
 בבית המשפט המחוזי ירושלים

 יםישבתו כבית משפט לעניינים מנהלב

 

 /31מ "עת
   

  (ר"ע)המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  תעותרה

נטע או /ו סיגל שהבד "העואי כוחה י ביד-לעכולם  

פר ואו ע/או סאני כלב ו/דבי שדה ואו /דגן ו

 אסנת כהן ליפשיץאו /או עמי גיל ו/סיטבון ו

המרכז האקדמי , קות לזכויות אדםכולם מהקליני

 למשפט ולעסקים

 רמת גן, 62רחוב בן גוריון 

 51112מיקוד , בני ברק, 256ד "ת: מען למכתבים

 , 122או  192שלוחה  10-2111211: טלפון

 10-2111206: פקס

 

   

  נגד 

   

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים 3 המשיב

 

 (חיאזר)ידי פרקליטות מחוז ירושלים -על

 ירושלים   , מעלות דפנה, 0ל "מח' רח

 91390ירושלים , 39000. ד.ת: מען למכתבים

    16-5319526: פקס, 16-5319516: טלפון
 

 
   

 הרשות לשיקום האסיר  (תפורמלי) 2 המשיב

 

 91116ירושלים , ('כניסה ב) 63כנפי נשרים ' רח

  91031ירושלים , 03101. ד.ת: מען למכתבים
 16-2656029: 'פקס, 16-2560622: 'טל

  מנהליתעתירה 
 

 

שעניינו הפעלת  ,361/2231' פומבי מסמכרז על ביטולו של להורות בית המשפט הנכבד מתבקש 

ועל עצירת כל ההליכים הנוגעים למכרז זה או נובעים ממנו , "(המכרז: "להלן) הוסטלים לאסירים

זוכה על הזכייה למסירת ההחלטה , החלטה על הזוכהקבלת , ובכלל זה פתיחת תיבת המכרז -

 .  זאת מהטעמים שיפורטו בעתירה זו, הזוכההזכייה במכרז על ידי מימוש מניעת ו

 השעניינ בינייםבקשה לצו  בזאת מוגשת, ועד להכרעת בית המשפט הנכבד בעתירהלצד עתירה זו 

 .זוכרעה סופית בעתירה עד להמכרז ל יםהנוגע כיםהליהלעצור את כל בקשת העותרת 
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ובכדי שלא תסוכל מטרת העתירה ועל מנת שלא ינקטו , בשל חשיבותה ודחיפותה של העתירה

מתבקש בית , אשר לאחר נקיטתם יטען כי הם בלתי הפיכים ,ידי מי מהמשיבים-צעדים על

ובמועד שיאפשר הכרעה בעלת תוקף מחייב בטרם יתקשר  קדםלדון בעתירה בההמשפט הנכבד 

  .נשוא עתירה זו מציעים במכרזמי מהמשיבים עם מי מה

 

 : ואלו נימוקי העתירה

 מבוא 

 להפעלת הוסטלים לשיקום אסירים 1ידי המשיב -עלעניינה של עתירה זו הוא בפרסום מכרז 

עשרה שנה וידו לפני כ-שפורסם על ,זאת לאחר שמכרז קודם, ידי גורמים שאינם שלטוניים-על

שבמסגרתה אף נפסקו ו, רת לבית משפט זהבוטל בעקבות עתירה קודמת של העות ,חודשים

משרד ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ 10011-10-16מ "עת: ראו) לטובתה הוצאות

 . (הרווחה

 

 1עניינו חוסר הסמכות של המשיב , האחד. קשיים עקרוניים קיימים במכרז זהשני סוגי 

ללא הסמכה טוניים בידי גורמים שאינם שללפרסם מכרז להפעלת הוסטלים לשיקום אסירים 

הרשות לשיקום  – של רשות סטטוטורית אחרת הסמכותבשהוא בתחום , מפורשת בחוק

חירותם של האסירים על בהעברת הסמכות לשלול הפרטה שסוג שני של קושי מצוי ב. האסיר

פגיעה ; שעות יציאהזכותם לחופש תנועה באמצעות קביעת הגבלת , בין היתר, תוך -תנאי 

 -החלטה על חזרה לכלא ועוד  ;משמעתיות שונות הטלת סנקציות תוך בחירותם וכבודם

 . לידיים פרטיות

 

במשרדי הממשלה השונים הרלבנטיים ואף נתקבלה החלטת במשך שנים סוגיה זו נדונה 

לאחר . אשר קבעה כי כל שינוי במצב הקיים יעשה באמצעות שינוי חקיקהממשלה בנושא 

שלתית בכנסת הקודמת להעברת הרשות לשיקום קודמה הצעת חוק ממ, החלטת הממשלה

 . 1האסיר למשיב 

 
הסמכות להפעיל כנסת הועדת הפנים והגנת הסביבה של ובנדונה , במסגרת הדיונים בהצעה זו

דיהם יהעברת כלל הסמכויות הנוגעות להפעלתם להוסטלים לשיקום אסירים וכן אפשרות 

על אף , עברה קריאה שנייה ושלישית הצעה זו לא בשלה ולא .של גורמים שאינם שלטוניים

הדיונים הרבים והמאמצים הגדולים של הגורמים השונים שהשתתפו בהליך החקיקה בכנסת 

 . דין רציפותהצעת החוק  לא הוחל על, כמו כן. ודמתהק

 

אין להפריט הוסטלים לשיקום , לפיה, המחוקק נקט עמדה חד משמעית, בהליכי חקיקה אלו

 1תנאי כלל וכי הליך העברת הרשות לשיקום האסיר אל המשיב  אסירים המשוחררים על

 . צריך להיות מעוגן בחקיקה ראשית

 

 . שיוצגו בתמצית להלן, שנפלו במכרז זהפגמים סוגי שני טיעוני העותרת עוסקים ב
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 : המכרז לפרסם את 1חוסר הסמכות של המשיב  פגםתמצית טענות העותרת לעניין 

, גוף בעל סמכויות ספציפיות (א"רש -גם להלן )אסיר הרשות לשיקום הבהיותה של  .א

סמכות לפעול בתחום  1אין בידי המשיב , מקיפות וממצות הקבועות בחקיקה ראשית

    ;שיקום אסירים באמצעות מכרז זה

אף -ועל ,אף היותה של החלטה זו ראויה לעיגון בהסדר ראשוני-מכרז זה פורסם על .ב

אשר החל כהצעת חוק ממשלתית , בכנסת הקודמתתהליך חקיקה ומתווה לחקיקה שנדון 

 ;המכרזהורות על בטלותו של ולכן יש ל, בנושא

לפיה כל שינוי באופן פעולתה של הרשות לשיקום , המכרז עומד בניגוד להחלטת ממשלה .ג

תנאי -האסיר ובמערך הפעלתם של הוסטלים להחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על

 ; לבטלוולכן יש , ממאסר דורש מהלך חקיקה

בהיותן של הסמכויות המועברות במכרז סמכויות שבשיקול דעת האסורות להעברה לידיו  .ד

 . יש לבטלן, של גורם פרטי

לידיים  העברת סמכות לשלול חירות העותרת לעניין הפגם שעניינו באיסורתמצית טענות 

 :פרטיות

עליה , פרטיות מהווה העברת סמכות לשלול חירות לידיים 1פרסום המכרז על ידי המשיב  .ה

 1 המשיבפעולה זו של . מאחר שהיא פוגעת בחירות ובכבוד האדם, חל איסור חוקתי

המרכז האקדמי  6215/15צ "בג)צ בעניין הפרטת בתי הסוהר "עומדת בניגוד לפסיקת בג

 ;('שר האוצר ואח' נ' למשפט ולעסקים ואח

לת חירותם ולפגיעה להגב -או לפיו  -פרסום המכרז נעשה בהעדר הסמכה מפורשת בחוק  .ו

-תנאי ממאסר על-בזכותם לכבוד האדם של אסירים המשוחררים מכוח חוק שחרור על

 ; ידי גורמים פרטיים

המכרז פורסם בחוסר סמכות בחוק להעברת סמכויות להפעלתם של הוסטלים להחזקת  .ז

 .אסירים משוחררים על תנאי לידיו של גורם פרטי בדרך של מכרז או בכל דרך אחרת

 

המכרז לאלתר ועל ביטול כל ל וטיבמתבקש בית המשפט להורות על , פגמים אלו לאור

 . ההליכים הנובעים ממנו

 

 הצדדים .א

 תהעותר .3.א

מוסד להשכלה גבוהה , ר"מלכהינו ( www.clb.ac.il) המרכז האקדמי למשפט ולעסקים .1

פועלות קליניקות במרכז . וחשבונאות מנהל עסקים, המכשיר תלמידים בתחומי המשפט

שהגישה את העותרת היא . משפטיות המקנות ידע תיאורטי ומעשי בשורה של תחומים

שר ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ 6215/15צ "כנגד הפרטת בתי הסוהר בבגהעתירה 

רמה שבעניינה ניתן פסק דין תקדימי ב, (6119בנובמבר  19ניתן ביום , טרם פורסם)האוצר 

 . ץ ביטל חוק שאפשר הפרטת בתי סוהר בישראל"הרכב מורחב של שופטי בג בוהבינלאומית 

 

http://www.clb.ac.il/
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 המשיבים .2.א

אחראי על הוצאתו ופרסומו של ה הוא, משרד הרווחה והשירותים החברתיים - 3המשיב  .6

האמון על זה הוא משרד ממשלתי . עתירה זו העומד במרכזה של 120/6110' מכרז פומבי מס

הסעד במדינת ישראל ובכלל זה פועל בתוכו האגף לשירותי התקון ונוער תחום הרווחה ו

שיקום ומניעה לעוברי חוק , ופקד על מתן שירותי טיפול ופיקוח חברתימ: "אגף זה. מנותק

מתקשה : חינוכי במדינת ישראל -הנמצאת בקצה הרצף הטיפולי, ולאוכלוסייה במצוקה קשה

תוק חברתי ובסכנת התדרדרות לעבריינות וסטייה נמצאת בתהליכי ני, בתפקוד אישי וחברתי

 :ראו". מופקד האגף על טיפול בקורבנות פעילות עבריינית, בנוסף. חברתית

www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgafNoar/Pages/AgafNoar.aspx  

 

בעל עצמאות  טטוטוריסתאגיד  היא הרשות לשיקום האסיר -פורמלית משיבה  - 2 ההמשיב .0

 תקנותהו 1920-ג"תשמ, שהוקם מכוח חוק הרשות לשיקום האסיר ,מקצועית ותקציבית

 . א תהיה מודעת להליך זה ולהשפעות הנובעות ממנו כלפיה"מן הראוי כי רש .שהוצאו מכוחו

 

 רקע עובדתי .ב

 ההוסטלים לשיקום אסיריםעצמאותה ו, סירהרשות לשיקום הא. 3.ב

  המופעלים על ידה

הרשות לשיקום האסיר , "(החוק: "להלן) 1920 –ג"תשמ, על פי חוק הרשות לשיקום האסיר  .3

אשר ניתנה לו בלבד הסמכות בחוק לעסוק , עצמאיסטטוטורי תאגיד  היא"( א"רש: "להלן)

כפי , א"הסמכות של רש. (לחוק 5 -ו 0סעיפים : ורא) בשיקומם של אסירים ובשילובם בחברה

, וכוללת הן ניהול כלל ארצי של תחום שיקום האסיר, היא רחבה, שהיא באה לידי ביטוי בחוק

הקמת שירותים וסיוע , תיאום ופיקוח בין הרשויות הפועלות בתחום זה, קביעת מדיניות

הכנת , משוחרראת מתן הטיפול הפרטני לשיקום האסיר ה הןו, לאסירים ולבני משפחותיהם

הסמכה לגוף או לזרוע או בחוקים אחרים אין בחוק זה . תכניות שיקום פרטניות והפעלתן

. שלטונית אחרת לעסוק בשיקום אסירים בכלל ובהפעלת הוסטלים לשיקום אסירים בפרט

 סמכויותיה הייחודיות והמקיפות של הרשות לשיקום האסיר מעוגנותלחוק זה  0סעיף ב

 :שיקום אסיריםלהפעיל הוסטלים ל

הקמת "

 הרשות 

 :קמת בזה רשות לשיקום האסיר שתפקידיה יהיומו . 3

ובכלל , גבש מדיניות שיקום לאסיריםל (1)
וסיות אסירים כלזה מדיניות שיקום לאו

 ;מיוחדות

, רבתיאום עם שירות בתי הסוה, הכיןל (2)
, תכניות שיקום לאסירים לקראת שחרורם

במידת , ולהפעילן לאחר שחרורם בתיאום
 ;עם שירות המבחן למבוגרים, הצורך

פעול לקליטת אסירים ולשיקומם ל (3)
הכשרה , לרבות בתחומי התעסוקה, בקהילה

ר ושירותי יוד, הבטחת הכנסה, מקצועית

 

http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgafNoar/Pages/AgafNoar.aspx
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וכן לשמש כגורם מקצועי מתאם , בריאות
לגבי עברייני מין שהשתחררו או שעומדים 

, להשתחרר ממאסר בפועל או מאשפוז
וראות חוק הגנה על הציבור מפני בהתאם לה

 ;2002-ו"התשס, ביצוע עבירות מין

יזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר ל (4)
לרבות שירותי הכוונה , יקום האסירשל

 ;וייעוץ

 סרסייע למשפחות האסירים בעת המאל (5)
ואחריו באמצעות הלשכות לשירותים 
חברתיים שליד הרשויות המקומיות וגופים 

