
 

 

 

 

 

 

 
 :בנושא להרצאה מוזמנים נכםה

 משפטיתנושאים חשובים להתארגנות 
 חותיהםפובני מש  גיל השלישיחברי הההרצאה מיועדת ל    

 ZOOMר גם ב  דתשוההרצאה   –בעקבות המצב 
        

 10:15בשעה   10/12/2020ונד ות תל ממועדון ותיק
 דין ך, עורהראל כהןשל  והרצאת  

 

עניינים בריאות וים, כספ/רכושי וגע לענייננהמסמך  - תמשךח מ וייפוי כ
מעניק לאדם את האפשרות למנות עבור עצמו  המתמשך ח וייפוי הכ. אישיים

ואילו   עתידח מטעמו ינהג בוהככיצד מיופה  הווהח ולקבוע בומיופה כ
 החלטות יוכל לקבל בשמו.

ות  למנלכל אדם עומדת האפשרות ?  ח מתמשךוייפוי כ  ערוךמדוע חשוב ל
עד כדי  אם וכאשר ישתנה מצבו לרעה, אדם אחר אשר יטפל בענייניו ונומרצ

חוסר יכולת לנהל את ענייניו )למשל בעקבות תאונה, מחלות כגון דמנציה, 
 מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם(.

  , ראדם אח נועד לשרת כל אדם המשמש כאפוטרופוס על - הבעה מרצון  מסמך 
מי  ליף אותו בתפקיד כדי לדאוג לצרכיו של רצונו מראש, מי יח להביע את

שכיום הוא ממונה עליו כאפוטרופוס, בין אם הוא חסוי בגיר ובין אם הוא  
 (. ת/ני)מומלץ להורה יחיד חסוי קטין 

בחשבון הבנק להמשיך   מאפשר לשותף - סעיף "אריכות חיים" בחשבון הבנק
, הנ"לף ללא הסעי . טר ל את החשבון גם כאשר בעל החשבון המקורי נפולנה
יוקפא   ,במצב שבו אחד השותפים לחשבון נפטר / אינו כשיר לנהל אותוה חליל

 . החשבון ולא תהיה אפשרות להשתמש בכספים

ק "החולה הנוטה  והנחיות רפואיות מקדימות לפי ח -"אי הארכת חיים" 
אדם המעוניין לתכנן מראש את סוף חייו ולקבוע  ההנחיות נועדו עבור - למות"

חולה הנוטה  ", באם יחשב כמלקבל ימנע או  יקבלילו טיפולים רפואיים א
 ."למות

בה יכול אדם להבטיח כי לאחר הסתלקותו   הדרך היחידה צוואה זו - צוואה
ולא באופן אחר   בדיוק באופן שציווה מהעולם ישמע קולו וכי עיזבונו יחולק

 .(מלץ מאוד במערכת יחסים "פרק ב'"מו) כלשהו

צוואה אשר לא נכתבה על ידי המוריש לבדו, ולא מבטאת את   - צוואה הדדית
, בו שניהם חוזה בין שני בני זוגרצונו האישי בלבד, אלא מהווה למעשה 

 לאחר פטירתם. נכסיהם המשותפיםיכולים להחליט במשותף בדבר גורל 
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