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   רדיקאליתהפרטה

  מאת

** ואס	 שרו�*אלו� הראל
  

אי� היא רשאית לעשות , את שהמדינה אינה רשאית לעשות במישרי�"[...] 

  1".בעקיפי�

 שירותי� ציבוריי� מתבססת על הקביעה כי יש גבולות הפרטת בעניי� המקובלת העמדה

וגעי� למשפט בי� מטעמי� הנ, וכי יש סמכויות שאינ� ניתנות להפרטה, משפטיי� להפרטה

 נדונה ההפרטה הנחת שבה�במרבית המקרי� . מנהלי ובי� מטעמי� הנוגעי� למשפט חוקתי

תכליתה ראויה באשר היא מיועדת להגשי� מטרות ,  כי ג� א� ההפרטה פסולהאהיסוד הי

  .חברתיות ראויות

 אנו שאותה זה חורג מגבולות הדיו� הזה באשר הוא חוש� סוג נוס� של הפרטה מאמר

 אלא ביעילותלעתי� הפרטה מיועדת לא לסיפוק שירות ציבורי . � הפרטה רדיקאליתמכני

"  רדיקאליתהפרטה "נחאנו משתמשי� במו. מנהליות ופוליטיות,  מגבלות חוקתיותלעקיפת

 הגו� שבו סמכויות מהותיות לגור� פרטי שקיי� בה פוטנציאל ליצור מצב העברתלתאר 

בשל , לבצעאו שהיא מתקשה , ה יכולה לבצעהפרטי יקד� פונקציות שהממשלה איננ

 .דמוקרטי� או קשיי� חוקתיי� ציבוריתהתנגדות פוליטית , מחלוקות עקרוניות נורמטיביות

למימוש מטרות ציבוריות אלא מכשיר ) ראוי או פסול(בנסיבות אלה הפרטה איננה מכשיר 

רדיקאלית אינה הפרטה , לשו� אחרת.  ציבוריות ולמימוש מטרות פרטיותטרותלסיכול מ

 גופי� ציבוריי� מקדמי� תכליות פרטיות שאינ� מתיישבות ע� שבמסגרתואלא בגדר פוטש 

  .אינטרס הציבור כפי שהוא בא לידי ביטוי בהלי� הדמוקרטי

 הסמכויות בנושא ההתיישבות מממשלת ישראל לידיה של החטיבה להתיישבות היא העברת

 למימושהחטיבה משמשת זה שני� , תוני�על פי הנ. מקרה מובהק של הפרטה רדיקאלית

, מנהל ציבורי תקי�,  הפוליטי הדמוקרטיההלי� עקיפת תו�סדר יו� פוליטי שנוי במחלוקת 

 שאלת סדר היו� הציבורי מצויה כיו� על. דיו� ציבורי שקו� וא� החוק הישראלי עצמו

הציונית  מעמד� של ההסתדרות חוק א� לאחרונה חוקקה הכנסת את, יישבותהפרטת ההת

 �ק החו. 2015–ו" התשע,)2' תיקו� מס( ישראלהעולמית ושל הסוכנות היהודית לאר

 
הפקולטה למשפטי� באוניברסיטה , המחזיק בקתדרה על ש� פיליפ ואסטל מיזוק, פרופסור אלו� הראל   *

 .האוניברסיטה העברית ירושלי�, המרכז לחקר הרציונליות; העברית בירושלי�
   . תל אביב פכ�מ באוניברסיטתניתמרצה בכיר בחוג לפילוסופיה וראש תכ, דוקטור אס� שרו�   **

 וכ� לחברי מערכת ,רונ� מנדלקר�ליעל קריב ול, נדיב מרדכיל, ברק מדינהל, אנו מודי� למירי גור אריה  
מאמר זה הוצג במכללת שערי . על הערותיה� המצוינות, ובמיוחד לעור� אלעד שפיגלמ�, משפטי�

לבסו� . רותיה�על הע,  ביטו�עתובמיוחד ליפ, ואנו מודי� למשתתפי� בסדנה המחלקתית, משפט
. ואנו מודי� לה� על עבודת� המצוינת,  של עוזרי המחקר ד� ליסר וטירא� ששו��נסתייענו רבות בעבודת

 .)5.9.2017, פורס� בנבו( כנסת ישראל ' נהראל 9518/16� " זה שימש בסיס לבגמאמר
 ).2000 (283, 258) 1(ד נד"פ, מינהל מקרקעי ישראל'  נקעדא� 6698/95� "בג  1
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 הממשלה להאציל מסמכויותיה ת באמצעות הסמכהחוקיות�אימתיימר לרפא את 

  . ודינו להיפסלחוקתי לאאנו נראה כי חוק זה הוא . להסתדרות הציונית העולמית

הפרטת ההתיישבות . ג. ית הנורמטיביתהתשת. ב. הפרטה והפרטה רדיקאלית. א .מבוא

הדיו� בחוק המסמי� . 1. התשתית המשפטית. ד. דוגמת החטיבה להתיישבות: בישראל

  .אחרית דבר. סיכו�. ה. הדיו� המנהלי. 2; האצלה

   מבוא

 גבולות יש כי שירותי� ציבוריי� מתבססת על הקביעה הפרטת בעניי� מקובלת ההעמדה

בי� מטעמי� הנוגעי� למשפט , כויות שאינ� ניתנות להפרטהוכי יש סמ, משפטיי� להפרטה

 כי ג� א� היא הדיו� שברקע הנחהה  כללבדר�. מנהלי ובי� מטעמי� הנוגעי� למשפט חוקתי

יש שיקולי� הנוגעי� לחשיבות הפיקוח ,  תכליות חשובות כמו יעילותלשרת יכולהההפרטה 

 יסוד המחייבי� הטלת ושירותי טובי� הספקת על ת הדמוקרטיאחריותיותהציבורי או ה

 לאחרונה התווספו נהלי המשפט הממתחו� הללו השיקולי� לצד. מגבלות על הפרטה

 שהוכרו שיקולי�,  החוקתי הנסמכי� על הזכות לחירות והזכות לכבודמהתחו�שיקולי� 

 נדונה שבה� המקרי� במרבית 2. בפסק הדי� בעניי� הפרטת בתי הסוהרירורבפסיקה בב

 היא מיועדת רתכליתה ראויה באש,  כי ג� א� ההפרטה פסולהאחת היסוד היהנ, ההפרטה

 של ההפרטה ניסיו� תכלית. ממשהרשות ל) חייבתואולי א�  (יכלה שאות�להגשי� מטרות 

אול� , ונקבע כי אי� זו עילה פסולה להפרטה,  בעיקרה כלכליתהייתה הסוהר למשל בתי

 בזכויות לחירות מידתית לאביאות לפגיעה נקבע כי משו� שסמכויות המדינה המואצלות מ

 3.מדובר באצילה אסורה,  של ציבור האסירי�לכבודו
 אנו שאותה,  של הפרטהנוס� סוג באשר הוא חוש� הזה הדיו� גבולות מחורג זה מאמר

 מיועדת לא לסיפוק שירות ציבורי ההפרט, אנו טועני�, לעתי�. מכני� הפרטה רדיקאלית

 שחלות על הממשלה ותמנהליות ופוליטי,  מגבלות חוקתיות אלא כדי לעקו�ביעילות

 דמוקרטית פרוצדורה באמצעות מטרות פוליטיות לממש,  מקשות עליהאו,  להומפריעות

 מטרות ציבוריות אלא למימוש) ראוי או פסול(בנסיבות אלה הפרטה איננה מכשיר . תקינה

 הפרטה רגילה היא של יותהחוק. מכשיר לסיכול מטרות ציבוריות ולמימוש מטרות פרטיות

לבי� ) ו"שוויו� וכ, אחריותיות( של איזו� בי� השיקולי� נגד הפרטה תוצר כלל בדר�

 ת אסורה קטגוריאלית רדיקפרטהלעומת זאת ה). יעילות כלכלית(השיקולי� בעד הפרטה 

 ננתח את אלית פרדיגמטית להפרטה רדיקכדוגמה. באשר אי� היא משרתת תכליות ציבוריות

 4.ותה של החטיבה להתיישבות כפריתפעיל

 
 545) 2(ד סג"פ, שר האוצר' חטיבת זכויות האד� נ, האקדמי למשפט ולעסקי� המרכז 2605/05� "בג  2

)2009.( 
 .ש�  3
החטיבה להתיישבות כפרית פועלת במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית ועוסקת מטע� ממשלת   4

ו הדיו� רא. תקציבה מגיע במלואו מתקציב המדינה. ישראל בהקמת� ובטיפוח� של יישובי� כפריי�
 . גלהל� בפרק
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 אחת את החשש כי גופי ממשל א שתאורטיקני� של המשפט המנהלי הזכירו לשעה

 באמצעות לממש� או בלתי אפשרי שקשה תכליות ימושישתמשו בהפרטה כמכשיר למ

אנו .  בקטגוריה זו כקטגוריה ייחודיתו לא הכירהפסיקה וה� יה התאורה� 5,גופי� ציבוריי�

 אנו. ג� להכיר כעניי� משפטי בקטגוריה זו כקטגוריה מובחנת של הפרטה פסולהמציעי� 

בוחני� את הכלי� המשפטיי� הקיימי� כבר היו� והמאפשרי� התערבות בהחלטות של 

 מטרות שה� מנועי� מלממש בעצמ� לממש בהפרטה כדי המשתמשי�גופי� שלטוניי� 

 . מטעמי� נורמטיביי� או פוליטיי�
 דני� במאפייני� המבחיני� הפרטה רדיקאלית מהפרטה אנו המאמר לש הראשו� בחלקו

 זה בחלק.  הנורמטיביות של ההפרטה הרדיקאליתבמשמעויות השני אנו דני� ובחלק. רגילה

אנו טועני� כי . נורמטיבית� בוחני� את ההפרטה הרדיקאלית מפרספקטיבה תאורטיתאנו

 של האזרחי� שותפות בתלויה המדינה יות הפרטת פעילושל הפוליטית לגיטימציהה

 לראות בפעילות הרשות פעילות הנעשית לא רק למע� ביכולת�בהחלטות הפוליטיות ו

העברת סמכויות הריבו� לגופי� פרטיי� כאמצעי לעקיפת . רווחת� אלא ג� בשמ� ומכוח�

 ה� בחירות פוגעת את נציגיו החוקיי� המחייבות –פוליטיות �חוקתיות – עקרוניותמגבלות 

 לקידו� מטרות סקטוריאליות של למכשיר אות� בהפכהרח וה� בשוויו� בי� האזרחי� האז

 אנו מחילי� את שלישי הבחלק. קבוצות אידאולוגיות שאינ� מקדמות את הטוב הכללי

 בישראל לידיה של החטיבה להתיישבות ומראי� כי התיישבות הפרטתהמבחני� הללו על ה

 בחלק. יא מקרה פרטי של הפרטה רדיקאלית להתיישבות הבהההסדרה החוקית של החטי

 אנו.  לפסול הפרטה רדיקאליתהמחייבת ת בוחני� את התשתית המשפטיאנו רביעיה

 התערבות משפטית בעניי� י�הדורש, חוקתיי� ומנהליי�,  שורה של כלי� משפטיי�נתחי�מ

: יסוד�לחוק 1 סעי�,  של אצילת הסמכויותוקיותח: הכוללי�, החטיבה להתיישבות

 .  של מטרות זרותדוקטרינהוכ� ה) המפרט את סמכויות הממשלה(ממשלה ה
 ונאמר כי שאלת הפרטת ההתיישבות היא שאלה המצויה כיו� על סדר היו� נוסי�

 מעמד� של ההסתדרות הציונית העולמית ושל חוק חוקקה הכנסת את לאחרונהא� . הציבורי

 � העמדה בשל נחקק חוק זה 2015.6–ו"התשע, )2' תיקו� מס (ישראלהסוכנות היהודית לאר

 בלתי היא לחקיקת החוק קוד� פעולת החטיבה ולפיה,  משפטני� בכירי� עלהמקובלת

 להאציל הממשלה של תה באמצעות הסמכהחוקיות�אי את לרפא מתיימר חוק ה7.חוקית

אנו נראה בחלקו האחרו� של המאמר כי חוק זה . תמסמכויותיה להסתדרות הציונית העולמי

  . לתי חוקתי ודינו להיפסלהוא ב

  

  

  

 
5  Jon D. Michaels, Beyond Accountability: The Constitutional, Democratic, and Strategic 

Problems with Privatizing War, 82 WASH. U.L.Q. 1001, 1005 (2004)) לה�ל :Michaels, Beyond 
Accountability.(  

 .312ח "ס  6
 .גוע� המשפטי לממשלה המובא להל� בפרק ראו הדיו� בדבריה של המשנה לי  7
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   והפרטה רדיקאליתהפרטה. א

 איכות הטובי� בדבר השערות מבוססת על ציבוריי� או הלאמה של שירותי� הפרטה

 בשירותי� או טובי� כי יש צור� במוסכ� 8.והשירותי� שיספקו גופי� פרטיי� וציבוריי�

 השאלה. קולי יעילות על שילהתבסס צריכה ות� אספק יוסמ� למי והקביעה, הנידוני�

הוויכוח בי� .  איכותיי� יותר במחיר זול יותרשירותי� יספק או טובי�המנחה היא מי ייצר 

 א� המדינה ומוסדותיה ה� הגופי� השאלה על פעמי� רבות נסבתומכי ההפרטה למתנגדיה 

  פרטיי� כלשה� יעילי�גופי� שמאאו , י� לסיפוק הטובי� או השירות הנדרשרהיעילי� ביות

  9.המדינה �מ
 הוויכוח בי� חסידי ההפרטה למתנגדיה נוגע ג� לשאלה מה� התכליות הראויות לעתי�

חסידי ההפרטה מדגישי� לעתי� קרובות שיקולי� . של הגו� המספק שירות כלשהו

גופי� פרטיי� יכולי� לספק טובי� ושירותי� באיכות גבוהה יותר , לטענת�. כלכליי�

 10. משו� שה� חשופי� ללחצי השוקבדיוק, דינה יכולה לספק שהממאלה זול יותר מחירוב

 בהגינותכגו� פגיעה ,  מדגישי� שיקולי� אחרי� נגד ההפרטההמתנגדי� זאת לעומת

 וחשש שוויו�היעדר ,  אפקטיביי�פיקוח ובקרה מנגנוני  לקיי�הקושי,  ציבוריתובאחריות

� פרוצדורליי� כגו� הלי�  לעתי� מתנגדי ההפרטה מסתמכי� ג� על שיקולי11. פני�משואל

 ה� אינ� כלומר, אינ� חשי� תחושת אחריות כלפי הציבור, לטענת�,  פרטיי�� גופי12.הוג�

 ההפרטה נשענת על שיקולי די חסישל שתפיסת� שעה לפיכ�). accountable(אחריותיי� 

 prioritizes“ אשר,  הפרספקטיבה הציבוריתאת מתנגדיה מדגישה של תפיסת�, יעילות

legally required procedures designed to guarantee public participation and due process 

[…]”.13  

 ההכרעה א� להפריט או לא להפריט הופכת פעמי� רבות זו השערות מערכת בבהתחשב

,  יעילותשיקולי שבבסיסהאיזו� בי� מערכת השיקולי� התומכת בהפרטה : למלאכת איזו�

 יעדר התומכת בניהול ציבורי המבוססת על שיקולי� ציבוריי� כמו הלבי� מערכת השיקולי�

 
 Martha Minow, Public and Private Partnerships: Accounting for the New Religion, 116 ראו  8

HARV. L. REV. 1229, 1242–1243 (2003) )�להל :Minow, Public and Private Partnerships(; 
Charles H. Logan & Sharla P. Rausch, Punish and Profit: The Emergence of Private 

Enterprise Prisons, 2 JUST. Q. 303, 316–317 (1985). 
 . 8ש "לעיל ה, Minow, Public and Private Partnershipsראו   9

 ,Michael J. Trebilcock & Edward M. Lacobucci, Privatization and Accountability  למשלראו  10
116 HARV. L. REV. 1422, 1435–1436 (2003); Ronald A. Cass, Privatization: Politics, Law 
and Theory, 71 MARQ. L. REV. 449, 467–469 (1988); Jody Freeman, Extending Public Law 

Norms Through Privatization, 116 HARV. L. REV. 1285, 1296–1298 (2003) . לטענה נגד
 Sharon Dolovich, How Privatization Thinks: The Case of דומיננטיות השיקולי� הכלכליי� ראו

Prisons, in GOVERNMENT BY CONTRACT: OUTSOURCING AND AMERICAN DEMOCRACY 128, 
134 (Jody Freeman & Martha Minow eds., 2009).  

 .1259–1246' בעמ, 8ש " הלעיל ,Minow, Public and Private Partnershipsראו למשל   11
 David J. Kennedy, Due Process in a Privatized Welfare System, 64 BROOK. L. REV. 231 ראו  12

(1998). 
 .1302–1301' בעמ, 10ש "לעיל ה, Freemanראו   13
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 שיח זה הדיו� בהפרטה עוסק פעמי� רבות במידת מבנה בשל. משוא פני� והלי� הוג�

 לרוב 14. התחרות שתתקיי�של ובאפקטיביותהפיקוח שהגו� המוסמ� יהיה כפו� לה 

 הגו� שבי� ליחס נוגעוהשני , האחד נוגע לאופי הסמכויות:  מאפייני� מרכזיי�שני נבחני�

.  על שמירת האינטרס הציבוריהאמונההמופרט ובי� המדינה כבאת כוחו של הציבור 

 הא�?  אלו סמכויות ליבה שלטוניותהא�:  הסמכויות המופרטותואהמאפיי� הראשו� ה

משו� היות� חלק בלתי נפרד ממהותה של , קיימות פעולות שאינ� ניתנות להפרטה כלל

.  וכ� הלאה15?הא� ה� רחבות או מצומצמות?  ה� מוגדרות היטב או עמומותא�ה? המדינה

 רמת ובעיקר,  המדינה על פעילות הגו� המופרטשל השפעתה השני הוא מידת המאפיי�

 אחד הפתרונות המענייני� שהוצע כדי להבטיח מימוש 16.הפיקוח שיש לה על פעולותיו

 כדי הלי� בתו� הפרטה הוא אחר� מצד סימולטני של יעילות מצד אחד ושיקולי� ציבורי

 ��הצברה)publicization (גופי� פרטיי� שבמסגרתודהיינו הלי� , של הגו� המופרט 

  17.מחויבי� למימוש הערכי� הציבורי�

 לבי� מתנגדיה מבוסס ההפרטה תומכיברור כי הוויכוח העכשווי בי� ,  האמורלאור

?  ציבוריי� יעילי� פחות מגופי� פרטיי�הא� אכ� גופי�. אמפיריות השערותבמידה רבה על 

הא� נית� להבטיח ? הא� גופי� פרטיי� מחויבי� פחות מגופי� ציבוריי� לערכי� ציבוריי�

ספרות עשירה מוקדשת לבחינת ? שגופי� פרטיי� יפנימו ערכי� ציבוריי� ויפעלו על פיה�

 שונות בהתא�  למותר לציי� כי ספרות זו מגיעה לעתי� קרובות למסקנות18.הנחות אלה

 נית�; ולעתי� נקבע כי ניהול פרטי עדי�,  ציבורי הוא יעילניהול שנאמר לעתי�: לנסיבות

 דווקא ניהול פרטי יכול לממש ערכי� ציבוריי� טוב לעתי�למצוא אנשי� הסבורי� כי 

לצד השאלות האמפיריות עולות ג� שאלות .  בזהוכיוצא לעשות זאת יכול פרטי משניהול

לעומת , נוגעות למעמד� של נציגי ציבור מוסמכי� כנאמני הציבור או מייצגיוה, עקרוניות

 19".במהות�ציבוריי� " מסוגי� שוני� שה� לטובי� ולפונקציות בנוגע, פרטיי� גופי�

 
� למשל ראו  14� פורס� (ישראל מדינת – הבריאות משרד נ� בישראל הרפואית ההסתדרות 1083/07 בג

 Martha Minow, Outsourcing Power: Privatizing Military Efforts and the ;)24.5.2012, בנבו

 :ONTRACTCOVERNMENT BY G in ,emocracyD and ,rofessionalismP ,ccountabilityA to isksR
OUTSOURCING AND AMERICAN DEMOCRACY 110, 111 (Jody Freeman & Martha Minow eds., 

�מיקור "בניש אבישי; (2009� ובעיית לעבודה� מרווחה' תכניות הפרטת :הציבורי המשפט בראי חו
 ).2008 (283 לח משפטי� הפיקוח� כשלי

 493, 461 ל משפט עיוני" נורמות ואתגרי�, מודלי�: פט הציבורי של ההפרטההמש"ארז �דפנה ברק  15
מכתב מדינה : בנוגע לחטיבה להתיישבות, דינה זילבר, חוות דעתה של המשנה ליוע� המשפטי; )2008(

) 26.2.2015(מזכיר הממשלה , לאביחי מנדלבליט, )ייעו�(משנה ליוע� המשפטי לממשלה , זילבר
חוקיות ההפרטה של "יואב דות� וברק מדינה ; )של המשנה ליוע� המשפטי לממשלהחוות דעתה : להל�(

 ). 2007 (305–297 ,287 לז משפטי�" אספקת שירותי� ציבוריי�
 ).2005( 89, 67 ב ועסקי� משפט" פיקוח ציבורי על פעילות פרטית"יצחק זמיר   16
 .1285' בעמ, 10ש "לעיל ה, Freeman ראו  17
 PAUL R. VERKUIL, OUTSOURCING SOVEREIGNTY: WHY PRIVATIZATION OF  למשלראו  18

GOVERNMENT FUNCTION THREATENS DEMOCRACY AND WHAT WE CAN DO ABOUT IT 

(2007).  
 .Avihay Dorfman & Alon Harel, Against Privatization as Such, 36 OXFORD J למשל ראו  19

