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 העתירה   תמצית .א
 

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

ידו לפני כשנה ועשרה -שפורסם על, זאת לאחר שמכרז קודם, ידי גורמים שאינם שלטוניים-על

ושבמסגרתה אף נפסקו  ,בוטל בעקבות עתירה קודמת של העותרת לבית משפט זה, חודשים

משרד ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ 10711-10-16מ "עת: ראו)לטובתה הוצאות 

 (. הרווחה

 

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

 לפרסם מכרז להפעלת הוסטלים לשיקום אסירים בידי גורמים שאינם שלטוניים ללא הסמכה

הרשות לשיקום  –בתחום שהוא בסמכותה של רשות סטטוטורית אחרת , מפורשת בחוק

סוג שני של קושי מצוי בהפרטה שבהעברת הסמכות לשלול חירותם של האסירים על . האסיר

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

 -החלטה על חזרה לכלא ועוד ; ת משמעתיות שונותבחירותם וכבודם תוך הטלת סנקציו

 . לידיים פרטיות

 

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

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

מת להעברת הרשות לשיקום קודמה הצעת חוק ממשלתית בכנסת הקוד, החלטת הממשלה

 . 1האסיר למשיב 

 
נדונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הסמכות להפעיל , במסגרת הדיונים בהצעה זו

הוסטלים לשיקום אסירים וכן אפשרות העברת כלל הסמכויות הנוגעות להפעלתם לידיהם 

על אף , ה ושלישיתהצעה זו לא בשלה ולא עברה קריאה שניי. של גורמים שאינם שלטוניים

הדיונים הרבים והמאמצים הגדולים של הגורמים השונים שהשתתפו בהליך החקיקה בכנסת 

 . לא הוחל על הצעת החוק דין רציפות, כמו כן. הקודמת

 

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

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

 . צריך להיות מעוגן בחקיקה ראשית

 

 . שיוצגו בתמצית להלן, שנפלו במכרז זהפגמים סוגי שני טיעוני העותרת עוסקים ב

 : לפרסם את המכרז 1פגם חוסר הסמכות של המשיב תמצית טענות העותרת לעניין 

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

ר החל כהצעת חוק ממשלתית אש, תהליך חקיקה ומתווה לחקיקה שנדון בכנסת הקודמת

 ;ולכן יש להורות על בטלותו של המכרז, בנושא
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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

 ; ולכן יש לבטלו, ממאסר דורש מהלך חקיקה

סמכויות שבשיקול דעת האסורות להעברה  -ל הסמכויות המועברות במכרז  בהיותן ש .ד

 . יש לבטלן, לידיו של גורם פרטי

העברת סמכות לשלול חירות לידיים  העותרת לעניין הפגם שעניינו באיסורתמצית טענות 

 :פרטיות

 עליה, מהווה העברת סמכות לשלול חירות לידיים פרטיות 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

גיעה להגבלת חירותם ולפ -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 וטיבתבקש בית המשפט להורות על מ, לאור פגמים אלו

 . ההליכים הנובעים ממנו

 

 הרקע לבקשה  .ב
הרשות לשיקום , "(החוק: "להלן) 1320 –ג"תשמ, על פי חוק הרשות לשיקום האסיר .1

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

, א"הסמכות של רש. (לחוק 5 -ו 0סעיפים : ראה) שילובם בחברהבשיקומם של אסירים וב

הפעלת הוסטלים וכוללת , מקיפה וממצה, היא ייחודית, יא באה לידי ביטוי בחוקכפי שה

לאפשר לאסיר המשוחרר נועדו  עצמאותה וייחודה. לשיקום אסירים משוחררים על תנאי

שונות שהיו מעורבות בהליכי שיקום ויציאה לדרך חדשה לא באמצעות נציגי הרשויות ה

, לפי חוק זה וכן לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר. העמדתו לדין פלילי ולקביעת עונשו

א תפקיד מרכזי וייחודי בתהליך "לרש"( חוק שחרור על תנאי: "להלן) 6111-א"התשס

 . הדורש מומחיות רבה וטיפול שונה מהרגיל, שחרור אסירים מהכלא

 

