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 רקע כללי

 החלטת: "להלן' )הרגולטורי הנטל הפחתת' שעניינה, 66.01.02 מתאריך 6002' מס ממשלה החלטת בעקבות

 עיקרי את מציג זה דוח. הרגולטורי הנטל להפחתת תכניות לבצע הממשלה משרדי כלל נדרשים"(, הממשלה

 הפיקוח בתחום הרגולטורי הנטל להפחתת"( המשרד: "להלן) המשפטים משרד תכנית ואת בתהליך שעלו הנושאים

(, KPMGחייקין )-הדו"ח מבוסס גם על עבודת משרד סומך "(.כ"אפ: "להלן) הכלליאפוטרופוס ב יםאפוטרופוס על

 אשר ליווה את תהליך טיוב הרגולציה.

 

 הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים פעילות  –חלק א 

 האינטרס הציבורי ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום .א

אחד מבין חמישה תחומים שבהם עוסק  אחראי על( ")להלן: "הרגולטורים אפוטרופוסמערך הפיקוח על  .0
הכונס אחד מבין שלושה מכלולי פעילות של האפ"כ )יחד עם מכלול שהוא , 1מכלול האפוטרופוס הכללי

 לענייני ירושה(.ל הרשם והרשמי ומכל

אנשים שמונה להם של  רכושםים בדגש על ניהול אפוטרופוסהוסמך לפקח על פעולתם של  הרגולטור .6

 .באדםובהיבטים נוספים של הטיפול אפוטרופוס 

 ים:אפוטרופוסהציבורי עליו אמון המערך לפיקוח על האינטרס  .3

המשפט דואגים לענייניהם של מי שאינם יכולים לעשות כן ים שמונו ע"י בית אפוטרופוסלהבטיח ש .3.0

"( ומבצעים את תפקידם כראוי, קרי: אפוטרופוסאנשים שמונה להם בעצמם )המכונים בחקיקה "

מתוך דאגה לרווחת האדם ולאיכות חייו, כאדם  –לפי הדין וההנחיות, ביושר, בהגינות ובתום לב 

והכל  –וך שיתופו בהחלטות ובמידע ככל שהדבר ניתן עצמאי ככל הניתן, שותף בקהילה ובחברה, ת

 תוך שאיפה לפעול למימוש רצונו וטובתו.

אדם ה על להגן מצליחים הם וכי בידם שניתן הכוח את לרעה מנצלים אינם יםאפוטרופוסש לוודא .3.6

 .אחרים גורמים ידי על לרעה ניצול מפניאפוטרופוס שמונה לו 

. בין היתר, 06262-, התשכ"במשמעותי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותנערך תיקון  6102בשנת יצוין כי . 4

 –ו בעת שאינו יכול לעשות זאת בעצמו עניינינקבעו בו כלים משפטיים נוספים שמטרתם לסייע לאדם לנהל את 

יפוי כח מתמשך ותמיכה בקבלת החלטות. על מערך הפיקוח באפוטרופוס הכללי הוטל לפתח את המנגנונים 

 אלה. בכלים משפטייםשיאפשרו שימוש 

                                                           
 

 

 

2
 17תיקון מס'  –( 0עמ'  792ה"ח הממשלה תשע"ה מס' (897עמ'  11.2.0211מיום  0552ס"ח תשע"ו מס'  

http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2550.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-890.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-890.pdf
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 הכללי:אפוטרופוס ב יםאפוטרופוס על הפיקוח במערך מרכזיים תהליכים .2

ים בדגש על ניהול רכושם של אנשים שמונה להם אפוטרופוסובקרה שוטפת על יזום פיקוח  .2.0

  .במוסדות ובקהילהאפוטרופוס ביקורים אצל אנשים שמונה להם , לרבות אפוטרופוס

בירור תלונות בעת חשש לפגיעה באדם ו/או לתפקוד לקוי של אפוטרופוס, הן בענייני הרכוש והן  .2.6

 .בעניינים האישיים

 .רבות גיבוש סטנדרטים מקצועיים לפעולתםים מקצועיים, לאפוטרופוספיקוח מוגבר על  .2.3

לאנשים שמונה להם תפקידם, לסיוע במילוי  יםהזקוק יםאפוטרופוסמתן מידע, ייעוץ והדרכה ל .2.2

 מקצועיים הבאים במגע עם אוכלוסיות אלה.ולגורמים אפוטרופוס, 

 .(6102מקצועי )החל משנת אפוטרופוס תמיכות עבור מתן שירות למעוטי יכולת הזקוקים ל .2.4

 הבסיס החוקי לפעילות  .ב

 .0626–חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב .0

  .0691-הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )סדרי הדין וביצוע(, התש"לתקנות  .6

 .0622-ים(, התשמ"טאפוטרופוסתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים בדבר קביעת שכר ל .3

 .6111-ים להשקעת כספי חסוי(, התש"סהמשפטית והאפוטרופסות )דרכ תקנות הכשרות .2

 אלה כל. התהליך של שונים לשלבים נדרשים אשר, והנחיות טפסיםנהלים,  פרסם הרגולטור, בנוסף .4

 המידע את, לרגולטור בקשות של ההגשההפניה ו את אופן מתוויםמבהירים את תפקיד האפוטרופוס, 

 :כוללים, בין היתר. אלה הרגולטור סמכויות בהפעלת הכרוך ההליך ואת הדרוש

 .וסל טיפול באדם שמונה לו אפוטרופוס )במספר שפות(הנחיות לאפוטרופוס  .4.0

  .נוהל הכרה באפוטרופוסים מקצועיים )תאגידים ויחידים( .4.6

  .נהלים לתאגידי אפוטרופסות .4.3

 .אדם שמונה לו אפוטרופוסל מחיה סל לקביעת שאלון .4.2

 .אדם שמונה לו אפוטרופוס נכסי פרטת .4.4

  .אדם שמונה לו אפוטרופוס נכסי על עדכון ח"דו .4.2

  .דו"ח כספי על נכסי אדם שמונה לו אפוטרופוס )לעריכה ע"י רו"ח / יועץ מס( .4.9

  .של אדם שמונה לו אפוטרופוסבקשה לביצוע פעולה ברכוש דוגמת  .4.2

 .אפוטרופוסאדם שמונה לו  כספי השקעת לעניין והנחיות טופס .4.6

 

 רגולציה ורגולטורים משיקים  .ג

גורמי הרווחה ברשויות חלוקת סמכויות בין משרד הרווחה,  קיימתתחום האפוטרופסות בכללותו ב .0

מינוי ובתי המשפט. גורמי הרווחה ובתי המשפט הם הדומיננטים בהליכי משרד המשפטים המקומיות, 

 . , כפי שיפורט להלןוכן במצבים של ביטול אפוטרופסות או החלפת אפוטרופוסאפוטרופוס 
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ע"י האדם או בני  מתחיל בהגשת בקשה לבית המשפטאפוטרופוס תהליך מינוי ה :אפוטרופוסמינוי  .0.0

בדיקת הצורך במינוי אפוטרופוס, או ביוזמה של גורמי הרווחה. )ברוב רובם של המקרים(  משפחתו

עניין לרבות הגורם המתאים לשמש כאפוטרופוס מבין גורמי התמיכה באדם נעשית ע"י עו"סים ל

ה מייצג את עמדת בהליך המינוי משרד הרווחסדרי דין בלשכות הרווחה ברשויות המקומיות. 

. אפוטרופוסהכללי אשר מפקח על פעולות האפוטרופוס צו המינוי נכנס לתמונה ה המדינה. עם קבלת

נדרשים לפעול בתיאום מלא כדי למלא את הם אך  ,לכל אחד מהגורמים לעיל תפקיד נפרד בתהליך

 באופן מיטבי. תפקידם 

אינו יוזם הליכי הכללי  וטרופוסהאפברוב המוחלט של המקרים  ,כאמור החלפה או חידוש מינוי: .0.6

או אפוטרופוס הרגולטור יודע על אדם אשר נותר ללא  . במרבית המקרים כאשראפוטרופוסמינוי 

התפטרות של  הרווחה.לגורמי את המידע מעביר הוא שיש לפעול להחלפת האפוטרופוס שמונה לו, 

אשר מבקש בדרך כלל את עמדת האפוטרופוס הכללי  אפוטרופוס מיוזמתו מותנית באישור ביהמ"ש

 .ומשרד הרווחה בטרם קבלת החלטה בעניין

במקרים של מינוי אפוטרופוס לקטין חלות הוראות נוספות וקיימים גורמי פיקוח משיקים במשרד  .6

משפחות אומנה או בפנימיות. אצל מקרים רבים מתגוררים בונה להם אפוטרופוס שמהרווחה. קטינים 

מגדיר בחינת  ,6102-ו"התשע, לילדים אומנה חוקפנימיות. העל גם על האומנה ומפקח משרד הרווחה 

כן מוגדר  באופן מובנה בתכנית הטיפול לילד אשר הושם במשפחת אומנה.אפוטרופוס אפשרות מינוי 

  לרכושו של הילד.אפוטרופוס תהא לא שמשפחת אומנה 

בין אם על  - קיים פיקוח משיק מצד רשות התאגידים -ככל שמדובר באפוטרופוסים מקצועיים מאוגדים  .3

רשות הרגולטורים בהפיקוח של יודגש כי  ידי רשם העמותות, רשם החברות או רשם ההקדשות.

  רופוס.מתייחס להתנהלות התקינה של התאגיד ככזה, ולא לאופן תפקודו כאפוטהתאגידים 

ככל שמדובר על אנשים שמונה להם אפוטרופוס והם מוגדרים כנכי צה"ל, קיימת מעורבות, לרבות פיקוח,  .2

 מצד אגף השיקום במשרד הביטחון. 

ככל שמדובר באנשים שמונה להם אפוטרופוס המאושפזים במוסדות הממומנים ע"י משרד הבריאות  .4

 להבטיח את התשלומים למשרד הבריאות.העיקרית שתכליתו של משרד הבריאות, קיים פיקוח 

ככל שמדובר באנשים שמונה להם אפוטרופוס המקבלים שירותי סל שיקום ממשרד הבריאות קיים ליווי  .2

 ופיקוח מצד היחידה האחראית על שיקום נכי נפש בקהילה במשרד הבריאות.
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 הרחבה על פעילות הרגולטור  .ד

 : מבנה מערך הפיקוח על אפוטרופוסים .0

 

 ותושרכולל יחידת מטה הפועלת בהנהלת האגף ויחידות ביצוע הפהפיקוח על אפוטרופוסים  מערך .0.0

 תל אביב, חיפה, באר שבע וירושלים.  -בארבעה מחוזות 

  .ידי מפקחים מקצועיים במחוזות, בהדרכה ובהכוונה של היחידה הארציתהפיקוח הפרטני מבוצע על  .0.6

עוסקת גם בפיתוח תחומי פעילות חדשים, בייזום חקיקה, , 6102היחידה הארצית, אשר הורחבה בשנת  .0.3

 גיבוש נהלים, יצירת ממשקים ופעולות נוספות לשכלול וטיוב הפיקוח ולשיפור השירות לציבור.

