
 ייפויי כוח לטיפול רפואי  

והנחיות רפואיות  

 מקדימות
  



 רקע ופסיקה –ייפוי כוח רפואי •

ייפויי כוח והנחיות מקדימות לחוק  •

 החולה הנוטה למות  

 העתיד –יפוי כוח לטיפול רפואי •

 

 (בהכנה)תקנות המומחים •



 יפויי כוח לטיפול רפואי



 ?למה מיופה כוח לטיפול רפואי 

 אוטומטי' מקבל החלטות חלופי'אין •

 משקף טוב יותר את רצונו של המטופל•

 ('אפוטמינוי , אישור פעולה)ש "חוסך פניות לבימ•

 חירומיחוסך זמן במתן טיפול לא •



 החקיקה בנושא 

 החולהלחוק זכויות  16' ס   - 1996

 

 חוק החולה הנוטה למות    - 2005

 

 לחוק הכשרות המשפטית 18תיקון    - 2016



 פסיקה  



יפוי כוח והנחיות מקדימות  

 לחוק החולה הנוטה למות



 1-לתשומת לב 

 כלליים ורפואיים –ייפויי כוח מתמשכים 

 ל א    ח ל י ם  
 !על החלטות לפי חוק הנוטה למות 

 
 (לג לחוק הכשרות המשפטית32-ו( 5()ב)ו32' סע) 

 

 

 



 לייצג מוסמך לא ממונה אפוטרופוס•

 ! למות הנוטה חוק בענייני אדם
 (  לחוק החולה הנוטה למות 57' ס)

 - 'קרוב אדם' שהוא אפוטרופוס עמדת•

   אחרון כמוצא רק תישמע
 (לחוק החולה הנוטה למות 24-ו( ג)14, (2()ג)5' ס)

 

 2 -לתשומת לב 



 חוק החולה הנוטה למות

 17מגיל :  כשירות הממנה•

 רק בטפסים שבתוספות לחוק  •

 שנים ויש לחדש 5 -בתוקף ל •

 הסבר רפואי  : אם ניתנות הנחיות מפורטות•

 –כניסה לתוקף •

 אם הממנה הוגדר חולה הנוטה למות  –

 'בעל כשרות'נקבע שאינו –

 



 שני עדים בו זמנית: חתימה•

 אין חובה להחתמת מיופה הכוח •

להפקדה במרכז ( לא חובה)אפשרות •

 :להנחיות מקדימות במשרד הבריאות

 קבלת כרטיס מפקיד –

 תזכורת לחידוש   –

 לעיין במאגר חייברופא  –

 

 

 

 חוק החולה הנוטה למות



 מה אסור להורות

 המתת חסד אקטיבית  •

 בקשת סיוע להתאבדות•

 " טיפול רציף"הפסקת •

 , הימנעות מטיפול נלווה•

 מזון ונוזלים   



 הטפסים לפי חוק החולה הנוטה למות
 

 ללא שינוי –( 1' תוס)הנחיות רפואיות מקדימות  •

  –יפויי כוח •

 ללא שינוי –( 2' תוס)טופס ייפוי כוח מלא –

 יוחלף בקרוב –המשולב  כ"יפביטול זמני של –

 "(חצי המשולב)"ייפוי כוח מקוצר : חדש–

 הנחיות לחולה נוטה למות בהוספיס בית: חדש–

 







 



 



 



 : יפוי כוח רפואיים

לחוק זכויות החולה  16' ס

 לחוק הכשרות 18ותיקון 



 לחוק זכויות החולה 16סעיף 

מטופל רשאי למנות בא כוח שיוסמך •

 להסכים במקומו לטיפול רפואי

 יפורטו הנסיבות והתנאים להסמכה•

שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות  •

 לעניין זה



 לחוק הכשרות 18תיקון 

 :החולה זכויות לחוק (ב)16 'לס עקיף תיקון

 אופן ועל זה סעיף לפי כוח ייפוי על "

  לחוק 1שני פרק הוראות יחולו עריכתו

 " .המחויבים בשינויים ... הכשרות
 

 (18לתיקון  49' ס)



 מעמד מסמכים קיימים

או משולב שנחתם    16' ייפוי כוח לפי ס•

  –עומד בתוקף עד  2017עד אפריל 

 שנים למשולב 5/ שנים מהחתימה  10–

 או  

 המועד שקבע הממנה בייפוי הכוח–



 ייפוי כוח מתמשך לעניינים בריאותיים

ללא סיוג  העניינים האישיים  לכלל מ"יכ•

יחול  - מפורש של עניינים בריאותיים

 !אוטומטית גם על ענייני בריאות 
 ( (ג)יג32' ס) 

 ייפוי כוח רפואי  = לבריאותיים  רק מ"יכ•
 ( (א)טו32ס )

 



 ייפוי כוח רפואי  

 (מקוון  לאבשלב זה )לפי טופס שבתקנות •

 מפרט את העניינים והחריגים להסמכה  •

 : אבל  –( י הממנה"ע)חובת הפקדה •

 לשנה אם לא הופקד יהיה תקף –

יש להפקידו   -אם נכנס לתוקף בתוך השנה –

 בתום שנה ויישאר בתוקף  

 





