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 פורום קהלת –בקשה להצטרף להליך במעמד של ידיד בית המשפט 

 
 

 א. כללי

להליך כ'ידיד בית  להצטרףהמשפט הנכבד  לבקש מבית( מתכבד הפורום – פורום קהלת )להלן .1

להציג לפני בית המשפט את הערותיו בכמה עניינים בעלי חשיבות משפטית  יבקשהמשפט'. הפורום 

מתחומו של הדיון בתיק. טענות הפורום יתמקדו בשאלה האם  עקרונית, אשר השלכותיהם חורגות

; פסיקת בית המשפט הנכבדבהתאם ל "אצילה אסורה"עולה כדי הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים 

 שלילית. לכך התשובה ונבקש להראות כי 

 

 פורום קהלת –ב. המבקש 

ידי אנשי ציבור ואקדמיה -על 2012פורום קהלת הוא עמותה ציבורית שהוקמה בראשית שנת  .2

, מדע המדינה והכלכלה. הפורום פועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, הציבורימתחומי המשפט 

ן מעמד הקבע של ישראל לקידום חירות הפרט ועידוד יישום עקרונות השוק החופשי בישראל, ולעיגו
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כמדינת הלאום של העם היהודי. בתחום חיזוק הדמוקרטיה פועל הפורום לאיזון בין רשויות 

-השלטון בישראל, לקידום תפיסה דמוקרטית של מושג שלטון החוק, לעידוד אחריות משפטית

 כן מבקש הפורום לאפשר לממשלה הנבחרת מרחב פעולה להגשיםשלטונית ולהגדלת השקיפות. 

הפורום אינו נתמך על ידי ישות מדיניות בתחומים שונים, לרבות רפורמות בתחום כלכלה ומינהל. 

 מדינתית כלשהי ולא על ידי בעלי עניין אישי בתחומי עיסוקו.

 

 ג. הבקשה להצטרפות כידיד בית משפט

בהתאם למסורת הפסיקה של בית המשפט הנכבד בסוגיית צירוף צדדים להליכים כ'ידידי בית  .3

"מידת התרומה 'ידיד בית משפט' תיעשה בעיקר לאור -המשפט', בחינת בקשה להצטרפות כ

הפוטנציאלית הגלומה בצירוף המבוקש אל מול החשש שצירוף כאמור יפגע ביעילות הדיון, בצדדים 

התרומה מצד אחד  –(. הללו 241( 2, פ"ד נד )שוורץ נ' מדינת ישראל 111/99)ע"פ  ובזכויותיהם"

נפרטו למבחני משנה )בלתי ממצים( בפסק הדין המנחה  –יעה ביעילות הדיון מאידך והחשש לפג

 (. 529( 1, פ"ד נג)ישראל-קוזלי ואח' נ' מדינת 7929/96)מ"ח  קוזליבעניין 

 

דין שיצאו מבית המשפט הנכבד, אשר שרטטו את -תצטרף לשורת פסקידנן ההכרעה בעתירה  .4

להשפיע משמעותית ה עשויהההגבלות המשפטיות על הפרטת שירותים בישראל. מדובר בהכרעה 

 אפואעל מדיניות ציבורית עתידית באופן החורג מגבולותיו של המקרה שבפנינו. הפורום מבקש 

המשפט הנכבד טענות מתחום מומחיותו ועיסוקו בשם כדי להעלות לפני בית לשמש שליח ציבור, 

 .ציבור רחב בישראל, בלתי מוגדר, שהפורום עשוי לשמש לו לפה

 

, מדע המדינה הציבורי,כמפורט בפתח הדברים, הפורום מאגד מומחים אקדמאים בתחומי המשפט  .5

ואנשי ציבור וממשל. אחדים מעמיתי הפורום עוסקים בסוגיות הנדונות בהליך זה דבר יום  כלכלה

בהוראה ובמחקר. בהקשר של העתירה הנדונה נציין מבין חברי הפורום את פרופ' גדעון  –ביומו 

 ספיר, פרופ' אברהם דיסקין, ד"ר אביעד בקשי, פרופ' אבי בל,  פרופ' יוג'ין קונטורוביץ', ד"ר מיכאל

שראל, ד"ר יצחק קליין, מר מיכאל איתן, עו"ד צביקה האוזר, ד"ר עמנואל נבון, ויו"ר הפורום פרופ' 

משה קופל. בשל הידע והניסיון האצורים אצל חבריו, ובשל העמדות שהוא מבקש לקדם, סבור 

ל לתרום הפורום כי צירופו ושמיעת טענותיו יועילו לבירור אמיתי של הסוגיות על כל צדדיהן, וכי יוכ

 תרומה של ממש לדיון בעניינים העקרוניים שהוא מבקש לטעון לגביהם.

 

 ה. עמדות הצדדים בנוגע לבקשת ההצטרפות

"העותרים אינם מתנגדים לעצם הגשת הבקשה העותרים העבירו את עמדתם בזו הלשון:  .6

העותרים "ידיד בית משפט" ויותירו ההכרעה בה לבית המשפט הנכבד. יובהר כי -להצטרפות כ

מטעם  חולקים על הנטען בעמדת המבקשים, ובמידת הצורך ואם תותר הגשתה, יגיבו עליה".

 המשיבים נמסר, כי הם משאירים את העניין לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.