  :לשנה משנה לודיג במגמת נמצא הפיקוח מערך של העבודה היקף .0.2

 גידול באחוזים 4102 4102 

 6.4% 2,661 2,361 מס' צווי מינוי חדשים

 2.6% 43,011 41,111 מס' תיקים פעילים כולל

 1% 63 63 מס' מפקחים

 2.6% 6,311 6,041 מס' תיקים למפקח

 

 

 

 

האפוטרופוס  
הכונס  , הכללי

והרשם  הרשמי 
 לענייני ירושה

 מחוזות 4

 כנר
רשם 

לענייני  
 ירושה

' מפקחי אפוטר
ומנהלי  ( רכוש)

+ עיזבון   
 פרקליטים

יחידות ארציות 
 נוספות

יחידת  פיקוח  
  6)ארצית 
 5, תקנים

 (נציגים

הדרכה 
ונהלים  

(1) 

פיתוח חלופות  
לאפוטרופסות  

(2) 

שירות  
לציבור  

(1  ) 

תמיכות לתאגידי  
 (1) אפוטרופסות

פיקוח ארצי  
  תאגידיםעל 

(1) 

פיקוח על  
  םענייני
 (2)אישיים 

פיקוח על  
 (2)רכוש 
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 יםאפוטרופוס להם שמינו אנשים של רכושם ניהול על בדגש, יםאפוטרופוס על שוטפת ובקרה פיקוח .4

תקופת  פיקוח ובקרה אודות הטיפול ברכוש האדם ע"י האפוטרופוס עם תחילת המינוי ובמהלך .6.0

 :האפוטרופסות

ניו הכספיים והטיפול ברכושו, ובכלל זה ילרכוש כוללים את ניהול עניתפקידיו של האפוטרופוס  .6.0.0

איתור מלוא הרכוש ומיצוי הזכויות הכספיות המגיעות לו, רישום הערות על רכושו על מנת להגן 

ת חובות, אם והסדר עליו, ביצוע תשלומים שוטפים, השקעת כספים, תחזוקת נכסי מקרקעין

 קיימים. כמו כן עליו לייצגו בהליכים משפטיים או מנהליים הנוגעים לרכושו. 

אפוטרופוס לרכוש נדרש להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים אודות הטיפול ברכושו של האדם.  .6.0.6

דוחות אלה נבדקים ע"י המפקחים והמפקחות של מערך הפיקוח על אפוטרופוסים במחוזות 

 האפוטרופוס הכללי. 

ם היקף הדיווחים המוגשים למחוזות האפוטרופוס הכללי גדל משנה לשנה וכך גם מספר הדיווחי .6.0.3

הנבדקים. לצד זאת, עולה מן הנתונים כי אפוטרופוסים רבים אינם מגישים דוחות תקופתיים וזאת, 

 :בהמשךמסים אשר יפורטו בין היתר, בשל הקשיים והעו

 גידול באחוזים 4102 4102 

 66.3% 4,222 2,222 שנתקבלו *מס' פרטות

 %42.3 2,202 2,412 מס' פרטות שנבדקו

 30.2% 62,192 06,239 שנתקבלומס' דוחות כולל 

 30.6% 64,963 06,226 מס' דוחות כולל שנבדקו
 הדוח הראשון המוגש ע"י האפוטרופוס המפרט את רכושו של האדם נכון ליום המינוי *

 :של אדם שמונה לו אפוטרופוס פיקוח ובקרה אודות השקעת כספים .6.6

 בהתאםאפוטרופוס אדם שמונה לו ה של כספיו הינו השקעתאפוטרופוס אחד מתפקידיו של ה .6.6.0

 והוראות-2000 ס"חסוי(, התש כספי להשקעת המשפטית והאפוטרופסות )דרכים הכשרות לתקנות

 המשפט(.  בית

מחייבת בחלק מהמקרים אישור של בית המשפט, זאת אפוטרופוס אדם שמונה לו השקעת כספי ה .6.6.6

 בהתאם לגובה הכספים שבבעלות האדם ולדרך ההשקעה המבוקשת. 

האפוטרופוס הכללי מקיים פיקוח ובקרה על אופן השקעת הכספים של האדם על ידי האפוטרופוס  .6.6.3

 , הן במסגרת הגשת עמדתוהן במסגרת בדיקת הדוחות התקופתיים על ידי המפקחים והמפקחות

להשקעה. עמדת האפוטרופוס הכללי כוללת  בית המשפט לבית המשפט, במקרים שבהם נדרש אישור

 ות דעת של היחידה הכלכלית באפוטרופוס הכללי ביחס לאופן השקעת הכספים. בדרך כלל גם חו

 

 :במסגרת הליכים בבתי המשפט פיקוח ובקרה אודות טיפול בנכסים .6.3

אחד מתפקידי מערך הפיקוח הינו להיות הגורם מקצועי המחווה את דעתו בנושאים הדורשים את החלטת 

מונה לו הוא אדם שניהול נכסי הפעולות מסוימות שעל האפוטרופוס לבצע במסגרת בית המשפט. 

לחוק הכשרות  29בהתאם לסעיף  מחייבות פניה לבית המשפט לצורך קבלת אישורו אפוטרופוסכ

 ₪. 011,111ן מעל שלה שוויהשועסקאות של מקרקעין מכירה וקניה . כך למשל המשפטית והאפוטרופסות
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ועל סמך מידע זה נותן את המלצתו בבית  ,אפוטרופוסאת המידע הרלוונטי בעיקר מהמערך הפיקוח מקבל 

 במקרים רבים נלווית אליה חוות דעת של היחידה הכלכלית באפוטרופוס הכללי.  המשפט.

ם ענייניהרכוש והן ב ענייניבירור תלונות בעת חשש לפגיעה באדם ו/או לתפקוד לקוי של אפוטרופוס, הן ב .3

 האישיים

 הרכוש, ענייניהפיקוח על אפוטרופוסים מבוצע בפועל הן באמצעות בקרה יזומה ושוטפת המתמקדת ב .3.0

ביחס לכל הנושאים וזאת  ,והן באמצעות בירור תלונות על תפקודם של אפוטרופוסים כאמור לעיל,

 . נים אישייםירכוש וגם עני ענייני – המטופלים על ידם

או על ידי עובדות ו/המפקחות במחוזות האפוטרופוס הכללי תלונות אלה נבדקות על ידי המפקחים ו .3.6

ועובדי היחידה הארצית )תלוי בנושא התלונה(. בחלק מהמקרים די בבירורים טלפוניים או בקבלת 

 לעתים יש צורך ביציאה לביקור בשטח על מנת להתרשם ממצב הדברים לאשורו. אך  ,תשובות כתובות

 מקצועיים, לרבות גיבוש סטנדרטים מקצועיים לפעולתםים אפוטרופוספיקוח מוגבר על  .2

אנשים שמונה להם ה של משפחתם בני הם המשפט בתי ידי-על המתמנים האפוטרופסים מרבית .2.0

 שירותי במתן שעיסוקו, יחיד או תאגידאפוטרופוס כ מתמנה מהמקרים 02%-בכ ואולם, אפוטרופוס

 וישאנשים  עשרות כמההנותנים שירותי אפוטרופסות ל יש אלה מבין(. מקצועיאפוטרופוס ) אפוטרופסות

 רחבי בכל אפוטרופסות שירותי מספקים הגדולים התאגידים. אנשים לאלפיאפוטרופוס כ שמשמשים

 . הארץ

 סף בדרישות לעמוד נדרשמקצועי אפוטרופוס כ או כתאגיד אפוטרופסות שירותי במתן לעסוק המבקש .2.6

 .רגילאפוטרופוס מ לנדרש מעבר מיוחדים לנהלים ומחויב

, אותם המחייבים ובנהלים הסף בדרישות עמידתם את לבחון מחייב אלה אפוטרופסים על הפיקוח .2.3

אנשים שמונה להם ה מספר על שוטפים דיווחים מהם לקבל, השונים התפקידים בעלי עם להיפגש

 פגישות עמם לקיים, ועוד הכספי מצבם על, בתאגיד םיתפקידה בעלי על, מאפייניהם על, אפוטרופוס

 מעבר זאת כל. אתם מתמודדים שהם בקשיים להם ולסייע , לרבות ביקורים במשרדי התאגיד,קבועות

 .אפוטרופסותם שתחתאנשים ה תיקי על הפרטני לפיקוח

נהלי בדיקת  נה אתעדכקצועיים, ים מאפוטרופוסנהלים להוציאה במהלך השנה  הארצית היחידה .2.2

 .הנהלים בעניין השימוש בסמכויות הפיקוח החדשות גיבוש והטמעה שלוכן עסקה ב דוחותה

  הזקוק לסיוע במילוי תפקידואפוטרופוס מתן מידע, ייעוץ והדרכה ל .2

אפוטרופוס אנשים שמונה להם  עם במגע הבאים מקצועיים גורמים ושל סיםואפוטרופ של והנחיה הדרכה .4.0

בעיקר  ניתנים וייעוץ הנחיה, כיום. הכלליאפוטרופוס ה של מתפקידו מרכזי חלק הן סיםואפוטרופעם ו

 . כתוב ומידע טלפוני מענה, קהל קבלת במסגרת

עוסק בהקמת מערך הדרכה במטרה להרחיב ולמסד את פעילות  הפיקוחמערך  ,כפי שיפורט להלן .4.6

בין היתר, פועל האפוטרופוס הכללי לגיבוש קורס הדרכה מקוון  .הכלליאפוטרופוס ב והייעוץ ההדרכה

 . 6109אשר עתיד להיות מוכן לשימוש ציבור האפוטרופוסים ברבעון הראשון של שנת  ,לאפוטרופוסים
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 ובירור תלונות בתחומים אלה אישייםה ענייניםבניית מערך פיקוח על הטיפול ב .6

 