 ;אחרים

הרשויות , תאם בין משרדי הממשלהל (2)
המקומיות וגופים אחרים בנושאים הקשורים 

 ;בשיקום האסיר

עודד פעילות התנדבותית בקרב ל (7)
, יחידים וגופים בתחום שיקום האסיר

 ;להדריכם ולהנחותם

ל גופים מתנדבים העוסקים ע פקחל (8)
 בשיקום האסיר ולקבוע כללים להקצבות

 ;המתקציב הרשות לגופים אל

הציע חקיקה וליזום מחקרים בתחום ל (9)
 ;פעילותה של הרשות

פעול להגברת המודעות הציבורית ל (10)
 ".לבעיית שיקום האסיר

 

 

 

מרוח ובלעדיות הטיפול שלה בנושא שיקום אסירים עולים בבירור א "רשייחודה של , כמו כן .5

 תמבנה הרשו. מסדיר את מבנה הרשות ומנגנוני הניהול והביקורת שבהה, מלשון החוקהחוק ו

כי אם , שיגרתימלמד שלא מדובר בשרות סוציאלי  ,כפי שהוא קבוע בחוק, לשיקום האסיר

א "לרש; היא גוף מבוקר על ידי מבקר המדינההרשות : ניהול ציבורי מפוקחאשר לה , ברשות

; על ידי נשיא המדינה יםמתמנה, חברים 09שהקמתה קבועה בחוק ואשר מונה , מועצת רשות

החוק מסדיר את אופן כן ; מינוי מנהל ומינהלת הרשות וסמכויותיהםהחוק מסדיר את אופן 

המשמעתי של עובדי את תנאי עבודתם כעובדי מדינה וקובע כי הדין , מינוי עובדי הרשות

 . המדינה יחול עליהם

 

הרשות דברי ההסבר להצעת חוק בכבר ייחוד פעולתה והפרדתה מרשויות אחרות מוסברים  .2

 : 1920-ג"התשמ, לשיקום האסיר

מהאסירים המשוחררים מוצא קשר טוב יותר נסיון החיים מלמד שחלק "

מאשר עם אותם , גם אם היא בעלת אופי ממלכתי, עם רשות עצמאית

 ."גורמים שלטוניים הקשורים בהכנסתם לבית הסוהר
 

מיום , 1211 'ג מס"ח תשמ"ה, 1920-ג"התשמ, הצעת חוק הרשות לשיקום האסיר: ראה)

62.1.1920 .) 
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זאת על מנת לאפשר , עצמאותה וייחודה םא ה"עומדים בבסיס הקמת רשעקרונות הה, לומרכ .0

לאסיר המשוחרר שיקום ויציאה לדרך חדשה לא באמצעות נציגי הרשויות השונות שהיו 

א הוא במתן טיפול "ייחודה של רש. קביעת עונשובמעורבות בהליכי העמדתו לדין פלילי ו

ובכלל זה טיפול שיקומי אינטנסיבי , האסירשל מקצועי המתאים ביותר לשיקומו 

עניין עקרוני מהותי . (פשיעה חוזרת) לאוכלוסיית האסירים הקשה ביותר למניעת רצידיביזם

הפרדתה מגופי הטיפול שהאסיר פגש בהליך הפלילי עד לשיקום וייחוד , א"עצמאות רש – זה

שנים סביבה של הכנסת מהעדת הפנים והגנת הוחזר גם בדיונים שהתקיימו בו  -תפקידה 

 . כפי שיפורט להלן, האחרונות

  

חוק שחרור על : "להלן) 6111-א"התשס, וכן לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר ,לפי חוק זה .2

היא מעורבת בתהליך : בתהליך שחרור אסירים מהכלאוייחודי א תפקיד מרכזי "לרש ,"(תנאי

לה תפקיד חשוב בהחלטות ועדות  יש, חזקתו של האסיר במתקן הכליאהההשחרור עוד בעת 

: ורא; שחרור מוקדם לאחר ריצוי שני שליש מהעונש)השחרורים לשחרר על תנאי אסירים 

וכן השתתפות , (1920-ז"התשמ, (ועדה להכנת תכניות שיקום)תקנות הרשות לשיקום האסיר 

, 9, 1סעיפים : ורא) א יכולה להוות תנאי לשחרור מוקדם של האסיר"בתכנית שיקום של רש

א היא הגוף היחיד לו ניתנה הסמכות בחוק לאבחן את "רש .(לחוק שחרור על תנאי 19-ו 10

אשר תוגש לוועדת , צרכיו השיקומיים של האסיר ולבנות עבורו בהתאם תכנית שיקום

 . השחרורים במסגרת הבקשה לשחרור מוקדם ממאסר

 

האסירים המשוחררים כי , עוד יש לציין בהקשר לייחוד תפקידה של הרשות לשיקום האסיר .9

אסיר משוחרר על תנאי ממשיך להיות . הם אסירים לכל דבר, מטפלתהיא בהם , על תנאי

המצוי תחת פיקוח הדוק של רשויות אכיפת החוק גם בתקופת השחרור על , "אסיר"במעמד 

זאת בהבדל מאסירים . תכנית השיקוםשב םוחירותו מותנית בעמידה בתנאי, תנאי

אחת המסגרות לשילוב אסירים . אשר ריצו את מלוא עונשם, (תקופת תנאי ללא)משוחררים 

 . א היא ההוסטלים השיקומיים"משוחררים על תנאי בתכנית שיקום של רש

 

המהווים , אסירים 001בהם טופלו באותה שנה  הוסטלים 11א "רשמפעילה  ,6111נכון לשנת  .11

ספינת ההוסטלים הם . אסירמכלל האסירים המשוחררים ברשות לשיקום ה 11% -יותר מ

את הטיפול האינטנסיבי והמקצועי ביותר היא מעניקה גרתם שכן במס, א"הדגל של רש

 –מדובר באסירים חוזרים . לאוכלוסיית האסירים המשוחררים הקשה ביותר

מאחר . לא השתקמו בעבר בקהילה וחזרו לפשע, שריצו מאסרים רבים –" רצידיביסטיים"

והטיפול הניתן בהוסטל  ,פלים הן גבוהות ביחס לדרישות בקהילהשדרישות ההוסטל מהמטו

סיכוייהם של האסירים שסיימו את הטיפול בהוסטל לחזור למוטב , הוא ייחודי ואינטנסיבי

ההצלחה הטיפולית של ההוסטלים היא גבוהה , לפיכך. נם גבוהים מאודיולהשתלב בחברה ה

זאת )רת ההוסטל חזרו לבצע עבירות במסגמהאסירים אשר סיימו טיפול  12%ורק  ,מאוד

ר חיים אילוז "ד: ראו – 6111רצידיביזם נכון לשנת אחוזי  20%לעומת ממוצע ארצי של 

-ס"רצף טיפולי שיקומי שב, 2232נתונים לשנת , אסירים שפוטים פליליים אזרח ישראל

 (. /http://www.pra.co.il/180409-2010  :באתר הרשות לשיקום האסיר ,א"רש

http://www.pra.co.il/180409/-2010
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א הם מסגרות סגורות "חלק מההוסטלים של רש, בהבדל מתכניות שיקום אחרות .11

, צוות ההוסטל אוכף את שלילת חירותו של האסיר המשוחרר על תנאי, למעשה. וטוטאליות

יר המשוחרר בתחילת השהות בהוסטל האס. ולשם כך הופקדו בידי הצוות סמכויות נרחבות

, בשלב זה. ללא חופשות ,יציאה לעבודה בלבד, קרי –על תנאי נתון במסגרת נעולה לחלוטין 

רק בשלב מאוחר . האסיר המשוחרר על תנאי מנותק מהקהילה ואינו רשאי להחזיק בטלפון

לצאת לחופשות קצרות אחת , יותר של השיקום זכאי האסיר להשתמש בטלפון באופן חופשי

צוות ההוסטל הוא המחליט על היקף המגבלה . ר בית בסוף השבוע פעם בחודשלשבוע ולביקו

והוא , בעניין שלילת חירותו של האסיר ועל המעבר בין השלבים השונים של השהות בהוסטל

 ,קובץ נהלים להוסטלים שיקומיים, הרשות לשיקום האסיר: ורא. מפקח עליו ואוכף אותוה

 .(להלן 9/לנספח נ 26ב בעמוד "מצ; "הלים להוסטליםקובץ נ" -להלן) 11' בעמ, 69.2.6111

 
סדר היום הקפדני . האסיר בהוסטל הוא רבשל חירותו שלילת הפיקוח של צוות ההוסטל על  .16

שעות פנאי , זמני ארוחות, זמני השכמה וכיבוי אורות: והוא כולל ,נקבע ומפוקח על ידי הצוות

, ומועדי יציאה לחופשות וחזרה מהן תמועדי ביקורי משפחו, זמני שיחות הטלפון, ומנוחה

גם (. 'כמה שעות ביום מותר לו לשהות בסלון ההוסטל וכו)מיקומו של האסיר בהוסטל 

קובץ ) .הוצאותיו הכספיות של האסיר המשוחרר מפוקחות ודורשות אישור של צוות ההוסטל

 . (01 -ו 10 'עמ ,נהלים להוסטלים

 

את שלילת החירות של האסיר באמצעות הטלת לצוות ההוסטל סמכות להרחיב , מעבר לכך .10

 שמשמעותןניתנה בידיו אף הסמכות להחליט החלטות . סנקציות על הפרות של כללי ההוסטל

הצוות מוסמך להחליט בדבר מידת התאמתו של האסיר , כך. חזרתו של האסיר לכלא

אמנם החלטות אלה דרושות אישור . למסגרת ההוסטל או על הפסקת השהייה בהוסטל

לאחר שכבר נתקבלה ההחלטה על ידי , אולם אישור זה ניתן בדיעבד, המפקח על ההוסטלים

 . 11 -ו 2, 2 'עמקובץ נהלים להוסטלים  .צוות ההוסטל

 

קיימת סמכות לאכוף שלילת לשיקום אסירים משוחררים בידי צוות ההוסטל , למעשה .13

 . חירות

 

 יישומהופעולות הממשלה ל 2202' החלטת ממשלת ישראל מס. 2.ב

לפעול לשיפור אופן הקצאת המשאבים הממשלתיים החליטה ממשלת ישראל  15.0.11ביום  .15

להטיל "ו, "(ההחלטה"או " החלטת הממשלה: "להלן) (6123' החלטה מס)לשיקום אסירים 

על משרד האוצר להפיץ תזכיר חוק נפרד בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

 6116בינואר  1ול את תיקוני החקיקה הנדרשים כדי שעד יום ועם משרד המשפטים אשר יכל

, פי חוק-עלעצמאי של הרשות לשיקום האסיר כתאגיד יבוטל מעמדה הסטטוטורי 

  ."פי כל דין יועברו למשרד הרווחה ופעילויותיה וסמכויותיה על
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 -ו 6111חקיקה לעניין המדיניות הכלכלית לשנים תוכנן מתווה לתיקונים ב, פי ההחלטה-על .12

עוד . 6111-6116כנסת במסגרת אישור תקציב המדינה לשנים כהליך חקיקה ראשית ב, 6116

ר "בהשתתפות יוו ,ל משרד הרווחה"להקים צוות בראשות מנכ, החליטה ממשלת ישראל

נציב , הממונה על השכר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הרשות לשיקום האסיר

אשר יגבש את הפעולות הנדרשות  ,או נציגיהם, ממשלהשירות המדינה והיועץ המשפטי ל

 . לשם ישום החלטה זו
 

 . 3/מסומן כנספח נ, ב העתק החלטתה של ממשלת ישראל"מצ

 

הופץ ביום , ומתוך הכרה כי יישומה טעון תיקוני חקיקה ראשית ,בהתאם להחלטת הממשלה .10

, (ביטול והקמה( )יקוןת)תזכיר חוק הרשות לשיקום האסיר , בידי משרד האוצר, 66.0.6111

תכליתו היא , כפי שעולה מתזכיר הצעת החוק "(.תזכיר הצעת החוק: "להלן) 6111-ע"התש

ביטול הרשות לשיקום האסיר כרשות סטטוטורית והעברת סמכויותיה  ,ראשית: משולשת

; 15/0/6111וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מיום , למשרד הרווחה והשירותים החברתיים

העברת עובדים , שלישית; חובות ותביעות מהרשות התאגידית למדינה ,נכסיםהעברת  ,שנית

 . קבועים של הרשות התאגידית על זכויותיהם כעובדי המשרד

 

 . 2/מסומן כנספח נ, ב העתק תזכיר הצעת החוק"מצ
 

משרד הרווחה והשירותים , נחתם בין הרשות לשיקום האסיר 62.2.6111ביום , בתוך כך .12

שיפור אופן הקצאת המשאבים הממשלתיים : "תוכותרשהסכם  ,האוצרהחברתיים ומשרד 

המנהל הכללי של משרד , ם איצקוביץועליו חתומים מר נח, "סיכום תקציבי-לשיקום אסירים

ר חיים "ד; ות לשיקום האסירר הרש"יו, מר מאלק עמרור; הרווחה והשירותים החברתיים

רכז רווחה באגף התקציבים , הד רייפןומר א ,ל הרשות לשיקום האסיר"מנכ, אילון-אילוז

כי הרשות לשיקום האסיר תהפוך , ההסכם קובע (."ההסכם המשולש": להלן)משרד האוצר 

בהתחשב בעצמאות המקצועית הניתנת , מתאגיד סטטוטורי עצמאי לשירות במשרד הרווחה

כפוף ב, ל זאתוכ, 11.2.6111י חקיקה ביום לו בהצעת החוק שאושרה בועדת השרים לעניינ

 : להשלמת הליך החקיקה

  

 5משרד הרווחה יעביר באופן מידי פנייה תקציבית לתוספת . 1"

 . ח באופן חד פעמי לפעילות הרשות לשיקום האסיר"מלש

תהליך הצפוי , לאחר העברת החקיקה האמורה בכנסת. 2 

יעמוד תקציב הפעילות לשיקום , 2212בדצמבר  11-להסתיים עד ה

 11עד ליום  2211בסיס התקציב לשנת ח כ"מלש 22האסיר על 

תועבר פניה , לאחר העברת החקיקה כאמור, בנוסף. 2211בדצמבר 

 .ח"מלש 2תקציבית לכנסת להעברת תוספת חד פעמית של 

יעמוד תקציב , לאחר יישום מלא של החקיקה האמורה. 1 

 בבסיס התקציב לשנת)ח "מלש 12הפעילות לשיקום האמור על 

על אף . ם האסיר באמצעות משרד הרווחהלפעילות שיקו( 2212
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ניתן , גם אם לא הושלם ביצוע המהלך באופן מלא לחלוטין, האמור

זאת , יהיה לשחרר תקציב זה או חלקו בהסכמת החתומים מטה

 . בכפוף לכך שהתהליך מקודם במתווה מוסכם על הצדדים

 2 .... 

