עורכי דין לייפוי כוח מתמשך
הכירו את עורכי הדין המומחים לענייני ייפוי כוח מתמשך
שיאפשרו לכם להזדקן בשקט
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מעיין מייק אספיר
דמיינו לעצמכם שהקמתם עסק מצליח ,כזה שעובד במשך שנים ארוכות ואולי אפילו משנה את העולם
והופך אותו לטוב יותר ונעים יותר .הייתם שמחים לדעת שהעסק ימשיך לעבוד וישא את המורשת שלכם,
גם אחרי שאתם מאבדים את כושר העבודה ,נכון?
עד לתיקון של חוק האפוטרפסות ,אף אדם לא היה יכול לקבוע מי יטפל בענייניו וימשיך את עסקיו ביום
שבו יהפוך לבלתי כשיר .מה שאומר שהייתם יכולים לעבוד קשה במשך כל החיים על הקמה ובניה של
המורשת שלכם ,וברגע שהייתם מאבדים את הכשירות מישהו פשוט היה מגיע ובוחר בשבילכם מי ינהל
מעתה את ענייניכם האישיים.
אם התרחיש הבא גרם לכם למעט חוסר נוחות ,אנחנו לא מאשימים אתכם ,כך התנהלה המערכת ממש עד
לא מזמן .מצד שני תשמחו וודאי לשמוע על התיקון החדש )תיקון  (18לחוק האפוטרופסות ,אשר הכניס
למערכת מנגנון בשם "ייפוי כוח מתמשך".
"ייפוי כוח מתמשך" אומר למעשה שבמקום שתגיעו לשלב בו אתם מאבדים כשירות ומישהו יחליט
עבורכם על ההתנהלות בנושאים אישיים ,רפואיים או רכושיים ,תוכלו לקבוע בעצמכם מראש )כל עוד
אתם כשירים( מי יהיה מיופה הכוח שינהל את ענייניכם.
התיקון לחוק שנכנס רק לפני מספר חודשים חולל מהפכה בנושא האפוטרופסות ושלח עימו אנשים רבים
להתייעצות מול עורך דין ,לשם טיפול בנושא ובחירת מיופה כוח שינהל את ענייניהם עם רגע איבוד
כשירותם.
בעוד אנשים רבים מתעניינים כיום בתחילת תהליך ייפוי כוח מתמשך ,נראה כי המערכת המשפטית טרם
הספיקה להכשיר די עורכי דין לטיפול בנושא.
מספר משרדים אקסקלוסיביים הספיקו לעבור את ההכשרה ולהתמחות בתחום ,ביניהם משרד עורכי דין
"מייק את אספיר".
המשרד מנוהל על ידי עורך דין טל מייק ועורכת הדין מעיין אספיר מייק )שמתפקדים בזמנם הפנוי כזוג
מאוהב( .תחומי הפעילות בהם מתמחה המשרד נעים בין התחום המסחרי-אזרחי ,הוצאה לפועל ,הסדר
חובות ופשיטות רגל ,דיני מקרקעין ,משפחה ,עבודה וגישור.

את העבודה על תיקי ייפוי כוח מתמשך לוקחת על עצמה מעיין ,אשר עברה הסמכה והתמחתה בנושא עוד
מהרגע הראשון של תיקון החוק.
על מנת לבצע ייפוי כוח מתמשך ,יש להגיע למעיין לקיום פגישה עם מייפה הכוח ועם מיופה הכוח,
כשלאחר הפגישה מוגש ייפוי הכוח לידי האפוטרופוס ונשמר שם עד למועד בו יהיה בו צורך.
"יש לנו הרבה לקוחות שמבינים שללא טיפול בענייניהם ,הם עלולים לאבד את חזקתם על ענייניהם
הרפואיים ,עסקיים ואפילו האישיים ,לכן כבר היום פונים אלינו אנשים רבים לתהליך קצר אבל שווה ,בו
הם מבטיחים את עתידם ואת עתיד השליטה שלהם בחייהם" ,מסבירה מעיין.
"אנחנו יודעים שלעת זקנה אנשים עדיין רוצים לנהל את חייהם ,או לפחות לתת למישהו קרוב את
האחריות לעשות זאת ,לכן אנחנו מזמינים כל אדם שרוצה לשמור על השליטה בחייו ,להגיע אלינו ולהבין
כיצד הוא יכול לשמור על עצמאותו גם בגיל מבוגר"
תכנון נכון של העתיד מהווה את ההבדל בין שליטה לחוסר אונים במצבי חיים עתידיים .ייפוי כוח
מתמשך יבטיח כי תשמרו על קשר ישיר עם מיופה הכוח שבחרתם ובכך תוכלו להשפיע על המשך
חייכם ,גם במצב של ירידה בכשירות.
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