א היא "סירים משוחררים על תנאי בתכנית שיקום של רשאחת המסגרות לשילוב א .6

שכן במסגרתם היא , א"ההוסטלים הם ספינת הדגל של רש. ההוסטלים השיקומיים

מעניקה את הטיפול האינטנסיבי והמקצועי ביותר לאוכלוסיית האסירים המשוחררים 

א הם "רשל כי ההוסטלים ש, יש לציין. ובכך היא ידועה במניעת רצידיביזם, הקשה ביותר

בהן נאכפת שלילת חירות ומופעלות סנקציות כלפי , מסגרות סגורות וטוטאליות

אסיר משוחרר על תנאי ממשיך להיות במעמד . האסירים משוחררים המוחזקים בהם
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המצוי תחת פיקוח הדוק של רשויות אכיפת החוק גם בתקופת השחרור על , "אסיר"

למפעיל . כנית השיקום ובכללי ההוסטלשבת םוחירותו מותנית בעמידה בתנאי, תנאי

, ההוסטל קיימת סמכות להחליט על הוצאתו מבית הסוהר של האסיר המשוחרר

כאשר הוא מפר את אחד , או להשיב אותו לבית הסוהר, בהחלטה על קבלתו להוסטל

 . מכללי ההוסטל

 

לפעול לשיפור אופן הקצאת המשאבים החליטה ממשלת ישראל  12.7.11ביום  .0

או " החלטת הממשלה: "להלן) (6121' החלטה מס)ים לשיקום אסירים הממשלתי

של הרשות לשיקום האסיר כתאגיד ל מעמדה הסטטוטורי על ידי ביטו, "(ההחלטה"

הוחלט כי . 1יב פי כל דין למש פעילויותיה וסמכויותיה עלהעברת ו, פי חוק-עצמאי על

החל טת הממשלה בהתאם להחל. תעשה בחקיקה ראשית 1א אל המשיב "העברת רש

אשר עברה גלגולים , ופורסמה הצעת חוק, 1א אל המשיב "הליך חקיקה להעברת רש

לבסוף  האשר נוסח, מתיקון לחוק ההסדרים לתיקון חוק הרשות לשיקום האסיר, שונים

בדיונים אלו . על ידם בדיונים מעמיקים ורבים נהעל ידי חברי וועדת הפנים ואשר נדו

סמכות לפעול להפעלת ההוסטלים  1כי אין למשיב  היתהנסת עמדת ועדת הפנים של הכ

עמדת ועדת הפנים והגנת הסביבה של כן . לשיקום האסירים טרם השלמת הליך החקיקה

הכנסת היתה כי אין להעביר את הסמכות להפעיל הוסטלים לשיקום אסירים משוחררים 

הצעת החוק דין הליך חקיקה זה לא הושלם ולא הוחל על . על תנאי לידיים פרטיות

 . רציפות

 

משרד הרווחה , בין הרשות לשיקום האסיר 62.2.6111ביום גם בהסכם שנתחם  .1

והשירותים החברתיים ומשרד האוצר הוסכם כי הרשות לשיקום האסיר תהפוך מתאגיד 

 . בכפוף להשלמת הליך החקיקה סטטוטורי עצמאי לשירות במשרד הרווחה

 

, האוצר –בהליך החקיקה ים אשר השתתפו הכנסת ומשרדי הממשלה השונ, כלומר .5

סברו כולם כי יש להסדיר את העברת הסמכויות  –הרווחה והמשרד לביטחון פנים 

א למשרד הרווחה בחקיקה ראשית וכי לא ניתן להפריט את ההוסטלים לשיקום "מרש

 . אסירים המשוחררים על תנאי

 

' מכרז פומבי מס 1שיב פרסם המ 16.1.16ביום , למרות הליך החקיקה שהתנהל בכנסת .2

, "(הקודם המכרז: "להלן)שעניינו הפעלת הוסטלים שיקומיים לאסירים  112/6116

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

 . על ידי גורמים פרטיים, כולל אסירים משוחררים על תנאי, לשיקום אסירים משוחררים

 