כל הפעולות לשיקום האסיר יעשו  2211החל משנת התקציב . 5 

תוך התחשבות , בתיאום עם מנהלת אגף תקון במשרד הרווחה

בעצמאות המקצועית של השירות כאמור בהצעת החוק שאושרה 

 . 2212באוגוסט  11בועדת שרים ביום 

ושא יובהר כי הסכומים האמורים כוללים את כל התקציב לנ. 6 

 ."שיקום אסירים במשרד הרווחה
 

 .(. ש.ס –ההדגשה איננה במקור )

 . 1/מסומן כנספח נ, 26.0.2232עתק ההסכם המשולש מיום ב ה"מצ
 

 הצעת החוק והליכי החקיקה הנלווים. 1.ב

שתכליתה היתה לבטל את פורסמה הצעת חוק  ,בהתאם להחלטת הממשלה, 12.11.11ביום  .19

מעמדה הסטטוטורי של הרשות לשיקום האסיר ולהעביר את סמכויותיה ופעילותה לידי 

 . 6111-6116במסגרת חוק ההסדרים לשנים זאת , החברתיים משרד הרווחה והשירותים

 

 2233להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים ( הרשות לשיקום האסיר)' ב פרק ו"מצ

מיום  123' מס, הצעת חוק הממשלה) 2232-א"התשע, (תיקוני חקיקה) 2232 -ו

 . 2/מסומן כנספח נ, 22' בעמ 30.32.32

 

דנה ועדת הפנים והגנת הסביבה  ,כהונתה של הכנסת הקודמת עד לתוםו, 6111 -ו 6111בשנים  .61

ועדה קיימה מספר רב וה. הכנתה לקריאה שנייה ושלישיתבמסגרת  זושל הכנסת בהצעת חוק 

 למשרד הרווחה א"בהם שאלת הסמכות להעברת רש, מעמיקים בהצעת החוקשל דיונים 

  .םבמרכז וונבחנ וושאלת הפרטת ההוסטלים על

 

 . הצעת חוק זו לא הושלמה ולא הוחל עליה דין רציפותחקיקת , אולם .61

 
של ועדת הפנים והגנת הסביבה עמדתה של  ,בשורה של דיונים בהצעת החוקכי , לציין יש .66

אין לבצע כל מהלך מקביל ליישומה של  ,כי עד להשלמתו של הליך החקיקההכנסת היתה 

הפעלת הוסטלים ובכלל זה נשלל כל מהלך של העברת סמכויות ל, החלטת הממשלה

 . למשרד הרווחה עד השלמתו של הליך החקיקה באופן מלאשיקום אסירים ל

 

מחוק ( הרשות לשיקום האסיר)' החליטה ועדת הכנסת לפצל את פרק ו 01.11.6111ביום  .60

כהכנה , כנסתהועדת הפנים והגנת הסביבה של וולהעבירו לדיון ב ,המדיניות הכלכלית

 . שנייה ושלישית ותלקריא
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הצעת חוק , 13.32.32מיום , מישיבת ועדת הכנסת, (בלבד 22-26' עמ) 331פרוטוקול ב "מצ

ת הצעת חלוק) 2232 –א "התשע, (תיקוני חקיקה) 2232 -ו 2233המדיניות הכלכלית לשנים 

 .1/מסומן כנספח נ, (החוק וקביעת ועדות לדיון
 

כי  ,הפנים עולה ועדתוובמיוחד מהדיונים ב ,הצעת החוק שלעילשל מתהליך החקיקה  .63

הרווחה , האוצר –משרדי הממשלה השונים אשר השתתפו בייזום הצעת החוק הכנסת ו

א למשרד "סברו כולם כי יש להסדיר את העברת הסמכויות מרש –והמשרד לביטחון פנים 

  .הרווחה בחקיקה ראשית

 

והצעת החוק שנוסחה בוועדה הגבילה את  ,גם שאלת ההפרטה נדונה כאמור בוועדה .65

לא ( וכן אוכלוסיות רגישות נוספות)כך שלגבי משוחררים על תנאי , פשרות ההפרטהא

 . והם יופעלו רק על ידי עובדי מדינה, תתאפשר הפרטה של ההוסטלים

 
לחברי ועדת הפנים , מהלשכה המשפטית של הכנסת, ד עידו בן יצחק"מכתבו של עו: ורא

סח הצעת חוק הרשות לשיקום הכולל את נו, 2233בנובמבר  12והגנת הסביבה מיום 

 .6/מצורף ומסומן נ, 2233-ב"התשע, ...('תיקון מס)האסיר 

 
שגיבשה  ,האמורה 6111-ב"התשע, ...('תיקון מס)הצעת חוק הרשות לשיקום האסיר נוסח ב .62

וכן המגבלות בפני הפרטת  ,ועצמאותה הודגש עניין ייחוד פעולות הרשות ,ועדת הפנים

 : פי ההצעהכפי שמשתקף מסעי, תפקידיה

 

 ייחוד פעילות הרשות "

לא יעסוק אדם בשיקום אסירים ולא יכין תוכנית שיקום לאסיר אלא אם . ג0

 . "הוא עובד הרשות

 

 הפעלת מעונות באמצעות עובדי הרשות 

 :1חלופה . ד0

, רשאית הרשות להפעיל מעונות לאסירים, 0לשם מילוי תפקידיה לפי סעיף 

עם מוגבלות או אסיר ששחרורו הותנה בשהייתו אדם , ובלבד שלא ישוכן קטין

, לחוק שחרור על תנאי ממאסר( ג)10במעון כאמור בהתאם להוראות סעיף 

 .  לא במעון נעול המופעל על ידי עובדי הרשות בלבדא 6111-א"התשס

 : 6חלופה 

רשאית הרשות להפעיל מעונות לאסירים , 0לשם מילוי תפקידיה לפי סעיף 

 ." בדעובדיה בלבאמצעות 

 

 במכתבו של עידו בן יצחק המופיעה, להצעת החוק שנוסחה על ידי הוועדה 0 -6 יםעמוד)

 . ((2/נ)
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 1חלופה התקבלה  ,בנוסח מאוחר יותר שהופץ על ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת .60

הוסף , הקובע כי עובדי הרשות הם עובדי מדינה, ב0לסעיף  ,בנוסף .מהנוסח הקודם שלעיל

 : זוהי לשונוו, שעניינו עצמאות שיקול הדעת של עובדי הרשות, (ב)קטן  סעיף

בכפוף , אים בשיקול דעתם המקצועימבמילוי תפקידם יהיו עובדי הרשות עצ( ב")

 ". להנחיית מנהל הרשות

 

לתגובת  33.32.33ב העתק הנוסח המעודכן של הצעת החוק הממשלתית מיום "מצ

 . 1/מסומן כנספח נ, דהי הדיון בוועחברי הוועדה ומשתתפ

 

אף -ועל ,כנסתשל הועדת הפנים והגנת הסביבה ולמרות הדיונים המעמיקים בהצעת החוק ב .62

, מר מנחם וגשלציג ה, עריכת רפורמה בתחום באמצעות חקיקה ראשיתפעלה לשם שהכנסת 

לקיים הליך מקביל של שינוי מבני והעברת עמדה לפיה בדעתו , ל משרד הרווחה"המשנה למנכ

 :ללא קשר לדיונים בהצעת החוק, משרד הרווחה הרשות לשיקום האסיר אלמכויות ס

 

האם אי אפשר לאחד את ההוסטל לגברים האלימים שמנהל "

שירות המבחן למבוגרים ואת ההוסטל לגברים אלימים שצריך 

? לנהל הרשות לשיקום האסיר ולעשות אותם בפעולה משותפת

בכל הנושא של עברייני האם אי אפשר לעשות פעולות משותפות 

 ...? מין לפי חוק שיקום עברייני מין שניתן לבצע אותן ביחד

הפירוש של זה הוא שאני חושב שצריך לעשות את שני התהליכים 

 (. 16-11' עמ, שם". )במקביל

 . .(ש.ס –איננה במקור  הההדגש)

 

 דת הכספיםיושב ראש וע ידי-על הסף על הנדחתשל מהלך מקביל להליך החקיקה הצעה זו  .69

 : קבעכ משה גפני אשר "חה דאז

 

יש בעיה עכשיו שאנשים לא . .. .מקביל לא יכול להיות, אין מקביל"

מגיעים עם תוכנית כשהם צריכים לבקש מהוועדה לשחרורים על 

התוכנית נמצאת כאן על שולחן ? מה עושים כשיש בעיה? השליש

 (. שם." )והיא תיקח זמן ויהיה דיון, זו חקיקה. הוועדה

 .(. ש.ס –איננה במקור  הההדגש)
 

חברי הכנסת שדנו בהצעת החוק שללו כל מהלך מקביל של העברת , כפי שעולה באופן ברור .01

 1יב למש תנאי ממאסר-חזקת אסירים מכוח חוק שחרור עלהלסמכויות להפעלת הוסטלים 

 הביעה ,ובעצם הדיון המעמיק בהצעת החוק ,בכך. עד שלא יושלם הליך החקיקה באופן מלא

חקיקה )כי נושא זה ראוי שיוכרע בהסדר ראשוני עמדתה הסביבה את הגנת ועדת הפנים ו

עד להשלמת , וכי יש להימנע מכל פעולה מקבילה של רשות מרשויות השלטון בנושא( ראשית

 . הליך החקיקה באופן מלא

 



12 

 

תם להפעיל עדת הפנים הביעו נציגי משרד הרווחה את כוונוכבר בדיונים על הצעת החוק בו .01

שאלת . את ההוסטלים לשיקום האסיר באמצעות מיקור חוץ לאחר שהליך החקיקה יושלם

ר הוועדה וחברים אחרים "הפרטת ההוסטלים בידי משרד הרווחה נתקלה בהתנגדות מצד יו

 .  בוועדה
 

מיום , נים והגנת הסביבהמישיבת ועדת הפ, 3-32' עמ, 262' פרוטוקול מסראו לדוגמה 

 . 0/מסומן כנספח נצורף ומ, 1.32.33
 

 

כ "חה, ר הוועדה"בהיר יוה  5/16/11האחרון שקיימה ועדת הפנים בהצעת החוק ביום בדיון  .06

פי חוק -ם עלאת עמדת הועדה בנושא הפעלת ההוסטלים בהם שוהים אסירי ,אמנון כהן

הם לפיה יש לשמור על ההוסטלים ב, פי כל דין-המהווים אסירים על, תנאי ממאסר-שחרור על

 :שוהים אסירים מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר בידי המדינה

 

 :כהן אמנון ר"היו"

הפעלת מעונות באמצעות עובדי  –( ד)1אנחנו עוברים לסעיף 

שמספר הוסטלים , אנחנו ביקשנו. ההוסטלים, למעשה, זה. הרשות

הוסטל , הוסטל לאנשים עם מוגבלות, הוסטל לקטינים: רגישים

יישארו באחריות המדינה , תנה בשהייתו במעוןלאסיר ששחרורו הו

 ".לגבי השאר תמצאו את המינוח. בכל מקרה

 .(ש.ס -ההדגשה איננה במקור)
 

 

 320/2232' מכרז פומבי מס. 2.ב

' מכרז פומבי מס 1פרסם המשיב  16.1.16 ביום ,בכנסתשהתנהל למרות הליך החקיקה  .00

במסגרתו , "(הקודם המכרז: "להלן)ם שעניינו הפעלת הוסטלים שיקומיים לאסירי 112/6116

לשיקום  -" הוסטלים" –לציבור לקבל הצעות בדבר הפעלת שש מסגרות  1פנה המשיב 

  .כולל אסירים משוחררים על תנאי, אסירים משוחררים

 