 לטיפול הנוגע בכל בהתנהלותם התמקד יםאפוטרופוס על הכלליאפוטרופוס ה של הפיקוח 6102 שנת עד 2.0

 ים בכלאפוטרופוס של תפקודם על לפיקוח שיטתי מנגנון. אפוטרופוסאנשים שמונה להם  של ברכושם

 ממשלתי במשרד אז עד הוקם לאאפוטרופוס אנשים שמונה להם  של האישיים בענייניהם לטיפול הנוגע

 אלה עניינים על ופיקוח בקרה מנגנון שבהיעדר לחומרה דוחות במספר התייחס המדינה מבקר. כלשהו

 הקמת על החליט הכלליאפוטרופוס ה, ודברים דין לאחר. להקמתו בדחיפות לפעול המדינה של ולחובתה

, וינט'הג של ברוקדייל מכון בסיוע ניסיונית תכנית והפעלת אישיים עניינים על לפיקוח הראשונית התשתית

 . אישים לעניינים יםאפוטרופוס על קבוע פיקוח מערך להקמת באשר מסקנות יגובשו שבסופה

 צוות גם כיום כוללת והיא, יםאפוטרופוס על לפיקוח הארצית היחידה הורחבה 6102 בשנת, כאמור 2.6

 מלווה הצוות. אישיים לעניינים יםאפוטרופוס על בפיקוח שעיסוקו( ארצי ורכז ארצית ממונה) מצומצם

 על בפיקוח, מצומצם בהיקף, בפועל עוסק ובמקביל ,3ייעודית היגוי ועדת עם יחד הניסיונית התכנית את

 תהליכים הנעת באמצעות והן פרטניות בפניות טיפול באמצעות הן, זאת. אישיים לעניינים יםאפוטרופוס

 של תשתית בבניית הצוות עוסק, כן כמו. אישיים לעניינים יםאפוטרופוס של תפקודם לשיפור רוחביים

 שמעורר דילמות עם שוטף באופן ומתמודד רלוונטיים ומוסדות ארגונים, ממשלה משרדי עם עבודה קשרי

 . הרכוש לניהול אישיים בעניינים הטיפול בין הגומלין ובקשרי זה בתחום הפיקוח

 להסתיים צפוי, לבגירים אפוטרופוסים שענינו, הראשון חלקה. חלקים בשני מבוצעת סיוניתיהנ התכנית 2.3

 וצפוי 6102 שנת בסוף החל, לקטינים אפוטרופוסים שענינו, השני חלקה. 6109 שנת של השלישי ברבעון

 .6102 שנת בסוף להסתיים

 למילוי שאלונים 211-כ מולאו וכן, ביקורים 341-כ סיוניתיהנ התכנית במסגרת בוצעו 6102 שנת סוף עד 2.2

 . אישיים ניםילעני אפוטרופוסים י"ע עצמי

 

 (4106משנת מקצועי )החל אפוטרופוס תמיכות עבור מתן שירות למעוטי יכולת הזקוקים ל .7

רכושו של מ נגבה השכר. שירותיו עבור שכר כלל בדרך גובה מקצועי אפוטרופוס, משפחה מבן בשונה .9.0

 מעוטי הם מקצועי אפוטרופוס להם שמונה מהאנשים 0/3 מעל. האפוטרופסות שירותי את המקבל האדם

 .כל בחוסר אותם מותירה התאגיד י"ע הטרחה שכר וגביית יכולת

משרדית ע"י שר -ביקורת קשה כבר לפני מספר שנים, והביאה למינוי ועדה ביןמציאות זו עוררה  .9.6

על קביעת מימון ציבורי במקרים אלה.  6106. הוועדה המליצה עוד בשנת ז"ל המשפטים דאז, יעקב נאמן

החליטו משרדי הממשלה הנוגעים בדבר על אימוץ ויישום המלצות הוועדה ועל התקציב  6102בשנת 

 פוטרופוס הכללי נקבע כיחידה המקצועית אשר תפעל להוציא לפועל את ההחלטה. שיוקצה לכך. הא

                                                           
 

 

3
נציגים של מערך הפיקוח באפוטרופוס הכללי, משרד הרווחה, גורמי רווחה ברשויות המקומיות, בוועדת ההיגוי משתתפים  

 .ארגונים חברתיים העוסקים בתחום ונציג אקדמיה
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נפתחה האפשרות לתאגידי אפוטרופסות וליחידים המשמשים אפוטרופוסים  6102החל משנת התקציב  .9.3

חסרי אמצעים שתחת אפוטרופסותם. זאת, מתן שירות לעבור מהמדינה לקבל תמיכות  מקצועיים

ולהותיר בפרט, לחסרי אמצעים ע"י התאגיד בכלל, וות ובטיפול הניתנים במטרה להביא לשיפור בשיר

במקביל נקבע בהנחיות האפוטרופוס . בידיהם את כספי גמלת הביטוח הלאומי שהם מקבלים לצורכיהם

וזאת אף אם בחר שלא להגיש בקשה  4הכללי, כי אפוטרופוס מקצועי לא יגבה שכר מאדם חסר אמצעים

 לקבלת תמיכות מהמדינה. 

ירוף צבלצורך קבלת התמיכות על התאגיד או האפוטרופוס המקצועי להגיש בקשה עקרונית לתמיכה  .9.2

בקשות פרטניות להכרה באנשים כחסרי  שולאחר מכן להגידוחות ומסמכים לפי נהלי שר האוצר, 

התמיכה ניתנת בהתחשב במספר האנשים שהוכרו  ית.בקשות אלה נבדקות ביחידה הארצ אמצעים.

 כחסרי אמצעים אשר מקבלים שירותי אפוטרופסות מאותו תאגיד או אפוטרופוס מקצועי.

תאגידי אפוטרופסות ואפוטרופוסים מקצועיים קיבלו תמיכות עבור מתן שירותי  00 - 6102בשנת  .9.4

עומד על קרוב  6102ת בשנ שחולקו כותהתמישהוכרו כחסרי אמצעים. סך  אנשים 3111-אפוטרופסות לכ

  ₪.מיליון  20-ל

  במוסדות ובקהילהאפוטרופוס ביקורים אצל אנשים שמונה להם  .8

 אצל לביקוריםבאופן שיטתי  לצאת הכלליאפוטרופוס הומפקחות  מפקחי החלו 6102 ספטמבר בחודש .2.0

. בו מתגוררים שהם במוסד או בקהילה בביתם, אפוטרופוסאנשים שמונה להם ו אפוטרופסים

 עם אמצעי בלתי מפגש ליצור נועדו אשר, אלה בביקורים רבה חשיבות רואה הכלליאפוטרופוס ה

אנשים שמונה להם  שוהים שבהם המוסדות ועםאפוטרופוס אנשים שמונה להם ו אפוטרופסים

אנשים שמונה להם  של מצבם של מקרוב בחינה מאפשרים הביקורים, כך על נוסף. אפוטרופוס

 .דיווחים ואימות פרטים עדכון, אפוטרופסים תפקוד ושלאפוטרופוס 

 הואבדרך כלל ו, המפקח בבדיקת שהתעורר צורך או תלונה בעקבות או אקראי באופן מתבצע הביקור .2.6

 .אפוטרופוסה עם מראש מתואם

 להם שמונה אנשים אצלביקורים  023על ידי עובדי ועובדות מערך הפיקוח  נערכו 6102 שנתבמהלך  .2.3

 שערכו המפקחים בקרב שנעשתה לקחים הפקת. ובמוסדות בקהילה, אוכלוסיות ממגוון אפוטרופוס

 משמעותי שיח מייצר הביקור, הביקורים לחשיבות באשר לעיל אמורה על נוסף כי מעלה ,כה עד ביקורים

, אפוטרופוס לו שמונה אדםב בטיפול ומעורבים בביקור הנוכחים נוספים גורמים ועם אפוטרופוסה עם

 את ברור באופן הביקורים הגבירו מקרים בכמה. וייעוץ הכוונה למתן, מידע למסירת הזדמנות ומהווה

 .אדםה של והאישית הכלכלית לרווחתו לדאגה הקשור בכל האפוטרופסים מעורבות

 

                                                           
 

 

4
 םהמשמשי ובגופים ציבור במוסדות המשפטים משרד של תמיכה לצורך כספים לחלוקת לפי הקריטריונים שנקבעו במבחנים 

 אמצעים. לחסרי אפוטרופסים
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, לאנשים שמונה להם אפוטרופוס ולגורמים תפקידו במילוי לסיוע הזקוקאפוטרופוס ל והדרכה ליווי .9

 מקצועיים 

אנשים , דרכה והנחיה של אפוטרופסיםהובהתאם לתפיסת תפקידו של האפוטרופוס הכללי, כאמור לעיל,  .6.0

עד לא . , לצד הפיקוחהן חלק מרכזי מתפקידו ,הנוגעים בדברוגורמים מקצועיים אפוטרופוס שמונה להם 

פועלת הארצית  , ואולם היחידהקבלת קהל, מענה טלפוני ומידע כתובבמסגרת  אלה ניתנו רק, מזמן

 .מערך הדרכה וייעוץ בשנים האחרונות להרחבה ולמיסוד של

הדרכות לאפוטרופוסים בני משפחה  מספר 6104-6102בכל אחת מהשנים כחלק מפעילות זאת, התקיימו  .6.6

פוטרופוסים בני משפחה בקרבת א 31-41משתתפים , בכל אחד מהמחוזות. בכל הדרכה שמונו לאחרונה

נשים שהם משמשים להם אפוטרופוסים. ההדרכות מועברות משפחה ובגילאים שונים, לפי מאפייני הא

כשלוש . ההדרכות נמשכות על ידי נציגות היחידה הארצית, מפקח/ת ופרקליט/ה מהמחוז הרלוונטיכיום 

 . א מיצוי זכויותכוללות הרצאה של מערך הפיקוח והרצאה של ארגון בנושושעות, 

התקיימו  בכלל זה -הדרכות והרצאות לגורמים מקצועיים שונים  6102-6102התקיימו בשנים  כמו כן .6.3

עשרות מפגשי הדרכה והנחיה לעובדים סוציאליים העוסקים בתחום האפוטרופסות, ברשויות מקומיות, 

עובדי בנקים, הדרכות גם להתקיימו הרווחה, במוסדות ובמסגרת ארגונים חברתיים. העבודה ובמשרד 

של משרד הבריאות בקהילה עורכי דין, קאדים בבתי הדין השרעיים, רכזי שיקום במערך שיקום נכי נפש 

היא העברת ידע וכלים נחוצים וכן העברת מסרים והטמעת מגמות חדשות בכל אלה מטרת הדרכות ועוד. 

