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 108/2012' פומבי מסמכרז המורה על ביטולו של צו מלפניו בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא 

 .  וזאת מהטעמים שיפורטו בעתירה זו, ")המכרז: "להלן( שעניינו הפעלת הוסטלים לאסירים
  

ועד להכרעת בית המשפט הנכבד לצד עתירה זו , הנהוגים בבית המשפט נכבד זה פי הכללים-על

בבקשת  שעניינן )במעמד צד אחד(ובקשה לצו ארעי  בינייםבקשה לצו  בזאת מוגשות, בעתירה

עד למועד הכרעה סופית  108/2012' מכרז פומבי מסל יםהנוגע כיםלעצור את כל הליהעותרת 

  .בעתירה זו
  

ובכדי שלא תסוכל מטרת העתירה ועל מנת שלא ינקטו , יפותה של העתירהבשל חשיבותה ודח

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

ובמועד שיאפשר הכרעה בעלת תוקף מחייב בטרם יתקשר מי  קדםלדון בעתירה בההנכבד 

   .נשוא עתירה זו, 108/2012' בי מסמכרז פומ מהמשיבים עם מי מהמציעים במכרז
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 תמצית העתירה  .א
בקשת העותרת להורות על ביטול החלטת המשיבים שהובילה לפרסומו עניינה של עתירה זו ב .1

, תנאי ממאסר-לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור עלמכרז להפרטתם של הוסטלים של 

 :וזאת) "תנאי ממאסר-חוק שחרור על: "להלן( 2001-א"התשס

המרכז האקדמי למשפט  2605/05צ "בג(צ בעניין הפרטת בתי הסוהר "בניגוד לפסיקת בג  .א

 ;)'שר האוצר ואח' נ' ולעסקים ואח

להגבלת חירותם ולפגיעה בזכותם לכבוד האדם  - או לפיו -בהעדר הסמכה מפורשת בחוק   .ב

 ; ידי גורמים פרטיים- תנאי ממאסר על-רור עלשל אסירים המשוחררים מכוח חוק שח

אף קיומו של הליך -ועל" הסדר ראשוני"אף היותה של החלטה זו ראויה לעיגון ב-על  .ג

 ;חקיקה תלוי ועומד בימים אלה בפני כנסת ישראל בהצעת חוק ממשלתית בנושא

בחוסר סמכות בחוק להעברת סמכויות להפעלתם ואחזקת של הוסטלים לאחזקת   .ד

פי חוק שחרור עלתנאי ממאסר לידיו של גורם פרטי בדרך של מכרז או בכל -אסירים על

 ;דרך אחרת

בניגוד להחלטת ממשלת ישראל לפיה כל שינוי באופן פעולתה של הרשות לשיקום האסיר   .ה

תנאי ממאסר -ובמערך הפעלתם של הוסטלים לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על

 ; דורש מהלך חקיקה

סמכויות שבשיקול דעת האסורות להעברה לידיו של  - מועברות בהיותן של הסמכויו ה  .ו

  .גורם פרטי
  

 תמצית הרקע העובדתי .1.א
להטיל על משרד האוצר להפיץ  )2084' החלטה מס(החליטה ממשלת ישראל  16/7/10ביום  .2

תזכיר חוק נפרד בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועם משרד המשפטים 

יבוטל מעמדה  2012בינואר  1קיקה הנדרשים כדי שעד יום אשר יכלול את תיקוני הח

ופעילויותיה וסמכויותיה , פי חוק-של הרשות לשיקום האסיר כתאגיד עצמאי עלהסטטוטורי 

 . על פי כל דין יועברו למשרד הרווחה

לידי פרק בהצעת , 18/10/10ביום , תזכיר הצעת החוק השתכלל, בהתאם להחלטת הממשלה .3

במסגרת דיוני . אשר נדונה בפני ועדת הכנסת 2012 - ו 2011כלית לשנים חוק המדיניות הכל

, )תיקוני חקיקה( 2012 -ו 2011ועדת הכנסת בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 

את עמדתו המפורשת באשר , ד אייל ינון"עו, הביע היועץ המשפטי לכנסת 2010-א"התשע

צעת החוק עצמה והעברתה לדיון נפרד לצורך בפיצול עניינה של הרשות לשיקום האסיר מה

  .בועדה מועדות הכנסת

הרשות לשיקום (' לפצל את פרק ו 31/10/10החליטה ועדת הכנסת בישיבתה מיום , לאור זאת .4

מחוק המדיניות הכלכלית ולהעבירו לדיון בועדת הפנים והגנת הסביבה של כנסת ) האסיר

 . כהכנה לקריאה שנייה ושלישית, ישראל

ונים בהצעת החוק גילתה דעתה ועדת הפנים והגנת הסביבה כי עד להשלמתו בשורה של די .5

ובכלל זה , של הליך החקיקה אין לבצע כל מהלך מקביל ליישומה של החלטת הממשלה
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נשלל כל מהלך של העברת סמכויות להפעלת הוסטלים לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור 

 . החקיקה באופן מלאתנאי ממאסר למשרד הרווחה עד השלמתו של הליך -על

לאור כוונת משרד הרווחה לאחר שורה של דיונים בהצעת החוק ולאור החלטת הממשלה ו .6

תנאי -להביא להפרטתם המלאה של הוסטלים לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על

 בו' ואח כ ראובן רבלין"חה, ר הכנסת"אל יו, פנתה העותרת במכתב 27/7/11ביום , ממאסר

חוקתיים שסוגיית הפרטתם של ההוסטלים לאחזקת אסירים מכוח עמדה על הקשיים ה

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  2605/05צ "תנאי ממאסר מעלה לאור בג-חוק שחרור על

עניין הפרטת בתי ": להלן( )19/11/09ניתן ביום , טרם פורסם( 'שר האוצר ואח' נ' ואח

 ").הסוהר

פי חוק שחרור על -פיה אסיר המשוחרר עלעיקר דבריה של העותרת נגעו להלכה המושרשת ל .7

בתקופת  גם, המצוי תחת פיקוח גורמי אכיפת החוקתנאי ממאסר הוא אסיר לכל דבר ועניין 

הינה פעולה הנגזרת מביצוע , זהכל פעולה שלטונית בנוגע לאסיר , לפיכךו תנאי-שחרורו על

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

  .לפגוע בכבודו

משימת  -ידי הרשות לשיקום האסיר -המבוצעת על המשימהובשל היותה של , לאור האמור .8

, אכיפת חוק שיש בה כדי להגביל את חירותו ולפגוע בכבודו של האסיר במסגרת ריצוי עונשו

בעניין זה . םחל איסור חוקתי על העברת ביצוע של סמכויות אלה לידיהם של גורמים פרטיי

שהעביר סמכויות כליאה לידיים , ראו פסק דינו של בית המשפט העליון אשר פסל חוק

 ).ראו עניין הפרטת בתי הסוהר(בהיותו בלתי חוקתי , פרטיות

אף שועדת הפנים והגנת הסביבה הדנה בהצעת החוק קיבלה את -אף דברים אלה ועל-על .9

שנוסחה טיוטת הצעת החוק מתוקנת בשל העותרת אשר קיבלה ביטוי העקרונית עמדתה 

משרד הרווחה והשירותים , 1המשיב  12/1/12ביום פרסם , ידי הייעוץ המשפטי לועדה-על

אחזקת אסירים ל פרטתם של הוסטליםשעניינו ה 108/2012' מכרז פומבי מס, החברתיים

אשר ביטולו מתבקש במסגרתה של  ")המכרז: "להלן( תנאי ממאסר-פי חוק שחרור על-על

 . עתירה זו
  

 תמצית הטיעון המשפטי .2.א
האיסור החוקתי על העברת הסמכות לפגיעה בזכויות אדם בשם המדינה במסגרת 

 אכיפת ההליך הפלילי לידיהם של גורמים פרטיים 
שר האוצר ' נ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואח 2605/05צ "בבגבפסיקתו התקדימית  .10

בע בית המשפט העליון כלל חוקתי לפיו העברת ק) 19/11/09ניתן ביום , טרם פורסם( 'ואח

הסמכות לפגוע בזכותו של אדם במסגרת אכיפתו של  ההליך הפלילי לגורם פרטי המונע 

פי פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין הפרטת -על. משיקול כלכלי הינו מהלך בלתי חוקתי

נה פעולה שלטונית שעל הגבלת חירותו של אסיר ופגיעה בזכותו לכבוד האדם הי, בתי הסוהר

  . המדינה לבצע בעצמה וחל איסור חוקתי על העברתה לגורם פרטי המונע משיקול כלכלי

לכל דבר ועניין  אסירתנאי הוא -אסיר המשוחרר על, תנאי ממאסר-פי חוק שחרור על-על .11

 . תנאי-בתקופת שחרורו על גם, המצוי תחת פיקוח גורמי אכיפת החוק
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 17/56צ "בגוכן  35-36 'עמ, 2003, הוצאת נבו, שחרור מוקדם ממאסר, שרון ליאראו לעניין זה 

' אליהו דרעי נ 598/77צ "בג; 381ד י "פ, 'מנהל בית הסוהר המרכזי רמלה ואח' נסים ערוסי נ

; 2257 )4(ד יז"פ, ועדת השחרורים' בן דוד נ 202/63צ "בג; 161) 3(ד לב"פ, ועדת השחרורים

; 727) 3(ד נ"פ, אברהים אבו אסעד' נ שפטי לממשלההיועץ המ' ואח 2024/96א "עע

אורית  1613/91א "עע; )לא פורסם( ועדת השחרורים' גבריאל בוזגלו נ 156/89) א"ת(ש"ב

 מדינת ישראל' גאנם נ-כמאל אבו 2701/07א "עע; 765) 2(ד מו"פ, מדנית ישראל' ארביב נ

  ).2007בנובמבר  27ניתן ביום (

הינה פעולה הנגזרת מביצוע , תנאי- בנוגע לאסיר משוחרר עלכל פעולה שלטונית , לפיכך .12

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

  . לפגוע בכבודו

פעולת הרשות לשיקום האסיר ביחס לאסירים המוחזקים בהוסטלים מכוח חוק , מכאן כי .13

ת חוק שיש בה כדי להגביל את חירותו ולפגוע משימת אכיפתנאי ממאסר הינה -שחרור על

ובהתאם לקביעתו של בית המשפט בעניין , לכן. בכבודו של האסיר במסגרת ריצוי עונשו

חל איסור חוקתי על העברת ביצוע של סמכויות אלה לידיהם של  ,הפרטת בתי הסוהר

 . גורמים פרטיים

תנאי ממאסר -ק שחרור עלהפרטתם של הוסטלים לאחזקת אסירים מכוח חו, לאור האמור .14

 .הינה פעולה בלתי חוקתית שיש להורות על בטלותה
  

 פיו-פגיעה בזכויות בחוק או על
כבוד האדם וחירותו וחוק : חוק יסוד(מאז חקיקתם של חוקי היסוד בנושא זכויות האדם  .15

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

כבוד האדם : לחוק יסוד 8עקרון חוקתי זה מעוגן בפסקת ההגבלה הקבועה בסעיף . פיו-על

, ארז-ראו בעניין זה דפנה ברק. חופש העיסוק: לחוק יסוד 4וחירותו ובזו הקבועה בסעיף 

 .99) 2010-ע"התש, הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין) ('כרך א( משפט מנהלי

לא נמצאה כל הוראת חוק בו מעוגנת , פי בדיקת העותרת-לע. דברים אלה יפים כמובן לענייננו .16

הסמכה מפורשת לגורם פרטי להביא לפגיעה בחירותו של אסיר ולפגוע בזכותו החוקתית 

 . ידי המשיבות- לכבוד האדם כפי שמאפשר המכרז שפורסם לאחרונה על

ירים פי לפגיעה בחירותם ובכבודם של אס-ובהיעדר הסמכה מפורשת בחוק או על, לפיכך .17

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על , תנאי ממאסר-המשוחררים מכוח חוק שחרור על

  .ביטול הליכי המכרז עד להשלמת עבודתה של הכנסת בנושא

  

 "הסדרים ראשוניים"הכלל בדבר 
חייבים " הסדרים ראשוניים"עניינים שמסווגים כקובע כי " הסדרים ראשוניים"הכלל בדבר  .18

שאסור לה לכנסת לאצול את ההכרעה באותם , היינו. קת הכנסתלמצוא את פתרונם בחקי

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

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

' רובינשטיין נ 3267/97צ "בבגסק דינו לפ 19השופט אהרן ברק בסעיף , המשפט העליון לשעבר

 .481) 5(ד נב"פ, שר הבטחון
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קיים היבט נוסף של כלל זה והוא אשר מחייב את המחוקק לעשות שימוש , לצד המובן האמור .19

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

 .)2כרך מב, במשפטיםוי להתפרסם צפ(ראשוניים ועקרון החוקיות החדש 

דברים אלה יפים כמובן לענייננו וזאת מאחר והמחוקק עצמו גילה דעתו כי בכוונתו לעסוק  .20

-בשאלת הפרטת הסמכויות להפעלתם של הוסטלים לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על

י כי בר" קל וחומר"על דרך ה, בעניין זה. תנאי ממאסר במסגרת הצעת החוק המונחת לפניו

ידי הרשות לשיקום האסיר הינה סוגיה במעמד -עניין הפרטתם של הוסטלים המופעלים על

הינה  -בטרם הושלם הליך החקיקה בכנסת  -וכי כל הכרעה בנושא " הסדר ראשוני"של 

לדברים אלה ערה גם ממשלת ישראל אשר קבעה בהחלטתה בעניין כי . משוללת כל תוקף

דרושים הכרעתו של  -ובכלל זה סוגיית ההפרטה  -אסיר הליכי הרפורמה ברשות לשיקום ה

 .המחוקק

ידי הרשות לשיקום -של ההוסטלים המופעלים עלהביא להפרטתם החלטת המשיבים ל, לפיכך .21

" הסדר ראשוני"בעוד הכנסת עצמה גילתה דעתה כי הנושא ראוי להסדרה במסגרת , האסיר

 . תבקש להורות על בטלותהכן בית המשפט הנכבד מ- הינה החלטה משוללת תוקף וכל
  

 ובניגוד להחלטת ממשלה חוסר סמכותפעולה ב
 אחזקתלטעמה של העותרת הליך הפרטתם של ההוסטלים ל, בהמשך לדברים האמורים .22

ממאסר מהווה פעולה בחוסר סמכות שכן הוא סותר את  תנאי- אסירים לפי חוק שחרור על

 . החלטת הממשלה ועומד בניגוד לעקרון החוקיות

ממשלת ישראל החליטה באופן מפורש כי היערכות , הוצג בתמצית הפרק העובדתיכפי ש .23

מחודשת ברשות לשיקום האסיר ובאופן פעולתה תיעשה לאחר סיומו של הליך חקיקה 

לפרסם מכרזים להפרטתם של הוסטלים  -על דעת עצמם  -החלטת המשיבים , לפיכך. ראשית

מהווה אקט , ר בניגוד להחלטת ממשלהתנאי ממאס-לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על