היה להפריט כבר במכרז הקודם ולהעביר לידי  1יות שבכוונת המשיב בין הסמכו, כך .7

, סמכויות חיפוש ובדיקה, ניתן למנות את הסמכות לקבוע סדר יום קפדני, זכיין פרטי

תשעת החודשים )סמכות להגביל תנועתו וחירותו של אסיר הנמצא בשלב הראשון 



5 

 

ר המצוי בשלב השני וסמכויות נוספות המגבילות את חירותו של האסי( הראשונים

סמכות לצוות ההוסטל להפסיק מיידית את הטיפול במסגרת , לשהותו בהוסטל

להפריט  1כבר במסגרת המכרז הקודם התכוון המשיב . ועוד, ההוסטל והחזרתו לכלא

. סמכויות שונות שיש בהן כדי להביא להגבלת חירותו ולפגיעה בכבודו של האסיר

, זמן: את הסמכות להגביל חירותו במובנים רבים, בין היתר, סמכויות אלה כוללות

הגבלת , איסורי יציאה, (במטבח או בחדרו בהוסטל, זמן שהיית האסיר בסלון) מקום

וסמכות להביא להחזרתו , עריכת בדיקות וחיפושים, הקצבת הפסקות, ביקורי משפחות

 . לכלא

 

בי מקור לג 1ולאחר שלא נענתה פנייתה למשיב , פרסום המכרז הקודם בעקבות .2

עתירה לבית המשפט  2.0.6116הגישה העותרת ביום , הסמכות לפרסום המכרז הקודם

המרכז האקדמי  10711-10-16מ "עת: ראה -המנהלי בירושלים בעניין המכרז הקודם 

בעניין המכרז בעתירה . משרד הרווחה והשירותים החברתיים' למשפט ולעסקים נ

פגם העדר הסמכות לפרסמו והפגם  –רז שני פגמים במכהצביעה העותרת על  הקודם

 1בעקבות הגשת העתירה הודיע המשיב  .הסמכות לשלול חירות לגורם פרטי שבהעברת

 .על ביטול המכרז נשוא העתירה 01.11.16ביום 

 

,  63.11.6116אשר הוגשה לבית המשפט ביום , לבקשת העותרת לפסיקת הוצאותות בתגוב .3

א "הכללת רש –ע הכוונה לבצע שינוי מבני הסביר המשיב כי המכרז פורסם על רק

הגישה המדינה הודעה נוספת  17.16.6116ביום , לבקשת בית המשפט.  1גרת המשיב סבמ

לבית המשפט באותו עניין אודות הטעמים שעמדו ביסוד ההחלטה על ביטול המכרז נשוא 

ים שוב על הטענה כי המכרז בוטל משיקולים הקשור 1בהודעה חזר המשיב . העתירה

וכן שברור היה כי לא ניתן להעביר את הרשות לשיקום האסיר , למבנה המכרז הקודם

היה עליו , 1לדברי המשיב . בזמן קצר בשל פיזור הכנסת הקודמת באותם ימים 1למשיב 

נתן בית  11.1.6110ביום  . םלמצוא פתרון מיידי אחר למתן שירותים לאסירים משוחררי

בהתחשב בכך שהודעת המדינה על "לפיה , צאותהמשפט החלטה בבקשה לפסיקת הו

ישולמו , "ביטול המכרז נבעה מחלק מהטעמים אשר הועלו על ידי העותרת בכתב העתירה

 . הוצאות המשפט לעותרת

 

גם לאחר תחילת פעילותה של הכנסת החדשה ועל , מיום ביטול המכרז הקודם ועד היום .11

לתקן את הקושי המבני לו  1המשיב לא פעל , אף חלוף הזמן הרב שהיה בידו לצורך כך

טען ולא חידש את פעילות החקיקה המחויבת בעניין זה להעברת הרשות לשיקום 

 . האסיר אליו

 

