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  .בתם/  מסתיימת האפוטרופסות הטבעית של הורי האדם עם אוטיזם לבנם 18החל מגיל 

הבת עם אוטיזם את חוק לימודיהם / עוד לפני שסיימו הבן , פעמים רבות, הדבר קורה

  ].במערכת החינוך הרגיל או במערכת החינוך המיוחד[

פוקעת , שבהעדר מינוי שלהם לאפוטרופוסים, ובדההורים רבים אינם מודעים כלל לע

  .הבת עם אוטיזם/ יכולתם לקבל החלטות בכל עניין ועניין של הבן 

ס הוא קודם כל ליידע את ההורים בעובדה זו ולבחון יחד עמם פתרונות "תפקידו של העו

ואפשר לקשור זאת  [16מומלץ מאד לקיים דיון זה עם ההורים סביב גיל . אפשריים

קבלת החלטות , כך יש די והותר זמן לחשיבה]. לבת/ רוע של מתן תעודת זהות לבן לאי

  .ללא ִהָקלעּות מיותרת ללחץ, וביצוע של תהליך המינוי לאפוטרופוס

כאשר ההורים , אולם ישנם מצבים, מקובל שההורים ממשיכים להיות אפוטרופוסים

חר מות ההורים בהם נדרשת או לא] במצב סיעודי: לדוגמה[עצמם אינם מסוגלים לתפקד 

אחיות היכולים ומוכנים למלא את התפקיד , לעיתים ישנם אחים. בחירת אפוטרופוס אחר

  . ולעיתים יש צורך לחפש אפוטרופוס מחוץ למשפחה

  :ס"מקומו ותפקידו של העו

  :בכל הקשור בתהליך מינוי אפוטרופוס עומדים בפני המשפחה שני מסלולים

במסגרת בית המשפט ] עם או בלי עורך דין[פן עצמאי הדרכת המשפחה לפעול באו 

 ;לענייני משפחה
הַּכְשרות המשפטית "שיש לו הסמכה גם לחוק , הסתייעות בפקיד סעד לסדרי דין 

  ". 1962 -ב " תשכ-והאפוטרופסות 

  

ח פסיכיאטרי המציין "לצורך פניה לבית המשפט לענייני משפחה על ההורים להצטייד בדו

  . ן עם אוטיזם לדאוג לענייניו ולדאוג לתשלום אגרת בית משפטכשירות של הב-אי

  

   :המשפחה בסוגית האפוטרופסות-ס עם בני"נושאים לחשיבה ולדיון של העו

הבנה של תפקידים ואחריות  : 

הוא . האפוטרופוס ממונה כדי לשמור על זכויות של גוף ורכוש שיש לכל בגיר ביחס לעצמו

, בריאותי: ם של האדם עם אוטיזם בכל הבט של חייואמור לשמור ולהגן על האינטרסי

הוא אמור ליצגו כלפי כל הרשויות ולמנוע כל ]. WELL BEING[רווחתי , תעסוקתי, כלכלי

האפוטרופוס ממשיך את תפקידם הטבעי של . של זכויות ושל רכושו לרעה, ניצול שלו

  .זםההורים ממועד קביעת האפוטרופסות ועד סוף חייו של האדם עם אוטי

  

אפוטרופסות לאחר מות ההורים  :

  .אין מנוס מדיון זה, גם אם יש קושי לדון עם ההורים בשאלה מה יקרה לאחר מותם
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אולם ראוי להפנים את , "יום פקודה"אין איש יודע , כפתיח מקובל בצוואות, אמנם