 .מובהק של חריגה מסמכות

דברים אלה מקבלים משנה תוקף לאור העובדה פעולתם זו של המשיבים בהפרטת ההוסטלים  .24

תנאי ממאסר גם אינה מבוססת על הסמכה -לאחזקתם של אסירים מכוח חוק שחרור על

ות המנהלית רשאית הרשמפורשת בחוק ובכך עומדת בסתירה לעקרון החוקיות לפיו 

 . את אותן פעולות שהחוק הסמיך אותה לעשותן רקומוסמכת לעשות 
, הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין) ('כרך א( משפט מנהלי, ארז-ראו בעניין זה דפנה ברק

, יצחק זמיר; 35) ז"תשמ, כרך ראשון( משפט מינהלי, ברוך ברכה: ראו גם. 97) 2010-ע"התש

 .50) ו"תשנ, ראשון כרך( הסמכות המינהלית

בהיעדר לאור החלטת הממשלה המפורשת בעניין ועמדתה של העותרת היא כי , מכל האמור .25

להפעלתם של הוסטלים חרגו המשיבים מסמכותם בפרסום המכרז , הסמכה מפורשת בחוק

 . תנאי ממאסר- לאחזקתם של אסירים מכוח חוק שחרור על
  

 איסור אצילה של סמכות שבשיקול דעת
ולמעלה , כפי שהוצגו לעיל, במישור החוקתי ובמישור הסמכות המנהלית תות העותרלצד טענ .26

יהיה מי גם אם , באף הזדמנות קודמת ידי המשיבים-אף שלא נטען כך על-ועלמן הצורך 
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מוסדות לאחזקת אסירים מכוח חוק  שיטען כי למי מהמשיבים ניתנה הסמכות להפעיל

תטען העותרת כי הפרטה שכזו , ה לגורם פרטיובאפשרותו להעביר תנאי ממאסר-שחרור על

פי הכלל בדבר איסור אצילה של -האסורה על ,הינה בבחינת אצילת סמכות שבשיקול דעת

צ "בגראו בעניין זה . פסיקתו הענפה של בית המשפט העליוןהמעוגן בסמכות שבשיקול דעת 

תנו לחיות "עמותת  4884/00צ "בג; 410) 1(ד מו "פ, רשם החברות' נ' פיליפוביץ, 2303/90

 .202) 5(ד נח "פ, מנהל השירותים הווטרינריים' נ" לחיות

אין כל ספק כי המכרז נשוא עתירה זו מהווה פעולה של אצילת , בעניינה של עתירה זו .27

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

הסמכות להגביל חירותו של האסיר במהלך כל : גוןבניהן סמכויות כ. של הזוכה במכרז

הפרטי ובכך להגביל הסמכות להגביל תנועתו של האסיר למתחם ההוסטל ; שעות היממה

הסמכות לאסור ; גוע בכבודו כאדם כחלק מאכיפתו של ההליך הפליליאת חירותו ולפ

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

הסמכות לקצוב לאסיר זמני ; הסמכות למנוע מהאסיר ביקורי משפחה; יומו של האסיר

והסמכות לשלול  הסמכות לערוך לאסיר בדיקות שתן ובדיקות סמים תקופתיות; הפסקות

 .מאסיר את זכותו לשיקום ולגרום לחזרתו לריצוי עונשו במסגרת בית הסוהר

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על , ון בסוגיהובהתאם לפסיקת בית המשפט העלי, לפיכך .28

ביטול המכרז שכן עיקר עניינו בהעברת סמכויות שניתנו למשיבים שבליבן שיקול דעת 

 .לידיהם של גורמים פרטיים וזאת ללא הסמכה מפורשת בחוק
  

 הצדדים  .ב
  תהעותר .1.ב

הינו מוסד להשכלה גבוהה המכשיר ) ac.ilwww.clb.( המרכז האקדמי למשפט ולעסקים .29

במסגרת בית הספר למשפטים פועלות . מנהל עסקים וחשבונאות, תלמידים בתחומי המשפט

, החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה, בניהן חטיבת זכויות האדם ,מספר חטיבות התמחות

חטיבות . החטיבה למשפט מסחרי והחטיבה לדיני משפחה שהחלה את פעילותה לאחרונה

וזאת לצד  ,הלימוד מקנות לסטודנטים ידע אקדמי ותיאורטי בתחום התמחותה של החטיבה

חטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט  .ההתמחותמעשית בתחום -פעילות משפטית

 - היתה זו שהובילה בהצלחה, שנים הפעילה בתחום זכויות האדם יותר מעשור, ולעסקים

 2605/05צ "את המהלך המתנגד להפרטת בתי הסוהר בישראל בבג -במעמד של עותר ציבורי 

 19ניתן ביום , טרם פורסם( 'שר האוצר ואח' נ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואח

  . )2009נובמבר 

פועלות שורה של קליניקות  ,במרכז האקדמי למשפט ולעסקים במסגרת חטיבות ההתמחות .30

הפעילות הקלינית של בית הספר . של תחומיםמשפטיות המקנות ידע תיאורטי ומעשי בשורה 

, למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים כוללת את הקליניקה לעריכת דין קהילתית

הקליניקה לשוויון וזכויות , הקליניקה לזכויות בחינוך, הקליניקה למניעת אלימות במשפחה

הקליניקה לשינוי , הקליניקה לשינוי חברתי סביבתי, הסדנה לזכויות עצורים ואסירים, אדם

הקליניקה לאינטרס הציבור בשוק ההון , הקליניקה לזכויות מהגרים, צים וחקיקה"חברתי בג
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לפרטים אודות הפעילות הקלינית של בית הספר . והקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים

 clb.ac.il/law/humanrights/clinics.htmwww.: למשפטים ראו

במסגרת פעילות הקליניקה לזכויות עצורים ואסירים פועל המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  .31

במסגרת זו לקח המרכז האקדמי . לקידום ושמירה על זכויותיהם של עצורים ואסירים

אלה בגיבוש למשפט ולעסקים חלק מרכזי בדיוני וועדת הפנים של הכנסת העוסקת בימים 

הרשות לשיקום (' בפרק וחקיקה בנוגע לעתידו של שיקום האסירים בישראל במסגרת דיוניה 

א "התשע, )תיקוני חקיקה( 2012 -ו 2011להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים ) האסיר

2010. 
 

  המשיבים .2.ב

אחראי על הוצאתו ופרסומו של מכרז  .משרד הרווחה והשירותים החברתיים - 1המשיב 

 .נשוא עתירה זו שעניינו הפעלת הוסטלים לאסירים 108/2012' ומבי מספ
הרווחה והסעד במדינת ישראל ובכלל זה פועל בתוכו המשרד הממשלתי האמון על תחום הוא 

, ופקד על מתן שירותי טיפול ופיקוח חברתימ: "אגף זה. האגף לשירותי התקון ונוער מנותק

 -הנמצאת בקצה הרצף הטיפולי, ה במצוקה קשהשיקום ומניעה לעוברי חוק ולאוכלוסיי

נמצאת בתהליכי ניתוק חברתי , מתקשה בתפקוד אישי וחברתי: חינוכי במדינת ישראל

מופקד האגף על טיפול בקורבנות , בנוסף. ובסכנת התדרדרות לעבריינות וסטייה חברתית

  www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgafNoar/Pages/AgafNoar.aspx :ראו ".פעילות עבריינית

בעל עצמאות מקצועית ותקציבית  טטוטוריסתאגיד  .הרשות לשיקום האסיר - 2 ההמשיב .32

: ראו .שהוצאו מכוחו תקנותהו 1983-ג"תשמ, שהוקם מכוח חוק הרשות לשיקום האסיר

www.pra.co.il  
  

 רקע עובדתי  .ג
   2084' החלטת ממשלת ישראל מס .1.ג

או " החלטת הממשלה: "להלן( )2084' החלטה מס(החליטה ממשלת ישראל  16/7/10ביום  .33

להטיל על משרד האוצר להפיץ תזכיר חוק נפרד בשיתוף עם משרד הרווחה  ")ההחלטה"

משפטים אשר יכלול את תיקוני החקיקה הנדרשים כדי והשירותים החברתיים ועם משרד ה

של הרשות לשיקום האסיר כתאגיד יבוטל מעמדה הסטטוטורי  2012בינואר  1שעד יום 

 . ופעילויותיה וסמכויותיה על פי כל דין יועברו למשרד הרווחה, פי חוק- עלעצמאי 

שיאפשר שילובו  תזכיר החוק יובא בפני ועדת שרים מיוחדת בלוח זמנים, פי ההחלטה-על .34

שיוגשו לכנסת במסגרת , 2012 - ו 2011בתיקוני החקיקה לעניין המדיניות הכלכלית לשנים 

 . 2011-2012אישור תקציב המדינה לשנים 

ר "ל משרד הרווחה בהשתתפות יו"להקים צוות בראשות מנכ, עוד החליטה ממשלת ישראל .35

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

או נציגיהם אשר יגבש את הפעולות הנדרשות לשם , שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה

עליהם יחליט , ובכלל זה שמירה על זכויות עובדים קבועים במטה ובמחוזות, ישום החלטה זו
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רווחה ל משרד ה"מנכ. 1/3/2011הצוות יסיים את עבודתו עד יום . בעת יישום המהלך, הצוות

נציבות שירות , בשיתוף עם אגף הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, יפעל

 . ליישום ההחלטה בהתאם להמלצות הצוות, לפי העניין, המדינה ואגף התקציבים
  

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

הופץ ביום , חקיקה ראשית בהתאם להחלטת הממשלה ומתוך הכרה כי יישומה טעון תיקוני .36

, )ביטול והקמה) (תיקון(תזכיר חוק הרשות לשיקום האסיר , בידי משרד האוצר, 22/7/2010

 ").תזכיר הצעת החוק: "להלן( 2010-ע"התש
  

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

 

שיקום ל ביטול הרשות ,ראשית: תכליתו היא משולשת, עולה מתזכיר הצעת החוקכפי ש .37

, משרד הרווחה והשירותים החברתייםהאסיר כרשות סטטוטורית והעברת סמכויותיה ל

העברת נכסים חובות ותביעות  ,שנית; 15/7/2010וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מיום 

העברת עובדים קבועים של הרשות התאגידית על , שלישית; מהרשות התאגידית למדינה

 . זכויותיהם כעובדי המשרד

משרד הרווחה והשירותים , נחתם בין הרשות לשיקום האסיר 26/8/2010ביום  ,בתוך כך .38

שיפור אופן הקצאת המשאבים : "החברתיים ומשרד האוצר הסכם הנושא את הכותר

המנהל , עליו חתומים מר נחם איצקוביץ, "סיכום תקציבי- הממשלתיים לשיקום אסירים

ות לשיקום ר הרש"יו, ק עמרורמר מאל; הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רכז רווחה , ל הרשות לשיקום האסיר ומר אהד רייפן"מנכ, אילון- ר חיים אילוז"ד; האסיר

 ). "ההסכם המשולש": להלן(באגף התקציבים משרד האוצר , א"ובסל

כי הרשות לשיקום האסיר תהפוך מתאגיד לו הוסכם בין הצדדים המשולש בהתאם להסכם  .39

בהתחשב בעצמאות המקצועית הניתנת לו בהצעת , רות במשרד הרווחהסטטוטורי עצמאי לשי

בכפוף להשלמת , וכל זאת, 11/8/2010י חקיקה ביום החוק שאושרה בועדת השרים  לעניינ

 .הליך החקיקה במסגרת דיוני ועדת הפנים ואיכות הסביבה בהצעת החוק

הנהלת , ת החוקמוצע בהצעכי במסגרת הרצון לקדם את המתווה ה, עוד הוסכם והוחלט .40

ל משרד הרווחה "תעביר את כל המידע הנדרש לוועדה בראשות מנכלשיקום האסיר הרשות 

תפעל מול עובד הרשות , תיתן גיבוי מקצועי לשינוי, לפי לוחות הזמנים שהוא ייקבע לכך

 . ותבצע כנסי הסברה אשר יקטינו את חששות העובדים ותסייע בקידום ההליך ככל שתתבקש

כל , ואולם יוגדל התקציב לפעילות שיקום אסירים, י בשל יישום מהלך זהכ, כן סוכם .41

כמפורט , יישומוהשלמתו ו, בהסכם מותנות בקידום הליך החקיקההתוספות האמורות 

 :עוד נקבע בהסכם .2010/716/מיום , 2084בהחלטת הממשלה מספר 
  

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

  . באופן חד פעמי לפעילות הרשות לשיקום האסיר ח"מלש

תהליך הצפוי , לאחר העברת החקיקה האמורה בכנסת. 2 

יעמוד תקציב הפעילות לשיקום , 2010בדצמבר  31-להסתיים עד ה

 31עד ליום  2011ח כבסיס התקציב לשנת "מלש 24האסיר על 
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תועבר פניה , לאחר העברת החקיקה כאמור, בנוסף. 2011בדצמבר 

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

יעמוד תקציב , לאחר יישום מלא של החקיקה האמורה. 3 

בבסיס התקציב לשנת (ח "מלש 30הפעילות לשיקום האמור על 

על אף . לפעילות שיקום האסיר באמצעות משרד הרווחה) 2012

יתן נ, 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

ביולי מוסכם  16מיום  2084כאמור בהחלטת ממשלה מספר . 4 

ר "ל משרד הרווחה בהשתתפות יו"להקים צוות בראשות מנכ

ל הממונה ע, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ,הרשות

או נציגיהם , נציב שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, השכר

אשר יגבש את הפעולות הנדרשות לשם יישום , )הצוות: להלן(

ובכלל זה שמירה על זכויות עובדים קבועים במטה , החלטה זו

  .בע יישום המהלך, עליהם יחליט הצוות, ובמחוזות

סיר יעשו כל הפעולות לשיקום הא 2011החל משנת התקציב . 5 

תוך התחשבות , בתיאום עם מנהלת אגף תקון במשרד הרווחה

בעצמאות המקצועית של השירות כאמור בהצעת החוק שאושרה 

  . 2010באוגוסט  11בועדת שרים ביום 

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

  ."שיקום אסירים במשרד הרווחה
  

  . 3/מסומן כנספח נ, 26/8/2010 ב העתק ההסכם המשולש מיום"מצ
  

ויישומו מותנה בהשלמת , החלטת הממשלהשל ההסכם המשולש הינו פועל יוצא , משמע .42

בהעברת סמכויות הסכם זה אינו עוסק . הצעת החוק הממשלתית בכנסתהליך החקיקה ב

  .ותפקידי הרשות לשיקום האסיר אל משרד הרווחה בטרם הושלם הליך החקיקה בכנסת
  

  וק והליכי החקיקה הנלוויםהצעת הח .2.ג

לידי פרק בהצעת , 18/10/10ביום , תזכיר הצעת החוק השתכלל, בהתאם להחלטת הממשלה .43

 . אשר נדונה בפני ועדת הכנסת 2012 - ו 2011חוק המדיניות הכלכלית לשנים 
  

 2012 -ו 2011להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים ) הרשות לשיקום האסיר(' ב פרק ו"מצ

