלחה יבגל ונוצר תא טרפי ןהבש

      85.חוכה יופייב םיללכנה םיניינעב חוכה

 הווהמ חוכה יופיי לש תוארוהה רדגב קרו ךא לועפל ותכמסהו חוכה הפוימ לש תעדה לוקיש תלבגה

 ףקיהל ףופכב( סופורטופאל בחר תעד לוקיש הנקמ רשא ,תוספורטופאה ןונגנמ תמועל יתוהמ ינוש

                                                             
809(4b)Mental capacity act 2005 C.9 s  
81Mental Capacity Act 2005 Code of Practice42; Mental capacity act 2005 C.9 s  
 :ןיפיקעב אלא תורישי סחייתמ וניא ומצע קוחה ,ןוגרואב 82

ORS 127.045 Duty of agent under power of attorney: "Unless otherwise provided in the power of  
attorney document, an agent must use the property of the principal for the benefit of the principal."  

 :יכ עבוק Oregon Durable Power of Attorney Form חוכה יופיי חסונ ךא
”The Principal may include restrictions or requests pertaining to the financial decision making power 

of the Attorney-in-Fact. It is the intent of the Attorney-in-Fact to act in the Principal’s wishes put forth, 
or, to make financial decisions that fit the Principal’s best interest”. 

 of-power-durable-torystatu-oregon.org/uploads/3/2/0/2/32022631/oregon-http://www.fca-.)ספוטל 1 'מע(
attorney.pdf 

83.19(1)Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S  
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 רומשל ןוצרה ןיב ןזאל ךרד הניה תעדה לוקיש תלבגה .)טפשמה תיב ידי לע עבקנ רשא תוספורטופאה

 הימונוטוא הנממל תנתינ ,דחא דצמ .לוצינ ינפמ וילע ןגהל ןוצרה ןיבל ,הנממה לש הימונוטואה לע

 לוקיש תלבגה ,ינש דצמו ,עצבל לכוי אוהש תולועפה יפואו ביט לעו חוכה הפוימ לע טילחהל הבחר

 הפוימ יכ תורשפאה תא הניטקמ חוכה יופייב וללכנש תוארוהה ירדגל קרו ךא חוכה הפוימ לש תעדה

 הסיפת תאטבמ חוכה הפוימ לש תעדה לוקיש תלבגה ,דועו תאז .וחוכ תא הערל לצנל לכוי חוכה

 ,ומצע לע ןגהל בוט יכה עדוי ומצע הנממה יכ חינהל שי אלא ,םזילנרטפמ ענמיהל שי היפל תילרביל

 רדסהה יכ הארנ ,הז רשקהב .ולא תוארוהל דמציהל שי ןכלו ,חוכה יופייב עבקש תוארוהה ךרד

 ךרעכ הנממה לש הימונוטואה תא םידימעמ םלוכש ועבקנש תונידמב םירדסהל המוד לארשיב

 חוכה יופיי חסונ יכ ריכזנו רוזחנ ,תאז םע דחי .לוצינ ינפמ הנגה לש תילכתה לע רבוגה יזכרמ

 הנממה לע הנגהה תרשפאתמ אל ךכו ,ויד טרופמ וניאו תיסחי םצמוצמ לארשיב םייקה ךשמתמה

 לע .חוכה הפוימ לש ויתויוכמסב יוצר אל םוצמצל איבי טוריפ רדעיה יכ ששחה הלוע ףאו ,וז ךרדב

 טרפל הנממל ץילמהלו חוכה יופיי חסונב עיפומה טוריפה תדימ תא לידגהל הז רשקהב םג ץלמומ ,ןכ

 .לועפל חוכה הפוימ ךמסומ ןהילא סחיב תולועפה תא

 ומעטמ חולש תונמל חוכה הפוימ לש ותוכז .3

 הפוימ םהב םימוחתב ,תונוש תולועפ עצבל חוכה הפוימל עייסל לוכי חוכה הפוימ םעטמ חולש יונימ

 ,תאז םע דחי .המודכו האופר שיא ,ןיד-ךרוע ןוגכ ,עוצקמ לעב תרזעל קוקז וא אצמתמ וניא חוכה

 .הפוימה תבוטל וא םיניינע דוגינב לעפי אלו הנממה תבוטל ותדובע תא עצבי חולש ותואש אדוול שי

 ששחב םיקסוע אל חולש תונמל תורשפאל םיסחייתמה םיפיעסה ,לארשי תוברל ,וקדבנש תונידמב

 תא תענומ ,חולש תונמל ןתינ םהב םימוחתה לע הלבגהה םצע ךא ,תוחילשה לש הערל לוצינ ינפמ

 םייונימ וא ,חוכה הפוימ לע לטנה תא לקהל םתרטמ לכש םייניינע-אל םייונימ ינפמ ששחה

 .םייעוצקמ אלו םייתורירש

 אלל ,חוכ הפוימכ הנומ ןהילא תולועפל חולש הנמי אל חוכה הפוימ יכ ,עבקנ היבמולוק שיטירבב ,ךכ

 חולש תונמל חוכה הפוימ יאשר ,חוכה יופייב תרחא עבקנ םא אלא ,תאז םע דחי .תשרופמ הכמסה

 וא ןמאנ אוה חוכה הפוימ םא ,םיפסכ תעקשה ןוגכ ,תויעוצקמו עדי תובייחמה תולועפב

 Trustee Act.86 -ב םיאבומה םירקמב וא יללכה סופורטופאה

                                                             
86. 23Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S  
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 תונמל ןכו ,םייטפשמ םיכילהב הנממה לש וגוציי ךרוצל חולש תונמל ךמסומ חוכ הפוימ ,לארשיב

 חוכה יופיי תוארוהל ףופכב ,תאז .םיישוכר םיניינעב חוכה יופייב ול וקנעוהש תויוכמס עוציבל חולש

 87.ויתחת רחא חוכ הפוימ תונמל יאשר וניא חוכה הפוימ ,םלואו .טפשמה תיב תוארוהלו ךשמתמה

 לככ ,חוכה הפוימ לש ויתויוכמס תא וביחרי רשא תוארוה עובקל הנממה לש ותלוכי תלבגומ ,ןאכ םג

 תלבגה יכ המדנ ,ךשוממו רגתאמ תויהל יושע חוכה הפוימ דיקפתש רחאמ .ךכב ןיינועמ הנממהש

 לש ונומאל םיכוזה םישנא וא םימרוגמ ,ודיקפת יולימ ךרוצל הרזע לבקל חוכה הפוימ לש ותלוכי

 לע הרימשב חרכהב תעייסמ הנניא ,הנממה לש ורושיאב חוכה הפוימ לש ונומאל םיכוזה וא ,הנממה

 .הנממה לש םיסרטניאה

 ףתושמב חוכ יפוימ יונימ .4

 תונמל תורשפאב תויהל לוכי חוכה הפוימ ידי לע הערל לוצינ ינפמ הנממה לע הנגהל ףסונ יעצמא

 לש לעופל האצוהב םיבוכיעל איבהל ,םנמא ,לולע םיפתושמ חוכ יפוימ יונימ .םיפתושמ חוכ יפוימ

 רשפאמ ףתושמה יונימה ,ךדיאמ .םינושה חוכה יפוימ ןיב תועד יקוליח לשב חוכה הפוימ תונוצר

 וקדבנש תונידמה ללכ .הנממה לש לוצינל תורשפאה תא םצמצי רשא חוכה יפוימ ןיב ידדה חוקיפ

 דחיב רתוי וא דחא חוכ הפוימ תונמל ןתינ ,הינטירבב לשמל ךכ .םיפתושמ חוכ יפוימ יונימ תורשפאמ

 רחא קלחב דחיבו ,תולועפהמ קלחב דוחלו דחיב ולעפי רשא חוכ יפוימ תונמל ןכו 88,דוחלו

 דחיב וא דחיב תוטלחה לבקל ךרוצ שי ןהיבגל תולועפל עגונב תויחנה תתל לוכי הנממה .תולועפהמ

 ןוגרואב חוכה יופיי חסונ .תופסונ תוארוהו תופדעה ,חוכה  יופיי תרגסמב תולועפה ףקיה ,דוחלו

 שיטירבב קוחה ףאו 89,יפולח חוכ הפוימ לש ךרדב ,דחא חוכ הפויממ רתוי לש יונימ רשפאמ

  90.םוחת ותואב ,ףתושמב וא םינוש םימוחתב םינוש חוכ יפוימ תונמל ןתינש עבוק היבמולוק

 חוכה יפוימ לעו ,ףתושמב ולעפיש חוכ יפוימ רפסמ תונמל ןתינ ,וקדבנש תונידמל המודב ,לארשיב

 םהילעש ,איה םירבדה תועמשמ 91.םיפתושמ םיסופורטופא לע תולחה תוארוהל םאתהב לועפל

  .תוקולח םהיתועדו הרקמב ,טפשמה תיב הרוהש יפכו המכסהב לועפל

                                                             
 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )ו(ו32 ףיעס 87
88(4) , S. 10Mental capacity act 2005 C.9  
89Oregon Durable Power of Attorney Form  

attorney.pdf-of-power-durable-statutory-oregon.org/uploads/3/2/0/2/32022631/oregon-http://www.fca 
90.18(4)Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S  
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 ךותמ םילעופ םה םא הנממה לש ולוצינל לועפל םילוכי ףתושמב םילעופה חוכ יפוימ םג ,םנמא

 קזחל ידכ וז תורשפאב םג שי ,הנגהל םישמשמה םיפסונ םילכ לע ףסונ ילככ ,תאז םע דחי .המכסה

  .חוכה יפוימ לש םתדובע לע חוקיפב הנממה לש ןוחטיבה תא

  עדימ שורדל הנממה לש ותוכזו ,ותדובע לע עדימ רומשל חוכה הפוימ תבוח .5

 ותלוכיב דוע לכ ,ןתוא רקבלו חוכה הפוימ לש ויתוטלחהו ותדובע לע חקפל הנממל תורשפא ןתמ

 וא תוטלחה עונמל תורשפאב ןהו ,הנממה לש הימונוטואה לע הרימשב ןה יזכרמ ילכ איה ,ןכ תושעל

  .וב םיעגופה םישעמ

 ,הנממה לש תיטפשמה ותורשכ הערגנ םרט דוע לכ םיילכלכ םיניינעל חוכ יפוימכ תולועפ ,הינטירבב

 תיטפשמה ותורשכ הערגנ םרט הב הפוקתב ולעפ םא .הנממה לש ותמכסהב קרו ךא עצבתהל תובייח

 92.הנממה לומ םהישעמ לע םייארחא תויהל םהילע ,הנממה לש

 .ותשקב יפל ,הנממל םהמ םיקתעה קפסלו םימושיר להנל חוכה הפוימ בייח ,היבמולוק שיטירבב

 93.םפקיה תויהל ךירצ המו וללה םימושירה לש םביט המ טרפמ אל קוחה ,תאז םע דחי

 םומע ןחבמ עבוק קוחה 94.קוחב םיעובקה עדימהו םיכמסמה תא רומשל בייח חוכה הפוימ ,לארשיב

 שרדנש דועיתה גוס והמ עבוק אל ןכו ,"לביקש תויתוהמ תוטלחה" – םיכמסמה תרימשב ךרוצל

 לש תעד לוקישל חתפ חתופ ךכבו ,םיימשר םיכמסמב תובוגמ אל תולבקתמה תוטלחהה וב םוקמב

 תלוכיבו הנממב עוגפל לולע רשא ,שורדה דועיתה ןפואל וא תוטלחהה תובישחל עגונב חוכה הפוימ