LEGAL STUD. 400 (2016). �ראו כ ALON HAREL, WHY LAW MATTERS ch. 3 (2014). 
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מטרתנו במאמר זה איננה להכריע בשאלות אלה וא� לא להוסי� שיקולי� למסגרת הדיו� 

 לה מאפייני� שישל סוג מובח� של הפרטה מטרתנו היא להפנות את הזרקור א. הקיימת

  . נכנה הפרטה רדיקאליתשאותה, ייחודיי� ושמעלה שיקולי� שוני� מאלה הטיפוסיי�
 כפי שתוארה עד כה מאפשרת למדינה לממש תכליות שחשיבות� הציבורית הפרטה

 ראויותהפרטה היא מכשיר למימוש תכליות , במילי� אחרות. אינה שנויה במחלוקת

 יכולות להיות מבוצעות טוב יותר או טוב פחות באמצעות גופי� אשרציבורית  מבחינה

כ� למשל ג� מתנגדי הפרטת בתי הסוהר סברו כי בתי הסוהר נחוצי� מבחינה . פרטיי�

 עוגנה בחשש לפגיעה ההתנגדות,  שנראהכפי. חברתית ומקדמי� את האינטרס הציבורי

פרטה רגילה מדובר בפונקציות שהממשלה בה,  על כ�יתר 20.בזכות לחירות ובזכות לכבוד

.  משיקולי יעילותפרטי לגו�ושהיא בוחרת להעביר , לבצע, לפחות ברמה עקרונית, יכולה

ה� תפקידי� שאי� , כמו ג� מאסר או השמה תעסוקתית, בריאות וחינו�, כ� שירותי רווחה

לות  יעיוליחולק על חשיבות� הציבורית ושהממשלה יכולה למלא א� בוחרת משיק

 לגו סמכויות מהותיות העברתאנו משתמשי� במושג הפרטה רדיקאלית לתאר . להפריט�

 הגו הפרטי יקד� פונקציות שהממשלה איננה שבו שקיי� בה פוטנציאל ליצור מצב פרטי

התנגדות , לבצע בשל מחלוקות עקרוניות נורמטיביות, או שהיא מתקשה, יכולה

 הטיפוסיי� של הפרטה במקרי� .מוקרטי�ד�ציבורית או קשיי� חוקתיי��פוליטית

 והאילוצי� המגבלות עקיפת בהעברת הסמכות לגו� פרטי היא העיקרית ההשלכה אליתרדיק

 בהפרטה, ככלל.  על גופי� ציבוריי�החלי�) רוקרטיי�ובי�במובח� מ� הטכניי� (העקרוניי�

, יתרדיקאלית הממשלה חפצה לבצע פעולות שנויות במחלוקת פוליטית ואידאולוג

 הפרוצדורליות המיועדות להבטיח המגבלות על התגברות משמשת מכשיר לוההפרטה

בהפרטה ,  על כ�אשר.  בשמו של הציבור או לשחיקת� של מגבלות אלהיעשהשהפעולה ת

 נבחר כגו�) או גו� ציבורי אחר( של הממשלה שלוחה הפרטי איננו פועל כהגו� אליתרדיק

אשר לו היכולת לממש פונקציות , להכתחלי� אלא , וריבוני הפועל לטובת הציבור

פוליטית או � התנגדות ציבוריתבשל מנועה מלבצע או בעצמה לבצע מתקשהשהממשלה 

 הפרטה רדיקאלית גו� של הטיפוסיי� במקרי� לפיכ�. דמוקרטיי��אילוצי� חוקתיי�

   21. תכליות או אינטרסי� שאינ� ציבוריי� אלא סקטוריאליי� או פרטיי�מממששלטוני 

,  לאפיי� את מושג ההפרטה הרדיקאלית ניעזר בהשוואה לשני מקרי� של הפרטהכדי

 מיקור חו� – הברית מארצותוהשני , הסוהר הפרטת בתי –האחד שנידו� בהרחבה בישראל 

א� איננו מקרה של , המקרה הראשו� הוא מקרה של הפרטה אסורה. של תפקידי לחימה

 .  מקרה של הפרטה רדיקאליתואילו המקרה השני הוא, הפרטה רדיקאלית
 הרכב מורחב של בית המשפט העליו� העברת ניהול 2009 די� תקדימי פסל בשנת בפסק

 אמור היה העיקרי לפסילת התיקו� לפקודת בתי הסוהר שקהנימו. בתי סוהר לחברות פרטיות

לאפשר את הקמתו של מתק� כליאה בניהול חברה פרטית היה כי הסמכויות שהופרטו ה� 

 22. לחירות אישית ולכבוד האד��ות קשה בזכויבפגיעהויות שהשימוש בה� כרו� סמכ"

 בהפרטת בתי הסוהר היא סוג הסמכויות שמועברות הבעיה, לדידו של בית המשפט

 
 . לפסק דינה של הנשיאה ביניש67, 19' פס, 2ש " הלעיל , האקדמיהמרכזראו עניי�   20
 . להל� 32ש "על כ� ראו הטקסט ליד ה  21
 .588' בעמ, 2 ש"ה לעיל, קדמיהא המרכז עניי� ראו  22
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. ע� זאת במקרה זה לא דובר בסמכויות עמומות או רחבות מדי. באמצעותה לידיי� פרטיות

הפונקציות שהופרטו ע� הפרטת בתי הסוהר ,  נעסוק להל�שבהבניגוד להפרטת ההתיישבות 

ג� הפיקוח שהוצע על פעולת הרשות הפרטית . ה� פונקציות מוגדרות היטב וממוקדות

 התקציבי� לבית הסוהר הפרטי הקצאת כי תוכנ�. בעניי� בתי הסוהר היה פיקוח הדוק ביותר

קיימי� , כמו שציי� השופט לוי בדעת המיעוט, בנוס�.  באמצעות חוק התקציבתיעשה

 2004,23–ד"התשס, )28' מס(מנגנוני הפיקוח הקבועי� בחוק לתיקו� פקודת בתי הסוהר 

  24.אשר שימוש נכו� בה� יפיג לדעתו את החשש מפני פגיעה בזכויות אד� מוגנות
 במטרותאיננה , כפי שמאבח� אותה בית המשפט,  בהפרטת ניהול בתי הסוהרהבעיה

או , סמכויות יסוד של המדינה בתחו� אכיפת החוקשה� ,  הופרטו סמכויות הכליאהשלשמ�

.  המועברותהסמכויות בסוגהקושי החוקתי הוא .  ההפרטה אמורה לממששאותה התכלית

בית המשפט מניח ש�עצ� , השופטת ביניש, כפי שאמרה נשיאת בית המשפט העליו�

ג� ] ...[כליאתו של אד� והשמתו במאסר פוגעת בזכותו לחירות ולחופש התנועה 

� המוטלת האחריות בשל ושפגיעה כזו יכולה להיות מוצדקת רק 25,כשהכליאה נעשית כדי�

ריבונותה של המדינה "עוד ציינה הנשיאה כי .  לדאוג לשלו� הציבור ולרווחתוהמדינהעל 

וכוח הכפייה שלה כלפי הנתוני� למרותה באי� לידי ביטוי מובהק בסמכות המוקנית לה 

פגיעה שעשויה ( שפוגע קשות באופ�[...] פט בבתי סוהר  במשרשעולכלוא בני אד� שהו

קבעה ,  לפיכ�26.[...]"בכבוד האד� שלה� ובפרטיות� , תבחירות� האישי) להיות מוצדקת

, הנשיאה ביניש כי �כאשר הסמכות לשלילת חירותו של הפרט ניתנת בידי תאגיד פרטי

בראש , ור� המונעשכ� העונש נאכ� על ידי ג, נפגעת הלגיטימיות של עונש המאסר

 של �שה� למעשה שיקולי� זרי� בכל הנוגע להגשמת, משיקולי� כלכליי�, ובראשונה

 לפקודת בתי תיקו� לחוק בית המשפט פסל את ה27.שה� מטרות ציבוריות�, מטרות הענישה

 פרטיי� גופי� שלטעמו הסמכויות שתיקו� זה היה מפקיד בידיה� של ו�כיו) 28' מס(הסוהר 

ופגיעה בזכויות יסוד אלה מותרת א� ורק , ות לחירות אישית ולכבוד האד�נוגעות לזכוי

,  של בית סוהר מידי המדינהו�עצ� העברת הסמכויות לניהול: קבעה הנשיאה, לכ�. למדינה

גורמת לפגיעה קשה , לידיו של זכיי� פרטי הפועל למטרת רווח, הפועלת בש� הציבור

�[...]י� לחירות אישית ולכבוד האד� וחמורה בזכויות האד� הבסיסיות של האסיר.28  
 הפרטת הפעילות הצבאית האמריקאית – זה למקרה אחר של הפרטה מקרה נשווה

 שימוש הברית בעיראק הייתה מבוססת במידה רבה על ארצות שניהלההמלחמה . בעיראק

 לשימוש מסיבי בכוחות פרטיי� היה סיבות האחת לא אחת נטע� כי 29. פרטיותחברותב

 
הנשיאה מפרטת את מנגנוני הפיקוח .  לפסק דינה של הנשיאה ביניש6–5' פס, 581–579 'בעמ, ש�  23

 . במסגרת תיאור טענות המדינה
 . לפסק דינו של השופט לוי12' פס, 724–721' בעמ, ש�  24
 .595' בעמ, ש�  25
 .607' בעמ, ש�  26
 .608' בעמ, ש�  27
 .597' בעמ, ש�  28
 ,P.W. SINGER אור וביטחו� לחימה לתפקידי פרטיי� גורמי� על בהסתמכות העצומה לעלייה  29

CORPORATE WARRIORS: THE RISE OF THE PRIVATIZED MILITARY INDUSTRY (Updated ed. 
2008). 
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 הגבלות חוקיות שונות ובכ� לנהל את המלחמה באופ� שלא היה אפשרי לו עקו�להרצו� 

 :Jon D. Michaelsכ� מתאר זאת . היה הנשיא משתמש בצבא

“Military privatization threatens this framework of coordinate 

decisionmaking. The potential to outsource combat roles necessarily 

carries with it opportunities for the Executive to wield powers 

unimaginable were it limited to the use of regular, U.S. troops. By shifting 

responsibilities away from America's armed forces and delegating them to 

private contractors, the president can circumvent constitutional obligations 

to share warmaking authority with Congress”.30  

 הצבאית יכולה לשמש ילות הפרטת הפעולפיה של מייקלס עולה תמונה מדאיגה מתיאורו

העברת סמכויות , במילי� אחרות.  על המגבלות שהטיל הקונגרסלהתגברותמכשיר 

 מטעמי� � הוא רשאי לבצעשאי�שלטוניות לגו� הפרטי מאפשרת לנשיא לבצע פעולות 

 בהפרטת הפעילות הצבאית שונה במהותה נמצא שהבעיה. מדיניי� או פוליטיי�, חוקתיי�

 של � ובהירותהיקפ� לנוגעהדגש במקרה זה איננו . מהבעייתיות שכרוכה בהפרטת בתי סוהר

,  הפיקוח הציבורי על פעולותיוטיב לנוגע וג� לא הפרטי הגו�הסמכויות שמופקדות בידי 

ות לגו� פרטי  שלטוניסמכויות מעניקה מבצעת רשות מכ� שהנובעת בעייתיות בנוגעאלא 

 הרשות המבצעת של החלטתה.  יכולה להשיג בדר� המל�איננה שהיאכדי להשיג תכליות 

באשר היא מסמיכה גופי� פרטיי� לבצע פעולות , "פוטש"במקרה זה איננה אלא בגדר 

או כפי ,  השלטונית עצמההסמכות הפרטת זו זוהי מבחינה. המנוגדות לאינטרס הציבורי

 הפרטה אשר מסמיכה גו� פרטי לפעול שלא בכפו� –ה רדיקאלית הפרט, שאנו מכני� זאת

למגבלות החוקתיות והדמוקרטיות כדי לקד� מטרות שאי� הרשות המבצעת יכולה לקד� 

ההסמכה ,  נעסוק להל�שבהכמו במקרה של החטיבה להתיישבות , במקרה זה. בעצמה

 לא רצתה המדינה נועדה לשרת תפיסות פוליטיות שנויות במחלוקת שאות� לא יכלה או

  31.לממש באמצעי� החוקיי� העומדי� לרשותה

 
30  Michaels, Beyond Accountability ,1052' בעמ, 6 ש"לעיל ה. 
� אחר של מייקלס שבו הוא עוסק בשאלת הבמאמר הבעיה נוסחה ביתר כלליות  31workarounds: 

“Notwithstanding the current and long-dominant debate in privatization circles focusing on 
efficiency versus accountability, government outsourcing appears to have more subtle 
applications that do not map onto this conventional terrain. Indeed, policymakers turn to 
privatization for more than the customary, and ostensibly exclusive, objective of providing the 
public with the same goods and services more efficiently than the government bureaucracy 
can. They use government contracting in a way that substantively alters (or temporally 
ossifies) the very policies they are supposed to be neutrally administering. The act of 
privatization can thus directly change the outcome of regulatory rulemaking and enforcement 
proceedings, the programmatic content of government-sponsored educational, public health, 
and social welfare programs, and the trajectory of national security investigatory and military 
operations. These practices – what this Article calls ʽworkarounds’ – are executive 
aggrandizing. Specifically, workarounds are government contracts, or provisions within 
government contracts, that provide the outsourcing agency with the means of achieving 
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 להעביר לידיי� פרטיות ביצוע נועדה הפרטהפעמי� רבות .  זו מחייבת דיוקהגדרה

 יכולההפרטה , למשל. לפחות לא באותו האופ�, פעולות שהמדינה אינה יכולה לבצע

 המופרט לשכור  את הגו� המופרט מחובות של עריכת מכרזי� או לאפשר לגו�לשחרר

 חלק מתכלית ההפרטה היא לעתי�.  מדינה נהני� מה�שעובדיעובדי� שאינ� נהני� מזכויות 

.  הציבוריבשירות המקובלות וביעילות רבות מאלו בגמישות המופרט לפעול לגו�לאפשר 

 כוללת אופני פעולה שאינ� פתוחי� בפני שהיא אפוא רק מכיוו� אלית איננה רדיקהפרטה

 תכלית לקד� עתידה המופרטת הפעולה כאשר אליתהפרטה היא רדיק. ריי�גופי� ציבו

 חלטותיה החשיפת בשל לקד� מתקשהפוליטי איננה יכולה או �שהממשלה כגו� ציבורי

 מחיר הגובותו, התנגדות פוליטית,  ציבוריתביקורת המאפשרות ציבוריות לפרוצדורות

 לגור� סמכויות מהותיות עברתה הדרישה שההפרטה הרדיקאלית תכלול מכא�. אלקטורלי

 איננה שהממשלהפרטי שקיי� בה פוטנציאל ליצור מצב בו הגו הפרטי יקד� פונקציות 

התנגדות ,  עקרוניות נורמטיביותלוקותיכולה או שהיא מתקשה לבצע בשל מח

 שבה� להבחי� בי� מקרי� צרי� לפיכ�. דמוקרטי��או קשיי� חוקתיי�, ציבורית�פוליטית

 או הגו� המופרט מחיובי� טכניי� שחרור המושגת באמצעות יעילות היא הההפרט תוצאת

 היא ההפרטה תוצאת שבה�לבי� מקרי� ,  על הרשות הציבוריתהמוטלי� רוקרטיי�בי

 מהליכי� ימנעלה,  לעקו� את הפרוצדורות הדמוקרטיות התקינותממשלהלאפשר ל

  . הול� פיקוח ציבורי ולמנועציבוריי� מחייבי� 

 פסיכולוגיי� ולא סובייקטיביי� או אובייקטיביי�פורש את ההפרטה במונחי�  במאפיינו

 המנטליי� במצבי� או בפסיכולוגיה אפואהאפיו� איננו תלוי ).  לתכלית ההפרטההנוגעי�(

 הבוח� את אובייקטיבי מבח� הממשי הוא בעיקרו המבח�. ה הפרטי� המעורבי� בהפרטשל

 של פרוצדורות מעול� את הגו� המחליט כאשר ההפרטה פוטרת.  של ההפרטההאפקט

 ההחלטה באופני� שאינ� מימוש בעקבותיה לומביאה תקינות מנהליות/פוליטיות

 פי הבנתנו הפרטה על היא להפריט ההחלטה, מתיישבי� ע� מגבלות חוקתיות ודמוקרטיות

  . רדיקאלית

 
distinct public policy goals that – but for the pretext of technocratic outsourcing – would be 
impossible or much more difficult to attain in the ordinary course of non-privatized public 
administration. In short, workarounds enable the executive to exercise greater unilateral 
discretion – at the expense of the legislature, the judiciary, the people, and successor 
administrations” (Jon D. Michaels, Privatization's Pretensions, 77 U. CHI. L. REV. 717, 

718–719 (2010)).   
 הטובי� המופרטי�  מחדד במאמר זה את הסכנה כי ההפרטה תשנה לא רק את האופ� שבומייקלס  

 של מ� הדוגמאות שהוא מביא נוגעות בדיוק בסוגיה מקצת. עצמ� הטובי� אופי את ג� אלאמסופקי� 
 נלהב תומ� שהוא עיר ראש של המקרה למשל ,הפוליטית הקהילה של רצונה אתניסיו� מכוו� לעקו� 

וזה ארו� טווח ע� לאחר שהפסיד בבחירות למועמד אחר הוא מורה לחתו� על ח. סביבתיי� בנושאי�
 הוא מייקלס של עניינו עיקר אול�). 721–720' בעמ, ש� (הסביבה איכות נושאיחברה פרטית לקידו� 

.  מסירה מגבלות מהותיות מעל פעילות הגו� המופרטההפרטה שבה� מקרי� של יותר רחבה בקטגוריה
כות או ניצול לרעה של  שבה� עוסק מייקלס יכולי� להיות מאופייני� כמקרי� של חריגה מסמהמקרי�

,  מעניינות אות� חריגות שיש בה� כדי לעקו� את ההלי� וההגבלות הדמוקרטיי� התקיני�אותנו. סמכות
 .ובשל כ� שעבוד הרצו� הציבורי לאינטרס אישי או סקטוריאלי



  ח"תשע מז משפטי�  אלו� הראל ואס� שרו�

296  

  התשתית הנורמטיבית. ב

משלה יכולה ורשאית לקד�  שהמלתכליות מטבעה קשורה שאיננה רדיקאלית הפרטה

השאלה האופיינית . מרכזי תעסוקה וכיוצא בזה, בתי חולי�, כמו ניהול בתי סוהר, בעצמה

או א� , ביעילותא� המדינה יכולה לספק את השירות המדובר ,  גיסאמחד, בהקשר זה היא

ויות א� ראוי ורצוי להעניק את הסמכ,  גיסאומאיד�, גו� פרטי יעשה זאת ביעילות רבה יותר

מניעה או , הפרטת בתי הסוהר למשל איננה מקרה שבו יש קונפליקט. הדרושות לגור� פרטי

המדינה הייתה יכולה לממש את . דמוקרטית שהממשלה מבקשת לעקו��מגבלה חוקתית

 ביעילותאול� בחרה לפנות לגופי� פרטיי� מתו� רצונה לממש , הקמת בית הסוהר בעצמה

כלה לממש באמצעות הקמת בית סוהר ציבורי ולא כדי רבה יותר את התכליות שאות� י

 ביעילות המדינה חפצה לממש !להפ�. ציבוריות�לעקו� מגבלות חוקתיות או פרוצדורליות

מוב� שכפי . רבה יותר את התכליות שאות� יכלה לממש באמצעות הקמת בית סוהר ציבורי

 אינהני� שהמדינה  הפרטי לפעול באופלגו� כלל בדר�ההפרטה מאפשרת , שציינו לעיל

 להוזיל את עלות העבודה באשר העובדי� אינ� מאפשרת ההפרטה למשל.  לפעול בה�יכלה

ההפרטה ג� פוטרת את הגו� .  בשירות הציבורי זכאי� לה�שעובדי�זכאי� להטבות 

 חבות רשויות ציבוריות כמו חובות עריכת מכרז או שאות�המופרט מחלק מ� החובות 

, במובח� מ� האמצעי� הטכניי� למימוש המטרות, טרות המרכזיות המאול�. יווחחובות ד

משו� שהפרטת בית הסוהר ,  רגילהלהפרטה דוגמה בתי הסוהר היא הפרטת. אינ� משתנות

;  הציבוריטחו�לא פטרה את המדינה מאחריות לרווחת� של האסירי� ומ� החובה להג� על ב

 זו כאמור איננה עובדה. ראי לכליאההיא נועדה רק לאפשר פעולה יעילה יותר של הגו� האח

אול� היא אינדיקציה לכ� שאי� מדובר כא� בהסדר שהוא , מבטיחה שמדובר בהסדר חוקתי

או גו� ( הממשלה שבו רדיקאלית מתרחשת במקו� הפרטה, כאמור. בגדר הפרטה רדיקאלית

ת מבחינה פוליטית או נורמטיבי) תקשהאו לכל הפחות היא מ( יכולה אינה) מבצע אחר

ועל כ� מסמיכה גו� פרטי שאינו כבול במגבלות , לחתור למימוש מטרות מהותיות מסוימות

 . אלה
בהפרטה רגילה החשש הוא .  ג� נובעת הבעייתיות הייחודית בהפרטה רדיקאליתמכא�

או שישתמש לרעה ,  הפונקציה שהוסמ� לבצעאת ביעילות לא יבצע הפרטי הגו�שמא 

או שלא ישמור על ,  הפרטית ולא לתועלת הציבוריתתולתועלבסמכויות שניתנו בידיו 

 רצויות לאלעומת זאת בהפרטה רדיקאלית הבעיה איננה חשש מפני השלכות . זכויות אד�

העברת , ראשית:  טעמי�משלושה זאת 32. ההסמכהעצ�אלא , של הסמכת הגור� הפרטי

די גו� פרטי סמכויות לביצוע פעולות שהממשלה אינה יכולה או אינה מורשית לבצע לי

 העצמה את משחררתהאצלת הסמכות לגו� פרטי . מקעקעת את עקרו� הגבלת השלטו�

 למגבלות כפו� הפרטי איננו גו�באשר ה, השלטונית מכבליה החוקתיי� והדמוקרטיי�

, שנית 33; תחת עינו של הציבור� נתוו אינואוה, הפרוצדורליות החלות על גופי השלטו�

 
 .3' בעמ, 19ש "לעיל ה, Dorfman & Harelראו למשל . רגילה להפרטה בנוגע ג� זה מסוג טענות יש  32
אי� היא , בית המשפט קבע כי את שהמדינה אינה רשאית לעשות במישרי�,  המאמרפתחככתוב ב, אכ�  33

