
בחנו את הידע שלכם:
האם יש תוקף לעסקה עליה חתם אדם ללא אישור האפוטרופוס שלו?	. 

האם אפשר למנות אפוטרופוס על חשבון בנק בלבד?	. 

האם ניתן לקבל החלטה רפואית על אדם אחר מבלי למנות לו אפוטרופוס?	. 

האם מותר לאדם תחת אפוטרופסות לנהל חשבון בנק?	. 

האם יכול להיות שמינו לי אפוטרופוס מבלי שאני בכלל יודע מזה? 	. 
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מידע זה מתייחס למינויי אפוטרופסות מעל גיל 18. העלון הופק בתמיכת האיחוד האירופי. 
תוכנו באחריות בלעדית של ארגון 'בזכות', ואין הוא משקף את עמדותיו של האיחוד האירופי.

כנסו לאתר של 'בזכות' 

ואפוטרופסות'  'בזכות   : הקישו ב-     
וקראו את 'דף המידע המורחב'.

להזמנת סדנאות או לפניות ציבור:
 02-6521308

mail@bizchut.org.il

http://bizchut.org.il
מרגישים שחסר לכם מידע?

אפוטרופסות 
סגורים על זה?

מקובל לחשוב שאפוטרופסות היא כלי הכרחי עבור אנשים 
רבים עם מוגבלות. שהיא מגנה עליהם ומקדמת את טובתם .

אך עד כמה באמת הציגו בפניך את המשמעות המלאה של 
אפוטרופסות ואת החלופות לה?

סגורים על זה?

עלון זה מיועד לאנשים עם מוגבלות, בני משפחה 
ואנשי מקצוע כאחד.

הוא מציג את הבעייתיות שבמוסד האפוטרופסות. 
מטרתו לעורר לחשיבה, לקריאה נוספת ולבחינה 

מחודשת של עמדות.

)בואו תפתחו את זה(
לוגו של הפרוייקט לוגו של הפרוייקט

אין לי מילים לתאר את האושר שהציף 
אותי כשבישרו לי שחלומי התגשם 

ושהאפוטרופסות הוסרה מעליי"

"



10 נקודות למחשבה על אפוטרופסות

חופשי ומאושר
של  והשליטה  החירות  מידת 
במחקרים  נתגלתה  חייו  על  אדם 
המשמעותי  כמשתנה  בינלאומיים 
ביותר לניבוי רמת האושר של אדם. 
יותר מרמת הכנסה, מצב בריאות או 

תכונות אופי. 

הגנה או ניצול?
אפוטרופסות נועדה לתת מענה לחשש מפני ניצול אבל 
ורשלנות.  ניצול  עם  למזוהה  הפכה   היא  העולם  ברחבי 
בישראל נחשפו בשנים האחרונות שלוש פרשיות ניצול, 

גניבה ורשלנות מצד תאגידי אפוטרופסות. 
רק  המשפטית  כשרותו  שלילת  תוך  האדם  החלשת 

מגדילה את פגיעותו.

      יש ברירה
יש חלופות מתונות רבות לאפוטרופסות.

כך למשל בענייני רכוש:
אפשר לחתום על ייפוי כוח	 
להגביל את חשבון הבנק	 
לרשום הערת אזהרה על מכירת הנכס	 
למנות נאמן שינהל רכוש עבור אדם אחר	 

המהפכה כבר כאן
'תמיכה בקבלת החלטות' הינו השירות המרכזי אשר מחליף ברחבי 
תמיכה,  של  בשירות  מדובר  באפוטרופסות.  השימוש  את  העולם 

ליווי וייעוץ אשר ניתן לאנשים כדי שיוכלו לממש את רצונותיהם:

מהפיכה עולמית
האו"ם  אמנת  על  חתמו  ישראל,  בהן  מדינות,   140 מעל 
הכרה  כוללת  אשר  מוגבלויות  עם  אנשים  של  לזכויותיהם 

בזכות לכשרות משפטית מלאה )סעיף 12(. 
בעקבות החתימה מדינות רבות עורכות שינויים מרחיקי לכת 
בחקיקת אפוטרופסות, ועוברות ממודל של 'קבלת החלטות 
החלטות  'קבלת  של  למודל  אפוטרופוס  ידי  על  חלופית' 

נתמכת'. בחלק מהמדינות בוטל מוסד האפוטרופסות.

