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 �1962ב"תשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 רבדי� בחקיקה
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החו *�1962ב"תשכ, משפטית והאפוטרופסותק הכשרות

 כשרות משפטית:ק ראשו�פר

.אד� כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו כל.1

זולת א� נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק, אד� כשר לפעולות משפטיות כל.2
.די� של בית משפט

לו; שנה הוא קטי�18� שלא מלאו לו אד.3 .שנה הוא בגיר18אד� שמלאו

ההסכמה יכולה להינת� מראש או למפרע; ולה משפטית של קטי� טעונה הסכמת נציגופע.4
יכול נציגו של קטי� לבטל הסכמתו לפעולה כל עוד. לפעולה מסויימת או לסוג מסויי� של פעולות

.לא נעשתה הפעולה

–ל ולה משפטית של קטי� שנעשתה שלא בהסכמת נציגו ניתנת לביטופע.5

תו+ חודש ימי�, על ידי היוע* המשפטי לממשלה–וא� אי� לקטי� נציג,ל ידי נציגוע)1(
;לאחר שנודע לה� על הפעולה

תו+, על ידי הקטי�–ליוע* המשפטי לממשלה על הפעולהאו� לא נודע לנציגא)2(
.חודש ימי� לאחר שהיה לבגיר

וכ� פעולה משפטית בי�, לו לעשות כמוהולה משפטית של קטי� שדרכ� של קטיני� בגיפע.6
א,,5אינה ניתנת לביטול כאמור בסעי,, קטי� לבי� אד� שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהוא קטי�

א�, בהסכמת נציגוא שנעשתה של .יה בה משו� נזק של ממש לקטי� או לרכושוהאלא

שכירות נכס, כירותש�אגב�עולה משפטית של קטי� שהיא רכישת נכס באשראי או במקחפ.א6
כל עוד לא באה עליה,�6ו5על א, האמור בסעיפי�, אי� לה תוק,, או קבלת שירות באשראי

 

ת"סרס� פו* מס"שכח מס"ח תשכ"ה( 120'עמ 17.8.1962מיו�380'ב ).170' עמ456'א

מס"ח תשכ"סק�ות מס"ח תשכ"ה( 114'עמ 18.3.1965מיו�452'ה מס–) 222' עמ614'ד .1' תיקו�

תש"ס מס"ח תש"ה( 125'עמ 30.7.1970מיו�600'ל מס"ח מס–)78' עמ871'ל .2' תיקו�

מס"ח תשל"ס מס"ח תשל"ה(32'עמ 4.1.1973מיו�676'ג מס–) 163'מע982'ב .3' תיקו�

מס"ח תשל"ס מס"ח תשל"ה(50'עמ 1.1.1976מיו�790'ו מס–) 434' עמ1202'ה .4' תיקו�

מס"ח תשל"ס מס"ח תשל"ה(65'עמ 18.1.1978מיו�388'ח מס–)52' עמ1270'ז לחוק)ג(25בסעי,5' תיקו�
ש; �1978ח"האפוטרופוס הכללי תשל .ישה חודשי� מיו� פרסומותחילתו

מס"ח תשמ"ס מס"ח תשמ"ה( 297'עמ 28.5.1981מיו�1028'א מס–) 336' עמ1533'א ק לחו38בסעי,6' תיקו�
.�1981א"אימו* ילדי� תשמ

מס"ח תשמ"ס מס"ח תשמ"ה(79'מע 198331.3.מיו�1080'ג מס–) 207' עמ1581'ג .7' תיקו�

מס"ח תשמ"ס מס"ח תשמ"ה(81'עמ 3.4.1985מיו�1140'ה מס–)90' עמ1653'ד לחוק13בסעי,8' תיקו�
מס(הירושה  ב 1.1.1989חילתו ביו�ת; �1985ה"תשמ,)7' תיקו� מס"ת תשמ"קכאמור  25.9.1988מיו�5136'ט

.�1988ט"צו תשמ–33' עמ

מס"ח תשנ"ס מס"ח תשנ"ה( 397'עמ 7.8.1995�יומ1537'ה מס–) 153' עמ2330'ה לחוק15בסעי,9' תיקו�
. לעני� הוראות מעבר27סעי,'ר; �1995ה"תשנ, בית המשפט לעניני משפחה

מס"ח תשנ"ס מס"ח תשנ"ה( 363'עמ 12.5.1996מיו�1593'ו מס"ח תשנ"ה, 451' עמ2271'ד ) 239' עמ2449'ו
מס– מס(לחוק אימו* ילדי�10בסעי,10' תיקו� ח"סתוק�. 2.3.1997תחילתו ביו�; �1996ו"תשנ,)2' תיקו�

מס"תשנ מס"ח תשנ"ה( 378'עמ 21.8.1996מיו�1599'ו מס–) 853' עמ2553'ו מס(2' תיקו� ).1' תיקו�

מס"ח תשס"ס מס"ח תשס"ה( 423'עמ 13.6.2002מיו�1849'ב מס–) 230' עמ3073'ב .11' תיקו�

מס"ח תשס"ס מס"ח הכנסת תשס"ה( 432'עמ 30.6.2004מיו�1947'ד מס–)35' עמ34'ד .12' תיקו�

מס"ח תשס"ס מס"ח הכנסת תשס"ה( 274'עמ 3.4.2005מיו�1993'ה מס–)69' עמ63'ה .13' תיקו�

תש"ס מס"ח תש"ה( 423'עמ 17.3.2010מיו�2234'ע מס"ח הכנסת מס–)84' עמ300'ע 30תחילתו;14' תיקו�
.ימי� מיו� פרסומו

