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 .1מטרת הנוהל
לקבוע את ההרשאה לפעול ולקבל מידע באמצעות יפוי כח.

 .2הגדרות
"בן משפחה"

-

בן זוג ,הורה ,ילד ,אח ובלבד שהינו מעל גיל ./1

"ייפוי כח"

-

מסמך ובו ניתנת הרשאה לאדם לפעול בשם נותן ההרשאה.

"יפוי כח לעורך דין"

-

יפוי כח לפי סעיף  1/לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א,/12/-
שניתן בישראל לעורך דין לפעול בתחום הפעולות שיש להן קשר
לשירות המקצועי שנותן עורך דין ללקוח ,לרבות קבלת כספים
ודברים אחרים בשביל לקוחו בענין כזה ,שחתימת הלקוח עליו
אושרה בכתב על ידי עורך הדין.

"ייפוי כח לתיק"

-

שעליו מצוין מספר תיק הוצאה לפועל מאפשר מתן שירות ביחס
התיק שפרטיו רשומים ביפוי הכח.

"ייפוי כח כללי"

-

ייפוי כח שניתן לעו"ד שמאפשר מתן שירות ביחס לכלל תיקיו של
הגורם שפרטיו רשומים ביפוי הכח.

"ייפוי כח נוטריוני"

-

יפוי-כוח כללי שניתן בישראל לפי סעיף  60לחוק הנוטריונים,
התשל"ו ,/112-שערך אותו נוטריון או אימת את החתימות שעליו
לפי הדין.

 .3כללי
 .3.1אימות זהות מבקש השירות
 .3././שירות יינתן למי שאינו צד לתיק רק על סמך הצגת ייפוי כח ותעודה מזהה ,לפי נוהל זה,
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ובהתאם להרשאה המפורטת בגוף המסמך של יפוי הכח.
 .3./.6על נציג השירות בלשכה ,לאמת את זהותו של מבקש השירות בין אם מדובר בצד או בין אם
מדובר בבא כוחו באמצעות תעודה מזהה ,למעט אותם גורמים המוכרים באופן אישי לנציג
השירות.
 .3.2הצגת יפוי כח
.3.6./יש להציג ייפוי כח מקורי או "מתאים למקור" בצירוף חתימה וחותמת מקורית של מאמת
המסמך.
 .3.6.6לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל ייפוי כוח שהועבר לעורך דין אחר ,אלא בצירוף הסכמתו
הנפרדת והמפורשת של הלקוח בכתב ,בהתאם לסעיף  /1לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה
מקצועית) ,התשמ"ו./112-
.3.6.3אם צוין מ ספר ייפוי כח מופקד ,על המזכירות לבדוק ולוודא כי קיימת הלימה בין הפרטים
הרשומים בייפוי הכח לבין פרטי הזוכה נשוא בקשת הביצוע.
 .4.2.3ייפוי כוח אשר מוגש בשפה זרה  -על המבקש להגיש תרגום והצהרה חתומה על ידו כי התרגום
זהה למקור וכולל את כל הפרטים הרלוונטיים למתן השירות ,למעט בשפה הערבית.


השפה הערבית הינה שפה רשמית ולכן אין חובה לצירוף תרגום.



מסמך בשפה הערבית המוגש ללא תרגום – יועבר לתרגום (יש לפנות לקבלת אישור
הזמנת רכש ולאחריה לפנות לחברת התרגום).