 ןיינעל תוארוה תועבוקה תונקת ןיקתהל רשל רשפאמ ףא קוחה .חוכה הפוימ לש ויתולועפ לע חקפל

 אל התע דע ךא ,תונובשחה לוהינ ןפוא תא תוטרפמה תוארוה וא ,םיכמסמה תרימש תבוח םושיי

  .הלא םיאשונב תונקת ונקתוה

 .חוכה הפוימ לש ותדובע לע חקפל תלוכיב תיזכרמ תובישח תולעב ןה עדימה תרימשל הלא תובוח

 רשא ,עדימ תאצמהו תוח"וד תכירעב חוכה הפוימ לע לחה לטנה תדימל בל םישל שי ,תאז םע דחי

                                                             
  :עבקנ Lasting power of attorney Financial decisions -ב 92

"While you have mental capacity you will be in control of all decisions affecting you. If you choose the 
first option, your attorneys can only make decisions on your behalf if you allow them to. They are 
responsible to you for any decisions you let them make. Your attorneys must always act in your best 
interests." (p 6) 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6009
63/LP1F-Create-and-register-your-lasting-power-of-attorney.pdf 

93.19(1d)Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S  
 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל דל32 ףיעס 94
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 ןפואב רבגתי אל הז לטנ יכ רומשלו ,םיסופורטופאה תדובעב יתועמשמ ישוק תווהמ ,ליעל רבסומכ

 םמצע לע לבקל םיילאיצנטופ חוכ יפוימ לש םתונוכנ תא תיחפיו חוכה הפוימ תדובע לע השקי רשא

  .דיקפתה תא

 עדוימ םדא שורדל הנממה לש ותוכז .6

 ןתמ וניה לוצינ ינפמ הנממה לע הנגהל ףסונ יעצמא ,ליעל תטרופמה עדימה תרימש תבוחל ךשמהב

 לש עודיי .ףסונ חוכ הפוימל ויונימ ךרד אל םא םג ,חוכה יופייב ברועמ תויהל ףסונ םדאל תורשפא

 םיבלשב רבכ ,הנממה לוצינ לש םיבצמ םצמצל לוכי חוכה יופיי לש ותדקפה וא ומויק לע ישילש דצ

 ותוא ידי לע הרקבו חוקיפ רשפאתמ ,ףסונ םרוג לש עודיי ידי לע .חוכה יופיי ןתמ לש םינושארה

 היהי יכ שקבל לוכי הנממ ,הינטירבב ,ךכ .חוכה יופיי לש ומויקל עדומ אוה יכ הדבועה םצעמ ,םרוג

 בושחי םא ,ותודגנתה תא שיגהל לכוי עדוימה םדאה 95.חוכה יופיי תדקפהל עגונה לכב עדוימ םדא

 תורשכה לעב היה אל הנממהשכ וא היפכ ,סנוא ,תנגוה יתלב העפשה תחת םתחנ חוכה יופייש

 רבדב העדוה חולשל חוכה יפויממ דחא וא הנממה לע .ךשמתמ חוכ יופיי לע םותחל תיטפשמה

 .עדוימה םדאל ,הדקפהה

 הנידמ ימרוג ןכו חוכה הפוימ ,הנממה יכ עבוק תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח ,לארשיב

 אלא ,ףקותל ותסינכ לעו חוכה יופיי תדקפה לע עדימ לבקל םיאכז ויהי ,קוחב םיטרופמה םיפסונ

 םדאל חוודי חוכה הפוימ יכ חוכה יופייב עובקל הנממה יאשר ,ףסונב 96.וז תוכז הנממה ליבגה ןכ םא

 וטרופיש ךרדבו םידעומב ,חוכה יופייב וטרופיש תומיוסמ תולועפ לע יללכה סופורטופאל וא עדוימ

 םימרוג ולכוי ,וז ךרדב 97.ףסונ עדימו םיטרפ חוכה הפויממ שורדל יאשר ףא עדוימה םדאהו ,םה ףא

 לע היהיש רתוי וא דחא םדא עובקל יאשר הנממה ,ןכ ומכ .הפוימה לש ותולהנתה לע חקפל םיפסונ

 עודיי .חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכ לע יללכה סופורטופאל עידוהל ותנווכ רבדב םעדייל חוכה הפוימ

 .ישילש םדא תועצמאב הפוימה לש ויתולועפ לע קודה חוקיפ רשפאי הז גוסמ

 חוכ הפוימ לש יוקל דוקפת לש םירקמב יפוליח חוכ הפוימ יונימו ,יונימ לש םויס .7

 .חוכה יופיי לש הערל לוצינ םע תודדומתהב יזכרמ ילכ איה חוכה הפוימ לש ויתויוכמס תעקפה

 הב הריבע עוציבב עשרומ חוכה הפוימ וב הרקמב ,רתיה ןיב םייתסמ חוכ יופיי ,היבמולוק שיטירבב

                                                             
 Lasting power of attorney Financial decisions חוכה יופיי ספוטב האר 95

s.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/https://asset
attorney.pdf-of-power-lasting-your-register-and-Create-600963/LP1F 

 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל חי32 ףיעס 96
 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל זט32 ףיעס 97
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 ךא ,יפוליח חוכ הפוימ יונימ ,םנמא ,רשפאמ היבמולוק שיטירבב קוחה 98.ןברוקה אוה הנממה

 אל ,הלועפל תוכמס לבקי יפוליחה חוכה הפוימ םהב םירקמל ףיעס ותואב תועיפומה תואמגודב

 ךכ ,ותוכמס תייעשה וא ןושארה חוכה הפוימ תוכמס תלילש לש םיבצמל תוסחייתה העיפומ

 תוביסנב ןושארה חוכה הפוימ לש ותוכמס תללשנ וב בצמב הרוק המ רורב אל דבלב קוחה תאירקמש

 99.הלאכש

 וא לעפ חוכה הפוימש ענכוש םא ךשמתמה חוכה יופיי תא לטבל ךמסומ טפשמה תיב ,הינטירבב

 הפוימ שארמ תונמל תורשפא הנשי ,ןכ ומכ 100.תוכמס רסוחב וא ,הנממה תבוטל אלש לועפל ןווכתה

 ןיב תאזו ,ירוקמה חוכה הפוימ לש וילענל סנכיהל אוה יפולח חוכ הפוימ לש ודיקפת .יפולח חוכ

 טשופכ זרכוה חוכה הפוימ וב הרקמב ,לשמל ךכ .הנממה לש לוצינל ששח הלוע םהב םירקמב רתיה

 ךירצ רשא יפולחה חוכה הפוימ לע םג תולח חוכ הפוימ לש ותוהז לע תולחה תולבגהה יכ ,ןיוצי .לגר

  101.ויתובוחמ רטפה ול ןתינ אל וא לגר טשופכ זרכוה אלו תיטפשמ רישכ ,18 ליג לעמ תויהל

 וא תועשהל ןכו ,הנממה לע הנגהה םשל איהש הלועפ לכב טוקנל טפשמה תיב ךמסומ ,ןוגרואב

-יתלב תולועפ עציב חוכה הפוימש חכונ םא ,םייאופר םיניינעל ךשמתמה חוכה יופיי תא עיקפהל

 102.תויקוח

 חוכה הפוימ יונימ תא וא ךשמתמה חוכה יופיי תא לטבל יאשר טפשמה תיב יכ קוחה עבוק ,לארשיב

 וא ,קזנ הנממל םרגנ ךכמ האצותכו יוארכ ויתויוכמס תא ליעפמ אל חוכה הפוימ םא ,ויפ-לע

 יופיי לטובי אל יכ ףיעס ותואב עבקנ ,תאז םע דחי .הנממה לש ויתונוצרל םאתהב לעופ אל הפוימהש

 תוברעתהה תא תוחפ ליבגמה יעצמאב הנממה לע ןגהל ןתינ םא ,ויפ-לע יונימ וא ךשמתמה חוכה

 ,עקפי חוכה הפוימ לש ויונימ וב בצמב יפוליח חוכ הפוימ תונמל רשפאמ קוחה ,ןכ ומכ .חוכה יופייב

 רשפאמ ,חוכ יפוימ רפסמ ונומ וב בצמב ,ףסונב 103.יונימה תעיקפל תוביסה תא טרפל ילבמ תאז ךא

 104.טפשמה תיב לש ותעד לוקיש יפל ,םלוכל וא םקלחל סחיב חוכה יופיי תא לטבל קוחה

                                                             
98.29(2d) Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, SPower of   
99.18(5c) Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S  

100 Mental Capacity Act 2005 C. 22  
101 Mental Capacity Act 2005 C. 10(8), ל המדקהה ףדב ,הרומ ומצע חוכה יופיי ספוט ןכו- Lasting power of 

attorney Financial decisions יכ: 
"You don’t have to appoint replacement attorneys but they help protect your LPA. Without them, your 
LPA might not work if one of your original attorneys stops acting for you." 

102.550(2) OR Rev Stat chapter 127  
 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל ה32 ףיעס 103
 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל טכ32 ףיעס 104
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 טפשמה תיבב ןתינש ןיד קספב אוצמל ןתינ טפשמה תיב ידי לע ךשמתמ חוכ יופיי לש ולוטיבל המגוד

 םדא לש ונב ,הרקמ ותואב .ךשמתמ חוכה יופיי האישנה ןגס לטיב וב 105,עבש ראבב החפשמ יניינעל

 תלוכי לעב ויבא יכ יאופר ךמסמב ךמתנ ,ךשמתמ חוכ יופיי לע ומיתחה ,הנומשל בא ,75 ןבכ ,ןקז

 ,ךשמתמה חוכה יופיי תא ליעפהל ןבה שקיב ,ותדקפה רחאל ךומסב רבכ .חוכה יופיי לע םותחל

 ךמסמ רתוסה יאופר ךמסמ – ויניינע תא להנל לגוסמ אל ויבאש ךמסמב םעפה ךמתנ אוה רשאכ

 הליבגמ הינת לע םותחי ויבא יכ ,גאד ןבה .ןכל םדוק םימי רפסמ קר ,רומאכ ,ןתינש ,רחא יאופר

 חוכה יופיי יכ הליגש ,ןקזה באה .דיתעב וב רוזחי םא ףא ,ולטבל היהי ןתינ אל היפל ,חוכה יופייב

 השקבב הנפ אוה .םיפסונ החפשמ ינב םג םיברועמ ויה ןיינעבשכ ,תוצרחנ ךכל דגנתה ,ףקותל סנכנ

 רתיה ןיבו ,תושק םילמב בתכמ ול חלש סעוכה ןבהו ,חוכה יופיימ וררחשל טפשמה תיבל תידיימ

  :ךכ ויבאל בתכ

 לומ ,ךלש הנתיאה הדימעה לע ,דאמ ךתוא ךירעמ ינא...ךב לפטל יקלחב לפנש ,חמש ינא ,רקי אבא"

 תא דאמ דבכמ ינאו ךתוא ןיבמ ינא ,תרבשנ ירעצל ...החפשמה לכ ידי לע ךילע ולעפוהש םיצחלה לכ

