
-ייפוי כוח מתמשך 
מילוי הטופס המקוון  



:הנחיות והערות חשובות לעריכת מסמכים במערכת המקוונת

למעט ייפוי  ! )הבעת רצון והנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס נערכים במערכת המקוונת בלבד, מסמכי ייפוי כוח מתמשך

(.הנערך על גבי מסמך פיזי', טופס ד-כוח רפואי

 טרם עריכת מסמך לראשונה,  (אותו ניתן למחוק לאחר מכן)מומלץ להתנסות במערכת המקוונת ולערוך מסמך ניסיון.

ניתן לעשות שימוש בכרטיס המשמש לכניסה לאתר )כרטיס חכםכדי להיכנס למערכת המקוונת לעריכת מסמכים יש צורך ב

(.  נט המשפט

אין לעשות שימוש . על שם עורך הדין שעבר את ההכשרה והעורך את ייפוי הכוח המתמשך, על הכרטיס החכם להיות אישי

.בכרטיס חכם על שם עורך דין אחר

* לחצו כאן לשאלות ותשובות בנושא הכרטיס החכם ודרכי רכישתו;

 תכנתsign & verify  תוכנה שונה מזו  )זו התוכנה הנדרשת לצורך חתימתו האלקטרונית של עורך הדין על המסמך המקוון

לרבות התוכנה המשמשת להגשה בנט המשפט לא , חתימה בכל תוכנה אחרת(. המשמשת לחתימה במערכת נט המשפט

 sign & verifyהסבר על תכנת להלן .תתקבל

רצוי שימוש בכרום

כשרות משפטית "יש להיכנס לאתר . יש לסגור את הדפדפנים ולמחוק היסטורית גלישה, טרם הכניסה למערכתonline " ,

להזדהות עם הכרטיס ," onlineכשרות משפטית "לפתוח דפדפן חדש ולהקליד . )לא דרך קיצורי דרך ולא דרך המועדפים

(החכם  ולהיכנס לאזור האישי

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/smart_card_guide_justice?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/departments/general/procedure_for_signing_a_document
https://www.gov.il/he/departments/general/procedure_for_signing_a_document


לצורך עריכת מסמכים מקווניםOnlineכניסה למערכת כשרות משפטית 

,  על מנת לערוך מסמך מקוון
יש להיכנס למערכת 

"  Onlineכשרות משפטית "
:באופן הבא

יש להיכנס לאתר  
הכלליהאפוטרופוס 

שירותים

והפקדה של ייפוי כוח  עריכה 
מתמשך

לחיצה על הכפתור הירוק  
"לכניסה למערכת"

https://www.gov.il/he/service/edit_and_deposit_continuous_power_of_attorney
https://www.gov.il/he/service/edit_and_deposit_continuous_power_of_attorney


(מוקפת בעיגול" )ד"עו"כעת לחצו על צלמית 
:הסבר על הצלמיות הנוספות בעמוד*
.כניסה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית של ממשל זמין-"  ממנה ומיופה כח"צלמית •
 מיועדת לגופים להם יש ממשק עם האפוטרופוס הכללי לצורך קבלת מידע על פי החוק-" גופים מוסדיים"צלמית     .



-והתקדמו "( אני רוצה להמשיך, הבנתי)"לחצו על הכפתור האדום . יופיע המסך הבא, לאחר מכן



(מוקפת בעיגול" )כניסה עם כרטיס חכם"לחצו על צלמית , במסך הבא



להקליד את הקוד  , ולאחר מכןpersonal ID)או כרטיס comsignכרטיס )יש לבחור באמצעי ההזדהות המתאים 
של הכרטיס

*יש לשים לב**
. י מנפיק אחר"בעוד שהכרטיס החכם בעצמו הונפק עComsignיופיע על קורא הכרטיסים הרישום , לעיתים רבות

(במידה והכרטיס לא מזוהה בדוק באמצעות הזיהוי האחר)
במידה ועדיין לא תצליחו . בדקו את תקינות ותוקף הכרטיס, "בדיקת כרטיס חכם"חפשו בגוגל , על מנת לבדוק את תקינות הכרטיס, ככל שישנה בעיה