 ,29' בעמ 18/10/10מיום  541' מס, הצעת חוק הממשלה( 2010- א"התשע, )חקיקהתיקוני (

  . 4/מסומן כנספח נ

 

תיקוני ( 2012 -ו 2011ועדת הכנסת בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים במסגרת דיוני  .44

את עמדתו המפורשת , ד אייל ינון"עו, הביע היועץ המשפטי לכנסת 2010-א"התשע, )חקיקה

פיצול עניינה של הרשות לשיקום האסיר מהצעת החוק עצמה והעברתה לדיון באשר לצורך ב

 : להלן עיקרי הדברים. נפרד בועדה מועדות הכנסת
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ביטול רשות לשיקום אסיר וקונספציה באופן שבו יש לטפל "

זה נושא שצריך להידון . באסירים זה לא נושא לחוק ההסדרים

לא , ת כלכליתהיא לא קשורה לא למדיניו.... בועדת הפנים

  ..."לא לתקציב, לצמיחה
  

הרשות לשיקום (' לפצל את פרק ו 31/10/10החליטה ועדת הכנסת בישיבתה מיום , לאור זאת .45

מחוק המדיניות הכלכלית ולהעבירו לדיון בועדת הפנים והגנת הסביבה של כנסת ) האסיר

 . כהכנה לקריאה שנייה ושלישית, ישראל
  

הצעת חוק המדיניות הכלכלית , 31/10/10מיום , עדת הכנסתמישיבת ו, 117פרוטוקול ב "מצ

חלוקת הצעת החוק וקביעת ועדות ( 2010 –א "התשע, )תיקוני חקיקה( 2012 - ו 2011לשנים 

  .5/מסומן כנספח נ, 40-46' עמ) לדיון

 

הרשות לשיקום (' קיימה ועדת הפנים והגנת הסביבה דיון ראשון בפרק ו 23/11/10ביום  .46

א "התשע, )תיקוני חקיקה( 2012 -ו 2011חוק המדיניות הכלכלית לשנים  להצעת) האסיר

2010 . 
  

מסומן , 23/11/10מיום , נים והגנת הסביבהמישיבת ועדת הפ, 287' פרוטוקול מסב "מצ

  .6/כנספח נ
  

עתידה של הרשות "בנושא , התקיים דיון נוסף בועדת הפנים והגנת הסביבה 13/6/11ביום  .47

 ".ל משרד הרווחה"ן משותף עם ועדת הכספים בהשתתפות מנכדיו -לשיקום האסיר 
  

מסומן כנספח , 13/6/11מיום , פנים והגנת הסביבהמישיבת ועדת ה 394' פרוטוקול מסב "מצ

  .7/נ
  

מעמדה לתמיכתו בביטול את המניע המרכזי ל הרשות לשיקום האסיר "מנכבדיון זה חשף  .48

 :הסטאטוטורי של הרשות לשיקום האסיר
 

כמה צריך להיות התקציב של הרשות : משלה ושאלהבאה המ"

אנחנו מוכנים : אמור. ₪מליון  30: אמרתי? לשיקום האסיר

מעבר : עם התנאים הבאים₪ מליון  30 - לתת את ה

  .למשרד הרווחה כאשר אנחנו נשמור על העובדים

 ...  

הנימוק של האוצר בעניין זה היה שזו הדרך היחידה 

  ). 9' שם בעמ." (נקודה, אסירלהעביר כסף לרשות לשיקום ה

 

ביטול המעמד הסטאטוטורי של תהליך כי הרשות לשיקום האסיר ל "בהמשך מבהיר מנכ .49

הוא בבחינת המוצא היחיד שמוצב בפניו , כפי שהוא מבין אותו, הרשות לשיקום האסיר

 : לצורך מתן פתרון הולם לשיקום אסירים בישראל
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אני . ת לנהל את המערכתמליון לא נותן לי אפשרו 14תקציב של "

ורואה לאן אנחנו , מסתכל על הדברים בצורה מאוד פרגמאטית

וזה  –אני ביקשתי , על מנת לתת מענה לכל האסירים. הולכים

לשמור שכל , שנית. לשמור על עצמאות הרשות –יתקיים 

יעברו ויישמר מקום , ותיכף נדבר גם על ההוסטלים, העובדים

זו הדרך של . טחו התקציבים לרשותיוב, שלישית, כעובדי מדינה

לתת יותר  –הרשות לתת ענה לכל אסיר ואסיר במדינת ישראל 

כהנהלה אני אמרתי שאני מקבל את . לתת יותר שיקום, הוסטלים

כי אם זו הדרך להציל את הרשות מול זה שהיא לא , המתווה הזה

אני מקבל . אני הולך על הכיוון הזה, תעשה את התפקידים שלה

ווה הזה כי זו הדרך להביא לכך שאני אתן מענה את המת

". לא יכול, לכל אסירים שאני לא יכול לתת להם היום

  ). 10' בעמ, שם(

  

אף - למרות הדיונים המעמיקים בהצעת החוק בועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ועל .50

שהכנסת עצמה גילתה דעתה כי ברצונה לבחון עריכתה של רפורמה בתחום באמצעות חקיקה 

לקיים הליך עמדה לפיה בדעתו , ל משרד הרווחה"המשנה למנכ, מר מנחם וגשלמציג , ראשית

ללא קשר , משרד הרווחה הרשות לשיקום האסיר אלמקביל של שינוי מבני והעברת סמכויות 

 :לדיונים בהצעת החוק
 

שהיום מאז , ל הרשות לשיקום האסיר"ויגיד לך מנכ, אתה יודע"

  .יש מגמה לבדוק, שר הזהנוצרה המגמה הזאת של הק

האם אי אפשר לאחד את ההוסטל לגברים האלימים שמנהל שירות 

המבחן למבוגרים ואת ההוסטל לגברים אלימים שצריך לנהל 

האם אי ? הרשות לשיקום האסיר ולעשות אותם בפעולה משותפת

אפשר לעשות פעולות משותפות בכל הנושא של עברייני מין לפי 

  ? ן שניתן לבצע אותן ביחדחוק שיקום עברייני מי

במשך שנים היה .. ההוסטל התורני. קחו את ההוסטל התורני, אבל

והרשות תמכה בהם , הם גייסו להם הכסף. בתקציב תמיכות

הוא לא היה כמו ההוסטלים האחרים ברשות . בסכום מסוים

אנחנו בעצה אחת עם הרשות לשיקום האסיר . לשיקום האסיר

המערך של המכרזים ובונים את מערך כשאנחנו בונים את . כרגע

בנינו את ההוסטל התורני בצורה כזאת שאם עד היום , התעריפים

הוא עומד לקבל , שקל על כל אסיר 2,000הוא קיבל בסדר גודל של 

  .מעוגן במכרז, אסיר מעוגן בתעריף שקל לכל 4,000עכשיו 

הפירוש של זה הוא שאני חושב שצריך לעשות את שני 

  ). 16-17' עמ, שם". (בילהתהליכים במק
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יושב ראש ועדת הכספים  ידי-על הסף עלנדחית של מהלך מקביל להליך החקיקה הצעה זו  .51

 : קבעכ משה גפני אשר "חה
 

. ההוסטל התורני סגור .מקביל לא יכול להיות, אין מקביל"

יש בעיה עכשיו שאנשים לא מגיעים עם תוכנית כשהם צריכים 

? מה עושים כשיש בעיה? השליש לבקש מהוועדה לשחרורים על

והיא , זו חקיקה. התוכנית נמצאת כאן על שולחן הוועדה

  ). שם." (תיקח זמן ויהיה דיון

  

חברי הכנסת שדנו בהצעת החוק שללו כל מהלך מקביל של העברת , כפי שעולה באופן ברור .52

 למשרד תנאי ממאסר-לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור עלסמכויות להפעלת הוסטלים 

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

גילתה ועדת הפנים ואיכות הסביבה את דעתה כי נושא זה ראוי שיוכרע בהסדר ראשוני 

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

 . ן מלאלהשלמת הליך החקיקה באופ

לאחזקת אסירים מכוח  ובמענה לדיון בנושא אופן הפעלתם העתידי של ההוסטלים, לצד זאת .53

בידי זכיינים פרטיים לאחר הליך של הפרטה שבדעת משרד תנאי ממאסר -חוק שחרור על

 :כך מר וגשלל משרד הרווחה "משיב המשנה למנכ, ה לבצע עם העברת הסמכויות אליוחהרוו
  

זה כרגע גם בתעריפים ברורים וגם במכרזים אנחנו מעגנים את "

ואני כבר אומר לך שבעצה אחת עם הרשות אנחנו כבר , ברורים

עכשיו בוועדת התעריפים הכפלנו את התעריף שהיה לפני כן לגבי 

ולגבי האחרים הוספנו שם , ההוסטל של האסירים התורניים

  ).19-10 –' בעמ, שם." (לפחות רבע
  

 –ל הרשות לשיקום האסיר החליטו "בשיתוף פעולה של מנכוחה משרד הרו, עיננו הרואות .54

כי בניגוד להחלטת ממשלת ישראל ועוד בטרם החליטה כנסת  - ללא הסמכה מפורשת בחוק 

ישראל לקבל את הצעת החוק הממשלתית ובהתעלם מהעובדה כי ועדת הפנים והגנת הסביבה 

לאחזקת  ה של ההוסטליםודנה בין היתר בשאלת ההפרט יושבת בעניין זה על המדוכה

לבצע הליך של הפרטת  יםמתחילהם כי  - תנאי ממאסר-אסירים מכוח חוק שחרור על

  . ההוסטלים בדרך של פרסום מכרז

בעקבות  4/8/2011מיום , ל הרשות לשיקום האסיר אל מר נחום איצקוביץ"ממכתבו של מנכ .55

ל משרד הרווחה "כמנ, פנה מר נחום איצקוביץ 13/6/2011ביום מתברר כי , דיון זה

, מנהל אגף בכיר לתקצוב וכלכלה במשרד הרווחה, והשירותים החברתיים אל מר חנן פריצקי

מכתב ": לןלה( למשרד הרווחה ח"שמליון  10בבקשה להכין פניה לאוצר להעברת סכום בסך 

 "). הרשות לשיקום האסירל "מנכ
  

  . 8/מסומן כנספח נ, 4/8/2011מיום , ל הרשות לשיקום האסיר"ב העתק מכתבו של מנכ"מצ
  

  : ל הרשות לשיקום האסיר"ראו דבריו של מנכ .56
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למר חנן ) ב"מצ( 13.06.2011בהתאם לזאת ובהמשך למכתבך מיום "

, מנהל אגף בכיר לתקצוב וכלכלה במשרד הרווחה –פריצקי 

בבקשה להכין פניה , בעקבות דיון שנערך בועדת הפנים של הכנסת

לצורך למשרד הרווחה ₪ מליון  10לאוצר להעברת סכום בסך 

והעברת ההוסטלים של הרשות תגבור פעולות הרשות 

₪ מליון  7אני פונה אליך בבקשה לאשר העברת , למיקור חוץ

בהתאם , 2011מהתקציב המובטח לרשות לשיקום האסיר לשנת 

נבקש כי יועברו לידי  2011לקראת סוף שנת . לפירוט המובא להלן

א "זאת לאור מחויבותה של רש. םהנותרי₪ מליון  3הרשות 

קידום העברת החוק בועדת : למתווה והתקדמות התהליך

סיום כתיבת המכרזים להוצאת , הפנים של הכנסת

, והתקדמות המגעים בין ההסתדרות ההוסטלים למיקור חוץ

  ." האוצר והנציבות
  

בחוק  על דעת עצמם וללא כל הסמכהבעוד משרד הרווחה והרשות לשיקום האסיר פועלים  .57

תנאי - לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור עללקידום הליך המכרזים להפרטת הוסטלים 

קיימה ועדת הפנים והגנת הסביבה דיון  5/7/2011ביום , ואף מגייסים תקציבים לכך ממאסר

מהדברים המוצגים בדיון זה ומאלה שאינם מדווחים , כפי שיובהר להלן. נוסף בהצעת החוק

כי משרד הרווחה והרשות לשיקום האסיר עולה , גנת הסביבה בכנסתלחברי ועדת הפנים וה

 . אינם פועלים בשקיפות ראויה
 

מסומן כנספח , 5/7/2011מיום , ים והגנת הסביבהמישיבת ועדת הפנ 412' פרוטוקול מסב "מצ

  .9/נ
  

בשעה שאנשי משרד הרווחה והרשות לשיקום האסיר יוצקים תוכן ממשי , לדוגמה כך .58

להביא להפרטה מלאה של  - שאינה נתמכת בכל הסמכה בחוק  -טית לשאיפתם הפר

ידי הרשות - המופעלים עלתנאי ממאסר - לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור עלההוסטלים 

מבקש לדון בסוגייה כ אמנון כהן "חה, ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"יו, לשיקום האסיר

תוך תפיסה כי הכרעה  הצעת החוקעקרונית זו במסגרת דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה ב

 . )חקיקה ראשית(בסוגייה זו הינה משמעותית וחשובה ודורשת עיגונה בהסדר ראשוני 

ידי אנשי משרד הרווחה והרשות לשיקום האסיר בפני חברי ועדת - המצג המוצג על, יתרה מכך .59

צעת החוק הינו מהלך של הפנים והגנת הסביבה בכנסת הוא שהמהלך המוצע במסגרת ה

שכן עוסקים בביטול מעמדה העצמאי של הרשות לשיקום האסיר והכפפתה באופן " הלאמה"

הם יודעים כי לאחר בעוד שבפועל כל זאת . מלא למשרד הרווחה והשירותים החברתיים

, העברת הסמכויות למשרד הרווחה וביטול מעמדה הסטטוטורי של הרשות לשיקום האסיר

הפרטה כוללת של סמכויות הרשות לשיקום האסיר תוכנית יחל משרד הרווחה בישומה של 

 ראו. ידה לידיהם של גורמים פרטיים באמצעות מכרז- והעברת כל ההוסטלים המופעלים על

  : ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא"דבריו של יו
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 הלאמה –כרגע ההצעה שעומדת על שולחן הוועדה זו רפורמה "