הפעלת הוסטלים שיקומיים לאסירים משוחררים ) 320/2232' מכרז פומבי מס ב"מצ

, תורני ולאוכלוסייה מהמגזר הערבי-גזר הדתילאוכלוסיה מהמ, לאוכלוסייה הכללית

 .2/מסומן כנספח נ
 

להפרטתם של שישה הוסטלים שיקומיים לאסירים  1פעל המשיב  ,במסגרת המכרז הקודם .03

היו אמורים לעבור , פי מסמכי המכרז-על. תורני ובמגזר הערבי-במגזר הדתי, במגזר הכללי

ש בהן כדי לפגוע בחירותם ובכבוד האדם שי ,סמכויותשורה של לזכיין שיבחר בהליך המכרז 

 . תנאי ממאסר-המרצים את עונשם ושוהים בהוסטל שיקומי מכוח חוק שחרור עלשל אסירים 

 
בעמוד  9/נל' נספח טו" )קובץ נהלים להוסטלים שיקומיים"למסמכי המכרז הקודם צורף  .05

ם האסיר ואשר ידי הרשות לשיקו-שנערך על( לעתירה זו 11-16בפסקאות אוזכר לעיל )( 26
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סמכויותיו מקובץ נהלים זה ניתן ללמוד על . היווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז הקודם

 . הזכיין הפרטי לפעולמתחייב  פיהם-אשר על, השונות של מפעיל ההוסטל הפרטי

 
זכיין ולהעביר לידי כבר במכרז הקודם היה להפריט  1בכוונת המשיב סמכויות שבין ה, כך .02

סמכות  ,סמכויות חיפוש ובדיקה, ות את הסמכות לקבוע סדר יום קפדניניתן למנ, פרטי

( ראשוניםהחודשים ה תתשע)להגביל תנועתו וחירותו של אסיר הנמצא בשלב הראשון 

 ,המצוי בשלב השני לשהותו בהוסטל המגבילות את חירותו של האסיר ,וסמכויות נוספות

 . ועוד ,כלאוהחזרתו להוסטל גרת המסלהפסיק מיידית את הטיפול בסמכות לצוות ההוסטל 

 
 

סמכויות שונות  להפריט 1התכוון המשיב הקודם במסגרת המכרז כבר מהאמור עולה כי  .00

בין , סמכויות אלה כוללות. שיש בהן כדי להביא להגבלת חירותו ולפגיעה בכבודו של האסיר

טל והן בתוכו הן מחוץ להוס) מקום, זמן: במובנים רביםאת הסמכות להגביל חירותו , היתר

הקצבת , הגבלת ביקורי משפחות, ('במטבח וכו, כמה זמן ישהה האסיר בסלון: כגון –

 . וסמכות להביא להחזרתו לכלא, עריכת בדיקות וחיפושים, הפסקות

 

. במכתב בו דרשה לבטל את המכרז הקודם 1פנתה העותרת אל המשיב  69.1.16ביום  .02

נעשה בהיעדר ,  1על ידי המשיב פורסם  עמדה העותרת על כך שהמכרז אשר, במכתב זה

כהכנה , תלויה ועומדת בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה, סמכות שבדין וכשבתוך כך

הצעת חוק ממשלתית שתכליתה לעגן בחקיקה ראשית הסמכה , שנייה ושלישית ותלקריא

 . שכזו
 

מסומן  22.3.32אל המשיבים ביום  תהעותר הב העתק ממכתב המצוי ששלח"מצ

 .32/ספח נכנ
 

את טענות העותרת הוא דחה , 1המשיב העותרת מאת שקיבלה  62.6.6116במכתב מיום  .09

החל המשרד בהערכות , יחד עם הליכי החקיקה"בנימוק לפיו , בנוגע לבטלותו של המכרז

כדי , לקראת העברת הרשות לשיקום האסיר למשרד וזאת על ידי פרסום המכרזים כאמור

  ". ליצור רצף פעילות

 

היועצת המשפטית למשרד הרווחה , ד בתיה ארטמן"ב העתק ממכתבה עו"צמ

 .33/מסומן כנספח נ, והשירותים החברתיים

 

 ושבה ופנתה העותרת אלי, לעותרת בעניין המכרז הקודם 1לאור תשובתו זו של המשיב  .31

בבקשה להבהרה ביחס למקור הסמכות בחוק של משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

 .תנאי ממאסר-הוסטלים לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור עללהפעלתם של 
 

היועצת המשפטית למשרד , ד בתיה ארטמן"ב העתק ממכתבה של העותרת לעו"מצ

 .32/מסומן כנספח נ, 2.1.32הרווחה והשירותים החברתיים מיום 
 



14 

 

עתירה  2.0.6116יום בהגישה העותרת , בהיעדר תשובה למכתבה  ולאור המשך הליך המכרז .31

 10011-10-16מ "עת: ורא -בירושלים בעניין המכרז הקודם  יםמנהלילעניינים ית המשפט לב

בעתירה דאז . משרד הרווחה והשירותים החברתיים' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ

פגם העדר הסמכות לפרסמו והפגם שבהעברת  –על שני פגמים במכרז  הצביעה העותרת

 . הסמכות לשלול חירות לגורם פרטי

 

 .שא העתירהועל ביטול המכרז נ 1הודיע המשיב  01.11.16ביום  .36

 

כתב ,  69.11.6116אשר הוגשה לבית המשפט ביום , בתגובה לבקשת העותרת לפסיקת הוצאות .30

 :כי 1כ המשיב "ב

משרד הרווחה והשירותים החברתיים , כפי שעולה מעיון במכרז"

בל פנה לק, באמצעות הרשות לשיקום האסיר"( המשרד: "להלן)

כאשר , הצעות בדבר הפעלת מסגרות לשיקום אסירים משוחררים

במסגרת ההגדרות הובהר כי המשרד הוא משרד הרווחה 

והשירותים החברתיים והיחידה המזמינה היא הרשות לשיקום 

 . האסיר

מכרז זה פורסם על רקע כוונה לבצע שינוי מבני ברשות לשיקום 

טיח פעילות רצופה ושאיפה להב, האסיר והכללתה במסגרת המשרד

 . של מסגרות לשיקום אסירים משוחררים

... 

נוכח  החשיבות שרואה המשרד במתן שירותים לאסירים ...

בכוונת , כחלק ממתן שירותי רווחה לאוכלוסיה זו, משוחררים

משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפעול בזמן הקרוב במטרה 

, משוחררים ליתן שירות במסגרת הוסטלים שיקומיים לאסירים

 . "ובין היתר לפרסם מכרז לצורך כך

 

מ "עת, 22.33.2232מיום מטעם המדינה ב תגובה לבקשת העותרת לפסיקת הוצאות "מצ

 . 31/ומסומנת נ, 31123-21-32

 

באותו הגישה המדינה הודעה נוספת לבית המשפט  10.16.6116ביום , לבקשת בית המשפט .33

בהודעה חזר . שא העתירהוטה על ביטול המכרז נאודות הטעמים שעמדו ביסוד ההחלעניין 

וכן , כי המכרז בוטל משיקולים הקשורים למבנה המכרז הקודםהטענה שוב על  1המשיב 

בזמן קצר בשל פיזור  1שברור היה כי לא ניתן להעביר את הרשות לשיקום האסיר למשיב 

יידי אחר למתן היה עליו למצוא פתרון מ, 1לדברי המשיב . הכנסת הקודמת באותם ימים

 :שירותים לאסירים משוחררים

כי בכוונת משרד הרווחה והשירותים החברתיים , כמו כן הוחלט"...

לפעול בזמן הקרוב במטרה ליתן שירות במסגרת הוסטלים 

. ובין היתר לפרסם מכרז לצורך זה, שיקומיים לאסירים משוחררים
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זאת נוכח החשיבות שרואה המשרד במתן שירותים לאסירים 

והעובדה , משוחררים כחלק ממתן שירותי רווחה לאוכלוסיה זו

שברור היה שלעת הזו יש מקום למצוא פתרון אחר למתן שירותים 

אותו לא ניתן לממש  –שלא באמצעות המכרז נשוא העתירה , אלה

 ."בזמן הקרוב

 . 32/ומסומנת נ, 31123-21-32מ "בעת 31.32.2232ב ההודעה מטעם המדינה מיום "מצ

 

 לפיה, החלטה בבקשה לפסיקת הוצאותבית המשפט נתן  11.1.6110ם  ביו .35

בהתחשב בכך שהודעת המדינה על ביטול המכרז נבעה מחלק מהטעמים אשר הועלו על ידי "

 . ישולמו הוצאות המשפט לעותרת, "העותרת בכתב העתירה

 

 . 31/נמצורפת ומסומנת החלטת בית המשפט בעניין ההוצאות 

 

 361/2231מכרז פומבי . 1.ב

מיום ביטול המכרז הקודם ועד  ,בעתירה לביטול המכרז הקודם על אף טענותיו של המשיב .32

ועל אף חלוף הזמן הרב שהיה בידו  ,גם לאחר תחילת פעילותה של הכנסת החדשה, היום

פעילות החקיקה לא חידש את ו ,לו טעןלתקן את הקושי המבני  1לא פעל המשיב , לצורך כך

  .יוה להעברת הרשות לשיקום האסיר אלהמחויבת בעניין ז

 

פרסם , בהתעלמו מקיומה של הרשות לשיקום האסיר ומהליכי החקיקה בכנסת הקודמת .30

שעניינו הפעלת שבע  - 120/6110' מכרז פומבי מס –נוסף מכרז  1המשיב  62.2.6110ביום 

: להלן)   כולל שיקום אסירים על תנאי , לשיקום אסירים משוחררים ,"הוסטלים" ,מסגרות

 :1"(המכרז"

 
 הוסטל שיקומי"

שיקומית לאסירים משוחררים כהגדרתם /מסגרת טיפולית

הנמצאים בהתנייה שיפוטית על ידי ועדות השחרורים , להלן

שליד בתי הסוהר או אסירים משוחררים שהופנו על ידי יועצי 

המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות , שיקום מחוזיים

, ס מהקהילה"י עו"ע, שיקום מחוזי המקומיות באמצעות יועץ

 ."על ידי המפקח על ההוסטלים או/על ידי קציני מבחן ו

 (. למכרז 11' עמ)

 
הפעלת הוסטלים שיקומיים לאסירים משוחררים  - 361/2231' ב מכרז פומבי מס"מצ

, תורני ולאוכלוסייה מהמגזר הערבי-לאוכלוסיה מהמגזר הדתי, לאוכלוסייה הכללית

 .36/נמסומן כנספח 

                                                      
1

AB91-4310-13FD-.pirsum.gov.il/nr/exeres/0131AC1Ehttp://www-: לפרסום הממשלתי של המכרז ראה 

48D5BD7A66F0.htm 

http://www.pirsum.gov.il/nr/exeres/0131AC1E-13FD-4310-AB91-48D5BD7A66F0.htm
http://www.pirsum.gov.il/nr/exeres/0131AC1E-13FD-4310-AB91-48D5BD7A66F0.htm
http://www.pirsum.gov.il/nr/exeres/0131AC1E-13FD-4310-AB91-48D5BD7A66F0.htm
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ולא , פורסם על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות אגף התקוןזה מכרז  .32

 .באמצעות הרשות לשיקום האסיר

 

להפרטת שבעה הוסטלים שיקומיים להפעלת ו 1פועל המשיב  ,במסגרת המכרז החדש .39

 האמור, פי מסמכי המכרז-על. תורני ובמגזר הערבי-במגזר הדתי, לאסירים במגזר הכללי

לעבור לזכיין שיבחר בהליך המכרז שורה של סמכויות שיש בהן כדי לפגוע בחירותם ובכבוד 

תנאי -ושוהים בהוסטל שיקומי מכוח חוק שחרור על ,האדם של אסירים המרצים את עונשם

 . ממאסר

 
למעט השמטת  ,תנאי המכרז הנוכחי זהים כמעט לחלוטין לתנאי המכרז הקודם .51

עצמאי , א קיימת כגוף סטטוטורי"למרות שרש. אסירההתייחסות לרשות לשיקום ה

א למשרד הרווחה לא קודמו "ולמרות שהליכי החקיקה שנועדו להעביר את רש ,וייחודי

 . נוכחי תוך התעלמות מוחלטת מקיומהאת המכרז ה 1פרסם המשיב , בכנסת הנוכחית

 

בעמוד )למכרז  0כאמור בסעיף , למטרות רווחהפתוח גם למציעים הפועלים מדובר במכרז  .51

, כמו כן. ללא כוונות רווחמתנדבים עמותות שהם הוא אינו מוגבל רק למציעים ו, (למכרז 56

אלא התמחור הוא לפי מספר האסירים , "גלובאלי"התשלום עבור הפעלת ההוסטל איננו 

דמי , 1עבור כל אסיר יקבל מפעיל ההוסטל סכום קבוע בחודש מהמשיב . השוהים בהוסטל

וכן יקבל מפעיל ההוסטל את דמי  ,לם האסיר המשוחרר להוסטל בכל חודשהשתתפות שיש

גם , כלומר. שניתנים לו על ידי משרד השיכון, שכר דירה של האסיר המשוחררלהזכאות 

כאמור , באופן משמעותי האסיר המשוחרר משתתף בתשלום עבור השיקום בהוסטל

 : במכרז

( 'שלב א)ייה התעריף עבור השהות בהוסטל בתנאי פנימ 0.6.6"

ישתתף כל מטופל בעלות , בנוסף... למטופל לחודש₪  3,159הינו 

כום סיועבר למפעיל , בנוסף. בחודש₪  511כלכלתו בסך של 

כללים ואופן "על פי נוהל שכר דירה להזכאות של המטופלים 

אגף  –הטיפול באסירים משוחררים של משרד הבינוי והשיכון 

 ."אכלוס

  –ובהמשך 

אשר שהו , לום למפעיל יהיה לפי מספר המטופליםהתש 0.0.1"