 .3.3היקף ההרשאה
.3.3./ככלל ,היקף ההרשאה ייקבע על פי תוכן ייפוי הכח וההרשאה האמורה בו ,לרבות סוג הפעולות
המותרות לביצוע ולרבות הגוף בפניו מופיע מיופה הכח בשמו של נותן ההרשאה.
 .3.3.2על פי ייפוי כח כללי שניתן לעורך דין  ,יתאפשר מתן שירות ביחס לכלל תיקיו של הגורם
ובלבד שיכלול הרשאה להוצאה לפועל ולגביית כספים.
 .3.4תוקף ייפוי כח
.3.../עורך דין המבקש לפתוח תיק על סמך ייפוי כוח שנחתם למעלה מ  3שנים קודם לכן ,יצהיר כי
ייפוי הכוח עודנו בתוקף .הוראה זו חלה גם בעת הצגת יפוי כח נוטריוני.
.3...6יובהר ,כי הוראה זו מתייחסת לייפוי כח שמוגש בעת פתיחת תיק ,או החלפת ייצוג בתיק.
כאשר קיים ייפוי כח בתיק אין צורך לחדש תוקפו.
 .4.3.4עורך דין המבקש לקבל מידע1מסמכים מתיק (מבלי לעדכנו בתיק) יציג ייפוי כוח עדכני,
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שנחתם עד שישה חודשים קודם להגשת הבקשה.
 .3.5הפקדת ייפוי כח:
 .3.../הזוכה רשאי להפקיד ייפוי כח מקורי או ייפוי כח "מתאים למקור" .על עו"ד המייצג זוכה
הפועל במספר לשכות להפקיד ייפוי כח בכל לשכה ולשכה.
 .3...6בכל לשכת הוצאה לפועל (במדור פתיחת תיקים או אחר ,על פי החלטת מנהל המחוז) ינוהל
קלסר ובו יתויקו ייפויי הכוח המקוריים ,כאשר לכל ייפוי כח ינתן מספר לזיהוי .הפקדת ייפוי
כח בקלסר הינה ברמת לשכה .ניתן לנהל את ייפויי הכח בדרך אחרת (כמו תיקייה ממוחשבת).

 .3.6מתן ייפוי כח כאשר הזוכה/חייב הנו תאגיד:
 .3.6.1מסירת מידע  1מסמכים מתיק לנציג צד לתיק שאינו יחיד ,תתאפשר על סמך מסמך מרו"ח1
עו"ד 1תדפיס רשם התאגידים ,המאשר זיקה של הנציג לחברה.
.3.2.6ייצוג של תאגיד יתאפשר על פי ייפוי כח שיוגש לייצוגו של תאגיד.

 .4עורך דין מייצג
 .4.1מסמכים נדרשים :על מבקש השירות להציג את המסמכים האמורים באחת מהאפשרויות הבאות:
..././ייפוי כח לעורך דין.
.../.6ייפוי כח נוטריוני לטובת עורך הדין.
 .../.3הזוכה רשאי לצרף לבקשה לביצוע ייפוי כח לעוה"ד המייצג או לציין מספר ייפוי כח שהופקד
בלשכת ההגשה.
 .4.2סוג והיקף השירות:
...6./כל פעולה שעורך הדין רשאי לעשותה בתחום הפעולות שיש להן קשר לשירות המקצועי שנותן
עורך דין ללקוח.
...6.6קבלת מידע ,לרבות רשימת תיקים לגורם.
 .4.3שינוי זהות עורך הדין המייצג במהלך חיי התיק:
 ...3./הוספת ב"כ זוכה1חייב במהלך חיי התיק :ככל שתתבקש הוספת עו"ד בתיק ,על עוה"ד לצרף
לבקשה ייפוי כוח מאת הלקוח המייפה את כוחו או להפנות לייפוי כח המופקד בלשכה .לא
ניתן לקבל יפוי כח שהועבר לעורך דין אחר ,אלא בצירוף הסכמתו הנפרדת והמפורשת של
הלקוח בכתב.
...3.6ביטול ייצוג עקב השעיית עו"ד:
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 ...3.6./לאחר קבלת עדכון לגבי השעיית עו"ד ,באופן זמני או לצמיתות ,תעודכן השעייתו
במאגר.
 ...3.6.6עו"ד שהושעה לתקופה מסוימת או הוצא לצמיתות מלשכת עורכי הדין ,אינו רשאי
לעשות כל פעולה שיוחדה לעו"ד לפי סעיף  60לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א,/12/-
וייפויי הכוח שהופקדו בתיקי הוצאה לפועל בהם היה עוה"ד המושעה בא כוחו של
המייפה  -בטלים.
 ...3.6.3עו"ד שהושעה מופיע כ"לא פעיל" במאגר ,סיבת אי פעילות "השעיה".
 ...3.6..עדכון השעיה במאגר גורם לסגירת הגורם כבא כח בתיקים בהם מופיע כמייצג.
 ...3.6..בתום תקופת ההשעיה ,לא יוחזר אוטומטית לייצוג בתיקים ,ובכדי לחדש פעילותו
יידרש עוה"ד להציג יפוי כח חדש שתאריכו הינו לאחר תום תקופת ההשעיה.

