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 1 .'אבפני בקשה למינוי המבקשת כאפוטרופסית על כלל ענייניה של אמה, הגב' 

 2 

 3הוגש תסקיר עו"ס לסדרי דין, ממנו עלה בבירור כי לנוכח מצבה התפקודי  11.4.2021ביום  .1

 4שהיא , אין מחלוקת שהיא אינה יכולה לדאוג לענייניה בעצמה, 'אוהקוגניטיבי של הגב' 

 5. ועל כן זקוקה למינוי אפוטרופוס על כלל ענייניה 24/7מצויה בסיכון וזקוקה לטיפול והשגחה 

 6 ., כמבוקשאת המבקשתעו"ס לסדרי דין המליצה להיעתר לבקשה ולמנות 

 7 

 8זקוקה למינוי  'אכי הגב'  הוגשה עמדת ב"כ היועמ"ש ממנה עלה בבירור 20.4.2021ביום  .2

 9למינוי המבקשת, עתר ב"כ  6 -ו 5אפוטרופוס על כלל ענייניה, אולם לנוכח התנגדות המשיבים 

 10 היועמ"ש לקבוע דיון במעמד הצדדים.

 11 

 12מספר תגובות לתיק, בהן הביע את התנגדותו הנחרצת  6יוער כי עוד קודם לכן, הגיש המשיב  .3

 13 למינוי המבקשת.

 14 

 15 
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 1דיון במעמד הצדדים, אליו  30.6.2021קיימתי ביום  למינוי, 5-6המשיבים  לנוכח ההתנגדות .4

 2בפני שלא בנוכחות הצדדים, כפי שהדבר מתועד  רצונהוהביע  בעצמה 'אהתייצבה גם הגב' 

 3 .בפרוטוקול חסוי מאותו מועד

 4 

 5ומדברי הצדדים עצמם, הוריתי על מתן צווי גילוי מסמכים,  'אגב' לנוכח העולה מדבריה של ה .5

 6 6המשיב ש, זאת בשים לב לכך 'אלצורך בחינת ההתנהלות הכספית בחשבונותיה של הגב' 

 7 שולט בכל התנהלותה הכלכלית ומנהל את חשבון הבנק שלה.

 8 

 9רופא , הוגשה הודעת האפוט'אהבנק של הגב'  ולאחר קבלת מידע מחשבונות 19.9.2021ביום  .6

 10של  תיהוהות ביחס להתנהלות הכספית בחשבונה ביטון, ממנה עלו מספר תמיד דבורלדין, עו"

 11 י, שימוש חריג בכרטיסבהיקפים חריגיםו, לרבות משיכות כספים בסכומים משתנים 'אהגב' 

 12ללא יתרה מספקת על מנת לשלם  'אהבנק של הגב'  נותרו חשבונות ,שלעיתיםוזאת כ אשראי

 13 בחשבון. את הוראות הקבע

 14 

 15 .14.11.2021במעמד הצדדים וזה התקיים ביום אמור, הוריתי על קביעת דיון נוסף לנוכח ה .7

 16וזאת לנוכח  'אהוריתי לאפוטרופא לדין לקבל בשנית את עמדתה של הגב'  של הדיון, בסיומו

 17 כוונתי לבחון מינוי אפוטרופוס חיצוני, שאינו מי מילדיה.

 18 

 19מתנגדת למינוי  'אגב' האפוטרופא לדין הודעת עדכון ממנה עלה כי ההגישה  21.11.2021ביום  .8

 20קרועה בין ילדיה, ואינה יכולה לבטא עמדה  'אהגב' כי לה גם כן עתגובה זו חיצוני. אלא שמ

 21נהיר האם וכיצד כשלא וזאת , 5-6 עצמאית, שאינה לוקחת בחשבון, את עמדת המשיבים

 22 מתיישבת עם טובתה שלה. עמדתם של אלה

 23 

 24בגפה, ללא מטפלת סיעודית וזאת  'אכי במהלך היום, שוהה הגב' זו  למדנו מהודעת עדכון כך .9