רות לזכויותכש
ובותחלו

רות לפעולותכש
פטיותמש

ינות ובגירותקט

ולות של קטי�פע

שלטול פעולותיב
�קטי

ולותפעיג לביטולסי

ולות בטלותפע
)3' תיקו� מס(

#1973ג"לתש
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זה לעני�; הסכמת נציגו .לרבות תשלו� בשיעורי�–"יאשרא", סעי,

ולה משפטית של קטי� טעונה אישור בית המשפט א� היתה טעונה אישור כזה אילו פע.7
אי; נעשתה בידי נציגו .שור בית המשפטואי� תוק, לפעולה כל עוד לא בא עליה

, רשאי בית המשפט,� שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעניני�אד.8
את, זוגו או קרובו או לבקשת היוע* המשפטי לממשלה או בא כוחו�ב�שתלבק ולאחר ששמע

.די��להכריזו פסול, האד� או נציגו

הוראות, מחוייבי�ה שינויי�ב, די� יחולו�פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול על.9
 �.7עד4הסעיפי

או��ב לבקשת, לבקשתו, רשאי בית המשפט, די��� שהוכרז פסולאד.10 זוגו או קרובו
לבטל את הכרזת, הדי��ולאחר ששמע את פסול, כוחו�לבקשת היוע* המשפטי לממשלה או בא

.התקיי�להפסלות א� מצא שההכרזה לא היתה מוצדקת או שהתנאי� להכרזה חדלו 

בו כל.11 ייחשב גילו מתחילת היו� בו הוא, באד� בגיל פלוני, בניב כל שהוא, מקו� שמדובר
יו� מתחיל ע� שקיעת החמה של היו�; והוא כשאי� כוונה אחרת מפורשת או משתמעת,דנול

�.שלפניו ונגמר ע� שקיעת החמה של אותו יו

; חזקה שנולד באחד בניס� של אותה שנה,תוועה שנת לידתו של אד� ולא ידוע יו� לידיד.12
.חזקה שנולד ביו� החמישה עשר של אותו חודש, ו� לידתוי ידוע חודש לידתו של אד� ולא ידוע

ראות פרק זה אינ� חלות על כשרותו של אד� לפעולות הקובעות או משנות את מעמדו הו.13
ות או תוצאות של שלילת כשרות או ואינ� גורעות מכל די� הקובע לעני� פלוני גיל כשר, האישי

.הגבלתה או הקובע תוצאות של הצהרת מוות

א תומר דתו של קטי� אלא א� שני הוריו נתנו מראש הסכמת� בכתב או שביתל)א(.א13
אישר מראש את המרת, לפי בקשת אחד ההורי� או לפי בקשת אפוטרופסו של הקטי�, המשפט

.הדת

א�לא, שני�10לאו לקטי�מ)ב( נוס, על הסכמת הוריו או אישור בית, תומר דתו אלא
.נת� ג� הוא מראש הסכמתו בכתב,)א(המשפט לפי סעי, קט� 

ומר דתו של קטי� אלא בדת של הוריו או של אחד מהוריו או של אד� שהקטי�תאל)ג(
ה, מתו+ כוונה לאמצו, היה סמו+ על שולחנו ,דתבששת החודשי� שקדמו להגשת הבקשה להמרת

אד� לפי חוקתוובתנאי שבית המשפט שוכנע כי ההמרה דרושה לש� אימוצו של הקטי� בידי או
. 1981–א"אימו* ילדי� תשמ

זהה)ד( .אי� לה תוק, משפטי–מרת דתו של קטי� בניגוד להוראות סעי,

 הורי� וילדיה� הקטיני�:ק שניפר

.ורי� ה� האפוטרופסי� הטבעיי� של ילדיה� הקטיני�הה.14

לצאפ.15 , ות חינוכורבל, רכי הקטי�וטרופסות ההורי� כוללת את החובה והזכות לדאוג
לה; ניהול� ופיתוח�, וכ� שמירת נכסיו, יד ועבודתו�הכשרתו לעבודה ולמשלח, לימודיו וצמודה

.והסמכות לייצגו, הרשות להחזיק בקטי� ולקבוע את מקו� מגוריו

.לציית להוריו בכל עני� הנתו� לאפוטרופסות�, תו+ כיבוד אב וא�, טי� חייבהק.16

ייבי� ההורי� לנהוג לטובת הקטי� כדר+ שהורי� מסורי� היוח ופסות� לקטי�פוטרבא.17
.נוהגי� בנסיבות העני�

של;ל עני� הנתו� לאפוטרופסות� חייבי� שני ההורי� לפעול תו+ הסכמהבכ)א(.18 הסכמתו
או� לעני, בפירוש או מכללא, אחד מה� לפעולתו של רעהו יכולה להינת� מראש או למפרע � מסויי

בעני�. וחזקה על הורה שהסכי� לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר; באופ� כללי
.שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מההורי� לפעול על דעת עצמו

גו, המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל די� למסור מידע בכתב להורה בעניי�)ב(
בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע וקיבל מהורהו של הקטי� הודעה, ילדו הקטי�

ולות טעונותפע
אישור בית המשפט

רזת פסלותהכ

די�#ולפסולות שלפע

טול ההכרזהבי

שוב גילחי

ארי) הלידהתקתחז

דשמ י(ינירת

קטי�שלרת דתוהמ
)1' תיקו� מס(

 #1965ה"תשכ

)6'תיקו� מס(
 #1981א"תשמ

)10' תיקו� מס(
#1996ו"תשנ

מד ההורי(מע

קידי ההורי(תפ

בת ציות הקטי�חו

ובתלחה מידהקנ
ההורי(

תו+ בי� ההורי(שי
)14' תיקו� מס(

 #2010ע"תש

)14'תיקו� מס(
 #2010ע"תש
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ואול� נודע לגו, המנוי; ימסור את המידע ג� לאותו הורה, שנמסר להורהו האחר של הקטי�
לא יחול, כי נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורי� בהחלטת בית משפט, בתוספת

 �אלא, לאפוטרופסותו של אותו הורההאמור בסעי, קט� זה אלא לגבי ענייני� אשר נותרו נתוני
, בצו, רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, השר; א� כ� קבע בית המשפט אחרת

.לשנות את התוספת

בע לא.19 �רשאי כל אחד מה� לפנות, י� הנוגע לרכוש הקטי�נבאו ההורי� לידי הסכמה ביניה
ב ה.רדבלבית המשפט והוא יכריע סכמה ביניה� בעני� אחר הנתו� לא באו ההורי� לידי

�א� לא עלה בידו להביא�, ובית המשפט, רשאי� ה� יחד לפנות לבית המשפט, לאפוטרופסות
מי יכריע הוא בעצמו, לידי הסכמה וא� ראה שיש מקו� להכריע בדבר או יטיל את ההכרעה על

.שימצא לנכו�

� בלי שבית המשפט אישר�� מוסמכי� לייצג את הקטירילה הפעולות שבה� אי� ההווא.20
:מראש

או, בתעשיה, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, שעבוד, עברהה)1( במלאכה
;או של דירה, במסחר

;שתקפה תלוי ברישו� בפנקס המתנהל על פי חוקהעולפ)2(

בנ, תינת מתנותנ)3( ;בות העני�סיזולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג

ערנ)4( ;בותתינת

זולת קבלת מתנות הניתנות, עולה משפטית בי� הקטי� לבי� הוריו או קרובי הוריופ)5(
.לקטי�

בת)5(20ולה של הורי� הטעונה אישור לפי סעי, פע.21 א��תהא תוק, א, באי� אישור
.נעשתה כלפי אד� שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהיא טעונה אישור

לנהה.22 א�, זק שגרמו לקטי� תו+ מילוי תפקידי אפוטרופסות�ורי� לא ישאו באחריות אלא
שללה�; פעלו שלא בתו� לב או לא נתכוונו לטובת הקטי� א ישאו באחריות לנזק שגרמו לרכושו

�.א� פעלו בתו� לב ונתכוונו לטובת הקטי�, הקטי� תו+ מילוי תפקידי אפוטרופסות

מקט.23 הכנסותיו, עבודתו או מכל מקור אחרי� הסמו+ על שולח� הוריו ויש לו הכנסות
לקיו� משק הבית המשפחתי ולסיפוק צרכי, במידה נאותה לפי הנהוג בנסיבות דומות, ישמשו

אלא במידה שבית המשפט אישר, אול� נכסיו של הקטי� לא ישמשו למטרות אלה; הקטי� עצמו
�.כולי� לקיי� את משק הבית המשפחתי ולספק צרכי הקטי�י שההורי� אינ

חהי.24 הותרו או הופקעו בי� שעדיי� קיימי�, בי� שנישואיה� אוינו–י� בנפרדיו הורי הקטי�
או, רשאי� ה� להסכי� ביניה� על מי מה� תהיה האפוטרופסות לקטי�–ובי� שלא נישאו  כולה

הסכ�; לא יחזיק בקטי� לבוא עמו במגעש ומה יהיו זכויות ההורה, מי מה� יחזיק בקטי�, מקצתה
, ומשאושר, זה טעו� אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכ� הוא לטובת הקטי�כ
.כדי� החלטת בית המשפט–לכל עני� זולת ערעור–נויד

, או שבאו לידי הסכ� א+ ההסכ� לא בוצע,24� לידי הסכ� כאמור בסעי, באו ההורי לא.25
ובלבד, ייראה לו לטובת הקטי�ש כפי24רשאי בית המשפט לקבוע את העניני� האמורי� בסעי,

.יהיו אצל אמ� א� אי� סיבות מיוחדות להורות אחרת6� עד גילישילד

בהו.26 או מזניח, נוגע לרכושו של ילדו הקטי�רה שאינו מסוגל למלא חובותיו לפי פרק זה
,ורשאי בית המשפט להורות שיחולו עלי, או שנשקפת ממנו סכנה לרכושו של הקטי�, חובות אלה

�,�59ו54,58עד44,50ההוראות החלות על אפוטרופסות לפי הסעיפי�, בשינויי� המחוייבי
.כול� או מקצת�

כלהו.27 לחוק)4(או)3(3פיו בדר+ האמורה בסעי, רה של קטי� שבית משפט שלו� נקט
על, �1960+"תש,)טיפול והשגחה(הנוער  רשאי בית המשפט לשלול ממנו את אפוטרופסותו

הוא הדי� א� הוכח להנחת דעתו של בית המשפט כי נתמלאו התנאי� שבה�. טי� או להגבילההק
.היה בית משפט שלו� נוקט כלפי ההורה בדר+ האמורה