 

 ו. לסיכום

מפאת חשיבותם של העניינים שמבקש הפורום להעלות, שמיעת טענותיו תסייע לבית המשפט לבחון  .7

ות העותרים, ולאזן איזון נכון המתחשב בכלל ההיבטים הרלוונטיים בהתאם לחוקי היסוד, את טענ

בית המשפט  .עקרונות המשפט המינהליבהתאם למבנה החוקתי של המשטר בישראל, ובהתאם ל
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הנכבד מתבקש אפוא לאפשר לפורום להציג את טענותיו, לצרף את עיקרי הטיעון הנלווים לבקשה 

 פה.-ולאפשר לפורום לטעון את טענותיו גם בדיון בעלזו לתיק העתירה, 

 

 יהא זה נכון ומועיל אפוא להיעתר לבקשה; ואף מן הדין לעשות כן. .8

 

 כתב הטענות יצורף כנספח לבקשה זו, לנוחות בית המשפט הנכבד. .9

 

 
 ירושלים,

 "ז אלול תשע"וט
 2016 בספטמבר 19

 אריאל ארליך, עו"ד אליסף קלר, עו"ד

  קהלתב"כ פורום 
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 עיקרי טיעון מטעם פורום קהלת )המבקש להצטרף כידיד בית משפט(

 תקציר:

שכן החוק  –ראשית  או משנית  –, הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים אינה מחייבת חקיקה פרטנית ראשית

ידי עובדי מדינה וממילא ההפרטה פועלת בגבולות החוק -כיום אינו מורה על ביצוע מבחני הנהיגה על

 הקיים. 

 , הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים אינה עולה כדי אצילה אסורה משלושה טעמים חלופיים: שנית

ייעות. נציג ניתוח לגבי קביעה כי מדובר באצילה אסורה מחייבת להידרש להבחנה בין אצילה להסת )א(

נועד לסוג מסוים  –בין הסתייעות לאצילה העיקרי המבחין  –מבחן שיקול הדעת הבחנה זו, ונראה כי 

 . שיקול דעת מסוג זה אינו מופעל במקרה דנן; שיקול הדעת השלטוניבלבד של שיקול דעת, הוא 

מבחני הנהיגה אינה מחייבת אף כי הפרטת  (נחזק בקצרה את טענת המדינהלחלופין )ובעניין זה  )ב(

 ידי בוחני הנהיגה; -על –שאינו שלטוני  –הפעלת שיקול דעת "רגיל" 

בהם מופעל שיקול דעת שאצילה אסורה מתקיימת רק במקרים  נבסס את הטענה כילחלופי חילופין,  )ג(

לאור זאת נטען כי אילו היה  אין פיקוח הולם מצד רשויות המינהל על הפעלתו. וגםידי גורם פרטי -על

י להכריע שמדובר באצילה אסורה, שכן על ידי הבוחנים לא היה בכך כדשיקול דעת "רגיל" מופעל 

 מתקיים פיקוח הולם מצד משרד התחבורה. 

 

 

  קעהר תמציתא. 

מכרז להפרטת  16.3.16ביום לאחר עבודת מטה שנמשכה מספר שנים, פרסם משרד התחבורה  .1

לשפר את איכות המבחנים, תוך כוונה מ –כפי שנכתב במכרז  –והכל מבחני הנהיגה המעשיים; 

 השירות לנבחן והפיקוח על מערך הבחינה.

(, אשר 12321-05-16 בוחני הנהיגה תקפו את ההחלטה בבית הדין האזורי לענייני עבודה )ס"ק

יום כדי לאפשר זמן למשא ומתן בין הצדדים. ביני  90לעכב את המכרז במשך  25.5.16החליט ביום 

 .דנןלביני, הוגשה העתירה 

 
העתירה דנן תוקפת את חוקיותה של העברת סמכות ביצוע מבחני הנהיגה משורה של בתמצית,  .2

ליבה של אולם פגיעה בזכויות אדם, פגיעה באחריותיות וצורך בחקיקה ראשית.  , לרבותהיבטים

העתירה הוא בטענה כי העברת תחום ביצוע מבחני הרישוי המעשיים בנהיגה מידיו של משרד 

הרישוי לידיהן של חברות פרטיות, כך שהבוחנים לא יהיו עובדי המשרד אלא עובדיהן של חברות 

. לשיטת העותרים ביצוע מבחני הרישוי "הוא ביטוי מובהק לפעולה פרטיות, היא אצילה אסורה

המגלמת הפעלה משמעותית ונרחבת של שיקול דעת אנושי" ולפיכך, בהתאם למבחנים שנקבעו 

 המשרד. בפסיקה בעניין זה, אינו יכול להימסר לידיו של מי שאינו עובד

 
פט זה, בנייר עמדה שפורסם העותרים מבקשים לתמוך את עמדתם, לצד פסקי דין של בית מש .3

מטעם "המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה על שם יעקב חזן" שבמכון ון ליר בירושלים, הסבור כי 

הפרטה כזו אסורה היא. העותרים מבקשים להדגיש כי העברת תחום ביצוע זה לידיים פרטיות 

רחב ובסמכויות איננה הסתייעות מותרת כי אם אצילה אסורה, באשר מדובר בהעברת שיקול דעת נ

 פוגעניות.
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של הסמכות המדינה בתשובתה מציגה את העובדות הנוגעות לעניין, כדי להבהיר מה טיבה  .4

וכדי להראות כי אין מדובר אלא בפעולה טכנית, מתוחמת ומוכתבת, ללא  המועברת לידיים פרטיות

 שיקול דעת רחב ותחת בקרה ופיקוח הדוקים.

