
  

  אסירים ועצוריםיות לזכו סדנהה

 

 

 2011 יולי 27 

 א"תשע, תמוז ה"כ 

 

 

 לכבוד

 כנסתהיושב ראש , ראובן ריבלין כ"ח

 ר ועדת הפנים והגנת הסביבה"יו, כ אמנון כהן"ח

 היועץ המשפטי לכנסת, ד אייל ינון"עו

  ץ המשפטי לועדת הפנים והגנת הסביבההיוע, תומר רוזנרד "עו

    

 

 ,שלום רב

 

 3123 -ו 3122להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים ( הרשות לשיקום האסיר)' פרק ו: הנדון

  3121-א"התשע, (קוני חקיקהתי)

 

: 'פרק ו בעניין ההצעה לתיקון אנו מתכבדים לפנות אליך, בשם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

, (קוני חקיקהתי) 2012 -ו 2011חוק המדיניות הכלכלית לשנים ל הרשות לשיקום האסיר

 :כדלקמן, "(חוקההצעת " :להלן) 2010-א"התשע

 

עניינה המרכזי של הצעת החוק הוא בביטול מעמדה העצמאי של הרשות לשיקום האסיר  .1

לאור חוסר , כל זאת. והעברתה תחת אחריותו של משרד הרווחה והשירותים החברתיים

יכולתה של הרשות לשיקום האסיר לתת מענה הולם לשיקום אסירים בישראל בשל 

, ה נקלעה הרשות עקב היעדר תקצוב ראוי בעשור האחרוןהקשיים הכלכליים אלי

ידה לגורמים פרטיים לאחר ביטול -ובמטרה לאפשר הפרטת הסמכויות המבוצעות על

 .מעמדה כרשות עצמאית

עיקר , 1983-ג"תשמ, בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בחוק הרשות לשיקום האסיר, כידוע .2

 תנאי-עלבאסירים ששוחררו בטיפול מתמצה פעילותה של הרשות לשיקום האסיר 

בהתאם לחוק , "(ועדת השחרורים: "להלן)באישור ועדת השחרורים בשירות בתי הסוהר 

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

 לכל דבר ועניין אסירתנאי הוא -אסיר המשוחרר על, תנאי ממאסר-פי חוק שחרור על-על .3

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

' בסע ;..."ממאסר תנאי-עלמגבלות על אסיר ששוחרר "ל לחוק מתייחס המחוקק( ה)13

 . פי החוקוכך במרבית סעי..." תנאי-על אסיר ששוחרר"דן המחוקק ב( א) 20
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יך להיות אסיר אשר הוא ממש, אסיר אינו חדל להיות" תנאי-אסיר ששוחרר על", ללמדך