, ואול� רשאי בית המשפט; פסות על הקטי� להורה השניותהא האפוטר, אחד ההורי� מת.28

רעת בית המשפטהכ

ולות טעונותפע
אישור בית המשפט

נת צד שלישיהג

ריות ההורי(אח

וסינסות הקטי� ונכהכ

בהס י� הורי(כ(
החיי( בנפרד

)13' תיקו� מס(
 #2005ה"תשס

יעת בית המשפטקב
�באי� הסכ( בי

ההורי(

רה שאינו מסוגלהו
למלא חובתו

ילת האפוטרופסותשל
 הגבלתהאו

)7' תיקו� מס(
#1983ג"תשמ

וטרופוס בנוס+ עלאפ
הורה

)7' תיקו� מס(
#1983ג"תשמ
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כ, בנוס, על אותו הורה והוא;י או לעניני� שיקבע בית המשפטלללמנות לקטי� אפוטרופוס באופ�
ל, די��הדי� א� אחד ההורי� הוכרז פסול זהאו שאינו מסוגל למלא חובותיו או שבית, פי פרק

מלמלא את חובותיו, ללא סיבה סבירה,עכי ההורה נמנ, בהחלטה מנומקת, המשפט קבע
א�, שפטמה כול� או מקצת� או שהאפוטרופסות לקטי� נשללה ממנו על ידי בית, האמורות וכ�

.או שלא היה נשוי להורה השני ולא הכיר בקטי� כבילדו, אחד ההורי� אינו ידוע

בע,ת אחד ההורי� של קטי�מ.א28 ני� המגע בי� הורי המת לבי� רשאי בית המשפט לתת הוראות
.הקטי�

למנות, בנוס, על ההורי�,טרשאי בית המשפ, גבלה אפוטרופסותו של אחד ההורי�הו.29
.לקטי� אפוטרופוס לעניני� שיקבע

אלא א� ראה סיבה מיוחדת לכ+ לטובת, ימנה בית המשפט אפוטרופוס בנוס, על הורה לא.30
כא; הקטי� ולאחר שניתנה הזדמנות להורה להשמיע טענותיו יחולו הוראות, מורמונה אפוטרופוס

 �.בשינויי� המחוייבי��46ו45הסעיפי

ו בצוואה והתנה שניהול הנכס יהיה בידי אחד מהורי הקטי�אשהקנה לקטי� נכס במתנה מי.31
זה, בלבד או בידי אד� זולת הורי הקטי� צויי� אד� זולת ההורי�; תנאו קיי� על א, האמור בפרק

.64כולל סעי,, הפרק השלישי יחולו עליו הוראות, לנהל נכס כזה

לתשלו� מזונות לילדיה� הקטיני� לפי�רעות מחובת ההוריגוראות פרק זה אינ� הו.32
.�1959ט"תשי,)מזונות(הוראות חוק לתיקו� דיני המשפחה 
 האפוטרופוסי� על פי מינוי:ק שלישיפר

–ית המשפט רשאי למנות אפוטרופוסב)א(.33

די� או שהאפוטרופסות לקטי��מתו או שהוכרזו פסולי קטי� ששני הוריול)1(
או שה� אינ� מסוגלי� למלא29או הוגבלה לפי סעי,,27מה� לפי סעי,להנשל

�, ללא סיבה סבירה, כלפי הקטי� את חובותיה� לפי הפרק השני או שה� נמנעי
;כול� או מקצת�, מלמלא את חובותיה� האמורות

;29או בסעי,28בסעי, בנסיבות האמורות–קטי�ל)2(

;די��פסוליל)3(

, כול� או מקצת�, לדאוג לעניניו, דר+ קבע או דר+ ארעי, ינו יכולשאאד� אחרל)4(
;ואי� מי שמוסמ+ ומוכ� לדאוג לה� במקומו

;אד� שאי� עדיי� אפשרות לזהותול)5(

.עוברל)6(

או קרובו או בידי היוע* קשה למינוי אפוטרופוס לאד� יכול שתוגש בידי ב� זוגוב)ב(
.המשפטי לממשלה או בא כוחו

:ול להתמנות אפוטרופוס אחד מאלהיכ.34

;חידי)1(

;אגידת)2(

;אפוטרופוס הכלליה)3(

:ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה)4(

;נציג משרד הבריאות)1(

.נציג גו, המטפל בעניני נפגעי השואה)2(

רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי, נה בית המשפט תאגיד להיות אפוטרופוסמי
.האפוטרופוס מטע� התאגיד

הבי)א(.35 י� מתאי� ביותר לטובתענת המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות
.החסוי

יית� בית המשפט עדיפות לאד� מתאי�)1)(א(33סעי, במינוי אפוטרופוס לקטי� לפי)ב(

רי(הוות( שלזכ
שכולי(

)4' תיקו� מס(
 #1975ו"תשל
פסותורורה שאפוטהו

הוגבלה

,28יגי( לסעיפי(סי
29

סי( שאינ(נכ
בהנהלת ההורי(

ירת דיני(שמ

מתי יתמנהאי
אפוטרופוס

)7' תיקו� מס(
 #1983ג"תשמ

)7'תיקו� מס(
#1983ג"תשמ

יכול להיותמי
אפוטרופוס

יפות בבחירתעד
האפוטרופוס

)12' תיקו� מס(
#2004ד"תשס

)11'תיקו� מס(
#2002ב"תשס

)12'תיקו� מס(
 #2004ד"תשס
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לו, שהוא ב� משפחתו של הקטי� אלא א� כ� מצא כי בנסיבות העני� יהיה זה לטובת הקטי� למנות
זה; אפוטרופוס שאינו ב� משפחתו או, הורה של הורה, אחות,אח–" ב� משפחה", בסעי, קט� אח

