
 
 

 סוגיות מתקדמות ביפוי כח מתמשך קורס  

 16:00-19:30 ירביעימי 

 אביב - בשיתוף עם לשכת עורכי הדין מחוז תל

 ***** יתכנו שינויים בתכנית***** 

 מרצים נושא המפגש  מפגש 

  מפגש ראשון 
 
 

 –יפוי כח מתמשך 
 דגשים מיוחדים 

 
 2110.11.תאריך: 

16:00 – 17:30 

המשפטית   .1 הכשרות  חוק  הצגת 

 . 1962 –והאפוטרופסות, תשכ"ב 

מתמשך .2 כוח  ייפוי  מקוון  טופס    מצגת 

 )יפכ"מ( 

 הצגת הנתונים הטכניים בטופס •
 ישומן  ראופן  ההחלטות שיש לקבל ו •
 וההתייחסות אליו   )פסיכיאטריה( 32 'ס •

מפעיל(,  • )מי  הכוח  ייפוי  יופעל  כיצד 
 להפעלתו.  ותוהטכניק

 

 

 
 
 

יו"ר הועדה  -גוויל עו"ד פרח 
 ה"ד לשכת עו, לייפוי כוח מתמשך

 "א מחוז ת

 
18:00 – 19:30 

 
 
 

 חוק החולה הנוטה למות   .3

 צגת החוק ה •

 המילוי שלהם הטפסים הרלוונטיים ודרך  •

 מתמשך אל מול אפוטרופסות  פכ"מי .4

 מיופה כח ומינוי אפוטרופוס ין  ההבדלים ב  •
הפיקוח המוטל על האפוטרופוס מטעם בית   •

 המשפט 

 מסמך הבעת רצון .5

 הצגת הטופס המקוון  •

 למלא הטופס  כדאיבאילו מקרים  •

 הנחיות המקדימותהחשיבות   •
 

 
 
 
 
 

יו"ר הועדה   – גווילפרח עו"ד 
 ה"דלשכת עו, לייפוי כוח מתמשך

 "א מחוז ת

   מפגש שני
 

 –כשירות נפשית 
דרכים לטיפול 

 והתמודדות 
 

 2117.11.תאריך: 
116:00 – 17:30 

 חוק הכשרות המשפטית  . 1

 מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית  •
 טיפול פסיכיאטרי או אשפוז בבי"ח   •

 תנאים שקבע הממנה  ,שחרור מאשפוז •
 

 הוכחתה  –כשרות נפשית של אדם  .2
של   • חוו"ד  לעומת  פסיכיאטר  רופא  חוו"ד 

 . והחסרונות רופא אחר, היתרונות

לערוך   • אדם  של  הנפשית  כשרותו  הוכחת 
 יפכ"מ  

 

 

ועדת יו"ר  עו"ד עדנה שקל, 
פסיכיאטריה, פסיכולוגיה  

 ומשפט, לשכת עוה"ד מחוז ת"א

 

ד"ר גדי לובין, מנהל המרכז  
הירושלמי איתנים כפר שאול 

 והקהילה 
 



 
 

 סוגיות מתקדמות ביפוי כח מתמשך קורס  

 16:00-19:30 ירביעימי 

 אביב - בשיתוף עם לשכת עורכי הדין מחוז תל

 ***** יתכנו שינויים בתכנית***** 

 

 הוכחת קיום התנאים להפעלת יפכ"מ  •
   הוכחת חזרתו של אדם לאיתנו  •

 
18:00 – 19:30 

 הרחבת המעגל של עורכי יפכ"מ  .3

 לבעלי מוגבלויות יפכ"מ ככלי עזר  •

 אוכלוסיית נפגעי הנפש  •

בניית שיתופי פעולה בין עורכי הדין לבין   •
 והסדרת נהלים מתאימים   הפסיכיאטרים

 

   
 
 כנ"ל    

   -מפגש שלישי  
 24.11.21תאריך: 

16:00 – 17:30 

 
 סוף מעשה בהכנה תחילה  –יפכ"מ והבנק  .4
 הנושאים שיש להתייחס אליהם •

כללי עשה ואל תעשה בקביעת סמכויות   •
 ביפ"כ 

 חובות הבנק כלפי הממנה  •

 קשיים בהתנהלות הבנק מול מיופה הכח  •
 חשבונות משותפים  •

 
 טואף,  -עו"ד ורד צוהר

מנהלת אגף יעוץ לסניפים ומרכזי  
 טפחות  בנק מזרחיעסקים, 

 
18:00 – 19:30 

 
 יפכ"מ מנקודת מבטו של בית המשפט .5

 
 

 
אלון גביזון, נשיא שופט כב' ה

 בימ"ש השלום מחוז הדרום  
 
 

   –מפגש רביעי 
 1.12.21תאריך: 

16:00 – 17:30 

מבטפכ"מ  י .6 שלמנקודת  האפוטרופוס    ו 

 הכללי 

 הרציונל של יפכ"מ  •

 דרכי המימוש וההפעלה   •

 שנה האחרונה. יפכ"מ ב חידושים והנחיות ב  •
 

 

 

יעקובי סיגל   האפוטרופסה   ,עו"ד 
ה על הליכי חדלות  והממונ  הכללית

 רעון יפ

 

 

 
18:00 – 19:00 

 
 
 

 טיפים ומענה לשאלות   – פנל מומחים .7

ראשת המכון  ,ד"ר דפנה אבניאלי
לאמנויות המשפט אונ' ת"א, 

שופטת ביהמ"ש המחוזי ת"א 
 בוררת ומגשרת  (,בדימ)

האפוטרופסה  ,עו"ד סיגל יעקובי
הממונה על הליכי  והכללית 
 רעון יחדלות פ

יו"ר הועדה   ,גווילפרח עו"ד 
 ה"דלשכת עו, לייפוי כוח מתמשך

 "א מחוז ת

19:30  
  חלוקת תעודות סיום