במקרי הפרטה רדיקאלית הפיקוח על הגו� , א� כפי שנראה בהמש� המאמר, רשאית לעשות בעקיפי�
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כאשר מטרת ההפרטה היא לעקו� .  להטיה פוליטית רדיקאלית מעוררת חששהפרטה

יש חשש ממשי שההפרטה תיעשה , ציבוריות שחלות על הממשלה�מגבלות חוקתיות

בשירות קבוצה אינטרסנטית או אידאולוגית מסוימת ותאפשר לממשלה להשיג מטרות 

 הפרטה שלישית 34;סקטוריאליות שאי� ביכולתה להשיג בהלי� הפוליטי הדמוקרטי התקי�

ביכולת� לדעת ,  בשותפות של האזרחי� בהחלטות הפוליטיותקשותרדיקאלית פוגעת 

 ת את הגו� הפועל מחובומשחררת יא שהמשו� הגו� המבצע ולבקר� פעולות את ולהבי�

 של האזרחי� לראות יכולת� ג� נפגעת כ� מתו�.  החלטה שונותמפרוצדורותשקיפות ו

 . ק למע� רווחת� אלא ג� בשמ� ומכוח�בפעילות הרשות המבצעת פעילות הנעשית לא ר
 בתי הפרטת מקרה לפגוע בזכויות אד� שונות כדוגמת כמוב� יכולה רגילה הפרטה

בהפרטה רדיקאלית היסודות .  הע�של ריבונותואול� אי� היא מקעקעת את , הסוהר

 מטרות פוליטיות שחורגות קידו� בשלהדמוקרטיי� ועקרו� השוויו� הפוליטי מתערערי� 

 פועלת הממשלה אי�,  היא פועלת כ�כאשר. ותה או מכוחה הלגיטימי של הממשלהמסמכ

.  פרטי או סקטוריאליאינטרס שמקד� כגו�כגו� נבחר שמקד� את האינטרס הציבורי אלא 

 סקטוריאלי זה היה הופ� לחלק מ� הטוב הכללי א� היה מתקבל בפרוצדורות אינטרס

 ג�.  אלה הוא נותר בגדר אינטרס סקטוריאלי פרוצדורותיעדראול� בה. ציבוריות מקובלות

הממשלה עצמה חורגת , פוליטיי��א� הגו� המוסמ� איננו מונע ממניעי� אידאולוגיי�

מסמכותה ולמעשה מעמידה את המשאבי� הציבוריי� בשירותה של תפיסה אידאולוגית או 

ה ומוטה על אחת כמה וכמה כאשר הגו� המוסמ� מזוה. פוליטית מסוימת על חשבו� אחרות

   35. להתיישבותהחטיבה:  נדו� להל�שבוכמו במקרה , פוליטית

וכיצד מושג זה , "האינטרס הציבורי" אנו משתמשי� במושג שבו להבהיר את האופ� יש

האופ� התוכני : את האינטרס הציבורי נית� להגדיר בשני אופני�. נקשר להפרטה רדיקאלית

 אנו התוכנית הבחינה מ�ס הציבורי כאשר אנו מנתחי� את האינטר. והאופ� הפורמלי

כאשר , למשל. את רווחת הציבור) אובייקטיבי באופ�(מתייחסי� לפעילות אשר מקדמת 

 את הרווחה החברתית או יקד� שהואהיא מנמקת את החוק בטענה , חברת כנסת מציעה חוק

למותר לציי� כי . במובנו התוכני" אינטרס ציבורי"ובהקשר זה מדובר ב, את הצדק

מוקרטיה יש חקיקה רבה המקדמת מטרות ציבוריות כמו ג� מטרות סקטוריאליות במוב� בד

 מקדמת מטרות שהיא מקדמת מטרות ציבוריות ובי� שהחקיקהבי� . התוכני של המילה

 לאילוצי� פרוצדורליי� המבטיחי� כי היא נעשית על  היאכפופה ,החקיקהסקטוריאליות 

חקיקה כזו מקדמת את האינטרס הציבורי , ו� המוצעועל כ� על פי האפי, ובשמודעת הצבור 

אנו מתייחסי� , כאשר אנו מנתחי� את האינטרס הציבורי במובנו הפורמלי. במוב� הפורמלי

 זה הלי�. לחובת הקיו� של הלי� חוקי ונאות לש� קבלת החלטה הנוגעת לאינטרס הציבורי

ת למע� הצבור אלא ג� הוא חיוני באשר הוא מבטיח שהרשות הציבורית איננה רק פועל

 אפוא לצור� נחו�כבוד האינטרס הציבורי במובנו הפורמלי . יבורפועלת בשמו של הצ

 
שילוב השניי� מאפשר למדינה לקד� .  מלהיות מלאהושקיפות הגו� רחוקה, הפרטי הוא בדר� כלל דל

 .שלא הייתה יכולה לקדמה בעצמה, מדיניות באמצעות הגו� הפרטי
שירותי� ) רגולציה(כשלי� מובני� באסדרת : ולא במקרה, לא מוסדר "מנדלקר�פוקס ורונ� � פזאמיר ראו  34

 .)2013 (1195 מג משפטי�" ציבוריי� מופרטי� חלקית
 .ג ראו להל� פרק  35
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 של האזרחי� וה� בשמ� נקבעות המדינה של החלטות שבההבטחת קיומה של דמוקרטיה 

  . הביטוי המוסדי לרצונו של הע�

ת הכנסת טוענת  א� חוק מוצע מקד� את האינטרס הציבורי במוב� התוכני כפי שחברג�

הצעת חוק שלא תזכה ,  הציבורי במוב� התוכניינטרסאו שהחלטה כלשהי מקדמת את הא

 מקדמת את איננה המוסמכי� יבוריי� החלטה שלא אושרה בגופי� הצאולרוב בכנסת 

על כ� כאשר גו� ציבורי משתמש בגופי� פרטיי� כדי . האינטרס הציבורי במובנו הפורמלי

 ; להתממש באופ� פרוצדורלי תקי�להואו החלטה שלא יכ, ותמדיני, לממש את חקיקה

 או של ההחלטה אינו מקד� את האינטרס הציבורי במובנו המדיניות של, המימוש של החוק

 ההחלטה.  בהליכי� המוסדיי� המקובלי� בדמוקרטיהנבח� לא הואהפורמלי משו� ש

שהחלטה שמקדמת את אי� צור� לומר . פרטית�נדה סקטוריאלית'במקרה כזה מקדמת אג

.  אותה מבחינה מהותית ולהפ�יימתהאינטרס הציבורי מבחינה פורמלית לא בהכרח מק

כיבוד .  הטיעו� הנוכחילצורכי הרלוונטיהמוב� הפורמלי של האינטרס הציבורי הוא המוב� 

ועל כ� פגיעה באינטרס , אינטרס הציבור במוב� הפורמלי הוא הבסיס לקיומה של דמוקרטיה

 . במוב� הפורמלי היא פגיעה בתשתית הדמוקרטית של המדינההציבורי
,  רדיקאליתהפרטהה הגדרת את התוא� סמכויות הריבו� לגופי� פרטיי� באופ� העברת

 הפרטי של קבוצות אינטרסי� או קבוצות אידאולוגיות נ�משעבדת את האזרחי� לרצו

 חברה של בקיומה אפוא פגיעה היאהפרטה רדיקאלית . המקדמות תכליות סקטוריאליות

בא לידי ביטוי בחוק ) פרוצדורלי�לפחות במובנו הפורמלי(פוליטית שבה הרצו� הכללי 

, במציאות זו נשללת חירות האזרח. יהובהחלטות הרשות המבצעת ומתממש בפועל על יד

 נית�,  ועודזאת. ההופ� למכשיר לקידו� מטרות סקטוריאליות של קבוצות אידאולוגיות

דיקאלית פוגעת בשוויו� האזרחי משו� שהיא הופכת חלק מ� האזרחי� לומר כי הפרטה ר

הגו� הפרטי הופ� מוקד . למכשיר לקידו� האינטרסי� הפרטיי� של חלק אחר מ� האזרחי�

 ערכי� סקטוריאליי� ואידאולוגיי� של האזרחי� החולקי� מערכת � לקידוהשפעה�רב

ע בזכות האזרחי� שאינ� חולקי� אשר בד בבד פוג, ערכי� דומה לזו שהגו� הפרטי מייצג

. דמוקרטיות בבחירותלייצוג הול� של השקפותיו דר� נציגיו שנבחרו , מערכת ערכי� דומה

 לקבוצות סקטוריאליות לעקו� את שלטו� הרוב ואת עקרו� מאפשרתהפרטה רדיקאלית 

השוויו� באשר הגו� הפרטי מבטיח לאזרחי� החולקי� את מערכת הערכי� שאותה הוא 

נמצא שהפרטה רדיקאלית .  שאינ� שותפי� לההאזרחי� גדולה מזו של השפעה� מקד

מקעקעת את עקרו� הממשל המוגבל ושוחקת , מעקרת את התשתית של המשטר הדמוקרטי

 .את החירות והשוויו� הפוליטי
נוסי� שתי הערות ,  לבחו� את מקרה הפרטת ההתיישבות בישראלעוברי� שאנו לפני

, לגיטימי באופ�, עדת ההפרטה מיושבה�ההבדל בי� המקרי� , ראשית: הבהרה כלליות

 שבה�לאפשר לגו� המופרט לפעול באופני� שוני� מאלו של הגו� המפריט לבי� מקרי� 

 תכליות המנוגדות לאינטרס הציבורי עשוי למימוש לגיטימי לא באופ�, ההפרטה מכוונת

 הפעלת תתחייב שבעניינ��  שיהיו מקרי גבול ומקרי� מורכביאפשר. להיות קשה לזיהוי

מערכת השיקולי� הקובעת צריכה לכלול בתוכה . שיקול דעת זהיר מצדו של בית המשפט

 וא�,  הגו� הפרטי ה� בעלות אופי ציבורי מובהקשמקבלשאלות כגו� א� ההחלטות 

ההפרטה מיועדת בעיקרה להתגבר על קשיי� הנגזרי� מקיומ� של פרוצדורות ציבוריות 
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, כפי שנראה להל�. פוליטית או דמוקרטית, חלטה לביקורת ציבוריתהחושפות את הה

איננו מקרה גבול אלא מקרה ) החטיבה להתיישבות(המקרה העומד לדיו� במסגרת מאמר זה 

 . מובהק של הפרטה רדיקאלית
את ההפרטה " לרפא" אפשר שאימהניתוח הנורמטיבי שהוצע כא� עולה , שנית

כידוע יש מגמה .  של משפט ציבורי על הגו� הפרטי החלת נורמותשלהרדיקאלית בדר� 

 לעתי� קרובות החלת נורמות של 36.להחיל נורמות של משפט ציבורי על גופי� מופרטי�

גו� מופרט .  יכולה לרכ� חלק מ� ההשפעות השליליות של ההפרטהריהמשפט הציבו

ע� זאת . תיותבאחריו ובשוויוניותהכפו� לנורמות של המשפט הציבורי יכול לעתי� לנהוג 

 נורמות מ� המשפט הציבורי איננה יכולה לרפא את תחלואי ההפרטה של החלת�

עובדי המגזר הפרטי עובדי� , כמו בהפרטה רגילה, ראשית: טעמי�מכמה , הרדיקאלית

והפנמת ערכי השירות ,  שונה מזו של עובדי המגזר הציבוריודה עבבסביבת הדברי� מטבע

 משפטי מוגבל יקוחמטבע הדברי� פ, שנית;  תמיד אפשריתהציבורי במסגרת פרטית איננה

אי� ספק שהחלה פורמלית של נורמות של משפט . ביכולתו לייצר נורמות של משפט ציבורי

 הגו� הפרטי באופ� שיממש את הערכי� המאפייני� את של תפקודוציבורי יכולה לשפר את 

 האפקטיביות של 37.מספיקה לעתי� קרובות הסדרה משפטית איננה אול�, המגזר הציבורי

זאת . נורמות משפטיות מושפעת לעתי� קרובות מ� המבנה המוסדי או הארגוני של המוסד

,  במימוש�ני�נורמות ציבוריות ה� אפקטיביות שעה שהגופי� הביצועיי� מעוניי, ועוד

 שני.  הנורמות האמורותשל עקיפת�ואילו במקרי� של הפרטה רדיקלית עצ� הבעיה היא 

אול� ה� כרוכי� באופ� ,  רגילההפרטה להתעורר ג� במקרי� של יכולי�� אלה שיקולי

 רדיקאלית משו� שעל פי ההגדרה שהוצעה לעיל הפרטה רדיקאלית הפרטהבלתי נמנע ע� 

 הגו� הפרטי ממלא פונקציות שבוהיא הפרטה אשר תוצאתה הטבעית היא יצירת פוטנציאל 

 של הפרטה במקרה.  בעצמה�ה למלא או שהיא מתקש� איננה יכולה למלאשהמדינה

 פעילות שלא הייתה מתאפשרת במסגרת שרת מאפלעצמהרדיקאלית העברת הסמכויות כש

לעתי� קרובות במקרי� של הפרטה רדיקאלית הגו� הציבורי יכול , שלישית; יבוריהגו� הצ

אלא .  הוא חפ� לממש ללא ההפרטהשאות� לפעול למימוש המטרות המהותיות יקרו�כע

ש זה מחייב הסכמות או פשרות פוליטיות או גובה מחיר פוליטי הנדרש לצור� שמימו

במקרי� מעי� אלה גו� פרטי הכפו� לכללי המשפט הציבורי יכול . פעולה של הגו� הציבורי

א� הנשיא , למשל. לעקו� את הדרישות הללו ג� א� הוא כפו� לכללי המשפט הציבורי

ות החוקתיות החלות על הפעלת כוח צבאי האמריקאי עוק� את הקונגרס או את המגבל

החלת נורמות של המשפט הציבורי על החברות , באמצעות שימוש בחברות פרטיות

ניהול מלחמה שאיננה :  עקיפת המנגנו� הדמוקרטיצ�הפרטיות לא תרפא את הפג� שבע

כפופה לאילוצי� החוקתיי� המבטיחי� שההחלטה תהיה החלטה ציבורית אשר נעשית 

 שעניינ� הטענות את עצמת הטיעו� בחלק מלהחליש יכולה פיקוח הטלת. ע�בשמו של ה

  .כפי שיורחב להל�, אול� לא בכול�, הפרת מגבלות המשפט המנהלי

 
אס� הראל ; )1994 (11 ב  וממשלמשפט" תחולת המשפט המינהלי על גופי� פרטיי�"איל בנבנשתי   36

 גופי� – כהצברה ההפרטהאיל פלג ; )2008 ( גופי� פרטיי� במשפט המינהלי– י�מהותי� דוגופי�
 ). 2005 (מופרטי� במשפט הציבורי

 . 3בפרק , 19ש "לעיל ה, HARELראו   37
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 דוגמת החטיבה להתיישבות: הפרטת ההתיישבות בישראל. ג

 וממשלת ישראל החליטה לטפל בעיבוד קרקעות בשטחי� הואיל"

 של ההסתדרות הציונית ניסיו� ותישבומאחר שלמחלקת ההתי, המוחזקי�

כי , אבקש� מאד לדאוג לכ�, של עשרות שני� בהקמת יישובי� חקלאיי�

מחלקת ההתיישבות של ההסתדרות הציונית תסייע בידי ממשלת ישראל 

כל ההוצאות בנידו� יהיו על חשבו� . בביצוע תכניות אלו בשטחי� האמורי�

 ".הממשלה

, יו�ר ההנהלה הציונית, אשכול לאריה פינקוסשכתב ראש הממשלה לוי ,  אלודברי�

הביאו להקמתה של החטיבה להתיישבות , שבועות ספורי� לאחר מלחמת ששת הימי�

 בתחילה פעלה החטיבה להתיישבות בשיתו� ע� המחלקה 38.בהסתדרות הציונית העולמית

כאשר עבודתה של החטיבה התמקדה ברצועת עזה ובגדה , להתיישבות בסוכנות היהודית

וכיו� פועלת החטיבה להתיישבות כיחידה עצמאית ,  הופרדו שני הגופי�1993�ב. המערבית

 המרכזיי� במדינת ישראל העוסקי� בנושאי� �והיא אחד הגופי, בהסתדרות הציונית

 39.הקשורי� להתיישבות כפרית
 העיקרי של החטיבה להתיישבות הוא חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל �ייעודה

 זאת עוסקת הגדרה בגדרי 40.ת ישובי� כפריי� וביסוס� בכל תחומי החיי��באמצעות הקמ

כגו� תכנו� אזורי ותכנו� , החטיבה במגוו� רחב של פעילויות הקשורות להתיישבות כפרית

, הקמה של מבני ציבור, פיתוח תשתיות לרבות חיבור למי� וחשמל, תכנו� תשתיות, מפורט

 יישובי�תכנו� סיוע כלכלי ועסקי ותמיכה קהילתית ב, ישובי�רכישת ציוד לי, מיגו� יישובי�

בכלל זה ממלאת החטיבה פונקציות מהותיות כמו הקצאה וניהול קרקעות . כפריי�

 עליה קיבלהבמהל� השני� . להתיישבות כמו ג� ניהול רישו� הזכויות בקרקעות אלו

 של משרדי  כאלה שאמורות להיות באחריות�ובתוכ�, החטיבה מגוו� פונקציות נוספות

, ע"הסעות של מתיישבי� ביש, תרבות תורנית, הממשלה השוני� כמו �לכידות חברתית

 בשני� האחרונות עוסקת החטיבה ג� בפעילויות 41. תערוכות וסיוע ללהקות ייצוג�יו�ק

 גרעיני� בעיקר(כמו מימו� גרעיני� , שאינ� קשורות ישירות להתיישבות כפרית בפריפריה

 42.פועלי� בערי� במרכז האר�ש) תורניי� וישיבות

 
, פינקוס אריה מר הציונית ההנהלה ר"ליו 9.11.1967 מיו� אשכול לוי דאז הממשלה ראש של מכתבו  38

 .3 'בעמ, 15 ש"ה לעיל,  דעתה של המשנה ליוע� המשפטי לממשלהבחוות שצוטט
 .ש�  39
 www.hityashvut.org.il/PageCat.asp?id=16: להתיישבות החטיבה של טרנטהאינ אתר פי על כ�  40

 ).23.12.2018נצפה לאחרונה ביו� (
 .)2003, ומידע מחקר מרכז, הכנסת (7 ובקרה תקציב פעילות – להתיישבות החטיבה אולצוור עמוס 41 
נושא הגרעיני� התורניי� . 9' בעמ, 15ש "לעיל ה, ראו חוות דעתה של המשנה ליוע� המשפטי לממשלה  42

זכה לביקורת חריפה בשל היעדרה של העובדה שרבי� מה� הוקמו דווקא ביישובי� אמידי� וחזקי� שעה 
 חשש כי בפועל מטרת חלק נכבד מהגרעיני� אינה ישנו. הפריפריה המקורית הייתה דווקא חיזוק כלית�שת

הפצת משנתו האידיאולוגי של הימי� הדתי , ריה או שיקו� השכונות אלא החזרה בתשובהחיזוק הפריפ
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אול� בהיותה גו� פרטי אי� היא כפופה ,  החטיבה מגיע כולו מתקציב המדינהתקציב

, חוק חופש המידע, לחקיקה המסדירה את פעילותו של המנהל הציבורי כמו חובת המכרזי�

,  התקבלה החלטה מצד מבקרת המדינה1995באוקטובר . וכיוצא באלה, 1998–ח"התשנ

 1997 בשנת. להפעיל את ביקורת המדינה על החטיבה להתיישבות, פורת�� ב�הגברת מרי

מצד אחד פעולות החטיבה ממומנות במלוא� מתקציב המדינה "קבעה מבקרת המדינה כי 

, 1985–ה"התשמ, ומצד שני לא חלי� עליה הוראות שונות מכוח חוק יסודות התקציב

ומ� הראוי לעג� בהסדר [...] מדינה  שרק חלק מתקציב� מקורו בתקציב הגופי�שחלי� על 

 עקב דוח 43".מפורט את החובות המוטלי� עליה בעניי� הדיווח והפיקוח על תקציבה

הביקורת החליטה הממשלה לנקוט צעדי� ולעג� את פעולותיה של החטיבה להתיישבות 

 מתח מבקר המדינה מר 1999בדוח שפרס� בשנת . בהסכ� בינה לבי� ההסתדרות הציונית

 נטע� כי ח"בדו.  ביקורת על תקציב החטיבה והבקרה על פעולותיהלדברגר גואליעז

מראשית דרכה של פעולת החטיבה בשטחי� נעדרה בקרה נאותה מצד משרד האוצר על 

 הואא� על פי שמימונה המוחלט של החטיבה . יעדיה ואופ� מימוש�, תקציב החטיבה

 סדרי את היק� תקציבה ואג� התקציבי� שבאוצר איננו מבקר את,  המדינהמכספי

למתיישבי� באות� " כפל סיוע" של מנגנו� בקרה הביא לעתי� ליעדרו ה44.העדיפויות שבו

  45. יעדי�לאות�הווה אומר סיוע ישיר מטע� המדינה וסיוע באמצעות החטיבה , אזורי�
 דוח המבקר חתמה ממשלת ישראל הסכ� ע� החטיבה שתכליתו הייתה להסדיר בעקבות