  הנוגע לאפוטרופסות.

בשלבים מתקדמים של יצירת קורס הדרכה  כפי שצוין לעיל, ,לצד ההדרכות הפרונטליות אנו נמצאים .6.2

מקוון לאפוטרופסים. מדובר בפרויקט בעל חשיבות רבה הן עבור אפוטרופסים, שנתקלים בלא מעט 

אתגרים וסימני שאלה בתחילת המינוי ובמהלך תקופת האפוטרופסות, וזקוקים למידע זמין וברור שיקל 

להתמנות כאפוטרופוסים ומבקשים או נדרשים ינים יאנשים המעונ עליהם את ביצוע תפקידם, והן עבור

להבין קודם לכן מה משמעות המינוי ומהן החלופות האחרות. ההדרכה המקוונת תאפשר זמינות ונגישות 

 מרבית לציבור הולך וגדל של אפוטרופוסים אשר עושים שימוש ברשת האינטרנט. 

וד בהתאם לנושאים השונים, סרטוני פתיחה שיופיעו קורס ההדרכה המקוון יכלול מספר יחידות לימ .6.4

 נים בהרחבה נוספת. יבתחילת כל יחידת לימוד, מצגות אינטראקטיביות והפנייה לדפי מידע, למעוני
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  סיכום השיח מול בעלי העניין –חלק ב 

  סיכום תהליך השיח .א

שאלונים לבעלי עניין, נערכו מספר פגישות נשלחו קול קורא ו פורסםבמסגרת תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי,  .0

(, אפוטרופוסים מקצועייםעם בעלי עניין )בעלי עניין לא מיוצגים ונציגי תאגידים והן עם נציגי הרגולטור והן 

 .שזוהו על ידי בעלי העניין 5אשר במסגרתן נדונו והוצגו העומסים

 בשני סוגי בעלי עניין עיקריים:  מתוך השיח מול בעלי העניין ניתן להבחין .6

  ים:אפוטרופוסמהווים את מרבית ההרובם בני משפחה, אנשים פרטיים,  .6.0

חובות בהם הם העומסים של אי וודאות, עומס דרישות ואי בהירות בגין התהליכים ו עלובעלי עניין אלה מ

הכללי אפוטרופוס מול ה ים. בעלי עניין אלו מציינים קשיים בהתנהלותאפוטרופוסנדרשים לעמוד בהיותם 

המוטלות עקב הדרכה לא מספקת, נגישות נמוכה מצד הרשות וחוסר ידע מקצועי לטיפול נאות בחובות 

עומסים בגין החובות והדרישות  מצביעים עלבעלי עניין אלו בין ים. בנוסף, לא מעט מאפוטרופוסעליהם כ

 שנתיים. הדו"חות השעליהם למלא בתהליך הגשת הפרטה ו

 :יםמקצועי יםאפוטרופוס .6.6

בעלי עניין אלו מתאפיינים לרוב בהצגת עומסים אשר קשורים בעלויות גבוהות, התמשכות תהליכים  

אנשים שמונה להם ל גבוהות בהנגרמים עקב עלויות טיפו ועומס דרישות. בעלי עניין אלו מציינים קשיים

אפוטרופוס נמוך ולא מספק. הם מציינים קשיים בתהליכי העבודה מול ה לעומת שכר טרחהאפוטרופוס 

 הכללי. אפוטרופוס הכללי ובדרישות מיותרות, לטענתם, מטעם ה

 רשימת העומסים שמופו על ידי בעלי העניין  .ב

את העומסים שעלו הן מבעלי העניין והן מתוך שיחות עם הרגולטור ניתן לחלק לארבעה עומסים מרכזיים או 

 עה מקורות הנטל הרגולטורי:ארב

 .דרישות פיקוח מכבידות .0

 .עודף ביורוקרטיה .4

  .בין גורמים שונים חוסר תיאום בדרישות .3

  .העדר ידע, זמינות, שירות ונגישות .2

 

                                                           
 

 

5
 לארבעה( בגדול) נחלקים אלה. הרגולציה מן המתחייבים מתהליכים הנובע הרגולטורי לנטל היא הכוונה עומסים על מדברים אנו כאשר 

 וודאות ואי( הדרישות ביישום קשיים) בהירות אי(, בפעילות עיכוב) תהליכים התמשכות(, וזמן כסף של במובנים) ישירות עלויות: סוגים
 (.התכנון יכולת על מגבלות)
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  פירוט העומסים הרגולטוריים

 דרישות פיקוח מכבידות  .0

 ציאלינהיעדר פיקוח דיפר -עלויות ישירות .0.0

אדם ים ללא הבחנה במצבם ואפיון האפוטרופוסעל כלל הכיום  החלודוח שנתי פרטה להגיש החובה  .0.0.0

אשר  עם מוגבלותבין הורים לילד מהותית אין הבחנה כך, למשל, . אפוטרופוסלו הם מונו לשמש ש

אפוטרופוס אדם שמונה לו כלבין  ,02לגיל  והגיעכל חייו והתמנו כאפוטרופוסים לאחר טיפלו בו 

  וע.ואף איש מקצ רחוקחבר, קרוב משפחה 

והן  מוגבלות עם אנשים של המשפטית וכשרותם לזכויותיהם בנוגעהן  חדשות ישנן כיום תפיסות .0.0.6

 של תפקידו תפיסת על כדי להשליך בהן שיש, בנוגע לבני המשפחה המטפלים באנשים אלה

שיש כיום התערבות יתר  , בין היתר,תפיסות אלה מעלות האפוטרופסות. ומנגנוןאפוטרופוס ה

יתרה  בפרט. זה בתפקיד משפחה המשמשים בני ועל בכלל יםאפוטרופוס על לצורך שלא והכבדה

להתמקד במקרים רגולטור מכך, היעדר פיקוח דיפרנציאלי יוצר עומס על המערכת ולא מאפשר ל

 הבעייתיים.

 הצורך בפנייה לביהמ"ש –תהליכים  התמשכותעלויות ישירות ו .0.6

 מסוימות פעולות על מראש ופיקוח הכלליאפוטרופוס ה י"ע בדיעבד פיקוח כולל יםאפוטרופוס על הפיקוח

לחוק הכשרות המשפטית  29)בעיקר בהתאם לסעיף  משפחה ענייניל המשפט בית אישור נדרש בהן

 כספו ובהשקעת האדם של ן"נדל בנכסי בפעולות עוסקים המשפט ההליכים בבית רוב. והאפוטרופסות(

 המשפט בית. לו שמונהאפוטרופוס ל האדם בין םענייני ניגודמחלוקת או  בהן שיש פעולות באישור וכן

על , בנוסף. העניין לפי, רווחהעבודה והה משרד או וטרופוס הכלליהאפ תגובת את בדרך כלל מבקש

 הם ההליכים המשפטיים, אחת לא. ההחלטה מתן לשם הנדרשים מסמכים להגישאפוטרופוס ה

 ההחלטה את הופך הזמן חלוף לעיתים. דין עורך טרחת ושכר אגרות תשלום, בטרחה וכרוכים ממושכים

 .רלוונטיות לחסרת המתקבלת

 אגרות -עלויות ישירות .0.3

 למינוי בקשה הגשת כגון, משפחה ניילעני המשפט בבתי המתנהלים אפוטרופסות בנושא הליכים .0.3.0

 לביטול אואפוטרופוס  להחלפת ובקשה האדם של כספים להשקעת בקשה, אפוטרופוס

 ח"ש 441 כ על כיום עומדת עיקרי הליך הגשת עבור האגרה. אגרות בתשלום כרוכים, אפוטרופסות

 האדם מנכסי( תמיד כמעט) משולמת האגרה. ₪ 311 כ על עומדת - ביניים הליך הגשת עבור והאגרה

 . אפוטרופוס לו שמונה

אגרות נוספות המכונות "שכר בקורת" משולמות בהתאם לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר( בגין  .0.3.6

גם אגרה זו משולמת מכספו של האדם שמונה לו תהליך הפיקוח ובדיקת הפרטה והדוחות. 

אפוטרופוס, למעט במקרים בהם חל פטור מתשלומה בהתאם להוראות התקנות. האגרה עבור 

 ₪.  211-והאגרה עבור בדיקת דוח שנתי עומדת על כ₪  311-בדיקת פרטה עומדת על כ
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 עודף ביורוקרטיה .4

 הגשת פרטה סמוך למועד המינוי .6.0

אפוטרופוס אדם שמונה לו ה נכסי של פרטה הכלליאפוטרופוס ללהגיש אפוטרופוס חוק, על ההעל פי 

ההכנסות, הרכוש . על הפרטה לכלול פרטים מלאים על ימים מיום מינויו 21, וזאת תוך וחובותיו

טומן בתוכו רבדים שונים של עומסים על בעלי  הוההתחייבויות של האדם נכון ליום המינוי. תהליך ז

 אינם מיומנים בהמצאת מסמכים אלו:ים מקצועיים ואפוטרופוסאינם רובם העניין אשר 

 אי בהירות .6.0.0

 לבצע מספר פעולות, כגון:  אפוטרופוסהו על לאחר מינוי

  של האדם או רישום הערת אפוטרופסות בחשבון הבנק הקייםפתיחת חשבון בנק 

  כגון נכסי מקרקעין ורכב נכסים מסוימים,יחס לבעל מינוי האפוטרופוס רישום הערות  

 אפוטרופוס אדם שמונה לו מיצוי זכויות ה 

 אפוטרופוס אדם שמונה לו הסדרת חובות של ה 

 הכללי. אפוטרופוס הגשת דוחות ונתונים ל 

והפעולות אשר הוא נדרש לבצע במסגרת אפוטרופוס הנחיות המסבירות את תפקיד הכיום קיימות 

ים אפוטרופוס. יש להדגיש כי מרבית ההנחיות אלו אינן ברורות ובהירות מספיקתפקידו. עם זאת, 

אשר לרוב אינם בעלי ידע מקצועי פיננסי, משפטי  ,אפוטרופוסאדם שמונה לו הינם בני משפחה של ה

שונות אגרות תשלום עמלות וכגון  לפעולות אלה נלווות עלויותכמו כן,  י אחר.או ידע רלוונט

 והסתייעות בגורם מקצועי במידת הצורך.