 25ותוך שברור כי הדבר אינו תואם  10.11.2021ביום  6להודעה שהוגשה על ידי המשיב בניגוד 

 26 .(4.2021)כפי שעלו כבר בתסקיר עו"ס לסדרי דין מחודש  'אאת צרכיה של הגב' 

 27 

 28 'אל הגב' בין ילדיה שומדברי הצדדים בדיון בפני עלה כי מכתבי הטענות בנוסף לאמור,  .10

 29לשימוש לרעה בכספיה טענות קשות קיימת מתיחות רבה, וכל אחד מהם טוען כלפי משנהו 

 30 פול לקוי בצרכיה.וכן לטי

 31 
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 1מי אינה מאפשרת לאף לדאבון, הלב עצמה ו 'אמתיחות זו, פוגעת בראש ובראשונה בגב'  .11

 2 .באופן מלא תוך ראיית טובתה ילדיה לפעול,מ

 3 

 4את בקשת המבקשת למינויה כאפוטרופוס על אשר על כן, לעת עתה, אינני מוצא לקבל לא  .12

 5 .5-6ולא את עמדות המשיבים  ענייני אמה

 6 

 7עקרון העל המנחה בסוגיה זו הינו עקרון "טובת האדם" שממנים לו אפוטרופוס, הוי ידוע כי  .13

 8יאות הקיימת ע"י זיהוי צרכי האדם הזקוק למינוי המחייב בחינה אובייקטיבית של המצ

 9 אפוטרופוס וזיהוי המועמד אשר יספק מענה הולם לצרכים אלו. 

 10 
 11 

 12 קובע: "(החוק)להלן " 1962-, תשכ"בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותל 35סעיף  .14

 13 
 14בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת האדם, "

 15 ".תוך התחשבות ברצונו

 16 

 17 "מכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם -טובתו של אדםלחוק מגדיר " 80סעיף  .15

 18 

 19שללא מינוי עלולים להיפגע לחוק, ( 4)א()33ההגדרה עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף  .16

 20 זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם.

 21 
 22מלמדת כי יש למנות לה אפוטרופוס וזו אף עמדת כלל הצדדים  'אבחינת טובתה של הגב'  .17

 23 שבפני, אלא שכאמור, קיימת מחלוקת ביחס לגורם אותו יש למנות.

 24 

 25אלא אם  חה שמונה ע"י בימ"ש תאומץ על ידו,כי בדרך כלל חוות דעתו של מומנקבע בפסיקה  .18

 26 ישנה סיבה משמעותית ובולטת לעין שלא לעשות כן.

  27 

 28"משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט 

 29נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ 

 30ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות 

 31שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט  -זאת. אכן עד מומחה כמוהו ככל עד 

 32יותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית המשפט. אך ואין בעובדת ה

 33כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר 
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 1חב' יצחק ניימן  293/88)ע"א נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן" 

 2   ]פורסם בנבו[(.להשכרה בע"מ נ' רבי 

 3 

 4לסדרי דין וזו מתיישבת, כאמור, עם  בענייננו, ביחס לעצם המינוי, מקובלת עליי עמדת עו"ס .19

 5אינה מסוגלת לדאוג לענייניה בעצמה וזקוקה  'אעמדות יתר הצדדים, שכן, אין חולק כי הגב' 

 6 למינוי אפוטרופוס על כלל ענייניה.

 7 

 8לא שקלה כראוי את  עו"ס לסדרי דין אולם ביחס לזהות האפוטרופוס, מצאתי כי עמדת .20

 9וזו לא הייתה ערה להתנהלות הכספית בחשבונות הבנק,  'אהקונפליקט בין ילדיה של הגב' 

 10 .6.2021שהתגלתה רק בעקבות הוראותיי בתום הדיון מחודש 

 11 

 12נתונים אלה מביאים אותי לכלל מסקנה, כי גם אם לא נפל דופי בהתנהלותה של המבקשת  .21

 13עצמה, עצימות הקונפליקט בין הצדדים והעננה המרחפת על ההתנהלות בחשבונות הבנק 

 14, באופן 'אמחייבים מעורבות של צד ג', שיסדיר העניינים שבמחלוקת וידאג לענייניה של הגב' 

 15 נייטרלי וענייני. 