, בהתעלמו מקיומה של הרשות לשיקום האסיר ומהליכי החקיקה בכנסת הקודמת .11

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

כולל שיקום אסירים , לשיקום אסירים משוחררים ,"הוסטלים" ,לת שבע מסגרותהפע



6 

 

מכרז זה פורסם על ידי משרד הרווחה והשירותים . 1"(המכרז: "להלן)   על תנאי 

 .ולא באמצעות הרשות לשיקום האסיר, החברתיים באמצעות אגף התקון

 

למכרז  0בסעיף כאמור , מדובר במכרז הפתוח גם למציעים הפועלים למטרות רווח .16

והוא אינו מוגבל רק למציעים שהם עמותות מתנדבים ללא כוונות , (למכרז 56עמוד )

אלא התמחור הוא לפי , "גלובאלי"התשלום עבור הפעלת ההוסטל איננו , כמו כן. רווח

עבור כל אסיר יקבל מפעיל ההוסטל סכום קבוע . מספר האסירים השוהים בהוסטל

פות שישלם האסיר המשוחרר להוסטל בכל חודש וכן דמי השתת, 1בחודש מהמשיב 

שניתנים לו , יקבל מפעיל ההוסטל את דמי הזכאות בשכר דירה של האסיר המשוחרר

גם האסיר המשוחרר משתתף בתשלום עבור השיקום , כלומר. על ידי משרד השיכון

 . בהוסטל באופן משמעותי

ללמוד על סמכויותיו של צוות  ניתן ,שצורפו למכרז, בעניין הפעלת ההוסטליםמהנהלים  .10

לאכוף שלילת חירות ולקבל החלטות בעניין חירותו של , שהוא גורם פרטי, ההוסטל

קבלתו מבית הסוהר החלטות הנוגעות לעניין  –כגון , האסיר טרם שחרורו ולאחר מכן

עריכת בדיקות וחיפושים על גופו ; אל ההוסטל והוצאתו מההוסטל חזרה לבית הסוהר

המאפשרת , התקדמות בשלבים של הטיפול בהוסטל; חפציו של האסיר המשוחררבו

לאסיר המשוחרר חירות רבה ושהייה עצמאית במשך זמן רב יותר מחוץ להוסטל יותר 

אפטרים , ניהול סדר יום קפדני; וכן קשר טלפוני רחב יותר עם הנמצאים מחוץ להוסטל

 .הטלת סנקציותתעסוקה ו, וביקורי בית

 
הפוגעות בזכויות סמכויות לידיים פרטיות מעביר  1המשיב  במכרז זהעולה כי מהאמור  .11

הסמכות ; וולפגוע בכבודהסמכות להגביל את חירות האסיר : של האסיריםחוקתיות 

; סמכות לחדור לפרטיותו; סמכות להגביל את זכותו לחיי משפחה; להגביל את תנועתו

 . זכותו לשיקום הולם וכן הסמכות להגביל את; הסמכות לפגוע בקניינו

 
 1אל המשיב , 6110באוקטובר  66פנתה היא ביום , מיד לאחר שנודע לעותרת על המכרז .15

הצביעה , במכתב זה. ולעצור את כל הליכי המכרז בדרישה לבטל את המכרז האחרון

עניינו חוסר סמכות בחוק של , האחד. העותרת שוב על שני פגמים במכרז האחרון

לפרסם מכרז בתחום המצוי בסמכותה הייחודית והבלעדית , 1 המשיב, מפרסם המכרז

הפגם השני הוא בהפרטת הסמכות . מכוח חקיקה ראשית של רשות סטטוטורית אחרת

לאור פגמים . לשלול חירות או לאכוף שלילת חירות של אסירים משוחררים על תנאי

, ת בקשה זונכון למועד הגש. לבטל את המכרז שבנדון 1אלו ביקשה העותרת מהמשיב 

 . לא קיבלה העותרת כל תשובה לפנייתה זו

 
 

 

 

                                                      
1

AB91-4310-13FD-http://www.pirsum.gov.il/nr/exeres/0131AC1E-: 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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 נימוקים לצו ביניים .ג