האנשים השקופים
אנשים תחת אפוטרופסות נקראים 'חסויים'.

אך בספרות המקצועית הם נקראים גם 'אנשים שקופים'. 

תמיכה בקבלת אפוטרופסות
החלטות

האדםהאפוטרופוסאצל מי המילה האחרונה

שיקול מנחה בקבלת 
רצון האדםטובת האדםההחלטות

במרכזבצדמיקום האדם בתהליך

העצמההגנהתפיסת עולם מנחה
חשבון הבנק שלהם 

חסום בפניהם.
קצבת הנכות לא עוברת 

אליהם ישירות.
החלטות מתקבלות 

עליהם בלעדיהם.
נותני שירות מעדיפים לדבר עם 

האפוטרופוס במקומם. 

אפוטרופסות במספרים
אנשים בישראל נמצאים תחת אפוטרופסות. דו"ח של הכנסת קובע כי 

שיעור האפוטרופוסים בישראל גדול מאוד לעומת מדינות אחרות.  40,000 מעל

אנשים מוכרזים מדי שנה כ'חסויים'.5,000 כ-

מהמינויים הם על כל תחומי החיים.  90%

מהאפוטרופוסים לא מגישים דו"חות לאפוטרופוס הכללי.50%

נשים ואפוטרופסות
וללא  אפוטרופסות  תחת  היו  בעולם  רבות  נשים  מזמן  לא  עד 
רציונליות  בלתי  תלותיות,  שהן  כנגדן  נטען  משפטית.  כשרות 
ובעלות התנהלות עצמית בעייתית. כך גם נקבע לגבי שחורים, 

מיעוטים, חירשים וקבוצות נוספות.

ניו יורק
1860

דנמרק
1899

שוויץ
1920

צרפת
1938

ברזיל
1962

פרו
1984

הכרה בכשרות מלאה לנשים

שנה חשבו שאנשים עם מוגבלות נפשית צריכים לגור בבתי 
חולים פסיכיאטריים. 

שנה לא האמינו שאנשים עם מוגבלות שכלית יוכלו להתגורר 
בקהילה. 

יעבדו בשוק  שנה לא חלמו שאנשים עם מוגבלות מורכבת 
הפתוח ויקבלו על זה שכר. 
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מה יגידו בעוד כמה שנים על מוסד האפוטרופסות?

עושים היסטוריה

נגישות במקום אפוטרופסות
אפוטרופסות היא פעמים רבות המחיר שהאדם נדרש לשלם 
התרגיל  את  נסו  כלפיו.  החברה  של  הנגישות  חוסר  על 

המחשבתי הבא:

לסניף 	.  להיכנס  מעוניינת  גלגלים  בכסא  הנעזרת  סיון 
עליה  מה  מדרגות.  יש  בכניסה  אולם  שלה,  הבנק 

לעשות? 

יוסי, אדם עם מוגבלות שכלית, מבקש לחתום על חוזה 	. 
בחוזה  סעיפים  הרבה  יש  אבל  בנק  חשבון  לפתיחת 

שהוא לא מבין. מה עליו לעשות?

בעיה שלה, שמישהו אחר ייכנס במקומה.
הבנק צריך להנגיש את הסניף עבור סיון. 

בדיוק  במקומו.  יחתום  אחר  שמישהו  שלו,  בעיה 
בגלל זה צריך אפוטרופוס.

הבנק צריך להנגיש את השירות עבור יוסי..


