
 אפוטרופסות

אדם, מספר אנשים או תאגיד שמונו ע"י בית משפט או בית דין שרעי כדי 
לטפל בענייניו של אדם שאינו יכול לדאוג להם בעצמו ואין מי שמוסמך 
לדאוג להם במקומו. ניתן למנות אפוטרופוס לכלל תחומי החיים של אדם, 

בהמלצת גורמי עניינים אישיים ורכוש, או רק לחלקם. בית המשפט נעזר 
הרווחה לגבי הצורך במינוי וזהות האפוטרופוס, ואגף האפוטרופוס הכללי 
הוא הגורם המפקח על האפוטרופוס לאחר שניתן צו המינוי. על 
האפוטרופוס לבצע את תפקידו במסירות ובנאמנות וברגישות, לפעול 
בהתאם לרצון האדם ולטובתו, להיוועץ עמו ולשתפו, ככל שניתן בהתאם 

 ב.צלמ

פיקוח על  : , במגוון תחומיםאפוטרופוס הכללישירות בב ניתן להשתלב
ינוי משפטית בעניין מעמדה שילוב בצוות אשר כותב  רופוס שמונה;פוטא

אצל אנשים שמונה להם אפוטרופוס כדי לבדוק אפוטרופוס; ביקורי בית 
ות המשנה של האפוטרופוס אשר מנהלות נכסים מצבם; השתלבות ביחד

וב ועוד הרבה אפשרויות, יהול רכוש עזה לאיתור ונוכספים; שילוב ביחיד
 לל גמישות והתאמה לרצון האישי שלך.כו

 

 

 

 
 

האפוטרופוס הכללי, אגף 
הממונה על הליכי חדלות 

פירעון והרשם לענייני 
 ירושה

 

האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני 
זרועות ביצוע:  3-מ במשרד המשפטים המורכב אגףירושה הוא 

לענייני האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם 
ן אפשרויות השירות ההקיים באגף,  צוםהע התחומים מגווןבזכות  .ירושה
בכלל תחומי  שירותה. נתן משקל ממשי להעדפותיךית וגמישות, ויעצומו

ומובטחת חווית  א יחד עם אנשים מעולים, בצוותים מעוליםהאגף הו
      .שירות מעולה ומשמעותית

  חדלות פירעון

תחום חדלות פירעון כולל הליכי פשיטות רגל של יחידים, הליכי פירוק 
והבראה של תאגידים, הסדרי נושים ליחידים ותאגידים, והליכי חדלות 
פירעון ושיקום כלכלי ליחידים ולתאגידים. הליכים אלה מתנהלים 

חדלות הפירעון שתלבות בעבודה בתחום ה .בהתאם לדברי חקיקה שונים
ת. העיסוק יו משרדהינה מגוונת, וכוללת בעיקרה עבודה משפטית א

ל כך משמעותי, עשייה משמעותית, ך ידע רחב בתחום כיק לום זה יענבתח
ואישי, שמספק  אנושי תועבודה מול צוו םהיכרות עם תיקי תקשורתיי

 חוויה ייחודית.
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 ירושה

. לרשם לענייני ירושה 1998מוסד הרשם לענייני ירושה הוקם בשנת 
מוגשות כל הבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה ובקשות נוספות 
בהתאם לדין. לבתי הדין הדתיים סמכות מקבילה בענייני ירושה בהסכמת 

ס הכללי. הצדדים. מוסד הרשם לענייני ירושה הוא חלק מאגף האפוטרופו
לשכות הרשם פרוסות במחוזות: תל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים 
ובאר שבע. בבקשות רבות יסתיים ההליך במתן צו ירושה ו/או צו קיום 

ר צוואה על ידי הרשם. במקרים אחרים בהתאם להוראות החוק תועב
זה תעניק ידע  ה. השתלבות בתחוםהבקשה לבית המשפט לענייני משפח

ל יש נגיעה אליו, השירות כולל קבלת ל אדם בישראחום בו לכנרחב בת
שונים. ת צווי ירושה לחתימת הרשמים במחוזות הם והכנבתיקיקהל, עיון 

 מדובר בעבודה צוות צמודה עם אנשים מעולים.

 

 

 

 
האפוטרופוס הכללי, הממונה על חדלות פירעון למשפחת אלינו צטרפו ה

 .ושיקום כלכלי והרשם לענייני ירושה