לעתים משך הזמן ממועד המינוי ועד להגעת ההנחיות  :וחוסר שקיפות תהליכים התמשכות .6.0.6

אפוטרופוס ה הוא ממושך, ויש קושי לאישורהכתובות אל האפוטרופוס, וממועד הגשת הפרטה ועד 

 הערת ברישום או בנק חשבון בפתיחת הטיפול גם .לקבל מידע אודות מצב הטיפול בענייניו

 לא וכרוכים רב זמן נמשכים מהבנק, מידע וכן ביצוע פעולות וקבלת ,קיים בחשבון אפוטרופסות

 .רבה ובהכבדה בהירות בחוסר אחת

 הגשת דוחות תקופתיים –עלויות ישירות  .6.6

 וחשבון דין הכלליאפוטרופוס ל להגיש, חשבונות לנהל, האפוטרופסות ענייני בכל, חייבאפוטרופוס ה .6.6.0

 הכלליאפוטרופוס ל ולהמציא, אפוטרופוסובתום המינוי שלו כ לשנה אחת לפחות אך, שיורה כפי

 . דרישתו לפי מלאות ידיעות

 שיאפשר באופן, המקובלים הכללים לפי פנקסים נהללאפוטרופוס על הבהתאם לחוק ולתקנות  .6.6.6

 ,השאר בין, יכללו האמורים הפנקסים. של האדם והחובות הנכסים ופירוט כספי וחשבון דין עריכת

 .יעודה – הוצאה כל ולגבי, מקורה – הכנסה כל לגבי ויפורטו, וההוצאות ההכנסות של שוטף רישום

נוסף בדו"ח מנוסחת באופן "מלחיץ" אשר הפרטה וההדרישה להגשת מן האפוטרופוסים עולה כי  .6.6.3

 לפנות לייעוץ משפטי, דבר המוסיף עלות ומורכבות להליך. רבים מהםגורם ללעומס הנפשי, גם 

 כפל הגשות – תהליכים התמשכות .6.3

 אפשרית במספר דרכים:אפוטרופוס והדוחות הנדרשים על ידי ה האסמכתאותהעברת  .6.3.0

 פקס 
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 עד לאחרונה( בחלק מהמחוזות)לא היה אפשרי מייל( -דואר אלקטרוני )אי 

 דואר 

 הגשה ידנית 

בוחר להגיש את האסמכתאות והדוחות למערך הפיקוח במספר דרכים. אפוטרופוס לעיתים, ה .6.3.6

ים יוצרים מצבים בהם אפוטרופוסהיעדר מערכת לניהול בקשות/מסמכים והגשות כפולות מצד ה

מספר מפקחים מקבלים את האסמכתאות והדוחות ו/או מפקח ספציפי מקבל מספר פעמים את 

 .תונים, דבר שמוביל לעיכובים בטיפול בתיקאותם הנ

 הנפקת דוחות ע"י רו"ח –עלויות ישירות  .6.2

מכבידה על ידי רואה חשבון. הנחייה זו ייערכו מורכבים הדוחות הכספיים הישנה הנחיה המורה על כך ש

  ים, בעיקר אלו אשר מיומנים באופן כתיבת דו"חות.אפוטרופוסחלק מהעל 

 חוסר תיאום בדרישות  .3

 בירוקרטיים ותהליכים גורמים ריבוי -אי בהירות ועלויות ישירות גבוהות  .3.0

נדרש לבצע תהליכים שונים מול גורמים חיצוניים )כגון: בנקים, טאבו, אפוטרופוס כחלק מתפקידו, ה

 לאו , לעיתים כפולות,גבוהות דרישות מציביםבתי השקעות, משרד הרישוי וכד'( אשר במקרים רבים 

או נהלי . כיום לא קיימות תקנות תפקידובצען במסגרת ל נדרשאפוטרופוס שה פעולות לביצוע מסכימים

  .אפוטרופוסאת הפעילות של הגורמים השונים כאשר פונה אליהם  עבודה המסדירים ומבהירים

 אי בהירות וודאות בהליך סיום מינוי .3.6

יצירת קשר עם  -ונות ביניהן לבצע פעולות שים סאפוטרופובעת סיום הליך האפוטרופסות, נדרשים ה .3.6.0

פרטיים או  , גורמים מוסדייםכל הגורמים הרלוונטיים, בין אם מדובר ביורשים, בית המשפט

כיום, קיים חוסר אחידות ובהירות בכל הנוגע לחובותיו של הפיקוח. מערך שחשוב לידע על כך, וכן 

 מקיף בענין זהנוהל נמצא לקראת סיום גיבוש האפוטרופוס הכללי  האפוטרופוס עם סיום המינוי.

 באופן ברור ואחיד.  ים בעת סיום תפקידםאפוטרופוסלהנחות שמטרתו 

אדם נכסי הבים גוררת עיכובים בטיפול אפוטרופוסהעדר הנחיות ברורות ונגישות לכלל ציבור ה .3.6.6

כן, פרשנות ליורשיו. כמו ם כנכסים עזובים או העברת, בין אם ניהולם אפוטרופוסשמונה לו 

ים את הוראות החוק באופן שונה מאריכה את משך הטיפול על ידם, גורמת לפניות אפוטרופוסה

 . הפיקוח והגשת טפסים באופן שאינו אחיד ואף לקוי לרשויות השונותמערך מרובות ל

גובשו הנחיות לאפוטרופוס המבקש לפעול ולבצע תשלומים לאחר סיום  6102יצוין כי בסוף שנת  .3.6.3

לחוק הכשרות  02לחוק. סעיף זה תוקן במסגרת תיקון  )ב(23סעיף הוראות בהתאם ל המינוי

המשפטית והאפוטרופסות על מנת לאפשר ביצוע פעולות ללא פניה לבית המשפט. הנחיות אלה 

תאגידי האפוטרופסות והן אל אל הן הועברו נמצאות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי ו

 .(הבנקים השוניםהלשכות המשפטיות של גם אל  ובאמצעותו)הבנקים  איגוד

 העדר ידע, זמינות, שירות ונגישות  .2

 ארבעה קיימתמת הכלליאפוטרופוס ה במחוזות קהל קבלת –לשאלות ומענהמידע  זמינות בעיית קיימת .2.0

(, קהל קבלת) פרונטליות לפניות מענה נותן המפקח, זו במסגרת. 2:31-06:31 השעות בין בשבוע ימים

ובהתחשב במספר הקטן של המפקחים בתחום אל מול , מכך כתוצאה. מייל-ואי פקס, טלפוניות פניות

 .נפגמת המענה ואיכות גבוהים ההמתנה זמני, היקף התיקים הפעילים
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הנות משירותי מוקד השירות והמידע יציבור הפונים אל מערך הפיקוח על אפוטרופוסים אינו יכול עדיין ל .2.6

 צפויה התקדמות בעניין זה.  6109של המשרד, אך במהלך 

המידע באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, בכל הנוגע לפיקוח על אפוטרופוסים, אינו מעודכן דיו,  .2.3

קשה להתמצא באתר ולמצוא בו תשובות כיום, אינו ידידותי למשתמש ואינו מונגש בשפה פשוטה. 

   .6109שנת  במהלךית אלות. יצוין כי המידע באתר האינטרנט צפוי להתעדכן משמעותשל

, אין לאפוטרופוס אפשרות לצפות במידע אישי הנוגע אליו ואל האדם שהוא משמש לו אפוטרופוסכיום,  .2.2

במסגרת מערכת מחשב חדשה של מערך הפיקוח על  להיפתח. אפשרות כזאת צפויה ולעדכן מידע בעצמו

 אפוטרופוסים. 

יותיו של האדם. הדבר מחייב ידע מקצועי, וכן חלק מתפקידו של האפוטרופוס הוא לדאוג למיצוי זכו .2.4

בפניה אל מגוון גורמים ממשלתיים ופרטיים לשם בירור הזכויות  (ולעתים גם משאבים)השקעת זמן 

וטיפול במימושן. כיום אין גורם אחד אשר ביכולתו לסייע לאפוטרופוסים )וגם לאזרחים ותושבים בכלל( 

 ועל כן קשה לצפות מאפוטרופוס פרטי לדאוג לכך באופן יעיל, ממצה ומקצועי.  ,ין זהיבענ

 

 

 תכנית המשרד להפחתת הנטל - גחלק 

 פרטי התכנית המשרדית .א

ובחינת סוגיות להפחתת הנטל הרגולטורי של המשרד מרכיבים: צעדים שני את התכנית המשרדית ניתן לחלק ל

 האפוטרופסות ע"י צוות בינמשרדי.מהותיות ודרכים להפחתת הנטל בתחום 

 צעדים משרדיים להפחתת הנטל הרגולטורי .0

 דרישות הפיקוח הפחתה ומיקוד של .0.0

 :הקלות במסגרת פיקוח דיפרנציאלי .0.0.0

 הן לעניין הגשת הדוחות והן , יותר ומאוזנת דיפרנציאלית פיקוח מדיניות מערך הפיקוח יגבש

. (עדכון דוח בעיקר) היום עד שנקבעו חודייםיהי הפיקוח לנהלי מעבר ,זאתלעניין בדיקתם. 

