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 890,  מ/2014-(, התשע"ה19הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס' 
 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
בנושא של הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. דת החוקה ב, אנחנו פותחים את ישיבת ועבוקר טו

הממלכה, בוקר טוב לכל חברנו שמצטרפים. השבוע יש  אנשיחבריי חברי הכנסת, בוקר טוב לבוקר טוב ל
לנו שתי ישיבות, גם היום וגם ביום שלישי. אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה. הייתי מאוד שמח אם 

נקצר עוד יותר שנשתדל, נעשה מאמצים. תשתדלו לשבת ביניכם, כדי  זה.נוכל לסיים את הדיונים במושב ה
  לא על חשבון עומק הדיונים.  ,את הזמנים

 
 לוי:-נועה ברודצקי

  
. עלתה מסירת מידע מהאפוטרופוס לאדםעניין א(, ב4ה)67עצרנו את הדיון בפעם הקודמת בסעיף 

עצרנו ו לו גם אם הוא לא מבקש אותם. אנחנו , או שיהיו דברים שיימסריימסר לו לפי בקשתוהשאלה אם 
 .אם אפשר לתת לו להציגאז  אמצע שהוא הסביר את עמדתו בעניין,את רונן גיל ב

 
 רונן יצחק גיל:

 
כפי שהתחלתי להגיד בישיבה הקודמת, אני סבור שכל המטרה של התיקון הנוכחי היא להכיר 

הוא . כאדם בצלם אנוש אני מאמין שבצלם אנושבעובדה שגם אדם שמונה לו אפוטרופוס הוא עדיין אדם 
שהוא בכלל לא מבין ליו, גם אם אחרים בסביבתו סבורים כאחד האדם לקבל את כל המידע שנוגע אזכאי 

 מה הוא המידע הזה. אני חושב שזו עד כדי כך זכות אדם בסיסית, שאם התיקון הנוכחי לא יבהיר אותה
יזה סוג של עבודה חלקית. זה סעיף כל כך מהותי. אבזה  אראה אנירופוס, בהקשר של אדם שמונה לו אפוט

 יהגישות השירות, אחת מהתקנות המרכזיות שהנעוד ממשיכים לעבוד, על תקנות אנחנו וכשעבדנו בזמנו, 
ויותר מקום.  רס יותפתוהכי מסובך לעבוד עליה הייתה התקנה בעניין מידע, כי מידע בעולם שלנו הולך ו

 מונגש עבורו.  יהיהימסר לו ויכל מידע שנוגע לאדם שוי אני סבור שמן הרא
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

כך הבעיה היא רק בעיה של עומס אם מוסרים את המידע, או ש מוריה, איזה נזק יכול להיות
 יש כאלה שחושבים שלא? שבאופן מעשי זה יכול להיות מסובך? למה

 
 מוריה בקשי כהן:

 
אנחנו עשינו הרבה מאוד עבודה סביב  משהו שלי לקראת הדיון הנוכחי.קודם כל, אני רוצה להגיד 

המשכנו  הנוסחים והדברים המהותיים שעלו כאן. רוב הדברים נמצאים בתוך הנוסח שנועה הביאה. 
 . שתי גרסאות מופיעות בולרבות הסעיף הזה שבהתייעצויות מאחורי הקלעים בעוד דברים, 

 
אנחנו קיבלנו  "אלא אם כן טובתו מחייבת שלא", :ה נאמרשב ,בחוק המקורילהבדיל מההצעה 

מבט של טובת האדם. מה שכן, יש הצנזור מנקודת שהוא באהבה את הגישה שלא צריך להיות פה איזה 
מבחינת  .צריך להגיד ן של היקף המידע, שלא כל פיפסענייאת ההבדל בין שתי הגרסאות. יש פה גם 

חלה שבו  ,פרדשלצורך קבלת החלטה יש לנו סעיף נ הת כך. אני מזכירחיי היום יום קשה לחיוהגבולות של 
לצורך קבלת  ,אפוטרופוס לתת את כל המידע הרלוונטי, לרבות חלופות, לרבות עניינים אחריםה לעחובה 

ו נתגברמאוד מאוד שם  .הטהמידע השוטף שלא דרוש לצורך קבלת ההחל עלפה ההחלטה. אנחנו מדברים 
כל מיני דברים שכרגע ון הבנק, מצב חשב -יום יום ה . לגבי המידע השוטף בחיימידעהצורך לתת את האת 

עם גרסה ב' שכתובה גם אנחנו יכולים לחיות  .רונןבעמדה של , אנחנו בהחלט לא דורשים קבלת החלטה
ה פ ריך להתייחס לזה בנוסח.לא בטוחה שצ  ניא .שלא כל פיפס צריך להגידזה  שמציק לנוהיחיד . הדבר פה

זה שלא היינו רוצים מובן קשור ב "יכולת הבנתו"הנושא של  .אני איתך, רונן, שהנוסח לא צריך ממש לדייק
את המידע,  יעבירו ,אדם שנמצא במצב של חוסר הבנה בסיסילמשל  לחלוטין לא יכול להבין,מישהו ששל

, לכןה יהיה אמיתי, אנחנו רוצים שזאנחנו לא רוצים שזה יהיה פורמאלי,  ואם בדרך אחרת. אם בכתב
"לפי בקשתו",  :שאומרת אנחנו יכולים לחיות עם גרסה א' להיות צנזורה על המידע. לא צריכה ,תנולגיש
שאתה לא צריך בכך בגרסה ב' יש יתרון  כל מה שהוא רוצה לקבל הוא יקבל.זה הכל,  "לפי בקשתו"ואז 

בשפה יימסר יפול של האפוטרופוס המידע הנוגע לטשלעשות מעשה אקטיבי ולבקש את המידע, ובלבד 
 , אבל אם הוא בכלל לא מסוגל להביןלו את המידעאתה צריך להעביר  המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו.

שבעניין  האני מדגיש בהתאם ליכולת הבנתו תיתן לו את המידע. אז ,להבין אם הוא מסוגל .טעם לתת אין
 .ממש ניסחנו את המידע וכו'החלטות אנחנו ברף יותר גבוה, משום ששם הקבלת 
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ה רוחבית א חשיביה. אנחנו עשינו איזו ש"בשפה המובנת לו"עוד מילה על הנושא של רק אני אגיד 
הכיוון הוא מה  , אבל33מופיע בהמון מקומות בחוק הזה. אני יציג את זה בסעיף , הוא על עניין ההנגשה

סתם  שלא ייזרק , ובלבדמבחינתנו אפשרית ,בקשה האקטיביתשכתוב פה. גם גרסה ב', שלא דורשת את ה
אם ישימו את החשבונות על השולחן של מישהו שלא . הסביבהמסוכן מבחינת גם המידע הוא  מידע, כי

 מעבר לזה, הזכות היא זכות, לא מצנזרים. טעם.שום מבין רק כדי לעמוד בזה, אין בזה 
 

 יותם טולוב:
 

אין נחנו נתקלים הרבה פעמים בסיטואציות שבהן אני רוצה לתת דוגמאות לצורך בסעיף הזה. א
לבן אדם מידע מה קורה בחשבון הבנק שלו. המידע הכי מתבקש זה מה קורה בחשבון הבנק שלו. זה משהו 

עובדים סוציאליים אנשים שנמצאים במסגרת סל שיקום, יש להם יש שחוזר על עצמו הרבה פעמים. 
א להבין הולקידום העצמאות ליך התהחלק מות שלהם. שמקדמים את העצמא, שמלווים אותם מדריכיםו

הרבה פעמים נתקלים למוד להתנהל בצורה יותר עצמאית. בצומת הזה כדי למה קורה בחשבון הבנק 
אני מוכן להראות לך את לכן אתה לא מסוגל להבין את המידע הזה,  :שבא ואומרבחסם מול האפוטרופוס, 

עצמו הוא זה שמציב. כל מיני חסמים שהאפוטרופוס ש י לא למסור לך את הדף הזה. ,ףזה על ד
אם בשאלה  להיות של האפוטרופוסשיקול הדעת לא צריך  ,מסקנות. אחת מהפרקטיקה הזאת יש לנו כמה

תגיד: עזוב, אתה לא יכול לקבל שראי חברת כרטיסי אשן, זה כמו, לצורך העניי או לא. אדםזה מסוכן ל
כבעל עניין בדבר אני לא סומך על שיקול עדיף שלא יהיה לך אותו. מידע על ההתנהלות בכרטיס אשראי, 

 שיה. באופציה השנייה ציה השנייאני מעדיף את האופ הדעת שלו בלהחליט אם זה מסכן את האדם, לכן
עצמו בן אדם אדם בסל שיקום שעובד סוציאלי עושה איתו תהליך. אם ל שיעדיין את מבחן ההבנה. נניח ש

אתה לא מבין, אתה לא יכול לקבל עזוב, ופוס תהיה: רהדבר הזה, הטענה של האפוט אתיהיה קשה להבין 
עושים במסגרת ההנגשה. הרבה פעמים יש חוסר אמון יך שלזה בדיוק התהאת התדפיס של חשבון הבנק. 

בקש רופוס יהיה זה שינגיש את המידע, אלא האדם יטבין האדם לאפוטרופוס, לכן לא האפו
ואז יעזרו לי האנשים שאני  את התדפיס, אני רוצה לדעת מה יש לי בחשבון הבנק, מהאפוטרופוס: תן לי

מידי לאפוטרופוס לבוא ח השני נותן פתח גדול סוהנ. מה קורה כדי לראות אם יש בעיה סומך עליהם להבין
לך  ולהגיד: אתה לא מבין, אני לא סומך על העובד סוציאלי שלך שיקבל את המידע הזה, לכן אני לא מעביר

 את המידע.
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

אנשים שהם בעלי עניין או נניח, כמו שאתה אומר, מקרה של חשבון בנק שנותנים לאותו אדם. 
יודע לשמור  הוא לאכי , אינטרסים יכולים לקחת את זה ממנו, לראות את זה, כי הוא לא מספיק מביןבעלי 

מיני אנשים שלא  כלמדובר בלפגוע בו, כי  לשה יכועמל אן אתהאת החשיבות של זה. כלא מבין את זה או 
 גדול. האדם לא יודע, יכול להיגרם נזק כש את זהאם אתה נותן ו את מצב החשבון שלו. עהיינו רוצים שיד

 
 יותם טולוב:

 
אנחנו כל הדיונים פה עוסקים זאת טענה שאנחנו שומעים הרבה פעמים מצד האפוטרופוסים. 

 , אוטונומיה.עצמאותחירות,  לשאיזון לחון טביקים בין איזון של עוסאנחנו באיזונים. 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 האיזון פה?איפה 
 

 יותם טולוב:
 

פעולה בחשבון הבנק  שלו לעשות איזו שהיאאותו ביכולת  כשמינית לאדם אפוטרופוס, הגבלת
החשש מזה שיהיה למישהו  ,לה טוטאליתבת הג, למעט החריגים כשהם קיימים. מהרגע שעשית כזאשלו

ות את תלא יכול לפ הוא י. אין לו שום נגיעה לחשבון הבנק.ירד באופן משמעותמידע מתדפיס הבנק אחר 
האיזון אדם: בוא תחתום על משהו, כי בחתימה של האדם אין שום כוח מול חשבון הבנק שלו. הבן 
, זה לתת לבן אדם זכות ון הבנקחשבבכוח למישהו אחר  שנתת כל כך הרבהכ ימאלי בהקשר הזה,המינ

אלא מצד אנשים הוא לא מגורם שלישי, ההרבה פעמים של בחשבון הבנק שלו. החשש  מה קורהלדעת 
 בן משפחה, בין אם זה תאגיד.בין אם זה האפוטרופוס, 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 זה משהו אחר.
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 יותם טולוב:
 

 ת על מה שהאפוטרופוס עשה שם. המידע הוא הא', ב' כדי לעשות איזו בקרה פנימי
 

 תמר פורת:
 

אדם לא סומך על הקשה לשמוע שקצת לנסח חוק. היה לי כדי כמה חודשים  אנחנו יושבים כאן
תת לו את כל המידע אדם, לל - אני מסכימה עם הסעיף הזה - אני בעד למסור מידעופוס שלו. טרהאפו

ני מקווה שנחזור לבית המשפט ויוחלף שהוא מבקש. אם האדם לא סומך על האפוטרופוס שלו, א
ר אמון בין האדם לבין היה מצב של חוסרוח שלו לא יבואו לידי ביטוי אם יוההזה האפוטרופוס. כל החוק 

להבטיח שכן יהיה אמון, שכן יהיה  היא בין היתר  של החוק הזההאפוטרופוס שלו. אני חושבת שהמטרה 
 . בגלליות האפוטרופוס שלומונו של האדם צריך להאיש את שאני חושבנגד.  ששני אנשים יהיושיתוף, לא 

אותן ביתרות ובכספים  שאנחנו כן רוצים לשתףמסל שיקום שאני המון פעמים פוגשת עובדות סוציאליות 
אני מוצאת הרבה  ,עם האדם אפשר לשפר את איכות חייויחד ינים שרק בשיתוף פעולה כי אנחנו מאמ
תעשה ית לאשהעובדת הסוציהיא לא המטרה של החוק  , וחבל לי.אןשיותם אומר כ השיפעמים את הג

אנחנו אפוטרופוס  ת לטווח ארוך.כנסות, בלי לראול ההוצאות, של ההשיקול נוסף של ההשקעות, ש
חד, אנחנו לא אחד מול השני. זה פספוס לומר את אנחנו ימקצועי. הרעיון הוא כן לשתף אותה, אבל 

 הדברים שיותם אמר.
 

 ן )יש עתיד(:יעל גרמ
 

 ., למה שלא יתנוהוא בא ואומר שאם מבקשים
 

 תמר פורת:
 

 .אני בעדלהיפך, אמרתי ש
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 אם הוא מבקש, ברור שהוא מקבל. הבעיה מה קורה אם הוא לא מבקש.
 

 תמר פורת:
 

בדת שהעו ני רק מתנגדת לאמירהבלי לשים סייגים, אמאמרתי שאני בעד למסור לאדם הכל 
בואו נחזור הסוציאלית מסל השיקום והאדם לא מרוצים מהאפוטרופוס או חושדים באפוטרופוס. אם כך, 

 .לאיבוד אם נאפשר כאלה דברים כל רוח החוק ילך לבית המשפט ונבטל את המינוי.
 
 תמי סלע:

 
צריך לסמוך על קשיים, תלונות ולל, למרות שיש מקרים של כאני רוצה להצטרף לאמירה שכ

רווחה המליצו שגורמים מקצועיים, גורמי מונה על ידי בית משפט אחרי ש קול דעתו של האפוטרופוסשי
יכולת לגבי העניין של גם  לגבי הרבה מאוד פעולות מאוד משמעותיות והחלטות בחייו של האדם, ,עליו

שאיר ס מלהאין מנובן ובשפה מובנת זה בסופו של דבר לטובת העניין. מומסירת המידע שיהיה  הבנתו.
את הגרסה שלא מתנה את זה אני מעדיפה  ברים האלה לאפוטרופוס, כי הוא זה שנמצא שם.שיקול דעת בד

 את המידע הזה.קושי לבקש כי אנחנו יודעים שיש בבקשתו של האדם, 
  

שהרבה פעמים  . אנחנו יודעיםכך שלחתימה שלו אין תוקףלימה של האדם, הערה אחת לעניין החת
משפטית, יש כשרות לחסוי  .מחייבות אותם ע עסקאות שאחר כךכן יכולים לבצוטרופסות תחת אפאנשים 

הוא יכול לפתוח חשבון בנק, לחתום על חוזים מול חברות סלולר. אני לא אומרת שלא צריך למסור לו את 
 יכולים להיות. המידע, אבל סיכונים

 
 שרה זילברשטיין היפש:

 
מזה שאין ניצול לרעה  נובעיםכל החקיקה ל הדיון הזה ואני בהחלט מצדדת במה שיותם אמר. כ

שרוצים לנצל  ם בסביבתו של האדם הם אנשים רעיםאני יוצאת מהנחה שלא כל האנשי של אפוטרופוסים.
נעלם וכל רכושו  . יש את המקרה של אותו זקן שהיה בבית אבותברים על דיווחדמאותו. אנחנו בסך הכל 

ללא שום נכסים. אבל  ,בבית סוהר. האיש עצמו ממשיך לשבת בבית אבותום היבת שועל ידי עורכת הדין שי
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פוס וראפוטהעד ש לבדוק את הדברים. הלסביבתו הקרובותת לאיש עצמו את היכולת שצריך לאני חושבת 
 פוס.וררכושו יכול להיעלם יחד עם האפוט בינתיים כלר שאכ, מגיע לבית הדין הדרך ארוכה

 
 ריבי צוק:

 
אומרים: אבל בפועל  , אנחנובלי קשר לתכנים שלהם ,אזהסעיפים, אבל ם על אנחנו יושבי

אם האפוטרופוסים לא נותנים את המידע של הבנק. השאלה היא לא אם הם נותנים היום או לא, אלא 
ההוראות של  ברור שיש עליהם חובה לתת. כשקוראים את מכלולהאלה מבנה החוק הזה והסעיפים מ

זה לא מגיע לו. ה המידעאף אחד לא יכול להגיד ששרסה ב', ברור לגמרי ין בגא' וב, בין בגרסה החוק הזה
 כל, כל מידעשלהגיד  את השינויים באיזון הנדרש. של היום, לבחון אנחנו צריכים להתנתק מהמציאות

 לחם במצב שליהדרך היחידה לה זה לא איזון. להגיד שזו -כן ביקש, לא ביקש נסיבה, כן מבין, לא מבין, 
לחוקק את החוק מתוך הנחה שזה  אי אפשר סכנות של אפוטרופוסים שימעלו.יש  היום הוא גם לא נכון.

כן יכול לעשות  הואם שיש לו אפוטרופוס הוא פסול דין. ל של האפוטרופוס. זה לא נכון לומר שבן אדדוהמ
, לא צריך. אנחנו העם זאין לו מה לעשות כש שתועיל לאדם. תמבוקרעסקאות. מידע צריך להגיע בצורה 

 . שקולות, מאוזנות ועונות על הדוגמאות שהועלו כאןשתיהן  גם גרסה ב' טובה.אבל מעדיפים את גרסה א', 
 
 רייך:-מיטל סגל

 
האם הבן ברגע שאנחנו שואלים מאוד מאוד רחב.  היא מבחןבמבחן של מסוגלות אחת הבעיות 

את היכולת שלו שיקול הדעת בעיני מי שבוחן , אנחנו בעצם משאירים את את הדבר אדם מסוגל להבין
את מבחן . אנחנו מכירים דבר הזה משאיר כוח מאוד גדול. הלפרש אותהאת האינפורמציה ו לקחת

תו לגבי מינוי יביע את עמד יום מדבר על זה שמי שמסוגל להבין את הדבר. החוק ההמסוגלות מהחוק היום
יודעים שאנשים  אנחנו הוא גם יופיע בבית המשפט.ו ,ינויהמעצם לגבי  האפוטרופוס, לגבי זהות המינוי,

קובע שהוא לא מסוגל להבין בדבר. פגישה מקצועית שעם הכשרה  נמצאים בחוות דעת רפואית. בא אדם
אפשר הספציפיות בהחלט היכולת להבין בשאלות האלו של דת שברמות ממלהרבה פעמים דם עם הא

הוא הקושי לפעמים של האדם אני חושבת שהקושי  רים.לברר את הדבאפשר להגיע למצב של הבנה, 
 או להעביר את האינפורמציה.ולתרגם  אדם שעומד מנגד אין את הכלים לבואושי שמנגד. לקהמהותי, לא ה

המפתח הזה כמו שהוא כאן בעצם את הדבר הזה אפשר לפרש כחוסר מסוגלות של האדם שעומד מולו. 
  את חוסר המסוגלות.אבחנה הרפואית רת בקוששבתוך התבנית הזאת מאפשר להישאר 

 
אנחנו רוצים לא למסור אינפורמציה? אנחנו רוצים להגן מפני דבר למה  בעצם בא להגן?ממה זה 

הוא אנחנו לא רוצים ש לא רוצים שיהיה לבן אדם אינפורמציה?למה אנחנו  ושים?ניצול. מה אנחנו ע -אחד 
בעצם? אנחנו שים וע מה אנחנואחר ישתמש לרעה.  יהיה מנוצל, שהוא יעשה שימוש לרעה, שמישהו

אנחנו אם ? זה יכול להיותצל. איך שעלול להיות מנוצל במקום להגביל את המנ אדםלוקחים וכובלים את ה
שהו אחר יכול לעשות שימוש לרעה באינפורמציה הזאת, זאת אומרת, יש אנשים מסביב חושבים שמי

 דד, להתנסות, לחוות, להיותומהם לפגוע, לא למנוע ממנו להתמ שיכולים לפגוע בו, אנחנו צריכים למנוע
רחב. אני רואה בעיניים את כל האנשים שיגידו: טוב, הם לא  חלק מהחברה. המפתח כאן זה סל נורא

 את האינפורמציה. מסוגלים, מישהו אחר ייקח
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 ריך להיות?צ מה
 
 רייך:-מיטל סגל

 
 משאיר פתח רחב לא למסורמבחן שת, לדעתי, הוא מבחן לא נכון, הוא של המסוגלומבחן ה

 אינפורמציה.
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 היה צריך להיות כתוב שהוא ימסור כל אינפורמציה? מה האיזון שהיינו עושים פה?
 
 רייך:-מיטל סגל

 
לך למצוא את התפקיד ש: לאפוטרופוס לא מדברים על מצבים אבסורדיים. אנחנו אומריםאנחנו 

הוא מקבל המון כוח כאפוטרופוס והמון את האינפורמציה. לו למסור ו ,הכלים, לכבד את האדם שמולך
 חובות. 
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 יזהר דמארי:
 

מתוך מה שאני מכיר את האוכלוסיות, יש הרבה מאוד חסויים בתחומים שונים, באוכלוסיות 
שהוא סיעודי ה לאדם כזה יר אינפורמצוטרופוס להעביפאשונות שלא מסוגלים להבין בדבר. לחייב את ה

שמשמשים הוא לא רואה, יהפוך הרבה מאוד אנשים שהוא לא שומע, שהוא שוכב, שבמיטה, 
 אפוטרופוסים לאוכלוסייה כזאת לעבריינים, כי אין דרך להעביר את האינפורמציה. כ
 

אצל חר כך זר על עצמו אשיש מן תחושה, וזה חעל כך אני מסכים עם מה שאמרה חברתי תמר  
האנשים הנוספים כאן, שמדברים על המועלים למיניהם. אם אומרים שישנם אפוטרופוסים שמועלים, אז 

  בכלא כבר כמה שנים על מעילות מהסוג הזה.  בתשוישנה גם עורכת דין שי
 

 שמחה בניטה:
 

 ?כמה לא יושבים בכלא
 

 יזהר דמארי:
 

שבו הוא מטפל יף אותו. אם האדם  ללהחצריך , רופוס שאיננו ראוי באופן מידיטצריך לפטר אפו
אין לאדם אמון  מעולה. אם גם אם הוא אפוטרופוס לי בו אמון, צריך להחליף את האפוטרופוס, ןיאומר: א

 ף אותו. ילאותו, צריך מידית להח לא משתףשלו ופוס רטהאפובאפוטרופוס שלו, 
 

לא בהכרח האפוטרופוס מנצל. לא הם. ילמינינת המנצלים נקודה אחרונה שאני רוצה לומר מבח
רק אזכיר בשני משפטים מקרה של בחור מיפו שלא אני  תמיד ההגנה צריכה להיות מפני האפוטרופוס.

, טוטו, מה שזה לא יהיה, וכל יפו ידעה ת לוטולרמיליון שקל בהג 11-לו שהוא זכה בפוס שרוטסיפר לאפו
ריהט את , לחלק הוא קנה מכוניותהוא  קחלשלו. לעל הזכייה הזאת. תוך כמה חודשים כולם נהיו חברים 

עורך ופוס הכללי מינה . כשנודע לאפוטרופוס הכללי, האפוטרהכסף הזה נגמר מהר מאוד .הבתים מחדש
מאוד  צריך להגן בהרבהדין שיגיש תביעה. הוא קיבל החזר שהוא באחוזים קטנים ממה שהוא לקח. 

יודע כל מה , לא תמיד עושה את עבודתו נאמנהאם הוא  ופוס, גםרטהאפוכי  מקרים לא מהאפוטרופוס,
וכו' וכו'. ההגנה  לפנות לבנק, לפתוח חשבון בנק באופן עצמאי להוא יכו שעושה האדם שהוא מטפל בו.

 דרושה.
 

