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 אדוני הנכבד,

 

 יפוי כח"י - 0014-20-3056מספר " בבקשה  החלטההנדון: 

 

להלן  , שעניינה "בקשה בעניין ייפוי כח",12.4.2020מיום לקבלת מידע  ךלאחר שבחנו את בקשת

 התייחסותינו:

בחלק נכבד מזמנו בטיפול בתכניות ארציות, מחוזיות ראשית נבקש להבהיר כי מינהל התכנון עוסק  .1

לצורך קידומן. לפיכך, עיקר טיפולו של מינהל התכנון הינו  ומקומיות ומפעיל מוסדות תכנון שונים

 בנוגע לתכניות אלו.

ים נושאים רבים, בין היתר מוסדר, על תיקוניו, )להלן: החוק( 1665 –התשכ"ה ה יבחוק התכנון והבני .2

אי מי רש כדוגמת בנושאים השונים יה למוסדות התכנוןיאופן הפנ –אלו המוזכרים בפנייתך כדוגמת 

 משכך יובהר כי אנו עובדים בהתאם לקבוע בחוק. תכנית/ בקשה להיתר/ התנגדות/ ערר וכד'.להגיש 

 :תגובתנו , כפי שפורטה, להלןךבנוסף, ובמענה לבקשת .3

אינו שמהו נוהל עבודה במשרדכם מול לקוח שהוא מיופה כח )לבירור " ךבכל הנוגע לבקשת .א

רשאי להיעזר וליפות כוחו של צד ג' לבצע  נוהל עבודה, היות וכל אדםלעניין זה אין  –" עו"ד(

יפוי כח ואין דרישה כי יהיה חתום ע"י עו"ד, כל עוד לא נאמר בחוק יפעולה עבורו באמצעות 

 אחרת.

 – "אילו שירותים ניתן לקבל באמצעות מיופה כח )שאינו עו"ד("ור בירבכל הנוגע לבקשתך בדבר  .ב

 מתאפשרים גם לפונה שהינו מיופה כח הניתנים לפונה רגיל, שאינו עו"ד,  כל השירותיםנציין כי 
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פעולות ת ומתאפשר ,כך למשל .מסמך חתום המאשר את הסכמת מייפה כוחושיש בידיו ובלבד 

 ועדות השונות וכד'.והצגת עמדה בפני ה ,בירורים שוניםפניות ציבור שונות, הגשת כגון 

היקף השירות שאתם מספקים למיופה כח שאינו בכל הנוגע לבקשתך לקבלת מידע אודות " .ג

היקף השירות שאתם מספקים לאזרחים וכן בנוגע לבקשתך בדבר " "עו"ד בשנה/ בחודש

ציין נבקש ל – בשנה/ בחודש"באמצעות עורכי דינם לעומת כלל השירותים המסופקים לאזרח 

 כי אין לנו נתונים בנושא זה.

   : 1662 –( לחוק חופש המידע, התשנ"ח 3) 2לפיכך, לנושא זה בקשתך נדחית בהתאם לסעיף       

 "המידע אינו מצוי ברשותה".             

יפוי ימידע/נתונים/נהלים נוספים בקשר למתן שירות באמצעות בכל הנוגע לבקשתך לקבלת " .ד

נבקש  , כפי שגם התבקש על ידך במייל הבהרה נוסף, "מיופה כח עו"ד..כח/מיופה כח רגיל ול

 ים ייחודיים למשרדינו בתחום זה. אנו פועלים במסגרת האמור בחוק.ללציין כי אין נה
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 העתק:

 מינהל התכנון הגב' ליאור מסינג, יועצת בכירה למנכ"לית,

 כה המשפטית, מינהל התכנוןעו"ד ליטל הילמן, הלש