 
המדינה, ולהוסיף לה ניתוח עקרוני של הדין בעניין אצילה מבקש לתמוך בעמדת פורום קהלת  .5

 והסתייעות.

סבור כי יש להימנע מהצרת מרחב התמרון של המדינה בסוגיה עקרונית זו בדרך של פורום קהלת 

חקיקה שיפוטית. כדי לאפשר את שגשוגה של המדינה ותפקודה היעיל, הנחוצים לרווחת תושביה 

י המדינה את הסמכות והאפשרות לבחור בכלים המתאימים לביצוע ולחוסנה המדיני, יש לשמר ביד

והגשמת כל אחת מאינספור הסמכויות המוקנות לה. המדינה הדמוקרטית המודרנית מתאפיינת 

במעורבות ברגולציה ובביצוע של תחומים רבים מספור, ומצד שני במנגנוני ביצוע מסורבלים 

ות. שילובם של שני מאפיינים אלו עלול להביא מליות כבדורהנתונים למגבלות בירוקרטיות ופ

 היא כאן הנדונה השאלהנדגיש: תפקוד ולפגיעה באוכלוסייה ובכלכלה. -לקיפאון, לסחבת, לתת

עריכת  מנגנוןהיא האם  השאלה. הנבחנים את בעצמו בוחן אינו ממילא עצמו השר. מוסדית שאלה

בחינות הנהיגה המעשיות חייב להיות שייך כולו למשרד ממשלתי, ועובדיו חייבים להיות עובדי 

הלגיטימיים ולאור מה שהיא רואה כטובת הציבור  משיקוליה –מדינה, או שמא רשאית המדינה 

 ובוחנים הרישיון מבקשי את הפוגשים הנהיגה שבוחני כך, פרטיים לגופים המנגנון את להעביר –

הטלת מגבלה, ולו פרוצדוראלית, על הפרטה מעין  .המדינה עובדי יהיו לא שלהם הנהיגה רמת את

זו, צריכה להיעשות בזהירות רבה, מתוך ראיית השלכות הרוחב שתהיינה לה על יכולת התפקוד של 

 המדינה כגוף המפעיל אינספור סמכויות רגולטוריות.

והתכליות העומדות  –יש להישמר מהצרת מרחב התמרון של המדינה מעבר למה שהדין  מחמת כן

 מחייבים. –מאחוריו 

 

  חקיקה ראשיתב. הסמכה ב

 

 קודם הדיון באצילה נבקש להעיר בקצרה על סוגיית הצורך בחקיקה ראשית. .1

 לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[ קובע, כי: 11סעיף 

היתר נהיגה,  –לפי סימן זה, ואם המבקש הוא נהג חדש צעיר  "רשות הרישוי רשאית ליתן רשיון

אם שוכנעה שמבקש הרשיון כשיר לנהוג ברכב שעליו הוגשה הבקשה ואיננו פסול לפי הוראות 

 פקודה זו ושילם את האגרה שנקבעה".

החוק קובע אפוא כי הרשות היא אשר מעניקה את הרישיון. עוד הוא קובע כי תנאי להענקת הרישיון 

וא שהרשות תשוכנע כי המבקש כשיר לכך. החוק אינו קובע כי הרשות צריכה לבחון מבחן מעשי ה

החוק כלל אינו מפרט כיצד על הרשות להשתכנע בדבר כשירות המבקש, ובוודאי שאינו  את המבקש.

 מתייחס לזהותם של הגורמים שיהיו אמונים על ביצוע הפעולות הכרוכות באותו הליך של שכנוע.

 

מבקש "כי  תקובע 1961-תשכ"אה)א( לתקנות התעבורה, 203 הבחינה קבועה בתקנות. תקנהחובת  .2

מוסיפה וקובעת )ג( 204 תקנה. רשיון נהיגה ייבחן בהתאם לתקנות אלה בבחינה עיונית ובבחינה מעשית"

 ."נבחן הנוהג ברכב, כשהוא מלווה על ידי בוחן, פטור מחובת רשיון נהיגה"כי 

"אדם שנתמנה בכתב על ידי רשות הרישוי להיות בוחן לענין הפקודה  :ךכ 1מוגדר בתקנה  בוחן""

 .והתקנות לפיה כולן או מקצתן"
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התקנות אדישות אפוא באשר לזהותו של הבוחן ובאשר למנגנון ההעסקה שלו. הן אדישות גם לגבי 

כפי  ,)שהופרטו בהצלחה רבה זה מכבר, כידוע( מי יהיה הגוף שינהל את הבחינה העיוניתהשאלה 

שהן אדישות לגבי השאלה מי ינהל את הבחינה המעשית. אין יסוד בתקנות להעדפת מנגנון העסקה 

 כה שעד העובדה. את הבוחן לשמש בתפקידומינתה  מוסמכתרשות ההבכך ש דיכזה או אחר. 