 רשוא ,תואירב בל ברקמ ךל לחאמ ינא ,םימלועל ךממ דרפנ ינא ,הז בתכמב ,בר רעצב ...ךתטלחה

  106."םימי תוכיראו

 שמשל ןיינועמ וניא יכ הנוממ תעדוה םושמ ןבהמ "הדירפה בתכמ" לש םילמב האר טפשמה תיב

 עבק ,ןכ לע  .קוחל בכ 32 ףיעסל םאתהב חוכה יופיי לש העיקפל האיבמ אצוי לעופכ רשא ,דיקפתב

 יונימל השקבב תונפל ןתינ – ץוחנ רבדה יכ רובסש ימ שיש לככו ,לטב חוכה יופיי יכ טפשמה תיב

 .שיאה לש ונבל ₪ 10,000 ךסב תואצוה קספ ףא טפשמה תיב .סופורטופא

 ןיבהל ןתינ ,םלואו .ויונימ תא לטבל חוכה הפוימ לש ונוצרב הז הרקמב הלתנ טפשמה תיב ,םנמא

 חוכה הפוימ לש ויעינמב ,תוחפה לכל ,קפקפ טפשמה תיב יכ ,ןידה קספב םיאבומה םירבדה חורמ

 התיה תידיימה לוטיבה תרטמ יכ המדנ ,ןכ לע .תעה התואב חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכב ךרוצבו

 הנומטה הנכסה לע םג עיבצהל לוכי הז הרקמ .ויתונוצר לעו ותואמצע לע הרימשו הנממה לע הנגהה

 לע תולבגהל המודב ,תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה יופיי לש םינונגנמה ןיב תימיטיגל אל תורחתב

 הנבה – ונניינעב ,תונגוה וא תופיקש רסוחב רתוי "החונ"ה האכרעב הריחב – "גנישיפ םורופ"

 הריחב ,ךכ ךותמו ,תוספורטופאל סחיב רתוי תוטעומ ןה חוכה הפוימ לע םילחה חוקיפהו תולבגמהש

                                                             
  .)28.2.2018 ,ובנב םסרופ( 'חאו ינומלא 'נ 'חאו ינולפ 18-02-8182 )ש"ב( ש"מת 105
 .ד"הספל 17 הקספ ,)28.2.2018 ,ובנב םסרופ( 'חאו ינומלא 'נ 'חאו ינולפ 18-02-8182 )ש"ב( ש"מת 106
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 תא רפשל – ךפיהל אלא ,הנממה לש ויתויוכז לע רומשל ןוצרמ תעבונ הניאש חוכה יופיי ןונגנמב

  .ולצנל ןיינועמה םדאה לש ובצמ

 יזכרמ ילכ איה ךשמתמה חוכה יופיי תא לטבל תורשפאה יכ ,הלוע ליעל םיאבומה םירבדה לכמ

 אוה וב ןפואה וא חוכה יופיי לש ותרטמ יכ המדנ םהב םירקמב ,טפשמה תיב לש ותושרל דמוע רשא

 תלעב איה חוכה יופיי תא לטבל תורשפא תמייק יכ העידיה םצע .הנממה לש ותבוטל םניא םשוימ

 ותבוט וא ויתונוצר םע דחא הנקב תולוע ןניאש תולועפ עוציב עונמל הלוכיו ,המצעלשכ העתרה תלוכי

 לש ויתוארוה וא ויתונוצר לוטיב ינפמ הנכסה ךשמתמ חוכ יופיי לוטיבב הנומט ,םנמא .הנממה לש

 חוכה יופיי תרגסמב םייפוליח חוכ יפוימ יונימ תועצמאב ונורתפ לע אובל לוכי הז ששח ךא ,הנממה

 הנממה לע ןגהל היהי ןתינ ,הז ןפואב .רטופי ןושארה הפוימה םא דיקפתל וסנכיי רשא ,ךשמתמה

 .ותריחב יפל עבקיי יפוליחה הפוימה םגש םושמ ,ויתונוצר לע רומשל ליבקמבו
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 ךשמתמ חוכ יופיי לש ןונגנמה תושיגנ

 תלאש איה ,םיכשמתמה חוכה ייופיי ןונגנמ תא ןוחבל רקחמה שקבמ התרגסמב תפסונ טבמ תדוקנ

 חוכ ייופיי לש םיילארודצורפה םיטביהה תא ונחב הז רשקהב .הז ןונגנמב שומישה לש תושיגנה

 ,שמתשמל םתודידיו םיכמסמה תושיגנ תא קודבל ידכב ,לארשיבו תונחבנה תונידמב םיכשמתמ

  .הז יטפשמ ילכב רזעיהל םישנא רתויל רשפאי רשא ןפואב

 ייופיי לע המיתחל תועגונה תוילארודצורפה תויחנהב קימעמ ןויע ידי לע הקדבנ תושיגנה תלאש

 חוכה יופיי תכירע רדסה תושיגנ לע עיפשהל םייושעה םימרוג ונחבנ וז תרגסמב .םיכשמתמה חוכה

 םיכמסמה תוריהב ,המיתחל הרודצורפה ,םתדרפהו םימייקה חוכה ייופיי רפסמ :ךשמתמה

 בושחה ןוקיתה ףא לע ,ןלהל חכווינש יפכ .םדא לכל םיטושפ םירבסה םיללוכ םהש הדימהו

 ,תיחכונה םתנוכתמב ,םיכמסמה הז רשקהב יכ ףשוח הוושמה חותינהש ירה ,תילארשיה הקיקחב

  .ךשמהב טרופיש יפכ ,רסחב םיקול

 םתדרפהו םימייקה חוכה יופיי רפסמ .1

 םיישיאו םייאופר םיניינעל חוכ יופיי :דבלב םיכמסמ ינש לע םותחל הנממה לוכי ,וקדבנש תונידמב

 אלמ ןפואב ןנוכתהל הנממל תרשפאמ ,הלא םיכמסמ ינש לע המיתח 107.םיילכלכ םיניינעל חוכ יופייו

 ,תאז תמועל .חוכה ייופיי חסונב םיאבומה םיניינעה תא ומצעב להנל לגוסמ היהי אל הב הפוקתל

  :ףסונ חוכ יופיי ףיסומה ,הנוש רדסה םייק ,לארשיב

 יופיי .1992-ב"כשתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח תרגסמב ךשמתמה חוכה יופיי .א

 תוטלחה םיללוכ םניאש ,םייאופרו םיישיא ,םיילכלכ םיניינעל חוכ יופיי ןתמ רשפאמ הז חוכ

 .תוירטאיכיספ תויגוסל דחוימה ףסונ ספוט ונשי ןכ ומכ .תומל הטונה הלוחל תועגונה

 רשפאמ תומל הטונה הלוחה קוח :2005-ו"סשת ,תומל הטונה הלוחה קוח חוכמ חוכ יופיי .ב

 וניאש ,תומל הטונה הלוחכ זרכויו הרקמב ,תומידקמ תויחנה תתל וא חוכ הפוימ תונמל םדאל

 לש םימייקה םיחסונה .יתועמשמ לבס לבוסהו ,ספוטב תונודנה תוטלחהה תא לבקל דוע רישכ

 יאופר לופיטל תועגונה תוטלחה לבקל ,חוכה הפוימל ףרוג חוכ יופיי ןתמ םירשפאמ חוכה ייופיי

 עבק רשא תויאופרה תולועפל קר סחייתמה ,לבגומ חוכ יופיי ןתמ וא ,הנממה לש וייח ףוסב

                                                             
 ,תוומה רחאל החיתנ ,םירביא תמורת ללוכ .ירטאיכיספ לופיטל תועגונה תוארוהל דרפנ ךמסמ םייק ןוגרואב 107

 .הפוגל תועגונה תוטלחהו
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 ,השעמל התמה רשפאמ וניאו תודבאתהל עויס רשפאמ וניא תומל הטונה הלוחה קוח .הנממה

 108.ףיצר יאופר לופיט תקספה רשפאמ וניא ןכו

-ו"נשת ,הלוחה תויוכז קוח חוכמ יאופר חוכ יופיי ףקותב דמע ,רבעב יכ ,ריבסנ הנומתה תמלשהל

 ומוקמב םיכסהל ךמסומ היהיש ,ומעטמ חוכ אב תונמל יאשר לפוטמ יכ 16 ףיעסב עבוק רשא ,1996

 תיטפשמה תורשכה קוחל 18 ןוקית לש ףקותל ותסינכ תובקעב .יאופר לופיט תלבקל

 יאופר חוכ יופיי לע קר םיתחהל ןתינ םייאופר םיניינעלו ,לטוב יאופרה חוכה יופיי ,תוספורטופאהו

 יופיי לע תולחה תויחנהה .הלוחה תויוכז קוח תרגסמב היהש יפכמ רתוי בחר ופקיה רשא ,ךשמתמ

 ,1962-ב"כשתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 1ינש קרפ תוארוהב תועיפומ הז חוכ

 חוכה הפוימ תא ךימסהל הנממל רשפאמ ,שדחה וחסונב ,יאופרה חוכה יופיי 109.םיביוחמה םייונישב

 יאופרה חוכה יופיי .הירטאיכיספה םוחתל עגונה לכב תוטלחה םג ,תויאופר תוטלחהל ףסונב לבקל

 רשפאמ וניא חוכה יופיי ,ןכ ומכ .םיילכלכ םיניינעבו םיישיא םיניינעב תוטלחה ןתמ רשפאמ וניא

 .םייחה ףוסב יאופר לופיטל תורושקה תולועפ עצבל וא תוארוה תתל ,תוטלחה לבקל חוכה הפוימל

 הלוחה תויוכז קוח חוכמ יאופרה חוכה יופיי לוטיב לע וממוקתה תיאופרה תכרעמב םיבר םימרוג

 יאופרה חוכה יופייש ,התיה תיזכרמה הנעטה .םהל רכומה חוכה יופיי תא ףקותל בישהל ושקיבו

 אפור םגש רחאמ ,ותכירע תא םהילע השקמש ןפואב ,רתוי בכרומו "יטפשמ" ךמסמ אוה ךשמתמה

 ,תוניידתהב אצמנ ןיינעה םויכ .יאופר חוכ יופיי לע םיתחהל םיאשר ,תונקתב טוריפה יפל ,תוחאו

  .הלוחה תויוכז קוח ףקותמ חוכ יופייל תורשפאה תא בישהל םאה

 ,חוכה הפוימל תויחנה ןתמ םירשפאמהו ,םימייקה םיכמסמה תא קלחמ ילארשיה ןידה ,ןכ יכ הנה

 םיניינעל חוכ יפוימ תונמל ןתינ ותרגסמב ,יזכרמה ךשמתמה חוכה יופיי :םידרפנ םיגוס ינשל

 חוכה הפוימ גוצייו תוטלחה תלבק טעמל ,םיירטאיכיספ םיניינע תוברל ,םייאופרו םיישיא ,םיילכלכ

 הלוחכ רדגומ הנממה וב בצמל עגונה דרפנ חוכ יופיי ,ודצל .תומל הטונה הלוחל םיעגונה םיאשונב

 רשא םדא .יתועמשמ לבס לבוסו ,ומצעב תונודנה תוטלחהה תא עצבל רישכ וניא ,תומל הטונה

 ןנשי םיכמסמהמ דחא לכל רשאכ ,חוכה ייופיי ינש תא אלמל שרדנ ,ויניינע לכ תא רידסהל ןיינועמ

