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  משפט חוקתי וזכויות אדםפורום 

  
  :ר הועדה"יו
  ד ענבל רובינשטיין "עו

  
  

01/02/2012  
00183512  

  לכבוד 
  מר אליהו ישי

  שר הפנים

  
 

      

  ,                                                                                                 .נ.א

  
לייצוג של אזרחים ישראלים כתוצאה פגיעה חמורה בחופש העיסוק של עורכי דין ובזכות : הנדון

  ממדיניות רשות האוכלוסין

  

על , האמונה, הדין-ר פורום משפט חוקתי וזכויות אדם בלשכת עורכי"כיו, הריני לפנות אליך .1

על הגנת ענייניהם המקצועיים של , 1961 –א "תשכ, לחוק לשכת עורכי הדין) 4(3פי סעיף 

חופש העיסוק של עורכי דין ופגיעה קשה הפנייה באה בעקבות הפגיעה הקשה ב. חבריה

, פגיעה הנובעת ממדיניות מוצהרת של רשות האוכלוסין, בזכות לייצוג של אזרחים ישראלים

 ? במה דברים אמורים. הנמצאת תחת סמכותו של שר הפנים

המייצגת בין היתר אזרחים ישראלים , לאחרונה פנתה ללשכת עורכי הדין עמותת גישה .2

נוהל המאפשר לאזרחים  -" משפחות חצויות"עזה בהיתר על פי נוהל  המתגוררים ברצועת

 .למרות האיסור הכללי לעשות כן, אלו להיכנס לרצועת עזה ולהתגורר בה

מסרבת זו , כאשר במהלך הטיפול בלקוחות אלו מתעורר הצורך לפנות אל רשות האוכלוסין .3

תואנה כי יפוי הכוח ב, לטפל בבקשות ובתלונות המופנות אליה באמצעות עמותת גישה

ולדידם רק יפוי כוח שנחתם , המצורף הוא יפוי כוח שהגיע למשרדי העמותה באמצעות פקס

 .  הוא יפוי כוח קביל, הכוח למרשו-במהלך פגישה פנים מול פנים בין בא

היא מדיניות עקבית ולא גחמה של פקיד זה או אחר והיא , מדיניות זו של רשות האוכלוסין .4

 . ת רענון נהלים והתייעצות עם הלשכה המשפטית ברשות האוכלוסיןהותוותה בעקבו

עת ניסתה לבקש תמצית רישום עבור , 2010עמותת גישה למדה על מדיניות זו כבר בשנת  .5

מכתב נלווה וכן יפוי כוח שהוחתם בעזה , לבקשה צורף הטופס המתאים. אחת ממרשותיה

 . ונשלח אליה באמצעות הפקס
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להציג "מחלקת פניות ציבור במנהל האוכלוסין בבאר שבע סירבה לבקשה בטענה לפיה יש   .6

ולא , עורך הדין, יפוי כח נחתם בנוכחות המצהיר בפני מיופה הכח"וכי , "יפוי כח מקורי

, המבהיר שוב מהו יפוי כוח מקורי, 20.2.2011כך גם במכתב נוסף מיום ". באמצעות פקס

י כוח שנשלח בפקס הופך את יפוי הכוח לבלתי קביל והמצאתו אף ואף קובע כי המצאת יפו

ק ארז "עוד נכתב כי ניתן להשתמש בשירותיו הטובים של מת. עשויה להוות עבירה אתית

 . ולהפוך אותו למעשה לסניף הדואר של הישראלים תושבי רצועת עזה

 .'אב ומסומן נספח "מצ 20.1.2011העתק מכתב מחלקת פניות הציבור מיום 

ב ומסומן נספח "מצ 20.2.2011העתק מכתב הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין מיום 

 .'ב

 31.10.2011בעניינה של לקוחה אחרת התקבל במשרדי עמותת גישה מכתב תשובה מיום  .7

החוזר על הסירוב לטפל בתלונה בנימוק כי על פי רענון , מאת הממונה על ביקורת הגבולות

באמצעות הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין אין לטפל הנהלים שנעשה לאחרונה 