 ..."במסגרת

 
 

למכרז  6.5בנספח  1צרף המשיב , תחת הפנייה לקובץ הנהלים של הרשות לשיקום האסיר .56

א שצורף למכרז "שהינו זהה לקובץ של רש" קובץ נהלים של ההוסטלים השיקומיים"החדש 

לאכוף , שהוא גורם פרטי, מוד על סמכויותיו של צוות ההוסטלניתן ללמהנהלים . הקודם

 :ולקבל החלטות בעניין חירותו של האסיר טרם שחרורו ולאחר מכן חירות שלילת
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 –מנהל ההוסטל והעובד הסוציאלי של ההוסטל בלבד  –צוות ההוסטל בסמכות  .א

 . ל קבלתו של האסיר המשוחרר להוסטלעלהחליט 

בדיקת שתן לסמים : לעניינים כגוןתקנון פנימי ביחס בסמכות צוות ההוסטל להתי .ב

היקף שיחות , יציאה עצמאית מההוסטל) התקדמות בשלבים, ונשיפה באלכוהול

, סדר היום כספי דיירים, אפטרים וביקורי בית, עזיבת המטופלים, (הטלפון ועוד

 . קשר עם המשפחה ועוד, כללי התנהגות, סנקציות, תעסוקה

לקבל החלטה במקרה של הפרות חמורות של תקנון ונהלי  צוות ההוסטלבסמכות  .ג

( ועודתקיפה מינית , אלימות קשה, הימורים, שימוש בחומרים ממכרים)ההוסטל 

. באישור סופי של מפקח ההוסטלים, על עזיבתו של האסיר המשוחרר את ההוסטל

 . האסיר יעזוב את ההוסטל ויחזור לכלא ללא דיחוי, במקרה זה

, זמני יציאה לחופשות, בין היתר, קפדני הכוללסדר יום סמך לנהל צוות ההוסטל מו .ד

זמני  ,זמני שיחות טלפון, זמני רחצה וניקיון אישי, קביעת שעות הפנאי והמנוחה

 . כיבוי אורות ועוד, זמני ביקורי משפחות, עבודה

סמכות לערוך לאסיר חיפוש  ,ך הקליטה והפיקוחכחלק מתהלי ,לצוות ההוסטל .ה

נשיפה , חיפוש בחפציו של האסיר המשוחרר ועריכת בדיקות שתן –ון כג, ובדיקות

 . ב"וכיו

צוות ההוסטל מוסמך להגביל את תנועתו וחירותו של אסיר הנמצא בשלב הראשון  .ו

בתשעת החודשים הראשונים האסיר המשוחרר אינו יכול , קרי, לשהותו בהוסטל

הצוות מוסמך בשלב השני לשהות האסיר בהוסטל . לעבודה בלבדאלא לצאת 

 . אחד בשבוע ולביקור בית פעם בחודש "אפטר"להגביל את האסיר המשוחרר ל

 

 (. לעיל 12/נמצורף ומסומן )למכרז  151עמוד  "קובץ נהלים של ההוסטלים השיקומיים": ראו

 

 

הפוגעות פגיעה , מעביר סמכויות 1המשיב  ,מכרז הקודםכמו ב, במכרז זהמהאמור עולה כי  .50

 : בסיסיותויות חמורה במספר זכ

 ; להגביל חירותו של האסירהסמכות  .א

 ;תנועתו של האסיראת הסמכות להגביל  .ב

 ; (גופניות וחיפוש בחפציובדיקות על ידי )פרטיותו של האסיר לפגוע בהסמכות  .ג

 ; (במניעת ביקורי משפחה)הסמכות להגביל את זכותו לחיי משפחה  .ד

ידי -בון ההוסטל המנוהל עלבשכרו המופקד בחש)הסמכות לשלול קניינו של האסיר  .ה

  ;(הגורם הפרטי

  .ולהביא לחזרתו לכלאשל האסיר השיקום לפגוע בזכות הסמכות כן ו .ו

 

יהיה בעל סמכות לפגוע בזכויות , אשר יפעיל את ההוסטל, לא שלטוניהגורם ה, כלומר .53

ואף להביא לפגיעה , חוקתיות של האסיר במהלך תהליך השיקום במסגרת ההוסטל

אין . ומכאן קשיותה וחומרתה של העברת סמכויות זו לידיים פרטיות – ותיומצטברת בזכוי
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אלא בצורת השיקום , שהיא בשולי תהליך השיקום, מדובר בפגיעה זעירה בזכויות אדם

שראשיתה בתנאים הדומים מאוד למאסר בבית הסוהר ואשר מחייבת , ה ביותרהנוקש

 . כמפורט לעיל, שלילת זכויות רבות

 

 הליכיםמיצוי . 6.ב

 1 אל המשיב, 6110באוקטובר  66ביום מ "החפנתה , מיד לאחר שנודע לעותרת על המכרז .55

במכרז על שני פגמים שוב הצביעה העותרת , במכתב זה. בדרישה לבטל את המכרז האחרון

לפרסם מכרז , 1המשיב , עניינו חוסר סמכות בחוק של מפרסם המכרז, האחד. האחרון

ודית והבלעדית מכוח חקיקה ראשית של רשות סטטוטורית בתחום המצוי בסמכותה הייח

הפגם השני הוא בהפרטת הסמכות לשלול חירות או לאכוף שלילת חירות של . אחרת

 1ביקשה העותרת מהמשיב ( שיפורטו להלן)לאור פגמים אלו . אסירים משוחררים על תנאי

 . לבטל את המכרז שבנדון

 

 . 31/באוקטובר מצורפת ומסומנת נ 22מיום  3פנייתה של העותרת אל המשיב 

 

 . לא קיבלה העותרת כל תשובה לפנייתה זו, נכון למועד הגשת עתירה זו .52
 

 

 

 

 

 הטיעון המשפטי .ג

 כללי .3.ג

, פעולה ללא סמכותשעניינו פגם מנהלי : בהחלטה לפרסם את המכרז הנוכחי נפלו שני פגמים .50

ם הפעלת שת על תחוהחול, אחרת חריגה מסמכות וחדירה לסמכותה של רשות סטטוטורית

והפגם השני הוא בהפרטת סמכויות שלטוניות לשלילת חירות ; ההוסטלים לשיקום אסירים

לפיה סמכויות הפעלת , בניגוד לזכויות החוקתיות לחירות ולכבוד ובניגוד להלכה הפסוקה

ומכאן החומרה הכפולה , שני הפגמים הללו קשורים זה בזה. כוח ומרות נתונות תמיד לרשות

ולא רק ; אלא היא נעשתה בחוסר סמכות, לא זו בלבד שההפרטה נעשתה: סום המכרזשבפר

אלא זו נעשתה ביחס להפרטת הסמכות לשלול , פעל בעניין זה בחוסר סמכות 1שהמשיב 

 . חירות

  

שומרת לעצמה העותרת את הזכות להעלות טענות משפטיות , התיבשל היעדר תגובה לפני .52

 .לעתירה זו התגובהלאחר קבלת 
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היעדר סמכות שבדין למשרד הרווחה לפרסם מכרז להפעלת  .2.ג

 הוסטלים לאסירים משוחררים

 

, המכרז שבנדון פורסם על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות אגף התקון .59

שה משרד הרווחה פעולה ובמכרז שפורסם ע, למעשה. בהיעדר סמכות שבדין לעשות כן

 . תשעשייתה מוטלת בדין על רשות אחר

 

 מקיף וממצה , א מהווה הסדר ספציפי"החקיקה הקיימת בעניין רש. א.2.ג

היא חקיקה  ,התנהלותהלכמו גם לפעילותה ו ,א"הקמתה של רשלהחקיקה הנוגעת ליסודה ו .21

שבבסיסה עומד עקרון עצמאותה של הרשות המשקמת אסירים , מקיפה וממצה, ספציפית

מרגע , במצב זה. לרשות מקצועית בלעדיתואשר תכליתה היא לייחד סמכויות בתחום זה 

סמכות הממשלה נסוגה מפניו ואין בידה , שקיים דין ספציפי אשר יוצר הסדר מקיף וממצה

בחקיקה ראשית מסוימת כאשר הסמכות הוענקה לרשות , כלומר. ליצור הסדר חלופי

דית כל שכן כאשר הסמכות היא ייחו, אין סמכות לממשלה לפעול באותו עניין, ספציפית

 . כפי שיופרט להלן, ובלעדית

 

 ומסדירים את פעילותה כהסדר ספציפי רשות לשיקום האסירדברי חקיקה רבים מתייחסים ל .21

תקנות הרשות לשיקום )והתקנות שהוצאו מכוחו  חוק הרשות לשיקום האסיר :ומקיף

 פיקוח)תקנות הרשות לשיקום האסיר ; 1920-ז"תשמ, (ועדה להכנת תכניות שיקום)האסיר 

תקנות הרשות לשיקום ; 1991-ן"תש, (על יחידים וגופים מתנדבים העוסקים בשיקום אסירים

-א"תשס, תנאי ממאסר-חוק שחרור על; (6111-א"תשס, (דרכי תיאום בין רשויות)האסיר 

הוראת ) תנאי ממאסר-חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על; 6111

חוק הגנה על ; 1921-א"תשמ, ם הפלילי ותקנת השביםחוק המרש; 6119-ט"תשס, (שעה

אלו מלמדים על חשיבותה וייחודה של חוקים . 6112-ו"תשס, הציבור מפני ביצוע עבירות מין

 . בהיותה הגוף היחיד האמון על פי חוק על שיקום אסירים, א בתהליך השיקום"רש

 

בחינה של ההיסטוריה , כאמור. א אינם מוטלים בספק"עצמאותה וייחודה של רשחשיבות  .26

התבססה כבר אז על רעיון  1920א בחוק ספציפי משנת "הקמתה של רשהחקיקתית מראה כי 

עצמאות זו איננה עניין . עצמאותה בתחום זהעל ייחודיותה של הרשות המשקמת אסירים ו

אלא עניין מהותי אשר מאפשר לאסירים משוחררים לפתוח דף חדש מהבחינה , טכני-ארגוני

מבלי להיות מטופלים שוב על ידי הגורמים , קהילתית ולהצליח בתהליך השיקום-תהטיפולי

כפי שהדברים באים לידי ביטוי בדברי ההסבר , שהיוו חלק מתהליך הרשעתם וענישתם

 (. לעיל  2ראה פיסקה ) 1920-ג"התשמ, רשות לשיקום האסירהצעת חוק הל

 
והמישורים הרלבנטיים לשיקומם  היא פועלת בכל החזיתות. א היא מקיפה"סמכותה של רש .20

, א בגיבוש מדיניות שיקום אסירים והוצאתה לפועל"עוסקת רש, בהיבט הכללי. של אסירים

בהקמה , בתיאום בין הגורמים השונים ופיקוח על הגופים העוסקים בשיקום אסירים
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יזום בניסוח הצעות חוק ובי, בעידוד פעילות התנדבותית ופיקוח עליה, ובפיתוח שירותי עזר

. שיקום האסיריםחשיבות וכן בהגברת המודעות הציבורית ל, מחקרים בתחום פעילותה

בהכנת תכניות שיקום , א פועלת לשיקום האסירים במתן טיפול פרטני"רש, בהיבט הפרטני

ועדת השחרורים ובפעילותה בעניינם של אסירים משוחררים ב, לאסירים לקראת שחרורם

לחוק  0סעיף : ראה. )יוע לבני משפחת האסיר המשוחרר ועודבס, בפרט ובהליך השחרור בכלל

שיקום האסירים במסגרת ההוסטלים א כוללות את סמכויות "סמכויות רש, כלומר(. א"רש

 ". חלל חקיקתי"ללא הותרת , בחקיקה ראשית ותמוסדרוהן 

 
היא ספציפית מאחר שעניינה בקבוצה מיוחדת . א היא ספציפית וממצה"סמכותה של רש .23

הדורש טיפול , החקיקה מסדירה באופן ייחודי תחום מסוים. וימת מכלל אזרחי ישראלומס

משום שחוק הרשות לשיקום , א ממצה"סמכות רש. ומומחיות מיוחדים לאותה קבוצה

הבטחת , תעסוקה, קהילה –האסיר מסדיר עד תום את תהליך השיקום על היבטיו השונים 

ומאפשר שיקום מיטבי כבר  ,א"על ידי רש  -ד חינוך ועו, שירותי בריאות, דיור, הכנסה

לחוק  0סעיף : ראה). צה לורך במעורבותם של גורמי טיפול מחוללא צו, במסגרת חוק זה

 (.א"רש

 
וחוק שחרור על תנאי ממאסר מזכירים את מי  הרשות לשיקום האסירגם מקום בו חוק  .25

רות המבחן או כאשר א עם ש"כגון כאשר נדרש תיאום של רש  - 1מזרועותיו של המשיב 

בשירות בתי  החוק מאפשר לשרות מבחן להגיש חוות דעת של שירות המבחן לועדת שחרורים

לפעול להקמת  1אין בכך כדי לבסס את סמכות המשיב  - "(ועדת שחרורים: "להלן)הסוהר 

לא ניתן ללמוד , כלומר. הוסטלים לשיקום אסירים ולהעביר את הפעלתם לידיים פרטיות

לפעול בעניין זה  ועל קיומה של סמכות רחבה שלבחוק  1ת נקודתית זו למשיב מהתייחסו

: מכלל ההן ניתן ללמוד על הלאו, למעשה. ולהפריט הוסטלים לשיקום אסירים משוחררים

 מלמדת כי אין בידו –בעניין שיקום אסירים  1שניתנה כאמור למשיב הסמכות המסוימת 

 . ה זוהוסטלים למען קבוצסמכות נרחבת להקים 

 