את זה הכוונה להעביר . של הרשות לשיקום האסיר

אנחנו . כך שהמדינה תיקח אחריות על עצמה, למדינה

, כחברי כנסת תמיד טוענים נגד המדינה שמפריטה את שירותיה

כל הנושא של : במשרד הרווחה –שהיא מפריטה את הכל 

במקום שהמדינה תטפל באותן . הנושא של חלוקת מזון, הנזקקים

, כבודעם כל ה. המשפחות היא מעדיפה להוציא את זה לעמותות

שהמדינה צריכה לקחת , אני חושב. עמותה זו עמותה

אני כן : בנושא זה המדינה אומרת. אחריות ולטפל באזרחיה

אני . אני רוצה לתת לזה מענה אמיתי, רוצה לקבל את הנושא הזה

אנחנו לוקחים רשות שהיתה אמורה . בוחן את הדברים לעומק

יכולה לתת וכבר מספר שנים עומדת במקום ולא , לטפל בדברים

, את המענים הנכונים והראויים לאותם אסירים שזקוקים לטיפול

שגם האוצר הגיע , אני מבין. בעיקר תקציביות, בגלל הרבה סיבות

להכפיף את זה לאגף  –שרק דרך אחת ויחידה ישנה , להבנה

, שבו מטופל כל הנושא של משפחה, מקצועי בתוך משרד הרווחה

כם נלמד את כל ההיבטים של ביחד את. מעונות ושיקום, סעד

  ).2' שם בעמ". (החקיקה
  

כי משרד הרווחה אינו בעל , רחל שרביט ממשרד הרווחה' מבהירה הגב, בסוגיית ההפרטה .60

ל הרשות לשיקום האסיר אשר על דעתו החליט לבצע מיקור חוץ של "עניין בהפרטה אלא מנכ

 : אור. תנאי ממאסר-לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור עלההוסטלים 
 

. הרשות עצמה. משרד הרווחה לא עושה הפרטה –לגבי הפרטה "

שבלי קשר למשרד הרווחה , ל בעצמו אומר"המנכ

תפסיקו להאשים את . ההוסטלים ייצאו למיקור חוץ

  ).16' שם בעמ". (משרד הרווחה

  

מידע הידוע לה בנושא מירב בקשי מוועד עובדי הרשות לשיקום האסיר ' בנושא זה מוסיפה גב .61

 : ל הרשות לשיקום האסיר ומשרד הרווחה"כניות מנכתו
 

אני ישבתי בוועדות . זו לא הלאמה –לגבי ההלאמה "

. ולא דובר רק על ההפרטה של ההוסטלים, המקצועיות

דובר גם . דובר גם על ההפרטה של האיזוק האלקטרוני

לא דובר רק על . על ההפרטה של כל נושא התעסוקה

א יודעת מה עוד יכניסו ואני ל, ההפרטה של ההוסטלים

  ).17' בעמ, שם." (לנושא של ההפרטה
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 : מוסיף בעניין ד מאיר אסרף"עו, נציג עובדי הרשות לשיקום האסיר .62
 

היום הרשות לשיקום האסיר מפעילה ומעסיקה באופן ישיר על "

וגם החלתם עליהם את חוק , ידי עובדיה שהם עובדי הרשות

הזה יבוטל ויעבור ברגע שהחוק ). משמעת(שירות המדינה 

כפי שהום הביעו את זה במספר  –ולאור כוונת האוצר , למשרדכם

הפרטה של . יש כוונה להפריט את אותם הוסטלים –הזדמנויות 

  . צ"אותם הוסטלים מנוגדת לפסיקה של בג

... 
הרי שאתם יכולים , אם כוונתכם איננה הפרטה אלא הלאמה

על ידי עובדי  להצהיר כאן שההוסטלים יופעלו באופן ישיר

  ) 32' עמ, שם". (המדינה
  

ל הרשות לשיקום האסיר העושה יד אחת עם אנשי "של מנכ מטרתו לאור הדברים וחשיפת .63

דב מר , משרד הרווחה ואנשי משרד האוצר מבלי שקיבלו לכך הסמכה מפורשת בחקיקה

 : מבהירמשרד האוצר נציג , בארי
  

מסתירים שום  משרד הרווחה ומשרד האוצר לא, למען הסר ספק"

הרשות . כולם יודעים מהי הכוונה ומהי האמת. דבר

לשיקום האסיר תפעל כמו כל הגופים הפועלים בתוך 

היא , ף"אל: זה כולל שלושה דברים עיקריים. משרד הרווחה

. תהיה לה הסמכות לקבוע סדרי עדיפויות. תפעל באופן עצמאי

השירותים , ל"גימ. היא תפקח על השירותים שהיא מעבירה, ת"בי

למען שיקום האסירים יהיו באותה צורת  תקנהשהיא 

 85% -הפעלה שבה משרד הרווחה מפעיל כיום למעלה מ

הוא יקנה את ? מה זאת אומרת. מהשירותים שלו

יפקח עליהם ויוודא , השירותים לצורך טיפול באסירים

נותנים עבודה וטיפול שהוא חושב , שהשירותים מטפלים

  )שם". (תם אנשיםשראוי וצריך לתת לאו

  

של  הכי מדובר בהפרט, ד עידו בן יצחק"עו, קובע היועץ המשפטי לוועדה ,לאור הדברים .64

ותמהה מדוע הדברים לא  תנאי ממאסר- לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור עלההוסטלים 

 : הובאו כפשוטם במסגרת דברי ההסבר להצעת החוק
 

דברים למה אתם לא אומרים את ה, ת"בי. זו הפרטהף "אל"

  ).32' בעמ, שם( ".האלה בדברי ההסבר

 

וכוונתם המשותפת של " יצא המרצע מן השק", ניתן לראות כי רק לאחר דיון בנושא, מהאמור .65

ל הרשות לשיקום האסיר נחשפה "משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומנכ, משרד האוצר
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-וח חוק שחרור עללאחזקת אסירים מכ הפרטה מלאה של ההוסטליםכל עניינם ב. לעיני כל

אף -אף שאין כל הסמכה מפורשת בחקיקה המאפשרת זאת ועל-וזאת עלתנאי ממאסר 

 .שכנסת ישראל גילתה דעתה כי בכוונתה להכריע בנושא בחקיקה ראשית

, כ ראובן רבלין"חה, ר הכנסת"אל יו, פנתה העותרת במכתב 27/7/11ביום , לאור הדברים .66

ד אייל יינון "עוה, היועץ המשפטי לכנסת, כ אמנון כהן"חה, ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"יו

החוקתיים שסוגיית הפרטתם של ואל היועץ המשפטי לוועדת הפנים ובה עמדה על הקשיים 

 2605/05צ "מעלה לאור בגתנאי ממאסר -לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור עלההוסטלים 

ניתן ביום , פורסםטרם ( 'שר האוצר ואח' נ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואח

 . ")הפרטת בתי הסוהר עניין"להלן )  19/11/09
  

  . 10/מסומן כנספח נ, 27/7/11העותרת מיום ב העתק ממכתב "מצ

 

  :דבריםלהלן עיקרי ה .67
  

בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בחוק הרשות לשיקום , כידוע"

עיקר פעילותה של הרשות לשיקום האסיר , 1983-ג"תשמ, האסיר

תנאי באישור ועדת -באסירים ששוחררו על מתמצה בטיפול

, ")ועדת השחרורים: "להלן(השחרורים בשירות בתי הסוהר 

חוק : "להלן( 2001-א"תשס, תנאי ממאסר-בהתאם לחוק שחרור על

 ").תנאי ממאסר- שחרור על
תנאי - אסיר המשוחרר על, תנאי ממאסר-פי חוק שחרור על-על

ח גורמי לכל דבר ועניין המצוי תחת פיקו אסירהוא 

 . תנאי-בתקופת שחרורו על גם, אכיפת החוק
, 2003, הוצאת נבו, שחרור מוקדם ממאסר, שרון ליאראו לעניין זה 

מנהל בית הסוהר המרכזי ' נסים ערוסי נ 17/56צ "בגוכן  35-36 'עמ

ועדת ' אליהו דרעי נ 598/77צ "בג; 381ד י "פ, 'רמלה ואח

ועדת ' בן דוד נ 202/63צ "בג; 161) 3(ד לב"פ, השחרורים

היועץ המשפטי ' ואח 2024/96א "עע; 2257) 4(ד יז"פ, השחרורים

 156/89) א"ת(ש"ב; 727) 3(ד נ"פ, אברהים אבו אסעד' נ לממשלה

 1613/91א "עע; )לא פורסם( ועדת השחרורים' גבריאל בוזגלו נ

 2701/07א "עע; 765) 2(ד מו"פ, מדנית ישראל' אורית ארביב נ

 ).2007בנובמבר  27ניתן ביום ( מדינת ישראל' נ גאנם- כמאל אבו
- כל פעולה שלטונית בנוגע לאסיר משוחרר על, לפיכך

הינה פעולה הנגזרת מביצוע אכיפת עונש המאסר , תנאי

שנגזר עליו ומהווה פעולת אכיפת חוק שיש בה כדי 

  .להגביל את חירותו לפגוע בכבודו

...  
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רור כי אין לראות את עולה בב, מכאן. אין מדובר במשימת רווחה

תנאי כתקופה בה הופך האסיר לאזרח מן -תקופת השחרור על

  .ידי המדינה-השורה המקבל שירותי שיקום ורווחה על

ובשל היותה של משימת השיקום המבוצעת , לאור האמור

ידי הרשות לשיקום האסיר משימת אכיפת חוק שיש - על

ר בה כדי להגביל את חירותו ולפגוע בכבודו של האסי

חל איסור חוקתי על העברת ביצוע , במסגרת ריצוי עונשו

בעניין זה . של סמכויות אלה לידיהם של גורמים פרטיים

, ראו פסק דינו של בית המשפט העליון אשר פסל חוק

בהיותו בלתי , שהעביר סמכויות כליאה לידיים פרטיות

' נ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואח 2605/05צ "בג( חוקתי

  .)'וצר ואחשר הא
חל , בהתאם לקביעתו של בית המשפט בעניין הפרטת בתי הסוהר

איסור חוקתי על העברתה של הסמכות לניהולו של בית סוהר 

אותה , איסור זה נובע מכך שסמכות הכליאה. לידיו של גורם פרטי

כרוכה הייתה בפגיעה , ביקש המחוקק להעביר לידיו של גורם פרטי

 . בחירות ובכבוד האדם
ברים אלה יפים כמובן גם באשר להפרטתם של שירותי ד

ידי ועדת השחרורים - תנאי על- שיקום האסיר ששוחרר על

שכן אסיר זה מהווה אסיר לכל דבר ועניין המצוי 

בתקופת ריצוי עונשו תחת פיקוחן של רשויות אכיפת 

דין . ביצוע גזר דינו בכפוף לכל דין- החוק האמונות על

תנאי במסגרת תקופת -המשוחרר על הסמכות לשיקומו של אסיר

שתיהן מהוות פעולת אכיפת חוק שיש . כדין פעולת כליאה, מאסרו

בה כדי להגביל את חירותו לפגוע בכבודו של האסיר אגב ביצוע 

 . גזר דינו
... 

ולאור הכרזות נציגי משרד האוצר בדבר האפשרות , לאור האמור

של גורמים  כי סמכויות הרשות לשיקום האסיר יועברו לידיהם

פרטיים לאחר ביטול מעמדה העצמאי של הרשות לשיקום האסיר 

, ושילובה במסגרת פעילות משרד הרווחה והשירותים החברתיים

על המחוקק לשלב במסגרת הצעת החוק הוראה האוסר על 

הפרטתן של סמכויות אלה בהתאם לפסיקתו של בית המשפט 

  ".העליון בעניין הפרטת בתי הסוהר
 

בעקבות . התקיים דיון נוסף בועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת החוק 28/7/2011ביום  .68

ביקשה היועצת המשפטית , ידה-ולאור הטענות החוקתיות שהוצגו על פניית העותרת כאמור
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של משרד הרווחה לקיים התייעצות פנים משרדית באשר להפרטת הוסטלים והפעלתם על 

 . 2001-א"התשס, ממאסראסירים משוחררים מכוח חוק שחרור על תנאי 
  

מסומן , 28/7/2011מיום , מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, 423' פרוטוקול מסב  "מצ

  .11/כנספח נ
  

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה , ד רז נזרי"פנתה העותרת במכתב אל עוה, 29/7/11ביום  .69

מים בנושא הצעת החוק הממשלתית ועל מנת שיפעל לבחינת הגור, לעניינים פלילים

המקצועיים במשרד לביטחון הפנים ובמשרד המשפטיים למהלך הפרטת הרשות לשיקום 

 . האסיר והעברתו למשרד הרווחה
  

  . 12/מסומן כנספח נ, 29/7/11העותרת מיום  ב העתק מכתב"מצ
  

ממונה ייעוץ , ד דן אורן"אל עוה דואר אלקטרוניב כוח העותרת-באת ב אף העתק מפניית"מצ

, 31/7/11מיום , בבקשה לקיום פגישה דחופה, ווחה במשרד המשפטיםוחקיקה בתחום הר

  . 13/מסומן כנספח נ

 

כ יצחק אהרונוביץ "חה, פנתה העותרת במכתב אל השר לביטחון הפניםאף  29/7/11ביום  .70

הנוגעים לאסירים מכוח חוק שחרור על  , והדגישה בפניו את האספקטים מתחום אכיפת החוק

 . בהוסטל שיתופעל במיקור חוץ" השליש" תנאי ממאסר אשר ירצו את
  

 . 14/מסומן כנספח נ, לשר לבטחון פנים 29/7/11העותרת מיום  ב העתק מכתב"מצ
 

מדיון זה אנו למדים כי . התקיים דיון נוסף בועדת הפנים והגנת הסביבה 10/8/2011ביום  .71

ות הנוגעות ועדת הפנים והגנת הסביבה עדיין יושבת על המדוכה בכל ההיבטים והמשמעוי

ושאלת הפרטת ההוסטלים  להליך ביטול מעמדה הסטאטוטורי של הרשות לשיקום האסיר

וכי היא טרם הכריעה ביחס לתפעול תנאי ממאסר -לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על

 .בדרך של מיקור חוץהפרטתם אם בידי המדינה או , הוסטליםה
  

מסומן כנספח , 10/8/11מיום , ת הסביבהנים והגנמישיבת ועדת הפ 435' פרוטוקול מסב "מצ

 .15/נ

  
כ אמנון כהן לבין נציג משרד "חה, ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"להלן דין ודברים בין יו .72

  : מר דב בארי, האוצר בוועדה

  

  :דב בארי"

כמה יותר וכמה , כמה מיקור חוץ, ההחלטה לגבי מיקור החוץ

יקבלו את . ל מדיניות שמוביל משרד הרווחהפחות זאת החלטה ש

ל משרד הרווחה בשיתוף עם הגורמים "ההחלטה שר הרווחה ומנכ

גם לעניין השינויים המבניים שיקרו בעקבות ההליך . המקצועיים

הוועדה לא יכולה לבוא ולקשור בין . זה לא קשור לחוק. הזה

  .השינויים המבניים לא מחויבים מהליך החקיקה. הדברים
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  :ר אמנון כהן"יוה

מה מעמד , אני צריך לדעת לאיפה הולך החוק. הכל מחויב

  כמה לא יופרטו, כמה הוסטלים יופרטו, העובדים

...  