 .5פקיד/מתמחה ממשרד עורך דין מייצג
 .5.1מסמכים נדרשים :על מבקש השירות להציג את המסמכים האמורים להלן:
..././יפוי כח לעורך דין ממשרד עורכי הדין המייצג או יפוי כח נוטריוני לטובת עורך הדין או לציין
מספר ייפוי כח שהופקד בלשכת ההגשה.
.../.6אישור העסקה ממשרד עוה"ד שתוקפו לשנה מיום הוצאתו ,ולפיו אותו אדם מועסק על ידו
ומוסמך לפעול מטעמו של עורך הדין .האישור יפרט גם את הפעולות אשר רשאי השליח לבצע
עבור עורך הדין.
 .5.2סוג והיקף השירות:
...6./כמפורט בסעיף  4.2לעיל.

 .6שליח מטעם עורך דין מייצג
 .6.1מסמכים נדרשים :על מבקש השירות להציג את המסמכים האמורים להלן:
 .2././ככל שעורך הדין אינו מופיע כמייצג בתיק יידרש השליח להציג ייפוי כח לעורך דין ממשרד
עורכי הדין המייצג או ייפוי כח נוטריוני לטובת עורך הדין או לציין מספר ייפוי כח שהופקד
בלשכת ההגשה .במקרה זה ,יש להציג יפוי כח שנחתם לא מוקדם משנה עובר להצגתו,
המאפשר קבלת מידע מהתיק .כמו כן יש לצרף ת.ז של הגורם הרלבנטי (ת.ז של הזוכה או
החייב)
.2./.6אישור העסקה ממשרד עוה"ד שנחתם לא מוקדם משנה עובר להצגתו ,ולפיו אותו אדם
מועסק על ידו ומוסמך לפעול מטעמו של עורך הדין .האישור יפרט גם את הפעולות אשר רשאי
השליח לבצע עבור עורך הדין.
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 .6.2סוג והיקף השירות:
.2.6./שליח רשאי להגיש בקשות עבור עוה"ד המייצג בלבד ,ובקשות אלו יטופלו כדואר נכנס (נתקבל
אך לא נבדק).
.2.6.6לא יימסר לשליח מידע מתיק או מסמכים מתיק ,שאילתות ,דוחות ומסמכים סרוקים ,אלא
אם הוגשה בקשה מיוחדת למנהל המחוז לפי הנספח לנוהל זה.
 .2.6.3היה השליח שליח קבוע ,העובד עם משרד עורכי הדין ומול לשכת ההוצאה לפועל יהיה רשאי
מנהל המחוז1מנהל לשכה ,בכפוף להמצאת אישור ממשרד עורכי הדין בדבר העסקה ופטור
מאחריות לשכת ההוצאה לפועל ,ביחס למסירת מידע לשליח ,לאפשר כי השליחים יבצעו
בירורים שונים לרבות המצאת החלטות לידי אותם שליחים.

 .7עורך דין שאינו מופיע כמייצג צד בתיק
 .7.1מסמכים נדרשים :על מבקש השירות להציג את המסמכים האמורים להלן:
.1././ייפוי כח לעורך דין או ייפוי כח נוטריוני לטובת עורך הדין.
.1./.6הצגת העתק תעודת זהות של הצד בתיק.
 .7.2סוג והיקף השירות:
.1.6./הגשת בקשות.
.1.6.6קבלת מידע מתיק ,לרבות רשימת תיקים לגורם.