כאן אפשר . העובדה שיום זה צפוי ויפה שעה אחת קודם להתכונן לכך לטובת יקירם

,  את ההורים לכך שישנם מסלולי אפוטרופסות באמצעות גורם מחוץ למשפחהלחשוף

  . לבחון אם יש אפשרויות לאפוטרופוס מתוך המשפחה ולהעריך יתרונות וחסרונות

המטרות הן . הבת עם אוטיזם/ תיעוד על הבן -אחת ההמלצות להורים היא להכין תיק

 ולחסוך לאפוטרופוס ולכל מי התחשב בנוחות ובתחושת הבטחון של האדם עם האוטיזםל

  .בבת עם אוטיזם למידה של יש מאין/ שיטפל בבן 

, ]אם ישנם [תיעוד כזה יכלול פרטים על ביטוח בריאות וביטוחי בריאות משלימים

רפואיים שמקבלים הבן או הבת עם -מידע על טיפולים רפואיים ופארא, מסמכים רפואיים

הוראות כתובות שיעזרו , מידע על אנשי מקצוע עמם נמצאים ההורים בקשר, אוטיזם

שמירה על היגיינה , תפריט מועדף או דיאטה נדרשת, מתן תרופות: למשל [בטיפול יומי

מצבים לא צפויים ב התגובהנחיות לדרכי ואפילו , ]עילויות אהובותפ, לבוש מועדף, אישית

אפשר להציע תיעוד והסבר של פעולות , למהדרין. ולאפשרויות הדורשות תגובות מיוחדות

ים לאחר /חשוב למסור למי שיהיו אפוטרופוס. באמצעות מצלמת וידיאו] ADL[יום -היום

  .פה- והדרכה בעלמות ההורים עותק מלא של התיעוד ורצוי עם הסבר

תכנון כלכלי  : 

הורים של אדם בגיר עם אוטיזם צוברים מידע על ההוצאות הכספיות הישירות והעלויות 

הכרוכות במימון המענים ] ידי המדינה-שירותים המסופקים על, למשל, שוות הכסף[בעין 

 אך חשיבותו גדולה למילוי, לא תמיד המידע מאורגן ומסודר לפניהם. הבת/ של הבן 

ס יעודד וידריך את ההורים "רצוי מאד שהעו. הבת עם אוטיזם/ הצרכים בעתיד של הבן 

  .בצוואה, עד כמה שניתן, הבת ולעגן זאת/ לעשות תכנון כלכלי לטובת הבן 

תכנון זה צריך לקחת בחשבון את התקציב החודשי העכשווי של האדם עם אוטיזם וכן 

במקביל יש לבדוק את מקורות לכיסוי . ייםחשוב לנסות ִלְצּפֹות ולהעריך צרכים עתיד

גימלאות  ,השקעות, ביטוח חיים, חסכונות, ירושה, עזרה מהמשפחהומימון כולל 

מבירור זה הוא , לעיתים, אחת המסקנות שעולות. ידי המדינה-ושירותים הניתנים על

  .הצורך ליצור קרן יעודית או חסכון לטובת הבן או הבת עם אוטיזם

הבת עם אוטיזם לאחר / עי היעיל לקבוע את זכויותיו הכלכליות של הבן צוואה היא האמצ

באנשי מקצוע ] בהתאם ליכולתם הכלכלית[מומלץ להציע להורים להיעזר . מות הוריו

להפנותם לשירותי יעוץ , פי זכאותם-על, אפשר. רואה חשבון, רלוונטיים כמו עורך דין

, טים בחלק מהאוניברסיטאותבפקולטות למשפ: למשל, קיימים[משפטי לנזקקים 

  ]. בכל רחבי הארץ-ת "נעמ, ובסניפים של ויצו

  

  

  :מקורות מידע נוספים

http://www.bizchut.org.il/heb/upload/.more/guardianship.html
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קיים מידע רב על ] כויות אדם של אנשים עם מוגבלויותהמרכז לז, ר"ע" [ בזכות"באתר 

  מוסד האפוטרופסות תוך התייחסות להיבטים משפטיים ואתיים

  

www.pigur.co.il/law/kashrut.htm  
, כן תקנותו" הכשרות המשפטית והאפוטרופסות"מופיע נוסח חוק " פיגור שכלי"באתר 

  מבקר המדינה הקשורים לעניין-חות"פסקי דין ודו

  

www.hasuim.org.il/main.htm  
שהוקם על ידי משרד , ]ר"מלכ[ תאגיד ללא כוונות רווח -אתר הקרן לטיפול בחסויים 

  המשפטים לצורך מינוי אפוטרופוסים למי שזקוקים
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