.ב� זוג או בת זוג של הורה, אחות של הורה

ני מינוי האפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת החסוי א� הוא מסוגל להבי� בדבר לפ.36
.דעתורונית� לבר

.יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית המשפט את הסכמתו לכ+ לא.37

הכשרתו לעבודה,ולימודי, לרבות חינוכו,� חייב לדאוג לצרכי הקטי�וטרופוס של קטיאפ.38
הוא רשאי להחזיק; ניהול� ופיתוח�, וכ� חייב הוא בשמירת נכסי הקטי�, יד ועבודתו�ולמשלח

והכל א� לא הגביל בית המשפט את תפקידי; בקטי� ולקבוע את מקו� מגוריו והוא מוסמ+ לייצגו
.די��באפוטרופוס של פסול, ויי� המחוייבי�והוא הדי� בשינ. האפוטרופוס

עליד�טרופוס שאינו של קטי� או של פסולופא.39 ידי בית�� חייב לדאוג לעניני� שנמסרו לו
.המשפט

.� במינוי אד� כאפוטרופוס כדי לחייבו במזונותיו של החסויאי.40

מסור היה נוהג ילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדר+ שאד�במ.41
.בנסיבות העני�

ופסות חייב האפוטרופוס לשמוע את דעת החסוי א� הוא מסוגל להבי�טרניני האפובע.42
.בדבר ונית� לברר דעתו

עלהח.43 ידי בית�סוי חייב למלא אחרי הוראות האפוטרופוס בעניני אפוטרופסות שנקבעו
.המשפט

עת,ת המשפט רשאיבי.44 של, בכל הילבקשתו * המשפטי לממשלהועהאפוטרופוס או של
לתת לאפוטרופוס הוראות בכל עני� הנוגע למילוי, כוחו או של צד מעוני� וא, מיזמתו הוא�או בא
.לאשר פעולה שעשה, לבקשת האפוטרופוס, וכ� רשאי בית המשפט; תפקידו

; וס אחדלמנות לחסוי יותר מאפוטרופ,ת המשפט רשאי א� ראה סיבה מיוחדת לכ+בי.45
יט בית המשפט א� להטיל את תפקידי האפוטרופוסות על האפוטרופסי� במשות,חלי, משעשה כ�

�.או לחלק� ביניה

יחולו,ו יותר במשות,איל בית המשפט תפקידי אפוטרופסות על שני אפוטרופסי� הט.46
:ההוראות הבאות זולת א� הורה בית המשפט אחרת

יפעלו, תיה� חלוקותעודש בעני�; י� לפעול תו+ הסכמהאפוטרופסי� חייבה)1(
;כפי שיחליט בית המשפט

אופ)2( �עולה של אחד או של אחדי� מ� האפוטרופסי� טעונה הסכמת האחרי
;מראש או למפרע, אישור בית המשפט

;עני� שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מהאפוטרופסי� לפעול על דעת עצמוב)3(

;אחראי� לחסוי יחד ולחוד אפוטרופסי�ה)4(

, זמנית או לצמיתות, פנה מקומו של אחד מ� האפוטרופסי� או שחדל לפעולתנ)5(
וה� חייבי� ומוסמכי� להמשי+, חייבי� האחרי� להודיע על כ+ מיד לבית המשפט

.יה� כל עוד לא קבע בית המשפט אחרתדבתפקי

ה;ופוטרופוס מוסמ+ לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיהא.47 ואבפעולות המנויות להל� אי�
:מוסמ+ לייצג את החסוי מבלי שבית המשפט אישר� מראש

, בתעשייה, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, שעבוד, עברהה)1(
;או של דירה, במלאכה או במסחר

;שכרה שחוקי הגנת הדייר חלי� עליהה)2(

עפ)3( ;פי חוק�לעולה שתקפה תלוי ברישו� בפנקס המתנהל

;מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העני�ת תינת מתנות זולנ)4(

יעת החסוי על ידישמ
בית המשפט

כמת האפוטרופוסהס

התפ וטרופוסאפקידי
די�#לקטי� ולפסול

קידיו שלתפ
אפוטרופוס אחר

ור ממזונותפט

ה מידהקנ

שר ע( החסויהק

ות להוראותצי
האפוטרופוס

המשפט#תביראותהו

נוי אפוטרופסי(מי

� אפוטרופסי(די
משותפי(

יות האפוטרופוסכוסמ
ואישור בית המשפט

)2' תיקו� מס(
 #1970ל"תש
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;תינת ערבותנ)5(

כטעונה אישור, בצו המינוי או לאחר מכ�, עולה אחרת שבית המשפט קבעפ)6(
.כאמור

זולת, ב� זוגו או קרוביו של האפוטרופוס, עולה משפטית בי� החסוי לבי� האפוטרופוסבפ.48
ח, הניתנות לחסוית מתנו אי�, וי אחר של אותו אפוטרופוססובפעולה משפטית בי� החסוי לבי�

זו האפוטרופוס מוסמ+ לייצג את החסוי מבלי שבית המשפט או אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה 
.אישר� מראש

בת)6(47וסעי,)2(46ולה של אפוטרופוס הטעונה אישור לפי סעי, פע.49 א,�תהא תוק,
אד� שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהיא טעונה כמה או אישור כזה א� נעשתה כלפיהסבאי� 