 פיליפ מרכוס:
 

אם החוק הזה הולך להגדיר באופן פרטני מה הסמכויות של האפוטרופוס הזה לגבי החסוי הזה, 
, לפי המסוגלות של האדם. את זה אפשר אלתוך הסל איזה סוגי מידע צריך למסור, איזה לניתן להכניס 

אינו בדרך כלל זה תהליך שמישהו צריך להרים אותו. החסוי  אפוטרופוסלשנות. הטענה שצריך להחליף 
מה טוב. אם לא,  –ם אם יש לו קרובי משפחה שבאמת מתענייני הוא יכול להרים תהליך כזה.במצב ש

מה עם האפוטרופוס והחסוי הזה, לא  יתפרטניגדירו רופוס טבמינוי האפוה. הכוונה היא שבר באות מתמדו
 רופוס שמועל.טכדי להחליף אפושמתעניינים מספיק מו או בני משפחתו לסמוך על החסוי עצ

 
 יוכבד צ'ובטרו:

 
שאפשר יהיה  מועלים על מנתשיהיו אם יש אפוטרופוסים שהם כל כך מזיקים לאוכלוסייה שלנו, 

באים ומספרים כמה הילדים כשראינו, ש ,המשפחותאנחנו, ה לפטר אותם. ישנה אוכלוסייה גדולה, ואת ז
כנים, חברים, והם לא מסוגלים לעמוד מול האנשים האלה. אנחנו שעטים עליהם מיד  ,כסף יש להם

צריך לחשוש. אם  ם. מהםאנשים בריאי אלא אנשים מהקהילה, מקרים שלא אפוטרופוסמכירים אישית 
יש חלק גדול מהאוכלוסייה שכמה  .לאחר לכתנו, אנחנו צריכים לדאוג שזה יישמרכספים  אנחנו משאירים

ן, לראות ולהבין מה יש להם. זאת א יהיו מסוגלים לחשבלהם הם לא יבינו,  שתחנך אותם לעצמאות
 .דהבעו

 
 רונן יצחק גיל:

 
ש. עם דהוא לא מוסד ח י יושב. מוסד האפוטרופסותוך עמי אנבסופו של דבר, בשורה התחתונה בת

כבר סות קיים, אני מרשה לעצמי להניח שכאשר התיקונים שאנחנו עושים כאן, כל עוד מוסד האפוטרופ כל
אוכלוסייה שאני מגיע בצב היום הוא שמלא יהיה כל כך שונה מהמצב היום. ה, זה אפוטרופוס לאדם ימונה

לא יכולים שיש מצב שימונה להם אפוטרופוס, אי האמון קיים. אנחנו עם מוגבלות אנשים אלה שממנה, 
קיים. אני רוצה  הוא יישארובאמצעים אחרים שהם קצרי טווח. אי האמון קיים,  ואלהעלים אותו בחוק 

קון התיכל ראש וחברי הכנסת הנכבדים שאני בהחלט יכול לחשוב עליו אחרי -בפני כבוד היושבמצב לתאר 
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גיע לבית המשפט ונטענת טענת יכולתו להבין בדבר. כל עוד הטענה הזאת תמשיך להיות משאדם של  ,הזה
אני מאוד , יהיו כאלה שיתיימרו לקחת את תפקידו. להיות בחוק חן הזה ימשיךבמוה ,קיימת בחוק

יכול רק הקדוש ברוך,  אדם עצמוין משהו מעבר לבמ להחליט אם אדם מבין או לאבעיניים שלי מצטער, 
תירוץ או סיבה לאנשים לא למסור מידע.   ת. כל עוד המבחן הזה קיים בחוק, הוא ימשיך להיואחדלא אף 

 קוחפוס הוא מנגנון פיופיקוח. אני רוצה לציין שעצם מינוי האפוטרבהוא מחסור כאן אני מבין שהחשש 
ימים יים מסויפדרו מצבים ספצגוע שבמקום מבחן מסוגלות כלשהו, שימסוים. מעבר למנגנון הזה אני מצי
מקרה של של רופא או של מישהו אחר. אני מציע שבפוס, רוטשל האפובחוק שאינם ניתנים לשיקול דעתו 

אם וכאשר האדם  .בצד מר באיזה שהוא מקוםשילו באותו זמן, אלא י רסמעם קומה המידע לא ייאדם 
אם יהיו מוגדרים כל  , הוא יימסר לו אז. זה מצב ספציפי שאפשר להגדיר בחוק.יצא מהמצב של הקומה

לא נצטרך את מבחן  אנחנו ,אחרים חוששיםקומות מבשמהם אנשים סביב השולחן הזה או  המצבים
 המסוגלות.

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
ממילא כתוב בסוף  ללכת על גרסה ב', להוריד אולי את העניין של "מסוגל להבין בדבר".אפשר 

 נתו.  שזה יינתן בשפה המובנת לו ובהתאם ליכולת הב
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 אין כאן את העניין של "מסוגל להבין בדבר".זה בדיוק מה שכתוב פה. 
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

 יש ברישא.
 

 מוריה בקשי כהן:
 

רופוסים טובים וראויים, טוק הזה בא לשנות את ההוראות לאפואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהח
לגישה החדשה. אנחנו לא דנים בשאלה ובהנחה עבר שהייתה בתשנו את הגישה להגיד להם: איך 

צריך להגנתו של אדם שהוחלט שבהנחה לנצל או כל מיני דברים. הם רעים, שהם מנסים  יםשהאפוטרופוס
מה שכתובה פה אנחנו רווצים. בנר במצב הזה אנחנו אומרים מה הנורמה שאנחנו למנות אפוטרופוס,

המסוגל להבין  לחסוי"כתוב פה מידע. לא ה יש לתת את ים:רמאוומשנים את המצב הקיים. אנחנו באים 
בנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו, כדי לאפשר ותוב שהמידע יימסר בשפה ברורה, המ. כבדבר" כמן הגדרה

זה שונה מאחד לשני. עם אחד אתה  ישות בידי האפוטרופוס, גם לגבי האופן, גם לגבי המהות.מאת אותה ג
לשני אתה תסביר את העיקרון בעל פה  לו את הכל,אותם פיזית, תפרט  תשב עם החשבונות, תראה לו

. המידע הזה שולחןעל ה דפיםיונחו נכון, אנחנו לא רוצים שלזה שלגמרי לא מבין  בשפה ברורה המובנת לו.
שיח בין רוצים שיהיה פה  הוא מסוכן. אנחנו גללם מונה לו אפוטרופוסבולאותם אלה שרצו לנצל אותו 

מה שכתוב פה בנוסח השני לא מתחיל במשפט שהו כללי. וטרופוס והחסוי, לא איזה מן משניים: אפ
ור לחסוי או לאדם סמהאפוטרופוס י"האפוטרופוס ימסור לחסוי המסוגל להבין בדבר לפי בקשתו", אלא "

אדם ם ומידע הנוגע לטיפול של האפוטרופוס בענייני הימידע שיש בידיו בנוגע לענייניו האישיים והרכושי
מסוגל כלום.  אל לא מסוגל כלום, אז הואמולו והוא אם הוא בשפה המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו". 

 א לאפשר את הגמישות הזאת. לאצת, זה ייאמר לו בקצת. פה אין לנו ברירה אם הוא מסוגל ק
 

י היבט הזה של אנגשה ובבט הזה של היהבתי מיטל מהסיוע המשפטי. גם אני רוצה להגיד לחבר
להגיד שכל העולם הזה הוא רק עולם של אפשר  יא, החברהזו בין אם פוס, ו, בין אם זה האפוטרתיכולה

והכל יהיה נפלא.  ם הכל ייפתר, כולם יבינווברגע שניתן אמצעי מסוגלים האנשים מסביב, של איך הם
כדי להנגיש לו,  םהאנשים שעומדים מול האדברים שבעינינו חייבים לעשות ישבנו  על הדו אנחנו עובדים

הניסוח הזה הלך . תסביר לו בשפה שהוא מסוגל להבין את זה כדי להסביר לו. המידע הוא המקום הקריטי.
, אבל אני חושבת שהנוסח כאן נותן "לפי בקשתובין הטיפות. יכול להיות שאפשר להכניס את העניין של "

 צב הקיים. משנה את המ איזו שהיא גמישות נכונה. ושוב, אני חושבת שהוא
 

החוק הזה לא מספיק שייכתב, החוק הזה צריך תהליכי הטמעה מאוד משמעותיים. כולם יצטרכו 
, כדי שהשטח יבלע או תביעות משפטיות על הפרות של דבריםכמה בג"צים אפילו , אולי םלעבור קורסי

עצום עין ולהתעלם, מי שמתכוון ללאת הנורמה למי שרוצה ומתכוון, לא ויתרגל לדבר הזה. אנחנו משדרים 
אפריורית ספציפי בהקשר של מידע לתת בכל תיק ירצה להתעלם יתעלם. אני חושבת שאי אפשר מי ש כי

. עדיף המשפט יותר יגבילו מאשר ירחיבובתי וששת שזה יהיה קצת מסחרה, אני חלהיפך, . את ההוראות
 ופוס.רטשל יום לאפו היות בסופוחייבת לחושבת שות שאני גמישעם ה ר את הנורמה,ישאלנו לה
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 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 גרסה ב'.
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

האפוטרופוס ימסור לחסוי מידע שיש בידיו בנוגע לעניינים האישיים והרכושיים ומידע  רסה ב':ג
הנוגע לטיפול של האפוטרופוס בענייני האדם בשפה המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו; האפוטרופוס 

 גישות למידע אחר הוגע לענייניו או הדרוש לצורך קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.  יסייע לו ב
 
 ( האפוטרופוס יסייע לחסוי ויעודד אותו לקבל החלטות בעצמו בעניינים5)

 הנוגעים לו, ככל שהחסוי מסוגל לכך;
 
 ( אפוטרופוס שמונה לחסוי שמצבו ויכולת הבנתו משתנים מזמן לזמן10)

 עניין, יפעל במילוי תפקידיו מתוך התחשבות בשינויים במצבאו מעניין ל
 החסוי, לרבות לעניין שמיעת דעתו, התייעצות עמו, התחשבות ברצונותיו

 ועידודו לקבל החלטות ולנהל את העניינים הנוגעים לו בעצמו בזמנים 
 או בעניינים שבהם הוא מסוגל לכך;

 
 מוריה בקשי כהן:

 
זה בהם שים שהם בעלי מוגבלות נפשית. ננוסף על זה, שדיבר על א סעיף ספציפילנו היה במקור 

בים שתופסק צמגם יש סח הכללי. בנו השארנו את הסעיף מאוד אופייני המצב הזה של השתנות מזמן לזמן.
 .יש עוד מצבים. אנחנו לא מגדירים טרופסותפוסות. גם בתוך האוטרופהאפ

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
 לאנשים דמנטיים. וגבלות נפשית וגםמזה נוגע גם לאנשים עם 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 אנחנו לא מבחינים פה בין אוכלוסיות.

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
 האפוטרופוס יפעל בדרך שתאפשר לחסוי לשומר על ערכיו  (11)

 התרבותיים והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, 
 ת ותעסוקתיות;לרבות בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיו

  
 ( האפוטרופוס יפעל בדרך שתאפשר לחסוי לשמור על קשרים12)

 עם בני משפחה וחברים;
 
 ( האפוטרופוס יתייעץ בהתאם לצורך עם גורמים מקצועיים 13)

 ובני משפחה ואנשים אחרים הקרובים לחסוי לשם קידום 
 טובת החסוי ורצונו והכל תוך שמירה על פרטיותו של החסוי.

 
 ורת:תמר פ

 
 בהסכמת החסוי?

 
 מוריה בקשי כהן:

 
למשל  ,אם אתה מתייעץ עם בעלי מקצועאני חושבת שהנושא של הפרטיות נותן את המענה. 

צריכה את הסכמתו. לעומת זאת, אם  אלבן הזה אני יש להם את המידע, במוהילה שקשמטפלים בגורמים 
 - -איש זר אתה מדבר עם 
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 תמר פורת:
 

כאשר הורה שואל אותי על קורה מה ת. נוסח של פרטיו יש עודעל החוק, כי אני לא רוצה לעבור 
אני חושבת  שניתק איתו את הקשר? הוא שואל אותי באופן כללי. זה יישאר לשיקול דעתי?מצבו של חסוי 

 ."בהתאם לרצונו או בשיתופו של האדם" :שניתן לכתוב
 

 אילת ששון:
 

מדברים כאן על התייעצות יזומה מצד האפוטרופוס  הסיטואציה שתיארת לא נכנסת לסעיף. אנחנו
כשהוא חושב שזה נדרש לצורך הטיפול בחסוי. זה לא כמו גורמים חיצוניים שמגיעים  ,אל גורמים אחרים

 ומבקשים ממך לקבל מידע. 
 

 יותם טולוב:
 

 תמודדות כל הזמן. הזאת הכי זאת שאלה ממש משמעותית, 
 

 תמר פורת:
 

 יום יומית.
 

 וב:יותם טול
 

אם מערכת . הלאפוטרופוסים סביב השאלה אם משתפים אותם או לאיש מתח בין בני משפחה 
גם אלא  בלבד, או תפישה שזה לא רק החסוי ופוס והחסוירטהיחסים, כמו שאמרת קודם, היא אפו

 המשפחה שלו? 
 

 תמר פורת:
 

  אבל רוצים את הסכמתו. אנחנו רוצים את כולם,
  

 שמחה בניטה:
 

 שמטפלת בו. או עמותה
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 ,שלו הסעיף הזה מדבר על נקודת המבט של האפוטרופוס, על הצורךש , כמו שנאמר,חשוב להגיד
ת של בן המשפחה לקבל מידע. עם גורמים רלוונטיים, לא הזכוייעץ להת לענייןההבנה שזה חשוב מתוך 

הזה של מסירת מידע למישהו הקשר באת חוק הגנת הפרטיות רנו לא השאאסעיף נדמה לי שלא קבענו 
חוק הגנת  לכן -בנוסף לזה, כי על פניו אין זכות  אני מוכנה שנעשה איזה שהוא חושבים אם יש צורך .אחר

משהו כשלא מדובר על  ,לבן המשפחה שלא בהסכמתו של אדםמידע רפואי יימסר ש -הפרטיות חל כאן 
דברים שהם יותר קונקרטיים. אני חושבת שחוק ל המצב שלו ירד או עלה, אלא עאם  -שהוא מאוד כללי 

  - -לראות אם יש משהו שאנחנו צריכים  מנת-, אבל בואו ניקח את זה עלהגנת הפרטיות נותן מענה
 

 יזהר דמארי:
 

כמה  :הרבה שאלות מתייחסות לרכושו. אחת השאלות שהאפוטרופוסים נשאלים על ידי משפחה
 .כסף יש לו בבנק

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 אין פה הגבלה.  אם האדם הסכים לתת מידע, לדעת. םלא רשאיממש הם 

 
 תמר פורת:

 
כל אחד רוצה לדעת כמה ני מדברת על הפרקטיקה. אפונים אלינו בני משפחה שיש מתח ביניהם. 

 מצד שני, אתם מדברים על הגנה. הוא נתן לאח. , כמה הוא הוציאעלה, כמה 
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 אילת ששון:
 

 ת גם היום היא שבאותם מקרים בודדים שבהם ביתואיצהמכי  מספרת,לא דבר חדש מה שאת זה 
זה נכתב בהחלטה יחד  המשפט מתרשם שטובתו של החסוי מחייבת שיהיה דיווח למישהו מבני המשפחה,

 ,. רוב המקריםת החסויהיא טובשל בית המשפט עם המינוי. יש מקרים בודדים כאלה. נקודת ההסתכלות 
את  אשר מוחלט כן למנותכ .משפחהתוך השל מתח בסיטואציות הן  ,בענייןיסטי לא עשיתי מחקר סטט
אותו על מנת לשמר את הקשר בין  לקרוב משפחה אחר ידווח מחליטים שהוא ,אחד מקרובי המשפחה

כשמחליט בית  כל הזמן לסחוט את המידע מהחסוי.ינסה יהיה כל הזמן בחשדנות ו, שלא קרוב משפחה
העברת מידע לגורם טובתו של החסוי מחייבת שיש לו, שטיפוליות ות צהמל המשפט, בדרך כלל על בסיס

משיך לשמר קשר יציב הוא יו ישמור על הירושה שלו, אלא בשביל שיהיה שקט אחר, זה לא בשביל שהוא
שהיא  אותם מקרים אני לא חושבת שיש איזולמעט  זה נכתב בהחלטת בית המשפט. ולא חתרני עם החסוי.

 סמכות לאפוטרופוס למסור את המידע. איזו שהיא וא זכות לקבל מידע
 
 תמי סלע:

 
   לבית המשפט.מוגשת בקשה ואז או שזה קורה בהמשך הדרך, 

 
 יותם טולוב:

 
 ,כדאי שהאופציה הזאת תהיה כתובה בחוק, כי היא לא לנגד רוב השופטים. צריך שתהיה אופציה

חלק מהמפרט שהם צריכים להחליט  שזה יהיה, להחליט שמידע מסוים יינתן ,סממנים אפוטרופוהם כש
  נת רוב השופטים האפוטרופוס הכללי הוא האחראי.. מבחיהם רוצים עוד מישהואם 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 אתה לא מזמין פה דברים שאולי דווקא פוגעים בעמדה שלך. השאלה אם 

 
 יותם טולוב:

 
 אם יש כלי, אני מעדיף שהוא לא יהיה במחשכים.

 
 סן סלומינסקי:היו"ר ני

 
 הוא ייהפך לנוהל קבוע. ,להיות שאם תכתוביכול 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
חובותיו של מיופה הכוח  בהקשר של ייפוי הכוח המתמשך לגבימאוד דומה דן בגרסה  1ה67סעיף 

כלפי הממנה. לקחנו את הסעיף המקורי, שינינו אותו שם, ועכשיו עברנו על הסעיף המקורי שכתבנו ביחס 
ויי הכוח המתמשך. רוב הדברים הם דברים דומים. בכל זאת יש שינויים מסוימים בהיבט הזה שעדיין לייפ
זה המתווה, זה  הכוח המתמשך הוא רף שהוא לא רצון., של המינוי בייפויי 33לסעיף גם וזה קשור  ,הרף

צורך לשם יש ש, על כך אנחנו יודעים שיש מחלוקותו ,ם מצביםתבאה באו תסורופטאפוהמוסד המשפטי. 
קום של רצון פה הוא המ , מה שהגדרנו טובתו של אדם.של האדם ירה על זכויותיו, אינטרסים וצרכיושמ

 קצת שונה בנקודות מסוימות ממה שכתבנו בהקשר של ייפוי הכוח המתמשך. 
 

להתאים,  נו את ההנגשה, לנסותאני אגיד משהו כללי על נושא ההתאמות. כל הזמן השארנו ל
שנחקקו  ,זה משהו רוחבי מאוחר יותר. עבדנו סביב הדבר הזה בימים האחרונים. תקנות הנגישותליצור אי

 בחוק,קבעו נורמה לשירות ציבורי במובן רחב שמוגדר  ,יותלאנשים עם מוגבלוזכויות ק שוויון וחבהתאם ל
שירות הן מתי השירות הציבורי הזה חייב לתת את אותן התאמות. ההתאמות שמפורטות היום בתקנות ה

הוראה לגבי אפילו יש שם  .דברים , על כל מיניפישוט לשונימדברות על הן התאמות רחבות יחסית, 
שהם ברף יחסית גבוה. לפי בירורים שאנחנו ערכנו, התקנות האלו ודאי חלות על בתי המשפט.  םסטיאוטי

השוויון כבר חוק כי א ות אם להשאיר את הנוסח כפי שהו, וכאן הייתה לנו התלבטלט חושביםאנחנו בהח
כלוסייה אובמדובר פה בחוק שעוסק ישירות מכיוון שש ,קובע שבית המשפט חייב לתת את ההתאמות

, זה לא כתוב מבחינת בירור שערכנויש מקום לחזור ולהדגיש את זה.  ,היא אנשים עם מוגבלות שחלקה
אנחנו  בים היום לתקנות הנגישות.דין מחוים עורכי הג ו לעשות התייעצות כמה שיותר רחבה.ניסינ בחוק.

. החוק תלרף הנורמה של תקנות חוק הנגישו תעלול כוח ולא אפוטרופוס בחיי היוםה מיופם לחייב ילא יכול
לכן אי אפשר לומר על אותו בן משפחה או על אותו ורי, בי, הוא חל על שירות צas is הזה לא חל עליהם

לא  .נושא של מידעב. מה הוא כן? הנגישות תקנותהגבוה של הרף לעמוד בכל היום מיופה כוח שהוא חייב 
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באמצעי  שותוך שימ ק לתת את המידע, אלא נכון לתת את המידע בשפה פשוטה, ברורה המובנת לו,מספי
תומך בקבלת ההחלטות בדלת האחורית, החנו יודעים שכולם רוצים להכניס כאן את אנ עזר שיש ברשותו.

 זהשל האפוטרופוס  ותיוחוב לכןהמלך, כנס בדרך ילת החלטות צריך להבקבבים שתומך שובל אנחנו חא
לא ה המובנת לו, אלא רק בשפאלא לתת את כל המידע  לא להפוך להיות עכשיו תומך בקבלת החלטות,

ח. אגב, זה היה גם בנוסח סואנחנו נעביר איזה שהוא נבאמצעים שיש ברשותו.  פשוטה וברורהבלשון 
  יותר להדגיש את זה. רוצים טיפה רק שאנחנו הקודם של מיופה הכוח,

 
 יותם טולוב:

 
רווחה.  בורי כולל שירותייביר מה זה שירות ציבורי. שירות צחוק שוויון זכויות יש נספח שמסל

סה נהרף הזה של תקנות נגישות. אני מ צריכים להיות עםשירותים שניתנים בלשכה לשירותים חברתיים 
מבחינת  שהאפוטרופוס ייתןלבין השירות סל שיקום נותן, שעובד סוציאלי בבין שירות להבין מה ההבדל 

 .חובת ההנגשה לבן אדם
 

 מוריה בקשי כהן:
 

ההגדרה יש הגדרה בחוק. נותן השירות. אלא גם מי  ,החוק לא רק אומר מה הם סוגי השירותים
אנחנו לא מדברים על בחוק לא חלה על אותו אפוטרופוס שממונה על האדם והוא בתוך היום יום שלו. 

חושבים  אלאנחנו . ת שחולקת על זהן הרחב. אני מוכנה שמישהו יעביר לי תזה משפטיב, גם לא במותשירו
 אדם הפרטי זה חל. ה לעש

 
הייתה שאלה על התאגידים. א', אנחנו לא עד הסוף הצלחנו להתייעץ עם כל הגורמים כדי להיות 

לה שהם יותר בהיבט יש כאכי  ,בין תאגידים כאלה ואחרים יםלאני מאמינה שיש הבד ברורה.עם תשובה 
לא  סוג של הרחבה של אותו אפוטרופוס פרטי. יש כאלה שהםו, עליהם חלותשל החובות שן בוהציבורי במ

ברור מחוק שוויון זכויות. את זה אפשר לכתוב. חידדנו את זה עד היום. מה שלא יהיה, זה לא יגרע 
 אנחנו ת ומהתקנות לפיו.מחוק שוויון זכויו לא גרענו פה ייכתב שהוא חייב. י שמחויב לתתמעל לחלוטין ש
חייב להעביר  ,. מצד שני, אנחנו רוצים להעביר את אותו מסר שגם מי שלא חייבפה להוסיף לא רוצים

ברים ד . יש לנובאמצעי העזר שיש ברשותו של האדם שולאדם, תוך שימומובנת בלשון פשוטה וברורה 
  בסופו של יום לא יועבר לו המידע. י אותו חסוי או ממנה שבגללםיות חסם בפנהלשיכולים 
 

 רונן יצחק גיל:
 

לפני כן אני חייב גילוי נאות.  דמים, אבלובדיוק כפי שהערתי בדיונים ק שהומאני חייב להעיר כאן 
ח ייפוי הכוו נתמכתכמו קבלת החלטות  ת. בדיוקפורמאלימשפטית הכשרה שום אני לא עורך דין, איו לי 

מתוך גישה מסוימת. הגישה וקרמה עור וגידים כך גם הנגישות לא נולדה יש מאין. היא קמה המתמשך, 
. יש לי הרגשה לשון החוק או רק השדה המשפטי ,ק, לא בהכרח החוהביקורתית למוגבלויותגישה ההיא 

שנה לי מה יש בצד כלל לא משנעשה כאן איזה שהוא ניסיון לשייף פינות. כשאני ניצב מול מדרגה, זה ב
יש שם אדם פרטי, האם יש שם  םאני של המדרגה יש שירות ציבורי, ההאם בצד ש -השני של המדרגה 

צד אני לא יכול להגיע ל דירה. ברגע שאני ניצב מול מדרגה שירותים, האם יש שם מסעדה, האם יש שם
היא מדרגה מנטלית.  זית, לפעמיםהמדרגה היא לפעמים מדרגה פי שכנגד, אני לא יכול לגשת אליו.

שצריך פישוט  זה בסדר לאדם ,לוכשאנחנו באים ואומרים שהמידע יימסר לאדם בשפה פשוטה ונגישה 
זה כים אחרים. לא תמיד יש לאדם את כל אמצעי הנגישות שהוא צריך. אני חושב שלשוני, אבל יש גם צר

לתוקף, על  צב שבו ייפויי הכוח צריך להיכנסע למ, שהגישחשב מראש על ייפויי הכוח אדםחשוב דווקא ל
ברים על האנשים שעבורם הצרכים האלה הם דמשכבר מונה לו אפוטרופוס. אנחנו  אחת כמה וכמה אדם

כבר מונה לו אדם שינהל את ם, הם צרכים לגשת לדברים. אני בהחלט סבור שבן אדם שיצרכים קיומי
, ונותרתיולות, לכיבהתאם לקשיים, לשזה , ים לונגישם יהיו הופן ש, מן הראוי שינהל את ענייניו באענייניו

מה אין לו כרגע, אלא בהתאם לקשיים , יש לו כרגעשלא בהתאם למה  צרכים של האדם עצמו.לרצונות ול
 ון שלו. זה המקום שממנו אני בא.צרול לצרכים שלו ,שלו, ליכולות שלו

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
 ס ישמע את דעת החסוי וישתפו בכל)א( האפוטרופו1ה67  דרכי קבלת

 עניין והחלטה הנוגעים אליו ויתייעץ עמו, אם ניתן לברר  החלטות בענייניו
 את דעתו; לשם כך ימסור האפוטרופוס לחסוי את המידע  של החסוי

 הדרוש לו באופן שמותאם לצרכיו, לרבות מהות העניין   
 רונותנשוא ההחלטה או הפעולה, החלופות האפשריות, הית   
 והחסרונות שבבחירת כל אחת מהן ואת המלצתו של   
 האפוטרופוס, אם ישנה, והטעמים ביסודה;   
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 מוריה בקשי כהן:

 
 שימו לב לרף השונה ממה שעשינו בעבר. זה כמו בייפויי כוח מתמשך, שניתן לברר את דעתו. 

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
 וטרופוס)ב( בקבלת החלטות בעניינים שבסמכותו יפעל אפ  
 לפי המפורט להלן:  

 
 

 א35אם נתן החסוי הנחיות מקדימות כאמור בסעיף  (1)
 בעניין מסוים, יפעל האפוטרופוס באותו עניין בהתאם

 לאמור בהנחיות המקדימות, בכפוף להוראות סימן
 .1ו' בפרק שני 

 
 לפי רצונו –אם לא נתן החסוי הנחיות מקדימות  (2)

 ניין ואת של החסוי אם הוא מסוגל להבין את הע
 משמעות ההחלטה, אלא אם הוא סבור שההחלטה 

 תגרום לפגיעה של ממש בחסוי.
 
 אם החסוי לא מסוגל להבין בעיין ולהבין את משמעות (3)

 בהתאם לטובתו של החסוי, תוך התחשבות –ההחלטה 
 ברצונו.

 
 אם לא ניתן לעמוד על רצונו של החסוי וגם לא (4)

 היה מסוגלעל רצונו הקודם, בהתאם להבעת רצונו כש
 להבין בדבר או כפי שניתן ללמוד מהתנהגותו בעבר

 בהתאם לטובתו  –או מהשקפת עולמו ואורח חייו 
 של החסוי.