 הצו המבוקש. 3.ג

לפיו מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו ביניים , לתה של בקשה זוכפי שהוצג בתחי .12

 עד למועד הכרעה סופית בעתירה 120/6110' מכרז פומבי מסהליכים הנוגעים להכל יעצרו 

 .המוגשת לצד בקשה זו

 

 

 נימוקים. 0.ג

את הליך , ובכלל זה לחברות למטרות רווח, להעביר לידיים פרטיות 1החלטת המשיב  .17

השיקום במסגרת של הוסטלים לשיקום אסירים פוגעת בצורה קשה בזכויות יסוד של 

הן בשל אי החוקתיות שבמתן סמכויות פוגעניות בידי חברות פרטיות והן בשל , האסירים

לפרטיות ולכבוד מהעברת טיפול זה , לתנועה, יות האסירים לחירותהפגיעה הצפויה בזכו

 . לידי גורמים פרטיים

 

, בין השאר על ידי צמצום עלויות, חברה פרטית פועלת בראש ובראשונה להשאת רווחיה .12

קיים חשש רציני כי בשל האינטרס של , לפיכך. שכן זוהי מטרתה העיקרית ומהותה

היא תפעיל את שיקול דעתה באופן שאינטרס זה החברה הפרטית למקסם את רווחיה 

על ידי צמצום עלויות הפעלת ההוסטל , לדוגמה. והליך השיקום בהוסטל ייפגעיגבר 

בהמלצה על קבלתו של אסיר והמשך החזקתו בהוסטל , בהעסקת צוות שאינו מיומן דיו

ת כגון העדפת החזקת אסירים עובדים והמלצה על החזר)בכפוף לשיקולים כלכליים 

, (באחריותואיננה גם אם הפסקת העבודה  –אסיר לכלא אם הוא הופסקה עבודתו 

בהבדל )התשלום עבור כל אסיר , שיקולי חסכון עשויים להנמיך את רמת הפעלת ההוסטל

גם אם החזקתם , מתמרץ קבלת והחזקת אסירים רבים בהוסטל (מתשלום גלובלי

 . אים עבורםהמתלהשגת שיקום בהוסטל איננה הולמת את צרכיהם 

 

בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו ביניים עליו  ו שלבבוא, פי ההלכה הפסוקה-על .13

אדם טבע  6532/35צ "שגבב. ומאזן הנוחות, סיכויי העתירה להתקבל: לבחון שני עניינים

מציג כבוד השופט חשין את עיקרי הכללים , (לא פורסם) המועצה הארצית לתכנון' ודין נ

 :להלן הדברים .ביניים-למתן צו

 

האחד הוא סיכוייו : ועניינם הוא שניים, כללים אלה ידועים לכל"

והאחר הוא מאזן הנוחות ובכללו , של העותר לזכות בעתירה

הנזקים העלולים להיגרם לעותר או למשיב אם יינתן או שלא 

 .יינתן צו ביניים

... 

זן מא'עיקרה של בקשה למתן צו ביניים רואה אני במה שקרוי , אכן

שימור הססטוס קוו : יהא כינויו של אותו מאזן אשר יהא -' הנוחות
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מאזן  -ב "נזקים בלתי הפיכים וכיוצ, שינויו של הססטוס קוו, אנטה

נוחות להבדילו מסיכויי העתירה לגופה שאני רואה בהן יסוד 

 ."מישני בבקשה

 

טוענת הן לעניין העותרת , כפי שפורט לעיל ובהרחבה בעתירה. סיכויי העתירה הם גבוהים .61

הכרוכים , שני פגמים אלו במכרז. פגם הסמכות בפרסום המכרז והן לעניין פגם ההפרטה

 . המוחזקים בהוסטליםאסירים המביאים לפגיעה חמורה בזכויות חוקתיות של  ,זה בזה

 

: ראו. תנאי ממאסר הינו אסיר לכל דבר ועניין-אסיר המוחזק בהוסטל מכוח חוק שחרור על .61