.הסכמה או אישור

ס להחזיק� או אפוטרופוה חייב, במידה שאינ� דרושי� לצרכיו השוטפי�, פי החסויכס.50
�להשקיע� כדרוש לש� שמירת הקר� והבטחת פירות באחד הדרכי� שקבע לכ+ שר המשפטי

.שהורה בית המשפטר+בתקנות או בד

של, תו+ שלושי� ימי� מיו� מינויו, פוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכלליהא.51 פרטה
ה, כולל חובותיו, נכסי החסוי כללי מחובה זו או קבע מועד אחר זולת א� פטר אותו האפוטרופוס

.להגשת הפרטה

–ת המשפט רשאי להורות בי.52

שומת שוויי� של נכסי, במועד שקבע, וס הכלליופהאפוטרופוס יגיש לאפוטרש)1(
בי, החסוי ;ת המשפטערוכה לתארי+ שקבע

עלש)2( על�השומה האמורה תיער+ ידי אד� אחר כפי שקבע בית�ידי שמאי או
.המשפט

להגיש לאפוטרופוס הכללי, לנהל חשבונות, בכל עניני האפוטרופסות, פוטרופוס חייבהא.53
ולהמציא,+ לפחות אחת לשנה ובגמר תפקידו או בפקיעת האפוטרופסותא, די� וחשבו� כפי שיורה

ת. לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי דרישתו ות בדברנקשר המשפטי� רשאי להתקי�
.החשבונות שעל האפוטרופוס לנהל

להתקי� תקנות בדבר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, המשפטי� רשאי שר.54
דו, כלליהת בידי האפוטרופוסחו"אופ� בדיקת הפרטה והדו חות"ורשאי הוא לקבוע סוגי
.בתנאי� שייקבעו, בדיקת�מ שהאפוטרופוס הכללי פטור

ורשאי, האפוטרופוס הוציא במילוי תפקידו חלות על החסויש וצאות הסבירותהה.55
.וס להחזיר� לעצמו מנכסי החסויפהאפוטרו

הב)א(.56 שכר; משפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר א� ראה טע� לכ+ בנסיבות העני�ית
.האפוטרופוס שנקבע על ידי בית המשפט חל על החסוי ורשאי האפוטרופוס לקבלו מנכסי החסוי

ר המשפטי� רשאי לקבוע כללי� בדבר השכר שבית המשפט רשאי לקבועש)ב(
�.לאפוטרופסי

, בית המשפט רשאי לפטרו מאחריותו. פוטרופוס אחראי לנזק שגר� לחסוי או לרכושוהא.57
א�. א� פעל בתו� לב ונתכוו� לטובת החסוי, צתהכולה או מק האפוטרופוס אינו נושא באחריות

.א� מראש וא� למפרע, אות בית המשפט או קיבל אישורוהורפעל בתו� לב לפי 

כ�,ת המשפט רשאיבי.58 לדרוש שהאפוטרופוס ישעבד, לפני מינויו של אפוטרופוס או אחרי
עת, ורשאי בית המשפט, תפקידו וחובותיו נכסי� או ימציא ערבות להבטחת מילוי לדרוש, בכל
א, ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה .מקצתהו כולה

והאפוטרופוס הכללי מוסמ+ לייצגו בכל הנוגע, תינת� לזכות החסוי58ובה לפי סעי, ער.59
.למימושה

לות שיש בה�ועפ
ניגוד אינטרסי(

נת צד שלישיהג

קעותהש

הטפר
)8' תיקו� מס(

#1985ה"תשמ

ראות בנוגע לשומההו
)8' תיקו� מס(

#1985ה"תשמ

ח ומת�"בונות דוחש
ידיעות

)8' תיקו� מס(
#1985ה"תשמ

חות"יקת דובד
מסתיק( �)8' ו

#1985ה"תשמ

וסופצאות האפוטרהו

ר האפוטרופוסשכ

)7'תיקו� מס(
#1983ג"תשמ

ריות האפוטרופוסאח

ובהער

מוש הערובהמי
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ההתפטרות;ולהתפטר מתפקיד, על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, פוטרופוס רשאיהא.60
ב .ת המשפט ומ� היו� שנקבע לכ+ באישוריאינה תופסת אלא א� בא עליה אישור

שפט רשאי לפטר אפוטרופוס א� לא מילא תפקידיו כראוי או א� ראה בית המשפטהמת בי.61
.סיבה אחרת לפיטוריו

על ידי ע� ביטול פסלותו–ול די�פסעל; וטרופסות על קטי� פוקעת בהגיעו לבגרותאפ.62
א� קבע בית המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות–על מי שאינו קטי� או פסול די�; בית המשפט

עלבפקיעת אפוטרופסות כזאת היא מ� היו� שנק; או שהושגה מטרתה ; ידי בית המשפט�ע לכ+
.וטרופסות על כל אד� פוקעת במות החסויפא

הריתפטרותו ובפיטובה.63 –אפוטרופסות חייב האפוטרופוסו של האפוטרופוס ובפקיעת
למסור לחסוי או למי שקבע בית המשפט את נכסי החסוי הנמצאי� בידו–ובמותו חייבי� יורשיו

ורשאי בית המשפט להורות שהאפוטרופוס יהא; ואת המסמכי� הנוגעי� לנכסי� אלה, או בפיקוחו
לט, קבעטפשחייב ומוסמ+ לסיי� פעולות שבית המ או, ובת החסויבמידה שהדבר דרוש רכושו