 16 

 17יש להעדיף מינוי של בן משפחה על פני גורם חיצוני )ראו: א"פ )נצרת( על פי הפסיקה, ש הגם .22

 18; א"פ )נצרת( ]פורסם בנבו[, 17.4.2011, פסק דין מיום ז.ק. נ' הקרן לטיפול בחסויים 5691/04

 19]פורסם בנבו[; והשוו  22.8.2012, פסק דין מיום היועץ המשפטי לממשלה נ' פ.כ 2262-02-12

 20, פס"ד מיום אביב ואח'-ב' ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל 54920-05-17וד( א"פ )אשד

 21 בכל מחיר. לעשות כןאין , נהיר כי ]פורסם בנבו[( 15.6.2020

 22 

 23אינו מאפשר למי מהם לפעול תוך ראיית  'אבעת הזאת ומשהקונפליקט בין ילדיה של הגב' 

 24אוג לכלל ענייניה, על אף אותו טובתה ומשקיים צורך לבחון את ההתנהלות הכספית ולד

 25קונפליקט, אני מוצא כי מינוי אפוטרופוס חיצוני בדווקא, ולו לזמן מוגבל, יהיה לטובתה של 

 26 .ועדיף על מינוי מי מילדיה 'אהגב' 

 27 

 28עצמה, כפי שהובאה בפני בפרוטוקול  'אלעת עתה, במיוחד לנוכח עמדת הגב' אשר על כן,  .23

 29 ,, הקונפליקט המשפחתי21.11.2021וכפי שזו משתקפת מעדכון האפוטרופא לדין מיום  חסוי

 30בחודשים  הימוש בכספישטיפול באם ולוהעובדה כי בין ילדיה שורר ויכוח עמוק ביחס ל

 31ועמדת המבקשת מיום  29.11.2021מיום  6האחרונים )ראו בין היתר עמדת המשיב 

 32מחייבת מינוי אפוטרופוס חיצוני, ולו לזמן מוגבל  'אב' ני סבור כי טובתה של הג( א14.11.2021
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 1, לרבות העסקת 'את כלל העניינים הקשורים בטיפול בגב' על מנת שניתן יהיה להסדיר א

 2סל מחיה המותאם לצרכי , גיבוש בחשבונותיה עובדת סיעודית, בדיקת ההתנהלות הכספית

 3  ועוד. 'אהגב' 

 4 

 5כאפוטרופוס על ענייניה של מינויה ת המבקשת לאשר על כן, לעת עתה, אני דוחה את בקש .24

 6 .'אהגב' 

 7 
 8כאפוטרופוס למינויו גוף חיצוני ש כתב הסכמה חתום ע"י ימים, יגיש ב"כ היועמ" 7בתוך  .25

 9חודשים, שבסיומה, תיבחן בשנית טובתה  6וזאת לתקופה של  'אעל כלל ענייניה של הגב' 

 10 .'אשל הגב' 

 11 
 12 ,והאפוטרופא לדין פסיקתא מוסכמת לחתימתיבתוך אותו מועד יגישו ב"כ היועמ"ש  .26

 13)בין היתר, כאמור בסע'  'אבמסגרתה יעוגנו כלל ההוראות הנדרשות לצורך טיפול מיטיב בגב' 

 14 להחלטתי לעיל(. 23

 15 
 16 12.12.2021ת.מ. ליום 

 17 

 18 ההחלטה מותרת בהשמטת שמות הצדדים ופרטים מזהים וכפוף לתיקוני עריכה.

 19 

 20 , בהעדר הצדדים.2021דצמבר  05, א' טבת תשפ"בהיום,  נהנית

      21 

             22 
 23 