נסים ערוסי  17/52צ "בגוכן  05-02 'עמ, 6110, הוצאת נבו, שחרור מוקדם ממאסר ,שרון ליא

ועדת ' אליהו דרעי נ 532/77צ "בג; 021ד י "פ, 'מנהל בית הסוהר המרכזי רמלה ואח' נ

א "עע; 6657 (1)ד יז"פ, ועדת השחרורים' בן דוד נ 616/20צ "בג; 121( 0)ד לב"פ, השחרורים

( א"ת)ש"ב; 767( 0)ד נ"פ, אברהים אבו אסעד' נ פטי לממשלההיועץ המש' ואח 6161/32

' אורית ארביב נ 1210/31א "עע; (לא פורסם) ועדת השחרורים' גבריאל בוזגלו נ 152/23

ניתן ביום ) מדינת ישראל' גאנם נ-כמאל אבו 6711/17א "עע; 725( 6)ד מו"פ, מדנית ישראל

 (.6117בנובמבר  67

 

שכן פעולות  ,קבעה בעניין הפרטת בתי הסוהר חלה גם לגביוההלכה התקדימית שנ, לפיכך .66

ההליך והן מהוות חלק מ, וחירותאשר מגבילות את המדינה כלפיו הינן פעולות אכיפת חוק 

 . ושיקומו לקראת חזרתו לקהילה ריצוי עונשו של האסירמ ,הפלילי

 

לידיים להעביר את שיקום האסירים במסגרת ההוסטלים , 1החלטתו של המשיב  ,לכן .60

יות החוקתיות של האסירים ופגיעה קשה בזכוטומנת בחובה היא בלתי חוקתית , פרטיות

 . לפרטיות ולכבוד, למשפחה, לתנועה, לחירות

 

: שיפורטו להלן ,סמכותבעניין העדר נוספים טיעונים שלושה  ,כאמור ,מצטרפיםטענה זו ל .61

הטיעון ; מסגרת של הוסטליםלשיקום אסירים בא "הטיעון בעניין סמכותה הייחודית של רש

הסדר "עניין הראוי להסדרה ולעיגון בחקיקה ראשית כ 1בעניין היותה של החלטת המשיב 

ללא הסמכה  וכן הטיעון בדבר חוסר הסמכות בהעברת סמכות שבשיקול דעת; "ראשוני

 . מפורשת בחוק

 
יא חקיקה ה ,התנהלותהלכמו גם לפעילותה ו ,א"הקמתה של רשלהחקיקה הנוגעת ליסודה ו .65

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

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

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

בחקיקה ראשית מסוימת כאשר הסמכות הוענקה לרשות , רכלומ. ליצור הסדר חלופי
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כל שכן כאשר הסמכות היא ייחודית , אין סמכות לממשלה לפעול באותו עניין, ספציפית

 . כפי שיופרט להלן, ובלעדית

 

חייבים " הסדרים ראשוניים"עניינים שמסווגים כהכלל בדבר הסדרים ראשוניים קובע כי  .62

אסור לכנסת לאצול את ההכרעה באותם עניינים לרשות . תלמצוא את פתרונם בחקיקת הכנס

לנושאים אלו אלא חובתה של הכנסת עצמה להכריע בשאלות המרכזיות הנוגעות , המבצעת

מאחר והמחוקק  ,דברים אלה רלבנטיים לעניין נושא עתירה זו .ולקבוע את המדיניות לגביהם

ראוי , קום אסירים משוחרריםשל הפעלת ההוסטלים לשי, עצמו הביע עמדתו כי עניין זה

 יםהוסטלים לשיקום אסירהבכלל זה ברי כי עניין הפרטתם של . שיוסדר בחקיקה ראשית

הינה , וכי כל הכרעה בנושא טרם תיקון החקיקה בעניין" הסדר ראשוני"כראוי להסדרה 

לדברים אלה ערה גם הממשלה אשר קבעה בהחלטתה בעניין כי הליכי . משוללת תוקף

דרושים הכרעתו של  -ובכלל זה סוגיית ההפרטה  -ברשות לשיקום האסיר הרפורמה 

להוציא את הפעלתם של ההוסטלים לשיקום אסירים , 1החלטת המשיב , לפיכך. המחוקק

 . כן בית המשפט מתבקש לבטלה-למכרז לשם מיקור חוץ הינה החלטה משוללת תוקף ועל

 