 
 בעניין רפואי מהותי ובעניין אישי מהותי, לא יפעל (5)

 אפוטרופוס בניגוד לרצונו של החסוי אם הוא מתנגד
 בשעת מעשה; אם נותרה מחלוקת בין החסוי 

 האפוטרופוס להגיע עם החסוי לידילאפוטרופוס ינסה 
 הסכמה, ואם לא הגיע עמו להסכמה, יפנה האפוטרופוס

 לוועדת אתיקה או לבית המשפט בבקשה למתן 
 הוראות, לפי העניין;

 
 רייך:-מיטל סגל

 
וק עכשיו בעיצומו של מבחן מאוד מעניין ידבאנחנו רפואי. הטיפול ההייתי רוצה להגיד משהו לגבי 

. יש מצב של קושי לברר את דעתה על רקע 90י מאוד קשה באישה מבוגרת בת טיפול רפוא של ניסיון לבצע
על ידי הופנה אלינו  הזהמקרה הייתה החלטה של רופאים שאמרה שצריך לקטוע את רגלה. מצבה. ה

גומי להיות חותמת  הוא לא יצטרךהאפוטרופוס במטרה שנקל עליו את המלאכה, שנהיה צד בהליך, ש
 .ת קשהלפעולה כזא

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 מדובר בסכנת נפשות?

 
 רייך:-מיטל סגל

 
ל יש זיהום המצב הוא לא מצב חירום, אב מדובר בסכנת נפשות, לרופאים יש סמכות לחתום.כש

 היא לא דוברת עברית. הבאנו מתורגמן, ר איתה, אבלניסינו לדבהאישה,  ברגל. אנחנו ביקשנו לפגוש את
סר היכולת שלנו והרפואי, עכב מצבה הפיזי וח המצבעכב ביקשנו מה שנוכח מצבה.  היה קשה מאודאבל 

 לזיהום, שזה העניין של תוחלת חייה רמעב יתייחסו לכמה פרמטרים נוספיםהרופאים שזה  ,להבין אותה
נתנה בית המשפט השופטת ב .שלה איכות החייםהסיכוי להארכת החיים שלה אחרי הניתוח ו היום,



 ועדת החוקה, חוק ומשפט
21/02/2016 

 

14 

ע שעבר בו היא מבקשת מבית החולים להתייחס לפרמטרים האלה לפני שהיא נותנת החלטה בשבוהחלטה 
במסגרתה  .חדשהחוות דעת הרופאים בעקבות הפנייה שלנו כתבו לגבי הניתוח. חזר העניין לבית החולים. 

 למה אני מספרתלכן הנזק עולה על התועלת. ת, תברר שהאישה נוטה למוהשלאחר בדיקה נוספת הם כתבו 
בצורה מאוד  לפעול בולכם את הסיפור הזה? כיוון שזה לא מקרה ראשון. אחד הדברים שאני מנסה 

 ,כפנייהפנייה לבית המשפט להשאיר את הרפואיים. אני חושבת שהטיפולים המשמעותית זה בנושא של 
עו בית המשפט מעצם טבל. רופאיםהלהמלצת  גוף שנותן אישוראיזה שהוא לבית המשפט להיות אומרת 

את   את האדם,להביא  את הכלים המקצועיים לבוא ולקבל את ההחלטות האלו, ולכן יש מקום לאפשראין 
מכיוון הוא עושה סך הכל את עבודתו.  העמדה של הרופאים.את  שיביאהאפוטרופוס את העמותה או 

 לעניין כי אין לו את הערך הנוסף המקצועי את האחריות על ההחלטה של הרופא הוא לא יכול לקחתש
  המשפט שייתן את ההחלטה. הוא פונה לבית ה,הז

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
 לבית המשפט? למה לא פניתם

 
 קריאה:

 
 הפרשנות של משרד הבריאות, נכון להיום, היא שוועדת אתיקה לא יכולה לדון בעניינו.

 
 רייך:-מיטל סגל

 
, פשוט לייצג את עמדתו. נגדאם הוא מתבהליך. מיטבית היא להביא את האדם בצורה האפשרות 

 התחלנו לחפש מסמכים כדי לראות אם אי . הלכנו לבית אבות,חרי רצונהניסינו להתחקות אנחנו אגב, א
את האנשים בכניסה לבית אבות לשאול  חבל מאוד שאין הנחיה שאומרת שחייביםפעם האישה נשאלה. 

אחד לא ידע להגיד מילה אחת על  שאף 90מדובר באישה בת ב. אוד מאכזממה רצונם במצבים כאלה. 
על התוחלת, על דיברנו על איכות החיים שלה,  ,כשבאנו לבית המשפטרצונותיה.  העדפותיה, על עולמה, על

לראות אנחנו רוצים ש התמונה המלאה,שההחלטה תינתן על סמך  נחנו רוציםהארכת החיים, אמרנו שא
ם. ימערכה שאין בה רעים וטוב קשה. זאתוד מאה שהיא כל הקשת. ההחלטה הייתה לא לנתח, החלט את

ו אימא שלנו. אם האדם לא יבוא פה לידי בואו נסתכל כאילו זזו מערכה שהיא קשה, אבל היא אומרת: 
לא כי בית משפט לא עושה את  את עבודתנו , אנחנו לא עושיםמשפטהבית ידי לרק זה יועבר וביטוי 

טעמו י מאו מ. אנחנו חייבים לאפשר לאדם לעניין הזה רבעמאת הכלים ין עבודתו, אלא כי לבית משפט א
או לקבוע קריטריונים לאיזה פרמטרים צריך לתת כאן את הדעת, אחרת זה  ,ברר את הדבריםול בואל

הם  בית המשפט מאשר כי אין דרך לבחון. במצבים כאלהכש ,מועבר, כמו שקורה כל השנים, לבית המשפט
טען את הדברים בשם האדם. זה מה א תמיד יש איך לממן. אין מי שילא תמיד יבקשו חוות דעת נוספת. ל

אני רואה  אנחנו עוברים ופוגשים אנשים במצבים האלה. כיוזמה שלנו באגף לסיוע משפטי.עושים  שאנחנו
שאיר האני מאמינה בזה. אני חושבת שככה ל הרבה מאוד לעניין הזה,בזה חשיבות גדולה. אני מקדישה 

אפשר לבן אדם לבוא לידי ביטוי. זה לא מ פתח מאוד גדול לאשר את הטיפול הרפואי. פשוט ישאיראת זה 
 בל, זה פספוס.ח
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

את החובה כדי להחליט לפעמים לגבי חיים של  מטיל עלינו ב"ההק .הסיטואציות האלו הן נוראיות 
האם לקטוע את הרגל ואיכות חייו תיפגע  -האלו מה עדיף בין הדילמות או איכות החיים שלו, לגבי אדם, 

אבל אז מאריכים את החיים שלו, או הפוך, לתת לו את איכות החיים אבל לקצר את חייו. איזה בן אנוש 
  - -ברירה, אבל אם לא  כי אין לו צמו, הוא יכול להחליט לגבי עשמסוגל עצמומסוגל? אם מדובר באדם 

 
 רייך:-מיטל סגל

 
להגיד: הוא ויכול לפנות לבית המשפט לפי העניין תנגד, האפוטרופוס ם מדאחשוב להגיד שכש

התנגדות הזאת אנחנו יד שבגמתנגד על רקע חוסר מסוגלותו, על רקע מצבו, על רקע אי הבנה. חשוב לה
 משפט. הבבית  לכן חשוב להביא לידי ביטוי את ההתנגדותעולם ומלואו, מוצאים 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
קבלו את ההמלצה של הם ירה את זה לבית משפט, מה השופטים יכולים לעשות? מעבי אתאם 

נחיה קבעו. מה שמיטל מציעה זה שתהיה הלפי זה הם י את האדם.הרופאים במידה ואי אפשר לשמוע 
לרופאים ולהגיד: רבותיי, הקריטריון  ת הרופאים, אלא להחזיר את זהצללבית המשפט לא לקבוע לפי המ

  חד, אלא יש רשימה של כמה קריטריונים, תבדקו ותנו לנו תמונה על כל המכלול.ן איורהוא לא קריט
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 רייך:-מיטל סגל

 
יקה, איש תקצועית שיש בה איש משפט, איש ארב מאיזו שהיא ועדה להקים אפשרות שתהיה או 

 ש בו מקום שהואישלאדם עצמו גוף הוק, אלא תיקה לא של גוף שמלווה ומתכנס אד ועדת א רפואה.

  אמיתי.
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

 .בי שמיעת האדם, שזה החלק הכי חשובגל ,36כשנדון בסעיף  ,צריך לחדד
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 מה אז בית המשפט עושה?  מה במידה ואי אפשר לשמוע את האדם?
 

 אילת ששון:
 

 פור שלבסיהאדם.  להתחקות אחרי רצונו שלדווקא הרצון של בתי המשפט הוא למצוא דרך 
שלנו אמרה במשך כל חייה שהיא רוצה למות אימא  :הם אמרוהתנגדו, אפוטרופוסים רגל הכריתת ה

  על כריתת רגל. היועץ המשפטי לממשלה נדרש להגיב לבקשה. נחתוםשלא  ה אותנוהשביעהיא  .שלמה
 כבד את רצונה של האישה.רוש אמרנו לבית המשפט שיש מקום ליבפ

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 ?שנות חיים 10עוד לה יכולה לתת אם הכריתה גם 

 
 אילת ששון:

 
  - -בוא נאמר שברוב המקרים 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
  - -שנות חיים נוספות, רק באיכות חיים נמוכה יותר  10אם הכריתה יכולה לתת לה 

 
 אילת ששון:

 
גדיר את הלניתן  הנקודה שלאעונה על ראש, בדיוק -עכשיו, אדוני היושב אדרבא. מה שאתה שואל

לבדוק את צריך בכל מקרה  ה בתוך החוק. כל מקרה נבחן לגופו, כל מקרה ונסיבותיו.הפרמטרים האל
  מה מבקשים להימנע לעשות או לא לעשות. , שכן ייוותר לאדם אורך החיים

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
א אל לא יקבלו המלצה של הרופאים םיהשופטשאני מבין מדברי מיטל זה ש שהחידוזה ודאי, אבל 

רך חיים, איכות או –ות לאותו מקרה פיתיי, קחו את כל מכלול השאלות הספציוביפנו לרופאים ויגידו: ר
 גדולה להסתכל על זה ולקבל החלטה.  לשופטים תהיה יכולת הרבה יותרים. במצב כזה רחיים, כל מיני דב

 
 אהרון מלאך:

 
 התי של אישה קשישה שלקמקרה במחוז שללי יש ה שאמרת. יש לי דוגמה נוספת שמתחברת למ

ית, היא עבדה במשרד החוץ טגניהיא אינטל - תבדמנציה מאוד חריפה, אבל יש לה יכולות מאוד גבוהו
יור מוגן. היא הגיעה למצב שרצו להכניס אותה למחלקה של תשושי דמאוד בכירה. היא גרה כיום ב במשרה

כדי לפעול ככל הניתן פוס הלכנו רוטהמצב בדיור המוגן. אנחנו כאפוסכנת את כי אמרו שהיא מ נפש,
עם תכנית טיפול שתוציא אותה הרבה החוצה כדי שלא תהיה , עם מטפלות, אותה בדיור המוגןלהשאיר 

הראתה לי תיעוד של שיחה שה אלי וגישם ותפריע לדיירים האחרים. העובדת הסוציאלית בדיור המוגן נ
מבקשת שאם אני אגיע למצב ני א :בשיחה היא מבקשת בפירושכאשר , שנים 10-כ שהיא עשתה איתה לפני

שאני לא אמשיך כדי של תשושי נפש סגורה תכניסו אותי למחלקה  אתחיל לאבד את כבודי,ו של דמנציה
יש מקרים שאנשים מגיעים למחלקות של  ואנשים ימשיכו לראות אותי במצב הזה. לחיות ככה בקהילה

בין  על פער מאוד גדולכאן מדובר  , אבלבדיור המוגן אין טעם להשאיר אותםכבר ב שבמצתשושי נפש 
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אני  מתפקדת ברמה מאוד גבוהה.ש טיתגניינטלאאישה מאוד היא . התפקוד לרמת מנטליותהיכולות ה
שכשהיא תגיע למצב של דמנציה יאשפזו אותה  ביקשההיא  בין מצב שבומוצא את עצמי כאפוטרופוס 

כדי  בו אני רוצה לעשות הכל בין מצבשהיא לא תראה את העולם הרחב, ל סגורה שיש כךכי במחלקה ה
 אם אוד משמעותי.זה מ בב.בקהילה, עם אנשים, לצאת ולהסתו, לגור בדיור המוגן לתת לה להמשיך

  .הייתי צריך לסגור אותה ,עולות על ההוראות כמו שהובהרו בסעיףהיו ימות ההנחיות המקד
 

 תמר פורת:
 

 על ההנחיות המקדימות?  ם רצונה גוברהא
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 זו דילמה. 
 

 מוריה בקשי כהן:
 

ופוס רטהאפווהנחיות מקדימות זה מקרה נדיר יחסית. אנחנו חוששים הפוך בדרך כלל, שאדם נתן 
ני חושב כי אמבחינתך, פוגע  למשהו יותר מחמיר מבחינתך, יותרלא צריך לכבד את זה, אני הולך  :יגיד

אלא אם כן זה יגרום פגיעה של ממש בחסוי.  :לכן אמרנויחסית,  ריהמקרה שלך הוא נד. ךטובתלשזה 
מקרה רצינו לתת את המקום דווקא להנחיות המקדימות במקום של כיבוד רצונו של האדם. יהיה מענה ל

 שלך.
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

  ההנחיות המקדימות.ר על גוברצונו העכשווי , עדיין מביןבן אדם אמרנו שאם ה
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 זה ודאי.
 

 רונן יצחק גיל:
 

מתחלק בעצם גיש דבר אחד בדברים שלה שדולהאני רוצה לחזק את דבריה של ידידתי מיטל 
נאמר שיקולים יותר רחבים מהפריזמה הרפואית.  ,חובת השמיעה של האדם עצמו, ושניים ,דלשניים. אח

ה להיות ועדת האתיקה, אלא כיזו הייתה צר אני מגיעשממנו מקום ועדת האתיקה. מה כאן כבר שזו בעצם
ביותר של הגישה הרפואית  סידים הגדוליםכבות מהחרהיום מו-שבפועל , לצערי כי רב, ועדות האתיקה דה

, בלי שום ידע, בלי שום קמצוץ של ידיעה תאו לא פורמאלי ת, בלי שום השכלה פורמאליסנפר אקסל
אוכלוסייה ה שהיאת ה של אנשים עם מוגבלויסיפריזמה של הסתכלות אחרת על אוכלובלי ת בכלל, שקיימ

. הלכה למעשה, עם כל הביקורת שכבר השמענו כאן עד כמה לא שומעים את האתיקה עוסקותשבה ועדות 
ם במקרילא שום מחקר, סטית וני יודע, לא עשיתי כאן עבודה סטטיהאדם בבתי המשפט, לפחות ממה שא

הייתי מאוד רוצה  .מוע את האדם עוד פחות מבית המשפטהקשים ביותר דווקא ועדות האתיקה נוטות לש
ט בעניינים כאלה להסתכל להחלי ואיר לו בבודיגבעצם , המשפט כוח בידי ביתיותר ח כאן ייתן וסשהני

 ואיות. פרמעבר לחוות הדעת ה
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

ודה הנקעד היום כי יכול להיות ש שמיטל אמרה להכניס לפה,את מה אם אפשר שאלתי קודם 
ראייה כוללנית יותר. השאלה אם יש פה היחיד. אנחנו רוצים שתהיה  הרפואית הייתה האלמנט המרכזי

 .םירדבמלעשות את זה במסגרת שאנחנו עכשיו אפשרות 
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

 של האדם.  יש שתי נקודות. אחת, העניין של השמיעה
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 זה פשיטא.
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 לוי:-נועה ברודצקי
 

  - - להנחות את בית המשפט השאלה אם
 

 אילת ששון:
 

 הם כל כך שונים אחד מהשני.המקרים לתת הנחיות מקדימות? 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

למרות החשיבות הגדולה אומרת שש תהנחיה כולל , אלא1,2,3,4אנחנו לא נותנים הנחיה 
כתוצאה ולבקש מהם ראייה גדולה יותר. לרופאים  לחזורצריך , פרופר דעת הרפואיתהחוות רכזית בהמו

ם לא אומרים את, חוות דעתם השתנתה. את המכלול בדוגמה שהיא נתנה עשויהרופאים שמהבקשה 
   שייקחו את כל המכלול בחשבון. איםפורשיגידו לכי כל מקרה הוא לגופו, אבל  ,, ג''', בופטים אלש

 
 קריאה:

 
 אני לא יודעת אם אפשר לנסח כזה דבר בחוק.

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 אני שואל אם אפשר.

 
 סימונה שטיינמץ:

 
האלה חידוש. הדברים  אנראה לי שנדרש להגיב לאמירתה של מיטל. אין בזה שום דבר שהו

ומת אחוזי הפגיעה של איכות חיים, אחוזי הצלחה לעהן שאלות שאלות מובאים בפני בית המשפט. ה
שנה של מתן  20את זה מתוך ניסיון של או אחרת. הדברים נעשים. אני אומרת  בעקבות התערבות כזאת

הרופא.  לשאול שאלות את תיודעאני סביר ם אדאבל כם רפואיים, ענייניבלא מבינה חוות דעת. גם אני 
. נשאלות מגוון רב של בית המשפטי שיוכל לענות לשאלות כד גיע לבית המשפט,ופא להרהאנחנו מבקשים מ

שאלות לסוגיה הזאת. אין בזה שום דבר חדש. המקרים כל כך שונים אחד מהשני, שאני לא רואה אפשרות 
יה ההאדם שלהכניס את זה בחקיקה. אני גם אקדים ואומר שגם אם אנחנו יכולים להתחקות אחרי רצון 

בים רוצים לחיות גם במצהם רוצים למות,  אלנשים כשזה מגיע לפועל רוב האשבעבר, אנחנו יכולים להגיד 
 .גם כן. שוב, לא במקשה אחתמביאים את השיקולים האלה אנחנו ה, לאקשים. אנחנו מודעים לדברים ה

 צריך להתייחס לכל אדם ואדם. זה יכול להיות רק בהתייחסות הפרטנית בבית המשפט.
 

 מרים מהלה:
 

הרבה  .ני בית המשפט גם הנושא של איכות החייםבפנשקל אני חושבת שאכן יש מקרים שבהם 
ד במקרה שמיטל הביאה הוא הייצוג וה. אני מרגישה שהחידפיהדעת שמובאת היא רחבה ומקחוות פעמים 

או ים שבהם בוחרים למנות אפוטרופוס כמו במקרך להכניס לסעיף. העצמאי והנפרד. אולי זה מה שצרי
לתת ייצוג עצמאי. צריכה להיות ההחלטה פה כך נוגע לענייניו, דיון ששל הקטין עצמו בנציג שיביא עמדה 

לתת ייצוג עצמאי למישהו צריכה להיות , אבל ההחלטה האפוטרופוס הביא את הבקשה בפני בית המשפט
פול, אלא לחפש את הרצון ואת הזווית יהמטרה שלו היא לא הט, שט שלו היא שונה, ייחודיתבמשנקודת ה

במקרים האלה יינתן ייצוג  ,זאת אומרתלהכניס לסעיף,  אולי זה מה שצריך .נית של האדםהמאוד פרט
 האדם שצריך לעבור את הטיפול הרפואי. עצמאי למישהו שייצג את העמדה של

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
כשהנושא הוא יע את עמדתו ה. יש הבדל גדול מאוד בין אדם שמבאני לא רוצה לפתוח את ז

שכשהוא יגיע לסיטואציה מסוימת הוא יעדיף  כותבלפעמים אדם מגיע בפועל. זה שבין מצב ו, תיאורטי
עדיף למות על פני מצב שיקטעו לו את הרגל. את זה הוא נס למקום סגור לחלוטין, או שהוא ילמות או להיכ

הוא ש ד רגע כל כך חזקוע ועאדם לחיות עוד רגהשל הרצון אז מגיע בפועל, שזה שזה עדיין רחוק. כככותב 
ונה מרצונו שת להיו ליכו תיאורטי היהעוד כשזה רצונו שהיה אז יש פער גדול. עדיף לחיות בלי רגל. מ

 כשהוא לא יכולזה משהו אחר.  את רצונולא יכול להביע את רצונו. אם הוא יכול להביע כבר כשהוא  עכשיו
 הביע בעבר.אותו רצון שהוא הרצון הוא , לא בהכרח להביע את רצונו
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 :אילת ששון
 

 . הסעיף מתייחס למקרה אחר
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 עליהאין היא שאלה ששאלה הזאת ת. הלא דיברתי לגבי הסעיף הזה כרגע, דיברתי על תפישה כללי
דית כשאתה הורג ובהלכה היהלכן  ועד רגע,לחיות עוד רגע וכדי פתרון. אנחנו רואים שאדם נלחם בשיניים 

והרגת אותו,  לחיות עוד דקה או עוד שתי דקותהיה הגוסס הזה יכול אם י כ מיתה. למה? גוסס אתה חייב
 שתיים האלו זה עולם ומלואו. בואו נתעלם כרגעההדקה או אפילו . בשביל האיש בן אדם רצחתאתה בעצם 

שגם אם זה נעשה בפועל זה מכל הדברים שיש לנו . מה כרגע נס לזהכילא הייתי רוצה לה, מהדילמה הזאת
 משהו ב יקולים הרחבים.ששבית המשפט יעשה את הלגופו, יכול להיות ששווה להגיד בחוק  וכל מקרה

 .בריאותיחלק הלא רק ההשיקולים יהיו רחבים,  שיכול להיות נכון לכל סיטואציה
 

 אילת ששון:
 

 ניסוחו של סעיף בתוך החוק תיאלץ אותנו לבחור בין הדברים. אני חושבת שדווקא 
 

 קי:היו"ר ניסן סלומינס
 

  בלי לפרט?  לכתוב שהוא ישקול שיקולים רחבים את לא יכולה
 

 אילת ששון:
 

ל הדעת של בית המשפט ביחס ם את שיקוצצמהיום בחקיקה רק תהדברים  תהגדראני מרגישה ש
 לכאן. ואשקול לכאן ל יכול למה שקיים היום, כי היום הוא

 
 פיליפ מרכוס:

 
משליך גם על ייפוי כוח ומת מה שיהיה בעתיד לעהרצון עכשיו לגבי מה שהיושב ראש אמר 

ות אפוטרופוס לדין. יש שופטים נמל תבית משפט יש סמכולדיון. ו המתמשך שאני מקווה שיתקיים ב
את מה שאמרה מיטל הזה. אני מברך בכל לשון של ברכה משים בכלי תששים בכלי הזה, יש שלא ממתששמ

אחת. אמנם האפוטרופוס מייצג פעם תי בכלי הזה יותר ממשהשתיכול לומר על עצמי שאני . אני הבעניין הז
ארגוניים, משפחתיים וכהנה וכהנה. אם הוא , אבל יש לו אולי גם אינטרסים החסוינטרסים של יאאת ה

. לרופאים יש מטפל בעניין רגשיים שמשליכים על איך הואגם עניינים אמוציונאליים, יש לו  ,משפחה רובק
שנה  30-לפני כ ס לעניין הזה. גם לעובדים סוציאליים יש אינטרס זה או אחר.ניכזה או אחר, לא נ סאינטר

ממנים עורך דין  למה  לא אותם, שאלתי. הירושלמית לילדים ונוערעצה ומוועדה לזכויות הילד בהופעתי ב
 ההדבר התפתח. המועצה לשלום הילד פיתח הורים רבים. נתקלתי בהתנגדות זו או אחרת.לילד כאשר 

 12התפתח עוד בעקבות סעיף הוא כבר הצליח. הדבר פורת.  םת של ייצוג ילדים אצל השופט חייתכני
של ת בחוק הכשרו .שומעים את קולו של הילד. שם יש מנגנון שלם איך ת הילדלזכויולאומית בין האמנה ב

בנפרד מכל על מנת שהאינטרסים שלו ייצוגו  קטין או לעוברמנות אפוטרופוס ליש סמכות ל האפוטרופסות
ויב חיאמר שבית המשפט יהסעיף ם אאלה שמעורבים בעניין הזה. הסמכות קיימת. אני לא רואה בעיה 

 ולכאן. ת לכאןדעוש במקרה שי, הזודין, אפוטרופוס לחסוי או משהו ברוח לשקול מינוי אפוטרופוס ל
 

 רייך:-מיטל סגל
 

 את דעתו. כשאדם מתנגד או לא מסוגל להביע
 

 פיליפ מרכוס:
 

  לא רואה בעיה בניסוח.אני דווקא בסוגיה הזאת 
 

 יזהר דמארי:
 

ח סעיף בחוק הזה שיבוא ויאמר שבהחלטה אפשר לנס ,ם רפואייםיניניאני חושב שכשמדובר בע
 , תהיה חובת הגשת בקשה לאישור בית משפט.בלתי הפיכה , שזאת פעולהאיבר מן החי כריתת יבלג
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 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 . לא רק זה
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

ח שצריך להיות אפוטרופוס לדין, יכולים פשוט למנות מישהו לא בטו לגבי הנקודה של הייצוג,
רוצים לאפשר את הייצוג דווקא אנחנו כאשר את הטובה, מייצג בדרך כלל לדין  שייצג אותו. אפוטרופוס

ג הסיוע המשפטי ייצשר לקבוע שאפלהיות מיוצג, השאלה אם היום וא יכול גם בעיקרון השל הרצון. 
שנוגעים לצורך לים ושיקגם נכון שבית המשפט ייקח בחשבון ש במקרים האלה. האם אתם חושבים

 שדיברו עליהם? ליםו, שזה מכניס את השיקאיכות חייםהצורך בבטיפול, 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 . אני חושב שראייה רחבה יותר תספיק.לא לפרט
  

 אילת ששון:
 

 טב זכרוני, יש סעיף דומה לגבי ועדת האתיקה, מה היא צריכה לשקול.למי
 

 רייך:-מיטל סגל
 

אני לא כל כך מבינה את העמדה של סימונה מהרווחה בעניין עים. אני חושבת שיש פה תמימות ד
. חשוב לי להגיד שאותה עמותה שבועיים גוונים נוספים יין ולאפשרנעהזה. אנחנו יכולים להציף את ה

עכשיו אנחנו עושים עוד לא היינו מעורבים. חנו נא שביקש את החומר הרפואי.פנתה לבית משפט  קודם
שמצבו  ,90-האדם בשנות ל בית המשפט אישר ט ארצי כדי להנגיש את השירותים שלנו.קאיזה שהוא פרוי

רים שאני כל המקב. פחות משבוע אחרי הניתוח נפטרהוא  קטיעה של רגלו.לעבור  ,הרפואי היה מאוד קשה
ניתוחים של הקטיעה בסופו של דבר אחרי ה ני בכל הארץ מלווה מקרים כאלה,א, ומלווה בשנים האחרונות

במוסדות את  יל ובייסורים. ביקרתבבסהרבה פעמים גם המוות הוא ו ,כמעט בכלללא חיים  האנשים
    .אחרי קטיעת הרגלייםשים נאה

 
וגם מה שעשיתי  ,2003-ור דורון מ, של פרופסמחקרים, לא רק הפרקטיקה שאני חיה כל השנים

כי  דעתהחוות ללכת עם נאלץ כמעט גורף בית המשפט באופן ש ה במסגרת הפוסט שלי, מראיםשנה שעבר
גם בית המשפט וגם  רפואי, ואין הנחיות מרחיבות.ה , שהוא הגווןגוון אחדרק  . ישםאין עוד גווני

  .הלעניין הזהרבה פעמים לתת חותמת  האפוטרופוס נאלצים
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 חולי סרטן. לא רק קטיעת איבר, גם 
 

 יעל גרמן )יש עתיד(:
 

 כל פעולה פולשנית.
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

הדילמות האלו  .לא פשוטות תסרטן יש השלכו דווקא לא פולשנית. לטיפולים כימותרפיים לחולי
אני ראיתי מצבים  לגבי טיפולים שונים. יכולות להיות , הןהעיטגבי קודומות להן יכולות להיות לא רק ל

 שלא נתנו, או שהאיש אמר שאין טעם.
 