1299פנו למוקד ממשל זמין במספר , להזדהות עם הכרטיס



".onlineכשרות משפטית "ד לעריכת מסמכים במערכת "יופיע האזור האישי של עוה, בשלב זה

)!( הערה חשובה 
יש לסגור את כל החלוניות  , ד לצורך עריכת מסמכים ומופיע חלון ריק"במקרה בו לא נפתח האזור האישי של עוה

.והדפדפנים הפתוחים ברקע ולהתחיל את תהליך ההתחברות מחדש



יש לבחור את המסמך אותו הנכם  
, ייפוי כוח מתמשך)נדרשים לערוך

הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס או  
(מסמך הבעת רצון

ניתן  , בטבלה המופיעה בדף זה•
לראות את רשימת המסמכים 

.שבאפשרותכם לערוך

:  הסבר אייקונים בטבלה

המשך עריכת  -אייקון של עיפרון
מסמך

מחיקת מסמך  –אייקון של פח אשפה
לא ניתן לבצע  . שנמצא בתהליך עריכה

מחיקה של מסמך לאחר שליחתו באופן 
.מקוון לאפוטרופוס הכללי

המערכת לא שומרת את : הערה חשובה
הפסקת  . המסמך באופן אוטומטי

תוביל ליציאה  , ולו למספר דקות, עריכה
.מהמערכת

מומלץ בשלבי העריכה של , לאור זאת
" שמור"ללחוץ על כפתור , המסמך

.  לשמירה של המסמך



שלבי עריכת והפקדת ייפוי כוח מתמשך  

עריכת ייפוי הכוח  
המתמשך  

והפקדתו מורכבת  
:מארבעה שלבים

פרטים מזהים1.

פרטי הפקדה2.

חתימה3.

אישור וסיום4.



פרטים מזהים–1שלב 

בשלב זה יש להזין את  
.הפרטים המזהים של הממנה

שם משפחה  , יש להזין שם פרטי
ומספר תעודת זהות באופן זהה  
לאופן כתיבתם בתעודת הזהות  

המערכת מקושרת  )של הממנה 
למאגר משרד הפנים ולא  

תאפשר התקדמות במקרה של  
(.אי התאמה

שלב זה של  , לתשומת לבכם
נשמר וננעל  פרטי הממנה 

לאחר לחיצה על כפתור  סופית 
אין אפשרות  , לאחר מכן". הבא"

בכל טעות של . לחזור למסך זה
יש  , פרטי הממנה בשלב זה

' למחוק את מס, לצאת
ההפקדה שנפתח ולפתוח  

ז .ת' הפקדה חדשה עם מס
ופרטי הממנה המתאימים  

לפרטים המופיעים בתעודת  
.הזהות



פרטי ההפקדה–2שלב 
שלב זה מורכב מארבעה תתי  

:שלבים

פרטי התקשרות של הממנה . א

פרטי מיופה הכוח . ב

,  כניסה לתוקף)הנחיות מקדימות. ג
הסמכה מפורשת , הנחיות מקדימות

(ופקיעה

מיודעים ומסירת מידע. ד

הסבר על האייקונים המוקפים  
:  בעיגול אדום

הדפסת טיוטה של –מדפסת
על מסמך זה תופיע  )המסמך 
לא מדובר על  "(.  טיוטה"הכותרת 

ולכן אין  , נוסח סופי של המסמך
!לבצע חתימות על מסמך טיוטה

מומלץ  . שמירה של הטיוטה–דיסקט
ובוודאי לפני , לשמור כל כמה דקות

!הפסקה במילוי הטופס

סגירה ופתיחה של חלוניות  –פלוס
במערכת המקוונת



פרטי התקשרות של הממנה: פרטי הפקדה-2המשך שלב 

פרטי התקשרות של הממנה  

יש להזין את פרטי ההתקשרות  
טלפון  , כתובת–של הממנה 

.ל"ודוא

המערכת לא תאפשר לשמור  
ולהמשיך לשלב הבא ככל שלא  

הוזן שדה שמוגדר במערכת  
שדות בסימון )כשדה חובה 

(.*כוכבית אדומה

יש לעבור בין שדות  !!שימו לב
ולא TABהכתובת על ידי לחצן 

בישובים בהם . בעזרת העכבר
יש  , אין כתובות של רחובות

1111ד .ת' להקליד בשדה מס
ולהמשיך  1111ד .ומיקוד ת
.לשדות הבאיםTABבלחצן ה 

יש לבחור את הדרך  , לאחר מכן
המועדפת על ידי הממנה לצורך  

קבלת הודעות מהאפוטרופוס  
.הכללי



פרטי מיופה הכוח  : פרטי הפקדה-2המשך שלב 
על המידע  –מילוי שם ותעודת זהות של מיופה הכוח 