 תולאשל סחיב תונוש תוארוה ללוכ חוכ יופיי לש גוס לכ ,לשמל ךכ .םינוש םיאנתו תונוש תורודצורפ

 ףסונב ,תאז .חוכה יופייל ןמז תלבגה שי םאהו ,חוכה יופיי תא דיקפהל שי דציכ ,םותחל ןתינ ימ ינפב

                                                             
 לש השעמל התמה רשפאתת ,םיגירח םירקמב יכ ,ןיד יקספ רפסמב ,עבק יזוחמה טפשמה תיב ,תאז םע דחי 108

 תויחנהבו חוכה יופיי יחסונב שמתשהל רשפאמ ,תומל הטונה הלוחה קוח .המשנה תנוכממ קתנתהל שקבמה
 ףיעס תוארוה .ןיינעה תוביסנב הקדצה ול ןיא ,יארחאה אפורה תעדלש  ,גירח יאופר לופיטל השקבל םג ,תומידקמה
 יתועמשמ קזנ םורגל לולע וא ,וייח תא ךיראהל יופצ וניא יארחאה אפורה תעדלש יאופר לופיט יבגל ולוחי אל הז
  .ותלוזל וא לפוטמל

 .1996-ו"נשת ,הלוחה תויוכז קוחל )ב(16 ףיעס  109
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 יופיי לע המיתחה ןיבל ,םיישוכר םיניינעל חוכ יופיי לע המיתחה ןיב אליממ תשקבתמה הדרפהל

  .האופר ישנאב תוצעוויה םיתעל הקידצמ רשא ,םייאופר םיניינעל חוכ

 ,תומל הטונה הלוח וניאש - "םתס הלוח" לש תואיצמ ןיב ילארשיה ןידב תמייקה הקולחה ,דועו תאז

 הלעמ ,םישדוח השישל רבעמ ,ךרד לכב ,וייח תא ךיראהל ןתינ אלש ימ - "תומל הטונה הלוח" ןיבו

 עובקל ןתינ אל םיבר םירקמב .ילאיצנטופה רישכ אלה הלוחב לופיטה לע דיבכהל הלולעו םיישק

 רסוח .וזכש הרדגהב דמוע םרט םאה וא תומל הטונה הלוח לש רדגל סנכנ םדא םאה יאדו ןפואב

 לש ומשב לועפל שרדנ תע ,חוכה הפוימ תא תלבלבמ ,הזככ הלוחה לש ותרדגהל עגונב תואדווה

 שמתשהל וילע ךמסמ הזיאב בטיה ררבל שרדנ רשא ,לפטמה יאופרה תווצה לע דאמ השקמו ,הנממה

 .ךרוצה תעב

 ,םינוש חוכ ייופיי ינונגנמ ינש ןיב תיתוכאלמ הדרפה תרצוי ילארשיה ןידב תמייקה הקולחה ,ךכ לשב

 תעגופ ךכבו ,חוכ הפוימכ םדא תונמל םישקבמה לע דאמ השקמ ,םינוש םיילרודצורפ םיללכ םע

 וא ,חוכה ייופיי לש םרפסמ םוצמצל לועפל יוצר יכ הארנ ,תאז לכ רואל .הז יטפשמ ילכ לש תושיגנב

 לע לקי ,לובלב ענמיש ןפואב חוכה ייופיי יגוס לכב תוהז תוילרודצורפ תושירד תלחהל תוחפה לכל

 .הז ילכב שמתשהל ולכויש םישנאה רפסמ תא לידגי ךכבו רוביצה

 ךשמתמה חוכה יופיי לע המיתחה תרודצורפ .2

i. םיכשמתמה חוכה יופיי יספט לע םימותחה תוהז  

 חוכ יופיי עצבל תורשפאה לש התונימז לע העפשה הנשי ךשמתמה חוכה יופיי םתחיי ימ ינפב הלאשל

 תוהזל עגונב תונוש תושירד תומייק יכ ,דמלמ רזה ןידב ןויע .ולוכ ןונגנמה תושיגנ לעו ךשמתמ

 םידע לש טושפ רותיא תורשפאמ רשא ,ךשמתמה חוכה יופיי ךמסמ לע םותחל שי םהינפב םישנאה

 הנממה ולכוי 110הינטירבב ,לשמל ךכ .ילאיצנטופה הנממה רובע ספוטה לש השגנהב תועייסמו

 ףסונ דע לומ םותחל וילע ,ןכ ומכ ."עוצקמ שיא" חרכהב וניא רשא ,דע לומ םותחל חוכה הפוימו

)"Certificate Provider"(, תא ןיבה ןכא הנממה יכ ,דיעהל דעה לש ודיקפת .ןידה תושירדב דמועה 

 היפכ אלל וילע םתוח אוהשו חוכה  יופיי לש ותועמשמ תא ןיבמ הנממהש ,וילע חחושו ךמסמה חסונ

 הנממה תא ריכמש ימ :הלאמ דחא לכ תויהל לוכי אלא ,עוצקמ שיא תויהל בייח וניא דעה .סנוא וא

 םיאשונב החמתמה עוצקמ שיא ןיפוליחל וא ,ןכש וא רבח ןוגכ ,רתויו םייתנש לש ןמז קרפ ךרואל

 הלקמ ,עוצקמ שיא לש ותמיתח תא רתייל תורשפאה ןתמ .ןיד ךרוע וא אפור ןוגכ ,המיתחל םירושקה

                                                             
  :10A קלחב ,יללכה סופורטופאה תוארוה האר 110

-and-make-attorney/lp12-of-power-lasting-a-https://www.gov.uk/government/publications/make
version-web-guide-a-attorney-of-power-lasting-your-gisterre 
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 חוכה יופיי חסונ לע ,ומע דחיב ,םותחל םילגוסמו םינכומ ויהי רשא םידעה רותיאב הנממה לע דאמ

 ישנא םניאש םידע ינשב ,ירוביצ ןוירטונ ,עוצקמה שיא תא ףילחהל ןתינ ,ןוגרוא תנידמב םג .רחבש

 ילעב םניא םא םידע ינש ומתחי םש ,היבמולוק שיטירבב םג תוארל ןתינ המוד רדסה 111.עוצקמ

 A member in good standing of the society of notaries public   אוה םא דדוב דע וא ,עוצקמ

112of British Columbia  

 תורשפא לכ ןיאו ,ןיד ךרוע תבייח ךשמתמ חוכ יופיי לע המיתח לארשיב ,הוושמה ןידל דוגינב

 הרשכה רבעש ןיד ךרוע תויהל בייח ןידה ךרוע ,דועו תאז .םירחא םידעב ןידה ךרוע תא ףילחהל

 הכומנ תיסחיו ,תלבגומ םתושיגנו םתונימז חרכהב ןכ לעו ,םיכשמתמ חוכ ייופייב קוסעל תדחוימ

 ןונגנמ לש תושיגנה לע תיתועמשמ הלבגמ הווהמ וז השירד ,ןכל .ןידה יכרוע ללכ לש עציהה לומ לא

 ךרועל ףסונבו ,המתחהל תויורשפא דוע שי םייאופר םיניינעב יכ ןיוצי ,תאז םע .לארשיב חוכה יופיי

 113.תוחא וא חא ,גולוכיספ ,ילאיצוס דבוע ,השרומ אפור םג ךמסמה לע םותחל םילוכי ,ןיד

ii. ומצעב םותחל לגוסמ וניאש ימל ךמסמה לע המיתחה תשגנה 

 חוכה יופיי ךמסמ לע םותחל תיזיפה תורשפאה הניה רתויב יסיסבה הנבומב תושיגנה תיגוס

 ןוגכ ,תיזיפ ספוטה לע םותחל ותורשפאב ןיא ,הנממה לש יאופרה ובצמ לשב ,םיתעל .ךשמתמה

 תונידמה ןיבמ דיחיה אוה היבמולוק שיטירבב ןידה .תונוילעה ויפגב קתושמ הנממהש םירקמב

 םדא םותחי ,םותחל לגוסמ וניאש ימ לש ומוקמב :האבה ךרדב ישוקה תא רתופ רשא ,תוקדבנה

 הלוע ילארשיה ןידה תניחבמ 114.םידע ינש תוחכונבו ומצע הנממה תוחכונב ,הנממה לש ומשב ,רחא

 לגוסמ וניא הנממה הב תואיצמל ללכ סחייתמ וניא תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחש

  .ךמסמה לע יזיפ ןפואב םותחל

iii. ףקותל ותסינכל יאנתכ חוכה יופיי לש הדקפהה תבוח  

 חוכה יופיי רחא בקעמ תרשפאמ םייטנוולרה הנידמה תודסומב חוכה יופיי לש הדקפהה תבוח

 לש ותעד תרימג לע הדיעמ ןכו תובשחוממה עדימה תוכרעמל םתסנכה תא תרשפאמ ,ומתחנש

 ךרוצה היהי םא ,חוכה יופייב שומישה תא תושקהל הלולע הדקפהה תבוח ,תאז םע .הנממה

 םויס םע ,ךכל םאתהב .הדקפה תבוח ללכ תמייק אל היבמולוק שיטירבבו ןוגרוא תנידמב .וליעפהל

                                                             
111.515OR Rev Stat chapter 127 ישפנה םוחתב יאופר לופיטל תויחנהל עגונה ךמסמ ןיינעב םידע לש רשקהב. 
112ct , R.S.B.C 1996, Agreement Aepresentation R ;Power of Attorney Act, R.S.B.C 1996, C.370, S.16(4)  

C.405, S.13  
 תיטפשמה תורשכה תונקתל )א(3 הנקתל םאתהב 'ד ספוטכ ףרוצמה יאופרה חוכה יופיי חסונב טרופמכ 113

 .2017-ז"עשת ,)ןוצר תעבה ךמסמו סופורטופאל תומידקמ תויחנה ,ךשמתמ חוכ יופיי( ,תוספורטופאהו
114ct, R.S.B.C 1996, Agreement Aepresentation R ;s. 16Power of Attorney Act, R.S.B.C. 1996, c. 370,  

C.405, S.13 
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 ,וא ,הנממה לש ותורשכ תעירג לש הרקמב ,חוכה יופיי ךמסמב שמתשהל ןתינ ,המיתחה השעמ

 .ךכב םיכורכה ישוקהו ןמזה לע ,הדקפהב ךרוצה אלל ,הנממ עבק ותוא דעומב ,םיילכלכ םיניינעב

  115.ותדקפהב חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכ תינתומ לארשיבו הינטירבב

 יאנת איה יללכה סופורטופאה לצא ךשמתמה חוכה יופיי לש ותדקפה יכ 116קוחה עבוק ,לארשיב

 הנש ךשמל ףקותל סנכיהל לוכי רשא ,םייאופר םיניינעל חוכה יופיי אוה ךכל גירח .ףקותל ותסינכל

 עובקל יאשר הנוממה רשה יכ ,קוחה עבוק דוע .יללכה סופורטופאה לצא דקפוה אל םא םג ,דבלב

 תונקתה ,תאז םע דחי .ךשמתמ חוכ יופיי תדקפהל תורגא תעיבקב ,רתיה ןיב ,וקסעי רשא תוארוה

 חוכ ייופיי תדקפהל תורגא תועבוק אל ,םיכשמתמ חוכ ייופייב תוקסועה ,התע דע ונקתוהש

 ןתינ השגהה תא יכ תונקתהו קוחה םינייצמ ,ךילהה תשגנה לע הלקהה םשל ,ןכ ומכ 117.םיכשמתמ