ממילא, . קיומה על ללמד כדי או כלשהי חובה ליצור כדי בה אין המדינה ידי על הבוחנים הועסקו

בוחני נהיגה יעבדו במסגרת תאגיד פרטי ולא יקבלו את כך ש אין לומר כי שינוי ההסדר הקיים

 . או שינוי תקנות משכורתם ישירות מהמדינה טעון חקיקה ראשית

 

לפיה , ו30.6.16 מיום המקדמית כפי שהובעה בתשובתםלעמדת המשיבים אפוא הפורום שותף  .3

אך אינו באשר לזהות הבוחנים ומנגנון העסקתם לשר התחבורה להתקין תקנות מאפשר החוק 

לעשות כן. לפיכך, החלטתו של שר התחבורה שלא לעגן את שינוי המדיניות בתקנות עולה  מחייבו

 בקנה אחד עם לשון החוק ותכליתו ולא נפל בה פגם.

 

 

 ה אינה מהוה אצילה אסור המבחן המעשיהפרטת ג. 

 

 ומשפטי מושגי רקע: והסתייעות אצילה

 

חוקיות המינהל קובע כי כאשר גוף מינהלי הוסמך בחקיקה לבצע פעולה מסוימת עליו לבצע  עיקרון .4

שר רשאי לאצול סמכות שיש לו לפי חוק ( 33סעיף את הפעולה בעצמו. על פי חוק יסוד הממשלה )

מן החוק כוונה כזו, רשאי השר לאצול את סמכותו גם במקום שבו משתמעת  .ציבור עובד לידי

לגורם שאינו עובד ציבור. הפסיקה קבעה כי גם בהעדר הוראת אצילה מפורשת, אם ניתן להסיק מן 

החוק כי כוונתו היתה שבעל הסמכות יוכל לאוצלה לאחר, הרי שהאצילה מותרת ואין פגיעה 

 426-427, 410( 1) מו"ד פ, החברות רשם' נ פיליפוביץ 2303/90 ץבג"בעיקרון חוקיות המינהל )

(1992.)  

 אצילה המרכזית שיש לעמוד עליה היא ההבחנה בין הסתייעות לבין אצילה. הבחנהאם כן, 

מתרחשת כאשר הרשות מעניקה מסמכותה לגורם אחר והופכת אותו לבעל הסמכות, אף 

  שהאחריות נותרת על כתפיה של הרשות: 

הסמכתו של גורם אחר לקבל החלטה במקום הרשות  –"אצילת סמכותה של הרשות משמעותה 

תוך הפעלת שיקול הדעת המסור לה לצורך ביצוע סמכות זו. בכך הופך למעשה הגורם שלו 

הואצלה הסמכות ל"'רשות מוסמכת', שלה סמכויות שלטוניות כמו לרשות המוסמכת עצמה", 

"ץ בג) נת מסמכותה וממשיכה לשאת באחריות להפעלתה"אם כי הרשות עצמה אינה מתרוק

)ניתן ביום  15, עמוד עמותת עיר עמים נ' הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 5031/10

26.03.2012).) 

 

, מנגד, כלשונה כן היא. הסמכות אינה עוברת מן הרשות המוסמכת, אולם הרשות נעזרת הסתייעות .5

כאמור, המדינה המודרנית מעורבת כרגולטור וכמבצע באינספור תחומים, באחרים לביצועה. 

רבים מהם דורשים מומחיות, מיומנות או התמקצעות ספציפיות, והמציאות מחייבת כי היא 

נקודת לפיכך תסתייע בגורמים פרטיים שהמומחיות או ההתמקצעות הללו נתונות בידיהם. 

רדי הממשלה, רשאי להסתייע באחרים לשם מימוש המוצא היא כי כל גוף מנהלי, ובכלל זה מש
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פרקטיקה של ההסתייעות מעוגנת  .ובכלל זה גם בגורמים פרטיים שאינם עובדי ציבור סמכויותיו

 כי )ב( 17, הקובע בסעיף 1981-וק הפרשנות, התשמ"אבח

משמעה גם מתן סמכויות עזר הדרושות לכך במידה  –לעשות דבר או לכפות עשייתו  הסמכה

 בלת על הדעת.המתק

 וגם בית המשפט העיר על כך כבר לפני שנות דור:

"ריבוי הפעילות השלטונית, הסיבוך שבה, התשתית העובדתית המקיפה המשמשת לה בסיס, כל 

כי הרשות השלטונית תוכל להיעזר באחרים בביצוע  ,אלה מחייבים, למען יעילות פעולת השלטון

, החברות רשם' נ פיליפוביץ 2303/90 ץ)בג"תפקידיה ותוכל להפעיל את סמכותה באמצעות זולתה" 

  (.1992) 428, 410( 1) מו"ד פ

 

 העניקההלכה בנוגע לאצילת סמכות קובעת חזקה פרשנית הניתנת לסתירה, ולפיה מקום שבו  .6

אסורה כל עוד לא התיר  מי שאינו עובד ציבורלסמכות לרשות ציבורית תהא העברת הסמכות  חוק

( 2, פ"ד לו)הנפלינג נ' ראש עיריית אשדוד 39/82בג"ץ החוק המסמיך את ההעברה במפורש )ראו 

ואילך )מהדורה  842חלק ב  הסמכות המינהליתהנ"ל; יצחק זמיר פיליפוביץ' עניין  ;(1982) 537