.  להיות תואם את הרישום במשרד הפנים

:סוג הקשר בין הממנה לבין מיופה הכוח

לא ניתן להתמנות כמיופה  , לפי החוק-קרבה משפחתית

אלא אם הם קרובי משפחתו  , כוח של יותר משלושה אנשים

אין להזין  -לגבי קרוב שהוא גם בעל מקצוע . )של מיופה הכוח

אותו כאיש מקצוע אם הבחירה בו היא מכוח היותו בן  

(.  כיוון שאז הוא יוגבל במינוי השלישי ואילך, משפחה

אם בוחרים במיופה כוח מכוח -מיופה כוח בעל מקצוע 

אזי חלות עליו כל חובותיו המקצועיות , היותו בעל מקצוע

הוא , אם יישלל רישיונו, כמו כן. מתוקף היותו בעל המקצוע

. לא יוכל לשמש כמיופה כוח

אם מיופה הכוח הינו בעל מקצוע העוסק באחד  ! חשוב

.  יש לציין איזה סוג טיפול ניתן על ידו, מתחומי הטיפול

אין למנות מיופה כוח המעניק לממנה טיפול  : נזכיר

שיקומי תמורת תשלום במישרין או /סיעודי/סוציאלי/רפואי

בעקיפין

מי שאינו מיופה כוח בעל קרבה  –מיופה כוח מקרבה אחרת 

.משפחתית או בעל מקצוע

יש להזין את פרטי ההתקשרות עם מיופה הכוח  , לאחר מכן

.ולבחור את אופן קבלת ההודעות מהאפוטרופוס הכללי



פרטי מיופה הכוח  : פרטי הפקדה-2המשך שלב 

לצד העניינים  Vיש לסמן 
בהם יהיה מיופה הכוח  

:מוסמך לפעול

עניינים רכושיים

עניינים אישיים

עניינים רפואיים

ניתן לבחור האם  , שימו לב
מיופה הכוח יהיה אחראי  

לכל העניינים או רק לעניינים  
.מסוימים

".שמירה"יש ללחוץ , לבסוף



פרטי מיופה הכוח  : פרטי הפקדה-2המשך שלב 

עם סיום הזנת פרטי 
תופיע  , מיופה הכוח

טבלה מסכמת  
המתייחסת לסמכויות  

שנקבעו עבור מיופה  
.הכוח

להוספת מיופה כוח  
יש ללחוץ על  , נוסף

"הוספה"



פרטי מיופה הכוח: פרטי הפקדה
הדף הנוכחי יופיע רק במקרה בו הממנה  

.בחר להוסיף מיופה כוח

,  לאחר מילוי פרטי מיופה הכוח הנוסף
החלונית המתייחסת לשאלת סמכויות מיופה 

.הכוח הנוסף תראה כך

אם מיופה הכוח הנוסף יוסמך לפעול בעניינים  
לגביהם מונה מיופה הכוח הראשון שהוזן 

תופיע התראה במסגרת חלונית , למערכת
.צהובה

יש לציין האם  , בהתאם לכתוב בהתראה
מיופה הכוח ישמש כמחליף למיופה הכוח 

הקודם שהוזן או ששניהם ישמשו כמיופויי כוח  
"(.במשותף)"עיקריים 

יש לבחור  –אם מיופה הכוח ישמש כמחליף 
בשדה זה את מיופה הכוח אותו הוא עתיד 

.להחליף

,  אם מיופה הכוח ישמש כמיופה כוח עיקרי
יש  , בנוסף למיופה הכוח שהוזן לפניו במערכת

בשדה יופיע המלל )להשאיר את השדה ריק 
"(בחירה"

אם נבחרו מספר מיופיי כוח  : הערה חשובה
יש להתייחס במסגרת  , "(במשותף)"עיקריים 

–ההנחיות המקדימות לשאלת אופן פעולתם 
ביחד  "או " במשותף"האם יהיה עליהם לפעול 

".ולחוד



כניסה לתוקף  

ברירת המחדל לפי החוק היא שכניסה  
לתוקף של ייפוי כוח מתמשך מותנית  

לאישור Vחובה לסמן -ד מומחה "בחו
ידוע לי כי בהעדר הוראה  "הממנה כי

מיוחדת הקביעה כי איני מסוגל להבין  
בדבר תהיה על פי חוות דעת מומחה לפי  
,  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