אול� כפי שתואר במסמ� של מרכז מחקר ומידע . יה סמכויותהיק� אתבודה ו העוהליאת נ

את , אלא הוא מגדיר באופ� כללי את מעמד החטיבה, �אי� הוא הסכ� מפורט, של הכנסת

� ובעיקר,  הסדרת יחסי הסמכות בי� המדינה לחטיבה46.עקרונות פעילותה ואת תקציבה

אלא שנספחי� אלה , גרת נספחי� להסכ�הייתה אמורה להיעשות במס,  פעילותהל עהפיקוח

  47.לא נחתמו מעול�) למעט נספח אחד(
 הפיקוח והשקיפות בהתנהלותה עוררו ביקורת פעמי� יעדר של החטיבה והפעילותה

בחוות דעת שפרס� משרד . רשמיי� וגופי� נבחרי ציבור בקרבבתקשורת וא� , רבות בציבור

שנה ליוע� המשפטי לממשלה עו�ד  קבעה המ2015היוע� המשפטי לממשלה בפברואר 

  –כי , דינה זילבר

כפי ,  הסמכויות והתפקידי� שמבצעת החטיבה בפועל והצטברות�ריכוז"

ה� תפקידי� המצויי� בליבת הסמכות השלטונית , שהללו פורטו לעיל

בולט הדבר כי ] ...[  שלטונינווככאלו לא נית� לבצע� באמצעות גו שאינ

.  וגדורי�י�אינ� א� תפקידי ביצוע קונקרטיתפקידי החטיבה להתיישבות 

 
כ� מנסי� הגרעיני� התורניי� מההתנחלויות "ראו למשל נמרוד בוסו . וחיזוק התשתית הפוליטית שלו

 .TheMarker 2.1.2015 www.themarker.com/markerweek/1.2527908" א"לכבוש את ת
 ).1997 (61 1995 ולחשבונות שנת 1996 לשנת – 47נתי  שדוחמבקר המדינה   43
ע " החדשה באזורי ישישבות על הביקורת בעניי� הסיוע הממשלתי לפיתוח ההתידוח מבקר המדינה  44

 ).1999דוח מבקר המדינה משנת : להל�) (1999 (22והגול� 
 . 18' בעמ, ש�  45
 .4'  בעמ,41ש "לעיל ה, אולצוור  46 
 . 11, 3' בעמ, 15ש "לעיל ה, חוות דעתה של המשנה ליוע� המשפטי לממשלה; �ש  47 
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אלא שטיב הסמכויות והתפקידי� אות� מבצעת החטיבה לאור� השני� ה� 

לצד התקציב המשמעותי עליו היא , לעצמ�ה� כש. רבי� ומגווני�, רחבי�

 כל אלו יחד הביאו לידי כ� שהחטיבה אינה של צירופ�ובוודאי ש, חולשת

] ...[מפעיל שיקול דעת רחב ,  קובע מדיניותאלא גו� שבפועל, א� גו� ביצוע

  48".באופ� החוצה תחומי אחריות ממשלתיי� של משרדי ממשלה

את .  הדעת רואה בחטיבה להתיישבות מקרה של העברת סמכויות רחבות ורבות מדיחוות

אופי הסמכויות שהופקדו בידיה והיקפ� : ביקורתה מבססת חוות הדעת על שני מאפייני�

בעניי� הראשו� למשל .  פיקוח אפקטיבי על פעולותיה של החטיבהיעדרכ� ההרחב והעמו� ו

  : כתבה המשנה

 שיקול הדעת הרחב ביותר שמפעילה החטיבה להתיישבות נגזר היק�"[...] 

, דהיינו. והצטברות�ה� מטיב המשימות המבוצעות על ידיה וה� משילוב� 

 משמעותיי� המשימות והתפקידי� אות� מבצעת החטיבה ה� בעלי היבטי�

יתרה . הקצאת משאבי� ויצירת סדרי עדיפויות, ומרכזיי� של קביעת מדיניות

שילוב� של הסמכויות והמשימות השונות שבידי החטיבה יוצרי� , מכ�

, מרחב מצטבר של שיקול דעת הגלו� בכל אחת מהסמכויות כשלעצמה

המצטברי� יחד לכדי שיקול דעת מהותי רחב במיוחד המצוי בידי 

  49".ההחטיב

  :  של פיקוח אפקטיבי כתבה המשנהיעדרו הובעניי�

היא ,  הפיקוח על פעולות החטיבה להתיישבות ואופ� ביצוע הכספי�סוגיית"

נוכח . אחת מהסוגיות המורכבות הכרוכות בהתנהלות החטיבה להתיישבות

ההסכ� הייחודי בי� הממשלה והחטיבה ודפוסי העבודה שהתקבעו מול 

ה יכולת בקרה מצומצמת מאוד על הגו אותו היא לממשלה נתונ, החטיבה

הגדירה כזרוע ביצועית ליישו� החלטותיה ואשר אותו היא מתקצבת באופ� 

הכוללי� , 2000על א� מנגנוני הבקרה השוני� שנקבעו בהסכ� משנת . מלא

מינוי חשב לחטיבה הכפו� לחשב הכללי במשרד האוצר ודיווחי� תקופתיי� 

, צעד ששיפר את הבקרה הממשלתית, טיבה להגישמסוימי� אות� צריכה הח

נראה כי כוח� של מנגנוני� אלו מוגבל ביותר והחטיבה מתנהלת בפועל 

 נוסחו עוד שבעה 2000כי להסכ� שנחת� בשנת , יצוי�. ' לעצמהכאדו�'

עליה� החטיבה לא חתמה , נספחי� שנועדו להסדיר את פעולות החטיבה

ושי של ממש לקבל מהחטיבה מידע לאור� השני� עלה ק. במרוצת השני�

  50".יהמקי� ומלא על פעולות, רלוונטי

 
 .5' בעמ, ש�  48
  .6' בעמ, ש�  49
 .11' בעמ, ש�  50
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 של המשנה ליוע� המשפטי לממשלה כוללת נימוקי� אופייניי� להתנגדות להפרטה עמדת

 שקיבלה שנמסרו בידה ואלה אלה –ממגוו� התפקידי� שמבצעת החטיבה . שירות ציבורי

וחלק� , ות שבידיה רחב ביותר בבירור שהיק� הפונקציעולה –עליה במהל� השני� 

 הקצאה ורישו� למשל –חלק מהפונקציות הללו , יתר על כ�.  ובכלליותבעמימותמוגדרות 

 מרחב גדול למדי של שיקול דעת החורג מתפקידי ביצוע גרידא ועולה כולל –של קרקעות 

א� שתקציבה של החטיבה להתיישבות מגיע כולו מתקציב , שנית. לכדי קביעת מדיניות

 מורת הרוח מפעילות 51.אופי הפיקוח על החטיבה להתיישבות מוגבל ביותר, מדינהה

ביקורת קשה נמתחה ג� בדברי ההסבר . החטיבה איננה מוגבלת רק לחוגי� משפטיי�

�ישראל �להצעת חוק מעמד� של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לאר

בי� היתר נטע� בדברי . 2016–ו"התשע, )ידע והחלת חופש מ2'  ביטול תיקו� מס–תיקו� (

 ותפיקוח ושקיפות המצוי, ההסבר כי החטיבה משמשת צינור לביצוע פעולות ללא דיווח

לדיד� של חברי הכנסת תיקו� החוק אינו תוא� את אופייה . תבלב הסמכות השלטוני

ת  שממצאי� אלה מצדיקי� התערבושעה אול�. הדמוקרטי של מדינת ישראל ויש לבטלו

ה� ,  כדי לפסול את הפרטת ההתיישבות לידי החטיבה להתיישבותומספיקי�משפטית 

 .  רדיקאליתרטהמחמיצי� את האפיו� הנורמטיבי של מקרה זה כמקרה של הפ
 השוררות בישראל בנסיבות:  לבסס טענה זו נפתח בעובדה שאיננה שנויה במחלוקתכדי

,  אופי פוליטיבעלת היאשבות ברור שכל החלטה על הקצאת כספי� המיועדי� להתיי

 
 דעתה של חוותב של הפיקוח על החטיבה להתיישבות מוגבל עוד יותר ממה שתואר האפקטיביות  51

ביקשה לקבל מידע " יש די�"כ� למשל כאשר עמותת . 15ש "לעיל ה, המשנה ליוע� המשפטי לממשלה
וכאשר עתרה העמותה לבית משפט , מהחטיבה לפי חוק חופש המידע נענתה החטיבה מענה חלקי ביותר

וחה של החטיבה כי אי� זה בסמכותו של בית המשפט לענייני� מנהליי� לענייני� מנהליי� טענו באי כ
והיא א� אינה ,  לחוק9שבסעי� " רשות ציבורית"לדו� בסוגיה כיוו� שהחטיבה אינה נכללת בהגדרת 

בערעור שהוגש לבית המשפט . לחוק) 2(10נכללת ברשימת הגופי� שנקבעו בידי השר על פי סעי� 
 עניינית לדו� סמכותת הטענה כי לבית המשפט לענייני� מנהליי� אי� קיבל בית המשפט א, העליו�

 הציונית העולמית ההסתדרות �3922/12 "ראו בר. לחוק אינה מתקיימת) 2(10שכ� סיפת סעי� , בבקשה
ג� חברי כנסת שוני� כשלו ). 8.7.2012, פורס� בנבו ( ארגו� מתנדבי� לזכויות אד�–" יש די�"' נ

 ניסתה שרת המשפטי� ציפי 2014באפריל . ע מהימ� על תקציב החטיבה ופעולותיהבניסיונ� להשיג מיד
ר ועדת "א� נחסמה בידי יו, לבני להביא לאישורו של צו להחלת שקיפות על תקציב החטיבה להתיישבות

לקבל מידע ] חברי הכנסת[שהצהיר שכוונתו �למנוע מכ� , כ דוד רות�"ח, חוק ומשפט של הכנסת, חוקה
התנועה חושפת את הוצאות ("� כדי למנוע בנייה ביהודה ושומרו�� "בו להגשת עתירות לבגולהשתמש 

 לחופש התנועה" אקבור את הדיו� בשקיפות החטיבה: ר ועדת חוקה דוד רות�"יו; החטיבה להתיישבות
ד " שקבעה המשנה ליוע� המשפטי לממשלה עופיכ). www.meida.org.il/?p=4598 10.9.2014 המידע
 בקרה מצומצמת מאוד על הגו� אותו היא הגדירה כזרוע ביצועית ת נתונה יכוללממשלה �,זילבר

 דעתה של המשנה ליוע� המשפטי חוות (�ליישו� החלטותיה ואשר אותו היא מתקצבת באופ� מלא
קו� לחוק חופש המידע מוחל חוק זה חלקית חשוב לציי� כי מאז התי). 11' בעמ, 15ש "לעיל ה, לממשלה

זאת א� כי חוק חופש המידע מוחל במלואו על גופי� . לחוק) ג)(9(2ראו סעי� . בלבד על החטיבה
לפי הנאמר לעיל . לחוק זה) א(14החריגי� היחידי� ה� אלה המנויי� בסעי� . רגישי� ביטחוניי� אחרי�

 לאנשי החטיבה התנגדות להחיל את אי�כי , מ�'ני קריצל החטיבה מר ד"נית� להטיל ספק בדבריו של מנכ
דברי� אלה . חוק ומשפט של הכנסת, שנאמרו בדיוני� בוועדת חוקה, חוק חופש המידע על החטיבה

ושל הסוכנות היהודית  מצוטטי� בדברי ההסבר להצעת חוק מעמד� של ההסתדרות הציונית העולמית
 . 2677/20/פ, 2016–ו"התשע, )ת חופש מידע והחל2'  ביטול תיקו� מס–תיקו� (העולמית 
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 להיעשות על פי ההקצאה על, וכאשר הכספי� המיועדי� מגיעי� מכספי משלמי המסי�

,  מעבר לקו הירוקישובי�ההחלטה לתעד� את הי. רצונו של הציבור או נציגיו הנבחרי�

 preferenceאו "  שיקול הדעת הערכיהעברת"משקפת את מה שמכונה בספרות , למשל

discretion .העברת שיקול הדעת הערכי מוגדרת כדלהל� :  

“Preference discretion. Payoff discretion describes leverage over the 

distribution of value where that value in manifested in, or can be translated 

into monetary terms. Preference discretion is a related but broader concept, 

rooted in the recognition that payoffs come in various forms that 

collaborators may value differentially”.52 

 פלשיקול הדעת שמסור בפועל בידי החטיבה להתיישבות הוא רחב היק� ונו,  שראינוכפי

לטות של ממשלת  אל הפועל מדיניות והחמוציאה אינההחטיבה .  שיקול דעת ערכיבהגדרת

תחת שתנהל קרקעות עבור . מדיניות קובעתאלא ) או של הריבו� הצבאי בשטחי�(ישראל 

הקצאות אלה אינ� חשופות לביקורת . החטיבה מקצה קרקעות על פי שיקול דעתה, המדינה

 �וא� רישומי ההקצאה אינ,  נעשות אינ� מפורסמי�ה� פיה� שעל והקריטריוני�, ציבורית

   53.הנושא הרשמיי� המופקדי� על לגורמי� אל א� – י�ידוע

 בדוח מצויות לשימוש בשיקול דעת הנוגד את האינטרס הציבורי במובנו הפורמלי ראיות

החטיבה פרסמה �קולות קוראי�� שלא על פי החלטות הממשלה .  המדינהמבקרשל 

 כ� למשל קבל לאחרונה מבקר 54. על פי הקריטריוני� שנקבעו בה�שלאוהקצתה כספי� 

המדינה כי �עולה כי קבוצות התיישבות זכו בסיוע התקציבי שנית� במסגרת התכנית 

על א� שהקבוצות האמורות מתגוררות ומקיימות את פעולותיה� ביישובי� , האסטרטגית

ובקשות של חלק� לסיוע א� נפסל על , אקונומי בינוני וגבוה�ובשכונות בעלי מעמד סוציו

ינוי היות וה� לא הוכרו כקבוצות התיישבות על פי ידי הגורמי� המקצועיי� במשרד הב

�על ,  שוני�ישובי� הלוואות ליהחטיבה העניקה השני� לאור� 55.אמות המידה של המשרד

 הגדול חלק� של דבר נאלצה המדינה למחוק את סופוב.  אות�מלגבות ונמנעה, פי החלטתה

  56.של חובות אלה

בקבעה כי , ד דינה זילבר" עו דומי� אמרה המשנה ליוע� המשפטי לממשלהדברי�

 של הסמכויות והמשימות המגוונות שנמצאות ברשותה של החטיבה להתיישבות וב�שיל

 
52  John D. Donahue & Richard J. Zeckhauser, Public-Private Collaboration, in THE OXFORD 

HANDBOOK OF PUBLIC POLICY 496, 517 (Michael Moran et al. eds., 2006); JOHN D. 
DONAHUE & RICHARD J. ZECKHAUSER, COLLABORATIVE GOVERNANCE: PRIVATE ROLES 

FOR PUBLIC GOALS IN TURBULENT TIMES 58–93, 60–95 (2011). 
 TheMarker 11.5.2015" סמכותש נוהלו ללא "אלפי דונ� ביו: משרד המשפטי�"ראו מירב ארלוזורוב   53

www.themarker.com/law/1.2633533.  
 .20–19בעמ� , 44ש "לעיל ה, 1999ראו דוח מבקר המדינה משנת   54
) 113(111 הפעלת התכנית האסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות סעי�: טיוטת דוח ביקורת בנושא  55

 . 2015משנת 
 התנחלויות ויישובי� בגול� לחטיבה 36 אחוזי� מחובותיה� של 64המדינה מחקה "חיי� לוינסו�   56

 . www.haaretz.co.il/news/politi/1.2722694 3.9.2015 האר�" להתיישבות
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המצטברי� , כשלעצמה מהסמכויות חתיוצרי� מרחב מצטבר של שיקול דעת הגלו� בכל א"

 שיקול דעת זה 57".יחד לכדי שיקול דעת מהותי רחב במיוחד המצוי בידי החטיבה

משמעותי ורחב היק� אשר עולה ,  דעת שלטונישיקול הואה להתיישבות שמפעילה החטיב

ד טליה ששו� בחוות הדעת שהגישה לראש " דברי� דומי� כתבה עו58.לכדי אצילה אסורה

החטיבה " קבעה כי שו�ד ש"עו. מורשי� לאהממשלה דאז אריאל שרו� בנושא מאחזי� 

וא להוציא לפועל החלטות של שתפקידה ה, אמורה להיות דרג ביצועי בלבד, להתיישבות

לשות� , שלא לפי ייעודו, והדרג הביצועי הפ�, אלא שכא� התהפכו היוצרות. הדרג המדיני

  59".לדרג המחליט
 של הסמכויות שניתנו ובסוג� בהיקפ� בהפרטת ההתיישבות אינה מתמצית הבעיה אול�

 באינטרס לאלה מצטרפת פגיעתה של הממשלה דר� החטיבה להתיישבות. בידי החטיבה

 בחטיבה כדי לקד� מטרות אשר היא חפצה משתמשתהממשלה . הציבורי במובנו הפורמלי

 בחוות 60. או פוליטיי�מנהליי�, חוקיי� מתקשה או מנועה מלקדמ� בשל מכשולי� א� בה�

�כאשר כי נקבעד דינה זילבר "הדעת שחיברה המשנה ליוע� המשפטי לממשלה עו 

קבלת ,  כי הלי� הביצוע ממשיחששקיי� , די החטיבהמבוצעות סמכויות שלטוניות על י

לא יעמדו באות� הסטנדרטי� בה� חייבות רשויות , ההחלטות והפעלת שיקול הדעת

השלטו� בשל ההחלה הוולנטרית א� בכלל של סטנדרטי� אלו על ידי החטיבה על 

ו�  עוד נאמר בדוח כי �קיי� חשש מובנה כי העברת המשימות מהמדינה לג61".פעולותיה

 62.תעשה על מנת לבצע� שלא במסגרת המגבלות לה� היא נתונה�, ובענייננו לחטיבה, כזה

 לקיו� חויבתהחטיבה אינה מ.  בחשש בעלמאמדובר אי�,  הנוגע לחטיבה להתיישבותבכל

יתר . ותקציבה אינו חשו� לביקורת פרלמנטרית או ציבורית,  מרשות ציבוריתכנדרשמכרזי� 

 ברחבי הגדה מורשי� לא של מאחזי� בפיתוחזה שני� בהקמה והחטיבה מעורבת , על כ�

כ� למשל החטיבה להתיישבות הקצתה אדמות בבעלות פלסטינית פרטית . המערבית

  : ד טליה ששו� בחוות דעתה" כ� קבעה עו63. �עדי עד�מורשה הלאלהקמת המאחז 

 
 .6' בעמ, 15ש "לעיל ה, חוות דעתה של המשנה ליוע� המשפטי לממשלה  57
 .9' בעמ, ש�  58
 ).דוח ששו�: להל�) (2005, ד טליה ששו�"של עו) ביניי�(חוות דעת  (28" מאחזי� בלתי מורשי�"  59
היה קשה להשתמש בפעילות החטיבה , פוליטי המעוניי� בעשיית רווחי� גרידא�לו הייתה החטיבה גו� א  60

,  הייתה אז מונעת מטעמי רווחטיבהפעילותה של הח. לצור� הגשמת מטרות פוליטיות סקטוריאליות
� ע� ואלו מטבע הדברי� יכולי� היו להשתנות מזמ� לזמ� לפי תנאי השוק ולהתנגש במקרי� מסוימי

אול� דווקא משו� שתכליותיה של החטיבה להתיישבות . התכליות הסקטוריאליות של הגו� המפריט
הפרטת ההתיישבות היא הפרטה של , פוליטיות�מסחריות אלא אידאולוגיות�אינ� תכליות כלכליות

� ע. הפוליטיקה והדרה של הציבור מניהול ישיר של משאביו וקבלת החלטות בנוגע לאינטרס הציבורי
זאת הפרטת ההתיישבות היא הפרטה רדיקאלית ג� א� הגו� הפרטי היה גו� הפועל רק למטרות רווח 

הציבוריות והחוקתיות ,  הדמוקרטיותותמשו� שתכליתה של ההפרטה הוא לעקו� את הפרוצדור
  . המחייבות גו� מנהלי

61   � .7' בעמ, 16ש "לעיל ה,  לממשלההמשפטיחוות דעתה של המשנה ליוע
 .ש�  62
 המקרה של – מסלול הנישול  אד�זכויות מתנדבי� לארגו� – יש די�; 59ש "לעיל ה,  ששו�דוח ראו  63

 ).2013 (36" עד�עדי"המאחז 
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.  המוסמ�מדיני התעלמה לא רק מהעדר החלטה של הדרג ההחטיבה"[...] 