 לארשיב תמייקה תפסונ תורשפא 118.ךשמתמה חוכה יופיי תא ךרע רשא ןידה ךרוע תועצמאב עצבל

 המיתחה תנכות תנקתהב םנמא םיכורכ רשא ,םינווקמ םיעצמאב חוכה יופיי תא שיגהל איה

 ךשמתמ חוכה יופיי ךרענ רשאכ .יזיפ ןפואב ךמסמה תדקפהב ךרוצה תא םירתיימ ךא ,תידועייה

 אוה םא ,הנממה םעטמ םדא םג ותוא דיקפהל לוכי ,תוחא / חא וא אפור ידי לע םייאופר םיניינעל

 הרמחהה ןיב ןזאמ לארשיב ןידה יכ ,ןכ םא ,רמול ןתינ 119.ומצעב שיגהל לוכי אלו ,המגודל ,קתורמ

 לש המויקל תיסחי תוטושפו תושיגנ םיכרד תדמעה ןיבל ,חוכה יופיי תדקפה תבוח תעיבק םצעב

 חוכ ייופיי לש םירחא םיגוסבו ,וקדבנש תונידמהמ קלחב בצמה חכונ ,תאז םע דחי .וז הבוח

 .הליחתכלמ הצוחנ וז השירד םאה קפס ,לארשיב םימייקה םיכשמתמ

 ךשמתמה חוכה יופיי יולימל םירבסה .3

                                                             
 :116 'מעב   Code of Practice-ה תוארוה תא ואר 115

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
practice.pdf-of-code-act-capacity-7253/Mental49 

If the LPA is not registered, it can’t be used"” 
  :19 'מעב ךשמהבו

"An LPA must be registered with the Office of the Public Guardian (OPG) before it can be used. An 
unregistered LPA will not give the attorney any legal powers to make a decision for the donor. The 

donor can register the LPA while they are still capable, or the attorney can apply to register the LPA at 
any time." 

 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל זי32 ףיעס 116
 תעבה ךמסמו סופורטופאל תומידקמ תויחנה ,ךשמתמ חוכ יופיי( תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה תונקת 117

 2017-ז"עשת ,)ןוצר
 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה תונקתל )2א(6 ףיעס ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל זי32 ףיעס 118

 .2017-ז"עשת ,)ןוצר תעבה ךמסמו סופורטופאל תומידקמ תויחנה ,ךשמתמ חוכ יופיי(
 ךמסמו סופורטופאל תומידקמ תויחנה ,ךשמתמ חוכ יופיי( תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה תונקת ריכזתב 119

 וא" אובי הפוסב ,7 הנקתב אוה םייונישה דחא ,ףקותל סנכנ םרט רשא ,2018 -ח"עשתה ,)ןוקית( )ןוצר תעבה
 ."יללכה סופורטופאה ידרשמל ומצעב עיגהל השקתמ הנממה םא ,תפסותבש ספוטב עיפומה חוכ יופיי תועצמאב
  .הז ןיינעל חוכ הפוימ תועצמאב יאופרה חוכה יופיי תא דיקפהל התע רבכ ןתינ ,ונקות אל ןיידע תונקתהש תורמל
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 דציכ םיטרופמ םירבסהו תוצלמה ,תורהזא ,ראשה ןיב ,םיללוכ ,רזה ןידב וקדבנ רשא חוכה ייופיי

 םשל ,לשמל ךכ .השיגנו תנבומ הפשב םיבותכ םירבסהה ,ךכמ הרתי .ימ לומו ןכיה ,םותחל

  :םיאבה םירבדה םיניוצמ ןוגרואב יוצמ רשא יאופרה חוכה יופיי חסונב םירבדה חתפב ,השחמהה

"This is an important legal document. It can control critical decisions about your 

health care. Before signing, consider these important facts 

… 

You have the right to name a person to direct your health care when you cannot do 

so. This person is called your “health care representative.” You can do this by using 

Part B of this form. Your representative must accept on Part E of this form. You 

can write in this document any restrictions you want on how your representative 

will make decisions for you. Your representative must follow your desires as stated 

in this document or otherwise made known. If your desires are unknown, your 

representative must try to act in your best interest. Your representative can resign 

at any time."120 

 יכמסמב תואבומה תוצלמההו תורורבה תויחנהה ,הטושפה הפשה תא שיחמהל ודעונ ולא םירבד

  .חוכה יופיי

 ירבד ללוכ וניא ךמסמה .הז טביהב רסחב הקול ךשמתמה חוכה יופיי ךמסמ לארשיב ,תאז תמועל

 דרשמ ידי לע םסרופש ,הנממל ךירדמה םג .שמתשמל "יתודידי" וניאו םימתוחה רוביצל רבסה

 ןיבהל רוביצה השקתמ ךכ ,וקדבנש תונידמבש םיכירדמל סחיב טרופמ אלו רצק אוה 121,םיטפשמה

  .ןידכ וילע םותחל ךרדה תאו חוכה יופיי חסונ תא ,חוכה יופיי תועמשמ תא

 חוכה ייופיי ןיבש םילודגה םירעפה אוה ,חוכה יופיי ךמסמב טוריפה רסוחמ עבונה ףסונ טביה

 יולימב ויד ןמוימ ונניאש ןיד ךרועב הריחבמ האצותכ םרגיהל הלולעה העיגפל לאיצנטופהו םיבתכנש

 תא ותעדב תולעהל השקתי ,הז גוסמ חוכ ייופיי תכירעב ונניא וקוסיע רקיע רשא ןיד ךרוע .םיספטה

 וא רתוי תויללכ תוארוה ןתמל חוקלה תא ןווכיו ,ךרעיהל יוצר םתארקל רשא םיידיתעה םיבצמה

                                                             
120531.OR Rev Stat chapter 127  
 https://www.gov.il/he/Departments/General/cpoa :תבותכב םיטפשמה דרשמ רתאב ואר 121
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 חוקלה תא תוחנהל עדי םוחתב ןמוימ ןיד ךרועש דועב ,תאז .ובצמל רתוי הכומנ תויטנוולר תולעב

  .תעדה תא תתל יוצר ןהילא סחיב תויזכרמה תויגוסה תא תולעהלו

 רשא םישנאב השק העיגפ עוגפל הלולע ,הרקמה וא לזמה ידיב חוכה יופיי ףקיה תרתוה ,ןכ םא

 לע .רסח וא יוקל ןפואב ותוא ואלמי ,העידי רסוח לשב ךא ,חוכה יופיי יולימ רבדב הטלחה ולביק

 הנממל ךירדמבו חוכה ייופייב יוצמה טוריפה תדימ תא לידגהל יוצר ,וז היעב םע דדומתהל תנמ

 םתיא םייזכרמה םיאשונה תא ןוחבלו לוקשל הנממה תא ןווכלו ,םיטפשמה דרשמ ידי לע םסרופמה

 .חוכה הפוימ דדומתהל ךרטצי הארנה לככ

  ומצע ספוטב סופורטופא רוחבל תורשפאה .4

 .ומצע חוכה יופיי ספוטב ,ךרוצה תעב סופורטופא יונימ שקבל תורשפאה תמייק ,ןוגרוא תנידמב

 ךילה לע לקת ,ךכב ךרוצ היהיו הרקמב ,הנוממה סופורטופאה תוהז תא שארמ עובקל תורשפאה

  .תוריהמבו תוליעיב הנממה לש ויתונוצר תא םשייל הנוממה סופורטופאה לכוי ךכבו דיתעב יונימה

 ספוט 122.דרפנ ספוטב ,ותוהזו ידיתע סופורטופא יונימל עגונב תוארוה תתל םדא לכוי ,ילארשיה ןידב

 הארוה לש המויק .ילאיצנטופה הנממ לע השקמו דאמ לברסמ ,הנממה תא םיבייחמה וללה לע ףסונ

 תרגסמב ללכיהל תולוכי רשא תומידקמה תויחנהל המודב ,ךשמתמה חוכה יופיי ספוט ףוגב וזכש

 .השיגנו הטושפ ךרדב ,ויניינע ללכ תא רידסהל שקבמה הנממה לע לקת ,ךשמתמה חוכה יופיי

  

                                                             
 .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל א35 ףיעס 122
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 הוושמה טפשמה תריקס רואל תשדוחמ הבישחל תועצה

 תונקסמ יתשל האיבמ ,תוקדבנה תונידמל האוושהב לארשיב יקוחה בצמה לש הפיקמ הניחב

 ,הדימה לע רתי וליפא ילוא ,דואמ טרופמ לארשיב קוחה יכ איה ,תחאה :וזב וז תובולשה ,תוירקיע

 יוצמ ונניאש ימ ידיב םיכשמתמה חוכה ייופיי לש ילכה תנבהו וב תואצמתהה לע השקמ רשא ןפואב

 תשרדנ חרכהב אל םהב תומוקמב םג היצלוגר ףדועב ,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל אב הז טוריפ .אשונב

 .ןלהל טרופיש יפכ ,קקוחמה תדמע

 יפלכ םזילנרטפב הקולה ןונגנמ רצוי קוחב רתיה טוריפ יכ איה ,הנושארב הרושקה ,הינשה הנקסמה

 וילע ןנוגל ןוצר ךותמ ולש תעדה לוקיש חווט תא רצמו ,ךשמתמ חוכ יופיי יולימב ןיינועמה םדאה

 רשק לש ומויקל ,הנממל ותברק תדימל ,חוכה הפוימ לש ותוהזל רשק אלל ,תוירשפא תונכס ינפמ

 תיברמב ךרענ ךשמתמ חוכ יופייש םושמ דחוימב יטנוולרה( חוכה הפוימו הנממה ןיב םינש-ךורא

 לש ותרטמ לכ רשאכ ,תאז .הנממה ול שחורש ןומאה תדימלו ,)םינקז םישנא ידי לע םירקמה

 אוהש יפכ ויניינעב תוטלחה לבקל ךישמהל ול רשפאלו םדאה לש תואמצעה לע רומשל איה ןונגנמה

 .ןוכנל האור

 טוריפה ףדוע םע תודדומתהל ןרקיעב תונווכמ ,ןלהל וגצוי רשא תשדוחמ הבישחל תועצהה ,ןכ לע

 תונידמב םימייקה תונורתפל המאתהב תודמועו ,הנממה לש ותעד לוקיש תרצה םעו קוחב םייקה

 םדקל הלוכי תוארוה ןתמל טפשמה תיבל הינפה יכ איה ונתדמע םיבר םירקמב ,םנמא .תוקדבנה

 ךרוצה םצעב םיישק ובוחב ןמוט הז ןורתפ םג יכ ,רוכזל שי תאז םע דחי .םינממה לש םהיתויוכז תא

 השיגה תוכז לש שומימה תלוכיב םירעפה לשב ןכו ,םייחה לש הז בלשב דחוימב ,תואכרעל הינפב

 בושחל שי ,טפשמה תיבל הינפל האירקה דצל ,ןכ לע .תויולבגומ םע םישנאו םינקז םישנא לש קדצל

 ועיסייש םיירוביצ ןיד יכרוע תדמעה תועצמאב םא ןיב ,וז הינפ עוציב לע לקהל וא רשפאל םיכרד לע