עם  (.(2012) 103 משפט ושלטון במדינה משתנה – נתין צרכן-אזרח(; דפנה ברק ארז 2011שנייה, 

 הנ"ל: פיליפוביץ  צוין בענייןהבחנה בין אצילה להסתייעות. כך והוכפף כמובן לכלל זה סויג זאת, 

( של סמכות לאחר לבין קבלת עזרה מאחר לביצוע הסמכות. delegation"יש להבחין בין האצלה )

'...מבדילים בין ביצוע פעולות מסוימות באמצעות אחרים לבין העברת התפקיד, אותו חייב למלא 

(. בעוד 270, בעמ' 136/84פורת בבג"צ -מי שהחוק הסמיכו לכך' )המשנה לנשיא, השופטת בן

ת בעל הסמכות לאצול את סמכותו לאחר, אין שחזקה היא על חוק כי תכליתו אינה להסמיך א

חזקה כי תכלית החוק היא למנוע מבעל הסמכות לקבל מאחר סיוע לביצוע הסמכות. נהפוך הוא: 

חזקה על החוק שהעניק את הסמכות, כי תכליתו הינה לאפשר לבעל הסמכות להיעזר באחרים 

ה על המחוקק, שעה שהוא חזק.. לביצוע סמכותו. חזקה זו נובעת ממציאות החיים והשלטון.

  .(429)עמוד  מעניק סמכות לרשות שלטונית, כי הוא מניח שסיוע זה יתבקש ויתקבל"

 

 לבין הסתייעות בלבד?  –נגדה קיימת חזקה  –מהן אמות המידה להבחנה בין אצילה לגורם פרטי  .7

סמכות. הפסיקה והספרות שבעקבותיה ניסו לתת סימנים להבחנה בין הסתייעות לבין אצילת 

קשה. בייחוד, משום שלעיתים  עשויה לעיתים להיות נקדים ונאמר כי ההבחנה בין השתיים

 )עניין בית המשפט הזהיר מפני סיווג פזיז ביניהןקרובות פעולות סיוע יכולות להיראות כאצילה. 

  .(18יסקה פעמותת עיר עמים הנ"ל, 

, כלומר האם הועבר הדעת שיקול מבחןהמבחן המרכזי שנקבע בפסיקה הוא כפי שיפורט להלן, 

  .מנהלידעת  שיקולמן הרשות 

 

הפרטת מבחני הנהיגה אינה מהוה  מדוע ,שהוצג התמציתיעל בסיס הרקע המשפטי  ,בהירנ להלן .8

  :וזאת משלושה טעמים ,אצילה אסורה

 שלטוני בלבד, "מבחן שיקול הדעת" מתייחס להפעלת שיקול דעת ראשית ; 

 אין אינו מוגבל להפעלת שיקול דעת שלטוני, גם בהנחה כי "מבחן שיקול הדעת" שנית ,

 ;שיידרש מהבוחנים " את מהשיקול דעת" לכנות כלללא ניתן אסורה שכן לה אציבפנינו 



8 

 

 וגם בהנחה שבוחני  ניבל לשיקול דעת שלטואינו מוג, גם אם "מבחן שיקול הדעת" שלישית

אסורה, שכן הרציונאל לאיסור  באצילהמדובר אין  –הנהיגה יידרשו להפעיל שיקול דעת 

 , כפי שיפורט.על האצלת סמכויות לא מתקיים במקרה זה

 

 שיקול הדעת שאין לאוצלו: סמכות שלטונית 

 

הרשות שיקול  העבירהאם , המבחן המרכזי בין הסתייעות לבין אצילה נשען על השאלה כאמור .9

 יחד עם התפקיד שהועבר. מינהלי דעת 

"אמת מידה שניתן להיעזר בה קשורה במהות התפקיד המוטל על אחר, האם זהו תפקיד הכרוך 

לאחר  דעת מינהלי או תפקיד בעל אופי טכני. במקום שהרשות המוסמכת מעניקה-בשיקול

הסמכות  או שלא כדין( אתדעת, היא עשויה להיחשב כמי שאוצלת )כדין -תפקיד של שיקול

שיקול הדעת  לאחר. לעומת זאת, כאשר התפקיד המוענק לאחר הוא בעל אופי טכני, ואילו

התפקיד באמצעות אחר  המינהלי נשאר בידי הרשות השלטונית, עשוי הפעולה להיחשב כביצוע

בורי ארז "המשפט הצי-ראו גם ברק; 432, עמוד פיליפוביץ)עניין  ולא כאצילת הסמכות עצמה"

 ((.2008) 481, 461( 3ל) עיוני משפטשל ההפרטה" 

היא לקבל החלטות שבגדרי סמכותה,  השלטוניתמתבקשת. לב ליבה של הסמכות הבחנה  , זואכן

 מגיעה שהיא עד, הפעולות יתר כל". השלטוני ומהותה של קבלת החלטה היא הפעלת שיקול הדעת

 (.2011, שנייה)מהדורה  858ב  המינהלית הסמכות)יצחק זמיר  "הכנה פעולות נראות, הדעת שיקול אל

עם זאת, ההבחנה הזו היא הבחנה ראשונית וכללית בלבד, וברור שהיא איננה יכולה לעמוד לבדה. 