.עזבונו

ובצוואת� ציינו שמו של אפוטרופוס או הורו, מהוריו או ב� זוגוו הורי החסוי או אחדמת.64
יפעלו, בעני� מהעניני� הנתוני� לפי פרק זה לשיקול הדעת של בית המשפט או של האפוטרופוס

זולת א� ראו, א� קויימה כדי�,ת אלה שבצוואהאוופוס בהתא� להורבית המשפט והאפוטר
בנוגע28, זה כדי לגרוע מהוראות סעי,יאי� בסע; שטובת החסוי דורשת לסטות מה�

�.לאפוטרופסותו של ההורה שנשאר בחיי

37,50,57,58,59לא יחולו הוראות הסעיפי�, מנה האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוסנת.65
.�60ו

בתלהופע.66 א� נעשתה כלפי אד� שלא, תוק, א, שהיה פג� במינויו�של אפוטרופוס תהא
�.ידע ולא היה עליו לדעת על הפג

זה, שפועל כאפוטרופוס מי.67 לא, חובותיו ואחריותו כלפי החסוי לפי הוראות פרק �א, א
.או שהיה פג� במינויו או שהתפטר או פוטר או שפקעה אפוטרופסותו נתמנה כלל

:שר העבודה והרווחה ימנה ועדה לעניני אפוטרופסות לנפגעי השואה וזה הרכבה)א(.א67

נציג משרד העבודה והרווחה שהוא פקיד סעד ראשי לסדרי די� שנתמנה לפי)1(
או פקיד, �1955ו"התשט,)דרי�חולי נפש ונע, סדרי די� בעניני קטיני�(חוק הסעד 

;סעד שהתמנה לפי החוק האמור שהציע פקיד הסעד הראשי

;שיציע שר הבריאות, נציג משרד הבריאות)2(

)3(�.שיציע שר המשפטי�, נציג משרד המשפטי

מנהל בית חולי� שבו מאושפז חסוי וכל אד� המטפל, קרובו, אפוטרופסו, החסוי)ב(
או בחסוי רשאי לפנות לועדה בכל שאלה המתעוררת בקשר לטיפול בחסוי או בדבר הצור+ במינוי
.בהחלפת אפוטרופוס לחסוי

והיא רשאית לית� את המלצותיה)ב(הועדה תבח� כל פניה כאמור בסעי, קט�)ג(
לאפוטרופוס בעניני� הנוגעי� לטיפול בחסוי וכ� לפנות ליוע* המשפטי לממשלה או לנציגו 

לרבות פניה לבית משפט לפי, ולהמלי* לה� לנקוט פעולות על פי סמכות�, ולאפוטרופוס הכללי
.חוק זה

 הוראות שונות:ק רביעיפר

עת, ית המשפט רשאיב)א(.68 בא, בכל או�לבקשת היוע* המשפטי לממשלה או כוחו
לנקוט אמצעי� זמניי� או קבועי� הנראי� לו לשמירת עניניו, לבקשת צד מעוניי� וא, מיזמתו הוא

חס�של פסול, של קטי� על,וידי� ושל �וא�, לדי��ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס�א

פטרותהת

טורי האפוטרופוספי

יעת האפוטרופסותפק

ו( תפקידו שלסי
האפוטרופוס

)7' תיקו� מס(
#1983ג"תשמ

שלראת צוואההו
ה ב�אוחסויהורה

זוגו

פוטרופוס הכלליהא
ספוכאפוטרו

)5' תיקו� מס(
 #1978ח"תשל

)7' תיקו� מס(
 #1983ג"תשמ

)8' תיקו� מס(
 #1985ה"תשמ

וטרופוס שהיהאפ
פג( במינויו

וטרופוס למעשהאפ

כות כלליתסמ
לאמצעי שמירה

)2' תיקו� מס(
 #1970ל"תש

)7' תיקו� מס(
 #1983ג"תשמ

ועדה לעניני
אפוטרופסות
 לנפגעי שואה

מס( �)11' תיקו
 #2002ב"תשס
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ר; בדר+ אחרת .או החסוי פנה אליו בעצמו, הדי��פסול, א� הקטי�, בית המשפט לעשותיאשוכ�

עלה)ב( לא, ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעי� רפואיי� אחרי� יתה הבקשה להורות
פ, יורה על כ+ בית המשפט אלא א� שוכנע כי האמצעי� האמורי� דרושי�,י חוות דעת רפואיתעל

ש .פסול הדי� או החסוי, הקטי�ל לשמירת שלומו הגופני או הנפשי

באהי.69 של, טובתו של קטי�ש א� ה� סבורי�, כוחו רשאי��וע* המשפטי לממשלה או
לפי, כולל ערעור, לפתוח בכל הלי+ משפטי, או של חסוי או טובת הכלל מחייבת זאת, די��פסול

.חוק זה וכ� להתייצב ולטעו� בכל הלי+ כזה

�ו"תשט,)חולי נפש ונעדרי�, סדרי די� בעניני קטיני�(ק הסעדחויד סעד שנתמנה לעני� פק.70
של, 1955 רשאי בעני� לפי חוק זה שאינו תלוי ועומד בבית המשפט וא� ראה צור+ בכ+ להגנתו
כל, או של חסוי, די��של פסול, קטי� , מי שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לאותו אד� לחקור

; זולת א� התשובה עלולה להפלילו, שובות כנות ומלאותתדוחייב הנחקר לענות לפקיד הסע
על, ורשאי פקיד הסעד להיכנס לכל מקו� בו נמצא או עשוי, ידי צו בית המשפט�א� הורשה לכ+