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

 . ועדת השחרוריםידי -שהוטלו עליו על

הקובעות כי אם תנאי ממאסר -חוק שחרור עללדעה זו ניתן למצוא בהוראות נוסף חיזוק  .4

לחייב את האסיר רשאית הועדה לבטל את השחרור ו"את תנאי השחרור  מפר האסיר

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

במקרה של אסיר ששוחרר , שכן, תנאי-עלונגזר עליו עונש מאסר  בשונה מאדם שנשפט

כל . להרשיעו ולקבוע את עונשו, אין צורך להעמידו לדין, שחרורו והפר את תנאי תנאי-על

או עבר ) בע כי האסיר הפר את תנאי שחרורותתכנס ותקעדת השחרורים ושנדרש הוא ש

האסיר יוחזר לכלא להמשך ריצוי בכדי ש (תנאי-על עבירה נוספת בתקופת היותו משוחרר

ועבר עבירה , תנאי-עלעונשו למאסר  אדם שנגזרכל זאת לעומת  .עונשו שנקבע זה מכבר

לרבות , הרשעתו וגזירת עונשו, העמדתו לדין, כנגדו אישום כתב אין מנוס מהגשת, נוספת

 . םשנגזרה בפסק דין קוד תנאי-עלבהתייחס לתקופת המאסר 

צ "בגוכן  35-36 'עמ, 2003, הוצאת נבו, שחרור מוקדם ממאסר, שרון ליאראו לעניין זה 

 598/77צ "בג; 381ד י "פ, 'מנהל בית הסוהר המרכזי רמלה ואח' י ננסים ערוס 17/56

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

, אברהים אבו אסעד' נ היועץ המשפטי לממשלה' ואח 2024/96א "עע; 2257 (4)ד יז"פ

א "עע; (לא פורסם) ועדת השחרורים' גלו נגבריאל בוז 156/89( א"ת)ש"ב; 727( 3)ד נ"פ

גאנם -כמאל אבו 2701/07א "עע; 765( 2)ד מו"פ, מדנית ישראל' אורית ארביב נ 1613/91

 (.2007בנובמבר  27ניתן ביום ) מדינת ישראל' נ

פעולה הנגזרת מביצוע הינה , תנאי-בנוגע לאסיר משוחרר עלשלטונית כל פעולה , לפיכך .5

שיש בה כדי להגביל את  פעולת אכיפת חוקמהווה עליו ו שנגזראכיפת עונש המאסר 

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

אין לראות את תקופת  עולה בברור כי, מכאן. אין מדובר במשימת רווחה. האסיר לחברה

ל שירותי שיקום תנאי כתקופה בה הופך האסיר לאזרח מן השורה המקב-השחרור על

 .ידי המדינה-ורווחה על

ידי הרשות לשיקום -ובשל היותה של משימת השיקום המבוצעת על, לאור האמור .6

 האסיר משימת אכיפת חוק שיש בה כדי להגביל את חירותו ולפגוע בכבודו של האסיר

חל איסור חוקתי על העברת ביצוע של סמכויות אלה לידיהם של , במסגרת ריצוי עונשו

שהעביר , פסל חוקבעניין זה ראו פסק דינו של בית המשפט העליון אשר . ים פרטייםגורמ

המרכז האקדמי  2605/05צ "בג) בהיותו בלתי חוקתי, סמכויות כליאה לידיים פרטיות

 . "(עניין הפרטת בתי הסוהר: "להלן) ('שר האוצר ואח' נ' למשפט ולעסקים ואח

חל איסור חוקתי על , טת בתי הסוהרבהתאם לקביעתו של בית המשפט בעניין הפר .7

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

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

 . בחירות ובכבוד האדם בפגיעה

http://www.law4all.co.il/ShowSubCategories.asp?T1=2&T2=11
http://www.law4all.co.il/ShowSubCategories.asp?T1=2&T2=11
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-ום האסיר ששוחרר עלדברים אלה יפים כמובן גם באשר להפרטתם של שירותי שיק .8

בתקופת ידי ועדת השחרורים שכן אסיר זה מהווה אסיר לכל דבר ועניין המצוי -תנאי על

ביצוע גזר דינו בכפוף לכל -תחת פיקוחן של רשויות אכיפת החוק האמונות עלריצוי עונשו 

כדין , תנאי במסגרת תקופת מאסרו-דין הסמכות לשיקומו של אסיר המשוחרר על. דין

שתיהן מהוות פעולת אכיפת חוק שיש בה כדי להגביל את חירותו לפגוע . ליאהפעולת כ

 . בכבודו של האסיר אגב ביצוע גזר דינו

תנאי הינן רכות יותר מאלה -ההגבלות המוטלות על האסיר המשוחרר על, אמנם .9

אך עדיין מדובר בפעולות שיש בהן כדי , המוטלות עליו במסגרת כליאתו בבית הסוהר

פעולות אלה זהות מהותית . ותו וכבוד תוך כדי ביצוע העונש שהוטל עליולפגוע בחיר

 .ומהוות יחדיו חלק בלתי נפרד מסמכות המדינה לאכוף את גזר דינו של האסיר

ולאור הכרזות נציגי משרד האוצר בדבר האפשרות כי סמכויות הרשות , לאור האמור .10

יטול מעמדה העצמאי של לשיקום האסיר יועברו לידיהם של גורמים פרטיים לאחר ב

, ושילובה במסגרת פעילות משרד הרווחה והשירותים החברתיים הרשות לשיקום האסיר

על הפרטתן של סמכויות אלה  תעל המחוקק לשלב במסגרת הצעת החוק הוראה האוסר

 .בהתאם לפסיקתו של בית המשפט העליון בעניין הפרטת בתי הסוהר

 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב
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