 .  במכתבים אשר יפוי הכוח המצורף להם נחתם באמצעות הפקס

 . 'ב ומסומן נספח ג"מצ 31.10.2011העתק מכתב הממונה על ביקורת הגבולות מיום 

ממכתבים אלו עולה כי לדידה של רשות האוכלוסין אין לעורך דין ישראלי כל , למעשה .8

רק כאשר ייפגשו שניהם בחדר . ת לייצג אזרח ישראלי כל עוד הוא שוהה ברצועת עזהאפשרו

ושל זה האחרון , או אז תיפתח בפני עורך הדין האפשרות לייצג את תושב רצועת עזה, אחד

אזרחים אלו נתקלים בבעיות להיכנס לישראל ולפיכך הם , דא עקא. להיות מיוצג על ידו

, לכן דרישת מינהל האוכלוסין איננה בת ביצוע. סתם לישראלנזקקים לייצוג עוד בטרם כני

כבוד האדם : דווקא במקרים קשים אלו של פגיעה בזכותם הבסיסית והמעוגנת בחוק יסוד

 . של אזרחים ישראלים להיכנס לישראל, וחירותו

אך עד , 1.9.2011העמותה פנתה אליך במכתב מפורט בנושא זה ובנושאים אחרים כבר ביום  .9

 תטרם נתקבלה כל תשובה ענייני, ובחלוף למעלה מארבעה חודשים, שלוח מכתב זהיום מ

, כנציגי לשכת עורכי הדין, גם אנו, על כן מצאנו לנכון לפנות אליך בעניין זה, ממשרדך

 . האמונים כאמור על הגנת ענייניהם המקצועיים של חבריה

ה החמורה שהיא מהווה בנוסף לפגיע, עמדת מנהל האוכלוסין באשר לסוגית יפוי הכוח .10

בהלכה הפסוקה ואף , אינה תואמת את הקבוע בחוק, בחופש העיסוק ובזכות לייצוג

 . בפרקטיקה הנוהגת
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, לחוק 3פי סעיף -על. 1965-ה"תשכ, לקוח חלות הוראות חוק השליחות-ד"על יחסי עו .11

ציג את ההרשאה יש לה. פה או על ידי התנהגות- בעל, הרשאה יכולה להיות מוקנית בכתב

מכאן עולה כי ככל שהרשאה הוקנתה . בפני אדם על פי דרישה בכתב ואף למסור עותק הימנה

אין מניעה למסור עותק הימנה לצד שלישי גם , באחת משלוש הדרכים המנויות בסעיף

 .   בהרשאה שנשלחה באמצעות הפקס

ל "נחתם בחותקפות ייפוי כח ש: ייפוי כח"של ועדת האתיקה  313/09בהחלטה את. יתירה מזו .12

  :נקבע) 2010( 5, 36 אתיקה מקצועית" ללא אימות חתימה

או מייצג מכח ייפוי כח , או מגיש ייפוי כח, עורך דין הפועל בשם לקוח"
) א: (ב חייב להיות משוכנע בקיומם של שלושה תנאים מצטברים"וכיוצ

 )ג(; פה-בין בכתב בין בעל, קיומה של שליחות) ב(; קיומו וזהותו של הלקוח
  .שהפעולה שהוא מבצע נכללת בייפוי הכח שניתן

עורך דין הפועל מבלי שיהא משוכנע בקיומם של שלושת התנאים 
  ".עבירת משמעת, לכאורה, המצטברים עובר

  

 פלוני' יפו נ- אביב-הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בתל) א"ת( 147/02מ "כך גם בד .13

  :נקבע כי) 31.12.2002(

על ידי עורך הדין יכול להיעשות  כוח יפוי על אישור חתימתו של לקוח"
 לשכת' נ פלוני 22/95 א"בד: ראה .מבלי שהלקוח חתם בפני עורך הדין

  ." 94 97) ב(ו"נ מ"פדי, הדין עורכי

משתי החלטות אלו עולה כי אין חובה כי עורך הדין ולקוחו יהיו נוכחים בחדר אחד לשם  .14

הרי , בשלושת התנאים המצטברים המנויים לעילאימות החתימה וכי אם עורך הדין משוכנע 

 .שהעדר אימות החתימה איננו מהווה עבירה אתית

המצאת יפוי כוח מקורי בהליכים דוגמת אלו מול רשות האוכלוסין אינה מתחייבת אף לפי  .15

ניתן לבקש תמצית רישום באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין בלא : נהלי הרשות עצמה

 .מקוריצורך לצרף יפוי כוח 

בתי המשפט : דרישת רשות האוכלוסין אף חריגה ביחס לנהוג אצל רשויות ישראליות אחרות .16

המוגשים בצירוף , המוגשים על ידי תושבי רצועת עזה, בישראל מטפלים בהליכים משפטיים

וכך גם רשויות הצבא מטפלים בבקשותיהם של , כדבר שבשגרה, יפויי כוח שאינם מקוריים

 .ללא שיבקשו יפוי כוח מקוריתושבי רצועת עזה 

ק עזה יהפוך לסניף דואר "כי מת, הפתרון המוצע על ידי רשות האוכלוסין, מעבר לזאת .17

ק כמוה "שהרי כניסה למת, ק עזה"איננו ישים ואיננו מקובל על מת, ישראל של תושבי עזה

 .כניסה לישראל
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במיוחד , הישראלי כי זכות הייצוג קנתה לה מעמד רם במשפט, למעלה מן הצורך נזכיר .18