אני הבנתי שזה כרגע על . גם במדיניות יש לנו מה להגיד

עד . אני אחליט. שולחנו של השר יחד עם הגורמים המקצועיים

. בעהשהנושא הזה לא יוסדר החקיקה לא תובא להצ

נמתין , נמתין למעמד העובדים, אנחנו נסיים את החוק

יש לנו עוד כמה שינויים קלים . לנושא של המדיניות

לאחר . נתאם את הדברים, נשב. שתוך כדי דיון עלו כאן

  ". נתקדם הלאה, שנבוא להסכמות

  

ה עולה בברור כי כנסת ישראל מבקשת לסיים את הדיונים בהצעת החוק ובכלל ז, הנה כי כן .73

ידי הרשות לשיקום האסיר וזאת בטרם תתקבל -בשאלות הפרטת ההוסטלים המופעלים על

עומד היועץ המשפטי לועדת , בדיון זה. ידי הרשות לשיקום האסיר-החלטה כלשהי עניין על

שהנושא המרכזי בדיוני הוועדה ביחס  על כך ,יצחק- ד עידו בן"עו, הפנים והגנת הסביבה

נושא ההפרטה של הוסטלים בדגש על אסירים המשוחררים להצעת החוק הממשלתית הוא 

כפי שעולה מעמדתה של העותרת במכתביה השונים , מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר

  :להלן עיקר הדברים. שהוצגו לעיל
  

  :יצחק- עידו בן"

הנושא המרכזי . אז עוד, אם יצטרכו עוד. אני אמרתי לפחות

חין בני שני צריך להב. שעלה פה הוא הנושא של הפרטה

אסירים שמגיעים למסגרת השיקומית שלהם : דברים

ואסירים שמגיעים , כחלק מתנאי השחרור שלהם ממאסר

ככל שמדובר באסירים שמגיעים אחרי . אחרי השחרור שלהם

אני , השחרור שלהם והם חופשיים לעשות כל אשר עולה על דעתם

אין . הכשלעצמי הייתי אומר שזה משהו שצריך להיות בידי המדינ

אלא אם כן הכנסת , מניעה חוקתית שזה יהיה בידי גופים פרטיים

כאשר מדובר באסיר שתנאי השחרור שלו . תאסור את זה

כלומר שכל , הוא שהוא יהיה מפוקח במסגרת שיקומית

הרי שכבר , תלויה בכך שהוא יהיה אסיר משוקם וחירות

נפסק בפסק דין בעניין הפרטת בתי הסוהר שלא יכול 

. שחירותו של אדם תהיה תלויה באינטרס כלכלי להיות

הן לא . האינטרס של החברות האלו הוא אינטרס כלכלי

אמנם . העניין הזה אינו חוקתי. עושות את זה לשם שמיים
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אבל כדי שהיא לא תציב , זאת המדיניות שהממשלה רוצה לקדם

בפני עצמה מכשול הוועדה הזאת יכולה וצריכה להגיד אמירה 

זה גם יחסוך כסף למדינה . כדי לעצור את הנושא הזה בעניין הזה

  .  ץ שאחר כך יפסלו את הדבר הזה"עם כל ההידיינויות שיהיו בבג
  

  :בתיה ארטמן

  ?אתה רוצה לעגן את הזכות שלו לשקר
  

  :יצחק- עידו בן

אני רוצה ששיקום אסירים שהם על פי החוק שחרור על 

  . ם פרטיתנאי ממאסר ייעשה בידי המדינה ולא בידי גור

...  

  :יצחק- עידו בן

הוועדה רשאית : "לחוק שחרור על תנאי ממאסר כתוב) ג(13בסעיף 

לפי המלצת שירות המבחן או הרשות לשיקום האסיר להתנות את 

שחרורו על תנאי של אסיר והשתתפותו בתכנית טיפולית בפיקוח 

כל הסיבה שהוא נמצא מחוץ למאסר היא ". של שירות המבחן

  .י כזהבגלל שיש תנא

...  

  :ר אמנון כהן"היו

הסוגיה שהעלה עידו כרגע זאת סוגיה שצריך לשבת עליה עם 

אנחנו רוצים שהחוק יהיה חוק טוב ולא חוק . משרד המשפטים

משמעות תהיה אם בסופו של תהליך ה. שייתקע במקום אחר

  .שהמדינה צריכה לשקם

...  

  :ר אמנון כהן"היו

עברו כל החקיקות ובסוף , עברו כל התהליכים. בנו פה כלא פרטי

נעשה מחשבה לסוגיה . ראשית חוכמה במחשבה תחילה. ץ פסל"בג

אנחנו . תמצאו את המינוח, תשבו. זה יותר עניין משפטי. החשובה

  . תבדקו. ץ"לא נוציא מפה חקיקה שמחר נתקע בבג
 

ר מועצת "ל הרשות לשיקום האסיר אל יו"שלח מנכ, 14/8/2011ביום , בעקבות דיון זה .74

הנהלת הרשות ועובדי , חברי מועצת הרשות, חברי מנהלת הרשות, ר מאלק עמרור"ד, הרשות

עדכון בדבר שינוי מעמדה הסטטוטורי של הרשות לשיקום " שכותרתו מכתב, הרשות

בדבר הגדלת המשאבים לשיקום האסיר  11.08.2010החלטת הממשלה מתאריך  - האסיר 

  : ארא נאמר בין הש"ל רש"במכתב מנכ ."בישראל
  

ר ועדת הפנים של הכנסת "פ החלטת יו"ע - הוסטלים . 3"

הוחלט להמתין בהחלטה בנוגע למיקור חוץ של כל 

  ."בשלב זה - ההוסטלים או חלקם 
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כל ל הרשות לשיקום האסיר ברור בשלב זה כי המהלך לו היה שותף נגוז וכי "גם למנכ, משמע .75

של ועדת הפנים והגנת הסביבה אין זמן שתלויה ועומדת הצעת החוק הממשלתית על שולחנה 

 . ידי הרשות לשיקום האסיר-המופעלים עללבצע מהלכים הנוגעים למיקור חוץ של הוסטלים 
  

  . 16/מסומן כנספח נ, 14/8/11ל הרשות לשיקום האסיר מיום "מנכ ב העתק מכתבו של"מצ
  

גנת ניסחה המחלקה המשפטית של כנסת ישראל המייעצת לוועדת הפנים וה, בתוך כך .76

הדיונים על  טיוטת הצעת החוק מתוקנת המבטאת את ההסכמות שהתקבלו במהלך, הסביבה

 . הצעת החוק הממשלתית ובכלל זה הערות העותרת
  

ד עידו בן יצחק לחברי ועדת הפנים והגנת הסביבה מיום "ב העתק מכתבו של עוה"מצ

  . 17/מסומן כנספח נ ,בצירוף הצעת החוק הממשלתית המתוקנת 30/11/2011
  

; כ אמנון כהן"חה, ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"שלחה העותרת מכתב אל יו 4/12/11ביום  .77

שור וכן אל היועץ המשפטי לועדת -ד מירי פרנקל"עוה, היועצת המשפטית לועדת חוץ וביטחון

ד עידו בן יצחק ובו היא מצטרפת לעמדה העקרונית שהובעה "עוה, הפנים והגנת הסביבה

המבוססת על העיקרון לפיו סמכות אכיפת , 30/11/11מיום , המתוקנת בנוסח הצעת החוק

נתונה לעובדי , מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר, החוק כלפי אסירים המוחזקים בהוסטלים

 .הרשות לשיקום האסיר בעצמם
  

  . 18/מסומנת כנספח נ, 4/12/11כ העותרת מיום "מכתב בב העתק "מצ
  

עתירה  כתיבתמועד נכון ל, ם והגנת הסביבה ישיבה אחרונהקיימה ועדת הפני 5/12/11ביום  .78

 .בהצעת החוק הממשלתית, זו
  

מסומן כנספח , 5/12/11מיום , נים והגנת הסביבהמישיבת ועדת הפ, 460' פרוטוקול מס ב"מצ

  .19/נ
  

את עמדת הועדה בנושא הפעלת  כ אמנון כהן"חה, ר הוועדה הועדה"בדיון זה מבהיר יו .79

פי - תנאי ממאסר המהווים אסירים על-פי חוק שחרור על-הים אסירים עלההוסטלים בהם שו

 :כל דין
  :כהן אמנון ר"היו"

עובדי  באמצעותהפעלת מעונות  –) ד(3אנחנו עוברים לסעיף 

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

, הוסטל לאנשים עם מוגבלות, הוסטל לקטינים: הוסטלים רגישים

יישארו , בשהייתו במעוןששחרורו הותנה  הוסטל לאסיר

 .לגבי השאר תמצאו את המינוח. באחריות המדינה בכל מקרה

  ...יש גם שירותים מופרטים
  

  :כהן אמנון ר"היו

יכול להיות . אמרתי שלושה סוגים. לא אמרתי שלושה הוסטלים

יכול להיות שאנשים נמצאים כבר בשיקום כזה . הוסטלים 6שיהיו 
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צריך להכניס את זה לאחריות , לכן. זה מופרט וכרגע, או אחר

לסעיף הזה ניתן תחולה אחרי שתגידו כמה זמן ייקח לכם . המדינה

לסעיף הזה התחולה תהיה לפי מה . לעשות את המסגרות האלה

אנשים . לפי מה שאתם חושבים שתצטרכו להיערך, שאתם תבקשו

, שם" (.ואנחנו לא רוצים לגדוע זאת, נמצאים באמצע תהליכים

  ). א"ר. ההדגשות אינן במקור. 11 – 10' עמ
 

ברור לכל כי וועדת הפנים והגנת הסביבה קיבלה את עמדת העותרת לפי יש , הנה כי כן .80

תנאי ממאסר בידי -לשמור על ההוסטלים בהם שוהים אסירים מכוח חוק שחרור על

 .המדינה

אל נוסח מעודכן נוסף ניסחה המחלקה המשפטית של כנסת ישר 5/12/11בעקבות הדיון מיום  .81

 .  11/12/11של הצעת החוק הממשלתית אשר הופץ ביום 
  

לתגובת חברי  11/12/11ב העתק הנוסח המעודכן של הצעת החוק הממשלתית מיום "מצ

  . 20/מסומן כנספח נ, הוועדה ומשתתפי הדיון בוועדה

  

 108/2012' מכרז פומבי מס .3.ג
  כללי  .א.3.ג

ולמרות שחברי ועדת הפנים והגנת הסביבה למרות הליך החקיקה המתנהל בכנסת ישראל  .82

-פי חוק שחרור על- הבהירו במפורש כי יש לשמור על העקרון לפיו אסירים המשוחררים על

 ביום, ידי עובדי הרשות לשיקום האסיר בעצמם-תנאי ממאסר ישהו בהוסטלים המופעלים על

 108/2012' מס מכרז פומבי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 1פרסם המשיב  12/1/12

 "). המכרז: "להלן(שעניינו הפעלת הוסטלים שיקומיים לאסירים 
 

הפעלת הוסטלים שיקומיים לאסירים משוחררים ( 108/2012' מכרז פומבי מס ב"מצ

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

  .21/כנספח נ

 

 2011באוגוסט  29המעודכן ליום " בץ נהלים להוסטלים שיקומייםקו"למסמכי המכרז מצורף  .83

קובץ : "להלן(ידי הרשות לשיקום האסיר ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז -שנערך על

 ").הנהלים
 

ידי - שנערך על 2011באוגוסט  29המעודכן ליום "קובץ נהלים להוסטלים שיקומיים ב"מצ

   .22/מסומן כנספח נ, הרשות לשיקום האסיר
  

 עיקרי המכרז וסמכויות הזכיין הפרטי  .ב.3.ג
, הוסטלים שיקומיים לאסירים במגזר הכללי) 6(עיקרו של המכרז נוגע להפרטתם של שישה  .84

 :הגדרתו של הוסטל שיקומי הינה, פי מסמכי המכרז- על. תורני ובמגזר הערבי-במגזר הדתי
  

  הגדרת ההוסטל השיקומי 2.0.2"



24 
 

הנמצאים , משוחררים שיקומית לאסירים/מסגרת טיפולית

י ועדות השחרורים שליד בתי "בהתנייה שיפוטית ע

או אסירים משוחררים שהגיעו באמצעות יועצי כלא  הסוהר

 ).למסמכי המכרז 26עמוד " (קהילה
 

שיש בהן כדי סמכויות שורה של יועברו לזכיין שיבחר בהליך המכרז , פי מסמכי המכרז-על .85

המרצים את עונשם ושוהים בהוסטל שיקומי רים לפגוע בחירותם ובכבוד האדם של אסי

 . תנאי ממאסר-מכוח חוק שחרור על

על סמכויותיו השונות של מפעיל ההוסטל הפרטי ניתן ללמוד מקובץ נהלים להוסטלים  .86

להלן . פיהם מתחייב הזכיין הפרטי לפעול- שיקומיים המהווה מקבץ של מספר נהלים על

ן הפרטי ושיש בהן כדי להגביל את חירותו ולפגוע מספר דוגמאות לסמכויות שיועברו לזכיי

תנאי -בכבוד האדם של האסיר המרצה עונשו במסגרת ההוסטל מכוח חוק שחרור על

 :ממאסר
  

קיום " -לקובץ הנהלים  8סעיף (הסמכות להגביל חירותו של אסיר במסגרת ההוסטל   .א

   ):לקובץ הנהלים 12-13עמודים , "שיגרת סדר יום בהוסטלים
  

גרת אחראי המנהל על סדר יום אשר יכיל את בכל מס"

; זמני השכמה וכיבוי אורות. שיגרת הפעילויות המרכזיות

; זמני תורנויות; זמני קבוצות טיפוליות; זמני ארוחות

שעות ; זמני פעילויות חברתיות מאורגנות; זמני עבודה

זמני ; סדר וניקיון אישי, זמני רחצה; פנאי ומנוחה

לפונים והתקשרות טלפונית זמני קבלת ט; תורניות

זמני יציאה לחופשות ; זמני ביקור משפחות; למשפחה

סדר . לכל היותר 23:00כיבוי אורות עד השעה ; וחזרה מהן

חריגה מסדר היום שנקבע . היום יבוצע על פי התכנון שנקבע

. ותרשם ביומן אירועים, טעונה אישור מראש של מנהל המסגרת

מות השבוע כולל שבתות וחגים על מסגרת ההוסטל לפעול בכל י

  ".יש לקבל את אישור מפקח ההוסטליםבמקרים חריגים 
 

סמכויות חיפוש שניתנו לזכיין הפרטי שתוצאותיהן עלולות להביא לביטול זכותו של   .ב

 ):לקובץ הנהלים 7עמוד  7'ב1סעיף ( האסיר לשיקום במסגרת ההוסטל
  

טופל בדיקת המדריך יערוך למ, ביום קליטתו של המטופל למסגרת"