 זאב פרידמן:
 

פרופ'   היום זה דניאל אזולאי.ד"ר תו של ושראבלפני שנתיים מינינו ועדה בקרן לטיפול בחסויים 
עה. זה אחד הנושאים קטילא מדובר רק במקרה של רות רפואיות. ופרוצדב. עשינו עבודה ז'ק מישל

ית שבזה שצריך לרשום מה , הוא לא רק נושא רפואי. ידממ המורכבים ביותר. הנושא הוא מורכב, הוא רב
ל מקרה לגופו. ככל שנגביל זה כ כאשררפואיים, הם לא רק את השיקולישיקולים רחבים, המשפט ישקול 

 ע בחיי הפרקטיקה, בחיי היום יום. רק יפג
 



 ועדת החוקה, חוק ומשפט
21/02/2016 

 

20 

 פיליפ מרכוס:
 

 לצמצם את זה רק לטיפולים רפואיים. צריך לא 
 
 תמי סלע:

 
בחוק את לא מוצאת מאוד מתחברת לזה שהשיקולים הם מעבר להיבט הרפואי, אבל אני אני 

הסעיפים שמדברים על שיקול הדעת של להיפך,  האמירה שההחלטה צריכה ליפול בהתאם לשיקול הרפואי.
פט, כי הוא אמור לקבל החלטה שמשקפת את אותם האפוטרופוס אמורים להנחות את החלטת בית המש

מוגדרת כזכויותיו וכלל האינטרסים שלו, זאת אומרת, תו עקרונות. מדברים על רצונו ועל טובתו, כשטוב
, אבל גם ן לכל החלטה, גם רפואית. כמובן שבמקרים הקיצוניים והקשים זה הכי בולטכונזה  .בהכי רח

יודעת אם  אלשל האדם. אני איכות חייו חלטות מאוד משמעותיות על כל מיני הלגבי ורים גומקום מלגבי 
  דווקא לייחד אמירה כזאת זה יועיל.

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
מרגישים שכן  שהאנשים שנמצאים כאן וחיים את החוק את רואה , אבליכול להיות שאת צודקת

שזה  את זה, למרות שיכול להיותלהדגיש אלא לצמצם, שווה להבליט. אנחנו לא מדברים על לפרט או 
צמת שום דבר, רק נתת צמפגעת שום דבר, לא עושה את זה לא גם ממקומות אחרים. ברגע שאת משתמע 

 בנושא הזה. כן יכול להיותאני חושב שזה יהיה. הפסד אני לא בטוח שיהיה, רווח הדגש לרופאים על מנת ש
 

 מוריה בקשי כהן:
 

צריך לעשות, לא מה בית משפט. אני חושבת שהנורמה פה היא אפוטרופוס הסעיף הזה עוסק במה 
 68בסעיף קיימת היום האפשרות למנות אפוטרופוס לדין עצם  לגבי הנושא של בית המשפט,. נורמה טובה

איך להסדיר את איזה שהוא רעיון  שילכל אחד מאיתנו ש יכול להיות משרד הבריאות לא נמצא פה. לחוק.
ם. יש לי יקוסע זה לא הסעיף שבו אנחנו אני מציעה שלא נעשה את זה פה. זה בהיבט של בית המשפט.

  בעניין של בית משפט, אבל אני רוצה לעשות עליו שיעורי בית. הסעיף הזה עוסק באפוטרופוס.רעיון 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 תמצאי את הדרך לעשות את זה.מדברים על רצונו, אז רצונו של הפורום הזה שאנחנו  םא
 

 מוריה בקשי כהן:
 

נגיע תיכף  מדברת על איזונים.את זה גם בקטינים וגם בבגירים, ואנחנו רואים  ,הפסיקהאגב, 
לו  תלמנויהיה אפשר  ,צריךשכושוב, . לא מסננים יותר מידיבהקשר הזה  אנחנו .לסעיף השמיעה
  .שכתוב להתחיל ליצור איזה שהוא מנדט חדש מעבר למהלא דרוש כרגע . אפוטרופוס לדין

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 .מצם יותרהבנתי שהמושג "אפוטרופוס לדין" הוא מושג מצ

 
 מוריה בקשי כהן:

 
גמיש ביחס לדין באופן  סבית המשפט מפרש היום, גם על קטינים וגם על בגירים, את האפוטרופו

 ון. , לפעמים להדגשת הרציותר להדגשת טובההמינוי הוא  לפעמים  לאדם שבו מדובר.
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 כרגע אנחנו מדברים על אפוטרופוס, לא על בית המשפט, אבל תלכי ותבדקי את העניין.
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

דיבר על הסמכה של אפוטרופוס לתת הסכמה  הוא סעיף שבהצעת החוק המקוריתו 67סעיף 
ר רק על אשפוז לפי חוק טיפול בחולי מדב שהבאנו עכשיונוסח הלשימוש בכוח. הסכמה מגבילה,  הלפעול

 זה מעגן את המצב הקיים היום. נפש.
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 ו. אפוטרופוס לא ייתן הסכמה לאשפוז לפי חוק טיפול בחולי67  הסכמה לאשפוז
 נפש, אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בכתב המינוי ובהתאם  לפי חוק טיפול

 ם לאשפוז.להוראות בית המשפט בעניין או אם האדם מסכי   בחולי נפש
 

 מוריה בקשי כהן:
 

על דרך הפעולה של אפוטרופוס אתם רואים אותה מחוקה, שדיברה הייתה הוראה, שבמקור 
וז כפוי של החסוי. בשולחן פשלרבות אבמקום שיש בו החלטה בנושא של הגבלת חופש התנועה של החסוי, 

 כללי, בלי הגדרה שיקול דעתהעגול שקיימנו עם הארגונים עלה הנושא שלא נכון להשאיר איזה שהוא 
יכול  במקרה של אלימות במשפחהאם ה השאלה תשל הגבלת חופש תנועה. עללנושא של מקומות 

הייתה  הההחלטשמגביל את חופש התנועה שלו. צו הגנה הסכמה למתן אפוטרופוס בשם האדם לתת 
יחליט. זה עלה ו וסישמע את האפוטרופ שדןבית המשפט ש , אלאך בדברים האלהופוס לא יוסמרטשהאפו

ההנחה היא  הארגונים שאנחנו לא כותבים משהו כללי.קיבלנו את עמדת  בכמה הקשרים שדיברנו.
 טית, יתכבד בית המשפט וישקול. למישהו להגביל וצריך את הסמכות השיפושאין סמכות  שבמקומות

 
יו הרבה מאוד שקיימנו עלמשהו מאוד עדין יפול בחולי נפש, שפה אנחנו נוגעים בטנושא של ב

שום חוק ב המצב הוא שאין לנו וגם בהקשר של ייפוי הכוח המתמשך, יםטרופוסובהקשר של אפ דיונים
זה שהאפוטרופוס היה בא, בעבר ז כפוי של אדם. מה שקרה אפוטרופוס לאשפוהוראה בעניין של הסכמת 

ל בחולי נפש, ובעצם לטיפו עיפי הסכמה שנמצאים בחוקס וח אותםכמ ויסחותם על הסכמה בשמו של הח
 ז אדם בכפייה. פשמתי אפשר לא בחולי נפש לגבי על ידי זה על ההוראות שכתובות בחוק טיפול גמדל

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
 מה החוק היום אומר?

 
 מוריה בקשי כהן:

 
כשהאדם  היאאחת אפשרות ל בחולי נפש יש שתי אפשרויות לאשפוז של אדם. טיפובחוק ל

הבסיס הוא  .פזו אדם רק אם מתחשק לושכי לא יא מפסיכיאטר, ריך חוות דעת רפואיתכמובן שצכים. סמ
עכשיו  האדם. הסכמה כזאת יכולה להיות גם במצב שהפסיכיאטר מסביר לו: כדאי לך ההסכמה של

אפשרות שנייה למצב חמור יותר. הידרדרות המצב להתאשפז ולקבל טיפול מסוים באשפוז, כי זה ימנע את 
שר ק שישכאו תו, לו או לזול שבהן יש סכנה ד מאוד מוגדרותעילות מאושזה , ול בחולי נפשבחוק לטיפ

זה מחייבים את האשפוז. גנונים שונים נאו מ יאטר מחוזיפסיכזה ש ון,סיבתי בין המצב שלו לבין הסיכ
וד מאוד מאלמצב  רהוא התדרדבמצב ששל סיכון חמור,  רחוק נמצא ברף המאוד מאודכבר שהאדם במצב 

 את האשפוז.   האמצעים האחריםדרך שהמערכת כופה עליו דרך הפסיכיאטר המחוזי או  קשה
 

ם עצמו דברגע שהאמה קורה  רופסות וגם לייפוי הכוח המתמשך, זהטונוגע גם לאפ מה שעלה, וזה
 וד לא הגענו לרף המאוד חמור שלעם עצמו לא יכול להגיע, כאשר דהאברגע לא מסוגל לתת הסכמה מדעת, 

ית המשפט, ויש פה דילמה, לבוא בנחנו רוצים לאפשר להאם א ?פוז כפוי בידי המנגנון הפסיכיאטרישא
המצב שלו עד שהמערכת ות להידרדר נחכה לתת הסכמה מדעת לא כשיראם האדם ולהגיד ש

יאפשרו אשפוז במצב מוקדם או שצריך לאפשר איזה שהם כלים שתכפה עליו את האשפוז,  הפסיכיאטרית
 ?נותן את הסכמתו שאילו הוא היה בעל יכולת הסכמה מדעת הוא היה יותר

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
 הסכמה, לא הסכמה, מסוכנות. ק לא מאפשר את זה היום. החוק מכיר במצב שלהחו

 
 מוריה בקשי כהן:

 
כיוון שבאופן כללי האפוטרופוס מוסמך להסכים בשמו של אדם בכל מיני היבטים, עלתה השאלה 

פשוט חותמים ועוקפים על ידי זה את כל הדרך הארוכה היו סים וחוק אפוטרופרבפסיקה. בעבר ההזאת 
  של חוק טיפול בחוקי נפש.

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
 .וקחללא 
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 מוריה בקשי כהן:
 

הם נכנסים לפיו ללא חוק, אלא מתוך התפישה של חוק הכשרות המשפטית שאני לא יודעת אם 
שאין אפשרות מתוקף המינוי לאפשר  אומרת בית המשפט העליון בסוגיה פסיקתבנעליו של אדם. 

להידרש לסוגיה  טרופסותבצו האפו כן מאפשרת לבית המשפט לאפוטרופוס לתת את ההסכמה, אבל היא
אשפוז הכפוי. גם ל ופוס לתת הסכמה בשמו של אדםלתת הסמכה ספציפית לאפוטר, האשפוז הכפוישל 

ני כן רוצה להעלות פה, כיוון שאנחנו פותחים את הנושא, גם את ם בחקיקה. אד היוהדבר הזה לא מעוגן ע
 .ל ייפוי הכוח המתמשךשהנושא 

 
 ריבי צוק:

 
 הסכים גם לאשפוז הכפוי? אפוטרופוס יכול לבית המשפט העליון אמר שה

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 אם יש הסכמה. 

 
 ריבי צוק:

 
 כאן?זאת ההצעה 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
לא של האדם עצמו. אני רוצה ללכת אחורנית היא המפורשת היא של בית המשפט, ה כמההס

 נים שלנו כשכתבנו את הצעת החוק.לדיו
 
 לירון דוד:

 
האפוטרופוס וההנחיות בתוך ון, שלא הכרתי אותה מבחינת מינוי יהעל של אם זאת ההנחיה

 ה היום בשטח מבחינתרומה קעל. , מעניין אותי כמה פעמים זה הופהפסיכיאטרי לעניין האשפוז המינוי
  פסקי הדין?

 
 אילת ששון:

 
  לא עשינו פילוח, אבל אני יכולה להגיד לך שמדובר במעט מקרים.

 
 מוריה בקשי כהן:

 
לגביו היה אם נכון לאפשר למיופה  בטנולכשישבנו על הצעת החוק הזאת, אחד הדברים שעלה והת

זה בא ממשרד הבריאות ו ,רי. בתוך הדילמה הזאתאטיהסכמה בשמו של אדם לאשפוז הפסיכהכוח לתת 
 נותנים לאדם להביע את רצונואנחנו בו הרגשה לא נוחה שדווקא בכלי שהייתה  מים האחרים,רוהגמו

את ל להמשיך על גבו של האדם להסמיך כובית המשפט יכש ,נו נמנע לחלוטין את האפשרות הזאתאנח
הכרח להסכמתו לדבר הזה. בסופו של דבר הקו באל כשהוא לא נשלתת את ההסכמה בשמו האפוטרופוס 

לאפשר את  המתמשך והן במינוי אפוטרופוס צריךייפוי כוח שפוז כפוי, הן בשאנחנו חשבנו עליו זה שהן בא
סעיף שנחזור שזה יש הידרשות מראש לסוגיה הזאת, ואז הצענו בייפוי הכוח המתמשך, כש ,הדבר הזה

אחר כך על  לאשפוז שלו, כשאני אדברמכה לתת הס ,של האדם מפורשת מהכ, אם יש הסאליו, לאפשר
 הצעה שאני רוצה להעלות.איזו שהיא  יש לנוהתנגדות האקטיבית. הנושא 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
שעורך הדין או מי שיעזור לו בייפוי הכוח יגיד לו: לו יצוין שזאת הסמכה הכוונה האם ב

  שיקרה אז. מה תרצה הסיטואציה,
 

 ה בקשי כהן:מורי
 

כל  אנחנוהוא לא מוסמך, עם המחיר הזה שיצטרכו לחכות למצב שידרדר. אז  אמראם הוא לא ו
כל אלה על גבם של לא היינו רוצים ש .בין ייפויי הכוח לאפוטרופסותן צריכים לחשוב על הזיקה הזאת מזה

עגן את הפסיקה כון ל. חשבנו שנתבית המשפט יקבל החלטו ברו את הרף של ייפוי הכוח המתמשךשלא ע
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גורמים המטפלים שלא מקבלים ברור גם ל רשת בחקיקה, כדי שזה יהיהפוה מכמהזאת של הצורך בהס
עלתה השאלה,  אם יש בצו המינוי אמירה מפורשת בדבר הזה.אלא רק  חתימה של סתם אפוטרופוס,

וז אבל הוא לא מסוגל עוניין באשפמ, מה קורה כאשר האדם עצמו ואנחנו נשמח גם שתהיה התייחסות לזה
 .לתת הסכמה מדעת

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 שהוא מעוניין? איך יודעיםאז 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
. הוא אומר את זה במצב שאנחנו לא לגמרי היינו מחתימים אותו על אנירוצה הוא בא ואומר: 

 כתב הסכמה מדעת. 
 

 יותם טולוב:
 

  אשפז, איכשהו יש לו כשרות משפטית.אם אדם רוצה להת .הבעיה בדרך כלל הפוכה
 

 מוריה בקשי כהן:
 

אני שואלת את זה, כי גם משרד הבריאות התלבט בשאלה הזאת. יכול להיות שאפשר להוריד פה 
כתבנו כאן שאפוטרופוס לא ייתן הסכמה לאשפוז לפי חוק טיפול בחולי נפש, אלא אם כן נחנו את הסיפא. א

. שיהיו הוראות בהתאם להוראות בית המשפט בעניין. אנחנו דורשיםהוסמך לכך במפורש בכתב המינוי ו
התלבטנו אם להוריד את ההוראות יגידו איך, כמה ולמה, כדי שתהיה פה ספציפיות עד כמה שאפשר. 

 "או אם האדם מסכים לאשפוז".  :המשפט
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 ?מתקיים לא זה ולא זהא אם למה קורה 
 

 מוריה בקשי כהן:
 

באיזון העדין לחכות להתדרדרות הקשה הזאת. אנחנו פה אלא ה רריב לא תהיהאם לא יתקיים, 
בה", כי בכל זאת זה מעשה שמגביל באופן מאוד משמעותי את בין הרצון לבין מה שאנחנו קוראים "טו

היינו ז כפוי. לא ות לאשפועילות מאוד זהירבחולי נפש חוק טיפול כתובות בהחירות של האדם. לא בכדי 
או מיופה הכוח בשמו של טרופוס וציפית ייכנס פה האפפסדקת ומאוד מאוד רוצים שבלי תשומת לב מדוק

 מכוח סעיף ההסכמה.  האדם רק
 

 רונן יצחק גיל:
 

שנעשו בעבר הרחוק כמה דברים  אני רוצה לחזק את ידיה של מוריה בסעיף הזה. נשמעו כאן
מדובר  .בן שאיננו ראויו" כבר החולי נפשוק, אבל המושג "אמנם זה שמו של הח לי את האוזן. שהקפיצו

 חוליםמחלקות סגורות בבתי ב זה אמנם לא אשפוז סוציאלית.-בלות פסיכוגובמתמודד עם מ
ם אלה ממש, זו לא היסטוריה רחוקה בכלל, י, אבל אני רואה מצב מאוד דומה כאשר בימפסיכיאטריים

בניגוד לרצונו. בסדר, זה לא בית חולים  במוסד סגוראך ורק כדי לשים אדם  סיםוטרופוממנים אפ
זאת זה לנתק את  אבל בכל, "קוראים לזה "הוסטל", לפעמים קוראים לזה "דיור בקהילה פסיכיאטרי,

בחוק או  ה לא מכוסה בסעיף הזהמכל אורח חייו. זו האדם מכל מה שהוא מכיר, מכל מה שהוא רוצה
 סוגיה הזאת. מן הראוי לטפל גם באני חושב ששנזכר. 

 
 מונה אפוטרופוסש אי אפשר להגיד שברגע ,מה שנוסח כאןשזה , וז כפויפשאני חושב שבנוגע לא

זה היה המצב עד היום. זה לא רק  אפשר לאשפז את האדם בכפייה כאילו מאשפזים אותו ברצון.
 מההיסטוריה הרחוקה, אנחנו מכירים מקרים גם בהיסטוריה היותר קרובה.

 
 עתיד(: יעל גרמן )יש

 
 ?פאמה דעתך לגבי הסי
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 רונן יצחק גיל:
 

פזו אותו שיא, שלנומהניסיון רוצה, וזה אני חושב שהסיפא מיותרת, כיוון שאם האדם מעוניין ו
 ולא יאשפזו אותו אם לא צריך. אם צריך

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
בית המשפט  הסיפא אומרת: "אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בכתב המינוי ובהתאם להוראות

  בעניין". 
 

 רונן יצחק גיל:
 

זה בדיוק השינוי  רצון. כל מה שלפני כן בוודאי. הביעאם האדם העניין של היא מבחינתי הסיפא 
 כאן. 

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
, גם לשינוי רק לאשפוז פסיכיאטרילא  הסעיףמה שאתה אומר זה שאתה מבקש להרחיב את 

 .וסטלהל מקום, למשל העברה
 

 ונן יצחק גיל:ר
 

 אדם.הלכל שינוי דרסטי באורח חייו של 
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

  - -יש סעיפים אחרים שמדברים 
 

 רונן יצחק גיל:
 

בדיוק כמו שנאמר בסעיפים קודמים כאן היום, שלהחריג מוגבלות מסוימת זה קצת  ,אני חושב
ושב שהיה מן הראוי לקחת את כל אני ח .ולרוח האמנה. זה קצת סותרושים ע מנוגד לרוח מה שאנחנו

הסעיפים האלה יחד, לעגן אותם תחת איזו שהיא קורת גג אחת, ובעצם להקטין כמה שיותר את המצבים 
  לרצונו. דח זמני את אורח חייו ואת הסביבה שלו בניגורשבהם אדם משנה באורח מהותי ואפילו באו

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
. אם מהותי של האדםוברנו עליהם לגבי החלטה בנושא אישי רונן אומר מכוסה בסעיפים שדימה ש

עם  לתוך הסעיף וכנסהסיבה שזה לא ההאפוטרופוס לא פועל לפי רצונו, הוא צריך להגיע לבית המשפט. 
אין אפשרות , כה מפורשת לאפוטרופוס להסכיםמלטיפול בחולי הנפש אם אין הסחוק בכי הנושא הזה, 

 לכן יש הפרדה בסעיפים., במצב הזה שפוזאפילו שבית המשפט יקבע את הא
 

 יעל גרמן )יש עתיד(:
 

, מפני שיש לנו את זה במקום אחר. אנחנו נשארים עם המצב לא נעניתשל רונן כרגע שתו קב
 פי של אשפוז במוסד.הספצי

 
 רונן יצחק גיל:

 
  בחולי נפש. חוק לטיפולשל ההמזעזע השם את אני רק אבקש שבאיזה שהוא שלב יעדכנו 

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
  על כל הנושא של סמנטיקה. אנחנו נצטרך לדבר ההערה שלך נרשמה. 
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 פיליפ מרכוס:
 

 שמדבר על טיפול  ,11את סעיף . יש גם לחוק טיפול בחוקי נפש 10מופיע בסעיף אשפוז כפוי 
למרפאה ויקבלו ליהם שילכו כפות עצריך לשלהם  מרפאתי כפוי. יש חולי נפש שעל מנת למנוע את האשפוז

חשבתם להרחיב את הסעיף הזה  למה לאזריקות, את הכדורים או את הייעוץ לטיפול בדברים האלה. את ה
המרפאתי  אם מקבלים את הטיפול ?יכפו? למה צמצמתם רק לאשפוז מרפאתי כפויגם לעניין של טיפול 

 , כי אז יימנע האשפוז.הכפוי
 

 תמר פורת:
 

 י.הכפוי הזה הוא עדיין וולונטר
 

 מוריה בקשי כהן:
 

אנחנו לבדיקה. אדם בכוח לגבי הבדיקה, באופן מעשי יש אפשרות בחוק טיפול בחולי נפש להביא 
 גידהיכיאטרית. אני יכולה לספזה בעולם של המערכת ה ות.סטרופויהיה בעולם האפזה שנכון ש לא חשבנו

הרגישות הגדולה, ובשאר שם ז, שפושקור" של הא-"הארד-שמשרד הבריאות אמר שנכון להתייחס ל
ד, ג. אם הוא באמת מתנשהוא יוכל לחתום על הסכמה לבדיקההשאר להשאיר את ההוראות הרגילות, בין 

 לעשות. אי אפשר
 
 ריבי צוק:

 
 ז.אפשר לתת זריקה ולחסוך אשפו

 
 פיליפ מרכוס:

 
 זאת הסוגיה.

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 אנחנו נבדוק את זה עם משרד הבריאות. 

 
 ובטרו:יוכבד צ'

 
 יש המון סרבני טיפול שגורמים לנזק רב. 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 .הקל רז. זה הדבת כפייה של אשפוכדי שלא נצטרך לעשו בזריקהנעשה כפייה 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
חתום על טיפול מרפאתי השאלה אם אנחנו אומרים שגם במקרה כזה אפוטרופוס רגיל לא יוכל ל

  ורשת של בית המשפט. מפה כמכפוי, אלא רק בהס
 

 יוכבד צ'ובטרו:
 

 כן, כיוון שיש גורמים שגורמים נזק לסביבה, לחברה. אי אפשר להתעלם מזה. 
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 הדילמה היא גם הפוכה. 
 