 .8בן משפחה
 .8.1במקרים חריגים כאשר הזוכה1חייב איננו מיוצג והנו אחד מהבאים ומהם בלבד:
קשיש1אסיר1חולה שאינו מסוגל להגיע בעצמו לקבל שירות (נדרש אישור רפואי על כך)1בעל
נכות1חייל בשירות סדיר ,יינתן שירות לבן משפחה מדרגה ראשונה.
מסמכים נדרשים :על מבקש השירות להציג את המסמכים האמורים להלן:


ייפוי כח או ייפוי כח נוטריוני.



תעודה מזהה של הגורם בתיק.

סוג והיקף השירות:


רשאי לקבל מידע מתיק ,שאילתות ומסמכים.



רשאי להגיש בקשות רק אם הללו חתומות על ידי הזוכה1חייב.

שם הנוהל:
ייפוי כח

מס' הנוהל:
20061//

עדכון:
//.2./1

סיווג:
פנימי

עמוד 7
מתוך 8



האמור בסעיף  1.3.6לא יחול על בקשות לסגירת תיק ו1או עדכון חשבון בנק ו1או עדכון פרטים
ו1או ביטול או עיכוב הליכים ,אותן לא ניתן להגיש ע"י מיופה כח.



בן המשפחה לא רשאי לחתום על הבקשה בשמו של צד לתיק.



בן משפחה בגיר של החייב ,המתגורר עמו באותה כתובת על נותן השירות לבדוק זאת לפי
תעודת הזהות של בן המשפחה ,יכול לקבל עבורו אזהרה ומסמכי פתיחת תיק ,וכמובן ,לחתום
על אישור מסירת האזהרה.

עותק מייפוי הכח שיוצג ,ייסרק לתיק.
 .1.6על סמך יפוי כח נוטריוני עם הרשאה לחתום על מסמכים ,רשאי מיופה הכח לקבל שירות מלא ,וכן
רשאי לחתום על בקשות בשם הזוכה1חייב .יובהר כי סעיף זה חל ,לא רק במקרים החריגים,
הקבועים בסעיף 1./
 .8.3מתן שירות לקרוב משפחה במקרים שאינם חריגים:
מסמכים נדרשים -ניתן ליפות את כוחו של קרוב משפחה לקבלת מידע מתיק ,שאילתות ומסמכים,
גם שלא במקרים חריגים כאשר:


בעל הדין יגיע ללשכה יזדהה ובפני פקיד לשכת ההוצאה לפועל ייפה את כוחו של בן משפחתו
לקבל מידע .אישור מעין זה יהיה תקף לשנתיים.



ניתן יהיה ליפות כוחו של בן משפחה לקבל מסמכים ביפוי כח שיאומת בפני עורך דין .יפוי כח
מעין זה יוגבל לשנתיים.

סוג והיקף השירות במקרה כזה הוא כאמור לעיל ,דהיינו כמו במתן מידע לקרוב משפחה במקרים
חריגים.

 .9אחר שאינו עורך דין או מטעמו ,או שאינו בן משפחה
 .9.1מסמכים נדרשים :על מבקש השירות להציג את המסמכים האמורים להלן:
.1././ייפוי כח נוטריוני .אם מדובר ביפוי כח נוטריוני שנחתם למעלה מ  3שנים קודם לכן ,יצהיר
מבקש השירות כי ייפוי הכוח עודנו בתוקף.
 .9.2סוג והיקף השירות:
 .1.6./רשאי להגיש בקשות בלבד ,ובקשות אלו יטופלו כדואר נכנס (נתקבל אך לא נבדק).
.1.6.6לא יימסר מידע מתיק או מסמכים מתיק ,שאילתות ,דוחות ומסמכים סרוקים.
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שם הנוהל:
ייפוי כח

מס' הנוהל:
20061//

 ./0./נוהל זה תקף מיום /.3./2

עדכון:
//.2./1

סיווג:
פנימי

עמוד 8
מתוך 8

