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 היועץ המשפטי לממשלה .1

 לשכת היועץ המשפטי –משרד הרווחה 
  , קרית הממשלה, ירושלים2קפלן               

 ההמשיב                                            5085580-02. פקס: 6752876-02  טל:             
   

      

 לעניינים אישיים/רכוש/כללי למינוי תומך בקבלת החלטותבקשה 
 

  

למינוי תומך בקבלת החלטות בהתאם לסמכות הנתונה לבית שפט הנכבד היא בקשה זו בפני בית המ

 ( לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והכל כפי שיפורט להלן:)א68המשפט לפי סעיף 

 . 18בן  ואני )להלן: "המבקש"(ישראל ישראלי שמי  .1

. הפסקה הזו היא ההזדמנות שלך לספר עליך, בלי להתמקד המבקש ך,פסקה ובה תיאור של .2

 במוגבלות אלא ביכולות, תחומי עניין, שאיפות בחיים.

שלך לנהל את ענייניך השונים ההשלכות שלה על היכולות פסקה המתארת את המוגבלות ואת  .3

 וכן את הרצון שלך לקבל תמיכה.

 איני זקוק: , כך לדוגמהאפוטרופוסהסבר ללמה אתה מתנגד למינוי  – אפוטרופסות .4

ככל האדם, לקבל  ואני מבקש יחשובים לי וחירותי מעוניין בכך. עצמאות ואינילאפוטרופוס 

 . בעצמי החלטות על חיי

 הנני :כך לדוגמה תומך החלטהאתה מבקש מינוי הסבר ללמה  –נוי תומך בקבלת החלטות מי .5

 י צריך להיותימקבל. תפקיד התומך בעינ אניתלויה בליווי ותמיכה ש יסבור כי עצמאות

בעיקר ייעוץ לגבי החלטות והשלכותיהן, עם דגש מיוחד על החלטות הרות גורל והחלטות 

 בשנים הללו.  אקבלכספיות ש

 יאך יש ל ----של נעזר כבר כעת בתמיכה וליווי  הנני –הצורך במינוי תומך בקבלת החלטות  .6

 צורך במינוי רשמי של תומך בקבלת החלטות על ידי בית המשפט מכמה טעמים:

 סמכות התומך לבקש מידע עבור המבקש ומטעמו. .א

 הכרה של צדדים שלישיים בתפקיד התומך ובמעמדו באופן רשמי. .ב

מינוי של בית המשפט הופך את התמיכה הבלתי פורמאלית  – תמיכה רשמית .ג

 בליווי.בטחון  ליוההתנדבותית לתמיכה רשמית במינוי רשמי דבר הנותן 
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זה המקום להציג את התומכים ולמה אתם חושבים שהם הכי מתאימים  – זהות התומך .7

 .וכן להדגיש שהם מסכימים להיות תומכים לתפקיד

לציין כמה זמן אתם רוצים שהמינוי הראשוני יהיה. זה נותן לכם אפשרות  – משך התמיכה .8

לאחר תקופה מסוימת )אנו ממליצים לכל הפחות שנה( לבחון את היחסים עם התומך 

  ולהחליט האם זה מתאים לכם או שתרצו שינוי.

 מצורפים בזאת מספר מסמכים המחזקים את הבקשה: .9

 התומכים בבקשה זו  ימכתב של הורי .א

 ב הסכמה של התומך )במקרה שלא מדובר בהורים(מכת .ב

 אפשרי לצרף חוות דעת מקצועיות שתומכות בבקשה. לא חובה. .ג

 

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כלל את האפשרות למנות תומך בקבלת  18תיקון  .10

 ( קובע:3א)א()33החלטות כחלופה עדיפה על אפוטרופסות. סעיף 

לשמה נדרש מינוי אפוטרופוס לא ניתן להשיג את המטרה ש ( 3) 

את זכויותיו,  פחותבדרך המגבילה  האדםולשמור על טובתו של 

, בנסיבות העניין בחן את החלופות, לאחר שחירותו ועצמאותו

 ב. 67לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 

 

 2018יל מועד כניסתם לתוקף של הסעיפים הנוגעים לתמיכה בקבלת החלטות נקבע לאפר .11

 . 68אולם המחוקק קבע במפורש כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 

 

 )א( קובע כי:68סעיף  .12

כוחו או -בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא"

לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים 

ידי מינוי -, ושל אדם שמונה לו אפוטרופוס, אם עללו לשמירת עניניו של קטין

לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית המשפט -אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס

 ".לעשות, אם הקטין או האדם שמונה לו אפוטרופוס פנה אליו בעצמו

 

מכוח סעיף זה ניתנו בשנים האחרונות מספר החלטות על ידי בתי משפט לענייני משפחה של  .13

נוי תומך בקבלת החלטות לאנשים אשר לא היה צורך במינוי אפוטרופוס עבורם מי

 ושבאמצעות תמיכה הם יכלו לנהל את חייהם.

 לסקירת פסקי דין שניתנו בנושא תמיכה בקבלת החלטות וחלופות לאפוטרופסות ראו כאן:
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https://goo.gl/ubuQ2W. 

 

 .לבקשתין הצדק להיענות מן הדין ומ .14

 

____   _______ 
 ישראל ישראלי
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