עמוד 1

מקדמת

הכנסת

חקיקה ,פעילי

זכויות

מאיימים

האסירים

לעתור לב*״ץ

משרד האוצר
להעביר

ביקורתעלכוונת

לאחריות
לשיקום האסיר
הרשות

גילי

את

משרדהרווחה
מחוץלכותלי ביתהכלא.
מנכ״ל הרשותלשיקום
ד׳׳ר חיים
אילוז־איילון ,טוען שהע־
$TS1$שהעברת$TS1$
ההוסטליםלמיקוד חוץ תטיב
ברת
$DN2$שהעברת$DN2$
עםחלק ניכר מהאסירים.לפי נתוני
הפליליים
הרשות%24,
מהאסירים
אילוז־
$TS1$אילוזאיילון$TS1$,
ולדברי ד״ר
הם בנימיעוטים,
$DN2$אילוזאיילון $DN2$,במסגרת ההפרטה יוקמו שני
איילון,
הוסטלים
ייעודייםלמגזרהערבי.

כהן

האסיר,

בכנסת

באחרונה

מקדמים

תהליכי חקיקה לביטול מעמדה
של הרשות לשיקום האסיר כפי
שהיא כיום והעברתהלאחריות
מתנגדי
משרד הרווחה ,אולם
מבהירים כי

התוכנית

אם

הצעת

החוק תעבור ,הם יעתרולבג״ץ.
במסגרת חוק
משרד

ההסדרים,

האוצר
להעביר

את

במשרד הרווחה טוענים כי הע

ביקש
הרשות

ברת

הרשותלידיהם

הגדלת

תאפשר

את

לשיקום האסירלידי
הרשותלשיקום האסיר ,שהינה גוף
ממשלתי ,קיימת מתוקף חוק ״הר־
$TS1$״הרשות$TS1$
שות
$DN2לשיקום האסיר" משנת 1983
עם תחילת הדיונים בכנסתהחלו

איכות השירות ,אך לא שוללים
את העובדה שלמהלך עשויות
כלכליות נרח־
$TS1$נרחבות$TS1$.
להיות גם השפעות

כדילהוציא

$DN2$נרחבות $DN2$.״הדבר היחיד שיהיה במיקוד
בות.

משרד הרווחה.

ברשויות

פעול גורמים שונים
את הנושא מחוק ההסדרים
$TS1$ולהעבירו$TS1$
ולהע־

$DN2$לידי
בירו

ועדת הפנים

של

חוץ

הם

התקציב

בתחום

המקומיות,

השיקום

ואת שיפור

עשרההוסטלים ,שמנ־
$TS1$שמנכ״ל$TS1$

$DN2$שמנכ״ל $DN2$הרשותלשיקום
כ״ל
שהוא רצה במילאלהוציא
למיקור חוץ .שום דבר לא יופרט״
טוענת רחל שרביט ,מנהלת האגף
לשירותי תיקוןונוער מנותק במ
שרד הרווחה ,ומי שעתידהלקלוט

הכנסת.

האסיר אומר

במסגרת הדיונים בנושא ,התנהיו״ר

אותם

הוועדה ,ח״כ אמנון כהן(ש״ס) ,את
המשך הדיון בהעברת תקציב באופן

מיידי לרשותלשיקום האסיר .עם
זאת ,ער היום

לא

ובדיון אתמול

$DNלטובת
לים

הועבר סכום זה

נדרשו אנשי האוצר

בשניתלהעביר

הסכם

הוחלט
דל,
$DN

של

המתנגדים

שנחתם בין

 $DN2האסיר ואגף התקציבים באוצר,
קום
תקציב הרשות יג־
$TS1$יגדל$TS1$,

בהתאםלקידום תהליך החקי־
$TS1$החקיקה$TS1$

הפרטת

שירות

בתי הסוהר ,מוסיף כי ״אנחנו מו־
$TS1$מוצאים$TS1$

חששם

הנהלת משרדהרווחה ,הרשותלשי־
$TS1$לשיקום$TS1$
כי סכום

בין העותרים נגד

מיליון שק־
$TS1$שקלים$TS1$
כשני

הרשות.

בעקבות

עו״ד אפימיכאליועו״ד רחלחאראל .בין העותריב נגד

הקמת

בית כלא

מרטי בנגב

$DN2$מוצאים $DN2$פה סתירה עם קביעת בג״ץ
צאים

ממשרד הרווחה נמסר

בעתירה

הוא

שהפרטת

על הכוונהלפנותלבג״ץועל
הטענות כי

מדובר

בהפרטה

של

זכויות האסירים ,בדיוק כמו ברצון

שהעברת הרשות
להקים בית כלא
לבג״ץ״.
שייתכן שנעתור שוב
דת כי״אין לכך בסיס ,זה לא דומה
בתוך כך מתברר כי במסגרת
לידיהם תביאלהגדלת
אחדלשני .שם האדם באמת נתון
העברת הרשות המתוכננת למ־
$TS1$למשרד$TS1$
תקציב השיקום
שנמצא
$DN2$למשרד $DN2$הרווחה ,יופרטוההוסטלים לשלילת חירויות ,לאסיר
שרד
בתי הסוהרלשעבר ,ח״כ אריה
השיקומיים ,המיועדיםלאסירים בהוסטל אין שלילתחירויות״ .על
ההיבט הכלכלי אומרת שרביט כי
שנמצאו מתאימיםלקיצורמנהלי
ביבי .״אם החוק יעבור ,נעתור
$TS1$והפעלתם $TS1$הוא מהווה ״מרכיב מסוים ,אבל לא
שחרורים,
ידי
ברירה״,
לבג״ץ בשנית ,אין לנו
ועדת
על
והפע־
המרכיב העיקרי (בקידום ההחל
$DN2$והפעלתם $DN2$תועברלעמותות פרטיות.
מבהירה עו״ד רחלהאראל ,ראש לתם
אותם הוסטלים אמורים להקל טה),שלדעתי הוא איחודהטיפול
הסדנה
לזכויות אסירים ועצורים
$TS1$בחברה$TS1$וניהולו באופן טוב יותר ,לצד פי
במרכז האקדמי למשפט
על שילובם של האסירים בחב־
ולעסקים
$DN2$בחברה$DN2$ולהכינם ללראת המעבר אל
רה
עו׳׳ד אפימיכאלי שהיה
ברמת גן.
תוח מה שלאטופל עדעכשיו".
פרטי ,היא אומ

ההוסטלים תפגע
באסירים

הקודמת

שהגשנו,

כך

את תחום אחריות הרשות.

משוחררים

 $DNכפי שאושר בהחלטת הממשלה כי מהלך זה יביא בסופו של
קה
$TS1$לאסירים$TS1$
לא־
להפרטת השירותים שניתנים
את
2010
יולי
לבטל
מעמדה
הםטטוטורי של הרשות לשיקום
$DN2$לאסירים $DN2$ויפגע בשילובםבקהילה.
סירים
מישמוביל את המאבק הם אותם
האסיר כתאגידעל פי חוק,
ולהעביר
אנשים שהתנגדו בעבר להקמת
את סמכויותיה למשרד הרווחה.
בית הכלא הפרטי בנגב .אליהם
המתנגדים לתוכנית העברת
הצטרף אתמול גם נציב שירות
הרשות לשיקום האסיר טוענים
יום