 מודולרי: החדש' טופס ד

 חובה –חלק א •

 "למתקדמים" –רשות  –' חלק ב•

 יוליססחוזה : פסיכיאטריה –' חלק ג•





 'בעל מקצוע'ת דין או /עורכ:  בפני•

 :לעניין זה' בעל מקצוע'•

 ,    ת/ ת סוציאלי / עובד ,      ה/ רופא 

 ת/  מוסמכ ות/ אח ,    ית/ פסיכולוג 

 

 חתימה על ייפוי כוח רפואי  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9h_3TUtYZkotQM&tbnid=0mYb7oJ9ldvfLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.therichest.com/business/salary/average-social-worker-salary/&ei=Uet9UoC9IMjHtQbG8IDoBA&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNEmmSUgV8xfjYydEBtZ2FmGaTyqQg&ust=1384070271895693


 :בעל המקצוע יאשר בחתימתו כי

התרשם שהממנה הבין את המשמעות  •

של מתן ייפוי כוח ואת האפשרות 

 לכלול בו הנחיות מקדימות 
 

התרשם שייפוי הכוח ניתן בהסכמה  •

 חופשית ומרצון



 דגשים למילוי ייפוי כוח רפואי

 החלים  , החוק קובע כללים•

 –" אלא אם הממנה קבע אחרת"

 תוקףלתוקף ופקיעת כניסה –

 תחולה במקרה של התנגדות –

 על פסיכיאטריהתחולה  –



 1 -דגשים למילוי ייפוי כוח רפואי 

  –הוראות אישיות •

 לסבךלא  -לנסות לפשט –

 לצפות את נסיבות השימוש  –

 לתת אמון במיופה הכוח–

 אמון במערכת הבריאותלתת –

 



 להקל את הנטל על הקרובים•

 לחשוב לטווח ארוך  •

 :קובעים אדם ספציפיאם •

 לרשום את פרטיו במדויק–

 להתחשב באירועי חיים עתידיים–

 

 2 -דגשים למילוי ייפוי כוח רפואי 



 ( לא חובה)לשקול קבלת הסבר רפואי •

 לדבר עם מיופה הכוח ולתאם ציפיות•

 

 

 3 -דגשים למילוי ייפוי כוח רפואי 



הכוח  שמיופה  במפורשניתן לקבוע •

יעדיף הנחיות מקדימות או את הוראות  

על פני הבעת הרצון , הממנה מראש

   (לאחר שחדל להבין בדבר)בזמן אמת 
 (ט 32' סע) 

 4 -דגשים למילוי ייפוי כוח רפואי 



   אשפוז או טיפול על מידע קבלת על חל•

 אחרת נקבע אם אלא - פסיכיאטרי

  פסיכיאטריים טיפול או בדיקה על חל•

 אחרת נקבע אלא - (מרפאה) בקהילה

   שחרור או אשפוז ,טיפול ,בדיקה על חל לא•

 אחרת נקבע אם אלא - פסיכיאטרי ח"מבי

 כללי ברירת מחדל –פסיכיאטריה 



 אודיסאוס/  יוליססחוזה  –פסיכיאטריה 

TEDxDuke: 
Self control – 
 Dan  Ariely 



 אודיסאוס  /  יוליססחוזה 

כוח לא רשאי להסכים  מיופה : הכלל•

/ ח פסיכיאטרי "לטיפול ואשפוז בבי

 –אלא , מתנגד לכך הממנה שחרור אם 

 אם הוסמך להסכים חרף התנגדות–

 בפני פסיכיאטרנחתמה גם ההסמכה –

 



 :אישור פסיכיאטר•

 מסביר משמעות ההסמכה ותוצאותיה  –

וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה  , נוכח כי הבין–

בלי לחץ או השפעה בלתי , חופשית ומרצון
 חולשה/ הוגנת או ניצול מצוקה 

 

 אודיסאוס  /  יוליססחוזה 



 



 של במקרה הכוח מיופה הסכמת

 תקפה תהיה יוליסס וחוזה התנגדות

 אם או שעות 48 -מ יותר לא של לאשפוז

  הסכמה  לתת מסוגל הממנה עת באותה

 .מדעת

 מגבלות  -אודיסאוס /יוליססחוזה 





 תקנות המומחים  

 



 פניה למומחה –המומחים תקנות 

 :מ"יכבעת עריכת  ד"חוו1.

 ((ב)יד32' ס)' בעל כשירות'הממנה ספק האם –

 ((ו)יג32' ס)הממנה לפי רצון –

 :לתוקף מ"יכלפני כניסת  ד"חוו2.
 (סיפא( ג)יט32' ס)של החוק כברירת מחדל –

 ((1()א)יט32' ס)לפי דרישת הממנה מראש –

 



 (בהכנה)תקנות המומחים  

 :אפוטרופוסלפני מינוי  ד"חוו3.

 (א33' ס( + 4)א33' ס)משפט לפי החלטת בית –



 גזור   ולשמורל 

•   
  

• www.health.gov.il 

• FAX:     0 2 - 5 6 5 5 9 7 2 

• E-Mail: Fax-Mishpatit@moh.gov.il 

  



 