גובשו נהלים לגבי אופן בדיקת הדוחות, במטרה לייעל את פעילות מערך  6102במהלך שנת 

 בדרישותניתן כעת לקבוע הקלות גם  ,חוקל 43-ו 40תיקון סעיפים הפיקוח. ואולם, בעקבות 

 הדיווח דרישות את לסווג ניסיון ייעשה מחדש החשיבה במסגרת. יםאפוטרופוסמ הדיווח

 הרכוש להיקף, (חיצוניאפוטרופוס , שונים מסוגים משפחה קרובי)אפוטרופוס ה לסוג בהתאם

 .אחרות רלוונטיות ולנסיבות האדם של

 ביחס זוג בני, לילדיהם שהם הורים יםאפוטרופוסמ בדרישות להקל היא הכוונה, היתר בין 

חלף חובת  שנים כמה כל הגשה בחלק מהמקרים ולקבוע)כאשר היקף הרכוש מועט(  זוגם לבני

 .דוחות תקופתיים מהגשת פטוראו  הדיווח השנתית

  התמקצעות מפקחים לגם לפעול דיפרנציאלי מיטבי המערך יידרש פיקוח על מנת ליישם

 .בפיקוח על תאגידים לעומת בני משפחהומפקחות, למשל 



 6102, דצמבר דוח מסכם                                                             אפוטרופוסים על הפיקוח מערך – המשפטים משרד
 

09 
 

 הבהרת נהלים, האחדה והנגשה .0.0.6

 ביצוע לדרך הן הנוגעים וחיצוניים פנימיים עבודה לנהלי בהתאם פועל הכלליאפוטרופוס ה 

 סל הם לנהלים מהוגד .יםאפוטרופוסה על הפיקוח מערך לעבודת והןאפוטרופוס ה של תפקידו

 לתאגידי נוהל, מקצועיים באפוטרופסים הכרה נוהל, אפוטרופוסאנשים שמונה להם ב הטיפול

  .למפקחים( ים)המיועד ודוחות פרטה בדיקת נוהלציבור ווכן נוהל בירור תלונות , אפוטרופסות

 את ולהגביר, לציבור הניתן השירות ואת הפיקוח מערך של העבודה דרכי את מנת לשפר על 

 ולהפכם ידידותיים אותם להבהיר, הנהלים את לעדכן יש, הפיקוח לדרישות באשר הוודאות

, (הניתן ככל) לציבור לפרסמם, )לרבות פישוט לשוני ותרגום לשפות שונות( יותר ונגישים

 את שיבהיר נוהל 6109בין היתר, בכוונת מערך הפיקוח לפרסם בשנת  .אחיד באופן וליישמם

אפוטרופוס ה של הפיקוח פעולות את וכן, בעת סיום מינויאפוטרופוס מה הנדרשות הפעולות

  .אלה במקרים הכללי

 :, ביטול והפחתה משמעותית באגרות הפיקוח%41-אגרות בהליכי בית משפט בהפחתת  .0.0.3

 ביניים הליך הגשת עבור והאגרה ח"ש 441 כ על כיום עומדת עיקרי הליך הגשת עבור האגרה - 

 הליך. אפוטרופוס  לו שמונה האדם מנכסי )כמעט תמיד( משולמת האגרה. ₪ 311 כ על עומדת

 שאינו אדם על להגן נועד ההליך. המשפט לבית רגילה תביעה מהגשת שונהאפוטרופוס  למינוי

 השיקול. בחירויותיו משמעותית בפגיעה כרוך והוא, עצמאי באופן ענייניו את לנהל יכול

 ובאיזה זמן לכמה ,אפוטרופוס למנות אם בהחלטה משמעותי שיקול להיות צריך אינו הכלכלי

. אפוטרופסות ביטול אואפוטרופוס  החלפת המבקש אדם להרתיע צריך שאינו ובוודאי, היקף

, משפחה לענייני המשפט בבתי הפחתת אגרות של כולל למהלך ובמקביל אלה שיקולים רקע על

הכוללת גם , 41%-ב המשפט בבתי אפוטרופסות בהליכי גם אגרות להפחתת הצעה גובשה

 אפוטרופסות, בקשהלהליכי אפוטרופסות מסוימים, ובהם בקשה לביטול  מאגרהקביעת פטור 

דחופה ובקשה למינוי  רפואית בהתערבות צורך בשל רפואיים לעניינים אפוטרופוס למינוי

 .אפוטרופוס נוסף לקטין

 שכר בקורת"(  משולמות בגין תהליך הפיקוח ובדיקת הפרטה והדוחותהנוספות האגרות ה"(

האגרה כיום ות )שכן מעמיסות עלויות נוספות ואף יוצרות "תמריץ שלילי" להגשת פרטה ודוח

מהלך להפחתה וצמצום  6109. האפוטרופוס הכללי עתיד לקדם בשנת בגין בדיקתם(משולמת 

 משמעותי של אגרות אלה. 

  תיאום וממשקים עם גורמים חיצוניים .0.6

 :יצירת ממשקים עם גורמים חיצוניים והסדרתם בנהלים .0.6.0

 נכסיו, רכושו בעניין ומסמכים דוחות בדיקת מצריךאפוטרופוס ה י"ע הרכוש ניהול על הפיקוח 

 מהמידע חלק. זכויות ועוד מיצוי, עבורו שנעשו ביטוחיםהכנסותיו, , האדם של והתחייבויותיו

 וקבלת רישום לשם אליהם פונהאפוטרופוס שה פרטיים או ממשלתיים גורמים אצל קיים

 ישיר באופן רלוונטי מידע לקבל יהיה אלה ניתן גורמים עם ממשקים יצירת באמצעות. המידע

, אפוטרופוסמה המתקבל המידע של והצלבה אימות ויאפשר הליכיםת יקצר הדבר. ואמין

  .אפוטרופוסמה הבירוקרטיות של הדרישות משמעותית הפחתה בעתיד גםו

 אגף רישום  – הבאים הגורמים עם ממשקים, בין היתר מספר לקום עתידים 6109 במהלך

 והגביה ולשכת עורכי הדין.  האכיפה רשות, מקרקעיןוהסדר 
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 חשוב מתקדםמ .0.3

 :כללי .0.3.0

  מתבצעת הכלליאפוטרופוס ה של הפיקוח עבודתשניתן היה לראות בפירוט העומסים, כפי 

 רב מספר אחר מעקב ודורשת שונים ומסמכים דוחות, פרטות בדיקת באמצעות רבה במידה

 השונים הגורמים בין תוך תיאום, (6102נכון לסוף שנת  42,111מעל ) פיקוח תיקי של

 . בתיק המעורבים

 העדכניים, עבודהה להיקפי, הפיקוח עבודת לצרכי מותאמת אינה הקיימת המחשוב מערכת 

, מאד איטית, מיושנת היא; הפיקוח של תחום חכם וניהול מעקב יכולות מאפשרת ואינה

 . לציבור הניתן השירות ואת המפקחים עבודת ביצוע את ומעכבת מסרבלת

 והולך הגדל התיקים עומס בוודאי בהינתן, הכרחי עבודה כלי הינה מתקדמת מחשוב מערכת ,

 ייעשה חדשה מחשוב מערכת של האפיון. היחידה לצרכי הולם ניהולי מענה לספק מנת ועל

 ולשינויים עדכניות ליכולות תוך התאמתם אך, הקיימים העבודה תהליכי על בהתבסס

 .העבודה ובתהליכי בחקיקה עתידיים

 :הצפויה כתוצאה ממערכת מחשוב מתקדמת הנטלהפחתת דוגמאות ל .0.3.6

 הכללי אפוטרופוס יצירה ושיפור של ממשקים להעברת מידע מהנהלת בתי המשפט למחוז ה

משרד הרווחה, משרד  ובהםיצירת ממשקים עם גורמים נוספים רלוונטיים וכן הרלוונטי 

אגף שוק ההון במשרד האוצר, בתי , ורמ"י( טאבו)מקרקעין  האגף לרישום והסדרהבריאות, 

 .הדין השרעיים, המוסד לביטוח לאומי ועוד

 הגשת פרטה ודוחות  ביצוע פעולותהגשת דוחות ושם לוטפסים מקוונים "אזור אישי"  פיתוח(

, קבלת עדכונים, סטאטוס תיק (ועוד רישום הערת אפוטרופסותתשלום אגרות, תקופתיים, 

הגברת השקיפות על האפוטרופוסים בביצוע תפקידיהם, להקלה צעד זה יביא ל ומידע נוסף.

 .מערך הפיקוח ולהגברת הציותשל 

 ועוד. סיכונים ניהול כלי, אוטומטיות ותזכורות התראות - מתקדמים פיקוח פיתוח כלי 

 הדרכה ושירותי מידע .0.2

 :הקמת מערך הדרכה ארצי .0.2.0

 לאנשים שמונה  ,יםאפוטרופוסל שיטתיים והדרכה הנחיה הוא ההדרכה תפקידו של מערך

 והכשרה. זאת על מנת לסייע עיון ימי קידום לרבות, מקצועיים ולגורמים להם אפוטרופוס

לסייע לאדם , תפקידם במילוי, האדם בחיי המעורבים אחרים ים ולגורמיםאפוטרופוסל

 . האפוטרופסות שירותי איכות את לשפר ובכךבהבנת תפקיד האפוטרופוס, 

 תפקיד  )כגון בעניין נחוצים וכלים ידע העברתב ה הןדרכי הפעולה של מערך ההדרכ

 מגמות ובהטמעת מסרים בהעברת ( והןזכויות למיצוי דרכים, האפוטרופוס, מילוי דוחות

 באשר )כגון מידע בפרטאפוטרופוס ה תפקיד מילוי ולדרך בכלל לאפוטרופסות באשר חדשות

 והעצמתו(. שיתופו, האדם של רצונו הגשמת על דגש שימת, לאפוטרופסות לחלופות

  באתר למידע הפניה, להדרכה זימונו -אפוטרופוס  למינוי בסמוך צעדיםיינתן דגש על 

  .(מקוון) פרטה ומילוי וחובותיו תפקידו בעניין הנחיות משלוח, מקוונים הדרכה ולשירותי
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 :המידע זמינות הגברת .0.2.6

  לומדות - ופרונטליים מקוונים ומידע הדרכה שירותייפותחו כחלק ממערך ההדרכה שיוקם 

 .וסרטונים

  ופוס הכללי.רטנגש המידע באתר האינטרנט של האפויעודכן ויו 6109במהלך שנת 

 :הציבור לפניות המענה שיפור .0.2.3

  מתן מענה לפניות הציבור אל מערך הפקוח על אפוטרופוסים באמצעות מוקד השרות והמידע

 .של המשרד

 לשעות2:31-06:31 השעות בין בשבוע ימים הקהל אשר כיום פועלת ארבעה פתיחת קבלת , 

על צורכי באופן מספק צ מתוך הבנה שקבלת הקהל במסגרת הנוכחית אינה עונה "אחה

 ים.אפוטרופוסה

 שגובש, ושיפורו בהתאם לצרכים העולים מן השטח ציבור פניות נוהל הטמעת. 

