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  משיבה פורמאלית
  
  

  תגובה מטעם המשיב
  

ש  מתכבדת המדינה להגי, והארכות שניתנו02.12.13מיום  בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד

בה יתבקש בית המשפט , לפסיקת הוצאותהארוכה והמפורטת ה תבקשהודעת העותרת ותגובתה ל

  . ולהורות על מחיקת העתירה ללא צו להוצאותהנכבד לדחות את הבקשה

  

 להפעלת הוסטלים עבור אסירים 163/2013 פרסם המשרד מכרז פומבי 26.08.13ביום  .1

לרבות המועד האחרון להעברת שאלות , במכרז פורסמו המועדים הרלבנטיים. משוחררים

 כי המשיב , יודגש. 28.10.13 והמועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום 16.09.13 –הבהרה 

 הפרסום את וביצע הכללי החשב של רלבנטיותה הוראותהו החוק להוראות בהתאם פעל

, לתיתהממש הפרסום בלשכת המכרז פורסם ובנוסף, הערבית ובשפה העברית בשפה בעיתונות

 .המשרד של האינטרנט ובאתר הממשלתי הרכש מנהל באתר

, העותרת לא פנתה אל המשרד במועדים שנקבעו וגם לא באופן שנקבע לכך במסמכי המכרז .2

ולאחר שחלף המועד להגשת שאלות , בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות, אלא העבירה

. תה טענות כנגד פרסום המכרזובה העל, פניה אל שר הרווחה והשירותים החברתיים, הבהרה

נפתחה התיבה ונפתחו ההצעות שהתקבלו , משחלף המועד האחרון להגשת ההצעות, בינתיים

העותרת לא הגישה התנגדותה במועדים שנקבעו לכך בהליך המכרזי ולפיכך לא ניתן . במכרז

 . לטעון כי מיצתה את  ההליכים טרם הגשת העתירה

 דיונים בנוגע לאופן מתן חה והשירותים החברתיים הרווקיימה הנהלת משרד, במקביל .3

כי המשרד רשאי לתת את , בצד העמדה. השירותים לאוכלוסיית האסירים המשוחררים

השירותים לאוכלוסיית האסירים המשוחררים בדרך של פרסום מכרז פומבי להפעלת 



 ,ת העתירהוללא כל קשר להגש, מטעמי מדיניות שקבע שר הרווחה הנוכחי, הוחלט, ההוסטלים

מדיניות . כי בשלב זה לא יינתנו השירותים בדרך זו, או לנימוקים המשפטיים שנטענו בה

המשרד הינה לבחון את אופן התייעלותם של ההוסטלים לשיקום האסירים ותגבור פעולות 

 . שיקום האסירים בקהילה

 . הודיע המשיב לבית המשפט הנכבד על ביטול המכרז נשוא העתירה26.11.13ביום  .4

, לפיכך. כי העותרת אינה מציע פוטנציאלי במכרז ואין היא מייצגת אסיר משוחרר כלשהו, יצוין .5

אשר לא נפגע ולא יכול היה להיפגע מהחלטת , מעמדה של העותרת הינו של מעין עותר ציבורי

ינה כי המשרד פעל כדין שעה שפרסם את המכרזים להפעלת הוסטלים עמדת המשרד ה. המשרד

ההחלטה לגבי אופן הטיפול באסירים משוחררים הינה החלטה הנמצאת . לאסירים משוחררים

 .בתחום מומחיותו ואחריותו של המשרד

כיצד בכוונתו להמשיך לשרת את "יבהיר המשיב  של העותרת כי  הנוספותלעניין דרישותיה .6

 את העותרת על כוונתו לפרסם מכרז  ולעדכןרים ומהו מקור סמכותו לכךמשוחרהאסירים ה

הרי שדרישות אלה אינן קשורות , "חדש בעניין הפעלת הוסטלים לשיקום אסירים והפרטתם

סמכותו של בית משפט מלעתירה דנן ולמכרז נשוא העתירה ונדמה שהן חורגות ממסגרת הדיון ו

רת הינה מוסד לימודים אקדמי פרטי ועל המשיב אין כל העות,  בכל הכבוד הראוי. זהנכבד

העותרת רשאית להמשיך ולעקוב . חובה לפרט בפני העותרת את תוכניותיו וכוונותיו העתידיות

 יטען , מכל מקום.ורסמים ברבים כדרישות החוקפאחר פרסום מכרזים ציבוריים אשר מ

, להן כל בסיס עובדתי או משפטיהמשרד כי דרישות אלה אינן נוגעות לעתירה שבנדון ואין 

 .ולפיכך יש לדחות דרישות אלה על הסף

אשר נקבעה על ההחלטה לבטל את המכרז היא החלטה של מדיניות ,  כאמור,לשאלת ההוצאות .7

 או לטיעון  על ידי העותרתעתירהברתיים ואינה קשורה להגשת השר הרווחה והשירותים החידי 

הנותן השכלה   אקדמי פרטיותרת הינה מוסד לימודיהע,  זאת ועוד.המשפטי הנטען על ידה

באמצעות סגל במסגרת אותו מוסד  והעתירה הוגשה על ידי המרכז הקליני אשר פועל משפטית

הרי שפרט לאגרת בית המשפט שניתן להשיבה ,  משכך.ההוראה והסטודנטים ללא כוונות רווח

 . התייתרה ללא שנערך בה דיון לכך יש להוסיף כי העתירה.לא נגרמו לעותרת הוצאות כלשהן

 .המשיב מסכים להחזר האגרה בהתאם לתקנות .8

  

 בוטל  נשוא העתירהושהמכרז, ה מבלי שנערך בה כל דיוןעתירה התייתרהשמשעה , לאור האמור

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מחיקת , ללא קשר לנימוקי העתירה או לעצם הגשתה

 .העתירה ללא צו להוצאות
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