  .תרחא ךרד לכב םא ןיבו ,הלא םירשקהב ןידה ירדס רוציקב םא ןיב ,ךכב

 יופיי ןיב סחיה :םלועבו לארשיב םינידה ונחבנ ןהיפל תוירקיעה תויגוסל סחייתהב וגצוי תועצהה

 תושיגנו לוצינ ינפמ הנגהה ,הנממה לש הימונוטואה לע הרימשה ,תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה

 .חוכה יופיי ןונגנמ

 תוספורטופאהו ךשמתמה חוכה יופיי ןיב סחיה .א

 שיש תופידעה רבדב תיעמשמ-דח הרהבה ,רומאכ ,ללוכ תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח

 הרכה ךותמ תאזו ,תוספורטופאה ינפ לע )םירחא םינונגנמ ןכו( ךשמתמה חוכה יופיי ןונגנמל תתל

 ,ךשמהב ,םלואו .סופורטופא ול הנומ רשא םדאה לש ויתויוכזב תוספורטופאב הנומטה העיגפב
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 ,ומוקמב וא חוכה הפוימל ףסונב סופורטופא יונימב ךרוצ היהי םהב םינוש םיבצמ טרפמ קוחה

 .התוחפ ןתעיגפש תופולח לוקשל טפשמה תיב לע הבוח היהתש ילבמו טעמכ יטמוטוא ןפואב

 חוכה הפוימ לש ויונימ לטובי םהב םירקמה ןיב רושיקה לטובי יכ ,ןכ םא ,הניה הז רשקהב ונתצלמה

 הינטירבב םייקה בצמל המודב ,ךכל המלשהכ סופורטופא לש ויונימ ןיבל ,יקלח וא טלחומ ןפואב

 ילכב רוחבלו ותושרל םידמועה םיעצמאה לכ תא ןוחבל טפשמה תיב בייוחי ,הז ןפואב .ןוגרואבו

 ןונגנמל יטמוטוא ןפואב קקדזהל ילבמ ,הרקמו הרקמ לכב הנממה לש ויתויוכז לע הרימשל יבטימה

  .תוספורטופאה

 הפוימ לש וחוכ יכ ריהבהל יוצר ,חוכ הפוימל ליבקמב סופורטופא הנוממ םהב םירקמב ,ןכ ומכ

 המודב ,םיינשה ןיב טקילפנוק רצוויהל לולע םהב םירקמב סופורטופאה לש וחוכ לע רבגי חוכה

 תולולע רשא תוקולחמ עונמל תנמ לע ,םייאופר םיניינעל חוכ יופייל סחיב ןוגרואב םייקה רדסהל

 .םייטפשמ םיכוסכסל ליבוהל

 הנממה לש הימונוטואה לע הרימשה .ב

 תוטלחה תלבקל ודודיעל ,הנממה לש הימונוטואה לע הרימשל בר לקשמ ןתונ לארשיב קוחה

 תעדה לוקיש לע תולבגה תרושב הנממה לש וידעצ תא קוחה רצמ ,לעופב ,תאז םע דחי .ותואמצעלו

 קוידל תועצה רפסמ הלעמ הוושמה טפשמב ןויע .וקדבנש תונידמב חרכהב תומייק אל רשא ,ולש

 הפוימ ןיבל וניבש םיסחיב ןה ,הנממה לש הימונוטואה  לע רתוי האלמ הנגהל ךורכה לכב ,ףסונ

 .חוכה יופיי תרגסמב לבקל יאשר אוה ןתוא תוטלחהל עגונב ןהו חוכה

 הינטירבב יכ תונושה תונידמה תריקסמ דומלל ןתינ ,תוטלחה תלבקב הנממה ףותישל סחיב .1

 וז תרגסמבו ,תוטלחה תלבק תעב הנממה לש ויתונוצר תא קודבל הבוחה לש הבחרה הנשי

 .רבעב לביקש תוטלחהמ האצותכ תרעושמה ותעד לע דומלל וא ,ותעד תא שקבלו ותוא עדייל

 םירקמב םג ,וזכש הפיקמ הקידב עצבל הטלחהו בצמ לכב חוכה הפוימ תא בייחל אלש תנמ לע

 תורשפא ףיסוהלו ,םייקה חוכה יופיי חסונ תא ביחרהל ץלמומ ,ךכב ןיינועמ אל הנממה םהב

 הנממה לש רעושמה ותעד דמוא תניחב לש הפיקמ הקידב עצבי חוכה הפוימ יכ שורדל הנממל

 הקידב עצבל וילע היהי םתועצמאב םילכה ויהי המו ,יללכ ןפואב וא תויפיצפס תוטלחהל עגונב

  .וז

 רסוח תא עובקל םיכרדהו ףקותל ךשמתמה חוכה יופיי לש ותסינכ דעומ תעיבק ןפואל סחיב .2

 הנממה לש ותעד לוקיש תא םצמצמ לארשיב ןידה ,ויניינעב תוטלחה לבקל הנממה לש ותלוכי
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 תוכמסה לעב היהיש יפיצפס םדא רוחבל תורשפאה רסוחב ןה ,וקדבנש תונידמל האוושהב

 תואצותל איבהל לולעו תיאופר הנחבא לע ססבתמה יאופרה ןחבמה קוזיחב ןהו ,רבדב טילחהל

 דקמתמה ,ידוקפת ןחבמ םוקמב ,הז ןיינעב וחסונ רשא תונקת תטויטב ןמתסמש יפכ ,תויוגש

 ץלמומ ,ןכ לע .דוקפתב איה םתויחמומש עוצקמ ישנא ידי לע עצבתמו םדאה לש ויתולוכיב

 ךרדה יכ ריהביש ןפואב ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )ג(טי32 ףיעס חסונ תא ןקתל

 .הז ןיינעל תוכמס לעב היהיש יפיצפס םדא יונימ םג לולכל הלוכי םדאה לש ודוקפת תניחבל

 תונוש תויורשפא ותרגסמב לילכהלו ,םייקה חוכה יופיי חסונ תא ןקתל ץלמומ ,ןכ ומכ

 לע לקי ,ךכ .דוקפתה ןיינעל םיחמומ םג םהיניב ,םדאה לש ויתולוכי תא ועבקיש םיחמומל

 תרירבב הריחבה םוקמב ,וינפל תוחנומ תונושה תויורשפאה רשאכ אשונה תא לוקשל םדאה

 .ומע הביטימ חרכהב אלש ,לדחמה

 תמועל .םייאופרה ויכרצב וא הנממה לש ושוכרב לופיטל עגונב תוטרופמ תוארוה לש ןמויק .3

 חוכה יופיי יחסונ יכ חכוויהל ןתינ ,הז רקחמב וקדבנש תונידמה תרגסמב ונחבנ רשא םיחסונ

 ןתמו הנממה תולבגה ,הנממה תויחנה לש תטרופמ המישר ללוכ םניא יאופרהו יללכה ילארשיה

 ונניאש ןיד ךרוע ןכו ,יאופרה וא ילכלכה םוחתב עוצקמ שיא וניאש הנממ .תוגירח תוארוה

 שיש תויחנההו תוארוהה ןווגמ תא ריכהל דאמ השקתי ,םיכשמתמ חוכ ייופיי תכירעב ןמוימ

 תוארוהל ןה ,תוילכלכ תוארוהל סחיב ןה ,ןהילא סחייתהל שקבתמש וא תתל ותורשפאב

 אלמל הנממה תא ליבוהל לולע הז גוסמ תוארוה לש ןרדעיה .תויאופר תוארוהל ןהו תוישיא

 םיניינעה לכ לש הפיקמ הניחב לע ססבתמ וניאו ויתונוצר ללכ תא םשיימ וניא רשא ,יקלח ספוט

 לעפי חוכה הפוימ יכ איה הנכסה ,הז םיניינע בצמב .תעדה תא םהילע תתל שי רשא

 אלל ,ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב תוטלחה לבקל ץלאייש ךכב ,השעמל-סופורטופאכ

 .הנממה לש ויתויחנה

 ללוכ וניא חוכה יופיי ךמסמ יכ הלגמ ,ילארשיה ןידב ךשמתמה חוכה יופיי לש םיכמסמב ןויע

 תופייל שקבל לוכי הנממה רשא ,תויאופרה וא תוישיאה ,תוילכלכה ,תונודנה תולועפה טוריפ

 טרופמ היהי ךשמתמה חוכה יופיי חסונ יכ עצומ ,ןכ לע .ןהיבגל חוכה הפוימ לש וחוכ תא

 םייקה ןונגנמל המודב ,םינושה ויניינעב ויתוארוה תא קיודמ ןפואב לוקשל הנממל רשפאיו

  .ןוגרוא תנידמב

 ןוצר ךותמ םא ןיב ,הנממה לש ותעד לוקיש ףקיה תא הדימה לע רתי םצמצמ לארשיב ןידה .4

 קר םהב םיניינע םנשי היפל הסיפתה ךותמ םא ןיבו ,חוכה הפוימ ידיב לוצינ ינפמ וילע ןגהל

 ןהו לארשיב ןה ,לשמל ךכ .ופילחהל לגוסמ רשא שיא ןיאו ,תוטלחה לבקל לגוסמ ומצע םדאה
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 תויטפשמ תולועפ עצבל םדא לש וחוכ תא תופייל הנממל רשפאמ וניא ןידה ,וקדבנש תונידמב

 תאז שקבי םא םג ,תובכרומ תויתא תויגוס תולעמה תויטפשמ תולועפ עצבל וא ,ישיא ןפ תולעב

 הפוימ תא ךימסהל תורשפאה תא הנממהמ עונמל תיתימא הביס ןיא יכ ,איה ונתדמע .הנממה

 חוכה הפוימ לע ךמוס אוהו ,ךכב ןיינועמ אוהש לככ ,הלא םיניינעב םג תוטלחה לבקל חוכה

 תוריהז תשרדנ םהב ,קוחב םייפיצפס םיבצמ תונמל ןתינש ,ןכתיי .ותעד לוקישב חטובו

  .תומייוסמ תולועפ עוציבל טפשמ תיב לש ורושיא שרדיי םהיבגל רשאו ,תרבגומ

 םיגוסל תשרופמ הכמסה תתל חוכה הפוימ תא בייחמ לארשיב ןידה ,וקדבנש תונידמל המודב .5

 ןתינ םא אלא ,םיוסמ םוכס דע תולבגומ ולאו תואוולהו תונתמ ןתמ ןוגכ תולועפ לש םימיוסמ

 תולועפה תלבגהו תשרופמ הכמסה ןתמב ךרוצה .תולועפה עוציבל טפשמה תיבמ שארמ רושיא

 רשפאל םוקמ ןיא םאה ,בושחל שי .ולש הימונוטואב עגופו הנממה תא ליבגמ ,םיוסמ םוכס דע

 ךות תאזו ,תשרופמ היחנה ןתמב ךרוצ אלל ,טלחומו ללוכ חוכ יופיי ןתמ ךכב ןיינועמה הנממל

 רדסהה תא ץמאל לוקשל שי דוע .לוצינ ינפמ הנממה לע הנגהב ועייסיש םיעצמאב הטיקנ

 ובצמב בשחתמ אלא ,הלבגהה עבקית ויפל םיוסמ רפסמב בקונ וניא רשא ,רזה ןידב םייקה

 ותוגהנתהמ םידמלנ םהש יפכ ,הנממה לש ויתונוצר רחא תוקחתהל ןויסינבו תוביסנב ,ילכלכה

  .רישכ יתלבל ךפה םרט

 חוכה הפוימ ידיב לוצינ ינפמ הנממה לע הנגה .ג

 ילארשיה ןידה יכ ליעל תטרופמה תילארשיהו הרזה הקיקחה תריקסמ תוארל ןתינ ,הז רשקהב םג