 יותם טולוב:
 

חוק דרך  חולי נפש טיפול בתקן דברים בחוק לד לסעיף הזה בכלל. אני חושב שכל ניסיון גאני מתנ
מתכוונים בסוף אנחנו סיטואציות, כש 4בעיני יש פה לא נכון.  הואהמשפטית והאפוטרופסות  הכשרות

לאשפוז בכפייה יש את הכללים  על זה, כים יראנחנו לא מדב. ז בכפייהו. יש אשפ4לסיטואציה אחת מתוך 
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. לא על זה רלוונטית לאשפוז בכפייהלא  "רצון", כי המילה לא רלוונטי לשאלה הזאת האפוטרופוס שלו.
שאנחנו מכירים מהשטח. סיטואציה  סיטואציות של אשפוז ברצון 3ם פה. אנחנו מדברים על ירדבאנחנו מ

להפעיל את פשר א יא גד. בסיטואציה כזאתנפוטרופוס מסכים והאדם מתהאכש אחת היא אשפוז ברצון
גד תנהאדם מאם . האפוטרופוס בסיטואציה, גם אם בית המשפט מסמיך את הכלל של האפוטרופוס

שהאדם היא אפשרות אחת יש שתי אפשרויות אחרות. ז בכפייה. לאשפוז בכפייה, לך למסלול של אשפו
ף א שום הנחיה. צריך לא זה ברור שכשהאדם מסכים את הסעיף הזה, א צריכיםמסכים, ואז אנחנו ל

פסיכיאטרי יכנס לאשפוז האם האדם מסכים, בוא ת לא יבקש אסמכתא של מישהו אחר.גם אטר ייכספ
נמוך, מונמך,  בצממאוד נפוצה שבה האדם שותק. האדם גם ככה ב בהסכמה. נשארנו עם סיטואציה

פוס בא ואומר: אני רוצה אשפוז אפוטרוהואז  הרבה יותר בינונית,התקשרות איתו היא ההיכולת שלו, 
אחשיב את ני אשם האם  בשטח. הכי הרבה דילמותבעיני מעוררת ש אציהזאת הסיטו בסיטואציה הזאת.
ק האדם שותסיטואציה שברק להתמקד אנחנו צריכים  הסיטואציותמבין כל  ?זה כרצון או לא

להכניס את האפוטרופוס בנעליים נורא נורא צורם שאר הסיטואציות , כי בכל והאפוטרופוס אומר "כן"
"לא רוצה  :ראם האדם אומ את האפוטרופוס, אבלאני לא צריך , "רוצה אני" :אומרהבן אדם  אם. שלו

 . אני", אל תקרא לזה אשפוז ברצון, יש לך מסלול של אשפוז בכפייה
 

רוב  בסופו של דבר שבעולם של בריאות הנפש אנחנו יודעים ה,קיתלגבי הסיטואציות של הש
 אהיבין אדם שיש לו אפוטרופוס לבן אדם שאין לו אפוטרופוס האבחנה אפוטרופסות. האנשים הם ללא 

אחר לגבי אדם שלא כלל שמונה לו אפוטרופוס ולאדם כלל אחד  שיהיהשרירותית. למה א נורא נורם ילפעמ
א בעיה הבעיה הזאת הי טיפול בחוקי נפש?האת חוק אופן שבו מפעילים בכל הנוגע ל מונה לו אפוטרופוס

 צריך דרך חוק הכשרות. בה הוא לא בצורה עקיפה המקום לדון שהיא רלוונטית לכל האוכלוסייה הזאת.
 שקשה להגיע להסכמה שיםניש הרבה מאוד אשעל איך אני מטפל במצב  בחולי נפשחוק טיפול בלקיים דיון 

זה שאנחנו את  פוי מבטאכיון האחרון על  טיפול מרפאתי דה לאשפוז.אבל הסביבה חושבת שהם זקוקים 
ם שמתמודדים האנשי .בחדר הזה לא נמצאיםבחולי נפש . המומחים לחוק טיפול נמצאים בחדר הלא נכון

תתקן את  נמצאים בחדר הזה. אתה רוצה לתקן את חוק טיפול חולי נפש? לא של החוק הזהעם היישום 
ת האפוטרופסות לכלי שאנשים א אל תהפוך פול בחולי נפש, אל תעשה את זה דרך האפוטרופוס.חוק טי

 להיות על הפרק.  זה בכלל לא צריך הם רוצים מסלול עוקף כדי להשפיע על החוק.כי הולכים אליו 
 

 מוריה בקשי כהן:
 

לזה יש גם לי הייתה את הדילמה הזאת. . את השטח בלי להתייחס לזההשאלה אם להשאיר 
נוחות, אבל גם לי יש חוסר המחיר הוא שזה נמצא אבל לא מוסדר, לא מוגדר, לא מספיק ברור.  מחירים.

 זה קיים. 
 

 יותם טולוב:
 

יר אני מעבפסות לא יכולה להוביל לאשפוז בכפייה. כשבעקבות בג"ץ שהוגש נקבע שאפוטרו
 זה הוטמע. ש אני רואה ,הרצאות בבתי חולים פסיכיאטריים

 
 רונן יצחק גיל:

 
אומות ת הוברוח אמנושים בתיקון החקיקה ע הבקשה שלי הייתה לפעול ברוח מה שאנחנו

יה מסוימת של אנשים עם , לא להחריג אוכלוסיזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות המאוחדות בדבר
 היהאת זה בסוף, שמן הראוי תי ראמוו של יותם. אני חושב, ירת מסוימת. אני לגמרי מסכים עם דבמוגבלו

משהו יש חולי נפש. צריך לעדכן אותו. אם החוק לטיפול ב -עדיין  ן את החוק שאפילו שמו כל כך נוראלתק
ם באופן שלגמרי או השמה של אנשי שפוז בכפייהאכמה שפחות לעקוף את העניין של אז  ,צריך להוסיףש

 "לא רוצה אני", בכל מקרה :, גם אם אומריםיםקמשנה את אורח חייהם בניגוד לרצונם. גם אם הם שות
 זים בכפייה.פשלעקוף את הכללים של איך אנחנו מאלא לאפשר איזה שהוא פתח 

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
מילים מהק ולמחזאת אומרת, , "בחולי נפש"מילים ורונן מבקשים לשים נקודה אחרי ה םיות

ש לנו חוק, נקרא לו איך שנקרא לו, שהוא שימסתבר . בעיני . מה שהם אומרים נשמע הגיוני"אלא אם כן"
. מנסים בחוק שלנו לפתור בעיה שקיימת בחוק אחר. אני חושבת שזה באמת לא וצריך לשנות אותו בעייתי

יש בעיה בורי, אל תנסו להלקי כפי שראוי לעשות שינוי בחוק המעשו שינוראוי. אם זה שינוי קטן, בואו ת
 .עם רונן וגם עם יותם הו שהוא לא נכון בעיני. אני מסכימהיש בזה מש של חוק אחד על חוק אחר.
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 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 מוריה רק הסבה את תשומת ליבנו שלהתעלם מזה כאילו לא קרה כלום יכול לגרום להשלכות לא
 פשוטות.

 
 מוריה בקשי כהן:

 
, אז גם לא ם בכלל בחוק לטיפול בחולי נפשלא נוגעי את הגישה שאנחנו אם אנחנו מקבלים

"אפוטרופוס לא ייתן  :לא נכתוב אנחנו, כי המשפט הראשון משנה את המציאות הקיימת. המשפט הראשון
ים פה ראישמה אומר שאנחנו הסכמה לאשפוז לפי חוק לטיפול בחולי נפש", אלא נשתוק. אם נשתוק ז

לפעמים לוקחים  -לא מוגדר בשטח הוא מצב  המצב היוםבל יש לו מחיר, כי א ,שאפשר להשאירמשהו 
ת, לפעמים לוקחים הסכמות של אפוטרופוס. אנחנו חשבנו שנכון לקבוע את הסכמות שהן לא הסכמו

יים את ההתנגדות אני שמה רגע בסוגר כה המפורשת של בית משפט.מההגדרה שצריך את ההס
, אז אם מורידיםשיהיה ברור ש, רק ההגדרהאפשר להוריד את האקטיבית. זאת סוגיה שאפשר לדבר עליה. 

 מורידים את הכל.  
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

לפעם הבאה תעשו את ההתייעצות עם משרד הבריאות שאבל שנשאיר את זה לבינתיים,  אני מציע 
  כל מי שקשור. ועם

 
 קשי כהן:מוריה ב

 
 .זה על דעתם

  
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
סיבוב קטן על הנושא. בינתיים נשאיר את זה כדי שלא יברח עוד תעשו  אני מציע שהם יבואו לפה.

א רוצה להחליט כשהם לא מצד שני, אני ל יותר גרועות. יהיויכול להיות שאם נתעלם מזה, התוצאות לנו. 
  .פה יהיו אות ירציגי משרד הבכשנזה יחזור לשולחן  .נמצאים פה

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 נצטרך לחתוך בוועדה לכאן או לכאן. 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 אנחנו רק נרצה לשמוע. 

 
 מרים מהלה:

 
 לגבי הרישא של הסעיף שמחקתם, האם זה עבר למקום אחר?

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 אין הוראה כזאת.

 
 מרים מהלה:

 
 ים לצו הרחקה.אפוטרופוס יכול להסכ

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 הוא לא מוסמך לעשות את הדברים האלה. ממש לא.

 
 מרים מהלה:

 
 זה לא כתוב היום. זה לא מוגבל לפי החוק.
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 לוי:-נועה ברודצקי
 

 המחשבה הייתה שהוא לא יכול.
 

 מרים מהלה:
 

 נקודת המוצא של בתי המשפט היום היא שאפוטרופוס יכול לתת הסכמה לצו הרחקה.
 

 יעל גרמן )יש עתיד(:
 

 החוק הזה מתנגד לזה.
 

 מרים מהלה:
 

אלת אם זה עבר לכן אני שושאתה לא מוסמך לעשות פעולה כזאת,  מחקו את הרישא שאומרת
 או שוויתרו על זה.  למקום אחר

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
 נמחק.

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
  - -נמחק מתוך מחשבה 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 נבדוק את זה.  הות.סכימים במאנחנו מ

 
 מרים מהלה:

 
 הוא לא רצוי.ש, אנחנו חוזרם למצב שקיים היום ונכתב במפור אם זה לאאני חושבת ש

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
יכול לתת הסכמה לשימוש בכוח ולהגבלת  ברור שהאפוטרופוס לאנקודת המוצא שלנו הייתה ש

  תנועה.
 

 מרים מהלה:
 

 .המשפט זה לא המצב היום בבתי
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

ס את הסעיף, ישאם בכל מקרה נכנ ו67לגבי סעיף אני רוצה להוסיף  נבדוק אם יש צורך.אנחנו 
  "לאחר ששמע את האדם".  :צריך לכתוב את המילים

 
 מוריה בקשי כהן:

 
  ., כן או לאהכפוי זפושעניין האבמשהו נהיה חייבים לכתוב  ברגע שאני כותבת את המשפט הזה,

 
 מרים מהלה:

 
ולא לעגן את המצב  ןיקה של בית המשפט העליוספים או מהקיאני חושבת שלהתעלם מהמצב ה

של בתי המשפט שמאפשרות חלטות אחרות בר לגבי צווי הרחבה או הד אותו .זאת טעות פוז כפויששל א
 .תנועההגבלת חופש 
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 יזהר דמארי:
 

תחום אחריותו של ל יאות הנפש והאשפוז הכפוימכניסים את הנושא של ברלא ברור לי למה אנחנו 
    .רופוס. אין בזה צורךטהאפו

 
 אילת ששון:

 
 המציאות בשטח דורשת את זה.

 
 יזהר דמארי:

 
 מקבלים אותו. אם אדם רוצה להתאשפז, 

 
 רינת וייגלר:

 
 קריטי.י וטוזה אק ,אולי באוכלוסייה שלך זה פחות קיים, אבל באוכלוסיות אחרות זה קיים

 
 זהר דמארי:י
 

 יכיאטר המחוזי.ספאפשר להשאיר אשפוז כפוי להחלטת ה
 
 רחל ינאי:

 
הוא נמצא שם רק בגלל . במחלקה סגורהאחי מאושפז כמעט חודשיים אני כאן בגלל אחי. 

ת לו סטי. האפוטרופוס מסרב לעשויש לו בעיה על הרצף האוטי .הוא לא חולההאפוטרופוס. ההסכמה של 
 2012בשנת כבר קורה כמה פעמים. הזה מני לבקר אותו. האשפוז מונעים מ .אשפזמסרב להתאחי  .אבחון
רופא אמר שאין הצדקה. כדי למנוע אני שחררתי אותו אחרי שהאפוטרופוס.  ו אותו פעמיים בהסכמתאשפז

ים חסוי בהסכמה מאשפזהזה ש. המקרה ממני לבקר אותו צליח למנועאפוטרופוס הה ,ערבות שליאת ההת
מצליחה  אבל לא ,ני נלחמת בזה. אשלנו אני מעידה על זה מהמקרה הוא מאוד מציאותי, ופוסשל האפוטר

 .למנוע את העוול הזה. יש פה בעיה קשה
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 הליך משפטי בבית משפט לגבי הנושא של האשפוז? היה 
 
 רחל ינאי:

 
 .האפוטרופוס מסרב לעשות אבחוןעוד לא. היום הגשתי תביעה. 

 
 ניסן סלומינסקי: היו"ר

 
 ספציפי כשאין לנו את כל הנתונים. קשה מאוד להתייחס למקרה

 
 רחל ינאי:

 
 זה השטח. מנצלים את המצב.

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
כי אנחנו לא יודעים את כל מה שמסביב, בפרט אם זה עבר בית  פרטניאני לא יודע להגיד במקרה 

לא אבל בנושא הזה, עם המומחיות שיש כאן יכולה להתייעץ  אתמקרה פרטני. בזה לא טוב שנדון  משפט.
היו כאן לא מודעים.  דברים שאנחנומאוד שם הרבה  ששי לפני כולם, לא כבסיס לדיון עצמו. יכול להיות

הרבה אנחנו עורכים  כאלה שאמרו שהאפוטרופוסים עושים עבודה אדירה. בגלל החשש שאת מספרת
 דיונים.

 
 רחל ינאי:

 
 קיים במציאות. זה ניצול לרעה של הפרצה בסעיף. מצב הזה ה
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 לוי:-נועה ברודצקי

 
 ו כשיהיה כאן נציג של משרד הבריאות. 67אנחנו נדבר על 

 
  )א( אפוטרופוס ישמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל ז.67 שמירת מידע

 בשמו של החסוי ולגבי פעולות שפעל בענייניו.  
 

 אות לעניין סעיף זה, ובכלל זה )ב( השר רשאי לקבוע הור  
 התקופות לשמירת התיעוד בהתאם לסוגי המסמכים שיקבע."  

 
 מוריה בקשי כהן:

 
מה הוא רואה, מה לגבי בקומה שמתעורר, דם כמו שאמרתי קודם, לגבי א ,זה סעיף מאוד חשוב

לבוא  יכדמנה. זה נועד גם לאותם אפוטרופוסים שמועלים ואחר כך יש אפוטרופוס אחר שמתהוא יודע. 
  שיהיה חומר. צריך  ,מה קרה ומה היה ולראות

 
 קריאה:

 
 , אבל ישמרו את החומר.ימעלוהם 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
ת נותן לנו איזה שהוא כלי לראות את הדברים. יש בזה נורמה שהיא זה בכל זאבסדר, אבל 

 חשובה.
 

 קריאה:
 

 הרעיון עצמו נכון, אבל זה לא מה שיפריע למועלים.
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

 (, במקום "והשלישי" יבוא "עד 2לחוק העיקרי, בפסקה ) 76בסעיף  .12 76תיקון סעיף 
 השלישי".   

 
 זה תיקון טכני בגלל השינויים שעשינו בסעיפי החוק. 

 
 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן )א( ואחריו יבוא: 77בסעיף  .13 77תיקון סעיף 

 
 יקפם, שינויים, ביטולם או פקיעתם")ב( על שאלת תוקפם, ה   
 או של הנחיות מקדימות 1של ייפוי כוח מתמשך לפי פרק שני    
 למיופה כוח לפי הפרק האמור, יחול דין מקום מושבו של    
 הממנה ביום עריכת ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם כן ציין   
 הממנה בייפויי הכוח המתמשך כי הוא בוחר להחיל את אחד    
 הדינים שלהלן במקומו:מ   

 
 דין מקום אזרחותו של הממנה; (1)
 
 דין מקום מושבו הקודם של הממנה; (2)

 
 לגבי אותו רכוש." –דין מקום הימצאו של רכוש הממנה  (3)

    
 

 מוריה בקשי כהן:
 

אמנה שישראל עדיין לא לבמקורו הותאם עורכים שינוי בנוסח של הסעיף הזה. הסעיף הזה נחנו א
בלויות, היא גו"ם לאנשים עם ממנת האואהיא לא . 2000להגנת מבוגרים משנת מנה הא -חתומה עליה 

סוגיה של הכרה בין מדינות במינוי . היא עוסקת בשל ועידת האג למשפט בינלאומי פרטיאמנה 
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על מודל האמנה  התמסוג של ייפוי כוח מתמשך ואחרים. זאת אמנה מורכבת שנבנבמסמכים  האפוטרופוס
היינו  ,ו את תזכיר החוקשכתבנכ . מדינת ישראל שוקלת להצטרף אליה.יםדלנת ישקיימת לנושא של הג

. במקור ניסחנו את תגדולו רתויות יוכברויש פה מ אוטוטו אנחנו חותמים.שבשלבים שזה היה נראה 
לא חתומים על האמנה ועדיין עדיין  לו אנחנו חתומים על האמנה. בשלב הזה, כיוון שאנחנויאכ הסעיף הזה

אם נחתום על  שממילא נצטרך לערוך בחוק הכשרות םים את ההצטרפות ואת ההסדרים המשפטישוקלי
דין מקום מושבו של הממנה ביום עריכת  "יחול :האמנה, חשבנו שנכון להישאר עם הנוסח עד המילים

 . "ייפויי הכוח המתמשך
 

ים שאנשים מדינות העולם ייפויי כוח מתמשכמבהם יש בהרבה היום במצבים אנחנו נמצאים 
נניח שעולה לארץ אותו  .בכל מדינהלפי המודל ב שהם היו בעלי כשירות ערכו. אנשים ערכו את זה בשל

ויגיד: יש או לכל מקום אחר , לבנק תלמשרד הבריאוהיום בוא ימיופה הכוח כוח. כשאותו מיופה  אדם עם
מחדש בבית המשפט  וא שיש דיוןהיום הזה, ולכן המצב לי ייפויי כוח מתמשך, איש לא ידע מה לעשות עם 

באמנה ברמה שקיים המודל כי אותו ייפוי כוח מחו"ל לא מוכר. אנחנו חשבנו, וזה במינוי אפוטרופוס 
לא נכון שקיים במקום שהוא עשה את זה,  דיןבהתאם ל מכיוון שהאדם הביע את רצונו, שהמהותית

י הכוח ין מדינות בהיבט של ייפוהכרה ב רלאפשאלא  ,סותנכריח אותו ללכת למודל של אפוטרופש
בנקים לא יוכלו ללמוד מה דיני קנדה שמעשה שיפוטי בשטח, משום  שוהמתמשך. ברור לנו שזה ידר

דווקא את ההוראות בל הדין שיחול על הדבר הזה לא ידרוש דיני זימבבואה אומרים, אאו מה  םאומרי
לעניין הדין שיחול הוראות ת המשפטית לנו בחוק הכשרויש  האפוטרופוס הכללי. של הפקדה אצל ושלנ

יקה שמקום המושב זו הזכך מכוונים לשל משפט בינלאומי פרטי, ש בהיבטים סותבעולם האפוטרופ
היה הוראה ברורה ומים האלה. אנחנו חושבים שנכון שתבתחבמשפט הישראלי ית טרלוונדומיננטית והה

 כל עוד אנחנו אנחנו מתיישרים. חותמים עליה,להתאים את עצמנו לעולם ולאמנה שאנחנו  בנושא הזה. כדי
לא פשוטות להגיד שאדם יוכל לבחור איזה שהוא דין זר, לרבות יש פה בעיות  א חתומים על האמנהל

ולכן חשבנו  ,יבחרו פתאום להחיל את הדין הקנדי או את הדין שהרכוש נמצא שםשלים אאנשים ישר
משפטים סי שקיים בחוק הכשרות היסעל אלמנט הב נלך חותמים על האמנהל עוד אנחנו לא ככרגע, ש
   מדבר על דין מקום המושב.ש

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 איפה נמצא החסוי עצמו, בארץ או בחו"ל?

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 .הוא בארץ

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 יטואציה?אבל יש לו רכוש בישראל שהוא בא לסדר. זאת הס שהוא מינה ייפוי כוח בקנדהנניח 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 הוא עלה לארץ.   יותר רחבה. זה לא רק שיש רכוש בישראל, אלאהסיטואציה 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 מה קורה בסיטואציה שאני תיארתי?

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 המו מתעלמים מאם אנחנהיא השאלה  הרכוש שלו פה ובין אם לא,כל הסיטואציות, בין אם ב

 לא. הרעיון הוא שלא נתעלם ממה שנעשה במקום שהוא היה תושב שלו.  או שם שהיה
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

אז האיש תכנן לעבור לישראל כשהוא כתב את ייפויי הכוח, ומיופה הכוח לקח את זה בחשבון, אם 
ן. המערכת מתהפכת לחלוטיכל  ובשלב מסוים הוא מחליט לעלות לישראל, בסדר. אם הוא גר בקנדההכל 

בקנדה, לא בישראל. איך אני אבוא עכשיו בישראל ואפעיל את  הוא לקח מישהו שהוא יכול לסמוך עליו
 ייפויי הכוח העתידי כשהוא עשה את זה עוד כשהוא היה בקנדה, עם מישהו בקנדה, עם חברה בקנדה?

 מידי דרמטי. השאלה אם זה לא שינוי
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 מוריה בקשי כהן:

 
ואים איך הדין הזה יוחל בלי שיש פה הליך שיפוטי שיבחן אנחנו לא ר בגלל זה יידרש הליך שיפוטי.

בלי לגרוע מכל מ". אולי צריך לכתוב של ייפוי כוח וביטולאת זה. ההליך השיפוטי בישראל מאפשר חריגה 
דיוק האולי . ההן הוראותהפי על לבטל עכשיו רק צריך וא לא הש היה ברוריהוראות על ביטול וכו'", כדי ש

על עצם העובדה  תוקפם, שינוים או ביטולם.לא בשאלה של הוא בשאלה של תוקפם והיקפם,  שחשוב
סיבה לבטל או לשנות, לכבד את אם אין  אנחנו חושבים שנכון, על היקפושהוא נתן ייפויי כוח על תוקפו ו

 .שהוא היה שםאותו רצון שהוא הביע כ
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

כי הוא גר וא קנדי המשפט אם זה רלוונטי. מיופה הכוח העתידי צריכה להיות בדיקה של בית 
שהוא עולה לישראל. מיופה הכוח  , והוא החליטהמהקהילה, חבר שלו שגר בקנדהוא לקח מישהו  בקנדה.

כי , עדיין רלוונטי בכלל הואה שינוי דרמטי שאני מניח שבית המשפט יצטרך לשקול אם נשאר בקנדה. ז
 ה, הוא לא עלה לישראל. ח נשאר בקנדוכמיופה ה

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 ואז הוא לא יוכל למלא את תפקידו. 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 ודאי. הוא צריך לבחון אם זאת הייתה המגמה, אם זאת הייתה המטרה וכו'.

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 זאת ההנחה שלנו. אפשר אולי לכתוב את זה במפורש. 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
ומיופה הוא ידע ייפוי הכוח העתידי את עשה אלא אם כן כשהוא  כי מדובר בשינוי דרמטי, כן,
שינוי אם זה לא היה ככה,  לא חל שום שינוי דרמטי מהמינוי., שאז לעלות לישראל שהוא עומדהכוח ידע 

  כזה מצריך בדיקה של כל העניין.
 

 מוריה בקשי כהן:
 

תלוי, כי לפעמים הוא עולה עם בן משפחה. נניח שמדובר  א שבית המשפט יבחן. זה נוראהרעיון הו
  בבעל שנתן לאשתו ייפויי כוח והם מחליטים לעלות יחד לישראל.   

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 דר. סזה ב אם הם עלו יחד

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 את הכיבוד הזה. רק רצינו לאפשרכל מקרה ונסיבותיו. 

 
 יעל גרמן )יש עתיד(:

 
יכול למצוא את עצמו בארץ, אם לא  ייפויי כוח מתמשךמישהו שנתן זה שיג אותי כאן מה שמדא

ו זיאני כן הייתי רוצה שתהיה אהוא לא רצה את זה. שבמצב נבהיר את זה תחת חסות של אפוטרופוס, 
 .ל האפשרנכבד את זה ככ , אנחנוייפויי כוח מתמשך בחו"ל שהיא אמירה מפורשת שאומרת שאם היה לו

 
 ר ניסן סלומינסקי:היו"

 
 זה בכלל לא רלוונטי.אז ש הוא מישהו שנשאר בקנדה,הכוח מיופה המשפט יבדוק אם צריך שבית 
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 רונן יצחק גיל:
 

היא לא האמנה של האומות המאוחדות בדבר זכויותיהם של אנשים עם  2000אמנת האג 
ם שהיא מבקשת מהמדינות "אומציינת אמנת ה וני, במבוארוחה. למיטב זכשנכתבה אחריה וברמוגבלויות 

להכניס את הדברים האלה כבר בתיקון הזה, בכל זאת תי מבקש י. הי2000לשקול להצטרף לאמנת האג 
ם בכל מקרה הושב שהדברים ראויים ו. אני ח2000לא חתומה על אמנת האג עדיין למרות ועל אף שישראל 

  ת האו"ם בדבר זכויות לאנשים עם מוגבלויות.ברוחה של אמנ
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 ?צריך להחליט אם אנחנו מצטרפים או לאהגוף שמי 
 

 מוריה בקשי כהן:
 

אנחנו עכשיו בדיונים על האמנה של הילדים, שהיא אמנת הבסיס שעליה נבנתה משרד המשפטים. 
ד שיוחל שהיום להגי רגישיםמח זמן. הבעיה היא, רונן, שאנחנו . זה ייקאצלנו חוות דעתנכתבו . 2000אמנת 

ון יעהרליישם אותם.  דברים שקשהפה יש זה דבר שקשה ליישם אותו.  מצאו של רכוש הממנהידין מקום ה
את לפי האמנה הזאת יל אדם יכול לבחור דין אחר. במילים אחרות, אני בישראל יכולה להחההוא שפה 

 דה.נהדין הקנדי אם גרתי פעם בק
 

 רונן יצחק גיל:
 

 .נדהאם יש לך סטטוס מסוים בק
 

 מוריה בקשי כהן:
 

ייפויי  לפעמים משלמים מחירים. היום, כשאנחנו מכניסים מוסד. ול את זהע לאמנה נשקיגכשנ
לפי  ל גורם אחר לכבד ייפויי כוח שנעשהכלאו בנק ללאפשר כוח מתמשך ועוד לא חתמנו על האמנה, לבוא ו

כתב ייפויי כוח ו לגבי אדם שהיה שםזה קשה, בעוד ש ,ישראלשהוא תושב כהדין הקנדי שאדם בחר להחיל 
ני רק מרגישה שמוקדם לנו אני לא פוסלת, א יש מקום לא להתעלם מזה שזה נעשה במקור שם. ,מתמשך

 .בדברתבך סלה
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

כל  ,אפילו שתהיה לו אזרחותצריך  לא היה שהואבשמו אם אני אדבר בשם רונן, אז אני אגיד 
לא צריך ף פעם לא היה בקנדה, אז אל ואבישר שהוא למרות ם הקנדי קסם לואם הדגהרעיון זה רצונו. 