 :כפי שמדובר במקרה דנן, כאשר מדובר ביחסי הפרט עם המדינה

פרי האוטונומיה  –נקודת המוצא העקרונית הינה כי חירותו של כל אדם "
חירות זו היא בעלת . היא למנות לעצמו שלוח כרצונו –של הרצון הפרטי 

, ות זולזכ, חשיבות מיוחדת יש לה. דין-חשיבות כאשר השלוח הוא עורך
  ".כאשר הפרקליט מייצג את הפרט כנגד השלטון

  

 )1995( 717, 661) 1(מט  כנסת ישראל' פנחסי נ 1843/93ץ "בג

החלטות בתי הדין המשמעתיים של לשכת , קרי סעיפי חוק השליחות -למרות כל האמור לעיל .19

הנוהל הנוהג בבתי המשפט ומול רשויות הצבא , עורכי הדין והחלטת ועדת האתיקה

מסרבת רשות האוכלוסין לטפל בבקשות ובתלונות המוגשות  -שיבותה של זכות הייצוגוח

וזאת אף מבלי להתחשב בכך כי אין כל אפשרות , בצירוף יפוי כוח שנחתם באמצעות הפקס

 . חוקית לעורך דין ישראלי להיפגש עם מרשו הישראלי המתגורר ברצועת עזה

אלים הנזקקים לשירותי מינהל האוכלוסין כוח ישראלי לייצג אזרחים ישר- כך נמנע מבא .20

חסם על ידי , )דבר אבסורדי בפני עצמו(או הנזקקים לסיוע להיכנס לארצם , בישראל

חסם שאיננו מוצב לא על ידי כל רשויות הצבא ולא על ידי כל מערכת  -  פרוצדורלי מיותר

 .המשפט בישראל

ין הבאים לייצג לקוחות פוגע מנהל האוכלוסין גם בחופש העיסוק של עורכי הד, בכך .21

, אין צורך להכביר מילים על חשיבותו של חופש העיסוק. ישראלים השוהים ברצועת עזה

 :אשר עוד מימיו הראשונים של המשפט הישראלי נודעה לו חשיבות מיוחדת

זוהי החובה ? ומהי החובה המוטלת על המשיבים כלפי המבקשים"
, והנובעת מעצם תפקידם, ציבורייםהציבורית המוטלת על פקידים וגופים 

מקום שמלאכה זו אינה אסורה , לא להפריע לפרט מהתעסקות במלאכתו
  ."מטעם החוק

  )1949( 83, 80) 1(ב שר המשטרה' רנו נ'בז 1/49ץ "בג

  

  .חופש העיסוק: לאור חקיקת חוק יסוד, כך אז ואף ביתר שאת כך גם היום

  

  

  

  

  

  



  

  03-6918696Fax:  10 DANIEL FRISH St. TEL-AVIV 64731, Tel. 03-6362200 :פקס, 03-6362200:טל, 64731אביב -תל, 10דניאל פריש ' רח
  Fax:  02-5610062 02-5411200 .TEL  ,92190   JERUSALEM  .CHOPIN St 1     , :פקס   ,02-5411200. טל,  92190ירושלים    , 1שופן '  רח

vaadmerkazi@israelbar.org.il    -    http://www.israelbar.org.il mail:-E        
 

 

מכיוון שהתנהלות זו של רשות האוכלוסין פוגעת אנושות הן בחופש העיסוק של עורכי דין  .22

ואין לה כל , הן בזכות לייצוג של אזרחים ישראלים המתגוררים ברצועת עזה, ישראלים

 את הגורמים המנהליים להנחות ךנבקש, הצדקה וגם לא שום עיגון בחוק או בהלכה הפסוקה

לקבל יפויי כוח מטעם תושבי רצועת עזה  ,בתחום סמכויותיו כל אחד, ברשות האוכלוסין

שנחתמו באמצעות פקס ולטפל בבקשות ובתלונות המוגשות בשמם על ידי עורכי דין 

 . ישראלים

  

    

  

  ,   כבוד רבב      

  ד ענבל רובינשטיין"עו      
  ר פורום משפט חוקתי וזכויות אדם"יו

   לשכת עורכי הדין בישראל
  

   
  
  
  

  :יםהעתק
  

  ראש לשכת עורכי הדין, דורון ברזילי ד"עו
  מרכזת דסק דרום מרשם ודרכונים, אודט יצחק, רשות האוכלוסין

  עמותת גישה -מנהלת המחלקה המשפטית , ד"עו, מי הגרער נ"ד
  
 