(". החוק–להלן )1962-ב"התשכ

בחירת אפשרות הכניסה  : השלב הבא
יש לבחור אחת משתי –לתוקף 

ברירת  )ד מומחה"חולפי -האפשרויות 
נדרש –לפי החלטת הממנה –או ( המחדל

.לפרט מהי

הערות חשובות

לא ניתן לקבוע תנאי המתבסס על  •
.  מיופיי הכוח בלבד/ קביעת מיופה

אם נקבע תנאי שונה מברירת המחדל •
וברגע האמת לא ניתן , הקבועה בחוק

כניסה  –יהיה לממש את אותו תנאי 
לתוקף של המסמך תהא בהתאם 

.ד מומחה"לחו

כניסה לתוקף



כניסה לתוקף כייפוי כוח  
לענייני רכוש לפי דיני 

בסעיף  מדובר –השליחות 
לפיו ניתן לקבוע כי ייפוי , רשות

הכוח המתמשך ישמש כייפוי  
(  לפי דיני השליחות)' רגיל'כוח 

,  לענייני הרכוש של הממנה
בשלב בו  , כולם או חלקם

אם . הממנה עדיין מבין בדבר
לקבוע את  יש , מעוניינים בכך

תאריך הכניסה לתוקף כייפוי  
.כוח רגיל

,  אם נקבעה הוראה כאמור**
אין צורך בהודעה לאפוטרופוס  
הכללי על כניסה לתוקף כייפוי  

.כוח רגיל

כל עוד הממנה מבין , יצוין
אין כל מניעה שהוא  , בדבר

יחתום על ייפויי כוח רגילים  
בהתאם לדרישות הצד  )

ולא יהיה צורך  ( השלישי
.  בשימוש באפשרות זו

כניסה לתוקף כייפוי כוח לענייני רכוש לפי דיני השליחות



לממנה יש אפשרות  
לקבוע כי יהיה על 
מיופה הכוח ליידע  

אדם אחד או יותר טרם  
מסירת הודעה  

לאפוטרופוס הכללי על  
.כניסה לתוקף

אם הממנה מעוניין  
Vיש לסמן , בכך

במקום המתאים  
ולהקליד את הפרטים  

הנדרשים  



הנחיות מקדימות למיופה הכוח

המאפשר לממנה לתת  בסעיף רשותמדובר 
.הנחיות למיופה הכוח כיצד לפעול

זהו שדה של מלל חופשי המאפשר כתיבת  
ניתן  , אם יש צורך בהוספת מלל. תווים7,500

יש להוסיף את  )להוסיף נספח לייפוי הכוח 
, הנספח במסגרת הצרופות לייפוי הכוח המקוון

וכן לסרוק אותו עם כל ייפוי הכוח בשלב 
(הסריקה כמתואר בהמשך

הנחיות שמומלץ להתייחס אליהן במסגרת 
:ההנחיות המקדימות

"  במשותף"–אופן פעולת מספר מיופיי כוח . 1
".ביחד ולחוד"או ( ברירת המחדל בחוק)

' לחוק מחיל את ס( ז)ו32' ס–ניגוד עניינים. 2
ומגביל את מיופה הכוח מלפעול עבור , לחוק48

,  יחד עם זאת. הממנה במקרים של ניגוד עניינים
החוק מאפשר שני מצבים בהם יכול הממנה  

להסמיך את מיופה הכוח לפעול עבורו למרות 
אם הממנה מעוניין בהסמכת . ניגוד העניינים

מיופה הכוח לפעול בניגוד עניינים בהתאם  
יש לציין זאת באופן מפורש , לחריגים בחוק

במסגרת ההנחיות המקדימות

הנחיות מקדימות למיופה הכוח



ו לחוק32עניינים המחייבים הסמכה מפורשת לפי סעיף 

אם הממנה מעוניין לאפשר למיופה הכוח  
יש , ו לחוק32לפעול בעניינים המנויים בסעיף 

להתייחס לכך באופן מפורש בייפוי הכוח במקום  
המיועד לכך ולתת לו הסמכה מפורשת לפעול 