המעניק לה סמכות , מקיף וממצהא בחוק הסדר "ניתן לראות בסמכות שניתנה לרש, לפיכך .22

 . ספציפית

 
, על פי עקרון חוקיות המינהל. בבסיס פעולתה של הרשות המנהלית עומד עניין הסמכות .20

מכוחו מוכפפת . הסמכות שהוענקה לרשות בחוק מעניקה לה את המסגרת בתוכה היא פועלת

הרשות . הרשות מוסמכת לפעול רק מקום שהחוק הסמיך אותה לכך. הלית לחוקהרשות המנ

עקרון זה מבסס את . אף מנועה מלבצע משימות שהחוק לא הסמיך אותה לעשותן

הדמוקרטיה מאחר שהוא מחייב את הרשויות לפעול רק על בסיסם של חוקים שהתקבלו על 

. לפעולות המנהליות של הרשות גבולות ההסמכה שבחוק הם המסגרת. ידי הרשות המחוקקת

 . על הסמכה בחוק תהפעולה המנהלית חייבת להיות מושתת, למעשה

 
( 6111-ע"התש, הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין( )'כרך א) נהליימשפט מ, ארז-דפנה ברק

90- 92.  
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לא קיימת סמכות , כולל וממצה ,ספציפי מרגע שקיים דין אשר יוצר הסדר, במצב זה .22

בחקיקה מסוימת כאשר הסמכות הוענקה לרשות , כלומר. יצור הסדר אחרלממשלה ל

( ו"תשנ) נהליתיהסמכות המ, זמיר' י: ורא. אין סמכות לממשלה לפעול באותו עניין, ראשית

; 233, בעמוד 206( 5)ד מז"פ, מדינת ישראל' עיריית קריית גת נ 6912/90 ץ"בג. 002בעמוד 

ץ "בג; 191, 121( 1)ד נה"פ, מדינת ישראל' שראל נאיגוד שמאי ביטוח בי 5126/90ץ "בג

 . 069, 015( 6)ד נ"פ, שר החקלאות' דגניה נ 6206/93

 

בהסדרה המעניקה את הבכורה  ,א"מרגע שניתנה הסמכות הספציפית לרש, לאור דברים אלה .29

הן ברמת המדיניות  –לעסוק בנושא שיקום אסירים משוחררים באופן מקיף וממצה לה בלבד 

-ברק :ראו. איננה קיימת באותו נושא 1סמכותו הרחבה של המשיב   -מה הפרטנית והן בר

 .  105 - 103' בעמ נהליימשפט מ, ארז

 

הצדקה לא קיימת , מאחר שקיים מקור נורמטיבי אחר להסדר ספציפי של אותו תחום עצמו .01

ת הצדקה להפעל. להפעלת סמכות כללית לסיוע לאסירים משוחררים על ידי משרד הרווחה

קונטקט לינסן  6010/95: ורא. בעניין" חלל חקיקתי"כאשר קיים סמכות רחבה יכולה לקום 

לא , כפי שתואר לעיל, במצב הקיים(. 1992) 315, 090( 3)ד נ"פ, שר הבריאות' מ נ"בע( ישראל)

אין  1ולכן למשיב , שכזה בעניין הפעלת ההוסטלים לשיקום אסירים" חלל חקיקתי"קיים 

סמכות , כאחד מזרועות הממשלה, 1יב אמנם קיימת למש, כלומר. אמורסמכות לפעול כ

סמכות זו אינה , אולם, הרחבה יותר מהיקף הסמכות המפורש שניתן לו בחוק, ממשל כללית

בנושא שיקום אסירים משוחררים הוענקה בדין לרשות הספציפית חלה כאשר הסמכות 

 . 000 - 003 יםבעמוד נהליתיהסמכות המזמיר : ראה. אחרת

 
 

במרכזו של תפקיד עומדת היא א בלבד ו"מסורה לרשהפעלת ההוסטלים כי , יש להדגיש .01

ספינת "בבחינת , א"ההוסטלים הם ליבתה המקצועית של רש, כאמור .ההשיקום שהוענק ל

בפעילותה במיוחד לידי ביטוי  ותא בא"המקצועיות והמומחיות של רש. של הרשות" הדגל

 . המוחזקים בהוסטלים אלובעניין האסירים המשוחררים 

 
לפיכך . פעולה שעשייתה מוטלת בדין על רשות אחרת 1המשיב במכרז שפורסם עושה , לסיכום .06

כמתואר  אין סמכות לפעול 1למשיב , ובהעדר הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית לעשות כן

 . לכן יש לבטל את המכרז. ברקע העובדתי לעיל

 
 הסדרים ראשונייםהכלל בדבר . ב.2.ג

חייבים " הסדרים ראשוניים"עניינים שמסווגים כלל בדבר הסדרים ראשוניים קובע כי הכ .00

שאסור לה לכנסת לאצול את ההכרעה באותם , היינו. למצוא את פתרונם בחקיקת הכנסת

אלא חובתה של הכנסת עצמה להכריע בשאלות המרכזיות הנוגעות , עניינים לרשות המבצעת

ראו בעניין זה דבריו של נשיא בית המשפט  .לגביהם לנושאים אלו ולקבוע את המדיניות

שר ' רובינשטיין נ 0620/90צ "בבגלפסק דינו  19בסעיף  ,השופט אהרן ברק, העליון לשעבר

 :321( 5)ד נב"פ, הבטחון
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כי מקום שפעולת , כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע"

כי מן הראוי הוא , שלטון מעוגנת בתקנה או בהוראת מינהל

המדיניות הכללית ואמות המידה העקרוניות המונחות ביסוד 

הפעולה יעוגנו בחקיקה ראשית שמכוחה הותקנה התקנה או 

, יותר קובע הכלל הבסיסי" טכנית"בלשון . נעשתה הוראת המינהל

הקובעים את המדיניות הכללית ואת " הסדרים ראשוניים"כי 

ואילו , נסתצריכים להיקבע בחוק של הכ -העקרונות המנחים 

הסדרים "התקנות או הוראות המינהל צריכות לקבוע אך 

 "".משניים
 

קיים היבט נוסף של כלל זה והוא אשר מחייב את המחוקק לעשות שימוש בלשון , לצד האמור .03

הסדרים ", יואב דותןראו בעניין זה ". ראשוני"מפורשת וברורה שעה שהוא עוסק בעניין 

 : 311בעמוד , 009( ב"תשע)  6מב משפטים "ראשוניים ועקרון החוקיות החדש

 

קיים בפסיקה " כלל ההסדרים הראשוניים"לצד המובן האמור של "

עקרון ההסדרים , האחר, לפי המובן הזה. מובן אחר של העקרון

שעה שהוא אוצל את סמכותו , הראשוניים מחייב את המחוקק

שהאצילה תיעשה , "ראשוניים"לרשות המבצעת לעסוק בעניינים 

כדי שהרשות המינהלית תוכל , כלומר. לשון ברורה ומפורשתב

עליה להראות כי , "ראשוניים"לקבוע מדיניות ולפעול בעניינים 

 . קיבלה לכך הסמכה ברורה בחוק חרות

. השוני בין שני המובנים של כלל ההסדרים הראשוניים הוא חשוב

אסור למחוקק ( איסור הדלגציה)בעוד שעל פי המובן הראשון 

הרי על , "ראשוניים"ול את סמכותו למינהל הציבורי בעניינים לאצ

ובתנאי שתיעשה באופן , אצילה כזו היא מותרת, פי המובן השני

בעוד שהעקרון הראשון הוא עקרון חוקתי המגביל . ברור ומפורש

העקרון השני הוא עקרון הקשור לפרשנות של , את המחוקק עצמו

רון הפועל במישור המשפט עק, כלומר, הסמכות של רשויות מינהל

שנדרשות )בראש וראשונה לרשויות המינהל , המינהלי ומכוון

שעה שהן עוסקות , להראות אסמכתא סטטוטורית מפורשת

 ""(.ראשוניים"בהסדרים 

 

 . 109 - 105' בעמ נהליימשפט מ, ארז-דפנה ברק: גם ורא
 

 ,עניין זהכי  הביע עמדתו מאחר והמחוקק עצמו, שא עתירה זוונ לענייןרלבנטיים דברים אלה  .05

בכלל זה . ראוי שיוסדר בחקיקה ראשית ,משוחרריםאסירים  לשיקוםהוסטלים ההפעלת של 

שיש סוגיה  וידי הרשות לשיקום האסיר הינ-ברי כי עניין הפרטתם של הוסטלים המופעלים על

ללת הינה משו, חקיקה בענייןתיקון הטרם וכי כל הכרעה בנושא " הסדר ראשוני"להסדיר כ
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אשר קבעה בהחלטתה בעניין כי הליכי הרפורמה  הממשלהלדברים אלה ערה גם . תוקף

 .דרושים הכרעתו של המחוקק -ובכלל זה סוגיית ההפרטה  -ברשות לשיקום האסיר 

 

חזקתם של הל מעצם עיסוקה של הכנסת הקודמת בשאלת הפעלתם והפרטתם של הוסטלים .02

ניתן ללמוד כי נושא זה , דיוניה בהצעת החוקבמסגרת  ממאסרמשוחררים על תנאי אסירים 

ולכן פעולותיו במסגרת המכרז , 1ראוי להיות מעוגן בחוק וסמכויות בנושא לא ניתנו למשיב 

 .אינן עולות בקנה אחד עם עקרון החוקיות

 

לשם למכרז אסירים לשיקום להוציא את הפעלתם של ההוסטלים  ,1 החלטת המשיב, לפיכך .00

במסגרת בדיוני ועדת הפנים והגנת  הביע עמדתו ועצמהמחוקק ר כאשזאת  -מיקור חוץ 

ראוי להסדרה  1עניין ההפרטה והעברת הסמכויות למשיב  כי במצב החוקי הקיים הסביבה

 . לבטלהכן בית המשפט מתבקש -לעהינה החלטה משוללת תוקף ו - "הסדר ראשוני"במסגרת 

 

 

  פעולה בחוסר סמכות ובניגוד להחלטת ממשלה. ג.2.ג

ההוסטלים פרסום המכרז בעניין הפעלת  ,לטעמה של העותרת, בהמשך לדברים האמורים .02

שכן הוא סותר את החלטת  ,מהווה פעולה בחוסר סמכות 1על ידי המשיב אסירים שיקום ל

ואין הוא , מחויב להחלטת הממשלה 1המשיב . הממשלה ועומד בניגוד לעקרון החוקיות

הסמכות , יצחק זמיר: ראו. סמכות בחוקלא הוקנתה לו כל שכן מקום ש, מוסמך לחלוק עליה

המשפט הקונסטיטוציוני , רובינשטיין' א; 610-612' עמ, ע"התש, מהדורה שניה, המנהלית

האחריות ", צדוק' ח; 226' עמ, ה"התשס, ישיתשמהדורה , של מדינת ישראל

, ז"להתש, םהוצאת האגודה הישראלית לבעיות הפרלמנטריז, ספר ברקת, "המיניסטריאלית

 . 120' עמ

 

החליטה באופן מפורש כי היערכות מחודשת הממשלה , כפי שהוצג בתמצית הפרק העובדתי .09

 . ברשות לשיקום האסיר ובאופן פעולתה תיעשה לאחר סיומו של הליך חקיקה ראשית

 

הליך חקיקה שכזה החל לקרום עור וגידים בכנסת במסגרת דיוני ועדת הפנים , כאמור לעיל .21

 ,אשר דנה בהצעת חוק ממשלתית בנושא ואף ביטאה דעתה, בכנסת הקודמתסביבה והגנת ה

זאת הן בשל  ,ידי משרדי הממשלה-לפיה לא יתקיים כל הליך מקביל להליך החקיקה על

החלטת , לפיכך. והן בשל תוכנה של החלטת הממשלהשארך זמן רב של הליך חקיקה ניהולו 

תנאי -זקת אסירים מכוח חוק שחרור עלחההוסטלים לעלת לפרסם מכרז להפ 1 המשיב

 .מהווה אקט מובהק של חריגה מסמכות, ממאסר בניגוד להחלטת ממשלה

 

עניין הפעלת ב 1 זו של המשיב ופעולתכי דברים אלה מקבלים משנה תוקף לאור העובדה  .21

גם אינה מבוססת על הסמכה מפורשת בחוק משוחררים חזקתם של אסירים ההוסטלים לה

 רקתירה לעקרון החוקיות לפיו הרשות המנהלית רשאית ומוסמכת לעשות ובכך עומדת בס

פי עקרון זה רשות מנהלית נהנית אך ורק -על. את אותן פעולות שהחוק הסמיך אותה לעשותן
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תוקף אין בכוחה של -ללא הסמכה סטטוטורית ברת. מאותן סמכויות שהוענקו לה מכוח הדין

עקרון , במובן זה. אותן סמכויות שהחוק העניק להאלא את , לרשות, ואין לה, הרשות לפעול