של , יערוך המדריך בדיקה בחפציו, כמו כן. שתן לגילוי סמים

חומר , נשק, המטופל בכדי לוודא שאין הכנסה של חומרים ממכרים

מובהר . לכלל המקום ולתקנון, פורנוגרפי וכל דבר המנוגד לחוק

או חומרים ממכרים /כי היה ונמצא סמים בבדיקת השתן ו, בזה
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הודעה מתאימה . יקלט המטופל למסגרתלא י, בחפציו של המטופל

  ."הוסטלים מטעם ההוסטל באופן מיידיבכתב תימסר למפקח על ה
  

תשעה חודשים (הסמכות להגביל תנועתו וחירותו של אסיר הנמצא בשלב הראשון   .ג

לשהותו בהוסטל וסמכויות נוספות המגבילות את חירותו של האסיר המצוי ) ראשונים

  ):לקובץ הנהלים 10עמוד ( )שעה חודשים ואילךת(בשלב השני לשהותו בהוסטל 
  

שלב ראשון . בתקופת השהות בהוסטל ניתן להתקדם בשני שלבים"

דייר שלב ראשון אינו יכול לצאת לשום מקום . ושלב שני

' לדייר שלב א. יקבל כסף יומי לסיגריות; לבד חוץ מלעבודה

יוצמד תומך אשר ינחה וילווה אותו בשלבי ההתאקלמות 

  . יםהראשונ

עלייה לשלב שני תתאפשר בתום תהליך הכולל השתלבות והתמדה 

סיפור חיים : והשתלבות טיפולית וחברתית הכוללת, בעבודה

את התהליך הטיפולי לקראת שלב שני ניתן להתחיל . בקבוצה

דייר שלב שני זכאי . כחודשיים וחצי מתאריך הקליטה בהוסטל

המדריך עד השעה  להחזיק פלאפון בשעות היום ולהפקידו ברשות

הביקור . זכאי לאפטר אחד בשבוע ולביקור פעם בחודש, 18:00

. יתאפשר מיום שישי אחר העבודה או אחר מילוי מטלות הבית

, יכול לשמש כמתאם; 23:00עליו לחזור במוצאי שבת עד השעה 

  ".יכול להיות תומך של שלב ראשון
  

לגבי אסיר המשוחרר  -ה הסמכות לשלול זכותו של אסיר לשיקום בהוסטל שתוצאת  .ד

הינה חזרה לכותלי בית הסוהר להמשך ריצוי  -תנאי ממאסר -בהתאם לחוק שחרור על

  :)לקובץ הנהלים 11בעמוד  5סעיף (עונשו 
  

בין , במקרה של חשד לביצוע הפרה חמורה של תקנון ההוסטל"

; אלימות קשה; הימורים; שימוש בחומרים ממכרים: השאר של

ביצוע עבירה פלילית ופתיחת תיק ; וסטליחסי מין במסגרת הה

לרבות באופן , תתכנס וועדת הקבלה של ההוסטל, במשטרה

באם נוכחה הוועדה כי אכן בוצעה על ידי . טלפוני ובאופן מיידי

תוציא הוועדה , המטופל הפרה חמורה של תקנון ההוסטל

והמטופל יעזוב את , החלטה על הפסקה מיידית של הטיפול

במקרים של אסיר ברישיון יש לדווח . יהמסגרת בלא דיחו

לוועדת השחרורים לא יאוחר משלושה ימים מיום 

במקרים בהם המטופל החליט על הפסקת  .הפסקת הטיפול

טיפול יש לשלוח באופן מיידי דווח הכולל פירוט השתלשלות 

הדברים למפקח אשר ידאג במקרה של אסיר ברישיון להעביר את 

  ".מצעות המפקח הארצית השחרורים באהדיווח לוועד
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במקרה של חשד לתקיפה מינית הסמכות לשלול זכותו של אסיר לשיקום בהוסטל   .ה

הינה  - תנאי ממאסר -לגבי אסיר המשוחרר בהתאם לחוק שחרור על - שתוצאתה 

חזרה לכותלי בית הסוהר להמשך ריצוי עונשו במקרים של התנהגות מינית בכפייה 

 :)לקובץ הנהלים 14בעמוד  10סעיף (
  

המנהל יורה ... ל מחייב דיווח למנהל המסגרת מיידית"אירוע כנ"

המנהל יידע את הנפגע באשר לזכותו להגיש  ...לחקור את האירוע

המנהל יורה על  ...תלונה במשטרה וישקול תלונה מטעם המוסד

י נוהל "עזיבתו של המטופל הפוגע את המסגרת עפ

  ". עזיבה

  

עמודים (די לפגוע בחירותו ובכבודו של האסיר סמכותו של מדריך בהוסטל שיש בה כ  .ו

  ):לקובץ הנהלים 19-20
  

אחראי להדריך את דיירי , הכפוף למנהל ההוסטל, מדריך בהוסטל"

תוך הקפדה על כללי , ההוסטל בהתאם לתוכנית שנבנתה עבורם

אחראי לביצוע סדר היום של דיירי ההוסטל .. ;ההתנהגות בהוסטל

לוקח דגימות ; )'כיבוי אורות וכו, השכמה: כגון(בהתאם לנהלים 

לקוח חלק בניהול כספי המטופלים .. שתן ומנהל את יומן הבדיקות

; דואג לביצוע תורניות של הדיירים; ובקניית מצרכים להוסטל

ולמקומות אחרים  N.Aאחראי על הגעת דיירי ההוסטל למפגשי 

  ".יומי על הפעילות השוטפת בהוסטל כותב דיווח; לפי הצורך
  

בעמוד  20סעיף (מכות לכפות על האסיר פעולות שונות במסגרת השהייה בהוסטל הס  .ז

 ):לקובץ הנהלים 30
  

   ...כל דייר בהוסטל חייב לעבוד ולפרנס את עצמו"

יש לחזור מהעבודה עד . עם סיום העבודה יש לחזור ישירות לבית

דייר . כדי להשתתף בפעילויות הבית וברוטינות, 18:00השעה 

יחויב בשטיפת כלים באותו ) האיחור מאושרגם ו(שיאחר 

דייר אינו יכול להישאר . היום או בתורנות מאוחרת אחרת

. פ דרישת המעסיק ובאישור הצוות"מעבר לזמן בעבודה אלא ע

ח ולהביא אישור על מחלה "דייר חולה חייב להגיע לבדיקה בקופ

יחשב כבריא , לא הלך הדייר לרופא. כ ימי היעדרות מהעבודה"וסה

דייר חולה מחויב להודיע . ויחויב להשתתף בכל פעילויות הבית

  . למעסיק מיד בבוקר על היעדרותו מהעבודה

.. .  

לחפש , דייר שאינו עובד צריך לקום ולמלא מטלות בבית

הדיווח . עבודה ולדווח על ניסיונותיו וסדר יומו לצוות
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דייר שאינו . פ שעות"יעשה בכתב ויוגש למדריך בערב מפורט ע

בימי . בסלון ביום חול 7:30ובד מחויב להיות עד השעה ע

  ".בבוקר 8:00שישי עד השעה 

  

מהאמור עולה כי במסגרת המכרז יופרטו סמכויות שונות שיש בהן כדי להביא להגבלת  .87

הסמכות להגביל את , בין היתר, סמכויות אלה כוללות. חירותו ולפגיעה בכבודו של האסיר

הסמכות להגביל תנועתו של האסיר למתחם ; עות היממהחירותו של האסיר במהלך כל ש

גוע בכבודו כאדם כחלק מאכיפתו של ההליך הפרטי ובכך להגביל את חירותו ולפההוסטל 

; הסמכות לאסור יציאתו של האסיר אל מחוץ לכותלי המבנה בו מופעל ההוסטל; הפלילי

; ורי משפחההסמכות למנוע מהאסיר ביק; הסמכות לקבוע את סדר יומו של האסיר

הסמכות לערוך לאסיר בדיקות שתן ובדיקות סמים ; הסמכות לקצוב לאסיר זמני הפסקות

-הסמכות לשלול קניינו של האסיר בשכרו המופקד בחשבון ההוסטל המנוהל על; תקופתיות

ו לריצוי עונשו הסמכות לשלול מאסיר את זכותו לשיקום ולגרום לחזרתידי הגורם הפרטי ו

 .רבמסגרת בית הסוה

 

  מיצוי הליכים .4.ג

לאור פרסום המכרז ובשל החשש להפרטתן של סמכויות רבות שיש בהן כדי לפגוע בחירותו  .88

ר ועדת "אל יו - יום פרסום המכרז  - 12/1/12ביום פנתה העותרת , ובכבודו של האסיר

 . כאמור, הפנים והגנת הסביבה ועדכנה אותו בדבר פרסום המכרז
  

מסומן , ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"אל יו 12/1/12 מיום, ב העתק מפניית העותר"מצ

  .23/כנספח נ
 

אל שר , ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"יו, 16/1/12שלח ביום , בעקבות פניית העותרת .89

הפעלת הוסטלים שיקומיים לאסירים ": מכתב שכותרתו, הרווחה והשירותים החברתיים

עתו מפרסום המכרז בעוד ועדת ר ועדת הפנים את הפת"במכתב זה הביע יו". משוחררים

 . הפנים והגנת הסביבה טרם השלימה את דיוניה בהצעת החוק
  

מסומן כנספח . 16/1/12מיום , ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"ב העתק מפנייתו של יו"מצ

  .24/נ

 

פנתה העותרת אל המשיבים במכתב מיצוי הליכים בטרם עתירה לבית  13/2/12ביום  .90

עמדה העותרת על כך שהמכרז אשר פורסם בידי , במכתב זה. יםהמשפט לעניינים מינהל

תלויה , נעשה בהיעדר סמכות שבדין וכשבתוך כך,  משרד הרווחה והשירותים החברתיים

הצעת חוק , כהכנה לקריאה שנייה ושלישית, ועומדת בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה

 . ממשלתית שתכליתה לעגן בחקיקה ראשית הסמכה שכזו
  

  .25/מסומן כנספח נ. 13/1/12העתק ממכתב המצוי ששלח העותר אל המשיבים ביום ב "מצ
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' הגב, התקבל אצל העותרת מכתבה של מנהלת לשכת היועץ המשפטי לממשלה 29/2/12ביום  .91

משנה ליועץ המשפטי , ד רז נזרי"ולפיו מכתב המיצוי הועבר לטיפול של עוה) טוויל(אתי כהן 

 ). פלילי(לממשלה 
  

  .26/מסומן כנספח נ, )טוויל(כהן  אתי' תק ממכתבה של הגבב הע"מצ

 

ד רז "עוה, )פלילי(כוח העותרת אל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה - פנו באי 29/2/12ביום  .92

כי יורה על הקפאת , בניסיון אחרון להימנע מהתדיינות משפטית בנושא, נזרי וביקשו ממנו

כי במידה ולא יעצרו הליכי המכרז עד , בעוד נכת. הליך המכרז לאלתר עד להכרעתו בעניין

 . תאלץ העותרת בחוסר ברירה לפנות לערכאה משפטית, 4/3/12ליום 
  

  .27/מסומן כנספח נ, ד רז נזרי"עוהב העתק ממכתבה של העותרת אל "מצ

 

ד "עו, של משרד הרווחה התקבל אצל העותרת מענה מאת היועצת המשפטית 1/3/12ביום  .93

-וזאת על בנוגע לבטלותו של המכרז הדוחה את טענות העותרת 28/2/12מיום בתיה ארטמן 

אף הליך החקיקה התלוי ועומד בפני - ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ועל"אף מכתבו של יו

 .כנסת ישראל
היועצת המשפטית למשרד הרווחה והשירותים , ד בתיה ארטמן"ב העתק ממכתבה עו"מצ

  .28/מסומן כנספח נ, החברתיים
  

שבה ופנתה , ה של היועצת המשפטית למשרד הרווחה והשירותים החברתייםלאור תשובת .94

העותרת אליה בבקשה להבהרה ביחס למקור הסמכות בחוק של משרד הרווחה והשירותים 

 .תנאי ממאסר-לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור עלהחברתיים להפעלתם של הוסטלים 
  

ועצת המשפטית למשרד הרווחה הי, ד בתיה ארטמן"עושל העותרת לב העתק ממכתבה "מצ

  .29/מסומן כנספח נ, 4/3/12מיום  והשירותים החברתיים

 

לא נותרה בידי העותרת כל ברירה אלא , ולאור המשך הליך המכרז בהיעדר תשובה למכתבה  .95

  . לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה לסעדים כאמור בעתירה זו בבקשה המצורפת לה
  

  

 הטיעון המשפטיעיקרי   .ד
 כללי .1.ד
יפורטו להלן עיקר הטיעון מטעם העותרת התומכים , דחיפות העתירה וקוצר הזמן עקב .96

 תשומר, לפניות העותרת עניינית ומפורטתבשל היעדר תגובה . בבקשתה לביטולו של המכרז

 .לעתירה זו התגובהאת הזכות להעלות טענות משפטיות לאחר קבלת  תהעותר הלעצמ
  

 הטיעון החוקתי .2.ד
בזכויות אדם בשם המדינה פגיעה ת הסמכות להאיסור החוקתי על העבר  .א.2.ד

 במסגרת אכיפת ההליך הפלילי לידיהם של גורמים פרטיים 
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 כללי

שר האוצר ' נ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואח 2605/05צ "בפסיקתו התקדימית בבבג .97

קבע בית ") עניין הפרטת בתי הסוהר: "להלן) (19/11/09ניתן ביום , טרם פורסם( 'ואח

 ו של עליון כלל חוקתי לפיו העברת הסמכות לפגוע בזכותו של אדם במסגרת אכיפתהמשפט ה

 . לגורם פרטי המונע משיקול כלכלי הינו מהלך בלתי חוקתיהליך הפלילי ה

פרשה זו עסקה בשאלה בדבר חוקתיותו של חוק שאפשר העברת סמכויות לניהול בית סוהר  .98

הורה בית , חקיקה ראשית של הכנסתאף - על. פרטי לגורם פרטי המונע משיקול כלכלי

המשפט העליון על ביטולו של המהלך מטעמים חוקתיים הנוגעים להגנה על הזכות החוקתית 

 .לחירות ולכבוד האדם

הגבלת חירותו של אסיר , פי פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין הפרטת בתי הסוהר-על .99

מדינה לבצע בעצמה וחל איסור ופגיעה בזכותו לכבוד האדם הינה פעולה שלטונית שעל ה

לטעמה של העותרת דברים אלה יפים . חוקתי על העברתה לגורם פרטי המונע משיקול כלכלי

   . כפי שיובהר להלן, גם לעניינה של עתירה זו

  