.בנוגע לאותם עניינים

אם הממנה מעוניין לתת למיופה הכוח  , יודגש
יש –הלוואות /תרומות/סמכות למתן מתנות

הלוואה  /תרומה/לציין את זהות מקבל המתנה
: מגבלת החוק)וכן את הסכום שמבוקש להעביר 

(100,000₪עד 

, יש להסמיך גם לפעולות במוצרים פנסיונים
ע וכן לכתוב לגבי חשבון  "ני, השקעות, פקדונות
.נפרד לאחר הכניסה לתוקף/משותף

Vיש לסמן –בנוגע לעניינים פסיכיאטריים 
.בהתאם לרצון הממנה, במקומות המתאימים

הסעיף האחרון  )סעיף פסיכיאטרי כובל -יודגש 
מתייחס לכך שהממנה כובל את  ( בצילום המסך

,  רצונו ובכך מאפשר למיופה הכוח לדוגמא
לאשפז אותו בניגוד לרצונו במועד שבו מיופה  

לאחר  , כמובן)הכוח יהיה סבור שיש לעשות כן 
יש , במקרה זה(. כניסתו לתוקף של המסמך

קובץ ההסכמה לטיפול "להדפיס את 
ועל הממנה לחתום עליו בפני  " פסיכיאטרי
את הטופס החתום יש לצרף לייפוי . פסיכיאטר

הכוח במסגרת הצרופות לייפוי הכוח וכן לסרוק  
. אותו עם כל ייפוי הכוח כמתואר בהמשך

האפוטרופוס הכללי לא יאשר הפקדה בה סומן  
הסעיף הכובל אם לא צורף טופס ההסכמה  

. לטיפול פסיכיאטרי



לצד הסעיף לפיו  Vיש לסמן 
ידוע לי כי ייפוי הכוח יפקע "

אם יחדלו להתקיים במיופה  
הכוח תנאי הכשירות  

(.שדה חובה..." )שבחוק

אם הממנה מעוניין לקבוע  
הוראות נוספות לפקיעת  

ייפוי הכוח יש להתייחס לכך  
במסגרת שדה המלל  

.החופשי

יש לממנה אפשרות לקבוע  
בייפוי הכוח כי לאחר כניסתו  

לא תהיה באפשרותו  , לתוקף
לבטל את ייפוי הכוח גם אם  

הוא יוכל  . יהיה מעוניין בכך
לבטל את ייפוי הכוח  

ש  "באמצעות פניה לביהמ
.בלבד

הנחיות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח



באפשרות הממנה לקבוע דיווח  
.לאדם מיודע

יש , אם סומנה אפשרות זו
למלא את הפרטים הנדרשים  

פרטי האדם  : בחלונית שתפתח
המיודע ופרטי התקשרות עמו  

וכן פירוט העניינים לגביהם  
יהיה על מיופה הכוח לדווח  

מומלץ  . למיודע ומועדי הדיווח
לפרט גם את אופן הדיווח  

י הגשת דוחות  "ע, למשל)
(למיופה הכוח

אם הממנה מעוניין שלאדם  
המיודע יועבר העתק מייפוי 

יש לסמן את הסעיף  –הכוח 
.המתייחס לכך

ניתן לקבוע כי מיופה הכוח  
יהיה כפוף לפיקוח של  

במקרה  )האפוטרופוס הכללי 
יהיה עליו להגיש פרטה  , זה

(ודוחות בדומה לאפוטרופוס



,  זכאי לקבל מידע על הפקדת ייפוי הכוח, לחוק80בסעיף " קרוב"אדם שמוגדר כ, החל ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך
אלא אם כן הגביל הממנה בייפוי הכוח  , על זהותם של מיופה הכוח ושל אדם מיודע ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח

.המתמשך את זכאותם כאמור

.  יש להקליד את פרטיהם כמבוקש, אם הממנה מעוניין להחריג קרובים מסוימים מקבלת המידע

הגבלה על מסירת מידע לקרובי משפחה



נספח המשך הנחיות מקדימות וטופס  , (סעיף כובל)יש להעלות את הצרופות לייפוי הכוח המתמשך דוגמת טופס הסכמה לטיפול פסיכיאטרי , בשלב זה
.ויתור סודיות