.להימצא אד� כאמור

חולי, סדרי די� בעניני קטיני�(אינ� גורעות מהוראות חוק הסעד�70ו69ראות הסעיפי� הו.71
� .�1955ו"תשט,)נפש ונעדרי

, לשמוע דעת� של קרובי הקטי�, ג� מיזמתו הוא,ל עני� לפי חוק זה רשאי בית המשפטבכ.72
.ככל שבית המשפט ימצא לרצוי לשמע�, הדי� או החסוי�פסול

).וטלב(.73

הנסיבות או נתגלוו שאי לשנות או לבטל החלטותיו לפי חוק זה א� נשתנרת המשפט בי.74
.עובדות נוספות לאחר שנת� החלטתו

).וטלב(.75

–י המשפט בישראל מוסמכי� בת.76

די� או לבטל הכרזת פסלות א� מקו� מושבו או מקו� מגוריו�הכריז אד� פסולל)1(
;של האד� הוא בישראל

הפל)2( כ�בכרק השני והשלישי לחוק זה פעול לפי ל מקרה שהצור+ לעשות
.התעורר בישראל

–אול�; הדי� או החסוי�פסול, עניני חוק זה יחול די� מקו� מושבו של הקטי� על.77

עלפע)1( אוש ידי אד��ולה משפטית שנעשתה בישראל כשרותו המשפטית מוגבלת
וכ� פעולה, שות כמות�נשללה והיא מ� הפעולות שדרכ� של בני אד� כאלה לע

מיפטמש ית שנעשתה בישראל בי� אד� שכשרותו המשפטית מוגבלת או נשללה לבי�
בת, שלא ידע ולא היה עליו לדעת על כ+ של תוק, זולת א� היה�תהא בה משו� נזק

;ממש לאותו אד� או לרכושו

עלל)2( על�עני� פעולה שנעשתה בישראל ס ידי אפוטרופו�ידי הוריו של קטי� או
שסמכות� של ההורי� או האפוטרופוס היתה מצומצמתשיאי� לטעו� כלפי צד שלי

כ+, מ� הסמכות הנתונה לה� לפי חוק זה .זולת א� אותו צד ידע או היה עליו לדעת על

בכפו,, מכויות הנתונות לפי חוק זה לבית המשפט יהיו של בית המשפט לעניני משפחההס.78
.79להוראות סעי, 

הוא אינו בא להוסי, על סמכויות השיפוט; ישואי� וגירושי�נק זה אינו בא לפגוע בדיניחו.79
על; די� דתיי� ולא לגרוע מה��של בתי כל, פי די� לשפוט�ומקו� שבית די� דתי מוסמ+ יראו

.די� דתי�שמדובר בה בבית משפט כאילו מדובר בה בבית–75פרט לסעי,–ראה בחוק זה הו

זבח.80 –ה וק

או מי שבית המשפט רשאי,33י שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעי,מ–" סויח"
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הכל לפי, והוא א, כשעדיי� לא הוברר א� נתקיימו התנאי� למינוי, למנות לו אפוטרופוס כאמור
;עני�ה

;הכל לפי הוראות הפרק השני והשלישי,ו או אפוטרופסו הממונההורי–של אד�" ציגנ"

;נכדה, נכד, סבה,סב, אחות,אח,בת,�ב,א�,אב–"ברוק"

חזקה עליו, די� וחסוי� פסול, קטי�; המקו� בו נמצא מרכז חייו–של אד�" קו� מושבמ"
נ .מצא במקו� אחרשמקו� מושבו הוא במקו� מושבו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז חייו

זה�שהוכרז פסול מי.81 �אותו מתחילת חוק זה כאילו הוכרז פסול� רואי, די� לפני תחילת חוק
די� דתי מוסמ+ לפני תחילת�מי שנתמנה אפוטרופוס על ידי בית משפט או בית; די� לפי חוק זה

זה, חוק זה .רואי� אותו מתחילת חוק זה כאילו נתמנה לפי חוק

–לי� בט.82

;לה'למג 997עד 957, 947עד 941עיפי�ס)1(

;הקרקעות העותומניוקלח53עד50עיפי�ס)2(

;לחוק המסחרי העותומני2עי,ס)3(

;לחוק העותומני על האגודות5עי,ס)4(

.לפקודת השותפויות5עי,ס)5(

זה שר.83 .צועוהוא רשאי להתקי� תקנות בכל הנוגע לבי, המשפטי� ממונה על ביצוע חוק

זהחו.84 .ו שלושה חדשי� לאחר קבלתו בכנסתתתחיל,ק

 תוספת
))ב(18סעי,(
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;�1981א"התשמ,)רישוי(כהגדרתו בחוק הבנקאות, תאגיד בנקאי)1(

;�1994ד"התשנ, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, מנהל קר�)2(

ב)3( �ה"התשס,)קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� חברה מנהלת כהגדרתה
2005. 

.המוסד לביטוח לאומי .2

 .�1949ט"התש, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, מוסד חינו+ .3

.רשות מקומית ומועצה אזורית .4

:מוסד רפואי שהוא אחד מאלה.5

;1940, לפקודת בריאות הע�24בית חולי� כמשמעותו בסעי,)1(

;)1(לפקודה האמורה בפסקה34ה כמשמעותה בסעי, מרפא)2(

.�1994ד"התשנ, קופת חולי� כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי)3(
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