הקמת .  ההתנהלות שלה נעשה בדר� של הפרת חוק והפרת הסכמי�אופ�

. המאחזי� הבלתי מורשי� על ידה ה� בבחינת הפרת חוק שיטתית ונמשכת

 מהמאחזי� חלקהיא הקימה . היא הפרה את הסכמיה ע� הממונה שוב ושוב

ולעיתי� על קרקעות שאינ� בגדר אדמות , מחו� לתחו� הקצאת הקרקע

  64".ות פרטיות של פלסטיני�וא� על קרקע, מדינה

 לא הקביעות החמורות שבדוח ששו� ממשיכה החטיבה להיות מעורבת בפעילות למרות

 הלאכ� למשל סייעה החטיבה לאחרונה בבנייתו מחדש של המאחז . חזי� במאחוקית

שככל הנראה נבנה על אדמות בבעלות פרטית של ,  בנימי�באזור �מצפה דני� מורשה

   65. נגדו צווי הריסה של המנהל האזרחישושי, ת מתאר כנדרשללא תכני, פלסטיני�

 יש ליחס חשיבות לאופי האידאולוגי של החטיבה להתיישבות כפי שבא לידי ביטוי לכ�

מנתוני החשב הכללי באוצר עולה כי . ה� בפעולותיה וה� בהרכב העובדי� הבכירי� שלה

 52 כמו כ� החטיבה מממנת 66. חלק ניכר מתקציב החטיבה הועבר להתנחלויות2013בשנת 

 א� 67. הבית היהודימפלגת ע�גרעיני� תורניי� שרבי� מה� מזוהי� ע� הציונות הדתית ו

שייעודה המרכזי של החטיבה להתיישבות הוא חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל 

 חלק מתקציבה הממומ� 68, כפריי� וביסוס� בכל תחומי החיי�ישובי�באמצעות הקמת י

חלק� (ובר למימו� מנגנוני חזרה בתשובה באמצעות גרעיני� תורניי� מכספי ציבור ע

 כמו כ� בראש 69).רעננה והוד השרו�, כמו רמת אביב, ביישובי� שאינ� פריפריה כלל

 החלי� לא ואותו, מ�'קריצמר דני , החטיבה עמד עד לא מזמ� איש מפלגת ישראל ביתנו

 א� ג� 70.ריה מזוהי� ע� הימי� הפוליטיורבי� מבכי, מכבר איש הבית היהודי גאל גרינוולד

 החטיבה מחזק את הרכב,  לחטיבה להתיישבותפוליטיי� אישי� במינוי חוקי פסול אי�

 ג� לקביעת אלא בלבד לייעול פעילות ההתיישבות כלי משמשתהחשד כי היא איננה 

  .מדיניות

 שהעלתה המשנה ליוע� המשפטי לממשלה אינ� ממצי� את החששות, לסיכו�

שיקול הדעת השלטוני וכ� השימוש לרעה בשיקול דעת . יתיות שבחטיבה להתיישבותהבעי

 שפיקוח ציבורי הדוק ייתכ� אבל. י� ספק בעייתיללא ה� חוקיות לאזה כדי לבצע פעולות 

.  את החששות הללולרפא יכולי�יותר והכפפת הפעילות של החטיבה לחוק חופש המידע 

 ה� גמישות דסורתיות כפי שנראה להל� בפרק  המוקתיותהדוקטרינות המנהליות והח

 
 .136בעמ� , 59ש "לעיל ה, ראו דוח ששו�  64
 – NEWS!וואלה"  בחסות החטיבה להתיישבות–מצפה על אדמה פלסטינית פרטית  " בנדטשבתי  65

 .news.walla.co.il/item/2854129 13.5.2015 חדשות
 תקציב התמיכות של – הסודית של הימי� המתנחלי הקופהליאת שלזינגר ואביחי שרו� , יונת� לוי  66

 /www.molad.org) הדמוקרטיהשות  המרכז להתחד–מולד  (7  חשיפה וניתוח–החטיבה להתיישבות 
images/upload/files/HaHativaLeHityashvut.pdf) �הסודית של הימי� המתנחליהקופה: להל .( 

 .18' בעמ, ש�  67
 .www.hityashvut.org.il/PageCat בכתובת, להתיישבות החטיבה של הרשמי האינטרנט אתר פי על  68

asp?id=16 )23.2.2018  לאחרונה ביו�נצפה.( 
 .22–21' בעמ, 66ש "לעיל ה,  הסודית של הימי� המתנחליהקופהראו   69
 . 4' בעמ, ש�  70
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 התועלת הנגזרת מ� ההפרטה במונחי� של יעילות עולה שבו מקו� ככלל. הקשר�ותלויות

 המסורתיות הדוקטרינות. על הנזק במונחי אחריותיות ושוויו� נית� להתיר את ההפרטה

בדה כי החטיבה  בה� כדי לרפא את העואי�אול� דוקטרינות אלה .  איזו�על אפואמבוססות 

הבעיה במקרה זה כמו .  מטרות פרטיות וסקטוריאליותידו�להתיישבות תשמש כלי לק

 ג�במקרי� אחרי� של הפרטה רדיקאלית איננה רק בשיקול הדעת הרחב של החטיבה אלא 

 פוליטיות מובהקות כמו היק� ההשקעה בהתיישבות בתו� הקו הירוק שאלות שבכ�

בעיה זו מחריפה .  נציגי ציבורידי באפוא נקבעות ואינ�רטי  גו� פבידי נתונותומחוצה לו 

 האופי בשלוכ� ,  הפוליטי והשנוי במחלוקת של פעילות ההתיישבותהאופי בשלבמיוחד 

הקצאת קרקעות ועל , כל החלטה על פעילות התיישבותית. הפוליטי של החטיבה עצמה

על אחת , שנויות במחלוקתחלוקת כספי ציבור לצור� התיישבות מערבת הכרעות פוליטיות 

 ,המדינהעל פי הנתוני� נראה כי . כמה וכמה כשמדובר בהתיישבות מעבר לקו הירוק

התחייבויות פוליטיות , לאומיי���בישמנועה מבנייה בגדה המערבית בשל הסכמי� 

מבצעת בנייה כזו , הרצו� להימנע מלחצי� דיפלומטיי� ומגבלות חוקיות,  עליהשקיבלה

 הממשלה את המגבלות פתכ� עוק.  של פעילות זו לחטיבה להתיישבותבאמצעות הפרטה

, החוקיות והפוליטיות שחלות עליה ומממשת מדיניות שאינה יכולה לבצע בעצמה

 לביצוע פעילות השרויה במלואו היא מסדירה ומממנת אותושבאמצעות הסמכת גור� פרטי 

 מנסה שאות�משו� שהתכליות  קשיי� אלה אינ� ניתני� לריפוי .במחלוקת פוליטית חריפה

. פרטיות� אינ� תכליות ציבוריות אלא סקטוריאליותההפרטההרשות לממש באמצעות 

 החטיבה מעבר לקו הירוק מאפשרת לממשלת ישראל לקד� סדר יו� פוליטי שנוי פעילות

במחלוקת ללא המחיר הפוליטי והדיפלומטי שהייתה נאלצת לשל� אילו הייתה עושה 

  .ה באופ� שהיה חשו� לביקורת ציבוריתפעולות אלה בעצמ

  התשתית המשפטית . ד

כעת עלינו .  מ� הפרספקטיבה הנורמטיביתאלית כה בחנו את שאלת ההפרטה הרדיקעד

 חוקי המצדיק התערבות של בתי המשפט עיגו� הישראליתלבחו� א� יש במערכת המשפטית 

  . במקרי� של הפרטה רדיקאלית

א� כי לא , ש חקיקה מפורשת אשר מסדירה במפורטבארצות הברית י, ישראל מבשונה

החוק המסדיר את . להפרטה או אצילהאת היק� סמכויות הליבה שאינ� ניתנות ל, בשלמותו

 inherentlyהעניי� בארצות הברית מגדיר פונקציות שה� ציבוריות מטבע בריית� 

governmental functions. אלה מוגדרות בחוק כדלהל�פונקציות :  

“a function that is so intimately related to the public interest as to require 

performance by Federal Government employees”.71
 

 שורה של דוקטרינות בידי נשלטת נושאוההסדרה של ה,  אי� חקיקה דומהבישראל

תמודדות  להל� נתווה דרכי� מרכזיות להבפרק.  והמנהליחוקתימשפטיות מתחו� המשפט ה

 
71  Federal Activities Inventory Reform Act of 1998, 31 U.S.C. §501 note (2006).  
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במהל� הפרק נייש� את .  במסגרת המישורי� החוקתי והמנהליאליתע� ההפרטה הרדיק

  .  המבח� של החטיבה להתיישבותבמקרההדוקטרינות השונות 

 החוקתי בימי� אלה למרכזי בשל הדיו� הפ� לציי� כי בנוגע לחטיבה להתיישבות יש

. ישראל  היהודית לאר�כנותהסו של ההסתדרות הציונית העולמית ושל מעמד�העברת חוק 

 נפתחאנו . חוק זה הסמי� במפורש את הממשלה להאציל את סמכויותיה בענייני התיישבות

) 1 יבסס את הטענה כי חוקתיהדיו� במישור ה.  בלתי חוקתיהוא כי ונטע� זה חוקבדיו� ב

 התפרקות בבחינתהממשלה באשר היא : יסוד�לחוק 1הפרטה רדיקאלית פוגעת בסעי� 

 ישובי�תכנו� ופיתוח י:  להתיישבותהחטיבה שלבמקרה (ות גרעינית של הממשלה מסמכ

התפרקות זו ) 2; ופגיעה בעקרונות המשטר הדמוקרטי) והקצאת קרקעות להתיישבות

  . מסמכות מיועדת לממש תכליות לא ראויות

 מאפשר המוצע החוק.  ג� לאחר חקיקת החוקמתייתר אינו הדיו� המנהלי אול�

ומימושה בפועל של אפשרות זו כפו� לכללי המשפט , ציל את סמכויותיהלממשלה להא

 החטיבה להתיישבות בעניי� הממשלה המנהלי יחשו� כי החלטות ישור במהדיו�. המנהלי

 אסורה של התפרקות בבחינתה� ) 1:  המנהליהמשפט שלפוגעות בשלושה עקרונות יסוד 

) 3;  סמכויות אסורה לגו� פרטיילתאצ בבחינתה� ) 2; הרשות משיקול דעת הנתו� לרשות

  . פעולת ההפרטה נגועה בשיקולי� זרי�

   המסמי� האצלה בחוקהדיו� . 1

אינו מפותח , ה� רדיקאלית וה� רגילה,  החוקתי בענייני הפרטהדיו�ה,  לדי� המנהליבניגוד

 אלית לצפות כי במקרי� מסוימי� של הפרטה רדיק�נית. כלל בפסיקה ובחקיקה בישראל

 החטיבה להתיישבות בעניי�. הכנסת להעביר חוק כדי להכשיר את אותה ההפרטהתנסה 

 הקיימי� בעניי� ההסדרי� כישכ� הכנסת עצמה סברה , החלק החוקתי קיבל משנה חשיבות

 הסדרת באמצעות להכשיר� חפצה והיא,  לכל הפחות בעייתיי�ה�החטיבה להתיישבות 

נו תיקו� לחוק מעמד� של ההסתדרות  החוק אשר עבר בכנסת הי72.מעמד החטיבה בחוק

�בי� ,  קובעהוא) ב(ב6 ובסעי� 73,ישראל�הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לאר

  :היתר

 
ית של היחסי� בי� המדינה לחטיבה ג� התומכי� הנלהבי� בחוק הודו כי היעדרה של הסדרה חוקת  72

: חוק ומשפט ניס� סלומינסקי קבע, ר ועדת החוקה"כ� חבר הכנסת ויו. להתיישבות היא בעייתית מאוד
המהלכי� של החטיבה ה� מבורכי� . ההצעה הזו עושה משהו שהיה צרי� לעשות כבר בקו� המדינה"

החוקתית בי� הממשלה לבי� גו� שהוא לא סידרו את המערכת ,  שנות קיומה של המדינה67אבל במש� 
יהונת� ליס (" זרוע של ההסתדרות הציונית שעושה פעולות עבור ממשלת ישראל והמשרדי� השוני�

 האר�" הכנסת אישרה את החוק שמכשיר תקצוב התנחלויות באמצעות החטיבה להתיישבות"
24.12.2015 www.haaretz.co.il/news/politi/1.2805855.( 

, )2' תיקו� מס( היהודית לאר� ישראל הסוכנות של ההסתדרות הציונית העולמית ושל מעמד� חוק  73
החוקיות של ההסדרה של �חוק ומשפט על החוק הועלתה אי, בדיו� בוועדת החוקה. 2015–ו"התשע

ראו . מעמד החטיבה שוב ושוב בידי אנשי המקצוע כולל דינה זילבר וכ� תהילה שוור� אלטשולר
2.12.2015 (20�הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה75' ספרוטוקול ישיבה מ .( 
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 ללאצו,  ההסתדרות הציונית העולמיתבהסכמת, ממשלת ישראל רשאית) 1"(

בהתא� למדיניות , מסמכויותיה בתחו� ההתיישבות ובתחומי� נוספי�

באמצעות החטיבה ,  העולמיתניתת הציולהסתדרו, שעליה תחליט

בי� , כלליי� או פרטניי�,  כ� רשאית היא לכרות הסכמי�ולש�, להתיישבות

משרדי הממשלה לחטיבה להתיישבות לש� מילוי משימותיה של החטיבה 

 בהאת גו, שארבי� ה, ההסכמי� יכללו; להתיישבות כפי שתחליט הממשלה

 בשי� לב לאופייה ולתפקידיה ,ואופ� התשלו� וכ� הסדרי פיקוח ובקרה

 .הייחודיי� של החטיבה להתיישבות

כדי להפו� את החטיבה להתיישבות ) 1( באצילה כאמור בפסקה אי� )2(

   ".לרשות מרשויות המדינה

 אכ� נית� להכשיר הפרטה א� התיקו� היא יקת העיקרית העולה בעקבות חקהשאלה

הטיעו� . ט באמצעות חקיקה ראשיתרדיקאלית בכלל ואת עניי� החטיבה להתיישבות בפר

ההסדר החדש איננו , ג� א� החוק הנוכחי תק�) 1 :נדבכי�החוקתי שנציג מורכב משלושה 

 אינולאמתו של דבר החוק .  להל�יידונופותר את כל הבעיות מתחו� המשפט המנהלי ש

הממשלה מגביל את : יסוד�לחוק 1 סעי�) 2;  הקושי המנהלי באצילת הסמכויותת אמרפא

 תקדי� בעניי� אי� עדיי�א� ש. סמכות הממשלה להתפרק מסמכויותיה ג� באמצעות חקיקה

) 3;  כאוסר על הפרטת החטיבה להתיישבות1לדעתנו על בית המשפט להכיר בסעי� , זה

 ג� מטע� יפסלומכא� שהחוק דינו לה, תכליתה של הפרטה רדיקאלית לעול� איננה ראויה

  74.לה אשר מקדמת תכליות לא ראויותבאשר הוא מתיימר להכשיר אצי, זה

  אצילה אסורה ושיקולי� זרי�) א(

 הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לאר� ישראל תדרות לחוק מעמד� של ההסהתיקו�

נראה כי הסיבה העיקרית לחקיקת החוק . נועד להסדיר את מעמדה של החטיבה להתיישבות

 
חשוב אולי לומר כי המקרה של החטיבה להתיישבות מעלה שורה של סוגיות ספציפיות לחטיבה שאינ�   74

לרשות אסור להפעיל את סמכויותיה שלא בשוויוניות , למשל. חלות על כל מקרה של הפרטה רדיקאלית
רשות ' מ נ" בעאורה�יפ 421/71� "בג(ב "בדעה פוליטית או כיוצ, נהכלפי פרטי� המחזיקי� באמו

הפליה במשאבי הקופה הציבורית על רקע של שיקול פוליטי הינה )). 1971 (741) 2(ד כה"פ, השידור
וכל , דעה פוליטית או אחרת, אמונה, דת, מי�,  הפליה מטעמי גזעכל. ואי� לה כלל מקו�' בלתי נסבלת'

) 2(ד נג"פ, ממשלת ישראל�ראש'  נכבל 1/98� "בג. ( לכל רשות הפועלת על פי די�אסורה, יוצא באלה
ניאות בית המשפט , הממלאי� תפקידי� בעלי אופי ציבורי, ג� על גופי� מופרטי�)). 1999 (261, 241

ה� בעקיפי� בהרחבת חובת תו� הלב או " מהותיי��גופיי� דו"ה� בכובע� כ, להחיל את עקרו� השוויו�
 משפט "השוויו� בפני החוק"ראו יצחק זמיר ומשה סובל . ות מוסדות שסתו� משפטיי� דומי�באמצע
, כבדוגמת החטיבה להתיישבות, לעניי� חלוקת משאבי� ציבוריי�). 1999 (179–176, 165 ה וממשל

על הקצאת משאב כאמור חייבת באופ� המאפשר תחרות הוגנת בי� כל המתענייני� : ממד זה א� מתחזק
פעילותה של החטיבה להתיישבות )). 1992 (793) 2(ד מו"פ, שר הבינוי והשיכו�'  נפורז 5023/91 �"בג(

כבוד האד� וחירותו יכול א� הוא להיות רלוונטי בהקשר : יסוד�ייתכ� אפוא שחוק. פוגעת בערכי� אלה
החלות על כל ע� זאת אנו נצמצ� את הדיו� להל� רק למערכות שיקולי� . זה בשל הפגיעה בזכות לשוויו�

   .הפרטה רדיקאלית ולא על המקרה הספציפי של החטיבה להתיישבות
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יישבות בחוות דעתה של המשנה ליוע�  אשר הוטחו בממשלה ובחטיבה להתהביקורות היא

 טענותיה של המשנה היו רבות ומגוונות ונגעו להתנהלות החטיבה 75.המשפטי לממשלה

 לביצוע מקור תהיהלחשש כי החטיבה ,  הממשלה לחטיבהשבי�ליחסי� , לאור� השני�

 ת ע� זאת הטענות המשפטיו76.פעולות אסורות במחשכי� רחוק מביקורת ציבורית ועוד

 ונראה שבתגובה 77,יות של המשנה היו בדבר אצילה אסורה של סמכויות שלטוניותהעיקר

  . לכ� נחקק החוק

 שנחקק כדי לרפא את הקושי בעניי� האצילה של סמכויות שלטוניות איננו מגשי� החוק

 בתחו�  מסמכויותיהלאצול [...] רשאיתממשלת ישראל  "כיהחוק קובע . את התכלית הזו

באמצעות החטיבה , להסתדרות הציונית העולמית [...] נוספי�ההתיישבות ובתחומי� 

טענתנו לעניי� זה היא כי חקיקת החוק אולי טיפלה ). ההדגשה שלנו[...]" (להתיישבות 

 שכ� כעת האצילה –וייתכ� ג� שבעניי� ההתפרקות משיקול דעת , בעניי� האצילה האסורה

� הנוגע לשקילה אסורה של  אינה מכשירה את הפגא� – בסמכות ועל פי חוק יעשהת

  . שיקולי� זרי�

 כאמור מגדיר לממשלה סמכות שברשות לאצול מסמכויותיה לחטיבה החוק

,  כלומר78.ע� זאת ג� סמכות זו כפופה לביקורת מנהלית במישור שיקול הדעת. להתיישבות

, על מנת שהממשלה אכ� תבחר להתקשר ע� החטיבה להתיישבות ולאצול מסמכויותיה

.  כפופות לכלל בדבר איסור שקילת שיקולי� זרי�יהיו – שנעשו בסמכות א� –לה פעולות א

 להכשיר כל אצילת סמכויות באמצעות חקיקת חוק יכולההייתה הממשלה ,  לא כ�שא�

מ� האמור . בא ההפרק�בתת ייעשה כזה אנו חוזרי� לדיו� המנהלי אשר במקרה. מסמי�

 לעקו� את יסיו� זרי� כגו� נשיקולי�  לערבנוטה רדיקאלית הפרטהברור כי  גבפרק 

 הפרטה רדיקאלית 79. הקונגרס בעניי� הקצאת הכוחות למלחמה בעיראקשהטילהמגבלות 

א� החטיבה . סקטוריאליי� באמצעות משאבי ציבור�היא מכשיר לקידו� אינטרסי� פרטיי�

עול חייבת החטיבה להתיישבות לפ, להתיישבות היא מכשיר לקידו� אידאולוגיה פוליטית

, כפי שהיא קיימת היו�, ישבות לכ� החטיבה להתיאי.  הישירובפיקוחוכאורג� של הציבור 

 מעמד החטיבה מוסדר שבהאינה יכולה להמשי� ולהתקיי� ג� על פי המתכונת החדשה 

 איננו פוטר את המדינה מהצור� לקיי� את דרישות היסוד של אצילההחוק המאפשר . בחוק

  . הליהמנ המעוגנות במשפט אצילה

  

  

  

 
 TheMarker" אושרה בטרומית הצעת חוק להסדרת מעמדה של חטיבה להתיישבות"ראו צבי זרחיה   75

22.7.2015 www.themarker.com/news/1.2690039 ; ליס �את "יהונת �השרי� אישרו חוק המעג
 /www.haaretz.co.il/news/politi 20.7.2015 האר�" טיבה להתיישבותההתקשרות בי� הממשלה לח

premium-1.2687580.  
 .גראו האמור לעיל בפרק   76
 .ש�  77
 ).2000 (760, 729) 5(ד נד"פ ,שר האוצר'  שירותי בריאות נמכבי 2344/98� "ראו למשל בג  78
 .  לעיל22–21ש "ראו דיו� בטקסט ליד ה  79
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   הממשלה: יסוד� לחוק1סעי ) ב(

 80".הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה"הממשלה קובע כי : יסוד�לחוק 1 סעי�

 נמנע, ככלל, בעבר. גבולותיו החוקתיי� של הסעי� עדיי� אינ� ברורי� והפסיקה בנושא דלה

בעניי� , כ�. הממשלה לצור� פסילת חוקי�: יסוד�לחוק 1 בסעי� מלהשתמש המשפט בית

כבר נפסקה הלכה כי בית המשפט מוסמ� לבטל חוק הנוגד את " קבע השופט זמיר כי משגב

א� עדיי� לא נפסקה הלכה . חופש העיסוק: יסוד�כבוד האד� וחירותו או את חוק: יסוד�חוק

 ע� זאת בצד 81[...]".הממשלה : יסוד�וקכי בית המשפט מוסמ� לבטל חוק הנוגד את ח

 לא הבחינה בי�  המזרחיבנק עניי� זמיר יש לזכור כי ההלכה שנפסקה בקביעה זו של השופט

תאורטיקני� של המשפט .  ובי� חוקי יסוד אחרי�האד�חוקי היסוד הנוגעי� לזכויות 

הממשלה עדיי� לא ניתנה : יסוד�ולחוקהכנסת : יסוד�לחוק 1החוקתי סבורי� כי לסעי� 

 הדבר עתיד של חוקי היסוד וע� הפנמת מעמד� החוקתי, משמעות מעשית של ממש

  82.להשתנות

באותו עניי� ניסתה .  נראה כי בית המשפט אכ� הל� בדר� זו האקדמיהמרכזבעניי� , ואכ�

 ות לו משמעולהעניקהממשלה : יסוד� לחוק1 סעי� של מחשיבותוהמדינה להמעיט 

  : הנשיאה ביניש דחתה עמדה זו וקבעה. הצהרתית גרידא

 בדבר בתפישתנו בהתחשב ובמיוחד –זכר ועל א� הקושי הנ,  זאתע�"