 לוקיש תא רתוי הבר הדימב ליבגמו ,וקדבנש תונידמל האוושהב םירקמה תיברמב רתוי טרופמ

 ןגהל ןוצרה ךותמ עובנל תולוכי הנממה לש ותעד לוקיש תלבגהל תוביסה ,םנמא .הנממה לש ותעד

 ךרד ןיא םאה ,תונושה תולבגמל סחיב לואשל שי ,םלואו .חוכה הפוימ ידיב לוצינ ינפמ הנממה לע

  .התוחפ היהת ויתויוכזב התעיגפש ,הנממה לע ןגהל תרחא

 רתוי הבר הדימב ליבגמ לארשיב ןידה יכ ,הלעמ חוכה הפוימ לש ותוהז לע תולבגמה תניחב .1

 ןכו ,חוכ הפוימכ דיגאת יונימ רשפאמ ונניא לארשיב ןידה .חוכה הפוימ תריחבב הנממה תא

 הפוימכ קוחב םיטרופמה םינוש םיגוסמ םיתוריש קפסמה םדא לש ויונימ תא רשפאמ וניא

 אוה םא ףא ,ורובע רתויב ןוכנה םדאב רוחבל הנממה לש ותוכז תעגפנ ,ךכמ האצותכ .חוכ

 ,םיבר םישנא לש םתוכז תעגפנ ,ךכמ הרתי .לוצינ ינפמ ששח לכ הז יונימב ןיא יכ רובס

 .קוחה יאנתב דמועה בורק םדא םהל ןיא רשא ,ךשמתמ חוכ יופיי יולימל ,םבורב םיירירע

 איה הז רשקהב לוצינ ינפמ תוששחה םע תודדומתהל יוצרה בצמה יכ ,איה ונתדמע ,ךכיפל
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 הפוימ לש ויונימ תא ריתהל טפשמה תיבל רשפאמ רשא ,ןוגרוא תנידמב םייקה ןונגנמה ץומיא

 לע רבגתהלו םירוסיאה תא ךכרל וז ךרדבו ,קוחב תודמועה תולבגמב דמוע וניא רשא חוכ

  .טפשמה תיב ידיב חוקיפ ךות ,קוחב םילועה םיישקה

 ירה ,ךשמתמ חוכ יופיי לע תולחה תוארוהה תרגסמב םימייקה חוקיפה ינונגנמ ףא לע .2

 םא .הנממה תאז הרוי םא קר לעופל ואצוי םקלחש אוה חוקיפה ינונגנמב יזכרמה ןורסיחהש

 הנממה עבק אל םא ,חוכה הפוימ לש ויתויוכמס ףקיה תא טרופמ ןפואב ראית אל הנממה

 םדאל ויתולועפ לע חוודי הפוימה יכ עבק אלו הדקפהה יטרפב ןויע רשיא אל ,עדוימ םדא

 דוגינב ,ןידכ אלש לעפי חוכה הפוימש הרקמב יכ ששחה םייק ,יללכה סופורטופאל וא עדוימה

 .רשפאמ קוחהש יפכ בחר הנגה ןונגנמ םייקתי אלו ,הנממה לש ויתוארוהל דוגינב וא ,םיניינע

 םיעייסמה םינונגנמה ללש תא חוכה יופיי חסונ תרגסמב טרפל הז רשקהב םג עצומ ,ןכ לע

 תאו ,חוכה הפוימ ידיב עוציבל תורתומה תולועפה תא ןתינה לככ טרפל :הנממה לע הנגהב

 תאו ,עדוימ םדא תונמל תורשפאה תא טרפל ,ןכ ומכ .לועפל ךמסומ אוה םהב םימוחתה

 עדוימה םדאה תא עדייל חוכה הפוימ שרדיי םהב םיתמצה תא רידגהל הנממה לש תורשפאה

 .ויתולועפ לע

 הלוכי יפוליח חוכ הפוימ תונמלו חוכה הפוימ לש ויונימ תא לטבל תורשפאה םג ,ךכל ךשמהב .3

 חוכ הפוימ לש ויונימ לוטיב – םיכבדנ ינש וז הנגהל .הנממה לש ויתויוכז לע הנגהב עייסל

 .ויתחת רחא חוכ הפוימ יונימו ,ןכ תושעל קדצומ יכ ענכתשמ טפשמה תיב רשאכ יפיצפס

 ולוטיב ,ןכש .הנממה לע הנגהל איבהל לוכי הלא םיכבדנ ינש לש בוליש קר יכ ,איה ונתדמע

 העיגפל איבת ,לוטיבה תא םיקידצמה םירקמב םג ,יפוליח חוכ הפוימ תדמעה אלל יונימה לש

 .ךשמתמה חוכה יופיי לש השעמל ולוטיב לשב ,הנממה לש ויתונוצר לע הנגהבו ויתויוכזב השק

 טפשמה תיב ענמיי ,הנממה לש ויתונוצרב העיגפל םורגל ןוצר רסוח ךותמ יכ ,ששחה הלוע

 ,ןכ לע .ויתויוכמס לש הערל לוצינ ינפמ ששח הלוע רשאכ םג ,חוכה הפוימ לש ויונימ לוטיבמ

 סנכיי רשא ,יפוליח חוכ הפוימ לש ויונימ תובישח תא חוכה יופיי חסונ תרגסמב שיגדהל שי

 .ןושארה חוכה הפוימ לש ויונימ לטוב וב בצמב הלועפל

 תלבגהב םג אוצמל ןתינ ולש הימונוטואב העיגפו הנממה לש ותעד לוקיש לע תפסונ הלבגמ .4

 םשל ןכא איה הלבגהה תרטמ יכ הארנ ,םנמא .ומעטמ חולש תונמל חוכה הפוימ לש ותורשפא

-דחה היחנהה תא גייסל ןתינ ,הז רשקהב םג יכ המדנ ,תאז םע דחי ךא .הנממה לע הנגהה

 םיבצמב ,ומעטמ חולש תונמל חוכה הפוימל ריתהל הנממל רשפאלו ,קוחב העובקה תיעמשמ
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 תוכז לש הערל לוצינ ינפמ ששוח ונניאו חוכה הפוימ לש ותעד לוקיש לע ךמוס הנממה םהב

 .וז

 ילארשיה קוחב םייקה חסונהש ירה ,דועיתו םיכמסמ רומשל חוכה הפוימ לש ותבוחל סחיב .5

 הפוימ לש ותעד לוקישל םאתהב תונשרפל ןותנו דבלב תויללכ תויחנה עבוק ,ויד טרופמ ונניא

 ,ךרוצל אלש םיכמסמו םיספט יולימב חוכה הפוימ לע הרתי הדבכה ינפמ ששחה לשב .חוכה

 רשא תונקת ןיקתהלו ,ןיינעב תונקת תנקתהל רשה לש ותוכמסב שומיש תושעל לוקשל שי

 דיבכהל ילבמ חוכה הפוימ לע חוקיפבו הנממה לע הנגהב ועייסיו ,םינושה םילוקישה ןיב ונזאי

  .הדימה לע רתי וילע

 םיכשמתמה חוכה ייופיי ןונגנמ תשגנה .ד

 ןונגנמה תא ךופהל תלוכיה םצעב איה םיכשמתמה חוכה ייופיי ןונגנמ תשגנה תייגוס לש התובישח

 לש הרדהו הילפה אלל ,םישנא לש רשפאה לככ בר רפסמ ברקב בחרנ שומיש וב תושעלו ץופנל

 ,ליעל הבחרהב רבסוהש יפכ .דועו םיירירע םינקז ,ינועב םייחה םינקז – ןוגכ ,תונוש תויסולכוא

 תושעל םישקבמה םישנאהמ קלח ינפב םילושכמ לעופב תורצוי קוחב תועובקה תונוש תוארוה

 תונורתפל וסחייתי ןלהל תוצלמהה ,ןכ לע .הנוש הרדסה תועצמאב ריסהל ןתינ רשא ,ןונגנמב שומיש

 .םיכשמתמה חוכה ייופיי ןונגנמ תושיגנ תא לידגהל הרטמב ,וקדבנש תונידמב ואצמנש

 תא קלחמ ילארשיה ןידה ,ליעל רבסומכ .חוכ ייופיי לש םינוש םיגוסל הקולחה םוצמצ .1

 לע ףיסומו ,םיגוס רפסמל ,חוכה הפוימל תויחנה ןתמ םירשפאמה ,םימייקה םיכמסמה

 לע .תומל הטונה הלוחה קוחל םאתהב חוכה יופיי תא םג ,וקדבנש תונידמב תמייקה הקולחה

 לכל ,חוכה הפוימ לש וחוכ תא אלמ ןפואב תופייל שקבמה ,לארשיב ילאיצנטופה הנממה ,ןכ

 תושירדהו חוכה ייופיי יגוס יוביר .רתוי םיבר םיכמסמ לע םותחל ץלאיי ,ןיינעו רבד

 תושירד ,ךמסמה לע םותחל ןתינ ימ ינפב :ןוגכ( ךמסמו ךמסמ לכב תונושה תוילרודצורפה

 רוביצ תא לבלבלו תושקהל םילולע ,)ףקותב חוכה יופיי וב ןמזה ךשמ ,תונוש הדקפה

  .םיספטה יולימב תועט ידכל םאיבהלו ,םימתוחה

 ןתמ רשפאי רשא ,תויאופר תוארוהל םיעגונה םיניינעב דחא חוכ יופיי חסוני יכ עצומ ,ןכ לע

 םא ןיב ,יאופר לופיטל ברסל וא םיכסהל תיטפשמ תורשכ לעב וניאש הלוח רובע תויחנה

 יופיי לש ולוטיב תטלחה שדחמ ןחבית יכ ,עצומ ןכ .ואל םא ןיבו תומל הטונה הלוחכ זרכוה
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 ןיינע לכ רובע חוכ יופייל תוארוה ןתמ רשפאמה ,שדח ךמסמ חסוניש וא ,בלושמה חוכה