 תנאי הינו אסיר לכל דבר ועניין-אסיר המשוחרר על

עיקר , 1983-ג"תשמ, בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בחוק הרשות לשיקום האסיר, כידוע .100

תנאי באישור -פעילותה של הרשות לשיקום האסיר מתמצה בטיפול באסירים ששוחררו על

-בהתאם לחוק שחרור על, ")ועדת השחרורים: "להלן(ועדת השחרורים בשירות בתי הסוהר 

 ").תנאי ממאסר-חוק שחרור על: "להלן( 2001- א"תשס, תנאי ממאסר

לכל דבר ועניין  אסירתנאי הוא -המשוחרר על אסיר, תנאי ממאסר-פי חוק שחרור על-על .101

 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 ) ה(13

. מרבית סעיפי החוקוכך ב ..."תנאי-על אסיר ששוחרר"דן המחוקק ב) א( 20' בסע ;..."ממאסר

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

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

 . ועדת השחרוריםידי -עליו על

הקובעות כי אם מפר ממאסר  תנאי-חוק שחרור עללדעה זו ניתן למצוא בהוראות נוסף חיזוק  .102

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

וזאת למשל בשונה מאדם , ))א(21סעיף ( ...."כאורך תקופת התנאי או חלק ממנה שאורכו

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

ועדת כל שנדרש הוא ש. להרשיעו ולקבוע את עונשו, אין צורך להעמידו לדין, שחרורו נאית

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

כל . האסיר יוחזר לכלא להמשך ריצוי עונשו שנקבע זה מכברבכדי ש )תנאי-על היותו משוחרר

 כתב אין מנוס מהגשת, ועבר עבירה נוספת, תנאי-עלעונשו למאסר  אדם שנגזרזאת לעומת 
-עללרבות בהתייחס לתקופת המאסר , הרשעתו וגזירת עונשו, העמדתו לדין, כנגדו אישום

 . םתנאי שנגזרה בפסק דין קוד

 17/56צ "בגוכן  35-36 'עמ, 2003, הוצאת נבו, שחרור מוקדם ממאסר, רוןש ליאראו לעניין זה 

' אליהו דרעי נ 598/77צ "בג; 381ד י "פ, 'מנהל בית הסוהר המרכזי רמלה ואח' נסים ערוסי נ
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; 2257 )4(ד יז"פ, ועדת השחרורים' בן דוד נ 202/63צ "בג; 161) 3(ד לב"פ, ועדת השחרורים

; 727) 3(ד נ"פ, אברהים אבו אסעד' נ המשפטי לממשלה היועץ' ואח 2024/96א "עע

אורית  1613/91א "עע; )לא פורסם( ועדת השחרורים' גבריאל בוזגלו נ 156/89) א"ת(ש"ב

 מדינת ישראל' גאנם נ-כמאל אבו 2701/07א "עע; 765) 2(ד מו"פ, מדנית ישראל' ארביב נ

  ).2007בנובמבר  27ניתן ביום (

יבה בהצעת מפורשים של היועץ המשפטי לועדת הפנים והגנת הסבראו בעניין זה דבריו ה .103

  :10/8/11החוק בדיוני הועדה מיום 
  

  :יצחק- עידו בן"

הנושא המרכזי . אז עוד, אם יצטרכו עוד. אני אמרתי לפחות

צריך להבחין בני שני . שעלה פה הוא הנושא של הפרטה

אסירים שמגיעים למסגרת השיקומית שלהם : דברים

ואסירים שמגיעים , י השחרור שלהם ממאסרכחלק מתנא

  . אחרי השחרור שלהם

...  

כאשר מדובר באסיר שתנאי השחרור שלו הוא שהוא 

 וכלומר שכל חירות, יהיה מפוקח במסגרת שיקומית

הרי שכבר נפסק , תלויה בכך שהוא יהיה אסיר משוקם

בפסק דין בעניין הפרטת בתי הסוהר שלא יכול להיות 

. היה תלויה באינטרס כלכלישחירותו של אדם ת

הן לא . האינטרס של החברות האלו הוא אינטרס כלכלי

  .  העניין הזה אינו חוקתי. עושות את זה לשם שמיים

...  

אני רוצה ששיקום אסירים שהם על פי החוק שחרור על 

   ".תנאי ממאסר ייעשה בידי המדינה ולא בידי גורם פרטי

  

הינה פעולה הנגזרת מביצוע , תנאי- יר משוחרר עלכל פעולה שלטונית בנוגע לאס, לפיכך .104

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

. מדובר במשימת אכיפת חוק המבוצעת אגב תשלום חובו של האסיר לחברה. לפגוע בכבודו

תנאי - תקופת השחרור עלעולה בברור כי אין לראות את , מכאן. אין מדובר במשימת רווחה

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

  עניין הפרטת בתי הסוהר

פעולת הרשות לשיקום האסיר ביחס לאסירים , כפי שתוצג להלן, לעמדתה של העותרת .105

חוק שיש  משימת אכיפתתנאי ממאסר הינה -המוחזקים בהוסטלים מכוח חוק שחרור על

ובהתאם , לפיכך. בה כדי להגביל את חירותו ולפגוע בכבודו של האסיר במסגרת ריצוי עונשו
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חל איסור חוקתי על העברת ביצוע של  ,לקביעתו של בית המשפט בעניין הפרטת בתי הסוהר

 . סמכויות אלה לידיהם של גורמים פרטיים

חל איסור חוקתי על העברתה  ,בהתאם לקביעתו של בית המשפט בעניין הפרטת בתי הסוהר .106

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

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

לפסק  22בסעיף  )בדימוס( ראו בעניין זה דבריה של נשיאת בית המשפט העליון. ובכבוד האדם

 :דינה בעניין הפרטת בתי הסוהר
  

כיוון ששלילת הזכות , לפי תפיסתנו שתפורט להלן. 22"

אך ורק אם תיעשה במטרה לחירות אישית תהא מוצדקת 

השאלה האם , לקדם אינטרס ציבורי חיוני או להגן עליו

הגורם השולל את החירות פועל בראש ובראשונה על 

או , )אשר יהאיהא ( מנת לקדם את האינטרס הציבורי

שמא בראש מעייניו עומד אינטרס פרטי כלשהו היא 

שאלה קריטית הניצבת בגרעין הקשה של הזכות לחירות 

התשובה לשאלה האמורה היא בעלת חשיבות ביחס . אישית

בהתאם לתפיסות . לעצם הלגיטימיות של שלילת החירות

הפגיעה בזכות , היסוד של המחשבה המדינית המודרנית

ית כתוצאה מהקניית הסמכות לשלילת לחירות איש

נובעת , החירות לשם אכיפת הדין הפלילי לידי גורם פרטי

מכך שהמדינה מעבירה לידי אותו גורם את אחת 

בכך מאבד ; מסמכויותיה הבסיסיות והפוגעניות ביותר

  ".השימוש באותה סמכות חלק ניכר מהלגיטימיות שלו

  

 23בסעיף ביניש דורית כבוד השופטת , )בדימוס( נשיאת בית המשפט העליוןכן ראו דבריה של  .107

באשר לאופן בו יש לנסח את השאלה המשפטית העומדת להכרעה בעניין הפרטת לפסק דינה 

 :בתי הסוהר
  

ברמה העקרונית הויכוח בין המצדדים בהפרטת בתי הסוהר "

מיהו הגורם והמתנגדים לה נשען במידה רבה על הדיון בשאלה 

, ירות לצורך אכיפת הדין הפליליהמוסמך לבצע שלילת ח

והאם מותר וראוי לסטות מהכלל לפיו הפעלת הכוח 

לעניין זה היא בידי המדינה בשם הציבור שמכוחו היא 

, או שמא ניתן להפקיד כוח זה בידי גורם פרטי; פועלת

  .בעל הון מעוניין - לשם הדוגמא 
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של האסיר במסגרת אכיפתו אשר לאופי הסמכות המוקנית בידיו של מי שמגביל את חירותו  .108

כבוד השופטת דורית , )בדימוס(נשיאת בית המשפט העליון של הדין הפלילי ראו דבריה של 

 : לפסק דינה 25בפסקה ביניש 
  

אחד הביטויים המובהקים לעוצמה הרבה שהייתה מאז "

הנתונה  ומתמיד לרשות המבצעת בישראל הוא הסמכות

 - ת ושירות בתי הסוהר הפרקליטו, לה באמצעות מנגנוני המשטרה

. לאכוף את הוראות המשפט הפלילי בתחומי המדינה

העניין שלפנינו נוגע לאופן הפעלתו של אחד מהרכיבים 

 - המרכזיים במנגנון אכיפת המשפט הפלילי במדינה 

פי -הסמכות לשלול את חירותם של אלה שהורשעו על

סמכות זו היא . הדין ונקבע כי יוטל עליהם עונש של מאסר

חת מהסמכויות הפוגעניות ביותר המוקנות למדינה דמוקרטית א

  ".מודרנית כלפי הנתונים למרותה
  

 :לפסק דינה 28וכן דבריה בפסקה  .109
  

כבר עמדנו על כך שבהתאם לערכי היסוד של החברה והמשטר "

בישראל הלגיטימיות של הפעלת סמכויות הכרוכות בפגיעה קשה 

כך שאותן סמכויות נובעת מ, 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 , סמכות הכליאה

עם סמכויותיה המובהקות , אם כן, נמנות, הנגזרות ממנה

 של המדינה מכוח התאגדותה השלטונית ומבטאות את

העקרון המשטרי בדבר המונופול המוקנה למדינה על 

הפעלת כוח מאורגן לשם קידום האינטרס הציבורי 

שלב הענישה של עבריין בהקשר זה יש לזכור כי . הכללי

שהורשע על ידי בית משפט מוסמך ונגזר דינו , פלוני

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

ובלתי נפרד מההליך הפלילי בו  אלא מדובר בחלק מהותי

שבלעדיו מאבדים החלקים , נוקטת המדינה כלפי הפרט

כשם שהמדינה , אכן. הקודמים בהליך חלק ניכר ממשמעותם

, באמצעות הרשות המחוקקת אחראית להסדרת החקיקה הפלילית

כך היא גם נושאת באחריות לאכיפת החוק הפלילי ולענישת 

  ."הרשות המבצעת העבריינים בהתאם לחוק באמצעות
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נשיאת בית המשפט  לפסק דינה של 28ועוד לעניין החירות האישית והפגיעה בה בפסקה  .110

 :כבוד השופטת דורית ביניש, )בשימוס(העליון 
  

היקף הזכות לחירות אישית והסמכות לפגיעה כדין בזכות זו "

נגזרים מהעקרונות הבסיסיים של שיטת המשטר בישראל עליהם 

יות המדינה והפועלים מטעמה לשמירה על הסדר עמדנו בדבר אחר

אחריות המצדיקה מתן סמכויות ; הציבורי ולאכיפת החוק הפלילי

ניתן , לפיכך. נרחבות לפגיעה בזכויות אדם בידי אותם גורמים

לומר שכאשר המדינה באמצעות גופיה המוסמכים היא 

שמפעילה את הכוח הכופה הכרוך בשלילת חירותם של 

, אחראית בפועל לשלילת החירותאסירים והיא ש

מוענקת בכך לגיטימיות רבה יותר לפגיעה בזכות 

, כאשר המדינה, אכן. החוקתית לחירות של אותם אסירים

היא השוללת את חירותו האישית , באמצעות שירות בתי הסוהר

 - בהתאם לעונש שנגזר עליו על ידי בית משפט מוסמך  -של פרט 

בסיסית כריבון שאחראי לאכיפת היא מגשימה בכך את אחריותה ה

, לעומת זאת. החוק הפלילי ולקידום האינטרס הציבורי הכללי

כאשר הסמכות לשלילת חירותו של הפרט ניתנת בידי 

שכן ; תאגיד פרטי הלגיטימיות של עונש המאסר נפגעת

העונש נאכף על ידי גורם המונע בראש ובראשונה 

ם בכל שהם למעשה שיקולים זרי, משיקולים כלכליים

  ".הנוגע להגשמת מטרות הענישה שהן מטרות ציבוריות

  

גם באשר להפרטתם סמכויות הרשות לשיקום  כאמוריפים  - כולם כאחד  -דברים אלה  .111

תנאי - תנאי מכוח חוק שחרור על-האסיר בהוסטלים בהם מוחזקים אסירים ששוחררו על

  .לכל דבר ועניין יםאסיר מהווים אלהים שכן אסיר, ממאסר

תנאי ממאסר -הפרטתם של הוסטלים לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על, האמור לאור .112

 .הינה פעולה בלתי חוקתית שליש להורות על בטלותה
  

 פיו-פגיעה בזכויות בחוק או על .ב.2.ד
כבוד האדם וחירותו וחוק : חוק יסוד(מאז חקיקתם של חוקי היסוד בנושא זכויות האדם  .113

תי העקרון לפיו פגיעה בזכויות אדם תעשה בחוק או שולט במשפט החוק) חופש העיסוק: יסוד

כבוד האדם : לחוק יסוד 8פסקת ההגבלה הקבועה בסעיף עקרון חוקתי זה מעוגן ב. פיו-על

, ארז-ראו בעניין זה דפנה ברק. חופש העיסוק: לחוק יסוד 4בסעיף בזו הקבועה וחירותו ו

 :99) 2010-ע"התש, הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין) ('כרך א( משפט מנהלי
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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
 

זה באיסור החוקתי על פגיעה בזכויות אדם המוגנות במסגרת חוקי היסוד עיקרו של עקרון  .114

 4466/94צ "עוד ראו בעניין זה דבריה של השופטת דורנר בדנג. ללא הסמכה מפורשת בחוק

 :87, 68) 4(ד מט"פ, שר האוצר' נוסייבה נ
 

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

להסמכה לפגוע בזכויות יסוד יש לתת . בו מכוח הסמכה מפורשת

  ".פירוש דווקני
 

לא נמצאה כל הוראת חוק בו מעוגנת , פי בדיקת העותרת-על. דברים אלה יפים כמובן לענייננו .115

סמכה מפורשת לגורם פרטי להביא לפגיעה בחירותו של אסיר ולפגוע בזכותו החוקתית ה

 . ידי המשיבות- לכפי שמאפשר המכרז שפורסם לאחרונה ע לכבוד האדם

סוגיה זו נדונה בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת במסגרת הצעת החוק , יתרה מזאת .116

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

 .מרכזי בדיוני הוועדה

של אסירים פי לפגיעה בחירותם ובכבודם -ובהיעדר הסמכה מפורשת בחוק או על, לפיכך .117

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על , תנאי ממאסר-המשוחררים מכוח חוק שחרור על

  .ביטול הליכי המכרז עד להשלמת עבודתה של הכנסת בנושא

  

 הטיעון המנהלי .3.ד
 "הסדרים ראשוניים"הכלל בדבר   .א.3.ד

חייבים " הסדרים ראשוניים"עניינים שמסווגים כקובע כי " הסדרים ראשוניים"הכלל בדבר  .118