 אנו נוטי� –הפרשנות המרחיבה שיש לית� להוראות בעלות מעמד חוקתי 

הממשלה באופ� המעג� ברמה : �יסוד לחוק1לפרש את הוראת סעי� 

 חייבת שאות�של סמכויות שלטוניות ' גרעי� קשה'החוקתית את קיומו של 

 לה להעביר� שאסורצמה ולבצע בע, כרשות המבצעת של המדינה, הממשלה

הסמכויות , וכעולה מ� האמור לעיל. או להאציל� לידי גורמי� פרטיי�

הכרוכות בכליאת אסירי� ובהפעלת כוח מאורג� בש� המדינה אכ� נכללות 

  83".'גרעי� קשה'בגדר אותו 

 בסופו של דבר הסתמ� בית המשפט בקביעתו דווקא על הפגיעה בזכות החוקתית אמנ�

 עקרונית הכרה מהווהא� אמירה זו , כבוד האד� וחירותו: יסוד�מחוקא חלק לכבוד אשר הי

 להפריט המחוקק מ� המונעת חוקתית מגבלההממשלה מייצר : יסוד�לחוק 1 שסעי�בכ� 

  .סמכויות אשר ה� ציבוריות במהות�

 היה בדברי� אלה כדי לקבוע כי ההפרטה בעניי� החטיבה להתיישבות פוגעת בנורמה די

כאמור בחוות דעתה של המשנה ליוע� , כ� הסמכויות אשר הופרטו לחטיבהש, חוקתית

 
 . ההממשל: יסוד� לחוק1' ס  80
 ).17.1.1999, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט זמיר 7' פס, הכנסת'  נמשגב 102/99� "בג  81
 ).1999 (17, 15 ה  וממשלמשפט"  הצעה לחוקת ישראל– כבסיס לחוקה סודהי�חוקי"ראו אריאל בנדור   82
 זאת חשוב לציי� כי הנשיאה דאז ביניש קבעה כי ע�. 637' בעמ, 2ש "לעיל ה,  האקדמיהמרכזראו עניי�   83

 חוק ל1 סעי� של לפרשנותו הגענו איננו נדרשי� לקבוע מסמרות באשר יהנוכח התוצאה אל, מכל מקו�"
בעניי� שלפנינו אי� , מכל מקו�"עה כי בנוס� קב"  ונית� להותיר סוגיה זו בצרי� עיו�,הממשלה: יסוד

 ".מתחייבת הכרעה בשאלת אופ� הפעלת הביקורת השיפוטית ביחס לחקיקה רגילה
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 ע� זאת לדעתנו 84.של סמכויות שלטוניות" גרעי� קשה"ה� חלק מאותו , המשפטי לממשלה

הקביעה האמורה של הנשיאה ביניש היא אמנ� .  פרשנות מרחיבה א� יותר1יש לית� לסעי� 

  .א� היא אינה מספקת, סעי�צעד ראשו� לקראת מימוש הפוטנציאל הגלו� ב

 1 נדו� בפרשנות הסעי� נציי� כי יש משפטני� הסוברי� כי יש לתת לסעי� בטר�

 מדינה סבור כי הסיבה ברק, למשל. הממשלה פרשנות מצמצמת ככל האפשר: יסוד�לחוק

  :לדעתו.  לגיטימציה ציבוריתיעדר היא חרדה מה1לשימוש השיפוטי המצומצ� בסעי� 

“It seems that the Court’s main concern was that explicitly identifying such 

a prohibition against privatization outside the realm of the Bill of Rights 

would lack sufficient ʻdemocratic legitimacy’. As indicated at the outset, 

since the ʻConstitutional Revolution’ of 1995, the Israeli Supreme Court 

has not struck down legislation on the basis of its incompatibility with 

provisions of Basic-Laws other than those protecting human rights. An 

expansive interpretation of Article 1 of the Basic-Law: the Government 

might have been perceived as invalidating legislation on the basis of 

ʻunwritten norms’, a move which is highly controversial”.85 

: יסוד�לחוק 1שיקול זה אינו יכול לעמוד לבדו כטע� לפרשנות מצמצמת של סעי� , לטעמנו

ל הנוגע להפרטה בכ, בפ� המהותי.  וה� מטעמי� מהותיי�י�הממשלה ה� מטעמי� פורמלי

 משו�שיקולי� דמוקרטיי� דווקא תומכי� בפרשנות מרחיבה של הסעי� , רדיקאלית

שהפרטה רדיקאלית כפי שהוצגה במאמר זה היא בגדר סיכול של הרצו� הדמוקרטי של 

 וה� פסיקות מאוחרות אינ� מבחינות בי�  המזרחיבנק עניי�ה� הפסיקה ב, בפ� הפורמלי. הע�

ה� כוללות את כל חוקי היסוד תחת אותה מטרייה ,  וא� להפ�,חוק יסוד זה לאחר

א� בעת , למשל.  ציבורית מתמדתביקורת לנתו� כמו כ� בית המשפט העליו� 86.נורמטיבית

א� מתו� , � המסתנני� על כל גלגוליו ספג בית המשפט ביקורות רבות"פסיקתו בבג

קשר זה הבדל רב בי�  איננו רואי� בה87.בנוגע לסמכויותיו לפסול חוקי�, הממשלה

 זוכה בית המשפט העליו� בבואו לפסול חוק הנוגע לזכויות שלההלגיטימציה הציבורית 

החלטת בית המשפט צריכה בראש ובראשונה להתבסס על . לבי� כזה הנוגע להפרטה, אד�

ורק לאחר מכ� להתחשב בשיקולי� הנוגעי� להשפעות ההחלטה על , שיקולי� חוקתיי�

  . האמו� הציבורי

. הלכה היא כי יש לית� להוראות בעלות מעמד חוקתי דווקא פרשנות מרחיבה,  ועודזאת

 ע� זאת נראה שבמקרה של הפרטה 88. של מדינה את הסעי�לתפיסתו מנוגדת זוהלכה 
 

 .2' בעמ, 15ש "לעיל ה, ראו חוות דעתה של המשנה ליוע� המשפטי לממשלה  84
85  Barak Medina, Constitutional Limits to Privatization: The Israeli Supreme Court Decision to 

Invalidate Prison Privatization, 8 INT'L. J. CONST. L, 690, 713 (2010). 
ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת �יושב'  התנועה הלאומית נחרות 212/03� "ראו למשל בג  86

 .השפיטה: יסוד�סותר את הוראות חוקאשר נוגע לחוק ה, )2003 (750) 1(נז ד"פ, עשרה�השש
�"להגביל סמכות בג': שר הפני� גדעו� סער, יוז� החוק נגד מסתנני�"עומרי אפרי� ומור� אזולאי   87 ,

 . ynet 22.9.2014 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4574030,00.html" 'נותרנו בלי כלי�
 .לעיל 84ש "טקסט ליד ה, דבריה של הנשיאה ביניש  88
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 של הסעי� במקרי� אלה החלה�אי.  איננו בגדר פרשנות מרחיבה1רדיקאלית שימוש בסעי� 

וקי� משו� שאי� מקרי� מובהקי� יותר להחלת תהפו� את הסעי� לאות מתה בספר הח

הרי , הממשלה לפסול הפרטה רדיקאלית: יסוד�בחוק 1א� אי� בכוחו של סעי� . הסעי�

  .שדברי החוק משמשי� א� לתפארת המליצה

רק או (הממשלה אינו מעג� בתוכו : יסוד�לחוק 1 מציעי� היא כי סעי� שאנו הפרשנות

 את ג�של העשייה השלטונית בלבד אלא "  הקשהעי�גר"סמכויות אשר נמצאות ב) בעיקר

 של הפרה תהיה רדיקאליתכל הפרטה , כ�.  על העשייה השלטונית להתבצעשבההצורה 

 רק כאשר אי� התנגשות יעשה מכשיר להבטיח כי הפרטה תישמש 1סעי� , כלומר. הסעי�

 כפי –י� האינטרס של הגו� הפרטי מהותית בי� האינטרס הציבורי במובנו הפורמלי לב

  . שמתרחש למשל במקרי� של הפרטה רדיקאלית

הממשלה איננו מטיל הגבלות על מקרי� של : יסוד�לחוק 1 כי סעי� נובע אי� מכ�

 אולי להפעיל את נית� יהיה שבה� מקרי� של הפרטה רגילה יתכנוי.  לא רדיקאליתההפרט

 שכזו ניתנת להכשרה באמצעות והפרטה, וחלטמ איננו האיסוראול� במקרי� אלה . 1סעי� 

יש , במובח� מהפרטה רדיקאלית,  של הפרטה רגילהבמקרי� 89.פסקת הגבלה שיפוטית

,  בפגיעה החוקתית תהיה רק השלב הראשו� של הבחינה החוקתיתההכרהמקו� להציע כי 

 תעומד היאו,  ראויהלתכלית היאא� ההפרטה תוכל לזכות להכשר א� יוכח כי ההפרטה 

על בית המשפט לנהוג בריסו� שיפוטי תו� , כידוע להוסי� כי יש זאת על. במבחני המידתיות

  90.מת� כבוד לרשות המחוקקת בבואו לבחו� עתירה לפסילתו של חוק

  תכלית ראויה ) ג(

 זודרישה .  לתכלית ראויהיעשה נדו� הוא הדרישה שהפעילות תשבו השני החוקתי האספקט

כחלק , לשיטתנו,  בפסקת ההגבלה השיפוטית אשר יש להכיר בה תנאי הכרחי לעמידההיא

מרכיב המטרה מהווה " בעניי� זה קובע השופט ברק כי 91.הממשלה: יסוד�לחוק 1מסעי� 

הפגיעה אינה , א� מטרתו של החוק הפוגע אינה ראויה, לטענתו". דרישת ס� של לגיטימיות

בע עוד כי על המטרה להיות הנשיא ברק קו. חוקתית בלא קשר לשאלה א� היא מידתית

 היאהתכלית האובייקטיבית . ראויה ה� מבחינה אובייקטיבית וה� מבחינה סובייקטיבית

הערכי� והעקרונות שנועדו , המטרות"מ,  החקיקה אשר נלמדת מלשו� החקיקהתכלית

והתכלית הסובייקטיבית נלמדת מלשו� , "להגשי� דבר חקיקה בחברה דמוקרטית ומודרנית

א� א� הפרש� מצליח למצוא ,  כלומר92.ההיסטוריה החקיקתית וכוונת המחוקק, החקיקה

 
;  לפסק דינה של הנשיאה ביניש63' פס, 638–637' בעמ, 2ש "לעיל ה,  האקדמיהמרכזראו עניי�   89

 .495' בעמ, 15ש "לעיל ה, ארז�ברק
 ). 1996 (496–494, 485) 3(ד נ"פ, כנסתה'  השלטו� המקומי נמרכז 7111/95� "ראו למשל בג  90
ש "לעיל ה, לפי דוח ששו�, כ�. נציי� כי דרישה זו קיימת כמוב� ג� כאשר ההפרטה פוגעת בזכויות אד�  91

 פוגעת בזכות הקניי� של הפלסטיני� כאשר מוקמות תיישבותנראה כי הפרטת החטיבה לה, 60
מטעמי� שוני� בחרנו שלא . ית פרטיתהתנחלויות בחסות החטיבה להתיישבות על קרקע פלסטינ

 .להתמקד בטיעו� זה במאמר
דעותיו של ברק ). 2010 (368, 297  הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה– במשפט מידתיותאהר� ברק   92 

'  ישראל חברה לתועלת הציבור נאורט �7749/09 "ראו למשל עע. התבססו כהלכה בבתי המשפט



  ח"תשע מז משפטי�  אלו� הראל ואס� שרו�

314  

 המחוקק א�, תכלית אובייקטיבית ראויה אשר מתיישבת ע� עקרונות היסוד של השיטה

  .החוק אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה, התכוו� להגשי� תכלית אחרת אשר אינה ראויה

 לביקורת זכתה,  עמדה זו בפסיקהובמיוחד אופ� יישומה של,  השופט ברקשל עמדתו

 מציי�הוא . מדינה סבור כי השופט ברק לא הרחיק לכת דיו בדרישה לתכלית ראויה. נוקבת

ומכא� חוסר ,  המשפט ברמת הפשטה גבוהה מאודבבית כרגיל אפיו� המטרה נעשה יכ

מדינה .  בית המשפט להשתמש בדרישת התכלית הראויה כדי לפסול חקיקהשל נכונותו

שיבטיחו שדרישת , באופני� שוני�" ההמטרה הראוי" את השימוש בדרישת ב להרחימציע

  93. ומוחשי בפני חקיקה פוגעניתאמתיהמטרה הראויה תשמש חס� 

דומה כי אי� מקו� טוב יותר להשתמש ,  ג� א� לא נקבל את עמדתו של מדינהאול�

טה רדיקאלית הפר.  מאשר בהקשר של הפרטה רדיקאליתראויה הלאבדוקטרינת התכלית 

 הפרטה שתכליתה האובייקטיבית היא לסכל את האינטרס היא 1 בפרקכפי שאופיינה 

א� אכ� החטיבה .  בדר� המל�� לא יכלה לממששהרשותהציבורי ולממש תכליות 

 אימכשיר פוליטי לממש מדיניות התיישבות שאותה , להתיישבות היא כפי שהצענו לעיל

 האינטרס הציבורי באשר היא מאפשרת לסקטור ההפרטה מסכלת את, אפשר לממש כדי�

וכל , פוליטי לממש אידאולוגיה סקטוריאלית ולרתו� משאבי ציבור כדי לממש את מטרותיו

כמו .  או החליטו עליהההפרטה אתזאת ללא קשר לכוונות הסובייקטיביות של אלו שיזמו 

קרטי ואינה  הדמוהלי� העל התערבות שיפוטית במקרה של הפרטה רדיקאלית מגנה כ�

היא איננה מונעת מ� המדינה מלממש את המדיניות אלא רק מחייבת אותה ; פוגעת בו

  . לעשות זאת במסגרת הלי� דמוקרטי

 מאפשרי� לנו לראות כי תכלית החוק סממני� כמה.  לעניי� החטיבה להתיישבותנשוב

� ישראל מעמד� של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארחוק(החדש  (

בדברי ההסבר נאמר כי . דברי ההסבר לחוק עצמו, ראשית.  הפרטה רדיקאליתהכשרת היא

 94. להתיישבות בחוק על המצב הקיי� והסדרת מעמדה של החטיבהשמירה היא ההמטר

 שאינה תכלית היאהרי שהתכלית ,  של הפרטה רדיקאליתמצב הואככל שהמצב הקיי� 

בחוק החדש , שנית. קו� מגבלות שונות החלות עליהשכ� היא מאפשרת לממשלה לע, ראויה

 המשפטי לממשלה בחוות ליוע�ניכרת התעלמות מוחלטת מכל ביקורותיה של המשנה 

 הוא שהתבצע המהותי השינוי. דעתה המנומקת בנוגע להתנהלותה של החטיבה להתיישבות

לתה על מנת להתמודד ע� טיעוני� מתחו� המשפט המנהלי שהע, הסדרת המעמד בחוק

 במפורש כי החוק אינו הופ� י� מצו�בחוק א, מזאתיתרה . אסורההנוגעי� לאצילה , המשנה

 על מנת שלא יחולו על החטיבה כל כמוב� וזאת 95,את החטיבה לאחת מרשויות המדינה

בחוק החדש הוכפפה החטיבה להתיישבות , שלישית. נורמות המשפט המנהלי והחוקתי

 
, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט פוגלמ� 22' פס, הפני�הממונה על מחוז ירושלי� במשרד 

 .  זו משקפת את חלחול תורת הפרשנות של ברקדוגמה ).30.11.2011
 ). 2012 (311, 281 טו ועסקי� משפט" 'תכלית ראויה'בזכות חוקתית ועל ' פגיעה'על "ברק מדינה   93
משלת ישראל לבי� החטיבה מוצע לעג� בחקיקה ראשית את ההתקשרות ארוכת השני� בי� מ"  94

 סוכנותדברי הסבר להצעת חוק מעמד� של ההסתדרות הציונית העולמית ושל ה[...]" (להתיישבות 
� . 4ח הכנסת "ה, 2015–ו"התשע, )מעמד החטיבה להתיישבות) (2' תיקו� מס(ישראל �היהודית לאר

 ).2)(ב(ב6' ס, לאר� ישראלראו חוק מעמד� של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית   95
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ע� זאת מבט מעמיק יותר מגלה . מדובר בשינוי מבור�, �על פני הדברי. לחוק חופש המידע

כי לא כל פעילות החטיבה להתיישבות הוכפפה לחוק חופש המידע אלא רק היבטיה 

הרחק , בתחו� הקצאת הקרקעות למשל,  עדיי� מתאפשר לחטיבה לפעולוכ�, התקציביי�

   96.מעיניו של הציבור

 המדינה חפצה להשתחרר בוש החטיבה להתיישבות מייצגת במובהק מקרה הסמכת

 באופ� המתיישב ע� כללי מנהל ציבורי יעשהמחובתה החוקית להבטיח שההתיישבות ת

 וכפי שקבע בית המשפט 97).החטיבה להתיישבות( שימוש בגו� שלישי באמצעותתקי� 

אי� היא רשאית לעשות , את שהמדינה אינה רשאית לעשות במישרי�: "קעדא�בעניי� 

   98".בעקיפי�

להכשיר את החוק , באמצעות חקיקה, יכולה אינהמור נובעת המסקנה כי הכנסת  האמכל

 העברת הניסיו� להכשיר את דווקאאירוני ש. המעביר סמכויות לחטיבה להתיישבות

באשר א� הוא חוקי אי� צור� , חוקי לאהסמכויות מעלה חשד כבד כי ההסדר הקוד� היה 

 ההפרטה בחוק איננה מאפשרת לש הסדרתה, אול� כפי שהראינו. בחקיקה מפורשת

  . המל� באמצעות רשות ציבוריתבדר� � להשיגיכול היה שלאלמחוקק להשיג תכליות 

במסגרת ? "ההשעיה החוקתית" יש מקו� לרפא את סעד הפסלות באמצעות מנגנו� הא�

אול� . וכי דינו של החוק להתבטל, מנגנו� זה קובע בית המשפט כי החוק הוא בלתי חוקתי

 לתוקפה מיד אלא יכנספט משהה את הבטלות ומכריז כי הצהרת הבטלות לא תבית המש

 הסטנדרטיי� להחלטה להשעות את המבחני� 99).בדר� כלל כמה חודשי�(לאחר זמ� מה 

 אינ�מבחני� אלה . ההכרעה ה� פגיעה בצדדי� שלישיי� או באינטרס ציבורי חשוב

 פגיעה בצדדי� שלישיי� או אי� בנסיבות אלה.  הפרטה רדיקליתשל במקרה מתקיימי�

באשר סמכויות החטיבה יכולות ,  בהערכות מיוחדתצור� אי�ג� .  ציבורי חשובבאינטרס

 להעניק למחוקק הזדמנות מקו� אי�ג� . להיות מועברות למדינה ללא קשיי� מיוחדי�

 לקד� המחוקקבחר ,  בתי הסוהראירוע כבשלא באשר דיאלוג עמו לקיי� אונוספת 

  .טוריאליי� ולא אינטרסי� ציבוריי�אינטרסי� סק

   מנהלי ההדיו� .2

 צרי� בית המשפט שאות� זה ננסה לבחו� מה� הכלי� מתחו� המשפט המנהלי בחלק

 ללי�הכ.  של החטיבה להתיישבותח�ו מקרה הבדר� אלית הפרטה רדיקשל במקרי� להפעיל

 איסור אצילת הכלל בדבר,  להל� ה� הכלל בדבר איסור על התפרקות משיקול דעתשנבח�

סמכויות לגור� פרטי ללא הסמכה מפורשת בחוק והכלל בדבר האיסור על שקילת שיקולי� 

  .זרי�

 למקרה של ייחודיי� מפרטי� להל� אינ� שאנו הכלי� י שנעסוק בשאלה זו נציי� כקוד�

טענתנו היא כי נית� להשתמש . ה� חלי� ג� במקרי� של הפרטה רגילה. הפרטה רדיקאלית

 
ולכ� הכפפה ספציפית , יש לשי� לב כי היה קל הרבה יותר להכפי� את החטיבה כולה לחוק חופש המידע  96

 . ככל הנראה על מנת שהחטיבה תוכל לפעול הרחק מעיני הציבור, זו נעשתה במתכוו�
 . גראו דיו� לעיל בפרק   97
 .283' בעמ, 1ש " הלעיל , קעדא�ראו עניי�  98
 ).2005( 41, 39 ט וממשל משפט" השעיית הכרזת הבטלות"יגאל מרזל   99
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ע� זאת השימוש בכלי� . י� המנהליי� המוכרי� כדי לפסול הפרטה רדיקאליתלעתי� בכל

 כי הפעלת הכלי� הללו תהיה זהה במקרי� של הפרטה והפרטה אומרהדומי� איננו 

בית   ניסיו� על ידייעשהההבדל העיקרי יהיה כי במקרי� של הפרטה רגילה י. רדיקאלית

 ציבוריי� כמו �ונחי הפגיעה בערכיהמשפט לאז� בי� העלויות הנגזרות מ� ההפרטה במ

.  משוא פני� לבי� היתרונות הנגזרי� מ� ההפרטה במונחי יעילות כלכליתיעדרשוויו� וה

 – הטעמי� שציינו לעיל מ� – המשפט בית עללעומת זאת במקרי� של הפרטה רדיקאלית 

י  את ההפרטה מבלי לעסוק באיזוני� אלה באשר ההפרטה פוגעת באינטרס הציבורלפסול

  . כפי שהוא

התפרקות משיקול ( בעניי� שלוש הדוקטרינות המנהליות הסעדי� כלל בדר�,  ועודזאת

אינ� נתוני� רק לחלוקה הבינארית ) שקילת שיקולי� זרי�; אצילה לגופי� פרטיי�; הדעת

סעד . שביתה במסגרת הפסיקה"  הבטלות היחסיתסעד"קנה , ככלל. יעדרהשל פסילה או ה

 הנפסדות בהפעלת ביקורת שיפוטית למודלמודל הבטלות המוחלטת ו לחלופה שהוא, זה

 לא הייתה משתנה לו תוצאתה א�קובע כי פעולה אינה בטלה , על חוקיות פעילות שלטונית

 במסגרת 100.שפירא השופט ברק בפרשת הציגבטלות יחסית כאמור . הייתה מתבצעת כדי�

עה בשלטו� החוק ומידת העוול חומרת הפגי, בכל מקרה לגופו, ייבחנוהדוקטרינה הזו 

 את המבקש ללא סעד להותיר עלולמצב שבו לא נגר� עוול לפרטי� (שנגר� לפרט 

 אול� בהקשר של הפרטה רדיקאלית אי� מקו� לשימוש בדוקטרינת הבטלות 101).מנהלי

משו� שכאמור במקרי� של הפרטה רדיקאלית ההפרטה עצמה מכוונת להסיר מעל , היחסית

דמוקרטיות שהופכות את ההחלטה להחלטה �ות החוקיות והציבוריותהמדינה את המגבל

 שבה� לטפל במקרי� מיועדת הבטלות היחסית דוקטרינת. המקדמת את האינטרס הציבורי

 כפי 102. מתנגשי�ינטרסי�יש קונפליקט ערכי המחייב תהלי� של שקלול ואיזו� בי� א

  . של הפרטה רדיקאליתאיזו� ושקלול מסוג זה אינ� חלי� במקרי� , לעיל הראינוש

   משיקול דעתהתפרקות) א(

 דעת שיקול להפעיל עליה,  שבשיקול דעתסמכות לה שנתונה הוא במשפטנו כי רשות כלל

החשש . במישור המנהלי קיי� אפוא איסור על התפרקות הרשות משיקול דעתה. זה בעצמה

היינו בעקבות , טי פקיד הרשות יפעל על פי הנחיות הדרג הפוליכי הואהמרכזי בעניי� זה 

  : נקבעמיכלי�בפסק הדי� בעניי� . מלמעלה" הכתבה"

 לו את ר חוק מעניק כח ידוע למוסד או לרשות מיוחדת ומוסא�"[...] 