מאחר . ל סמכות שבשיקול דעתלה שטענה נוספת נוגעת להיותו של הליך המכרז אצי .67

שהעברה כזו הותרה באופן זאת מבלי , סמכויות שבשיקול דעתמועברות שבמסגרת המכרז 

צ "בגראו בעניין זה ראו בעניין זה . הרי שהמכרז פסול, מפורש בחקיקה ראשית של הכנסת

חיות תנו ל"עמותת  1221/11צ "בג; 111( 1)ד מו "פ, רשם החברות' נ' פיליפוביץ, 6010/31

ראש ' הנפלינג נ 03/26צ "בג; 616( 5)ד נח "פ, מנהל השירותים הווטרינריים' נ" לחיות

היועץ ' מ נ"חיפה כימיקלים בע 1720/11צ "בג; 511' בע, 507( 6)ד לו"פ, עיריית אשדוד

 .255' בע, 256( 0)ד נז"פ, המשפטי לממשלה

 

 בניגוד, בנושא זה ת ממשלהההחלטה לפרסם את המכרז נעשתה בניגוד להחלט יש לציין כי  .62

שגילה דעתו בדיונים , ובניגוד לכוונת המחוקקשפורסמה בעקבותיה להצעת חוק ממשלתית 

לפעול במצב החוקי הקיים בתחום  1על הצעת החוק הן בעניין העדר סמכותו של המשיב 

 . ההוסטלים לשיקום אסירים והן בעניין חוסר היכולת להפריט את השירות שניתן במסגרתם

 
עצמו בהודעות לבית המשפט  1פרסום המכרז הוא בעייתי גם לאור הנימוק שהעלה המשיב  .63

לפיו המכרז הקודם בוטל בשל קושי , בעניין העתירה הקודמת שתקפה את המכרז הקודם

פועל  1לא ברור כיצד המשיב , לאור עמדתו שם. 1א טרם הועברה למשיב "שרש, מבני

כאשר הקושי המבני עליו הוא הצביע לא בא על , יותלהעברת הפעלת ההוסטלים לידיים פרט

 . פתרונו

 
ההחלטה לתת את השירות על ידי גורם . סיכויי העתירה להתקבל טובים, לאור האמור לעיל  .01

וללא הסמכה והממשלה בניגוד למדיניות ממשלת ישראל ובניגוד לכוונת המחוקק , פרטי

ותביא לפגיעה חמורה בזכויות חוקתיות , בלתי סבירה ובלתי מידתית, בלתי חוקיתהיא בחוק 

 . של האסירים
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מכלול הזכויות את על בית המשפט לשקול  ,"מאזן הנוחות"בדבר שיקול בהתייחס ל .01

, האינטרסים הציבוריים אותם מייצגת העותרת :אינטרסים המונחים על כף המאזנייםוה

הנוחות הוא  מאזןמסגרת אחד מן הנדבכים הנשקלים ב. ואלו של המשיבים מנגד, מחד

אדם טבע  6532/35צ "שגראו ב) שינוי המצב לרעהחשיבות שמירה על המצב הקיים ומניעת 

 (. שאוזכר לעיל( לא פורסם) המועצה הארצית לתכנון' ודין נ

 

המועד להגשת ההצעות אמנם הסתיים אולם , למיטב ידיעת העותרת, יש לציין כיבהקשר זה  .06

 המשמעות. דיקתן וטרם הוחלט והוכרז מיהו הזוכהוועדת המכרזים טרם סיימה את הליך ב

ואין י צדדים שלישיים המשתתפים במכרז כלפ 1טרם נוצרה התחייבות של המשיב היא כי 

בהנחה שטרם , לכן. הסתמכות של צדדים אלה על פעולתה של הרשות השלטוניתעדיין כל 

. יעים נזק משמעותיאו למצ 1לא נראה שייגרם למשיב , נמסרה לזוכה במכרז הודעת הזכייה

  .אינטרס ההסתמכות והציפייה של המציעים הוא קטן בשלב זה של המכרז, כלומר

 