שגם פעולות סיוע, במקרים רבים, מחייבות הפעלת שיקול דעת. למעשה כמעט כל  זאת משום

ריכה הפעלת מחשבה מסויימת, שניתן לכנותה 'שיקול פעולה, אם איננה פעולת רובוט מכנית, מצ

דעת'. הפסיקה עמדה על כך, והדוגמאות המובאות בה מכירות בכך שגם העברת תחומי פעולה 

 הטעונים שיקול דעת רחב עשויה שלא לחרוג מגדרה של הסתייעות: 

לרשות  דעת )כגון, שמיעת הצד שכנגד והעברת המלצה-לעתים מוענק לאחר תפקיד של שיקול" 

 אופי טכני, המוסמכת(, מבלי שהדבר ייחשב כאצילה. לעתים ניתן להעניק לאחר תפקיד בעל

מזה ובמשימה  והדבר ייחשב כאצילה. אכן, הכול תלוי בזהות תפקידה של הרשות המוסמכת

 (.432עמוד  ,פיליפוביץ)עניין  "שהוטלה על האחר מזה וביחס בין השניים

  

בשל כך מובן לכל כי ההבחנה בין הסתייעות ואצילה רק לפי שיקול הדעת היא חלקית ובעייתית  .10

ואין היא מעבר לתשתית גמישה  –( 861)זמיר, שם  "מעשית ובלתי ברורה בלתי, רעועה"הבחנה  –

 לעל גביה צריכות לבא דרישות וחקירות נוספות. 

ניסיון החיים מלמד ומחייב שגם פעולות שיש בצדן שיקול דעת בלתי מבוטל יסווגו לעיתים 

לאחרונה סיווג בית המשפט העליון הפעלה שוטפת של גן לאומי על ידי גורם  נזכיר כיכהסתייעות. 

פרטי כהסתייעות בלבד )תוך שעמד על המשמר לוודא שקביעת המדיניות והפיקוח יישארו בידי 

 אף שברור היה כי יש בצידה של פעולה זו שיקול דעת לא מבוטל:הרשות(, 

מנת להסתייע בה לתפעולו -"אין למצוא פגם בצורך שמצאה הרשות להתקשר עם העמותה על

רוב הפעולות שביצוען נמסר לעמותה הן בעלות אופי תפעולי וחלקן האחר,  ..היעיל של האתר.

פוף לפיקוח ולבקרה הדוקים של הרשות תוך אף שכרוכה בו הפעלה מסוימת של שיקול דעת, כ

פי דין נותר בידיה. על כן ניתן לומר כי ההתקשרות -שעיקר שיקול הדעת אשר הוקנה לרשות על

במהותה היא הסתייעות העמותה לצורך תפעול האתר, ואף שמדובר בהסתייעות בהיקף רחב 
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 עיר עמים)עניין  ותה"יחסית אין היא עולה כדי האצלת סמכויותיה של הרשות והעברתן לעמ

 דינה של השופטת חיות(.-לפסק 19פסקה הנ"ל, 

 

לבחון מה טיבו של שיקול הדעת שאין לאוצלו. היו שניסו להציע הבחנה לפי איכותו ומידתו וא פאיש  .11

)מהדורה שנייה,  862-861 הסמכות המינהלית בשל שיקול הדעת המועבר לגורם הפרטי )יצחק זמיר 

 (, אך גם הבחנה זו עודנה כוללנית ובלתי מספקת. 2011

האם הוא שיקול דעת שלטוני או שיקול  –המפתח מצוי באופיו של שיקול הדעת המועבר מסתבר כי 

אצילה, כזכור, היא העברת סמכות שלטונית. בהתאם לכך, אם שיקול הדעת  דעת שאיננו שלטוני.

המועבר הוא שלטוני באופיו, שהפעלתו היא חלק מן הסמכות השלטונית, הרי שזו אצילה; בעוד 

 ששיקול דעת מקצועי, טכני, יישומי, אף אם הוא רחב היקף, לא ייחשב העברת סמכות שלטונית.

 

מפסיקת בית המשפט ומן הספרות, ולהלן נציג קריטריונים מרכזיים  בסיס להבחנה זו ניתן לשאוב .12

 יישומי.-להבחנה בין שיקול דעת שלטוני לשיקול דעת מקצועי

 

האלמנט המובהק ביותר של שיקול דעת שלטוני הוא שיקול דעת שיש בו  :קביעת מדיניות .א

יעת המדיניות קביעת מדיניות. כמו כן על הרשות להבטיח כי שיקול הדעת בכל הנוגע לקב

 .(186, משפט מינהליארז, -ברק דפנה שביסוד הפעלת הסמכות יישאר בידיה )ראו

 

כאשר שיקול הדעת הגלום בסמכות קשור לעניינים  :סמכות שכרוכה בהפעלת כוח שלטוני .ב

)אם לא  הדבר כאצילה אסורה את סווגיטה בית המשפט לשל הפעלת כוח שלטוני כופה 

ברור: הפעלת כוח שלטוני היא ליבה של הסמכות השלטונית . הטעם תותר במפורש בחוק(

)ראו  המיוחדת לשלטון. היא העושה אותו שלטון והיא הבסיס להצדקת קיומו של שלטון

את הגדרתו של מקס וובר למדינה כ"מונופול על הפעלת אלימות לגיטימית", מתוך מאמרו 

הטלת קנסות בשל הפרת חוק . לפיכך ברור כי סמכויות של ((1921פוליטיקה כמקצוע" )ה"