 הוא יהיה אפילו אזרח. אני מדבר בשמך,  נכון?ש
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 לא חשבו על זה.   אפילו בהאג
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 מותר לנו לחדש.
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 בחור את ההסדרים הספציפיים. יחול, הוא יכול לאדם לא בוחר איזה דין 
 

 יותם טולוב:
 

 3-מדובר ב. יתאליהם בתזכיר הממשלאין התייחסות גונים היו כמה הערות על סעיפים שלאר
לגבי חובת הכשרה של  ,הסמכות המקומית, שנייםלגבי  ,נושאים מרכזיים שעברנו עליהם עכשיו. אחד

בחוק שאדם יכול לפעול ללא כתוב ד משמעית ם שבהם בצורה חילהגדיר תחומ ,יפוסים, והשלישורטואפ
לערכאה  היא הזכות של אדם לפנותשאנחנו נתקלים בה . הדוגמה הקלאסית כמתו של האפוטרופוסהס

ת רק דרך האפוטרופוס אתה צריך לפנו ת,גיד לו: אני מצטערבוא ותערכאה המשפטית תהבלי ש משפטית
 ינו רוצים להעלות אותם לדיון.סעיפים שחסרים לנו והיאלה נושאי ליבה. אלה  שלך.
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 מוריה בקשי כהן:

 
 .תכשרות המשפטיהלא הפכה את כל חוק  . הצעת החוק הממשלתיתיתתזאת הצעת חוק ממשל

 עלו של האמצעי הפחות מגביל וכו'.העמדה להכניס את היא בחרה את אותם מקומות שראינו את הצורך 
ל דיון כזה הוא דיון ארוך , אבל כיים דיון בהםלחצה אותנו לקשהוועדה העלתה ו שני סעיפים נוספים

יה קיימנו הרבה דיונים. לא כל בנושא של הגבלת התקופה שלגשל שמיעת חסויים ונושא ומתמשך. מדובר ב
וק רינדון בהם, כמו אולי הפוד דברים שע. אנחנו כן חושבים על כות שקיימים פתחנומהספי יעסעיף מס

יש  לחוק לאנשים מבוגרים וזכויותיהם בהקשרים האלה.ילדים וללחוק  הכשרות המשפטיתהזה של חוק 
 ניצמד להצעהש הציעמ. כרגע אני דיונים והצענו דברים קיימנו עליהםהקריטיים שם את הסעיפי
 כל סוגיה היא סוגיה.. הממשלתית

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
ק האפוטרופוס, לא בחוק במסגרת אחרת, אולי בחו תטפלו בהןזה נכון. אני מציע שלא נטפל בהן. 

לי גם נספיק לחטוף את הנושא של תומכי ואו לגמור את הייפוי הכוחשתהיה לנו את היכולת  הזה, כדי
 זה עיקרו של עניין. ש החלטות,

 
 רייך:-מיטל סגל

 
טיקה. הנושא של סמכות מקומית, זאת אומרת, איפה אנחנו מדברים מהשטח ממש, מהפרק

  קריטי. המקרה של האדם יידון, הוא 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 העלית את זה באחת הישיבות.
 

 אילת ששון:
 

 היא קבועה בתקנות.
 

 רייך:-מיטל סגל
 

המינוי  .הליך חדשקשים לעשות המשכיות באותה ערכאה בבתי המשפט מביש לנו הליכים בהם 
מחדש וח את ההליך לפתהיום קשים במאנחנו  ,בית משפט ר קודם באיזה שהואשל האפוטרופוס היה עשו

זה מועבר בית המשפט הראשון מתעקש שההליך ינוהל אצלו. אבל  ,במחוז אחד בית משפט אחרלשינוי ב
נחנו א ,האדם כבר שנים גר במקום אחר לבוא ולהגיד:ית לשם. אנחנו היום מנסים בערכאה ספציפ

  ונות.כמו שהן היו בעת המינוי מאוד שות ביסנך יידון מחדש כי המעוניינים שההלי
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 אל בל אנחנוא אלה נושאים כבדים שחשוב לדון בהם,מיטל, מה שאת אומרת ומה שהם אומרים 
וצים לדון בכל הנושא של האפוטרופוס. אולי אחרי שנאשר את החוק נחזור ונתחיל לתקן דברים גם ר

 בנושא של האפוטרופוס.
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 .לשקוליהיה כשנתפנה לזה, בהחלט אפשר  ת בתקנות.זה עניין שצריך להיו
 

 יזהר דמארי:
 

א של החוק 68לבית המשפט, אני מפנה את תשומת הלב לסעיף  חסויהשל  היהפניעניין של ל
   ל החסוי.איזו שהיא הגבלה שאין בשום מקום בחוק הנוכחי  הקיים.

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 להתקדם.רוצים כרגע  אנחנולזה, אבל שאולי קשורות  יש הרבה מאוד סוגיות
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 לוי:-נועה ברודצקי
 

 לחוק העיקרי, בהגדרה "קרוב", לפני "אב" 80בסעיף  .14 80תיקון סעיף 
 יבוא "בן זוג".   

 
 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 83בסעיף  . 15 83תיקון סעיף 

     
 אות ובאישור ועדת")ב( שר המשפטים רשאי בהסכמת שר הברי   
  –החוקה חוק ומשפט של הכנסת    

 
 לקבוע כללים למתן חוות דעת מומחה לצורך קביעת היותו (1)

 יג)ג( או לצורך32א( או יי)32של אדם בעל כשירות לעניין סעיפים 
 קביעת היותו מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר. לעניין יכולות של 

 את ענייניו לעניין הליכים אדם להביע את דעתו ולעניין יכולתו לנהל
 לפי חוק זה; תקנות לפי פסקה זו יובאו לאישור הוועדה תוך _ מיום

 פרסומו של חוק זה.
 
 לקבוע סוגי מומחים בנוסף לרופאים שיהיו מוסמכים לתת  (2)

 (; כולם או מקצתם,1תעודות או אישורים בעניינים האמורים בפסקה )
 ן;לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיו

 
 לקבוע כללים בדבר העמדת רשימת מומחים שיהיו רשאי לתת (3)

 (.1תעודות ואישורים בעניינים האמורים בפסקה )
 
 י, 32לקבוע כללים הנוגעים לבעלי מקצוע כהגדרתם בסעיף  (4)

 לרבות כללים בדבר הכשרה, מומחיות וניסיון.
 

לעניין מתן של  לקבוע כלליםסעיף מסמיך בתקנות את שר המשפטים בהסכמת שר הבריאות ה
. לחוות דעת מומחה יש חשיבות רבה שונים. טיםבבהי עלה פה בוועדהא ששוחוות דעת מומחה. זה נ

 .  בהן הרבה בבית המשפט כדי להחליט מתי למנות אפוטרופוסמשתמשים 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

בכל מיני דברים  ןדושעכשיו ניגיע במקום שזה עדיף שנדון כ ,להגיע לאישור שלנו מאחר וזה צריך
 . תיאורטיים

 
 מוריה בקשי כהן:

 
כשרותו של אדם, לקביעת  ונה לקביעתכת הדעת הרפואית היא חוות הדעת הנאם חווהשאלה היא 

כבר קיים  דאחרים. פקיד הסע קצועשמופיעות לאורך החוק, האם לא נכון לאפשר בעלי מ יכולות שונות
נושא של מומחי כמו כמו נושאים של עובדים סוציאליים,  ים,כואלה של מקצועות שהם סמבשטח. יש פה ש

להוסיף כל פעם אפשר יהיה  שמה שלא קיים היום יהיה קיים מחר,הוא . היתרון של תקנות נגישות היום
 . לעניין ונטייםלוראת אותם מומחים 

 
ת התפקוד לבעצם על בדיקת יכומדברת שבתקנות האלו היא התפישה ביסוד ההסמכה שהתפישה 

ים הם לא רק מומחים בגללה אנחנו ממנים את האפוטרופוס, ולכן המומחהאדם, לא שורש הסיבה ש של
למנות את  ךאת הצורו לסוג המחלה, אלא באמת אלה שיכולים לבדוק את יכולת התפקוד שלו אבחנתיים

ו שיהי ,םיאוסף לרופנב ה לקבוע סוגי מומחים,כמהיא הס .בהההסמכה פה היא מאוד רח. סהאפוטרופו
, כולם או מקצתם, לרבות כללים בדבר (1בפסקה ) בעניינים האמורים מוסמכים לתת תעודות או אישורים

איזו הכשרה תידרש גם הסוגים, אבל גם זה עליו ברים דמנו אחד הדברים שאנח הכשרה, מומחיות וניסיון.
ההכשרה שלהם  ואתחים שבאמת נתאים את סוגי המומ , כדיאם אנחנו מכניסים עובד סוציאלי, רופא

וצים ר שטח של השגת אישורים שאולי היינובעיות בלפעמים ם. יש תממנים או למטרה שלשמה אנחנו
מה צריכה לכלול ו (, שיהיו כללים למתן חוות דעת מומחה1)-א בוזה נמצ או לפחות, ,שתהיה יותר מומחיות

 .חוות דעת כזאת
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 ?ה בכללעד היום אין את הדברים האל
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 מוריה בקשי כהן:

 
היום המצב הוא שאפילו שזה לא כתוב במפורש, מביאים תמיד את אותה עד היום אין את זה. 

איזה מומחה חוות דעת רפואית. לא רק שלא כתוב ואין שום הכוונה מה צריכה לכלול אותה חוות דעת, 
יכול להיות  יכנס לתמונה.ים להגם אצלנו יש הבנה שהם צריכ .רפואי, גם אין אפשרות למומחים אחרים

א למגוון של צורך בתקנות האלו הויותר. ה דברים אחרים נכון לצמצםמסוימים נכון להרחיב, לשלדברים 
היותו של אדם בעל כשירות לעניין סעיפים עת יבהכוח המתמשך, לצורך קדברים. אחד זה בתוך ייפויי 

 נצטרך לפרט אנחנו על כשירותו של אדם.  חוות דעתהאפשרות שנמצאת בחוק לצרף  אתזש י)יא(,32
על או מומחים.  פים שבהם הגדרנו בעלי מקצועיעוד סעשל ייפוי הכוח המתמשך חזור לאותם סעיפים כשנ

כשיש לנו לפיו הוא ייכנס לתוקף, הכלל ברנו שאדם קובע את די נושא של כניסה לתוקף, אם אתם זוכרים,
 או על סמך כלל אחר שהוא קבע, עם מגבלות שקבענו לכלל איתעל סמך תעודה רפושזה יהיה את האופציה 

פה רצינות וגם התאמה למטרה.  תהיה, כדי שתעודת מומחה רוצים לכוון מה תהיה אותהעדיין אנחנו  הזה.
כל מקום שבחוק, בין אם באופן בקביעת היותו מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר. או לצורך זה הרחב יותר 

רוצים  , אנחנות בתוך ההליכיםוובין אם לא הזכרנו אבל הן משמשתעודות המומחה  פורמאלי הזכרנו את
את אותם מומחים. הייתה פה הצעה  אנחנו ננסה להגדיר .שתהיה הסמכה לקבוע תקנות לעניינים האלה

ל הזמן והעבודה הנדרשת פה, אלא לא רק בגל גן את זה בחוקק. חשבנו שאי אפשר לעולעגן את הדברים בח
 . עם הזמן, בעיקר בתחום הנגישות נו רוצים שדברים יתפתחו וישתנולל שאנחגם בג

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
צריך להיות באותה מה התפקודית מול השאלה אל עם השאלה הרפואית להתמודד אנחנו נצטרך 

תוך להכריע בה היא  שאלה שעכשיו אנחנו נצטרך זה מקצועות יכולים לתת אותה.איחוות דעת מומחה, 
 .מה זמן הוועדה רוצה שהתקנות יובאו בפניהכ

 
 מוריה בקשי כהן:

 
ט טורשהו שכולל גם אישורים רפואיים. לא תמיד צריך דוקמחה כת דעת מומוהגדרנו את חו

יקבעו כללים. יש פה ישגם בעניין הזה חשבנו שנכון  בזול.יותר דברים שאפשר לעשות יש  בחוות דעת,
 נכוןשקיימת במדינות מסוימת וחשבנו ש ,דווקא לעניין השאלה שלך זהאופציה, ואני רוצה להדגיש את 

דל אפשרי שרצינו זה מו .וצים לחייב תקנותר לא כאן אנחנו(. 3)-מה שמופיע בשזה  לכתוב הסמכה עליה,
 .בקנדה הוא קיים במקומות מסוימות .לפתוח לו את הפתח

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 ו, בית המשפט? האיש עצמ -מי זה שיבחר מהרשימה 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 מה.ישלא מתוך הרלהגיש חוות דעת ש פשרא אילפי הצורך. 

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
  ( בלבד.1פסקה ) פרק הזמן המוגבל היה לגביאם תהיה הרשימה. 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
אפשר ללמודל הזה. חשבנו שנכון ( מאוד מורכבת, אנחנו עוד לא הולכים ברמה המעשית 3פסקה )

 .אותו בהסמכה
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

ך לקחת מישהו, ואז בית המשפט לא יצטרהזאת אני הבנתי שמי שרוצה יהיה רשאי מהרשימה 
לא רוצה מומחה ששהו מיאם . רק מהרשימהלא שחייבים לקחת זה  לבדוק את המומחיות של אותו אדם.

מומחה. אם לוקחים  מומחה הוא אכןשהבית המשפט יצטרך לבדוק יוכל לקחת, רק הוא ברשימה 
 .עברו בדיקהכבר כי הם  פטור מלבדוקיהיה מה הזאת, בית המשפט מהרשי
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 מוריה בקשי כהן:
 

 .לאפשר פה חובה או לא זאת אכן שאלה. השאלה אם אנחנו רוצים
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

פור מההפטרה, כי זה סי רשימה.אלה שחושבים שהם מומחים ולהכניס לקשה מאוד לקחת את כל 
 .רשימה סגורה זה סיפורכל אחד ירצה להיכנס לרשימה או לא להיכנס. 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 יכול להיות שאפשר לשקול את זה כשנהיה מעשיים. 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
לעשות רשימה סגורה של איך זה סוגים. תדמייני מכל ה כאן על מומחיםמה עוד שאנחנו מדברים 

  רופאים.
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 .יכול להיות שאפשר לעזוב את הסעיף הזה כרגע
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

המשמעות היא שהמומחים ביוזמה שהיא לא רשימה סגורה. או לעשות רשימה בכיוון שאני מדבר, 
ך להשתמש באחד מהמומחים מהרשימה שמישהו יצטר מאותו רגעואז בודקים אותם. , ם פוניםשלה

אם . זה חוסך המון צריכים לבדוק את המומחיות של אותו אחד כי הוא עבר את הבדיקה.יהיו  לא ,הזאת
יצטרכו לבדוק שהמומחה הזה ל להביא, רק אז כוחה אחר, הוא יאו מומשלו מומחה מישהו רוצה להביא 

כל אחד מומחים ש, בפרט אצל מההפטרה סיפור ,להערכתי לא רשימה סגורה, שזה, באמת, הוא מומחה
 שהוא המומחה. הם חושב מ

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 .הסעיף הזה הוא סעיף מאוד מרכב

 
 רייך:-מיטל סגל

 
לתת ייצוג או לקבוע בחוק אפשרות דיברתי עם הנהלת המשרד שלי כדי לברר את האפשרות שלנו 

ן מוכהאגף לסיוע משפטי . ו לא מסוגל להביע את דעתוא הטיפולים הרפואיים שאדם מתנגדלייצוג בכל 
שמתנגד וזה מגיע לבית משפט בבקשה למתן יש אדם בו כל הליך שב עניין הזה על עצמו.לקחת את ה

 להעמיד עורך דין. אנחנו נהיה מוכנים הוראות,
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 למלא את זה? ים עם תקניםיאתם בנו
 
 רייך:-מיטל סגל

 
 את זה על עצמנו. אנחנו לוקחיםנכון, 

 
 סקי:היו"ר ניסן סלומינ

 
 זאת בשורה גדולה מאוד.

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 .סוגיה הזאתתוך המשרד על הדיון בבכל זאת אני מציעה שנקיים 
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 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 מיטל, יישר כוח לך ולמי שנתן את האישור.
 

 רייך:-מיטל סגל
 

 מנהל האגף, עו"ד גלעד סממה. אני אמסור את זה. 
 

 רונן יצחק גיל:
 

רנו עליו, של הרחבה ביולהזכיר שזה מתחבר לסעיף קודם שדב לברך על הסעיף הזה אני רוצה שו
 ראוי שזה יהיה בתקנותשל מה שעומד מול בית המשפט מעבר לפריזמה הרפואית. אני מקבל את העמדה ש

ובחקיקת משנה, כי הדברים דינאמיים ומשתנים כל הזמן. להרחיב מעבר לחות הדעת הרפואית לחוות דעת 
שבתיקון שאתם הולכים לנסח עכשיו זה מאוד ראוי. אני מאוד מבקש  חדשים בתחומים האלהחים של מומ

 העולם.ן מ היעלם. המבחן הזה צריך ללא תיצמדו לצמד המילים "המבין בדבר"
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 השארנו אותו במעט מאוד מקומות.
 

 פיליפ מרכוס:
 

 . על פי החוק אסור להביא חוות דעתמשפחה ית המשפט לעניינימחוק ב אני יכול להביא דוגמה
על ידי יחידות אחרי הרבה עמל . השופט בוחר מתוך רשימה שהוכנה רשות השופטאלא ב לבית משפט

תחומים ילד, פסיכיאטריה ותחום של הפסיכולוגיה של הוע במשרד הרווחה. מדובר במומחים מההסי
חייב להיות  הגיש חוות דעתע בתחום. מי שרוצה לוידלעובדים סוציאליים קליניים יש ניסיון גם  אחרים.

רלטנים שאפשר הוריד מהשטח הרבה ש זה. יש גם מגבלה על הסכום שהם יכולים לגבות. ברשימה הזאת
 על הכפתור ולקבל את המידע שרצית. , ללחוץ ם את הכסףהללשים  היה

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
עצמו מומחה בתחום הזה כל מי שמרגיש את ש ךכ היא שיפנו לכל העולםהרשימה  הכוונה בהכנת

לפנות. הוא תמיד יוכל  ,זה שאם מישהו מרגיש שהוא כן יכולתהיה סגורה במובן לא הרשימה יוכל לפנות. 
 זה דבר ראוי מאוד.אז תהיה מגבלה של שכר, שיכניסו אותו, אבל אז  אם יאשרו אותו

 
 פיליפ מרכוס:

 
 . א יהיהן ששנוי במחלוקת לשהמטפל הישיר בעניי, כך נמצא, עדיף פתחת.ימה מתשזאת ר

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 יהיה אדם אובייקטיבי.

 
 פיליפ מרכוס:

 
לא שעל כך  ף למה שנאמר כאןאני מצטר משרד הבריאות. ישה ואנאנשי רווח ולישקזה דבר ש

ה או הסמכה יהיה מדובר אך ורק ברפואה. אנשי לשכת עורכי הדין תומכים ברעיון שרק מי שקיבל הדרכ
ם יהיה, שיהיו רק עורכי דין מסוימים א , דבר שאני מתנגד לו עקרונית, אבלרשאי לאשר ייפויי כוח מתמשך

על מנת שלא יהיה  המומחים בתחומים אחרים שעברו את ההסמכה,כך גם בעניין  שעברו את ההסמכה.
  שכל מי שירצה יגיש מה שהוא רוצה.ן גלב

 
 מוריה בקשי כהן:

 
 .מהישנו בלי קשר לרבתה כאת ז
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 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

וח לכולם, לכל מי שרוצה. מי שרוצה יצטרך הכיוון שהוא מציג דומה יותר לכיוון שלי. זה פת
ל כווקחים רק מהרשימה הזאת, כל אחד ירשימה, מעבר לזה שלללעבור את המבדקים ויצורף לרשימה. 

ישמור על משהו הוגן. אנשים זה כדי שגבלה של השכר תהיה מרשימה סגורה. תהיה להצטרף, זאת לא 
אם . כמומחה כל אחד בתחום שלו נחשב שכבר נבדקו. אנשיםת כי אלה או לקחת רק מהרשימה הזיוכל

אני לא יודע אם ז מה השופט יודע? הוא יגיד: חכו, את יעקב או משה שאף אחד לא שמע עליהם, אתביא 
רוצה להיות   ,יעקבאם אתה, די לחסוך את כל הדברים, אז כ הוא מומחה או לא, צריך לעשות בדיקה.

תהיה  יעשו את כל הבדיקות מראש. אםש מנת-מומחה ולהיכנס, תפנה בזמנך החופשי למי שצריך על
 ברשימה, יוכלו להשתמש בך. איפה אתה אומר שזה קיים? 

 
 פיליפ מרכוס:

 
ההסמכה של יש הוראה מפורשת.  המשפט לענייני משפחה יתבבחוק בבתי משפט לענייני משפחה. 

 .  סיוע היא לבחור מהרשימהיחידת ה
 

 מוריה בקשי כהן:
 

המודל שם לעניין השכר הוא לא מודל. לא התכוונו לקבוע כאן שכר מינימום או שכר מקסימום. 
 .שם יש מודל של שקיפות

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
לים לקחת סכומים בשמיים, אז כן אנשים על חוות דעת של מומחה מתחי. אם קודצריכים לב

א אנחנו, מי ישמור על לכדאי. על מי מדובר פה? על אנשים שנמצאים בסיטואציה הכי קשה שאפשר. אם 
בכל מיני סכומים דמיוניים שיכולים להיות? כשאדם הולך למישהו פרטי לא ינוצלו הם שמי ישמור השכר, 

נחנו כן לשלם על חוות הדעת סכומים כאלה, אבל פה אלפני ניתוח ומקבל חוות דעת, יכול להיות שהוא מו
 שהשכר יהיה שקוף.על זה דגם טוב. צריך לחשוב לא רק צריכים להגן על האנשים האלה. יכול להיות שזה 

עורכי הדין מנצלים את הסיטואציה  הדין, כילגבי ניצולי השואה העברנו חוק שמגביל את השכר של עורכי 
כממלכה הם לוקחים שם סכומי עתק. עיגנו את זה בחוק. לא מבינים.  הם, מבוגריםהם  הנאציםשנרדפי 

 שלא יכולים לדאוג לעצמם. אלה לדאוג לאותם אחריות יש לנו 
 

 מוריה בקשי כהן:
 

, אני יכולה להגיד שזה המומחים של בית המשפט לענייני משפחה כמי שעסקה בהכנת רשימת
מודל בסופו של דבר . סוגית השכר היו הרבה מאוד דיונים על אמות המידה וגם על. גם נושא מאוד מורכב
בחרו מתוך הרשימה כפי שבתי המשפט יעל זה נלחמים לפעמים עדיין אנחנו אבל השקיפות נבחר, 

  זה לא תמיד פשוט.  שקובעות התקנות.
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

את ו אותו, זה יחסוך זה שמי שרוצה יוכל להצטרף אחרי שיבדק במובןאם הרשימה תהיה פתוחה 
תשמע, אם השופטים יגידו:  לא מכובד, זה לא נעיםזה המומחה הוא מומחה. עצירת ההליך כדי לראות אם 

 הביתה.  , לך אתה לא מומחה
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

 .צריך לקבוע פרק זמן
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

שהחוק לא אושר, מה לי  כל זמן :שיגידוכאלה . יש הדואליתנושא של זמן תמיד יש את הגישה ב
עד : יש גישה אחרת שאומרתהחוק לא יאושר ואין צורך, ו , אולי בסוףכת הזאתובסתלהיכנס לתוך ה

    .נוציא את הרשימהשנגמור את החוק 
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 מוריה בקשי כהן:
 

את התחולה של  בזה בתוך תקופת הכנת החוק. השאלה אם אנחנו רוצים לעכב דולא נעמשודאי 
אנחנו  ,מוגדרות בחוקלא העתודות הרפואיות או שנוכח המצב הקיים היום ש יצירת התקנות,החוק עד ל

 .אז בכל מקרה יש אפשרות לקבוע מועדותקנות, נישאר בנוהג עד שיהיו 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

אין כבר שנתיים , אבל יש חוקים שהעברנו שהיו צריכים תקנותאני מפחד תמיד מהדבר הזה. 
דבר שיכול הרבה פעמים לעכב.  חוקים שהמחוקקים חוקקו ואין תקנות. זה 147מה לי שיש נדתקנות. 

צריכים לבחון מה מתוך הסעיפים האלה כן אפשרי. יכול להיות שכללים למתן חוות דעת זה דבר שכן 
כל מה שאפשרי שווה  .קיים בפרקטיקה, אפשרכבר . סוגי מומחים בנוסף לרופאים, מאחר וזה יאפשר

 מה שלא להיות חלק מהחוק, אבל זה צריך אישור שלנו.עד שנאשר את החוק. זה לא צריך לנו  עשושי
כבר לא נראה את סעיף   ך. אני מפחד שאם נעשה את זהישבינתיים המצב הקיים ימנצטרך להגיד ש יספיקו

 .א לוחץבוער, ללא  ף אחדלכולם יש זמן, לא עשית את הצו הקיים,ברגע ש? כי לא נראה את זה . למה83
 

 מוריה בקשי כהן:
 

 .מהפסקאות נו נבדוק את ההיתכנות לגבי כל אחתאנח
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 יקן יחייב. תבדכאולי זה אז ו בל נגביל בזמן,א שה את המצב הקייםנעהאפשרות השלישית היא ש
 ותאמרי לנו.

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
קבות הדיונים פה עים שדנו בהם בוועדה. באלה כבר סעיפ. א33-ו 33אנחנו עוברים לסעיפים  

 נעשתה עוד פעם חשיבה. 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 מאחורי הקלעים?בפורום השולחן העגול זה היה  אלה סיכומים, לא פתיחה לדיון, נכון?
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

ני בעיות, מכל זה היה גם בפני הוועדה עצמה. היו לנו שני דיונים שדנו בסעיפים האלה. עלו כל מי
מיני כיוונים. אלה סעיפים על עצם מינוי האפוטרופוס, מתי ממנים. אלה שני הסעיפים היותר המרכזיים 
בכל התיקון שלנו, ולכן נעשתה חשיבה נוספת בעקבות הערות שעלו כאן. לא שמובא כאן משהו מוסכם, כי 

 יש הערות מכל מיני כיוונים, אבל כן נעשתה חשיבה מחודשת. 
 

אם שהוא העיקרון. עלתה השאלה  33של מתי ממנים אפוטרופוס. יש את סעיף השאלה ה כאן עול
מה כמו , ולנהל את עניינימסוגל כשאינו או  החלטותממנים אפוטרופוס כאשר בן אדם לא מסוגל לקבל 

לקבל דובר על מצב שהוא לא יכול ה בפעם הקודמת . בנוסח שהובא בפני הוועדהיום שקיים בחקיקה
  חנים ביחד. , שני המבאת ענייניו לנהלגם לא וות החלט

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
  לא מספיק אחד משניים, צריך להיות במצטבר? 