החוקיות מהווה את אחד מהיבטיו של עקרון שלטון החוק שעל פיו על השלטון למצוא 

פעולה , לפיכך. פרי יצירתו של המחוקק הנבחר, לגיטימציה למעשיו בנורמה כללית מחייבת

הינה פעולה , קיותפי הוראה הקבועה בחוק בהתאם לעקרון החו-של רשות מנהלית שלא על

, ברוך ברכה: ראו גם. 90' בעמ נהליימשפט מ, ארז-בעניין זה דפנה ברק ורא .בחוסר סמכות

 .51' בעמ הסמכות המינהלית, יצחק זמיר; 05( ז"תשמ, כרך ראשון) משפט מינהלי

 

כי לאור החלטת הממשלה המפורשת בעניין ובהיעדר הסמכה מפורשת בחוק , עולה האמור מן .26

בהחלטתם של , משוחרריםחזקתם של אסירים הפרטתם של הוסטלים להמאפשרת ה

 . המשיבים על פרסום המכרז חרגו המשיבים מסמכותם ויש להכריז על בטלותה של החלטה זו

 

של הוסטלים לאחזקתם של הפרטתם הטענה כי הסמכות ל תיטעןגם אם , יתרה מזאת .20

מסעיף כלשהו לחוק הרשות  תנאי ממאסר נלמדת או משתמעת-אסירים מכוח חוק שחרור על

הרי היה מקום שהשר הממונה על ביצועו , תנאי ממאסר-או מחוק שחרור על לשיקום האסיר

( א)69של חוק הרשות לשיקום האסיר יתקין תקנות בנושא בהתאם לסמכותו הקבועה בסעיף 

 . לחוק הרשות לשיקום האסיר

 

 איסור אצילה של סמכות שבשיקול דעת. ד.2.ג

ולמעלה , כפי שהוצגו לעיל, במישור החוקתי ובמישור הסמכות המנהלית תעותרלצד טענות ה .23

יהיה מי גם אם , באף הזדמנות קודמת 1 ידי המשיב-אף שלא נטען כך על-ועלמן הצורך 

חזקת אסירים מכוח חוק שחרור הלמסגרות  ניתנה הסמכות להפעיל 1שיטען כי למי מהמשיב 

פרסום המכרז וקיום תטען העותרת כי , ורם פרטיובאפשרותו להעבירה לג תנאי ממאסר-על

פי הכלל בדבר -האסורה על ,בבחינת אצילת סמכות שבשיקול דעת םהינההליכים מכוחו 

 . פסיקתו הענפה של בית המשפט העליוןהמעוגן באיסור אצילה של סמכות שבשיקול דעת 

 

העל במשפט  הכלל בדבר איסור אצילה של סמכות שבשיקול דעת יסודו בעקרון, כידוע .25

אינה ניתנת לאצילה לגורם , המנהלי לפיו סמכות שניתנה לגורם מנהלי הכוללת שיקול דעת

על הרשות השלטונית למלא בעצמה אחר התפקידים השלטוניים המוטלים עליה על פי . פרטי

, כלומר. על הרשות לאצול אותן לעובד מדינה, גם כאשר החוק מאפשר לאצול סמכויות. דין

צילת הסמכויות מכוונת להסדרת חלוקת הסמכויות הפנימית בתוך גופים דוקטרינת א

הטעם לכך נעוץ בהיותו של עובד המדינה חלק ממערכת . ולא מחוצה להם, ממשלתיים

. וככזה הוא כפוף לפיקוח מינהלי ולכללי האתיקה והמשמעת של השירות הציבורי, השלטון

 3223/11צ "בג; 311( 1)ד מו "פ, ם החברותרש' נ' פיליפוביץ, 6010/91צ "בגראו בעניין זה 

ראו עוד דבריו  .616( 5)ד נח "פ, מנהל השירותים הווטרינריים' נ" תנו לחיות לחיות"עמותת 

, ראש עיריית אשדוד' הנפלינג נ 09/26צ "כבוד השופט מאיר שמגר בבג, של הנשיא לשעבר

 :("עניין הנפלינג") 531' בע, 500( 6)ד לו"פ
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כי סמכויות סטטוטוריות יוענקו לאדם , ל על הדעתאין זה מתקב"

פי דין או שאינו חלק -שאיננו משרת במערכת שכוננה על, פרטי

חובותיו וזכויותיו , ואשר מעמדו, ממערכת שלטונית מוגדרת

 ".מתמצים אך ורק בכך שנמסרו לידיו סמכויות ביצוע
 

מ "חיפה כימיקלים בע 1020/11 צ"אהרן ברק בבגכבוד השופט , לשעברהנשיא וכן דבריו של 

 :255' בע, 256( 0)ד נז"פ, היועץ המשפטי לממשלה' נ
 

הכלל הינו כי מקום שניתנת סמכות למנות אדם כאורגן של רשות "

מוסמכת או לאצול לו סמכות שלטונית צריך אותו אדם להיות 

הטעם לכך נעוץ בעובדה כי בהיותו חלק . חלק מהרשות השלטונית

הוא נתון לפיקוח כללי וכפוף לכללי אתיקה  ,מהמסגרת השלטונית

 ".ומשמעת של השירות הציבורי
 

אין כל ספק כי המכרז נשוא עתירה זו מהווה פעולה של אצילת סמכות , בעניינה של עתירה זו .22

שורה של סמכויות שבשיקול דעת יועברו לידיו של הזוכה , כפי שהובהר לעיל. שבשיקול דעת

; הסמכות להגביל חירותו של האסיר במהלך כל שעות היממה: ןהן סמכויות כגויניב -במכרז 

גוע הפרטי ובכך להגביל את חירותו ולפהסמכות להגביל תנועתו של האסיר למתחם ההוסטל 

הסמכות לאסור יציאתו של האסיר אל ; בכבודו כאדם כחלק מאכיפתו של ההליך הפלילי

הסמכות ; סדר יומו של האסיר הסמכות לקבוע את; מחוץ לכותלי המבנה בו מופעל ההוסטל

הסמכות לערוך ; הסמכות לקצוב לאסיר זמני הפסקות; למנוע מהאסיר ביקורי משפחה

והסמכות לשלול מאסיר את זכותו לשיקום  לאסיר בדיקות שתן ובדיקות סמים תקופתיות

 .ולגרום לחזרתו לריצוי עונשו במסגרת בית הסוהר

 

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על , ן בסוגיהובהתאם לפסיקת בית המשפט העליו, לפיכך .20

הפעלת שבליבן הרי  ,1 ניתנו למשיבאילו ביטול המכרז שכן עיקר עניינו בהעברת סמכויות ש

 .לידיהם של גורמים פרטיים ללא הסמכה מפורשת בחוקולא ניתן להעבירם  ,שיקול דעת

 

 ופגיעה בכבודשלילת חירות של הפרטת סמכויות  .1.ג
 

 כללי

שר האוצר ' נ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואח 6215/15צ "תקדימית בבבגבפסיקתו ה .22

קבע בית "( עניין הפרטת בתי הסוהר: "להלן( )19/11/19ניתן ביום , טרם פורסם) 'ואח

המשפט העליון כלל חוקתי לפיו העברת הסמכות לפגוע בזכותו של אדם במסגרת אכיפתו של  

פרשה זו עסקה . הינו מהלך בלתי חוקתי ,יקול כלכליהמונע מש ,ההליך הפלילי לגורם פרטי

בשאלה בדבר חוקתיותו של חוק שאפשר העברת סמכויות לניהול בית סוהר לגורם פרטי 

מטעמים חוקתיים הנוגעים להגנה על  בית המשפט ביטל את החוק. המונע משיקול כלכלי

 .הזכות החוקתית לחירות ולכבוד האדם
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הגבלת חירותו של אסיר , העליון בעניין הפרטת בתי הסוהר פי פסיקתו של בית המשפט-על .29

וככאלה יש למדינה מונופול , שמותרות רק למדינה ותפעול ןופגיעה בזכותו לכבוד האדם הינ

 ,דברים אלה יפים. לגורם פרטי המונע משיקול כלכלי ןחל איסור חוקתי על העברת. על ביצוען

 .  כפי שיובהר להלן, גם לעניינה של עתירה זו ,לטעמה של העותרת

 

 תנאי הינו אסיר לכל דבר ועניין-אסיר המשוחרר על

 א"רשעיקר פעילותה של , בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בחוק הרשות לשיקום האסיר, כידוע .91

תנאי באישור ועדת השחרורים בשירות בתי הסוהר -מתמצה בטיפול באסירים ששוחררו על

  .תנאי ממאסר-בהתאם לחוק שחרור על

 

לכל דבר ועניין  אסירתנאי הוא -אסיר המשוחרר על, תנאי ממאסר-פי חוק שחרור על-לע .91

( ה)10 יףכך למשל בסע. תנאי-בתקופת שחרורו על גם, המצוי תחת פיקוח גורמי אכיפת החוק

תנאי -מגבלות על אסיר ששוחרר על"ל מתייחס המחוקקתנאי ממאסר -שחרור עללחוק 

. וכך במרבית סעיפי החוק ..."תנאי-על אסיר ששוחרר"בקק דן המחו( א) 61' בסע ;..."ממאסר

אשר  ,הוא ממשיך להיות אסיר, אסיר אינו חדל להיות "תנאי-אסיר ששוחרר על" ,כלומר

במגבלות שהוטלו , םאלא מחוצה לה, אסיר כזה אינו שוהה בין כותלי הכלא. תנאי-שוחרר על

 . ועדת השחרוריםידי -עליו על

 

הקובעות כי אם מפר תנאי ממאסר -חוק שחרור עלניתן למצוא בהוראות לדעה זו נוסף חיזוק  .96

רשאית הועדה לבטל את השחרור ולחייב את האסיר לשאת מאסר "את תנאי השחרור  האסיר

וזאת למשל בשונה מאדם , ((א)61סעיף ) ...."כאורך תקופת התנאי או חלק ממנה שאורכו

והפר את  תנאי-עלקרה של אסיר ששוחרר במ, שכן, תנאי-עלונגזר עליו עונש מאסר  שנשפט

ועדת וכל שנדרש הוא ש. להרשיעו ולקבוע את עונשו, אין צורך להעמידו לדין, שחרורו תנאי

או עבר עבירה נוספת בתקופת ) בע כי האסיר הפר את תנאי שחרורותתכנס ותקהשחרורים 

כל . נקבע זה מכברהאסיר יוחזר לכלא להמשך ריצוי עונשו שבכדי ש (תנאי-על היותו משוחרר

 אין מנוס מהגשת, ועבר עבירה נוספת, בלבד תנאי-עלעונשו למאסר  אדם שנגזרזאת לעומת 

לרבות בהתייחס לתקופת המאסר , הרשעתו וגזירת עונשו, העמדתו לדין, כנגדו אישום כתב

 . םשנגזרה בפסק דין קודתנאי -על

צ "בגוכן  02 - 05 'עמ, 6110, הוצאת נבו, שחרור מוקדם ממאסר, שרון ליאראו לעניין זה 

אליהו  592/00צ "בג; 021ד י "פ, 'מנהל בית הסוהר המרכזי רמלה ואח' נסים ערוסי נ 10/52

 (3)ד יז"פ, ריםועדת השחרו' בן דוד נ 616/20צ "בג; 121( 0)ד לב"פ, ועדת השחרורים' דרעי נ

; 060( 0)ד נ"פ, אברהים אבו אסעד' נ היועץ המשפטי לממשלה' ואח 6163/92א "עע; 6650

אורית  1210/91א "עע; (לא פורסם) ועדת השחרורים' גבריאל בוזגלו נ 152/29( א"ת)ש"ב

 מדינת ישראל' גאנם נ-כמאל אבו 6011/10א "עע; 025( 6)ד מו"פ, מדנית ישראל' ארביב נ

 (.6110בנובמבר  60ביום ניתן )
 

הינה פעולה הנגזרת מביצוע , תנאי-כל פעולה שלטונית בנוגע לאסיר משוחרר על, לפיכך .90

אכיפת עונש המאסר שנגזר עליו ומהווה פעולת אכיפת חוק שיש בה כדי להגביל את חירותו 

http://www.law4all.co.il/ShowSubCategories.asp?T1=2&T2=11
http://www.law4all.co.il/ShowSubCategories.asp?T1=2&T2=11
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 .שיקומו של מי שהורשעמשהיא חלק מענישתו ומדובר במשימת אכיפת חוק . לפגוע בכבודוו

-עולה בברור כי אין לראות את תקופת השחרור על, מכאן. בלבד אין מדובר במשימת רווחה

ידי -תנאי כתקופה בה הופך האסיר לאזרח מן השורה המקבל שירותי שיקום ורווחה על

 .המדינה

 

 פיו-פגיעה בזכויות בחוק או על

וחירותו וחוק כבוד האדם : חוק יסוד)מאז חקיקתם של חוקי היסוד בנושא זכויות האדם  .93

שולט במשפט החוקתי העקרון לפיו פגיעה בזכויות אדם תעשה בחוק או ( חופש העיסוק: יסוד

כבוד האדם : לחוק יסוד 2עקרון חוקתי זה מעוגן בפסקת ההגבלה הקבועה בסעיף . פיו-על

, ארז-ראו בעניין זה דפנה ברק. חופש העיסוק: לחוק יסוד 3ובזו הקבועה בסעיף , וחירותו

 :99' בעמ ,נהליימ משפט
 

כי הפגיעה , בפסקת ההגבלה שלהם, שני חוקי היסוד קובעים"

לפי "או " בחוק"פיהם חייבת להיות רק -בזכויות היסוד המוגנות על

 ".מכוח הסמכה מפורשת בו... חוק

... 