בדומה לכך, סמכות של חקירה . (537 ,הנפלינג ענייןלא ניתנת לאצילה לגורם פרטי )ראו 

פלילית לא תואצל לגורם פרטי. עמד על כך באמרת אגב בית המשפט העליון בעניין 

 :בורוביץ

בפרטיות "בהענקת הסמכות לקיים חקירה פלילית גלום כוח, וממילא כרוכה סכנה, לפגיעה 

מטעם זה מתחייב שככלל יש לפרש סמכות  הנחקרים, בכבודם, בחירותם ובקניינם ]...[

הניתנת בדבר חקיקה לרשות שלטונית, להסמיך אדם לחקור חשד לביצועה של עבירה, 

כמתייחסת למינויו של עובד ציבור הנתון למרותה ולפיקוחה של הרשות השלטונית והכפוף 

לים על עובדי השירות הציבורי ]...[ לכאורה נראה כי הדין לכללי המשמעת והאתיקה הח

לעניין הסמכתם של חוקרים פרטיים אינו יכול )או צריך( להיות שונה מכללו הרגיל של 

המשפט המינהלי, שלפיו עשויה הרשות לאצול לגוף פרטי סמכויות ביצוע של פונקציות 

שיפוטיות שהפעלתן -וריות ומעיןמוגדרות, אך היא אינה רשאית להקנות לו סמכויות סטטוט

דעתה של הרשות השלטונית ]...[ ומשום אופייה המיוחד של הפונקציה -נתונה לשיקול

החקירתית, שהפעלתה כורכת חשש לפגיעה בזכויות יסוד של הפרט, מן הראוי להפקידה 

 ((.2005) 776( 6, פ''ד נט)מדינת ישראל נ' בורוביץ 4855/02" )ע"פ בידי עובדי ציבור
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במצבים שבהם על בעל הסמכות להחליט האם להפעיל את הסמכות  :הפעלת סמכות רשות .ג

כך למשל  שבידו אם לאו, הנטייה תהיה לראות בהעברתה משום אצילת סמכות שלטונית.

ציין בית המשפט בעניין תפקיד שבצדו הסמכות להחליט האם להמית חתולי רחוב או 

 :להותירם בחיים

"במוקד ענייננו מצויה הסמכות לקבוע אם קיים צורך בהמתת חתולים בכל מקרה נתון. 

סמכות זו היא מרכיב יסודי בהתמודדות עם חלק מהסיכונים שיוצרת תופעת חתולי הרחוב. 

דעת רחב, ובייחוד אם מדיניות הטיפול בחתולי -זו סמכות רשות, הדורשת הפעלת שיקול

ר תשלול השמדה שרירותית ותגביל את ההמתה לנסיבות פי נוהל מתוקן כאמו-הרחוב על

קונקרטיות ]...[ ההחלטה אם להמית חתולים נתונה בכל מקרה בידיהם. הם האחראים 

עמותת "תנו לחיות לחיות" נ' מנהל השירותים   4884/00)בג"ץ לגיבוש התשתית העובדתית" 

 ((.2004) 212, 202( 5פ''ד נח)הווטרינריים בשדה במשרד החקלאות, 

 

כאשר בעל הסמכות יידרש כדי להפעיל את שיקול  :איסוף נתונים וגיבוש תשתית עובדתית .ד

דעתו לאסוף נתונים בעצמו ולגבש על בסיסם תשתית שמכוחה תתקבל ההחלטה, הנטייה 

תהיה לראות בכך משום שיקול דעת שלטוני. כך באותו עניין שלעיל ציין בית המשפט כי 

בדרך של המתה היא סמכות שלטונית, ויש לשים לב להנמקה  הסמכות להחליט אם לנקוט

 :שם

" הוצאת סמכות זו אל הפועל מחייבת איסוף מידע וגיבוש תשתית עובדתית ]...[ ככל שחלקו 

של הנאצל הפרטי במלאכת איסוף התשתית העובדתית הנדרשת לפעולת הרשות רב יותר, 

עמותת  ענייןהסמכות לגורם זה ]...[ )כך מצטמצמת הנכונות להכיר בחוקיותה של האצלת 

 .(212  "ל,הנ"תנו לחיות לחיות" 

 

את אמות באופן עצמאי כאשר המבצע נדרש לגבש : גיבוש אמות מידה לביצוע הסמכות .ה

 המידה לביצוע תחום האחריות שהועבר לידיו, הנטייה תהיה לראות בכך משום אצילה.

רשאית להתפרק לגמרי מסמכות זו  בהאצילה סמכותה לאחר אין הרשות המינהלית

 (.213ולהותיר את הנאצל לגבש בעצמו את אמות המידה לביצועה )שם 

 

, שלטוני דעת שיקול כוללים שכולם היא, הפסיקה מן העולים, הללו למאפיינים המשותף הכלל .13

  .הרשות שבידי הסמכות של ליבה-ללב הנוגעות החלטות המשרת

לציין כי חזקה זו ניתנת  חשוב זאתכל במצבים אלו קמה חזקה כי האצילה תהא אסורה. ועם 

 :, כפי שקבע בית המשפט העליון בעניין הפרטת התביעה הפליליתלסתירה, ואפילו משיקולי יעילות

הכלל הינו כי מקום שניתנת סמכות למנות אדם כאורגן של רשות מוסמכת או לאצול לו "

 צריך אותו אדם להיות חלק מהרשות השלטונית...סמכות שלטונית 

כלל זה מכיר ב"נסיבות מיוחדות המאפשרות הסקה )משתמעת( של תכלית חקיקתית, 

 המשפטי היועץ' נ"מ בע כימיקלים חיפה 1783/00)בג"ץ  "המאפשרת אצילה לגורם פרטי...