 כחלק ממערכת המחשב החדשה של מערך  הציבור בפניות בטיפול לתמיכה ממוחשבת מערכת(

 .הפיקוח(

 

 וחלופות לתמיכה והגנה על בגיריםלתחום האפוטרופסות שנתית -גיבוש תכנית לאומית רב .4

 :רקע .6.0

 משלב אשר ,בישראל האפוטרופסות שירותי של הממשלתי המבנהכפי שעלה בהליך טיוב הרגולציה,  .6.0.0

, עיכובים אחת לא מייצר, נוספים גורמיםלצד , הכלליאפוטרופוס וה המשפט בתי, הרווחה משרד את

לפיכך, מעבר לשיפור תהליכי העבודה והקלת העומסים כפי . עצמו בפני יעילות וחוסר תקלות

 של ובחינה מחדש בחשיבה צורך יששתואר לעיל, שהם בעלי חשיבות רבה לטווח הקצר והארוך, 

כמו כן יש צורך בחשיבה מחודשת והתווית . בעולם אחרים מודלים לאור הממשלתי השירות מבנה

 האפוטרופסות שירותי למתן הנוגעות אחרות עקרוניות סוגיותבמדיניות ממשלתית ארוכת טווח 

 .בישראלהגנה על בגירים לתמיכה ולוחלופות 

הכשרות המשפטית  לחוק 02 תיקון יישום עם גם משתלב כאמור ממשלתית מדיניות גיבוש .6.0.6

 החוק פי על המדינה חובת למימוש משמעותי צעד , ויהווה6102בשנת והאפוטרופסות אשר נחקק 

(, 6106על פי אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות )אותה מדינת ישראל אשררה בשנת ו

 פעולות לבצע יכולתם במימוש מוגבלות עם לאנשים לסייע מנת על הדרושים האמצעים בכל לנקוט

 הרגולציה את ולייעל עליהם ההגנה במנגנוני הכרוכות המגבלות את לצמצם, החלטות ולקבל

 .והבקרה

 בתחום הלאומית למדיניות באשר המלצות תכלולמשרדי והיא -בין צוותיוקם  התכניתלשם גיבוש  .6.0.3

 פעולה תכניות; להשגתם דרך ואבני ביניים יעדי לרבות, ויעדים יישום דרכי; הבאות השנים לעשר
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 תוך, מימון למקורות הצעה לרבות, נדרשים אחרים ומשאבים תקציב; יחידה או משרד מכל נדרשות

 .רגולטוריים ועומסים עלויות להפחתת לדרכים יחסותיהת

  יהיה על הצוות לגבש את המלצותיו ולהגישן לאישור הממשלה תוך שנה. 6על פי המוצע .6.0.2

 :המוצע הצוות מבנה .6.6

 והשירותים הרווחה, העבודה שר בהסכמת המשפטים שרת ידי על ימונה הצוות ראש יושב .6.6.0

 והשירותים הרווחה, העבודה המשפטים, משרד ממשרד נציגים ישמשו הצוות כחברי. החברתיים

 .האוצר ומשרד חברתי לשוויון המשרד, הבריאות משרד, החברתיים

 הרווחה מתחום עם רפרנט גם משרדי-הבין ויוועץ הצוות ישמע התכנית הכנת תהליך במסגרת .6.6.6

 ארגונים ונציגי ותיקים אזרחים זכויות לקידום הפועלים ארגונים נציגי, מקומי לשלטון במרכז

 נציגי הצוות לישיבות יוזמנו, ולנושא לצורך בהתאם. מוגבלות עם אנשים זכויות לקידום הפועלים

 .נוספים ממשלה

 

 הסוגיות בהן הצוות יעסוק: .6.3

 ושירותי מתמשך כח יפוי עריכת שירותי כגון שירותים פיתוח - לאפוטרופסות חלופות ויישום פיתוח .6.3.0

(, 02' מס תיקון) והאפוטרופסות המשפטית הכשרות לחוק שהוכנסו החלטות בקבלת תמיכה

 . 6102-ו"התשע

 והנטל העלויות להפחתת שאיפה תוך האפוטרופסות בתחום ונגיש יעיל, מקיף ציבורי שירות קידום .6.3.6

 : הבאים הנושאים בחינת זה ובכלל, הממשלה ועל הציבור על המוטלים

 משך קיצור לאפשר מנת על, לקבלן המוסמך והגורם בתחום ההחלטות קבלת אופן 

. המתאימים במקרים, בעומס והקלה לאזרח השירות שיפור, עלויות הפחתת, ההליכים

 .המנהלי לדרג השיפוטי מהדרג סמכויות העברת ייבחנו זה סעיף במסגרת

 כח מיופי, אפוטרופסים על בפיקוח, המשפט בבתי בהליכים הממשלה משרדי מעורבות 

 מקצועית סמכויות חלוקת על בדגש זאת. אלה על המוגשות תלונות ובבירור החלטה ותומכי

 .בדרישות תיאום ויצירת רגולציה כפל מניעת תוך ובהירה

 לגורמים וכן, מטפלים משפחה ולבני לאפוטרופסים ותמיכה ליווי, הדרכה שירותי פיתוח 

 .והנגשה פישוט, ובהירות אחידות יצירת על בדגש מקצועיים

 לקטינים אפוטרופוסים על הפיקוח הסדרי על בדגש, קטינים על אפוטרופסים מינוי . 

 וחלופות החלטות בקבלת תמיכה, אפוטרופסות של וציבוריים מקצועיים שירותים ושיפור פיתוח .6.3.3

 מעגלי בהיעדר עניניהם בניהול ותמיכה לסיוע הזקוקים לאנשים הולם מענה יתנו אשר, אחרות

 .בתחום מתנדבים שילוב בחינת לרבות, מתאימים אישיים או משפחתיים תמיכה

 בו הפועלים הגורמים מיפוי לרבות, בתחום מגזרי בין ידע ושיתוף פעולה שיתוף להגברת דרכים .6.3.2

 .לאומי עגול שולחן בהקמת הצורך ובחינת

                                                           
 

 

6
 .זה דוח כתיבת במועד אושרה טרם אשר הממשלה החלטת בטיוטת המוצע פי על 
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  ניתוח השפעות .ב

 צעדיםהניתוח השפעות  להלןהשפעות ממצאי הצוות הבינמשרדי שצפוי לקום,  אתכעת שלא ניתן להעריך  מאחר

 :הרגולטורי הנטל להפחתת משרדייםה

להערכתנו, לאחר יישום תכנית העבודה, ניתן יהיה  –אפוטרופוס ליצירת קשר ראשוני עם ה הזמן משך קיצור .0

 .חודשיים-בחודשקשר ראשוני תוך חודש ימים, דבר שיביא לקיצור התקופה הנוכחית עם האפוטרופוס ליצור 

 .31%7-מוערך בכ –קיצור משך בדיקת דיווחים ומשך הליכים משפטיים  .6

  .הקלה בהבנת דרישות הפיקוח, ובהגברת הוודאות .3

 .8יםאפוטרופוסמה 21%-רלוונטי להערכתנו לכ -ים בצמצום דרישות הפיקוח אפוטרופוסהקלה על  .2

בכלל וגם להגדלת היקף הפניות להערכתנו יביא להגדלת היקף הפניות  –מענה מהיר וזמין לפניות הציבור  .4

 .41%9-בכ המקבלות מענה ולקיצור זמן המענה

 .61%10-מוערכת בכ –ים בהתנהלות שוטפת מול גורמים חיצוניים והפחתה בעלויות אפוטרופוסהקלה על ה .2

 .יםאפוטרופוסהפיקוח לציבור המערך קשר שוטף וזמין בין  .9

 .שיפור משמעותי בתפקוד מערך הפיקוח ויכולתו לבצע ניהול סיכונים, להתמקד וליזום מהלכים .2

.בהיקף הדיווחים 64%-להערכתנו גידול של כ –ים ובציות לרגולציה אפוטרופוסשיפור משמעותי בתפקוד ה .6
11

 

 

 

                                                           
 

 

7
משעות העבודה של עובדי מערך הפיקוח מוקדש לקבלת קהל פרונטלית ולמענה טלפוני. הסתייעות במוקד השירות  44% 

והמידע תוכל לפנות חלק מזמנם לבדיקת דיווחים ולטיפול בהליכים משפטיים. בנוסף, חלק משמעותי מזמן העבודה כולל זמן 
מזמן העבודה  1/1על פי חישובנו מערכת מהירה יכולה לחסוך לפחות  המתנה לסיום פעולות במערכת המחשב המיושנת והאיטית.

הנדרש לבדיקת דיווחים. נוסף על כך, מדיניות פיקוח דיפרנציאלית תפחית את מספר הדוחות המוגשים מדי שנה, כך יפחת העומס 
 על מערך הפיקוח ומשך זמן בדיקת הדיווחים יתקצר. 

8
 מהאפוטרופוסים הם הורים או בני זוג.  44%-בתחום הפיקוח על עניינים אישיים, כלפי הערכתנו ובהתאם לנתוני הפיילוט  
9

מהפניות נעשו  54%-כ 2415ההערכות בעניין זה מבוססות על שיחות עם עובדים, נתוני נציב תלונות הציבור )המלמד כי בשנת  

מקבלות מענה מידי(.עוד ו "פשוטות"ריאות הן מהפניות בתחומי טיפול וב 14%-באמצעים דיגיטליים(, נתוני מערכת הבריאות )כ
נציין כי זמן המענה לפניות מושפע הן מעומס העבודה והן מאיטיות המערכת הממוחשבת, שכן תהליך בירור פניה לא פשוטה 

 מחייב, בשלב ראשון, בחינת מסמכי התיק הסרוק. 
10

יזית למשרדים של גורמים שונים )רשויות ציבור, סניפי כגון הגעה פ –ההתנהלות מול גורמים חיצוניים כרוכה גם במשאבי זמן  

-בנק ועוד( וגם בעלויות כספיות )אובדן ימי עבודה, נסיעות, עמלות(. ההערכה הנקובה היא הערכה מינימליסטית שכן ל
זמן מהאנשים ממונה אפוטרופוס מקצועי, והאפוטרופוסים המקצועיים יזכו בהקלה משמעותית ביותר בעלויות ובמשאבי 15%

כתוצאה מייעול ההתנהלות מול גורמים חיצוניים. זאת, לצד הפחתת עלויות והקלה משמעותית שישפיעו גם על בני משפחה. יש 
למשל האם המפקח על הבנקים יהיה מוכן  –קושי להעריך במדויק את הפחתת העלות הצפויה שכן הדבר תלוי בגורמים החיצוניים 

  בונות בנק של אנשים שמונה להם אפוטרופוס.לקבוע עמלות מופחתות עבור איתור חש
11

מהאפוטרופוסים מגישים את הדוח התקופתי לאפוטרופוס הכללי מדי שנה. להערכתנו הדבר נובע, בין היתר,  54%-כיום כ 

מרתיעה מהגשת הדוחות, מחוסר הבנה לגבי מטרת הדיווח, מתקלות בהמצאת ההנחיות לאפוטרופוסים בדואר ומכך שחולף 
רק זמן ממושך ממועד המינוי ועד שנוצר קשר ראשוני עם האפוטרופוס. לכן, להערכתנו, יצירת קשר ראשוני תוך זמן קצר, לעתים פ