. מגה10ניתן להעלות קבצים עד לגודל של 

.בלבדPDFעל הקבצים להיות מסוג 

.על שם הקובץ להכיל אותיות בלבד

שלב החתימות–3שלב 



ד המחתים את מיופה הכוח  "יש ללחוץ על העיפרון הכחול שלצד כל אחד משמות מיופיי הכוח לצורך מילוי פרטי עוה
( כמפורט בעמוד הבא)

הסכמת והצהרת מיופי הכוח





ד לסמן את סעיפי  "על עוה, בחלק זה
לפיהם מילא את החובות  , החובה

המוטלות עליו בנוגע לייפוי הכוח 
. המתמשך

אם הממנה הינו אדם עם מוגבלות  
והיה צורך בביצוע התאמות במהלך 

על  , תהליך עריכת המסמך וחתימתו
ד לציין את ההתאמות שבוצעו  "עוה

.על ידו

יש להדפיס את המסמך –בסיום 
שמור והדפס מסמך "בלחיצה על 

המסמך שיודפס בשלב  ". לחתימה
הוא המסמך שמיועד לחתימות  , זה

אין להחתים את  -נזכיר. הצדדים
!  הצדדים על מסמך טיוטה

: על הטופס צריכים לחתום ידנית
כולל מיופה  )מיופה הכוח , הממנה

עורך הדין  , (אם נקבע, הכוח המחליף
שבפניו חתם מיופה הכוח ועורך הדין  

.שערך את המסמך

ד שבפניו  "חתימת עוה
נחתם ייפוי הכוח



.יש לסרוק את המסמך למערכת המקוונת בהתאם להנחיות המפורטות, לאחר חתימת המסמך על ידי הצדדים

.Sign&Verifyוחתמו אותו אלקטרונית בעזרת תוכנת החתימה  PDFסירקו את הטופס החתום כקובץ

.במקום המיועד בשלב החתימה signed)השמור בסיומת )צרפו את הקובץ החתום אלקטרונית 

:הערות

.יש לסרוק את הטופס עליו הממנה חתם בפני הפסיכיאטר ביחד עם כל ייפוי הכוח, אם הממנה חתם על סעיף כובל לעניין פסיכיאטרי-

.יש לסרוק אותו ביחד עם כל ייפוי הכוח–אם התווסף נספח הנחיות מקדימות -

.  יש לסרוק ביחד עם כל ייפוי הכוח, כל מסמך שהממנה מעוניין שיהיה חלק מייפוי הכוח ויהיה חשוף גם לצדדים שלישיים להם יוצג ייפוי הכוח-

.sign and verifyד לחתום את המסמך באופן דיגיטלי באמצעות תוכנת "על עוה, לאחר סריקת המסמך-



בשלב האישור והסיום יש לבחור את אופן ביצוע  
.בהתאם להחלטת הממנה, השלמת ההפקדה

האם ברצון הממנה  :יש לענות על השאלה
?להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך בעצמו

-משמעותה" לא"לחיצה על •

מתבצעת עם שליחת  –ד"עוההפקדה בידי  
המסמך דרך המערכת המקוונת  ולחיצה על 

".סיים"כפתור 

-משמעותה" כן"לחיצה על •

ההפקדה תעבור לטיפול המחוז  –הפקדה בידי הממנה 
באפוטרופוס הכללי רק לאחר אישור הממנה להפקדה  

אישור ההפקדה יכול . י עורך הדין"המקוונת שבוצעה ע
:הדרכים הבאות2-להתבצע באחת מ

,  בהתייצבות הממנה במשרדי האפוטרופוס הכללי .1
באמצעות תעודת  )הזדהות , במחוז התואם את מקום מגוריו

.(לא בתקופת הקורונה)וחתימה על אישור ( זהות או דרכון

בהזדהות של הממנה באתר ממשל זמין ואישור  . 2
.על ידי עורך הדין במערכת המקוונתהטופס שהוגש

כאןיש ללחוץ -לאישור ההפקדה על ידי הממנה

https://www.gov.il/BlobFolder/news/regulation_24-03-20/he/explain-13-09-20.pdf


לתמיכה וסיוע בשימוש בטופס המקוון ניתן  
לפנות למוקד השירות והמידע של ייפוי הכוח  

–המתמשך 
,  08-6831664: בטלפון

8:00בין השעות , בימים ראשון עד חמישי
.16:00עד

ניתן לפנות למייל  , בשאלות משפטיות
ycm@justice.gov.il

אתם לא לבד 