  .ואל םא ןיבו תומל הטונ הלוחה םא ןיב ,יאופר

 הלגמ וקדבנש תונידמב הקיקחב ןויע .עוצקמ שיא ינפ לע םידע ינש תמיתחל תורשפאה ןתמ .2

 ינש לש םתמיתחב עוצקמ שיא לש ותמיתח תא ףילחהל תורשפא שי ,תונידמהמ קלחב יכ

 תא תובייחמ ,ילארשיה ןידה תרגסמב תויחנהה ,תאז תמועל .עוצקמ ישנא םניאש םידע

 עוצקמ שיא לומ המיתחה תשירד ,דחמ .תדחוימ הרשכה רבעש ןיד ךרוע אוהש דע לש ותמיתח

 תיעוצקמ תוירחא תלטה העמשמ ןכש ,ולוצינ ינפמ הנגהו הנממה תויוכז לע הרימשב תעייסמ

 הבר תואדוו תריצי ןכו הנממה תויוכז לע הרימשב לשרתי םאב ,ךכל רשכומה עוצקמה לעב לע

 תמיתח ףלח םידע ינש לש המיתחל תורשפא ןתמ ,תאז םע דחי .ךמסמה תויטנתוא רבדב רתוי

 הרשכהה תא רבעש ןיד ךרוע רתאל וקלחב השקתמה רוביצה לע דאמ לקת עוצקמה שיא

 לע העפשה לעב ףסונ ישוק .שקובמה חוכה יופיי לע ומע דחיב םותחי רשא ,םוחתב תשרדנה

 ,תלוכי יטועימ טעמל .ותדובע רובעב םולשת עוצקמה שיא שרוד םהב םירקמב וניה תושיגנה

 רוביצה בור ץלאנ ,ךשמתמה חוכה יופיי לע המיתחה םשל יטפשמ עויסב תוכזל םילוכי רשא

 .ךכל הרשכהה לעב ןידה ךרוע לומ המיתחה רובע םיכומנ אל םימוכס םלשל

 םירחא חוכ יופייב רשפאמ רשא ,ומצע ילארשיה ןידב אוצמל רשפא ונתצלמהל תפסונ הכימת

 םע רומאכ לטוב רשא ,בלושמה חוכה יופיי ,לשמל ךכ .עוצקמ ישנא םניאש םידעב תועייתסה

 ןה ,םייאופר םיניינעל חוכ יופיי ןתמב קסע רשא ,ךשמתמה חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכ

 םידע ינש לש םתודע תא שרדו ,תומל הטונה הלוח וניאש הלוחל ןהו תומל הטונה הלוחל

 השירד ללוכ וניא אוה ףא ,םויכ םג ףקתה רצוקמה חוכה יופיי .עוצקמ ישנא חרכהב םניאש

 תואיצמה ,ןכ לע .םימתוחה רוביצל המיתחה תא שיגנמ וז ךרדבו ,עוצקמ ישנא םהש םידעל

 הלוחה קוח( ילארשיה קוחה םא ןכש :אירבה ןויגיהה םע תבשייתמ הניא םויכ תמייקה

 תורה תוטלחהל םיעגונה םיניינעל ורבח לש וחוכ תא תופייל םדאל רשפאמ ,)תומל הטונה

 םג ,שממ ךרדה התואב ,המיתח רשפאתת אל ןכ םא עודמ ,תומל הטונה הלוח ודועב לרוג

 םישנאל ףא וא ,םירקמה בורב רתוי תוירונימ ןניגב תוטלחהה רשא ,"םתס םילוח"ל

 .םיישוכר חוכ ייופיי ךורעל םישקבמה

 תא ןתונ וניא ילארשיה ןידה .ותולבגומ לשב תיזיפ םותחל לגוסמ וניאש ימל ךמסמה תשגנה .3

 חוכה יופיי ןונגנמב שומיש תושעל הלא םישנאל תורשפא לכ ןיא םויכ ןכ לעו ,וז היגוסב תעדה

 תשגנה תא רשפאי קוחה ,היבמולוק שיטירב תנידמב ןידל המודב יכ עצומ ,ךכיפל .ךשמתמה
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 לש ךרדב ,עבצא תעיבט תרזעב אל םג ,ללכ ומצעב םותחל לגוסמ וניאש ימל םג ךמסמה

  .רחא םדא תועצמאב המיתח

 יכ הלעמ הוושמה הקיקחב ןויע .חוכה יופיי לש ףקותל ותסינכ יאנתכ הדקפהה תבוח לוטיב .4

 קפס ןיאש תורמל .הדקפה תבוחב הנתומ וניא חוכה יופיי לש ופקות תוקדבנה תונידמה בורב

 תרשפאמ ,ומתחנש חוכה יופיי רחא בקעמ תרשפאמ איה ןכש הדקפהה תבוחל תובישח שי יכ

 ירה ,הנממה לש ותעד תרימג לע הדיעמ ןכו תובשחוממה עדימה תוכרעמל םתסנכה תא

 ןכתייו ,וליעפהל ךרוצה היהי םא ,חוכה יופייב שומישה לע תושקהל הלולע הדקפהה תבוחש

 םג ,ןכ ומכ .הדקפהה עוציב לע יארחא רשא ןידה ךרועל ףסונ םולשתב הכורכ תויהל הלולעש

 םג הנש ךשמב שומיש תושעל ןתינ וב ,םייאופר םיניינעב חוכה יופיי ןיב רעפ םייק הז ןיינעב

 ,דיקפהל ללכ שרדנ אל ותוא רשא ,תומל הטונה הלוחה קוח חוכמ חוכה יופייו ,דקפוה אל םא

 תינתומ ףקותל ותסינכ ויבגל קר רשא ,םיישיאו םיישוכר םיניינעב ךשמתמה חוכה יופיי ןיבל

 אלש לוברס ומכ הארנ רבדהו ,םינושה חוכה ייופיי ןיב רעפה רורב אל ,ןאכ םג .הדקפהב

 תונידמהמ קלחל המודב ,הדקפהה תבוח תא לטבל ןתינ יכ איה ונתדמע ,ןכ לע .ךרוצל

 .וקדבנש

 םתוחל םיטרופמו םירורב םירבסה תפסוהו ךשמתמה חוכה יופיי יכמסמב טוריפה תלדגה .5

 ,םייולימל רבסה יכירדמו חוכ ייופיי חסונ וקדבנש תונידמה ןמ ץמאל עצומ .ילארשיה ןידב

 םיאשונ ,תוצלמה ,םתוחל תורהזא ,ראשה ןיב ,םיללוכו ,שמתשמל רתוי "םייתודידי" םהש

 הלאכש םירבסה ,הנושארבו שארב .ימ לומו ןכיה ,םותחל דציכ םיטרופמ םירבסה ,הבשחמל

 וא יוגש חוכ יופיי יולימל ןוכיסה תא תיחפהלו םינוש ןיד יכרוע ןיב רעפה תא םצמצל םילוכי

 תפסות ,ןכ ומכ .הלאכש םיכמסמ יולימב ויד ןמוימ ונניאש ןיד ךרועל הינפמ עבונה ,יקלח

 ,חוכה יופיי לש קוידה תדימל תערכמ תובישח תלעב תויהל הלוכי הז גוסמ םירבסה

 לע הרימשל – ךכו ,חוכה הפויממ ולש תויפיצה תרהבהו הנממה לש ויתונוצרל תוברקתהל

  .ויתויוכז

 יכ שקבל יאשר םדא ,םויכ .ךשמתמה חוכה יופיי תרגסמב סופורטופא תריחבל תורשפא ןתמ .6

 יולימ ךרוצל תומידקמה תויחנהה ךמסמ תרגסמב ,סופורטופאכ ול הנומי יפיצפס םדא

 חוכה יופיי תרגסמב שקבל היהי ןתינ ,ןוגרוא תנידמב םייקל המודב יכ ,עצומ .סופורטופא

 ספוטב םוקמב ,ותריחב יפל סופורטופא הנממל הנומי ,תומיאתמה תוביסנב יכ ,ךשמתמה
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 ,ךשמתמה חוכה יופיי תרגסמב תויחנהה ןתמ ךילהת תא םילשהל הנממה לע לקי ,ךכב .דרפנ

 .םיפסונ םיספטל קקדזהל םוקמב
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 םוכיס

 ,1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 18 ןוקית זאמ ורבע םינש יצחו שולש

 תומגמל  ילארשיה ןידה תא םיאתה קוחל ןוקיתה .ךשמתמה חוכה יופיי ןונגנמ קוחל ףסונ ותרגסמב

 תא תושיגדמה תוסיפתב ,רבעב וחוורש תויטסילנרטפ תוסיפת ופילחה רשא ,םלועב תוחוורה

 םע םישנא לשו םינקז םישנא לש םתואמצע לעו תיטפשמה םתורשכ לע הרימשה לש ןתובישח

 .תויולבגומ

 םיישקל תוסחייתה ךות ,ורופישל תועצה תולעהלו שדחה ןונגנמה תא ןוחבל רשפאמ הז ח"וד

 םימוד םינונגנמל האוושהמ תודמלנה רופישל תועצה תאלעהו ,לעופב ולגתהש ןונגנמה םושייב

 .ל"וחב תונידמ רפסמב

 לש םהיתויוכזב יטמרד יוניש ללוח ךשמתמה חוכה יופיי ןונגנמ לש ףקותל ותסינכ םצע ,םנמא

 םהייחב םיבלשב םג תואמצע לע רומשלו ךישמהל םתלוכיבו תויולבגומ םע םישנאו םינקז םישנא

 ףקותל ותסינכמ םינש רפסמ ףולחב ,תאז םע דחי ךא .םהיניינע לוהינב תושקתהל םילולע םה םהב

 ןונגנמה לש ותוליעי תא ורפשי רשא םימיוסמ םינוקית תכירע לע בושחל ןתינ ,קוחל ןוקיתה לש

 לע הנגה :ךשמתמה חוכה יופיי ןונגנמ דעונ המשלש תיזכרמה תילכתה תא רתוי בוט ןפואב ואלמיו

  .תוילבגומ םע םישנאו םינקז םישנא לש הימונוטואה

 טרופמ ףא םיתעל ,דואמ טרופמ אוה ילארשיה קוחה יכ ,ןה ח"ודה ןמ תולועה תוירקיעה תונקסמה

 ,ךכיפל .ול םיאתמה רדסהה תא עובקל הנממה לש ותלוכיב עגופו ומושיי לע השקמ רשא ןפואב ,ידמ

 תרדסה ןפוא לע תשדוחמ הבישחל ןרקיעב תוסחייתמ הז ח"ודב תולעומה תוירקיעה תוצלמהה

 הנממה לש ותעד לוקיש ףקיה תא לידגהלו תמייקה היצלוגרה תא םצמצל ןוצר ךותמ ,קוחב ןונגנמה

 .חוכה יופיי בוציעב

 ול םאתהב לועפל תורשפאב ,ןונגנמה תנבהב עייסי קוחה טושיפו קוחב תועובקה תוארוהה םוצמצ

 םוצמצ ,ןכ ומכ .רידת ןפואב הז גוסמ םיכמסמ לע המיתחב םיקסוע אל רשא םישנאל םג ותשגנהבו

 .קוחל ןוקיתה בלב ודמע רשא ,ונוצר דוביכו הנממה לש ותעד לוקיש תבחרהל חרכהב איבי הז

 ,הוולנה ךירדמה תאו חוכה יופיי יכמסמ תא טרפלו תובעל שי יכ איה ונתדמע ,הז ךלהמל ליבקמב

 ךשמה יבגל תולכשומ תוטלחה לבקלו ול םייטנוולרה םיאשונה לכ תא לוקשל הנממל עייסל ךכו

 םינממה לש םהיתויוכז ורמשיי ,קוחה תורטמ רתוי הבר הדימב ומשגתי ,הז ןפואב .ויניינע לוהינ

 .םתואמצעב הרתי העיגפ עוגפל ילבמ םהילע הנגהה רשפאתתו
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 םיחפסנ

 הינטירב ,םיילכלכ םיניינעל ךשמתמ חוכ יופיי – 'א חפסנ
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 ןוגרוא ,םיילכלכ םיניינעל ךשמתמ חוכ יופיי – 'ב חפסנ
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 היבמולוק שיטירב ,םיילכלכ םיניינעל ךשמתמ חוכ יופיי – 'ג חפסנ
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