הדרכה על חובות הדיווח, הפחתת אגרות הפיקוח וקביעת מדיניות פיקוח דיפרנציאלית ומאוזנת יותר יביאו לשיתוף פעולה גדול 
ילוט הפיקוח על עניינים אישיים: במדגם שהתבסס רק על מענה לשאלונים כתובים בהרבה בהגשת הדוחות. כך למשל במסגרת פי

 מהאנשים.  04%מהאנשים, ואילו במדגם שכלל גם יצירת קשר טלפוני התקבל מידע על מעל  44%-התקבל מידע על כ



 6102, דצמבר דוח מסכם                                                             אפוטרופוסים על הפיקוח מערך – המשפטים משרד
 

66 
 

 לו"ז ואבני דרך  .ג

 .הרגולטורי הנטל להפחתת המשרדיים הצעדים להשלמת הדרך אבני ואת שבוצעו היעדים את יפרט זה חלק

 דרישות הפיקוח הפחתה ומיקוד של .0

 :הקלות במסגרת פיקוח דיפרנציאלי .0.0

  -מתוכננים לטווח קצר/בינוני או יעדים שבוצעו  .0.0.0

 6104 –לפיקוח מנחים קווים וגיבוש פיקוח של אחרים מודלים בחינת, משווה מחקר 

 .בוצע – 12 דיפרנציאלי

 6102 - לפיקוח חוקית תשתית יצירת לשם והאפוטרופסות המשפטית הכשרות חוק תיקון 

 .בוצע – 13דיפרנציאלי

 6102 –  ים מקצועיים, תעדוף בבדיקת אפוטרופוסגיבוש נהלים לבדיקה מדגמית של דוחות של

 .בוצע –דוחות 

 6102  לחצריםדרישת מידע וכניסה –יישום והטמעה של כלי פיקוח חדשים  -3-2רבעון – 
 .6109בוצעה הטמעה ראשונית ותימשך גם בשנת 

 אבני דרך  – 6109 .0.0.6

 6109 ככל) מתאימים במקרים הדיווחים ותדירות היקף לצמצום נהלים קביעת –0 רבעון 

 .(זוג בן או לילד הורהאפוטרופוס  - הנראה

 6109 משפחה בני לעומת תאגידים על בפיקוח מפקחים התמקצעות –0 רבעון. 

 הליכים המחייבים פניה לבית המשפטייעול  .0.6

  –מתוכננים לטווח קצר/בינוני או יעדים שבוצעו  .0.0.3

 6104 – (6/6102 – פורסם) 14כספים השקעת תקנות תיקון. 

 6102 – בוצע - 15והאפוטרופסות המשפטית הכשרות לחוק 23 וסעיף 29 סעיף תיקון. 

 

 אבני דרך  – 6109 .0.0.2

 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובתקנות  חקיקה תיקוני המשך – 6109 3-2 רבעון

בשיתוף עם מחלקת  ש"לביהמ פניה המחייבים המקרים צמצוםשם ייעול הפיקוח ולמכוחו 

 .ייעוץ וחקיקה
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 המשפטית והמחלקה הכלכלית היחידה עם בשיתוף העבודה תהליכי בחינת - 6109 0 רבעון.  

 הכלליאפוטרופוס ה אצל הליכים וייעול מועדים לקיצור אפשרות בחינת - 6109 0 רבעון.  

 6109 - וחקיקה ייעוץ מחלקת בשיתוף אפוטרופסות לענייני רשם בנושא חקיקה קידום 

 .משרדי(הבינ)במסגרת עבודת הצוות 

 הבהרת נהלים, האחדה והנגשה .0.3

  –מתוכננים לטווח קצר/בינוני או יעדים שבוצעו  .0.3.0

 6102 - נהלי בדיקת דוחות, גיבוש והטמעה של , עדכון מקצועיים יםאפוטרופוסל נהלים

 .בוצע – 16הנהלים בעניין השימוש בסמכויות הפיקוח החדשות

 אבני דרך  – 6109 .0.3.6

 6109 בהתאם תפקידו לביצוע אפוטרופוסל ההנחיות של והאחדה הבהרה, עדכון – 0 רבעון 

 .17בוצע – המשפטית הכשרות לחוק 02 לתיקון

 6109  ההנחיות המעודכנותהטמעה והדרכה של  – 6רבעון.  

 6109  פישוט, הנגשה ותרגום נהלים בשיתוף עם אגף השירות לציבור  -לפי תעדוף המשרד

 .(לשפה ערבית ורוסית –)בעדיפות גבוהה 

 :, ביטול והפחתה משמעותית באגרות הפיקוח21%-הפחתת אגרות בהליכי בית משפט ב .0.2

  –מתוכננים לטווח קצר/בינוני או יעדים שבוצעו  .0.0.0

 6104 –  בוצע –גיבוש נוסח של תקנות להפחתת עלויות.  

 אבני דרך  – 6109 .0.0.6

  אישור הנוסח ע"י שרת המשפטים.  - 6109 0רבעון 

  הבאת התקנות לאישור הכנסת )תלוי בגורמים אחרים( – 6109 6רבעון. 

  גיבוש תקנות להפחתת אגרות הפיקוח של האפוטרופוס הכללי – 6109 6-3רבעון.  

  גורמים חיצוניים תיאום וממשקים עם .4

  –מתוכננים לטווח קצר/בינוני  אויעדים שבוצעו  .0.6

 .בוצע – תיקון חוק הכשרות המשפטית כך שיאפשר קבלת מידע מכל גורם - 0רבעון  6102 .0.6.0

 –גיבוש נהלים ליישום סמכות דרישת המידע + הכשרה והסמכה של המפקחים  - 6רבעון  6102 .0.6.6

 .בוצע

  .בתהליך ביצוע –עם בתי הדין השרעיים ושיפורם יצירת נהלי עבודה  - 6102-6109 .0.6.3
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בחינת המידע הנדרש מכל גורם ומיפוי קשיים משפטיים ומחשוביים מול הגורמים  - 3-2רבעון  6102 .0.6.2

  .בתהליך ביצוע –

 אבני דרך - 6102-6102 .0.3

לאומי, בנקים, טאבו, ביטוח  -עדיפות עליונה  –גיבוש נהלים ויצירת ממשקים  - 6עד  0רבעון  6109 .0.3.0

  .רשות האכיפה והגביה

בתי משפט, משרד מול גורמים נוספים: גיבוש נהלים ויצירת ממשקים המשך  – 2עד  3רבעון  6109 .0.3.6

 .רמ"ילשכת עו"ד, הבריאות, 

 חשוב מתקדםמ .3

  מתוכננים לטווח קצר/בינוני: אויעדים שבוצעו  .3.0

  .בוצע –מעבר לתיק אלקטרוני, תשלום אגרות באינטרנט  – 6104-6102 .3.0.0

  )בהתאם לתעדוף המשרד(. בעדיפות ראשונה פרטה ודוח שנתי - פיתוח טפסים מקוונים - 6109 .3.0.6

 אבני דרך  – 6102-6102 .3.6

)האפיון החל כבר בשנת  המשך אפיון מערכת מחשוב חדשה ומתקדמת - 6109יוני  - 6102אוגוסט  .3.6.0

לחוק  02תיקון  עדיפות לתיקונים נדרשים ליישום , הושעה לתקופה וכעת חודש, תוך מתן 6104

 .הכשרות המשפטית(

 בתכנית נכלל לא)בהתאם לתעדוף המשרד, כרגע המשך אפיון ותחילת פיתוח בהדרגה  - 6102– 6109 .3.6.6

 .(אחרות משימות ביטול או המחשוב משאבי הרחבת כנגד העבודה לתכנית ייכנס. העבודה

 הדרכה ושירותי מידע .2

  -מתוכננים לטווח קצר/בינוני  אויעדים שבוצעו  .2.0

 .בוצע –מיפוי צרכי הדרכה, גיבוש תכנית למערך הדרכה  – 6104 .2.0.0

 .בוצע – ציבור פניות נוהל – 6104 .2.0.6

ים חדשים, הדרכות לעובדים סוציאליים, תחילת אפוטרופוספיילוט הדרכות פרונטליות ל– 6102 .2.0.3

  .בוצע –פיתוח שירותים מקוונים 

התקיימה ישיבה של  – לוועדת היגויגיבוש צרכי הדרכה ומשאבים נדרשים והצגתם  6102נובמבר  .2.0.2

  .ועדת ההיגוי

 אבני דרך  – 6102-6109 .2.6

 גיוס מדריכים וסטודנטים לשם הרחבת פעילות מערך ההדרכה.  – 6109מרץ  –ינואר  .2.6.0

 .התנעת פעילות מערך הדרכה בפריסה ארצית - 6109יוני -מרץ  .2.6.6

  .מתן אפשרות לקבלת קהל אחה"צ – 6רבעון  – 6109 .2.6.3

  .קורס הדרכה מקוון לאפוטרופוסיםסיום פיתוח  - 6109מרץ  .2.6.2

 .ים חדשיםאפוטרופוסבניית מודל ליצירת קשר ראשוני עם  - 3רבעון  – 6109 .2.6.4

 .י(של המשרד הראש בתעדוףתלוי ) מתן מענה לציבור במסגרת מוקד השירות והמידע – 6109 .2.6.2

  .מחשוב חדשה(ים בדוא"ל )עם פיתוח מערכת אפוטרופוסמשלוח הנחיות וטפסים ל - 6102 .2.6.9
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 הגנה על בגיריםחלופות לתמיכה ושנתית לתחום האפוטרופסות ו-גיבוש תכנית לאומית רב .2

  -מתוכננים לטווח קצר/בינוני  אויעדים שבוצעו  .4.0

לתחום גיבוש תכנית לאומית בדבר גיבוש נוסח להצעת מחליטים קיום דיונים ו – 6102 .4.0.0

  .בוצע –בשיתוף עם היחידות והמשרדים הרלוונטים האפוטרופסות וההגנה על בגירים, 

 )בכפוף להחלטת הממשלה שתתקבל בעניין(אבני דרך  – 6102-6109 .4.6

 .קבלת החלטת ממשלה בעניין גיבוש התכנית הלאומית – 6109אר פברו .4.6.0

  ., פרסום קול קורא לציבורהקמת צוות בינמשרדי בהתאם להחלטת הממשלה – 0רבעון  – 6109 .4.6.6

 .דיוני הצוות הבינמשרדי – 6102+  6109 .4.6.3

  .המלצות הצוות לממשלה הגשת - 0-6רבעון  – 6102 .4.6.2

  .תחילת יישום ההמלצות – 3-2רבעון  – 6102 .4.6.4