הרי על המוסד או על הפקיד , הסמכות להשתמש בכוח זה לפי שקול דעתו

 אינו מחויב להשמע להוראותיו של מישהו פני� כללפעול בהתא� לזה ועל 

 
 363–362, 337) 1(ד לו"פ, מדינת ישראל' מ נ"חברה קבלנית בנתניה בע', שפירא ושות' ש 768/80פ "ע  100

)1981.( 
שעסק , בפסק די� זה). 1994 (307–305, 291) 5(ד מח"פ, ל משרד הפני�"מנכ'  נבאקי 942911/� "בג  101

אמנ� נראה שהיעדר היכולת להוכיח סיבתיות לנזק לפרטי� מאיינת את האפשרות , בחובת השימוע
 . לבטל את הפעולה השלטונית הג� שנעשתה בניגוד לחוק

 .)השופט לוי() 2012 (103–101, 1) 2(ד סה"פ, היוע� המשפטי לממשלה'  נגלאו� 466/07� "בג  102
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 את הכוח לפעול לפי שיקול – ולא לאחרי� –כי הרי החוק מוסר לו , אחר

א� פקיד כזה יפעל על פי הוראות , כי, יש אסמכתא לדעה, להיפ�. הדעת

   103".תהא פעולתו בטלה, השר במקו� לפעול לפי שיקול דעתו הוא

אלא ג� כאשר , הלכה זו ראוי שתחול א� כאשר אי� מדובר בהכתבה מלמעלה, לענייננו

 עוסק שבה�ת ביודעי� מתפרקת משיקול דעתה ואינה המחליטה הסופית בנושאי� הרשו

 א� נקבל את טענותיה של א� למשל כ�.  שלטוניי� מובהקי�נושאי� ה� כאשרהגו� הפרטי 

הרי שאי� בכ� כדי ,  ניתנו אישורי� עקרוניי� לפעולותיהשלפיה�,  להתיישבותבההחטי

. להחלטות החטיבה" חותמת גומי"פועל מעי� שכ� המדינה משמשת ב, לשנות את התמונה

 של כללי הפרה היא, וודאי כאשר הגו� המכתיב אינו שלטוני, התפרקות זו משיקול דעת

  .ויש בה כדי להטיל דופי בפעולת ההפרטה, המשפט המנהלי

כידוע הלכה זו נשחקה במהל� השני� , ראשית.  זאת אנו ערי� לקשיי� שבקביעה זוע�

 אפשר אי,  שנית104.ת קשה מצד� של תאורטיקני� של המשפט המנהליוג� נחשפה לביקור

 התפרקות הרשות משיקול הדעת שהופקד שיוצרת אפשרי לבעיה תרו�להתעל� מכ� שפ

אנו , שלישית.  המופרטהגו� הדוק יותר של הממשלה על פעולות פיקוחבידיה הוא הטלת 

המשפט המנהלי  כשלעצמה מפרה את כללי אליתמבקשי� להראות כי הפרטה רדיק

 משיקול הדעת די כדי בהתפרקותאי� ,  שיש להעניק לה משקלא�לפיכ� נראה כי . במדינתנו

 על התפרקות משיקול דעת האוסרת מיכלי� של הפרטה ה� מכיוו� שהלכת פסילהלבסס 

 בעזרת אליתוה� מכיוו� שלא נוכל לפתור מקרי� אחרי� של הפרטה רדיק,  ע� הזמ�נשחקה

  .חו� כלי נוס� והוא הדוקטרינה האוסרת על אצילת סמכויות לגופי� פרטיי�ננסה לב. כלי זה

   סמכויות לגופי� פרטיי�אצילת) ב(

;  שלטונית אינה מוסמכת לאצול את שיקול דעתה לאחר ללא הסמכה מפורשת בחוקרשות

וקל וחומר לגו� שאינו , הדברי� נכוני� כאשר הסמכות מואצלת לרשות שלטונית אחרת

היא ההבחנה בי� סמכויות שיקול דעת שאות� אי� , חנה חשובה לעניי� זההב. שלטוני

 במגבלות,  שאות� נית� להעבירצועיות�בי�לבי� סמכויות �טכניות, להעביר לגו� פרטי

 קבעהלעניי� זה .  הבחנה זו בי� סוגי הסמכויות היא קשה ומורכבתדברי� המטבע. מסוימות

  : עמי�עיר חיות בפרשת השופטת

, תי� דק הקו המבדיל בי� הסתייעות באחר לבי� האצלת הסמכותלע, אכ�"

 בנקל נית� יהיה להגדיר מראש אימתי יש בה בפעולה פלונית משו� לא'ולכ� 

ואימתי , ידי אחר מותרת היא�שאזי עשייתה על, עזר וסיוע להפעלת הסמכות

אמת המידה שהוצעה [...] ' יש בה משו� הפעלת חלק של הסמכות גופה

,  במהות התפקיד המוטל על אחרהתמקדה פיליפובי� ה בעניי�לעניי� ז

דהיינו הא� מדובר בתפקיד הכרו� בהפעלת שיקול דעת מינהלי או שמא 

 
 ). 1950 (323, 319ד ד "פ,  נגד שר הבריאותמיכלי� 70/50� "בג  103
חשוב לדייק כי זמיר סייג את ). 1992 (111–105, 81 א  וממשלמשפט"  המינהליתסמכותה"יצחק זמיר   104

 .ההלכה המדוברת
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המותיר את שיקול הדעת המינהלי בידי , מדובר בתפקיד בעל אופי טכני

 בי� עניי� בעל אופי טכני שבו מותר להסתייע באחר האבחנה[...] הרשות 

בו שיקול דעת שלגביו אסור להסתייע באחר אינה נקייה לבי� עניי� שיש 

  105".מקשיי�

אשר ג� בו ד� בית המשפט בקו הגבול בי� הסתייעות באחר לבי� אצילת , פיליפובי� בעניי� 

  : עמדה דומה המציגה את הקושי שבהבחנה זוההובע, שיקול דעת

 כי דע,  להבטיח כי ההסתייעות באחר לא תהיה כה מקיפה ועמוקהיש"[...] 

מקו� שהרשות , אכ�. הלכה למעשה היא תהיה שקולה כנגד האצלת הסמכות

השלטונית מעמיסה על שכ� זולתה ביצוע כל תפקידיה או ביצוע רוב רוב� 

היא עשויה לעבור את גבול הביצוע העצמי באמצעות אחר , של תפקידיה

חציית גבולות זו עשויה . ולהיכנס לתחו� ההאצלה של התפקיד לאחר

הרשות ]משו� ש[] ...[וזאת , ל את פעולותיה של הרשות השלטוניתלהכשי

אותה היא מוסמכת  –המוסמכת ביצעה הלכה למעשה פעולת האצלה 

שכ� לא הרי , דעתה�בכ� נפג� שיקול. מבלי שנתנה דעתה לכ� –לעשות 

   106".האצלת סמכות כהרי ביצוע הסמכות תו� הסתייעות באחר

 שיקול "המושגי� את אופ� כשערפל, דברסופו של  האמורי� לעיל נראה כי במהדברי�

 דעת או של סמכות שיקול שלההכרעה בשאלה א� ההאצלה היא , "ביצועי�טכני" "דעת

 ובפגיעה בהפרטה רדיקאלית בעייתיות בבהתחשב. טכנית נתונה לבית המשפט�ביצועית

 כדי  ממנה להלי� הדמוקרטי יכול בית המשפט להשתמש בכלי של אצילה אסורההנגרמת

  . לפסול מקרי� של הפרטה רדיקאלית

 במקרה מדוברנראה ש,  להתיישבותהחטיבה בעניי� ג� א� נתעל� משיקול זה אול�

 בחוות דעתה של המשנה כאמור. ת אצילה אסורה של סמכות שבשיקול דעמובהק של

�  :  המשפטי לממשלה דינה זילברליוע

פקידי ביצוע בולט הדבר כי תפקידי החטיבה להתיישבות אינ� א� ת"

 אות� מבצעת פקידי�אלא שטיב הסמכויות והת. קונקרטיי� וגדורי�

לצד , ה� כשלעצמ�. רבי� ומגווני�, החטיבה לאור� השני� ה� רחבי�

 של כל אלו יחד שצירופ�ובוודאי , התקציב המשמעותי עליו היא חולשת

, אלא גו� שבפועל קובע מדיניות, הביאו לכ� שהחטיבה אינה א� גו� ביצוע

לצד הקצאת משאבי� בהיקפי� משמעותיי� , מפעיל שיקול דעת רחב

   107[...]".ולצרכי� מגווני� 

 
 לפסק דינה של 18' פס, הרשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי�'  עיר עמי� נעמותת 5031/10� "בג  105

 ). 26.3.2012 ,פורס� בנבו( חיות )כתוארה אז (השופטת
2303/90� "בג  106 � ).1992 (423–422, 410) 1(ד מו"פ, רש� החברות'  נפיליפובי
 .5' בעמ, 15ש "לעיל ה, ראו חוות דעתה של המשנה ליוע� המשפטי לממשלה  107
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 הגענו שאליהו,  המשפטי לממשלהליוע� הגיעה המשנה שאליהמכא� המסקנה המתבקשת 

, כי מדובר באצילת שיקול דעת דה פקטו בעניי� שבסמכות שלטונית מובהקת, ג� אנחנו

  . אסורהאצילה שהיא

לחטיבה , פקטושכ� דה , אסורה באצילה מדובר כיבקבענו , לנו לעצור כא� שיכוא�

 נוספת סיבה כי ונראה נוסי�, להתיישבות הואצלו סמכויות רחבות שבשיקול דעת שלא כדי�

 פעולות על הממשלה היא היעדר הפיקוח האפקטיבי של המדוברת ההפרטה את לפסול

 אפקטיבי הוא מאפיי� יקוח פיעדרע� ה של סמכויות רחבות השילוב. להתיישבות החטיבה

 גדול מסמכויות הממשלה מבוצעות כיו� באמצעות מה חלק. נפו� של הפרטה רדיאלית

 חו� בא לידי ביטוי בהקטנה הדרגתית של מיקור. outsourcingשמכונה מיקור חו� או 

שאות� מממנת , סמכויות רשויות השלטו� דר� העברת� לגופי� פרטיי� האחראי� לביצוע

 השירות באמצעות גופי� פרטיי� האחראי� ת בדר� זו הממשלה מממנת א108.הממשלה

בשל חוסר , כפי שהוכח לא אחת, מיקור חו� היא פרקטיקה שנויה במחלוקת. לביצוע

 ואכ� בית המשפט 109. על פעילות הגו� הפרטיבאפקטיביותהנכונות של המדינה לפקח 

    :  פיקוח אפקטיבי האצילה מותנית באפשרות שלחוקיותעצמו קבע כי 

 רקהינה כדי� , במיוחד, ואצילתה לגו� פרטי, בכלל,  סמכויותאצילת"[...] 

 שבידי הרשות המוסמכת המקורית נותרת אפשרות אפקטיבית לפיקוח ככל

בהאצילה סמכותה לאחר אי� הרשות המינהלית רשאית . על הגו� הנאצל

ו את אמות להתפרק לגמרי מסמכות זו ולהותיר את הנאצל לגבש בעצמ

  110".המידה לביצועה

 העולה בנוגע לפיקוח על הגופי� הפרטיי� היא אחד הגורמי� שהביאו לפיתוח הבעייתיות

 מפסקי אחד 111.במובח� מגופי� ציבוריי�,  אצילה אסורה לגו� פרטישלפיו פרשני יקרו�ע

הדי� המוקדמי� שקבע איסור על הענקת סמכויות סטטוטוריות לאד� פרטי הוא פרשת 

 שאינ� עובדי עירייה לאכו� את חוק מתנדבי� בו שהוסמכו נדו� מקרה בהאשר , לינגהנפ

  : זו וקבעהסמכה שמגר פסל השופט. העזר העירוני בעניי� סגירת עסקי� בשבת

כי סמכויות סטטוטוריות ,  הבחינות הללו אי� זה מתקבל על הדעתמכל"

� או שאינו חלק די פי�עלשאיננו משרת במערכת שכוננה , יוענקו לאד� פרטי

חובותיו וזכויותיו מתמצי� א� , ואשר מעמדו, ממערכת שלטונית מוגדרת

נינו מדובר באד� פבמקרה של[...] ורק בכ� שנמסרו לידיו סמכויות ביצוע 

שהתנדב למלא במש� שעות מסוימות בשבוע תפקידי פיקוח , פרטי

סמכויות זכות הכניסה ו, לש� ביצוע תפקידו, ואשר לו הוענקה, שלטוניי�

מבלי , כאשר כל זיקתו אל הרשות היא כתב המינוי שבידיו, פיקוח נוספות

 
 .473–472' בעמ, 15ש "לעיל ה, ארז�ראו ברק  108
 .1210' בעמ, 34ש "לעיל ה, פוקס ומנדלקר��פז; 14ש "לעיל ה, ראו בניש  109
ד "פ, מנהל השירותי� הווטרינריי� במשרד החקלאות' נ"  לחיותתנו לחיות "עמותת 4884/00� "בג  110

 ).2004 (213, 202) 5(נח
 ).2010 (181 א מינהלי כר� משפטארז �דפנה ברק  111
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ומבלי שזו יכולה להפעיל כלפיו את , שהוא חב חובה כלשהי כלפי הרשות

לו הוענקו סמכויות של שוטר לידי מי שאיננו חלק , דומה הדבר לכ�. מרותה

ה למרות הנתונ, מחיל המשטרה וא� איננו משרת במסגרת ארגונית דומה

ותופעה כגו� זו איננה מתקבלת על הדעת וא� נוגדת את , השלטונות

, כאמור לעיל, עקרונותיו של שלטו� החוק ושל כללי המינהל התקי� אשר

  112".חייבי� להיות פועל יוצא ממנו

ש� נקבע כי , פילפובי� חשיבות הפיקוח נית� ללמוד ג� מדבריו של הנשיא ברק בעניי� את

יש לשמור על פיקוח אפקטיבי על מנת ,  הסתייעות באחרלקרה שא� כאשר מדובר במ

  :שהסתייעות זו תהיה מותרת

'  מתכנה את הסמכותמרוק�'כי ההסכ� ע� המשיבות ,  לומר כללאי�"

החייב להיות ,  קיו� המרש�של'  התפקידאת 'מידיו לרש� ומשמיט שנמסרה

 א�ר לעצמו הרש� לא שמ, אכ�[...] אחריותו שלו  פי�על, שמור לו עצמו

הרש� שמר לעצמו את . העשויה שלא להספיק –זכות פיקוח כללית 

   113".השליטה על מערכת הנתוני� עצמה

דורשת , א� א� ככלל הייתה מותרת,  הדי� לעיל נית� ללמוד כי כל העברת סמכותמפסקי

ע� זאת בעניי� החטיבה . פיקוח אפקטיבי של הרשות על הגו� אשר אליו הועברה הסמכות

כפי שנקבע בחוות הדעת השונות אשר עסקו בתחו� . פיקוח שכזה אינו בנמצא, ישבותלהתי

 העבודה אשר התקבעו ע� והלי החטיבה להתיישבות ונע�ההסכ� הייחודי אשר נחת� , זה

 יכולת הפיקוח של הממשלה על החטיבה פקטוהשני� בעניי� זה מובילי� לכ� שדה 

 כאדו� לעצמה על א� מנגנוני הבקרה והחטיבה פועלת, להתיישבות מצומצמת ביותר

ה� מכיוו� שמדובר ,  המסקנה המתחייבת מכל האמור לעיל114.השוני� אשר קבועי� בהסכ�

היא כי הענקת , באצילה אסורה של שיקול דעת נרחב לגור� פרטי וה� בגלל היעדר הפיקוח

  .  אשר ניתנו לחטיבה להתיישבות אינה כדי�תהסמכויו

  הסבירות�אישיקולי� זרי� בקבלת ההחלטה או עילת  בדבר שקילת האיסור) ג(

ע� זאת מאמר זה .  החטיבה להתיישבותלעניי� באשר שעולות בבעיות עתה התמקדנו עד

 הספציפי של החטיבה במקרה ולא רק אלית שבכל הפרטה רדיקהבעייתיות אתנועד להאיר 

אשר מגיע , ישבות יהיה פיקוח הדוק יותר על פעולות החטיבה להתיא�, למשל. להתיישבות

אי לכ� יש .  של השיקול בדבר אצילה אסורהמעצמתו הדבריפחית , לידי פיקוח אפקטיבי

 אלית המנהלי אשר מאפשרי� את פסילתה של כל הפרטה רדיקשפטלבחו� א� יש כלי� במ

  .כזה הוא הכלל בדבר האיסור על שקילת שיקולי� זרי�. באשר היא

 
 ).1982 (541, 537) 2(ד לו"פ, ראש עיריית אשדוד'  נהנפלינג 39/82� "בג  112
נציי� כי מדובר במקרה שבו אישר בית המשפט את . 426' בעמ, 106ש "לעיל ה, פיליפובי�ראו עניי�   113

וכ� שיש פיקוח אפקטיבי על , שכ� קבע כי מדובר בהסתייעות באחר ולא באצילת שיקול דעת, ההפרטה
 .פעולות הגו� הפרטי

 .11' בעמ, 15ש "לעיל ה, ראו חוות דעתה של המשנה ליוע� המשפטי לממשלה  114
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 " וירסאולטרה"� הוא פיתוח של דוקטרינת ה בדבר איסור שקילת שיקולי� זריהכלל

 ו פוסל בית המשפט פעולות מנהליות אשר נעשמצעותהאשר בא, )עילת חוסר הסמכות(

 בית המשפט יבח� שלפיהמנקודה זו פיתחה הפסיקה תאוריה פרשנית . ללא הסמכה בחוק

. החוק תכלית פי עלאלא ג� א� היא פועלת ,  שבחוקהסמכה הלפילא רק א� הרשות פועלת 

פיתח בית המשפט , ממצה הגדרהכיוו� שבדר� כלל המחוקק אינו מגדיר את תכליות החוק 

חלוקה לשיקולי� אשר אות� הוא תופס כשיקולי� לגיטימיי� ולשיקולי� אשר נחשבי� לא 

שיקולי� פוליטיי� , למשל. כמעט ללא קשר לקונטקסט הספציפי של החוק, לגיטימיי�

 אפשר להביא� בחשבו� א� א� מקבל ההחלטה איזרי� אשר  כמעט תמיד שיקולי� ייחשבו

   115.פוליטי גו�הוא 

 די� אשר נקבע בו כי נשקלו שיקולי� זרי� נוגע דווקא לעניי� ההתיישבות לפסק דוגמה

 של בעלי קרקעות ערבי� � בפסק די� זה נדונה עתירת116.דוויקאתוהוא פסק הדי� בעניי� 

טענת המשיבי� הייתה כי הקמת . וב אלו� מורהאשר אדמת� נתפסה בצו לצור� הקמת הייש

 בית קבעעל א� עמדת המשיבי� .  דרושה על מנת לשמור על הביטחו� באזורבהיישו

וכי השיקול ,  על הקמת היישובחלטההמשפט כי שיקול הביטחו� היה שיקול שולי בה

�ול שיק. סמו� ככל האפשר אל העיר שכ�, הדומיננטי בהחלטה היה הרצו� להתיישב באר

  :ועל כ� הוא שיקול זר, זה אינו בסמכותו של שר הביטחו� לשקול

להתישב קרוב ככל '  מורהאלו�' באה משאלת� של אנשי גרעי� תחילה"[...] 