שאסור לה לכנסת לאצול את ההכרעה באותם , היינו. מצוא את פתרונם בחקיקת הכנסתל

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

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

' רובינשטיין נ 3267/97צ "בבגלפסק דינו  19הרן ברק בסעיף השופט א, המשפט העליון לשעבר

  :481) 5(ד נב"פ, שר הבטחון
  

כי מקום שפעולת , כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע"

מן הראוי הוא כי , שלטון מעוגנת בתקנה או בהוראת מינהל

המדיניות הכללית ואמות המידה העקרוניות המונחות ביסוד 

בחקיקה ראשית שמכוחה הותקנה התקנה או הפעולה יעוגנו 

, יותר קובע הכלל הבסיסי" טכנית"בלשון . נעשתה הוראת המינהל
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הקובעים את המדיניות הכללית ואת " הסדרים ראשוניים"כי 

ואילו , צריכים להיקבע בחוק של הכנסת -העקרונות המנחים 

  ".הסדרים משניים"התקנות או הוראות המינהל צריכות לקבוע אך 
  

קיים היבט נוסף של כלל זה והוא אשר מחייב את המחוקק לעשות שימוש , לצד המובן האמור .119

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

 :)2כרך מב, במשפטיםצפוי להתפרסם (ראשוניים ועקרון החוקיות החדש 
 

קיים בפסיקה " ם הראשונייםכלל ההסדרי"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. בלשון ברורה ומפורשת

עליה להראות כי , "ראשוניים"ול בעניינים לקבוע מדיניות ולפע

  . 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"לאצול את סמכותו למינהל הציבורי בעניינים 

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

עקרון הפועל במישור המשפט , כלומר, הסמכות של רשויות מינהל

דרשות שנ(בראש וראשונה לרשויות המינהל , המינהלי ומכוון

שעה שהן עוסקות , להראות אסמכתא סטטוטורית מפורשת

  "").ראשוניים"בהסדרים 
  

גילה דעתו כי בכוונתו לעסוק עצמו דברים אלה יפים כמובן לענייננו וזאת מאחר והמחוקק  .120

-לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על בשאלת הפרטת הסמכויות להפעלתם של הוסטלים

ברי כי " קל וחומר"על דרך ה, בעניין זה. המונחת לפניובמסגרת הצעת החוק  תנאי ממאסר

ידי הרשות לשיקום האסיר הינה סוגיה במעמד -עניין הפרטתם של הוסטלים המופעלים על

הינה  -בטרם הושלם הליך החקיקה בכנסת  -וכי כל הכרעה בנושא " הסדר ראשוני"של 

בהחלטתה בעניין כי לדברים אלה ערה גם ממשלת ישראל אשר קבעה  .משוללת כל תוקף

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

 .המחוקק

ידי הרשות -החלטת המשיבים להוציא את הפעלתם של ההוסטלים המופעלים על, לפיכך .121

בעוד הכנסת עצמה גילתה דעתה כי הנושא ראוי להסדרה במסגרת , לשיקום האסיר למכרז

כן בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על -הינה החלטה משוללת תוקף וכל" ראשוניהסדר "

 . בטלותה
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 פעולה בחוסר סמכות ובניגוד להחלטת ממשלה .ב.3.ד
 אחזקתלטעמה של העותרת הליך הפרטתם של ההוסטלים ל, בהמשך לדברים האמורים .122

סותר את ממאסר מהווה פעולה בחוסר סמכות שכן הוא  תנאי- אסירים לפי חוק שחרור על

 . החלטת הממשלה ועומד בניגוד לעקרון החוקיות

ממשלת ישראל החליטה באופן מפורש כי היערכות , כפי שהוצג בתמצית הפרק העובדתי .123

מחודשת ברשות לשיקום האסיר ובאופן פעולתה תיעשה לאחר סיומו של הליך חקיקה 

 . ראשית

וני ועדת הפנים והגנת הליך חקיקה שכזה החל לקרום עור וגידים בכנסת יבמסגרת די .124

הסביבה אשר דנה בהצעת חוק ממשלתית בנושא ואף ביטאה דעתה לפיה לא יתקיים כל הליך 

ידי משרדי הממשלה וזאת הן בשל קיומו של הליך חקיקה בנושא - מקביל להליך החקיקה על

המשנה , ראו לעניין זה דבריו של מר מנחם וגשל .והן בשל תוכנה של החלטת הממשלה

במסגרת דיון בועדת  13/6/11ביום  כ משה גפני בנושא"ותגובתו של ח משרד הרווחהל "למנכ

דיון משותף עם ועדת  -עתידה של הרשות לשיקום האסיר "בנושא , הפנים והגנת הסביבה

 : "ל משרד הרווחה"הכספים בהשתתפות מנכ
 

  מנחם וגשל

האם אי אפשר לאחד את ההוסטל לגברים האלימים שמנהל "

ן למבוגרים ואת ההוסטל לגברים אלימים שצריך שירות המבח

? לנהל הרשות לשיקום האסיר ולעשות אותם בפעולה משותפת

האם אי אפשר לעשות פעולות משותפות בכל הנושא של עברייני 

  ? מין לפי חוק שיקום עברייני מין שניתן לבצע אותן ביחד

...  

הפירוש של זה הוא שאני חושב שצריך לעשות את שני 

  ). 16-17' עמ, שם". (ים במקבילהתהליכ

  

 

  כ משה גפני"ח, ר ועדת הכספים"יו

   .מקביל לא יכול להיות, אין מקביל"

...  

והיא , זו חקיקה. התוכנית נמצאת כאן על שולחן הוועדה

  ). שם." (תיקח זמן ויהיה דיון

  

 לפרסם מכרזים להפרטתם של הוסטלים לאחזקת -על דעת עצמם  -החלטת המשיבים , לפיכך .125

מהווה אקט מובהק של , תנאי ממאסר בניגוד להחלטת ממשלה-אסירים מכוח חוק שחרור על

 .חריגה מסמכות

דברים אלה מקבלים משנה תוקף לאור העובדה פעולתם זו של המשיבים בהפרטת ההוסטלים  .126

תנאי ממאסר גם אינה מבוססת על הסמכה -לאחזקתם של אסירים מכוח חוק שחרור על

הרשות המנהלית רשאית ומדת בסתירה לעקרון החוקיות לפיו מפורשת בחוק ובכך ע

פי עקרון זה רשות - על. את אותן פעולות שהחוק הסמיך אותה לעשותן רקומוסמכת לעשות 
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ללא הסמכה סטטוטורית . נהנית אך ורק מאותן סמכויות שהוענקו לה מכוח הדיןמנהלית 

אלא את אותן סמכויות שהחוק , לרשות, ואין לה, תוקף אין בכוחה של הרשות לפעול-ברת

עקרון החוקיות מהווה את אחד מהיבטיו של עקרון שלטון החוק שעל , במובן זה. העניק לה

פרי יצירתו של המחוקק , פיו על השלטון למצוא לגיטימציה למעשיו בנורמה כללית מחייבת

רון פי הוראה הקבועה בחוק בהתאם לעק-פעולה של רשות מנהלית שלא על, לפיכך .הנבחר

 .הינה פעולה בחוסר סמכות, החוקיות
, הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין) ('כרך א( משפט מנהלי, ארז-ראו בעניין זה דפנה ברק

, יצחק זמיר; 35) ז"תשמ, כרך ראשון( משפט מינהלי, ברוך ברכה: ראו גם. 97) 2010-ע"התש

 .50) ו"תשנ, כרך ראשון( הסמכות המינהלית

כי הרשות לשיקום האסיר הינה רשות סטטוטורית עצמאית יצויין , ובענייננה של עתירה ז .127

חוק : "להלן( 1983- ג"תשמ, בחוק הרשות לשיקום האסיר, בין היתר, שסמכויותיה קבועות

ועדה (תקנות הרשות לשיקום האסיר (והתקנות שהוצאו מכוחו ") הרשות לשיקום האסיר

פיקוח על יחידים (שיקום האסיר תקנות הרשות ל; 1987- ז"תשמ, )להכנת תכניות שיקום

תקנות הרשות לשיקום האסיר ; 1990- ן"תש, )וגופים מתנדבים העוסקים בשיקום אסירים

חוק ; 2001-א"תשס, תנאי ממאסר-חוק שחרור על; )2001-א"תשס, )דרכי תיאום בין רשויות(

, )הוראת שעה( תנאי ממאסר-פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על

חוק הגנה על הציבור ; 1981- א"תשמ, חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים; 2009- ט"סתש

 . 2006-ו"תשס, מפני ביצוע עבירות מין

לאור החלטת הממשלה המפורשת בעניין ובהיעדר עמדתה של העותרת היא כי , מכל האמור .128

המאפשרת הפרטתם של הוסטלים לאחזקתם של אסירים מכוח חוק  הסמכה מפורשת בחוק

חרגו המשיבים פרסום המכרז החלטתם של המשיבים על ב, תנאי ממאסר-ור עלשחר

  .ויש להכריז על בטלותה של החלטה זו מסמכותם

לאחזקתם של  הוסטלים שלהפרטתם הטענה כי הסמכות ל תיטעןגם אם , יתרה מזאת .129

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

שר הממונה על שההרי כי היה מקום , תנאי ממאסר-או מחוק שחרור על ום האסירלשיק

ביצועו של חוק הרשות לשיקום האסיר יתקין תקנות בנושא בהתאם לסמכותו הקבועה 

 . הרשות לשיקום האסיר לחוק) א(29בסעיף 

של  רטתםמעצם עיסוקה של כנסת ישראל בשאלת הפגורסת העותרת כי , יתרה מזאת .130

ה בהצעת יניובמסגרת די תנאי ממאסר-לאחזקתם של אסירים מכוח חוק שחרור על הוסטלים

ניתנו למשיבים בהתאם ניתן ללמוד כי נושא זה טרם עוגן בחוק וסמכויות בנושא לא , החוק

 .חוקיותלעקרון ה
  

 איסור אצילה של סמכות שבשיקול דעת  .ג.3.ד
ולמעלה , שהוצגו לעיל כפי, במישור החוקתי ובמישור הסמכות המנהלית תלצד טענות העותר .131

באף הזדמנות קודמת ולרבות במכתבה של  ידי המשיבים-אף שלא נטען כך על-ועלמן הצורך 

ניתנה הסמכות יהיה מי שיטען כי למי מהמשיבים גם אם , 28/2/12ד בתיה ארטמן מיום "עו

 הלהעבירובאפשרותו  תנאי ממאסר-מוסדות לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על להפעיל

תטען העותרת כי הפרטה שכזו הינה בבחינת אצילת סמכות שבשיקול דעת , רם פרטילגו
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פסיקתו הענפה המעוגן בפי הכלל בדבר איסור אצילה של סמכות שבשיקול דעת -האסורה על

 . של בית המשפט העליון

העל במשפט בעקרון יסודו הכלל בדבר איסור אצילה של סמכות שבשיקול דעת , כידוע .132

אינה ניתנת לאצילה לגורם  ,שיקול דעת תמכות שניתנה לגורם מנהלי הכוללסהמנהלי לפיו 

צ "בג; 410) 1(ד מו "פ, רשם החברות' נ' פיליפוביץ, 2303/90צ "בגראו בעניין זה . פרטי

 .202) 5(ד נח "פ, מנהל השירותים הווטרינריים' נ" תנו לחיות לחיות"עמותת  4884/00

ראש ' הנפלינג נ 39/82 צ"מאיר שמגר בבגבוד השופט כ, ראו עוד דבריו של הנשיא לשעבר .133

  :541' בע, 537) 2(ד לו"פ, עיריית אשדוד
  

כי סמכויות סטטוטוריות יוענקו לאדם , אין זה מתקבל על הדעת"

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

חובותיו וזכויותיו , ואשר מעמדו, ממערכת שלטונית מוגדרת

  ".ם אך ורק בכך שנמסרו לידיו סמכויות ביצועמתמצי
  

מ "חיפה כימיקלים בע 1783/00 צ"אהרן ברק בבגכבוד השופט , לשעברהנשיא וכן דבריו של  .134

  :655' בע, 652) 3(ד נז"פ, היועץ המשפטי לממשלה' נ
  

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

ונית צריך אותו אדם להיות מוסמכת או לאצול לו סמכות שלט

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 .135

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

; הסמכות להגביל חירותו של האסיר במהלך כל שעות היממה: בניהן סמכויות כגון. במכרז

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

הסמכות לאסור יציאתו של האסיר אל ; ההליך הפליליבכבודו כאדם כחלק מאכיפתו של 

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

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

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

 .ולגרום לחזרתו לריצוי עונשו במסגרת בית הסוהר

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על , ובהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בסוגיה, לפיכך .136

ביטול המכרז שכן עיקר עניינו בהעברת סמכויות שניתנו למשיבים שבליבן שיקול דעת 

 .ת בחוקלידיהם של גורמים פרטיים וזאת ללא הסמכה מפורש
  

  סוף דבר  .ה

מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את העתירה , נוכח הטענות שהוצגו בפירוט בגוף העתירה .137

ביטול החלטת המשיבים שהובילה לפרסומו של מכרז להפרטתם של הוסטלים ולהכריז על 
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חוק שחרור : "להלן( 2001-א"התשס, תנאי ממאסר- לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על

 :וזאת ")תנאי ממאסר-על

המרכז האקדמי למשפט  2605/05צ "בג(צ בעניין הפרטת בתי הסוהר "בניגוד לפסיקת בג  .א

 ;)'שר האוצר ואח' נ' ולעסקים ואח

להגבלת חירותם ולפגיעה בזכותם לכבוד האדם  -או לפיו  -בהעדר הסמכה מפורשת בחוק   .ב

 ; ייםידי גורמים פרט- תנאי ממאסר על-של אסירים המשוחררים מכוח חוק שחרור על

אף קיומו של הליך -ועל" הסדר ראשוני"אף היותה של החלטה זו ראויה לעיגון ב-על  .ג

 ;חקיקה תלוי ועומד בימים אלה בפני כנסת ישראל בהצעת חוק ממשלתית בנושא

בחוסר סמכות בחוק להעברת סמכויות להפעלתם ואחזקת של הוסטלים לאחזקת   .ד

גורם פרטי בדרך של מכרז או בכל  פי חוק שחרור עלתנאי ממאסר לידיו של-אסירים על

 ;דרך אחרת

בניגוד להחלטת ממשלת ישראל לפיה כל שינוי באופן פעולתה של הרשות לשיקום האסיר   .ה

תנאי ממאסר -ובמערך הפעלתם של הוסטלים לאחזקת אסירים מכוח חוק שחרור על

 ; דורש מהלך חקיקה

ות להעברה לידיו של סמכויות שבשיקול דעת האסור - בהיותן של הסמכויו המועברות   .ו

 . גורם פרטי
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