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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

ילדים שקופים - מי ידאג 
לילדים עם צרכים מיוחדים?

השבוע השתתפתי 
ההסמכה  באירוע 
של חבר קרוב, עו”ד 
יוסף כהן ממשרד 
עוה”ד פייל, בשעה 
ידי  על  שהוסמך 
וס  פ ו ר ט ו פ א ה
ש  מ ש ל י  ל ל כ ה
כבעל היתר להעניק 
ייפוי כח מתמשך, 
לשתף  והחלטתי 
את קוראי פוליסה בתיקון חקיקה חשוב זה.

לחוק   18 תיקון  לתוקף  נכנס  לאחרונה 
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מסמך 
הבעת רצון.  מכוח תיקון זה, האפוטרופוס 
שמונה לטפל בחסוי, קטין או בגיר, יכול לקבוע 
מי יהיה ממלא מקומו אם וכאשר נבצר ממנו 

לשמש כאפוטרופוס. 
במקרה בו הוריו של הילד לא יוכלו לתפקד 
בעצמם או במקרה של פטירת ההורים, המדינה 
ממנה לילד אפוטרופוס לפי שיקול דעת אנשי 
המשפחה.  רצון  לפי  ולא  מטעמה,  מקצוע 
התיקון לחוק מסייע מאוד למשפחות ולהורים 
המטפלים בילדים עם צרכים מיוחדים, שכן 
הוא מאפשר להורה, בעודו בחיים, לקבוע מי 
יהיה האפוטרופוס במקומו, לאחר מותו. על 
מסמך הבעת הרצון ניתן לחתום בפני עורך דין 

שהוסמך במיוחד לשם כך.
על מנת להמחיש את חשיבות התיקון, סיפר 
לי עו”ד יוסף כהן את הסיפור הבא. זהו סיפורה 
של משפחה חמה, אוהבת ותומכת מצפון הארץ, 
שאחד מילדיה סבל מאוטיזם והייתה ברשותו 

פוליסת ביטוח סיעוד. חברת הביטוח סירבה 
לשלם לילד את תגמולי הסיעוד החודשיים 
בטענה שאוטיזם לא מהווה מקרה ביטוח מזכה 
וכי הילד לא נחשב סיעודי על פי הפוליסה. 
המשפחה פנתה למישור המשפטי. בסופו של 
הליך ממושך, הילד קיבל מחברת הביטוח פיצוי 
כספי משמעותי עבור תקופת העבר וגמלה 
חודשית בגובה של עשרת אלפים שקל לכל 
ימי חייו.  למרות ההודעה המשמחת, אמו של 
הילד החמיצה פניה כששמעה את סכומי הכסף 
ואמרה: “אני מאוד מודאגת מה יהיה עם הכסף 
הזה כשבעלי ואני לא נהיה כאן לדאוג לילד”. 
הודות לתיקון בחוק, ההורים חתמו על מסמך 
הבעת רצון ובו הסמיכו את בנם הבכור, איש 
הייטק עם שלושה ילדים, לטפל באחיו הצעיר 

והמוגבל ובצרכיו הכלכליים לאחר מותם.
מדוע מסמך הבעת רצון משמעותי ונדרש 
במיוחד במשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים 
)אבל לא רק(? ילדים בעלי צרכים מיוחדים 
אינם מקשה אחת. לחלקם מוגבלויות פיזיות, 
לחלקם מגבלות קוגניטיביות לפעמים שני 
סוגי המוגבלויות יחד. להורים של כל הילדים 
הללו יש בעיה משותפת אחת:  מה יהיה אחרי 
מותם, מי ידאג לבנם או לבתם לאחר לכתם?

מטבע הדברים, ככל שהבעיה ממנה סובל 
זו מקבלת משנה  יותר,  שאלה  הילד קשה 
תוקף. למשל, אצל ילדים הסובלים ממוגבלות 
קוגניטיבית כמו אוטיזם, פיגור שכלי, תסמונת 
דאון וכיוצא באלה, הבעיה קשה יותר בהשוואה 
לילדים אשר סובלים מנכויות תפקודיות, 
אפילו קשות, אבל מבחינה שכלית וקוגניטיבית 

הם תקינים ויכולים לדאוג לעצמם. 

חשוב לדעת, שבכל מקרה, אחרי גיל 18 יש 
צורך להגיש בקשה להתמנות לאפוטרופוס של 
הילד ותהליך זה הוא לא תהליך אוטומטי ויש 
 לפעול בצורה אקטיבית על מנת ליישם אותו. 
רק לאחר שההורים מונו להיות אפוטרופוסים 
של הילד המוגבל, הם יכולים לפנות לעורך דין 
מורשה ולבקש ממנו למנות את מי שיכנס 

בנעליהם לאחר לכתם. 
להתמנות  ואגים  ד לא  רבים  הורים 
כאפוטרופוסים לאחר גיל 18 של הילד ומצב 
זה עלול ליצור בעיה עתידית, גם אם וכאשר 
חס וחלילה הילד או הילדה עלולים להזדקק 

לטיפול רפואי ולא יהיה מי שיאשר אותו. 
התיקון לחוק מאפשר גם למנות “אפוטרופוס 
כלומר לא רק במקרה מוות של  במקום”, 
במקרה  גם  אלא  המקורי,  האפוטרופוס 
שבעטיה  אחרת  סיבה  כל  או  מחלה  של 
יכול עוד לשמש  האפוטרופוס המקורי לא 
בתפקידו. כמובן שישנם מקרים בהם רשאי 
בית המשפט לסטות מהאמור במסמך הבעת 
הרצון, אם מצא כי זו טובתו של הקטין, אבל 
בית המשפט ייתן עדיפות להוראות ההורים 
וימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין במסמך 
הבעת הרצון, ויורה לאפוטרופוס החדש שימונה 
לפעול בהתאם להנחיות הורי הקטין. פרט 
נוסף שחשוב לדעת הוא שהזכות ניתנת רק 
לאפוטרופוס שהוא קרוב משפחתו של האדם 

שהוא משמש לו כאפוטרופוס.

ד”ר אודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית 
הפניקס. מנכ”ל  אסותא וסמנכ”ל  החולים 

חברת הייעוץ פרש קונספט

 הסבר על תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
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