הביטוי החוקתי , אם כן, הדרישה להסמכה בחוק או מכוחו היא

 ."לעקרון חוקיות המנהל
 

המוגנות במסגרת חוקי , רון זה מצוי באיסור החוקתי על פגיעה בזכויות אדםהרציונל של עק .95

צ "עוד ראו בעניין זה דבריה של השופטת דורנר בדנג. ללא הסמכה מפורשת בחוק, היסוד

 :20, 22( 3)ד מט"פ, שר האוצר' נוסייבה נ 3322/93

 

, היסוד בפסקת ההגבלה דורש כי הפגיעה תהיה בחוק או לפי חוק"

להסמכה לפגוע בזכויות יסוד יש לתת . סמכה מפורשת בומכוח ה

 ".פירוש דווקני
 

לא נמצאה כל הוראת חוק בה מעוגנת הסמכה מפורשת לגורם פרטי , פי בדיקת העותרת-על  .92

לפגוע בחירותו של אסיר ולפגוע בזכותו החוקתית לכבוד האדם כפי שמאפשר המכרז 

 . ידי המשיבות-שפורסם לאחרונה על

 

סוגיה זו נדונה בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת במסגרת הצעת החוק , יתרה מזאת .90

אפשרות שילובה של הסמכה כאמור היווה חלק , וכפי שהוצג בהרחבה לעיל בפרק העובדתי

מהליך . שהתקיים במסגרת הכנסת הקודמת, מרכזי בדיוני הוועדה בתהליך החקיקה

למוד על כוונת המחוקק שלא להפריט את החקיקה שהחל ולא הושלם בכנסת הקודמת ניתן ל

ניתן ללמוד על כוונה זו של . הסמכות להפעלת הוסטלים לשיקום אסירים באופן חד משמעי

. א חייבים להיות עובדי מדינה"לפיה עובדי רש, המחוקק גם מעמדתו שהובעה באותם דיונים

המדינה על עובדי  בעניין החלת הדין המשמעתי של עובדי, מחקיקה שעברה לאחרונה, כמו כן
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ניתן ללמוד על החשיבות שראה המחוקק באי הפרטת שירותים אלו ובהותרת ביצועם , א"רש

 . 509-531' עמ, עניין הנפלינג: ורא. על כל המשתמע מכך, בידי עובדי מדינה

 

 הפגיעה בחירות ובכבוד האדם בהפעלת ההוסטלים על ידי גורם פרטי

פעולת הרשות לשיקום האסיר ביחס לאסירים , כפי שתוצג להלן, לעמדתה של העותרת .92

הינה משימת אכיפת חוק שיש בה כדי להגביל את חירותו ולפגוע בכבודו על תנאי משוחררים 

ובהתאם לקביעתו של בית המשפט בעניין הפרטת , לפיכך. של האסיר במסגרת ריצוי עונשו

יהם של גורמים חל איסור חוקתי על העברת ביצוע של סמכויות אלה ליד, בתי הסוהר

 . פרטיים

 

חל איסור חוקתי על העברתה , בהתאם לקביעתו של בית המשפט בעניין הפרטת בתי הסוהר .99

איסור זה נובע מכך שסמכות . של הסמכות לניהולו של בית סוהר לידיו של גורם פרטי

כרוכה בפגיעה בחירות ובכבוד , אותה ביקש המחוקק להעביר לידיו של גורם פרטי, הכליאה

דינה  לפסק 66בסעיף ( בדימוס)ראו בעניין זה דבריה של נשיאת בית המשפט העליון . דםהא

 :בעניין הפרטת בתי הסוהר
 

כיוון ששלילת הזכות לחירות , לפי תפיסתנו שתפורט להלן. 22"

אישית תהא מוצדקת אך ורק אם תיעשה במטרה לקדם אינטרס 

לל את השאלה האם הגורם השו, ציבורי חיוני או להגן עליו

החירות פועל בראש ובראשונה על מנת לקדם את האינטרס 

או שמא בראש מעייניו עומד אינטרס , (יהא אשר יהא)הציבורי 

פרטי כלשהו היא שאלה קריטית הניצבת בגרעין הקשה של הזכות 

התשובה לשאלה האמורה היא בעלת חשיבות . לחירות אישית

אם לתפיסות בהת. ביחס לעצם הלגיטימיות של שלילת החירות

הפגיעה בזכות לחירות , היסוד של המחשבה המדינית המודרנית

אישית כתוצאה מהקניית הסמכות לשלילת החירות לשם אכיפת 

נובעת מכך שהמדינה מעבירה לידי , הדין הפלילי לידי גורם פרטי

; אותו גורם את אחת מסמכויותיה הבסיסיות והפוגעניות ביותר

 ."ת חלק ניכר מהלגיטימיות שלובכך מאבד השימוש באותה סמכו

 

הסמכות המוקנית בידיו של מי שמגביל את חירותו של האסיר במסגרת להיותה של אשר  .111

ראו דבריה של , אחת הסמכויות הפוגעניות ביותר שבידי המדינהאכיפתו של הדין הפלילי 

 : הלפסק דינ 65כבוד השופטת דורית ביניש בפסקה , (בדימוס)נשיאת בית המשפט העליון 

 

אחד הביטויים המובהקים לעוצמה הרבה שהייתה מאז ומתמיד "

לרשות המבצעת בישראל הוא הסמכות הנתונה לה באמצעות 

לאכוף את  -הפרקליטות ושירות בתי הסוהר , מנגנוני המשטרה

העניין שלפנינו נוגע . הוראות המשפט הפלילי בתחומי המדינה

נגנון אכיפת לאופן הפעלתו של אחד מהרכיבים המרכזיים במ
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הסמכות לשלול את חירותם של אלה  -המשפט הפלילי במדינה 

. פי הדין ונקבע כי יוטל עליהם עונש של מאסר-שהורשעו על

סמכות זו היא אחת מהסמכויות הפוגעניות ביותר המוקנות 

 ."למדינה דמוקרטית מודרנית כלפי הנתונים למרותה

 

כחלק , נה בהפעלת סמכויות שלילת חירותבעניין הבלעדיות שקיימת למדידבריה  וראוכן  .111

 :לפסק דינה 62בפסקה כאמור , ולכן אין להפריטן, בלתי נפרד מההליך הפלילי

 

כבר עמדנו על כך שבהתאם לערכי היסוד של החברה והמשטר "

בישראל הלגיטימיות של הפעלת סמכויות הכרוכות בפגיעה קשה 

סמכויות נובעת מכך שאותן , בזכות החוקתית לחירות אישית

לאחר שהאדם שכלפיו הן , מופעלות מטעם ובשם המדינה

 . מופעלות נשפט והורשע על ידי מערכת המשפט של המדינה

... 

, כמו גם יתר הסמכויות הפוגעניות הנגזרות ממנה, סמכות הכליאה

עם סמכויותיה המובהקות של המדינה מכוח , אם כן, נמנות

משטרי בדבר התאגדותה השלטונית ומבטאות את העקרון ה

המונופול המוקנה למדינה על הפעלת כוח מאורגן לשם קידום 

בהקשר זה יש לזכור כי שלב הענישה של . האינטרס הציבורי הכללי

שהורשע על ידי בית משפט מוסמך ונגזר דינו , עבריין פלוני

אלא ; בלבד של הדין הפלילי" טכני-יישומי"אינו שלב , למאסר

רד מההליך הפלילי בו נוקטת המדינה מדובר בחלק מהותי ובלתי נפ

שבלעדיו מאבדים החלקים הקודמים בהליך חלק ניכר , כלפי הפרט

כשם שהמדינה באמצעות הרשות המחוקקת , אכן. ממשמעותם

כך היא גם נושאת באחריות , אחראית להסדרת החקיקה הפלילית

לאכיפת החוק הפלילי ולענישת העבריינים בהתאם לחוק 

 ."בצעתבאמצעות הרשות המ

 

הלגיטימיות שעומדת למדינה בלבד לשלול את חירותם של אזרחיה ולאחריותה ועוד לעניין  .116

, (ימוסדב)לפסק דינה של נשיאת בית המשפט העליון  62פסקה  ורא, כריבון לאכוף את החוק

 :כבוד השופטת דורית ביניש

 

היקף הזכות לחירות אישית והסמכות לפגיעה כדין בזכות זו "

קרונות הבסיסיים של שיטת המשטר בישראל עליהם נגזרים מהע

עמדנו בדבר אחריות המדינה והפועלים מטעמה לשמירה על הסדר 

אחריות המצדיקה מתן סמכויות ; הציבורי ולאכיפת החוק הפלילי

ניתן , לפיכך. נרחבות לפגיעה בזכויות אדם בידי אותם גורמים

מפעילה לומר שכאשר המדינה באמצעות גופיה המוסמכים היא ש
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את הכוח הכופה הכרוך בשלילת חירותם של אסירים והיא 

מוענקת בכך לגיטימיות רבה , שאחראית בפועל לשלילת החירות

, אכן. יותר לפגיעה בזכות החוקתית לחירות של אותם אסירים

היא השוללת את , באמצעות שירות בתי הסוהר, כאשר המדינה

עליו על ידי בית  בהתאם לעונש שנגזר -חירותו האישית של פרט 

היא מגשימה בכך את אחריותה הבסיסית כריבון  -משפט מוסמך 

. שאחראי לאכיפת החוק הפלילי ולקידום האינטרס הציבורי הכללי

כאשר הסמכות לשלילת חירותו של הפרט ניתנת בידי , לעומת זאת

שכן העונש ; תאגיד פרטי הלגיטימיות של עונש המאסר נפגעת

, ונע בראש ובראשונה משיקולים כלכלייםנאכף על ידי גורם המ

שהם למעשה שיקולים זרים בכל הנוגע להגשמת מטרות הענישה 

 ."שהן מטרות ציבוריות

 

כאמור גם באשר להפרטת סמכויות הרשות לשיקום האסיר רלבנטיים  דברים אלה .110

, תנאי ממאסר-תנאי מכוח חוק שחרור על-בהוסטלים בהם מוחזקים אסירים ששוחררו על

מרגע שבידי מפעילי ההוסטל  .אלה מהווים אסירים לכל דבר וענייןמשוחררים אסירים שכן 

לקבוע לוח זמנים , להטיל סנקציות, להגביל ולשלול יציאות מחוץ למבנה ההוסטלהסמכות 

 –עותן יציאה מבית הסוהר או חזרה אליו וכיוצא באלה מלקבל החלטות שמש, נוקשה וקפדני

 אפילו, כלומר. שלא ניתן להעבירה לידיים פרטיות, לשלול חירותאין ספק כי מדובר בסמכות 

לא כל סמכות שלטונית יכולה הרי ש, בחקיקה ראשיתמעוגנת בעניינו היתה הסמכות להפריט 

 . לעבור לידיים פרטיות

 

ההפרטה קיים ניגוד עניינים מובנה בין ההיגיון הממלכתי של אכיפת החוק לבין במצב  .113

המטרה בהפרטה היא להשיג מטרה ציבורית ובמקביל גם לקדם את כאשר . ההיגיון העסקי

קיימת סכנה כי התמריץ הכלכלי יוביל את  –להשיא את רווחיה  ,מטרת החברה הפרטית

הזוכה במכרז להשיג תוצאות גם בדרכים שאינן עולות תמיד בקנה אחד עם האינטרס 

הביא ל, של צוות ההוסטלשיקולי חיסכון עשויים להנמיך את רמת העבודה , כך. הציבורי

ללחוץ על אסיר משוחרר להמשיך ; בצוות ההוסטל עובדים לא מיומנים דייםלהעסקתם של 

להחליט על החזרתו ; במסגרת התעסוקה על אף שהיא לא בהכרח המתאימה ביותר עבורו

לשאוף ; המידית של אסיר משוחרר על תנאי לכלא כאשר מתגלים אצלו קשיי תעסוקה

מתאימים על אף שתנאי ההוסטל לא , על מנת להשיא רווחים, אסירים רתלהחזיק כמה שיו

 . 010-012, 620( 6)לח משפטים, "מיקור חוץ בראי המשפט הציבורי", ביניש' א: ראו. לכך ועוד

 

 –פרסום המכרז על ידי המשיב מהווה העברת הסמכות לשלול חירות לידיים פרטיות , כלומר .115

חר שהיא פוגעת בחירות ובכבוד האדם של האסיר מא, פעולה עליה חל איסור חוקתי

 . המשוחרר על תנאי
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הינה פעולה בלתי משוחררים על תנאי חזקת אסירים הפרטתם של הוסטלים לה, לאור האמור .112

 .שיש להורות על בטלותה ,חוקתית

 

לפגיעה בחירותם ובכבודם של אסירים  ופי-ובהיעדר הסמכה מפורשת בחוק או על, לפיכך .110

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על , תנאי ממאסר-כוח חוק שחרור עלהמשוחררים מ

 .הליכי המכרז עד להשלמת עבודתה של הכנסת בנושאכל ביטול 

 

 

 סוף דבר

מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את העתירה , נוכח הטענות שהוצגו בפירוט בגוף העתירה .112

של הוסטלים  להפעלתםולהכריז על ביטול החלטת המשיבים שהובילה לפרסומו של מכרז 

חוק שחרור : "להלן) 6111-א"התשס, תנאי ממאסר-לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על

 . כאמור ברישא, ל ההליכים הנוגעים למכרז זהכוביטול "( תנאי ממאסר-על

 

 

 

 

 

 

 

 6110, בנובמבר 19, היום
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