מכיוון שכיום מופעלים בשלב זה הנזק שיגרם על ידי מתן צו הביניים יהיה הקטן ביותר  .00

, ימשיך להינתןהשירות . כעשרה הוסטלים לשיקום אסירים על יד הרשות לשיקום האסיר

לאור אי החלת דין רציפות על הצעת , בשלב זה. רגע מי שמפעיל את השירותשיש כ זאת מאחר

לא ברור האם המכרז הוא חלק מאותו , 1א למשיב "להעברת רש החוק על ידי הממשלה

לא  ,מבחינת האינטרס החשוב ביותר של האסירים, יחד עם זאת .שנעצר מהלך צופה פני עתיד

 . המכרז הליךעצירת אין מענה לצרכיהם בשל  ייווצר ואקום שבו

 

אי מתן צו ביניים יפגע בצורה בלתי הפיכה בסיכויי העותרת לקבל את הסעד המבוקש  .01

הינה שהמשיבים עלולים לבחור זוכה ולטעון , בעתירה שכן המשמעות של אי מתן צו הביניים

גם אם תתקבל העתירה ינהל משרד הרווחה הליך מיותר ויקר של , בנוסף". מעשה עשוי"ל

 .והנזק שייגרם למשרד הרווחה ולזוכה יגדל, והודעה לזוכהבחירת זוכה  ,ההצעותבחינת 

 

יחל יקבל הודעה על הזכייה ובמידה והעתירה תתקבל לאחר שהזוכה במכרז , יתרה מכך .05

תגרום הפסקת השירות לפגיעה קשה במטופלים בשל חשיבות הרצף , בהפעלת השירות

 .הטיפולי

 

על בניגוד למדיניות הממשלה ופ 1המשיב  שכן, וי ופסולמשקפת מנהל לק 1המשיב התנהלות  .02

במסגרת המכרז היא בניגוד  1פעולת המשיב  :בניגוד לכוונת המחוקקהמוצהרת עד כה ו

ל הממשלה להעביר את להצעת החוק הממשלתית ולכוונה המוצהרת ש, להחלטת הממשלה

א "סבר כי העברת רשמנוגדת לכוונת המחוקק ש 1פעולת המשיב , יתרה מכך ;1א למשיב "רש

 . בחקיקה ראשית  והפרטת ההוסטלים לשיקום האסיר צריכות להיות מוסדרות 1למשיב 

 

והוא חסר התייחסות לפועלה , בהתעלם מרשות סטטוטורית קיימתמכרז הוכן ה, כמו כן .07

באמצעות  להפריט 1העומדים בלב התחום אותו מעוניין המשיב , א"ולמקצועיותה של רש



11 

 

פגיעה אלא הוא גם פוגע  , בצורה חמורה בזכויות אסיריםהוא פוגע רק ש לאובכך , המכרז

 . בשלטון החוק ומהווה התנהלות שלטונית בלתי תקינהקשה 

 

האסירים המטופלים במסגרת פוגעת בשורה של זכויות יסוד מוגנות של  1המשיב התנהלות  .02

כי כאשר מועלים , האינטרס הציבורי אף מחייב  .ובאינטרס הציבורי המובהקההוסטלים 

שאינם ניתנים , לא ינקטו צעדים בלתי הפיכים, יעה בזכויות אדםטעמים עקרוניים של פג

 .בטרם ניתן לנפגעים יומם בבית המשפט, לתיקון

 

 

 והזכויות האינטרסיםסיכויי העתירה ומאזן היא כי המבקשת עמדת  ,כל האמור לעיל לאור 

 .המבוקש לטובת מתן הצו יםנוט
 

 

 

 6110בנובמבר  17, היום

 

 

 

 

      _______________ 

 ד     "עו, סיגל שהב          

 מבקשתה כ"ב                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 