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
עקבות הערות שעלו פה בוועדה ובדיקה במה שהובא לפני הוועדה בנוסח הקודם היה במצטבר. 

לאדם שלא מסוגל לנהל  אפוטרופוסין ברירה למנות שאעל כך הייתה חשיבה ספת של משרדי הממשלה, נו
שהממשלה מציעה לעומת מה על זה יש נוסחים קצת שונים  לקבל החלטות.מסוגל הוא גם אם את ענייניו, 

 שאנחנו מציעים. 
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נבחנו  במינוי אפוטרופוס.שבית המשפט צריך לבחון, שזה מבחן הצורך  ע למבחניםגוא נ33סעיף 
יכול לדאוג לענייניו,  אדם שלאעל רק מדובר אם  .נמצא שאין חלופה אחרתהחלופות האחרות, אבל 

לו סמכויות יינתנו זה אפוטרופוס ואי אם ממניםלשאלה  יידרשכזה בית המשפט במצב שהממשלה הציעה 
בן . אנחנו הצענו שבמצב כזה שלה מתנגד אם הואלקבל החלטה בשמו של אדם לא יוסמך וא ה .במצב הזה

יעזור לו רק אלא  ,לקבל החלטות בשם האדםלא יהיה מוסמך האפוטרופוס לקבל החלטות, אדם כן מסוגל 
 . הל את ענייניולנ
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 את מדברת על מינוי האפוטרופוס כרגע.
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

יש הוצג בפנינו ש. שלו אז עולה השאלה של הסמכויותכאשר אנחנו מדברים על מינוי האפוטרופוס, 
מצבים שבהם אין מישהו אחר שיעזור לו לנהל את ענייניו, גם אם הוא מסוגל לקבל החלטות, ולכן הציעה 

 מצב כזה כן יוכלו למנות לו אפוטרופוס. בהממשלה ש
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 במקום תומך החלטות. 
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

ך, יכול מאוד להיות שזה יהיה המענה אנחנו מדברים על מצב קיים שבו אין תומך. אם יהיה תומ
אם עולה השאלה במצב כזה  כרגע אנחנו מתנהלים בעולם שבו אין את האפשרות הזאת.הנכון באותו מצב. 

 .או לאלקבל החלטות בשמו של אותו אדם האם הוא יכול וממנים לאותו אדם אפוטרופוס, 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 או שכל תפקידו יהיה לעזור.
 

 לוי:-ברודצקי נועה
 

 לעזור לו לנהל את ענייניו, לקדם את ענייניו, למצות את זכויותיו.
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 האפוטרופוס יהיה תומך ההחלטות שאנחנו מדמיינים.
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

מתנגדים לעצם הרעיון למנות במצב  -הם יציגו את עמדתם  -סוג של. אני חושבת שהארגונים פה  
 אפוטרופוס.כזה 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
להשאיר את . חשבנו של מי ממנים והדברים שבית המשפט ישקולקשר ההלכנו קצת הלוך וחזור ב

כאשר , אפוטרופוס אפשר לשקול מינויבהם שתדבר על המצבים  ברמה המאוד רזה שלו, 33סעיף 
. הצעת החוק המקורית 33יף את הנוסח של סעבמידה מסוימת א. הרחבנו 33-הקריטריונים עצמם יופיעו ב

ך ארעי לקבל כאן התחלנו באדם שלא מסוגל  דרך קבע או דרעל אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. דיברה 
אינו יכול הוא ת של המקרים המאוד מיוחדים שאהחלטות בקשר לענייניו, כולן או מקצתן, והדלתא הז

י ואיך אנחנו דואגים שבית המשפט יימנע ממינ זה שלא חיזקנו את ההגנות במובן 33-ב לדאוג לענייניו.
בסעיף  (1טרופוסים במקום שלא צריך את הדבר הזה. חשוב מאוד לשים לב למה שכתוב בפסקה )ואפ
. כאן מכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדםבדבר לשם שמירת ורך א)א(. במקור כתבנו שיש צ33

ם, למרות הוויכוחים שהיו קודם לכן, ת הכיוון של הארגוניהלכנו על משהו שהוא יותר זהיר מבחינת נקוד
שיהיה פה  . אנחנו רוציםזכויות, אינטרסים או צרכים של האדםשבהעדר מינוי עלולים להיפגע  וכתבנו

ם אחד לאחד את כל א אנחנו בודקי33סעיף באבל  ,33-רה הרחבה בדת ההגאמשהו יותר הדוק. נתנו 
בכל מקרה פרטני  .את השיקולבדלת הכניסה מאפשרים אנחנו שהוא הזה הדבר  יתרון שלהקריטריונים. ה
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 מה שדיברנו קודם שזה ים שאנחנו מדברים עליהם בהמשך,הרכיבמצריך לשקול על נסיבותיו את כל אחד 
 .ר מדבר בעד עצמועם קצת שינויים. אני חושבת שהשא

 
נחנו מכניסים את התומך. גבי הסוגיה של תומך בקבלת החלטות, אנחנו עוד לא יודעים אם אל

אנחנו לא רוצים למנוע  ,מצד שני דרך המלך בצורה מפורשת.שהוא יכנס אנחנו רוצים להכניס אותו בברגע 
 :ו את הנוסחנרלמנות תומך בקבלת החלטות, ולכן השא 68בסעיף  את האפשרות שנמצאת היוםלגמרי 

לא  ."כי לא ניתן להשיג את המטרהוראה  ,בות הענייןין את החלופות הקיימות בנסבית המשפט בח"
גם את אלא הכנסנו , "תן להשיג את המטרהיהוא ראה כי לא נ" שהיה קודם: השארנו רק את הנוסח הכללי

 צריך לבחון את החלופות הקיימות בנסיבות העניין.  שהואהעניין 
 

דמה לי במקרים מאוד נדירים. נמדובר  ,"ענייניומי שלא מסוגל לדאוג ל"הזה של החלק לגבי 
כלל על התפר  מדובר באנשים שהם בדרךאבל אם לא, אפשר לכתוב את זה. מקרים מיוחדים,  שכתבנו

החלטות. הם אנשים מאוד פסיביים. הכלי הוא באמת סוג של עזרה כדי למצות מבחינת יכולת קבלת 
כלים שיש  יותרה. החשש שלנו, וזה עלה קודם, שיכול להזכויות, לנהל את עניינם באיזו שהיא צורה סבי

וטרופוס לאדם שיעזור לא נאפשר מינוי אפ ,את המצבים האלהאחת נוריד  בתאחרים לאנשים האלה. אם ב
 - -לו 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 כל מה שיש לאפוטרופוס יהיה, או שהתפקיד העיקרי שלו יהיה לעזור לאיש לקבל את ההחלטות? 

 
 מוריה בקשי כהן:

 
ייתן הוראות באשר לתפקידיו וסמכויותיו של שבית המשפט אלא  ,תיוושלא כל הסמכ אמרנו
  האפוטרופוס.

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 ?לפי המצב של האיש

 
 מוריה בקשי כהן:

 
עיקרית היא לא לקבל התלבטנו בין גרסה א' לגרסה ב', כי ברור שהמטרה הלפי המצב של האיש. 

איזה מקום היחיד הוא שלפעמים אנחנו נמצאים ב אלא ללכת לעזור לו להתנהל. הדבר ,החלטות במקום
אנחנו נמצאים פה  פסיביים, הם לא רוצים להגיד כלום.אנשים שהם במדובר  .שבו יש איזה שהוא תפר

שזה במקרים פה אפשר לכתוב באיזו שהיא סיטואציה שחשבנו להשאיר את הסמכות הכללית להגדיר. 
  החלטות. חוסר יכולת לקבלהרף של הרף העיקרי הוא  ים.עטולאותם מקרים ממיוחדים, כי הכוונה הייתה 

 
 יואב קריים:

 
צר לי שאני נאלץ לדבר בשם האנשים שמכל מיני סיבות לא יכלו להיות פה בעצמם. הסעיף הזה 

הסעיף  ,מבחינתי קה החדשה ללא תמיכה בקבלת החלטות.מראה כמה לא ייתכן להמשיך לחוקק את החקי
נבדק ונמצא. אולי יש איזה שהוא  ,לי של תמיכה בקבלת החלטות קיים ממשיתהזה רלוונטי רק אחרי שהכ

תמיכה בקבלת החלטות האדם לא יכול בסוף להכריע את אחרי גם שאני לא מאמין שיש כזה, מקרה, 
, של תמיכה בקבלת החלטותותיו. הסעיף הזה צריך להיכנס לתוקף רק אחרי שנבדקה האפשרות הכרע

לעולם  בקבלת החלטות שייכת . תמיכה  היכול לקבל החלטות היא לא ראוי אחרת הפסקנות שהאדם לא
 חלק מהעולם הזה.  היא ,תהנגישו

 
 ני מכיר אנשים עם נכות פיזית קשה.משום שא ", אני עוד יותר נחרד,לא יכול לטפל בענייניו"לגבי 

בשבילם ליטה כל הזמן מח נכפה עליהם בגלל שהסביבהש יביים",פס"אתם תקראו , מה שאנשיםאלה 
 תשכדאי להם לא להתנגד, כי בסוף המערכות שמטפלו -מצוינת למידה  יש להם יכולת -חלטות. הם למדו ה

במוגבלות  אין"-נרכשת, היא לא "בילטפסיביות ביות שלהם היא הפסי בהם גובות מהם על כך מחיר.
ההחלטה. זאת יבלו את מבלי שהם ק לפעול בשמם האפוטרופוס יוכלואבוי אם נייצר מצב ש . אויעצמה

נומיה. ולדבר על אוטאלא . צריך להפסיק לדבר על עצמאות בהקשר הזה, היוםס המשמעות של אפוטרופו
לעזור לאנשים לקבל החלטות ככל שניתן, ואז אם האדם לא יכול ללכת ולבצע  ל המערכות הואהתפקיד ש

יכנסו  א קריטי. אם הסעיפים האלהדבר הזה הוהוא נתן. השאותן, לבצע במקומו או בשבילו את ההוראה 
ההחלטות בקבלת חייבים להכניס את תומך  אנחנו הוא תיקון חסר, מעט עקר אפילו.תיקון אז הכפי שהם, 
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בא ייעשה על ידי מי שו יניינלא יכול לטפל בעאדם שמחדל, כדי לדאוג לכך שרצונו של ת החלטות כברירה
 לעשות את הפעולה במקומו. 

 
 נסקי:היו"ר ניסן סלומי

 
נמצא  לא תומך החלטות. היום הוא לכל מה שאמרת נכון, ולכן אנחנו דוחפים להגיע למצב שיואב, 

על ועצם העניין במשרד המשפטים נעשים דיונים על  ,חצים. לפי עדותה של מוריהובחוק הזה. אנחנו ל
ואחר החוק הזה  אנחנו לא יודעים אם נגמור אתזה מתקדם. הרבה השלכות.  כאןם. יש ימקורות תקציבי

זכיר לגבי תומך החלטות ונוכל , או נמתין עם החוק הזה עד שנקבל את התבתומך החלטות כך נדון בנפרד
יש לזה יודע כמה זמן ייקח למשרד המשפטים. אותם ביחד. יכול להיות שיהיה עיכוב גדול. אני לא  לאחד

צמיד נ ,די זה שאנחנו דנים בחוק הזהתוך כחוק התזכיר צוי היה שנקבל את רשהרבה מאוד היבטים. ודאי 
אז תהיה לנו ו ,לא בטוח שזה יקרה זה האידיאל.את שניהם ביחד ויהיה לנו חוק הרבה יותר מושלם. 

ולכן  ,הזאת. הדבר הכי מתבקש זה תומך החלטות הדילמה מה אנחנו עושים עם החסוי הזה בסיטואציה
בחוק, אז  "תומך החלטות"לנו עדיין את המושג  אין שאלתי האם האפוטרופוס יהיה מעין תומך החלטות.

וגם תפקיד את הסמכויות שיש לאפוטרופוס וטרופוס הזה תנו לאפי. שאלתי אם י"אפוטרופוס"ם לו קוראי
, שזה תומך החלטות או שלא ייתנו לו את כל הסמכויות של אפוטרופוס אלא הוא יהיה יותר של תומך,

חורית. היה יותר מכובד להכניס את תומך ההחלטות בדלת בעצם להכניס את תומך ההחלטות בדלת הא
לו. כי כנראה יש סיטואציות כא, גש. יכול להיות שאסור להשאיר איזה שהוא חללליהראשית, לא כפ

מה עושים עם האיש אם אין לנו לא יכול בלי תומך החלטות.  הואכי  ,צריכים לדעת מה יעשו עם האיש
 פוס?ות וגם לא רוצים אפוטרותומך החלט

 
 יואב קריים:

 
אם העולם  על פי החוק כפי שהוא כתוב היום האפוטרופוס צריך לברר את רצון החסוי.גם אדוני, 

אם היה מתנהל כפי שהוא אמור להתנהל, כנראה שהייתה לנו הרבה פחות בעיה מכפי שיש. אני חושב ש
י בחקיקה, לא שינוי מציאותי יעשה שינוי סמנטזה  ,למי שיתמנה כאפוטרופוסגיד שניתן פחות סמכויות נ

 .במציאות
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 .תומך החלטותלנו יה מדברים עד שיה
 

 תמר פורת:
 

 יבדקו אם הוא מסוגל להבין בעניין או לא. אפוטרופוס לפני שממנים לאדם
 

 יואב קריים:
 

גיד שהוא ולה "רופוסוטאפ"יכול להספיק, לא לקרוא לזה אני רוצה שיבדקו אם תומך החלטה 
אנחנו להתנהל, כאשר פוס אמור וככה אפוטר פי החוק הקיים היום עלש , משוםכמו תומך החלטה תנהלי

 יודעים שזאת לא המציאות.
 

 רונן יצחק גיל:
 

אנחנו לא רק מכניסים פה קבלת החלטות ש די יואב ולהגידתר נחרץ מידיואני רוצה להיות י
לתקן  -יפים אחורה עכמה סבו לעשות שניסינ ן את מהכא, אלא מנסים לעשות תנתמכת בדלת האחורי

לדעתי, לטעמי שלי, בתור מי שעוסק בסוגיות האלו ברמה התיאורטית כמה שנים,  משהו שאין מקומו כאן.
דיון הזה , חלק גדול מהבקבלת החלטות ת לתמיכהאת ההבדל בין קבלת החלטות נתמכאם היינו מבינים 

 םשות, עדיין יש לי הראכת לתוך החוק הזה, לתוך ההצעה הזטות נתמהיה וקיבלנו קבלת החל .היה נחסך
 בפועל כי הסעיף הזה, כפי שאני קורא אותו היום את הסעיף הזה. למה?שחלק מהנוכחים כאן היו צריכים 

ואני  ,צה למנות אפוטרופוס במקום שבו היו צריכים להיותומעבר לניסוח עצמו, בא בעצם להגיד: אני ר
ב ששירותי שוחושב שזה לא המקום הנכון. אני ח , שירותי רווחה שלא קיימים. אניאיזהלכרגע לא נכנס 

חנו נאופוס. יש הבדל מהותי, ורוטרווחה צריכים להיות מתוקנים בחוק כשירותי רווחה, לא כשירותי אפ
ותי שירייפוי כוח מתמשך ו ,רופוס לבין קבלת החלטות נתמכתטים לשמור על ההבדל המהותי בין אפוחייב

 לנו קבלת החלטות נתמכת, כי אני חושב שגם אם הייתה. גם את שירותי הרווחה צריכים לשים כאן, רווחה
רווחה לא קיימים עבור אנשים לסגור איזה שהוא חור בשירותי  לסעיף דומה לזה בשביאיזה היו מכניסים 

 הוא מבחן שנעשה היום.ל "אינו מסוגל לקבל החלטות" י. גם המבחן שואשב שזה לא רום. אני חמימסוי
ע הזמן להיפטר מהמבחן הזה. גם יר אנשים. הגידמנים באופן שמקטין ומחליש ומדכא ונעשה כבר ש הוא
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סובייקטיבי. אני סבור שבמקום שני מאוד ן מאוד א מבחהומסוגל לדאוג לענייניו" אינו "ן של חבהמ
תמיד , והיא משיך בגישה הפטרוניתלא לה ,המבחנים האלה אנחנו צריכים להיצמד למבחני הנזק המהותי

אבל  מצאים כאן,נאני רוצה לתקן את יואב. אמנם לא כל האנשים האלה  .תמשיך להיות גישה פטרונית
שאני לא מקבל החלטות כמו על כך פסיקות, לא בבית משפט, של הדרג הרפואי וכבר היו עלי החלטות 

הזמן שנעזוב את המבחנים הפטרונים האלו  ומר, הגיעאואוי שיקבלו החלטות בשמי. אני בא רו צריךש
 אחת ולתמיד.

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 לגביך היו כאלו החלטות?

 
 רונן יצחק גיל:

 
 שאני לא מסוגל לקבל החלטות באופן ראוי.על כך לגבי אישית היו חוות דעת רפואיות 

 
 ריבי צוק:

 
 ומונה לך אפוטרופוס?

 
 רונן יצחק גיל:

 
 פוס, כי הייתי מספיק חזק להילחם בזה.לא מונה לי אפוטרו

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
נסח את זה בצורה יותר מחודדת מבחינה מאוד קשה ל ברור שמה שאמר רונן זאת הכוונה, אבל

לענות על זה. העניין של  נוסח אחר שהיה יכול לא היה איזה שהואדיברנו על זה עם הארגונים. . משפטית
 קה אחרת.נכנס לפס קזנה

 
 יצחק גיל: רונן

 
 שניים.מעדיין נכנסו המבחנים הנכון, אבל 

 
 לוי:-נועה ברודצקי

 
נים מצטברים. מספיק שפסקה אחת לא מתקיימת כדי שאי אפשר יהיה למנות מבח אלה
  אפוטרופוס.

 
 רונן יצחק גיל:

 
יעוץ נוסח של הילהנוסח של משרד המשפטים בין להכריע בין שתי האופציות, אם אני חייב 

 מקבל את הנוסח של הייעוץ המשפטי.של הוועדה, אני  המשפטי
 

 יותם טולוב:
 

לא מבחן לא רלוונטי שזה  דאוג לענייניו"לא יכול ל"אני מסכים עם כל מילה של רונן. אני חושב ש
. זאת הוא חזר לנו פה עכשיואיכשהו ינו על סף של להזיז אותו הצידה, אבל יס אותו לפה. הינכנכון לה

זה לא על אנשים במקרים חריגים ליישם את זה רק פה שלנו . זה שהכוונה הרחבד מאוהגדרה מאוד 
ראוי לא לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו . ת של אנשים בחדרמתחקה אחרי הכוונולא חוק היק. פסמ

לא אגב, . לעזרה, לתמיכהאדם שזקוק זה  למנות אפוטרופוס, גם אם הוא עומד אחרי זה במבחנים אחרים.
לא  שרונן אמר, לשירותי רווחה. לשם צריך לכוון. המבחן הזה הוא , אלא כמו יכה בקבלת החלטותלתמרק 

 רלוונטי. 
 

נורא נורא בעייתי. הוא מבחן שקיים הוא מבחן המבחן השני של "אינו מסוגל לקבל החלטות" 
זה מבחן שמיושם , כי מבינות שזה מבחן בעייתימדינות ויותר בעקבות האמנה יותר  בהרבה מדינות בעולם.

את האופן שבו אנשים ללא מוגבלות אנחנו לא באמת בוחנים עם מוגבלות. כלפי אנשים באופן מפלה 
שהיא איזו על ידי מובלות הן רציונאליות ומקבלים החלטות על החיים שלהם, עד כמה ההחלטות שלהם 

הפתרון  מוגבלות.עם  יש פה אדם :האמירה וחוריאמ תמסתתר פו של דברוסה מבחן שבז תפישה עקבית.
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השטח.  תאזה משקף  י למינוי אפוטרופוס.חן פוזיטיבא צריך מבלאני הסעיף הזה.  כלהוא להוריד את 
את העניין של הסיבות שאני רוצה שבגלל ישקלו אלו  נזק. כשישמגיעים לבית משפט למינוי אפוטרופוס 

הכל החלטות כשלקבל ל היכולת שלו סימן שאלה עלא כי יש לי בן אדם שאני מעלה מינוי אפוטרופוס, 
המבחן התיאורטי שרונן עשה. אם צריך לבחור בין גרסה מתנהל בסדר בחיים שלו. אני מתקשה לעשות את 

 צריך להוציא את הסעיף הזה. א' לגרסה ב', אז שתי האפשרויות מראות לנו שזה לא מבחן נכון.
 
 רייך:-מיטל סגל

 
סל הגדול הזה שמגדיר הגדרות לגבי מסוגלויות . ההחלק השני נותן את מה שאנחנו מבקשים

כאן. לשיטתי, ואני לוקחת מובאים ממילא במיוחד על רקע מבחנים ש מיותר,הוא  תויכולת לקבל החלטו
יכול באמת הוא הוא כל כך רחב שאו צרכים , אינטרסים תעוד צעד, הרעיון של פגיעה בזכויואת הדברים 

ניואנס שמצריך את המינוי של שהיא טענה לגבי איזה שהוא  שיש איזו את כל אותם מקרים להכיל
 . האפוטרופוס

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
 ?כאןמה את חושבת שצריך להיות 

 
 רייך:-מיטל סגל

 
בן נפגע איזה שהוא צורך של קובעים שבאים ושאנחנו אני חושבת שצריך לתת את הדעת על זה 

מבחינתו  כלא רציונאלית, כאשרת לנו, בכלי הערכה שלנו, איזו שהיא החלטה שנראי קיבלשהוא בכך אדם 
 על הדבר הזה. יש מקרים שמלמדיםזה צורך. 
 

 לוי:-נועה ברודצקי
 

שיצטרך  בחקיקה, או שזה משהו לחדד את זהדרך רובנו מסכימים על העיקרון, השאלה אם יש 
  להישאר לחיי המעשה.

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
ק יכול על חלק מהמקרים לא נדע והנזקרה לרוץ בנפרד, כי על כל מלא רק זה, גם אי אפשר 

 להיגרם. 
 

 רייך:-מיטל סגל
 

לגבי מספיק רחבה כדי להכניס את כל המקרים. כל הרישא שם מיותרת. מסננת היא ( ה1בסעיף )
דין אנחנו לא מאפשרים לעורכי , "חלופות הקיימות בנסיבות העניין"על ברים דמכשאנחנו (, 3סעיף קטן )

לאיזו שהיא רשימה מאוד מאוד בית המשפט ייצמד לבדוק עוד אפשרויות. להעשיר את ארגז הכלים, 
  ,צרני הייתי מדברת על חלופות אפשריות, אז היינו יכולים לבוא וליישל מה שאנחנו מכירים. אטכנית 
. אנחנו מכתהחלטות נתת. אנחנו יודעים על קבלת פיויצפאת החליפה או להתאים לנסיבות הס לתפור

שחיים בשטח לבוא ולייצר עוד מצבים, לבוא ולהגיד לבית משפט: הנה, רוצים את האפשרות של האנשים 
בקשים לבדוק אותה. אם יש אפשרות מלא רשומה בשום רשימה, אנחנו שזו חלופה  ה אפשרי בנסיבות,ז

"בנסיבות  לאא אומרת "בנסיבות הקיימות"לא הייתי  להחיל אותה, אנחנו מבקשים להחיל אותה.
  . "אפשריות
 

 גלית אפרתי:
 

ואי אפשר לסיים את החקיקה בלי לקודמיי, לכן אני אתמצת. אני חושבת שנכון  רפתאני מצט
אי  ותי של להעביר חוק.זה השינוי המשמעהחלטות. זאת הזדמנות. קבלת נושא של תמיכה ביס את הנכלה

 בלי שזה ייכנס. את החקיקה אפשר לסיים 
 

הצורך בהגנה על תוך אני שומעת כאן את הדאגה שנובעת מ ",לדאוג לענייניו"א של לגבי הנוש
ם לכך. העדר , אבל אני לא חושבת שהחוק הזה הוא המקובלי חלופה נשארים מה יקרה אם אנחנוו האדם

סיבה למנות זאת לא  ,ות אחריםמלא קיים מספיק במקושזה עצם העובדה או  ,השירותים האחרים
 תיכנס. לדאוג לזה שהרווחה אנחנו כן צריכיםשל האדם. הנוספות טרל את כל היכולות אפוטרופוס שמנ

להוסיף את נוספת. המקום , ברווחה. כן צריך תקינה הקהילב -מקומות נוספים בהתיקון הזה צריך להיות 
  ופסות. האפוטרהרווחה, לא דרך חוק שירותי הנושא של התקינה, את הנושא של סל הסיוע האישי הוא ב
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 זאב פרידמן:

 
להפוך את  האם המטרה היא לחסל את מוסד האפוטרופסות, .מטרה כאןהאני לא יודע מה 

 ,כיח לכם בדוגמאות, במעשי יום יוםיכולים להואיך אנחנו  כלי?אליו כלמטרה, להתייחס  סותופהאפוטר
מינים? יש גם אתם מא הזאת, עושה היום גם תומך החלטה?המילה הנוראית  סות,אפוטרופהש ,ותמציאב

על מה אנחנו  ?עובד סוציאלי הוא פטרונאז', פסיכיאטר הוא פטרונאז', רופא הוא פטרונאז'רעים. תגידו לי, 
, אין גם קלקוליםזה שצריך לשפר, זה שיש  דברים? מורה בבית ספר הוא פטרונאז' על התלמידים שלו?מ

דברים על ממדברים על הכשרה, אנחנו  אנחנוברים על תבחינים, דמבכלל ויכוח, בוודאי. אנחנו על זה 
ות", מנתקים אותה ס"אפוטרופשקוראים לה הזאת לוקחים את הלבנה ש פיקוח. מה קרה פתאום

 ממציאות חיים כזאת כשמדברים על כלים? 
 