בא , ורק אחר כ� וכתוצאה מ� הלח� שאלה הפעילו, האפשר לעיר שכ�

השיקול . האישור של הדרג המדיני ולבסו� בא ג� האישור של הדרג הצבאי

 השרי� לעניני דת היה איפוא הגור� הדומיננטי להחלטה של ועהמדיני

א� כי אני מניח שהוועדה והרוב , אתרביטחו� להקי� את הישוב באותו 

אבל נימוק [...]  אחרי צרכי� צבאיי� ג�בממשלה שוכנעו שהקמתו ממלאת 

 הצבאי בהחלטות הדרג המדיני אשר יז� את הנימוק כמו, הטפל לעיקר

ו ממלא אחרי הדרישות הדווקניות שקובעי� כללי האג אינ, הקמת הישוב

  117".להעדפת הצור� הצבאי על זכות הקני� של הפרט

 שיקולי� זרי� בכל יישקלו להתעל� מ� העובדה שפסק די� זה ממחיש את הסכנה כי אי�

  . הנוגע למפעל ההתיישבות

 באשר הוא  בהיקפומוגבל בדבר איסור שקילת שיקולי� זרי� הכלל זאת יש לזכור כי ע�

 שנשקלובמקרה ,  ועודזאת.  השיקולי� הזרי�את בפועל הרשות שקלה שבה�נוגע למקרי� 

 בית על יהיה – כלומר ה� שיקולי� ענייניי� וה� שיקולי� זרי� –" מעורבי�"שיקולי� 

  . המשפט לבחו� א� לשיקול הזר הייתה השפעה ממשית על החלטת הרשות

 
 למעט מצבי� שבה� זאת.  לפסק הדי�7' פס, )1990 (28) 1(ד מה"פ, שר האוצר'  נדקל 4566/90� "בג  115

ממשלת �ראש'  נפוקס 5261/04� "ראו בג. העיסוק הוא בענייני� פוליטיי� טהורי� כגו� הרכבת ממשלה
 .נית� לשקול שיקולי� פוליטיי� בשאלת פיטורי שרש� נקבע כי , )2004 (446) 2(ד נט"פ, ישראל

 ).1979 (1) 1(ד לד"פ, ממשלת ישראל'  נדויקאת 390/79� "בג  116
 .20' בעמ, ש�  117
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שכ� עילה זו איננה , הסבירות�איתמש בעילת  להששראוי המסקנה נובעת אולי מכא�

 ערכי הפרטה נוגדת את שבה� שמקרי� אפשר לחלוק על אי. דורשת יסודות סובייקטיביי�

, ישראל ת מדינשל על הפרטה אשר נוגדת את האופי הדמוקרטי החלטהכגו� , היסוד בחברה

 שבו מקו� 118. החלטת הרשותלבטלות להוביל צריכה היא כ� ועל,  סבירההחלטה האינ

 ההחלטהעל ,  הרשות פוגעת בשליטה האפקטיבית של הציבור על פעילות המדינההכרעת

 סמכויות העברת היא דיקאליתהפרטה ר,  לעילכאמור. הסבירות�אי בשל עילת יפסללה

 הגו הפרטי יקד� פונקציות שבומהותיות לגור� פרטי שקיי� בה פוטנציאל ליצור מצב 

,  נורמטיביותעקרוניותלבצע בשל מחלוקות , היא מתקשהאו ש, שהממשלה איננה יכולה

 הפרטה כייוצא אפוא . י�דמוקרטי�ציבורית או קשיי� חוקתיי��התנגדות פוליטית

  . ועל כ� היא בלתי סבירה,  באינטרס הציבורי במובנו הפורמליפוגעת, בהגדרה, אליתרדיק

   המשפטי המצב סיכו�) ד(

בעקבות המלצותיה של המשנה ליוע� המשפטי  לחטיבה עצמה שהוגש הנוגע די� בפסק

אשר נטע� , ובעקבות הכנסת סעיפי� מפורשי� בעניי� מימו� החטיבה להסכ� הקואליציוני

  : קבע השופט רובינשטיי�, כי אינ� מתיישבי� ע� ההמלצות הללו

כי ע� שאי� להתייחס לחטיבה להתישבות של ,  העיקרי� הואעיקר"

כל המוטל עליה צרי� להיות ',  נות� שירותי� קבל�עוד'ההסתדרות הציונית כ

 ידה'שא� היא משמשת לעניי� כלשהו , מעוג� באופ� ברור וחד משמעי כ�

לא יתכ� הבדל ממשי מאשר אילו עשתה הממשלה ', הממשלההארוכה של 

ככל שהדבר . והכל כדי לאפשר פיקוח ושקיפות מלאי�; עצמה את הפעולה

משימות ציוניות התישבותיות על פי :  כ�א�. ממילא נשמט בסיסו, אינו נית�

  119". לא– אחורית לפעולות שלא כדי� צרח;  כ�–מדיניות הממשלה 

 עלולה לשמש שהחטיבהנראה כי בית המשפט היה מודע לאפשרות ,  שהעתירה נדחתהא�

 היא א�מגבלות החלות על פעילות הממשלה וא� קובע כי זו פסולה  עקיפתמכשיר ל

  .משמשת לצרכי� כאלה

 מעידות שכיו� מטרת תקצוב החטיבה להתיישבות אינה הסתייעות אינדיקציות כמה

במומחיות החטיבה לצור� ביצוע החלטות הממשלה אלא קידו� מטרות פוליטיות תו� 

לאומי וא� �הבי�ביצוע פעולות בניגוד לדי� , בריחה מדיו� ציבורי מעמיק בפעולות החטיבה

ציה בולטת ראשונה לכ� היא היעדר כפיפותה של אינדיק. ביצוע פעולות שאינ� חוקיות

 של החטיבה אינ� פעולותיה על נתוני� וכ�. החטיבה להתיישבות לחוק חופש המידע

וע� זאת ג� ,  זה הוסדר לאחרונה בחקיקהעניי� 120.ידועי� לציבור וקשי� ביותר להשגה

 
 .כפי שנראה להל�, "מעורבי�"זאת בכפו� למבחני� אשר פיתחה הפסיקה לבחינת שיקולי�   118
 )כתוארו אז ( דינו של השופטא לפסק"כ' פס, 20�סיעת הליכוד בכנסת ה'  נגלאו� 3301/15� "בג  119

ע� זאת ראוי להזכיר כי השופט סייג את הקביעה הזו וקבע כי ). 29.6.2015, פורס� בנבו(רובינשטיי� 
 –אול� א� ורק כחוק , מכל מקו� קידו� מדיניות הממשלה בדר� חוקית והוגנת ג� בשיתו� החטיבה]ו"[

 ).ש�" (איננו בשמי�
 . 52ש "ל הלעי, "יש די�"ראו למשל עניי�   120
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ת כפופה לחוק  להגדיר כי החטיבה להתיישבומוצע אי� א� הביקורות הרבות עלבחקיקה זו ו

 הגבלה 121. לחוק חופש המידעיקו�חופש המידע בכל עניי� אלא רק בענייני� המוגדרי� בת

,  שצוי� בהצעת חוק חדשה המבקשת לבטל את ההגבלה הזושכפיזו תמוהה במיוחד משו� 

משרד הביטחו� , ל" על גופי� רגישי� וביטחוניי� כגו� צהבמלואו חופש המידע חל חוק

 את מחזקת מגבלה זו 122.ממשלתיי� כגו� תאגיד עירוני�על גופי� פראכמו ג� , והמשטרה

, נגועה בשיקולי� זרי�, החשד כי ההחלטה שלא להפסיק את תקצוב החטיבה להתיישבות

 פעולות ההיא ייהאינדיקציה שנ.  בה פוטנציאל לפגיעה באינטרס הציבוריישאו לכל הפחות 

 מומחיותה בשל הסתייעות בחטיבה על א� הרטוריקה של.  החטיבה להתיישבותשמבצעת

כאמור .  בהיקפי� גדולי�שוני� ולפרטי�הביצועית החטיבה ג� מחלקת תמיכות לגופי� 

 הער� המוס� של מהו כלללא ברור ,  המשפטי לממשלהליוע�בחוות דעתה של המשנה 

 ליוע� המשנה 123.החטיבה על פני משרדי הממשלה השוני� בעניי� חלוקת התמיכות

בניגוד לסעי� ,  הצביעה על חשש לחלוקה לא שוויונית של התמיכותא�לה המשפטי לממש

כ� . מכיוו� שהחטיבה אינה כפופה לחוק זה, 1985–ה"התשמ, א לחוק יסודות התקציב3

א 3עולה החשש שבעקיפי� הממשלה מבצעת חלוקה של תקציבי המדינה בניגוד לסעי� 

מעורבותה של ,  לבסו�124.וקתי כמעט חעמדאשר זכה בפסיקה למ, לחוק יסודות התקציב

דוגמת הגרעיני�  (פוליטיי� גופי� ושל חוקיי� לא של מאחזי� בפיתוחהחטיבה בהקמה ו

 הטענה שמדובר את מבססתשמקדמי� תפיסת עול� וסדר יו� שנוי במחלוקת ) התורניי�

  . תכליות שהממשלה מנועה מלקד� בעצמה מטעמי� נורמטיביי� ופוליטיי�המקד�בגו� 

 וההחלטה בדבר העברת הסמכויות לל בכאליתר לעיל עולה כי הפרטה רדיק האמומכל

 סבירות ובחוסר) במקרה הרע( זרי� בשיקולי� נגועותותקצוב החטיבה להתיישבות בפרט 

  ).במקרה הטוב(

 סבורי� כי ההלכות בנושא אצילת סמכויות והאיסור על שקילת אנו,  חלק זהלסיכו�

. חוקית לא הפרטת ההתיישבות היא שלפיהשמעית מ�שיקולי� זרי� מבססות מסקנה חד

 בחלק הד� באצילת סמכויות לא נטע� כי הרשות מעבירה את שיקול שהובאו הדי� בפסקי

 אמנ�בית המשפט .  לסכל את האינטרס הציבורי או כדי לממש אינטרס פרטיכדיהדעת 

פרטי במקרי� אלה כי שיקול הדעת של גו� , פיליפובי� וה� בעניי� הנפלינגה� בעניי� , קבע

וכי אנשי� זכאי� שתתקבלנה החלטות על ידי עובדי ציבור הכפופי� למערכת , אינו ראוי

 מ� המקרי� לא נטע� כי ההאצלה באחדע� זאת א� .  של גופי� פרטיי�מזו שונהתמריצי� 

 שבכ�ו, וקרטיי� תחת המגבלות החוקתיות והיסודות הדמחותרתאיננה חוקית משו� שהיא 

 כ� נראה כי מקל וחומר על. את האינטרס הציבורי או מקדמת אינטרס פרטי מסכלת היא

  .ההלכות בעניי� הנפלינג ופיליפובי� חייבות לחול ג� במקרי� של הפרטה רדיקאלית

 
 ). ג9(2' ס, ראו חוק חופש המידע  121
122  � –תיקו� (ישראל �ראו הצעת חוק מעמד� של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לאר

 ).  והחלת חופש מידע2 'ביטול תיקו� מס
 .9' בעמ, 15ש "לעיל ה, ראו חוות דעתה של המשנה ליוע� המשפטי לממשלה  123
, השר לענייני דתות'  ניקותיאלי 4124/00� "א בפרט ראו בג3למעמדו של חוק יסודות התקציב וסעי�   124

 ).2010 (142) 1(ד סד"פ
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הפרטה רדיקאלית מעבירה את ,  במקרי� של האצלת סמכויות המערבות שיקול דעתכמו

אול� במובח� מהמקרי� שתוארו לעיל .  לגו� פרטיית ציבורמרשות הרלוונטישיקול הדעת 

 שהפעלת נובע רק משו� אינוהקושי בהעברת שיקול דעת זה ,  הסמכויותאצילת עניי�ב

 אינוומשו� שהגו� הפרטי , שיקול הדעת תנביע החלטות שונות מאלו של הגו� הציבורי

 �ג לכללי האתיקה והמשמעת של השירות הציבורי אלא כפו� איננו ציבורי ובפיקוח מצוי

 העובדה שהגו� הפרטי מחליט החלטות שאינ� יכולות להיות מיוחסות למדינה ואינ� מ�

 הפרטי שהגו רדיקאלית היא הפרטה של תוצאתה.  של הצבורבשמויכולות להיעשות 

,  כ�על . בדר� המל�לקבל,  היה מתקשהאו, יכול היהיקבל החלטות אשר הגו הציבורי לא 

ת בכלל והפרטת ההתיישבות בפרט ה� פעולות מנהליות  סבורי� כי הפרטות רדיקאליואנו

   .אשר דינ� בטלות, פסולות

   סיכו�. ה

 מבחינהה� מבחינה נורמטיבית וה� .  זה ביקשנו להראות כי לא כל ההפרטות שוותבמאמר

 רשות ציבורית מבקשת לממש תכליות שבה, משפטית יש להבחי� בי� הפרטה רגילה

 העברת חלק מסמכויות הביצוע לידיי� באמצעותות המסורות בידיה כדי� ביתר יעיל

 המגבלות והאילוצי� את עוקפת רשות ציבורית שבה, לבי� הפרטה רדיקאלית, פרטיות

 רדיקאלית היא דר� פסולה לממש הפרטה, ככזו. פרטי בגו� שימוש באמצעותהחלי� 

ג� , י� של פוליטיקארצונ�.  ציבוריי�במשאבי� באמצעי� וושרצונות פרטיי� תו� שימ

.  של המדינהרצונה – משפטית ומבחינה נורמטיבית מבחינה –איננו ,  כדי�נבחרוכאלו ש

 הגופי� בידי הציבורי מתגל� בהחלטות של הרשות שנתקבלו כדי� ובמימוש� הרצו�

כאשר הנבחרי� משתמשי� בגופי� פרטיי� .  ובכפו� לאילוצי� החלי� עליה�המוסמכי�

 של דבר ללא לאמתו פועלי�ה� ,  שימוש במשאבי ציבורתו�, כדי לממש את רצונ� הפרטי

הפרטה רדיקאלית אינה אלא בגדר , לשו� אחרת.  שאותו עליה� לשרתהציבורסמכות ונגד 

 פרטיות שאינ� מתיישבות ע� אינטרס תכליות מקדמי� ציבוריי� גופי� שבמסגרתופוטש 

ית המשפט בהקשר זה תפקידו של ב.  הדמוקרטיהלי�הציבור כפי שהוא בא לידי ביטוי ב

 קניינה של הממשלה ואפילו לא של איננה דברהמדינה בסופו של . הוא לסכל פוטש זה

  . אזרחי� הכללהיא קניינ� של ; הכנסת

 הסמכויות בנושא ההתיישבות מממשלת ישראל לידיה של החטיבה להתיישבות העברת

שת זה שני� החטיבה משמ, על פי הנתוני�. היא מקרה מובהק של הפרטה רדיקאלית

 של,  של ההלי� הפוליטי הדמוקרטי� יו� פוליטי שנוי במחלוקת תו� עקיפתסדרלמימוש 

 של והיקפ� �סוג.  ציבורי שקו� וא� של החוק הישראלי עצמודיו� של,  ציבורי תקי�מנהל

אופי אנשיה ופעולותיה והרקע הפוליטי של ,  בידי החטיבה להתיישבותו שנמסרהסמכויות

 המדיניות יצוע בביעילות מביאה לה מעידי� שההפרטה במקרה זה אינ אלה–פעילותה 

כי א� ,  הגופי� הציבוריי� הנבחרי� ובאמצעות ההליכי� הדמוקרטיי� הראויי�שקבעו

 סדר יו� סקטוריאלי שנוי במחלוקת ללא המגבלות וללא המחירי� הכרוכי� מימוש למביאה

  . משיקולי� חוקתיי� ה� משיקולי� מנהליי� וה� יפסלככזו דינה לה. בה
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   דבראחרית

125�"עתירה לבג) אלו� הראל(הוגשה על ידי אחד מכותביו ,  כתיבתו של מאמר זהלאחר 

תו� שנטע� כי האצלת הסמכות ,  בי� היתר על הטיעוני� שהובאו במאמרשהתבססה

 לאשרר הניסיו�בהתא� לאמור במאמר נטע� בעתירה כי . תלחטיבה להתיישבות אינה חוקי

 הממשלה: יסוד�לחוק 1  הסמכויות באמצעות חקיקה ראשית מנוגד לסעי�את האצלת

 הממשלה: יסוד�לחוק 33 ולסעי�)  כי הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינההקובע(

 לגופי� פרטיי� למעט א� החוק המסמי� עצמו מתיר אצילה� עיקרו� כללי של איהקובע(

 בעקרו� השוויו� באשר היא פוגעת ה כ� הצביעה העתירה על פגיעתה של ההאצלכמו). זאת

 זה נטע� כי ממשלת ישראל אינה מוסמכת כלל לאצול בהקשר. באוכלוסייה הערבית

 מלכתחילה הסמכויות בשטחי� אלו מסורות למפקד שכ�, סמכויות בשטחי יהודה ושומרו�

 נטע� כי ג� א� החוק הוא לבסו�.  של הממשלהואינ�, לאומי�הצבאי מכוח הדי� הבי�

 של הממשלה להשתמש בחוק ולהאציל את הסמכות חורגת באופ� קיצוני החלטתה ,חוקתי

  . ממתח� הסבירות

 רובינשטיי� דחה בית המשפט את  לנשיאההמשנהבפסק הדי� שכתב , להפתעתנו

 דיותשאינו פשוט נוכח ייחו, על ההסדרי� לעמוד במבח� הישו�"ש העתירה א� שהכיר בכ�

 זו מקופלת התקווה של בית המשפט שעל א� באמירה 126".ההסדרי� וחריגות� במידה רבה

 הממשלה לחטיבה להתיישבות ועל א� ההיסטוריה העגומה תההאצלה החריגה של סמכויו

של הפרת חוק שיטתית וכ� הסתרת אינפורמציה מ� הציבור תשתמש החטיבה בעתיד 

תידית בית המשפט ג� פתח צוהר לעתירה ע, להבנתנו. בסמכויותיה בצמצו� ועל פי החוק

 והדגיש את הנחיצות בפיקוח אפקטיבי של השערורייתיתא� החטיבה תמשי� בהתנהלותה 

  . משרדי הממשלה על פעולת החטיבה

 ציי� בית המשפט כי החשש לאפליה נגד האוכלוסייה הערבית איננו חשש לבסו�

 ובמעוד� מאזכר השופט את ההיסטוריה העגומה של החטיבה במרומז 127".משולל יסוד"

בתו� עמנו אנו יושבי� "שהרי ,  כי חשש זה מבוסס על ניסיו� החיי� של בית המשפטוקובע

שמקורה בהסטוריה של הנושא " הוא מדבר על חשדנות וכ� 128,"ונסיו� החיי� בצקלוננו

 רובינשטיי� הדגיש כי הזכות  לנשיאההמשנה 129".ובמציאות הפוליטית והחברתית בישראל

 לאוכלוסייה הערבית"וכי , בוצתיות ולא רק האישיותלשוויו� חלה ג� במישור הזכויות הק

 130".לרבות הקצאת מקרקעי�,  נתונה זכות לחלוקה שוויונית של משאבי המדינה]...[

  :  סיי� את הדיו� בקביעההשופט

 
� זה הוגש באמצעות עור� הדי� חגי "בג .)5.9.2017, פורס� בנבו( כנסת ישראל ' נהראל 9518/16� "בג  125

 . קלעי
 .רובינשטיי� לנשיאה המשנה של דינו לפסק כט פס� ,�ש 126 
 . פס� ס, ש� 127
 . ש� 128
 .פס� סא, ש� 129
 .ש� 130
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 ולהסתדרות הציונית לנקוט דרכי� ת זו הזדמנות לגורמי ההתיישבו�אולי

וויו� ויוכיחו את שיתייחסו בכובד ראש ובאורח אופרטיבי לנושא הש

טענות העותרי� שמורות להעלות� כנגד חוקתיות . הרלבנטיות שלו בכל עת

ככל שיתעורר , הסעי� וכנגד חוקתיותה של החלטת הממשלה במבח� הישו�

  131".בכ� צור�

 מצטר� בפסק דינו א� הוא לקריאה להג� על עקרו� השוויו� וקובע כי לחשד ה� שהשופט

וכי א� החטיבה לא תפעל לפי עקרו� , "יש רגליי�"ערבית של אפליה נגד האוכלוסייה ה

 הכותבי� שותפי� כמוב� לתקווה של השופטי� כי אנו 132.יש מקו� לעתירה נוספת, השוויו�

החטיבה להתיישבות תפעל על פי החוק א� לא לאופטימיות של השופטי� שלפיה היא אכ� 

 נאמנה של מדיניות  תראה עצמה כמבצעתחטיבהאנו מקווי� כמוב� כי ה. תנהג כ�

א� אנו ג� סבורי� כי לתקווה זו אי� על מה , ממשלתית ושתשמור על עקרו� השוויו�

ההיסטוריה העגומה של פעילות החטיבה וכ� האוריינטציה הפוליטית שלה אינ� . להסתמ�

ולפיכ� אנו מאמיני� כי בעוד כמה שני� ייזקק בית המשפט , מותירות מקו� רב לספק

  133.מכוונת נגד יישו� ההסדרלעתירה נוספת ה

 
 .סד פס�, ש� 131
 . לפסק דינו של השופט שה�2פס� , ש� 132
 בכתיבת העתירה וה� בייצוג המצוי� במסגרת ה� עבודתו המעולה על הדי� חגי קלעי עור�ל מודי� אנו 133

 .ליו�הדיו� שנער� בבית המשפט הע