הכלים. זה לא חזות הכל.  זה אחד אביב.-רווחה של עיריית תלהשירותי את שנה  20אני ניהלתי 
לא מגיעים ראל אנשים ששייש היום במדינת . עד לילדים, עולים על אלה ועל אלהעולים היום על פקידי ס

מה אנחנו רוצים כאן? צריך  לא בגלל שהם לא טובים, כי אין להם את כוח האדם. ,רווחההתי רויאליהם ש
יודעים כמה  אתםלהגן על רכושם, על כספם, על גופם? להוכיח שיש במדינת ישראל אנשים שצריך 

ומך מה זה תחיי היום יום, בשביל זה אנחנו נמצאים שם. אני אומר לכם מזה חלק מהדנ"א. דוגמאות? 
מקצועיים של עבודה.  לו פרוטוקולים ההשירות הזה צריך להחזיק מים, צריך שיהי ? זה שירות?החלטה

ני א שאנחנו רוצים לעזור למישהו אחר?מה המטרה כאן? אנחנו רוצים לעזור לאנשים, או  מה זה יעשה?
מש מבולבל. היום האפוטרופסות עושה תומך החלטה. אין אנשים חולים, אין אנשים שצריכים להגן מ

מאוד. אני חרד  בסיפור הזה צריך להיזהר מאוד עליהם, אין תלמידים שצריכים לתת להם יותר קב"ן?
נשים לא יהיו אהמון תופים ומחולות, יעשו מסיבות עיתונאים, אבל יהיה נהדר, יהיו  שאחרי שהחוק יצא

 זה משהו נורא ואיום,ש כי יגידו "אפוטרופוס"לגורלם, אי אפשר יהיה למנות את המילה הנוראית  מודעים
ה זו פרקטיקה. אני מבין מזמן, כי . אני חוזר על זה כל ההכבוד, את הפטרונאז'את החירות, את נוטל  זה

 הזה חי בקהילהאדם הזה אחד הכלים. אני חרד מהדברים האלה. מה זה שירותי רווחה?  אני איש מעשה.
 ים לויש כלי שקורא ים שיפגעו בו.דברכל מיני יכול לעשות  על כך שהואמתלוננים בה השכנים אולי ש

  ?את הדבר הזה לאיזה מוקצה מחמת מיאוסמה הפכנו ל. "אפוטרופסות"
 

אנחנו  .מנותאחרת לא תהיה מציאות, אי אפשר יהיה ל, יותר מידילא להקשות  לגבי התבחינים,
פט יש את הכי הרבה זמן בעולם, כאילו השופטים מתפנים מיד לכל הדברים. בתי המשכאן כאילו לחיים 

צריך להיזהר. אני אומר לכם, בסיפור הזה.  ציאותמיש  תאמינו לי., את זה יום יום עושהשאני הקטן 
אתם , קורה יום יום. "תמכתגיל "קבלת החלטות נלזה שקורא כמו , או תומך החלטהזהירות רבה ביותר. 

לא  ם. מה עוד צריך לעשות כדי להוכיח?הדברים האלה קורי ?מוכן להביא לכםיודעים כמה דוגמאות אני 
אני אומר לכם שאין כאן אינטרסים. אני  בואו נתחבר.. אז'ים ודברים מהסוג הזהכולם כאלה רעים, פטרונ
, ק בחיי היום יוםתיקון עולם, שעוסשא של כאדם שעוסק בנו, כאדם שמתנדב חרד כאדם שאיכפת לו,

לא יושב במשרד עם פלזמה. אני אומר לכם בכל בשטח,  מזמנו מבקר אנשים 50%-ששרגיש לאנשים, 
. קחו את זה נוגעים באנשים האלהאנחנו , יום אני נוגע בה יום הרצינות, אני מכיר את המציאות הזאת,

 י מנסה לומר.בזהירות יתירה. לחבר שמיים וארץ, זה מה שאנ
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

לא  מדו באופןעמאפוטרופוס ניצל את זה אחוז קטן, בהם  רבה מאוד מקרים, אוליה כנראה שיש
  רצוי.

 
 זאב פרידמן:

 
 פלינות אחרות?יצסמדימה זה שונה 

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
, שמענו סמכות כמעט בלעדיתמתעוררת איזו תנועת אנטי. מאחר ויש לו אז  לו כוח גדול שימאחר ו

זה רק מדכא  במקום לתת לו אפשרות לפרוחאז  ,את זה כאן מאחרים, וזה מדכא את האיש, את החסוי
פתאום הם התחילו  שברגע שההורים הבינו ושחררו את האפוטרופוס,שאמרו  ו. שמענו את הנעריםאות

אפוטרופוס זה דבר נורא. יש מצבים מה שמנסים זה לתקן עולם, לא להגיד שמרגש.  מוח. זה היה מאודצל
יל אופציה חדשה שיכולה לענות על חלק בוהלמנסים . אנחנו בחוק הזה האפוטרופוסיםשיצטרכו את 

אף אחד לא רוצה לפגוע  יהיה מקום לאפוטרופוס. ודאיבואז ש ,מהמקרים. היא לא יכולה לענות על הכל
 ייפוי כוח מתמשך, שלאופציה יל בוו רוצים להחנאנ כל דבר צריך לתקן.בבנושא הזה. צריך לתקן כמו ש

הוא לא השאיר ייפוי כוח ואני לא יודע את רצונו, ממילא במידה ויש דבר כזה. אם  נטיבהרשתהיה עוד אלט
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היפתר על של תומך החלטות. לא כל סיטואציה יכולה לאמרנו שיש אופציה תוך כדי דיון  נלך לאפוטרופוס.
לא הביע את דעתו  ר  לו. אם הואום שהאיש לא נמצא בשלב שתמיכה תעזיש מצבי ידי תומך החלטות, כי

כאן לא . אף אחד גדול מהמקריםחלק זה יהיה . יכול להיות שלפני כן, ממילא צריכים את האפוטרופוס
זה כמו בכל דבר ודבר.  צריכים לעשות שינוייםשזה  רוצה להרוס את מוסד האפוטרופסות או לפגוע בו.

לפעמים כשאתה  מאשר במצבים רגילים.טוב צב הרבה יותר המכנראה ש, נושא הזהכשיש פיקוח על ה
שמאחר לא זו הכוונה. באים ואומרים יוצא כאילו ששומעים את הדרך הקודמת.  רוצה להוביל דרך חדשה

גם בנוגע לייפוי כוח . פתרון יותר טוב, אנחנו רוצים לבנות אותוואפשר למצוא  הלא פשוט  והדרך הראשונה
דבר שהוא עוד יותר טוב מייפויי כוח מתמשך,  יש  בהים: רגע, יש סיטואציה שנחנו באים ואומרמשך אמת

 ,ה מלאה בין כל דבר ודבר. כל אחד מדבר על תחום מסוים. להערכתיפיפאין ח .תומך החלטות נניחשזה 
זה יהיה. תמיד  אל האדם יצליח.ו כי לא תמיד יהיה ייפויי כוח. הלוואי ברוב המקרים האפוטרופוס ימשיך

כולם באים להרוג לראות את זה כאילו כאן צריך . לא יטואציה תהיה שתומך החלטות יעזורהסלא תמיד 
ד טוב. טרכו אותו. לעשות שיפורים זה תמיבמפורש לא. יצ את המוסד של האפוטרופסות, להשמיד אותו.
 אני מניח שבמקומות המאורגנים זה יותר חזק.

 
 זאב פרידמן:

 
א של דנ"זה  ,אני לא צריך חוקשאני צריך לשמור על חירותו להגיד שאני צריך את רצונו,  בשביל

 ?החוק יחדש לי את הדברים האלה נותן לאנשים חסרי ישע.שירות שאתה של ו עבודה
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

כולנו  .הכוחמיופה מנה את הוא ייכול  כל עוד הואש ידיאלי הואאיכול להיות שהפתרון ה
זה. כמה כאלה ות את המהלך הנחנו מנסים לבנזה הדבר הטוב. א מסכימים שאם אנחנו יודעים את רצונו

שהוא רק שלב בנמצא שאם יש אדם שתוך כדי דיון אנחנו באים ואומרים אני לא יודע להגיד לך.  יהיו,
ינהל אותו, לא  שהולטות, ניתן לו תומך החלטות, לא צריך ייפויי כוח שמיחהצריך עזרה כדי לקבל את ה

 . את זה אנחנו מנסים לבנות.סצריך אפוטרופו
 

 זאב פרידמן:
 

או מיופה  סותלהיות אפוטרופ שזה יכול ,תרית של סמכות ואחריוטויש הבדל בין מסגרת סטטו
 יוע הזה, שזה תומך החלטה. מה זה תומך החלטה?ערכי והוא כלי כדי להגשים את הסדבר שהוא , לבין כוח

מסגרת  לא זהכנס כרגע לדברים האלה. ילף ואחד דברים. לא נמה, מדברים על אמדברים על העצ
 .ריתסטטוטו

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
ל התגוננות כאילו יש כאן מטחים שיורים בכם. בשלב ששמעתי את נהמת ליבכם. הרגשתי שאתם 

   דש דברים.לחנראה כאילו, כי אם לא, למה לך זה  כשאתה רוצה להוביל דרךלא המציאות.  זו
 

 זאב פרידמן:
 

אנושית.   "זל"כיפת ברזל". פה מדובר ב"כיפת בראת זה כמו שתבטל אתה פורס עליהם רשת הגנה. 
   אני רוצה לראות מה יהיה אם תבטל את זה.

 
 היו"ר ניסן סלומינסקי:

 
  - -מתמשך  גם כשיהיה ייפויי כוחתמיד צריך. 

 
 זאב פרידמן:

 
  יותר קשה למנות. יהיה

 
 יו"ר ניסן סלומינסקי:ה
 

אתה חושב ששנה אחרי שזה יפעל לא ישבו פה אנשים ויהיו להם כשיהיה ייפויי כוח מתמשך, 
 ?הרבה מאוד הערות
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 זאב פרידמן:
 

 . דבר יש הערותעל כל על מה אין הערות? 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 לא צריך לקבל את זה כאילו שוללים משהו.
 

 זאב פרידמן:
 

 .זמן להשתפר, זה ברור, אבל זה לא שונה משירותים אחריםצריך כל ה
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

ם הוא יישאר בלי כלום במצב שצריך לעשות משהו איתו, כי אלסיטואציה שאדם נמצא פה גענו ה
, מראש ממנה מיופה כוחהיה . באופן תיאורטי, אם הוא תיוורו נזקים בלתי הפיכים. יש כמה אפשייגרמ

עזור לו. כניסים, וזה האידיאל, שיהיינו מ תאם היה לנו תומך החלטו נכנס לעבודה והיה עושה.הוא היה 
האיש את האפוטרופוס במצב שאם ניקח השאלה ן לנו לא את זה ולא את זה. יש לנו את האפוטרופוס. יא

ו נבוא אתהיה מעין תומך החלטות, , פוסאפוטרוה אדוניאתה, ונגיד לו:  רק לתומך החלטותוק קהזה ז
מה  :ואז נכניס את זה. אז השאלה תהיה ,החלטותכרגע, נחכה עד שיהיה תומך  ונגיד: רבותיי, נעזוב את זה

בו, כי להערכתי כל  חום שהוא מתעסקתלו שוללים את היאביב זה הדיון. שאף אחד לא יראה כבינתיים. ס
 עבודת קודש.  האנשים עושים

 
 ריבי צוק:

 
בא לעולם בגלל ד האפוטרופוס סוטלת. מוי, אבל יש תחושה של מטונעונים שייש הרבה דברים שט

מקום אחר, כאילו אפשר איזה נעה לעכשיו ת לטלרעה. המטו ניצול היהאחר כך  שיש צורך בהגנה, ההבנה
 צריך לגוון את הכלים.כל הבעיות בלי האפוטרופסות. צריך כל דבר לפי מידתו. לפתור את 
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 .יודעים שלא כולם
 
 ריבי צוק:

 
בבריטניה היו בתי משפט פסיכיאטריים של ימי הביניים. יום אחד הפרלמנט התכנס וביטל את 

היא הרגשה כאן הזקוקים לטיפול טוב.  , אולי מעט,יש אנשים שבכל זאתבתי המשפט הפסיכיאטריים. 
 .לת נעה יותר מידישהמטולט
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

הרוב יישאר  ייפויי כוח וגם אחרי תומך החלטותגם אחרי אני מניח שלשלול.  שבאים ובאל תחש
יות אחרות, עדיף ורעזר באפשיל להכנוספות. כל מי שיומנסים לבנות אפשרויות רק אנחנו  עם אפוטרופוס.
, למה שלא נעשה את להתפתח. אם הוא יכול דרך תומך החלטות יקח אפוטרופוסמאשר שישיעשה את זה 

 ?זה
 

 י צוק:ריב
 

יכולת לפעול. הלבין  ת לקבל החלטותבין היכולמבחן חד וברור הנוסח כאן יוצא מתוך הנחה שיש 
 אבחנה בין שני אלה, אלא רק אומרת שכשיש בעיה לפעול ביתהצעת הממשלה לא יוצאת מתוך הנחה שיש 

כל להחליט אפוטרופוס לא יוה :שנייה אומרתגרסה הס יתעסק. הדיוק במה האפוטרופובהמשפט יורה 
אדם שסובל ניקח למשל לא ברור.  מאוד מאודהקו הזה הוא  כאילו יש קו ברור, אבל ,במקום האדם

יוצא מהמיטה. האם לא  אבל הוא את הדברים הוא מביןאין לו בעיה בבוחן המציאות, שרי 'ומדיכאון מז
, כי לקבל החלטותשמסוגל  זה אדםהיום גים הובחנים הנבמלקבל החלטות או לא?  לזה בן אדם שמסוג

לשקוע  בן אדם כזה יכול ת אנרגיה שתניע אותו לעשות משהו.בוחן המציאות שלו תקין, רק אין לו מאי
הנחיות במה כן  תקרה כזה בית משפט לא יוכל למנות ולתמבום סיבה בעולם שלתוך הזנחה נוראית. אין ש

שהו נתן לעצמו דין יודעת אם מיזה לקבל החלטות. כולנו מדברים, אבל אני לא ה ובמה לא. השאלה מ
אפשר אי  פעמים,לא זוכים לטיפול רפואי הרבה ורי גם 'דיכאון מז תם אנשים עם. אווחשבון מה זה בדיוק
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אם מסכנים את הדופק שלהם. כל לעצמם רק הם מסוכנים חרים. אלכי הם לא מסוכנים  גם לכפות עליהם
ישאר בחיים, הם לא מספיק מסוכנים בשביל שיכפו זמן שהם במיטה והם יצרכו מספיק קלוריות בשביל לה

אף אחד לא  ,הנוראית הזאתבהזנחה  עליהם טיפול, הם גם יוכלו להיות לא רק שלא יכפו עליהם טיפול.
נועד הסעיף הזה. זה סעיף . לאוכלוסיות מהסוג הזה לקבל החלטות כי הם יכוליםבעניינם יוכל להתערב 

. אי אפשר להגיד שכל אדם כזה תתיתן הנחיו : תראה, זה העניין,פטבית משאומרים ל. חשוב מעין כמוהו
יותר צורה נזרוק אותו. למה? כי יש אחרים שאמרו שפעם יישמו את המבחנים באנחנו לא ראוי להגנה, 

צריך להפקיר אנשים כי פעם  אל, ליבראלית או אנטי ליבראלית. צריך כל דבר לעשות נכון. מרחיבהמידי 
 וון השני. לא נכון בכיעשו 

 
 יוכבד צ'ובטרו:

 
המציאות היא קצת שונה אנחנו חייבים לקחת אחריות עליהם.  מכיוון שאנחנו מדברים בחיי אדם

מבקשת מהגורמים שמנהלים  אני מאודמתוך כבוד ומתוך הזכויות שלהם,  .תיומיות האפשרוומכל האוטונ
עם  ולשוחחבבית חולים  או במחלקהבהוסטל לבקר ראשת בריאות הנפש ון לבקש מידפה את ה

אנשים שמנהלים חיים תשוחחו עם ם שמדובר בהם. ישאני מאוד מבקשת לראות את האנ המטופלים.
 מדברים בחייהם. אנחנו צריכים לקחת אחריות על ההגנה, לאאנחנו  מה הם חושבים. תראו בהוסטל,

 אוטונומיה בלי שום חשיבה הגיונית.  תתול להזניח, ריהפקל
 

 יואב קריים:
 

 אני תומך בהחלטה הזאת.
 

 רונן יצחק גיל:
 

. אני רוצה ונומיהבלי לשלול אוטקצה נפשי מהטיעון של ההזנחה. אפשר לטפל בלי לשלול חירויות ו
סד, או וכאן שום כוונה לבטל איזה שהוא מ . איןראש-ם שאמר כבוד היושבלחזק ולהבהיר את הדברי

בהעדר חקיקה יש כאלה שעושים מעודד אותי לשמוע ש .כהווייתםדברים  וסד שעושהשטן מ לצייר בעיני
למרות שאין חקיקה כזאת  החלטות נתמכתכן מספקים שירותים של קבלת שהם , את הדברים כמו שצריך

אחד יקבל בדיוק את מה שהוא  בחוק כדי להבטיח שכל מה שאני מבקש הוא ליצור את המדרגעדיין. כל 
ומי שצריך קבלת החלטות נתמכת יקבל קבלת החלטות נתמכת,  ייך טיפול יקבל טיפול, ממי שצר -צריך 

 .ס. זה הכלאפוטרופוס יקבל גם אפוטרופושעדיין צריך 
 

 יוכבד צ'ובטרו:
 

 .פטשיומי שמועל, שי
 

 מוריה בקשי כהן:
 

. יש גישות אני חושבת שזה נוגע בלב ליבה של האפוטרופסות לא במקרה הרוחות פה לוהטות, כי
יש גישה, ואני הולכת עם  .הנו בדיקה במודלים בעולם בתחום הזעשי . לפני הדיון הזה אפוטרופסותשונות ל
האפשרות של אפוטרופוס . יש מדינות שביטלו את אדם שלא מסוגל לקבל החלטותאין אומרת שרונן, ש

יש מצבים ש אנחנו כן מאמינים אני מכבדת את הגישה הזאת, אבל אנחנו לא שם.ש רק תומך. ישיחליט, 
 היא במצבים שאנשים לא מסוגלים לקבל ם צריכה להיות אפוטרופסות. לב ליבה של האפוטרופסותשבה

מצב, לא יחד עם זאת, המצב שקיים היום בחוק הוא  ו.שבנינ איזוניםכל הסביב זה יש את  .החלטות
מן כל הזלקבל החלטות במקום. אנחנו של בסעיף שמדבר על תפקידי האפוטרופסות,  זה תאואפשר לקרוא 

, לעשות את תנור החימוםלקנות נועדה סות וטרופ. היום האפקבלים החלטותדנים איך מקבלים, איך לא מ
עיקר לדאוג מדובר על בבכל פעילות איזו שהיא החלטה, אבל  . נכון שישתכל מיני דברים שהן לא החלטו

י, אז 'ורדיכאון מז ת החלטות. אם דיברנו עללבלא על ק שהדגש הואכ, חיים בסיסית שאדם צריך למערכת
כו את זה למי שיש לו מערכת משפחתית מסביב שעושה את הדברים האלה. יש אנשים במצבים לא יצטר

די לא כיש מצבים שבית משפט ממנה האלה שאין להם את המערכת המשפחתית הזאת, הם עריריים. 
כדי לדאוג למנקה. אני שכור את כל השירותים, לכדי  , אלא כדי להרים טלפון,קבל החלטות הרות גלותל

הוא ורי 'של אדם שמתוך דיכאון מזקראתי לזה "פסיביים", אבל זה לא פסיביים, זה באמת הדוגמה הזאת 
   .היות החריג יותרצריך לזה האפוטרופסות, לכן אנחנו חושבים שלא פועל. האנשים האלה הם לא לב 

 
חושבת שאלה מקרים מיוחדים,  כןאותם מקרים, ואני מדינת ישראל אין תחליף לאותה דאגה בב

ים האלה של חיי היום יום של רודהרווחה לא יכולה לעשות את כל הסישבהם צריך מישהו שייכנס לעזור. 
, אולי הם באמת מודלים לחוק הכשרות הם לא בהכרח אפשר לבנות פה מודלים אחרים. אגב, האדם.

. אפשר לבנות י נציגים לשירותי רווחהל מינומודל שאיזה שהוא  יםשרפשמאשירותי רווחה מודלים של 



 ועדת החוקה, חוק ומשפט
21/02/2016 

 

50 

זה לא כל כך  -שייכנס הביתה וצריך את האיש את המודלים האלה אבל כרגע, כשאין לנו כאלה, מודלים 
אנחנו לא נכניס  ש את זה שזה בנסיבות חריגות יותר.להדגיהשאיר וחשבנו שצריך ל -ההחלטות עולם ב

נשים שצריכים לאותם ארק אלא ית ונבטל את הכל, בדלת האחורמישהו שהו שמסוגל לקבל החלטות למי
שיהיה יף אותו בהיבט של ההחלטות, אלא לא יחל שהואעם הסוגיה  דדושנכון להתמחשבנו  את זה.

  .בדברים היום יומיים
 

אותו ב, כדי ש"מתנגד אם הואלקבל החלטה בשמו ובלבד שלא יוסמך "נו את הנוסח חלק אנחנו
, על גרסה ב'גם אני מוכנה ללכת א משתף כל כך פעולה אפשר יהיה לפעול. למר פה, אנמצב שהאדם, כמו ש

על אותה לדבר בין א' ובין ב' אפשר יכול להיות ש י לא בטוחה אם היא לגמרי נותנת מענה.אנ אבל
אנחנו רוצים שמישהו ייקח את המקום הזה  שבה אנחנו לא רוצים לקבל החלטות על גבו, אבלסיטואציה 

 ה באמת מצומצם. זחור. זה נאמר בדיון הקודם. שהוא איזה יו שכרגע זה של דאגה לעניינ
 

 היו"ר ניסן סלומינסקי:
 

 ה? ות של זגילהדגיש את הצמצום של זה, את החר וכלימוריה, ת
 

 אילת ששון:
 

כל אחד ועושה את עבודתו נאמנה, אבל מוערך מהם שכל אחד הרבה מאוד ארגוני זכויות יש כאן 
זכויות אדם שנמצא אף ארגון פתחו של ה שלא מגיעה ליה שמגיעה לפתחו. יש אוכלוסייירואה את האוכלוס

שאנחנו הרבה פעמים בשם הזכויות דווקא . ריבי הביאה דוגמה שהיא מכירה אותה, אבל אני מרגישה פה
 של הטיפוללגבי הסעיף הקודם בדיון גם  זה גשתי אתראת האוכלוסייה הכי פגיעה זורקים החוצה. ה

, בה נגעהאולי ריבי  מתי יבוא מישהו שייצג אוכלוסייה כזאת.. חיכיתי לראות וגם לגבי הדיון כאן יהנפש
. הם פסיביים, כמו שמוריה אמרה, שהם יש אנשים ריבי מכירה רק את אוכלוסיית חולי הנפש. אבל

א רוצים לא מתוך בחירה, לא בגלל שהם ל לם, הם חיים בהזנחה הכי קשהועפסיביים, הם זועמים על ה
הם את החשמל כי הם לא שילמו את החשבונות למרות שיש להם , אלא בגלל שניתקו ללהם חשמל שיזרום

הם צריכים מישהו שיגיע ויעשה להם את הדבר הזה. שירותי הרווחה לא . את הכסף בבנק לעשות את זה
יה. רסה השניהגרסה הראשונה ולא הג החשוב כאן אני מתחברת לשאלה למהיכולים לעשות כזה דבר. 

אם יבוא מאן  לפעולה שמוגדרת או חוסה תחת הכותרת "קבלת החלטות".ולה פע העולם המשפטי הופך כל
לנו ? אין מי אתה לו: ויגיד, בואו תחברו את האדםלחברת החשמל ויגיד: יפנה  ,דהוא משירותי הרווחה

אם לא משנה  רים האלה,הדברמאלית לעשות את ופלו את ההסמכה ה . כן צריך מישהו שתהיהשיח איתך
הכל מתורגם היום לקבלת בשורה התחתונה  יום.נגדיר את זה כקבלת החלטות או כטיפול בענייני יום 

. החסר בחשבוןאת לפנות לבנק כדי להסדיר , חשמלפנות לחברת אני צריכה את ההסמכה ל. החלטות
שבו האדם יא סוגרת את המקום ה העדפנו את גרסה א' ולא את גרסה ב', כי  גרסה א' משאירה את הפתח.

כדי שיראה מה עושים עם הדבר הזה. אני חושבת שכל עוד אנחנו משפט  תילב שאז פוניםמתנגד אקטיבית, 
מגדירים את עצמנו כמדינה שמותר לה גם להגן על האוכלוסייה החלשה שלה, לא רק לדאוג לזכויותיה, אני 

  - -חושבת 
 

 זאב פרידמן:
 

 ת, לא על זכויות. תמיד שוכחים את הדברים האלה.היהדות מדברת על חובו
 

 יואב קריים:
 

ה. אנחנו כן מכירים את ייסוכללשמוע את האו אני חושב שכדאילהתחבר ליוכי. מאוד אני רוצה 
ואסור להזניח  שאני מאוד חושב שצריך לתת ,ל לתת את ההגנהי. אני חושב שבשבהשונותהאוכלוסיות 

רופוס. לאפוטרופוס יש משמעות. אפוטרופוס לוקח את האחריות מהאדם לא צריכים למנות אפוט אנשים,
 ,ס, כפי שהוא היום, יכול להחליט את ההחלטה. אם הוא נאוראפוטרופו משתפר.דם של האגם כאשר מצבו 

עות, ולא על דברים הרי כתומך החלטה. במקום שיש חילוקי דהוא עובד ואני מאמין לו שהוא עובד ככה, 
אפשר להגן על האנשים אני מאוד בעד למצוא את המנגנון שיהאפוטרופוס היא הקובעת.  גורל, העמדה של

השאלה אם אין על זה ויכוח,  והאדם הולך למות מקור, מוםישאין תנור חלהגן כהאלה. אני איתך בצורך 
ולא  כדי לעשות את זה אנחנו צריכים ללכת למקום שמי שבסוף מקבל את ההחלטה זה האפוטרופוס

 נגנון אחר. זה דבר שהוא מסוכן. צריך למצוא מהאדם. 
 

 זאב פרידמן:
 

 ?חלטהיואב, מי יהיה תומך ה
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 יואב קריים:
 

בתקופות אחרות. טוב ופחות  יותר טוב בתקופות מסוימותמצאים במצב נ ירו'אנשים בדיכאון מז
 אנחנו צריכים לייצר את המנגנון שישאיר לאדם את היכולת להחליט כשהוא יכול. 

 
 "ר ניסן סלומינסקי:היו

 
מנהמת הלב של כל אחד נאמרים ים. הדברים בובה לכולם. הדיונים הם מרתקים וחשתודה ר

ודה טואציות שונות. הגדרנו לקראת הסוף את הנקיסנמצאים בשאנשים יש  נכון שיש ראיות שונות, ואחד. 
 כולם, שיהיו בשורות טובות.יפרד. תודה רבה לבעניין. עד יום שלישי נ לגבי זה. נעשה עוד קצת חושבים

 
 

 .14:35הישיבה ננעלה בשעה 
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