כמה מדובר בשיקול ; וראו ביקורת על כך, המבהירה עד (2003) 654, 652( 3)נז"ד פ, לממשלה

 (.4 עמוד 207הסניגור דעת שלטוני, אצל י' שופמן ואן סוצ'יו "הפרטת התביעה הפלילית" 

 

 .שיקול דעת שלטוני ה שלליהפרטת מבחני הנהיגה אינה כוללת אצ .הפרט אל נחזורמן הכלל ו

, בוחני הנהיגה הפרטיים לא יידרשו לקבוע מדיניות כללית, להפעיל כוח שלטוני, עבודתםבמסגרת 
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להשתמש בסמכות שבשיקול דעת, לערוך חקירה במטרה לגבש תשתית עובדתית או לגבש אמות 

ם ומוגדר לשאלת הרמה המקצועית של חשיקול הדעת שהם יפעילו מתו מידה לביצוע המבחנים.

י הנהיגה שלו. מתשובת המדינה למדנו כי שיקול דעת זה מתוחם הנבחן שלפניהם ולהערכת ביצוע

ומצומצם ביותר, שכן הערכת הנבחנים נפרטת לקטגוריות ברורות וסגורות שעל הבוחן להתייחס 

לפיכך, הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים אינה מעלה קשיים  לכל אחת מהן באופן מקצועי ויבש.

 ; זוהי במובהק הסתייעות גרידא.סורהמשפטיים ככל שהדבר נוגע לעניין האצלה א

 

 בוחני הנהיגה אינם מפעילים שיקול דעת כלל

 

עדיין , סייג ללא דעת שיקול הפעלת לכל"מבחן שיקול הדעת" מתייחס  היה אילוגם מכך:  יתירה .14

המתכונת החדשה של מבחני הנהיגה ש משום זאת. המקרה שבפנינו אינו נופל בגדר אצילה אסורה

; לא ניתן אינה דורשת מבוחני הנהיגה להפעיל שיקול דעת כלל ,המכרז מן שעולה כפי, המעשיים

 . לכנות "הפעלת שיקול דעת" את סוגי ההכרעות שעל הבוחנים לקבל

 

כפי שפורט בהרחבה בתגובת המשיבים, תפקידם של בוחני הנהיגה מתמצה בסימון מספר קטגוריות  .15

למפרט השירותים שצורף למכרז  1, נספח הידי משרד התחבורה. לשם המחשה-שנקבעו מראש על

קובע את מפרט מסלול המבחן ברכב פרטי. כך, לדוגמה, יידרש הנבחן לחנות במקביל למדרכה, 

בטופס שיסופק לו עבור כל  Xלעצור במעבר חצייה ולנסוע בכביש צר. הבוחן, בתורו, יידרש לסמן 

; "האם האט ליד מעבר חצייה או שגיאה שביצע הנבחן בקטגוריות דוגמת "האם סגר בבלם עזר"

האם נותן  –נתיבים ונתיבו חסום  2בקרבת הולכי רגל ועוברי דרך שנמצאים על הכביש" ו"כשיש 

זכות קדימה לרכב הבא ממול". כפי שניתן להתרשם, מדובר בשגיאות טכניות שזיהויין אינו מצריך 

ות באופן אוטומטי שגיאות הפעלת שיקול דעת. למעשה, כבר כיום ישנן תוכנות מחשב אשר מזה

 האמריקאית(. TrueMotionמסוג זה )ראו למשל את חברת 

 

  העדר פיקוח וחשש לניגוד עניינים –תכלית המגבלות על אצילה 

 

שבוחני הנהיגה יידרשו להפעיל  משאלת טיבו, היקפו ואופיו של שיקול הדעתלרגע אם נתעלם גם  .16

העברת נגיע למסקנה כי במסגרת מתכונת העבודה המתוארת במכרז שפרסם משרד התחבורה, 

 אצילה אסורה. הסמכות אליהם אינה עולה כדי 

סמכויות ללא פיקוח ראוי  בהעברתהוא אצילה הפגם שאורב לפתחה של להלן נבקש להראות כי 

שיקול הדעת המוענק לנאצל, יש גם לבחון  לפיכך, לצד טיבו של .אשר מעלה חשש לניגוד עניינים

בכל מקרה האם העברת הסמכויות אכן מעוררת את בעיית הפיקוח הראוי ויוצרת חשש לניגוד 

 עניינים. 

 

כי קביעת החזקה בדבר איסור על אצילת סמכויות שבחוק קשורה  הנ"ל עולההנפלינג עניין מכבר  .17

 : בחשש מהעדר פיקוח ושליטה על מי שאינו עובד ציבור

"הדין המשמעתי מוחל על עובדי הרשות לא רק למען השגתה של התוצאה הישירה היינו, לשם 

וה אומר, השלטת המרות בהירארכיה הפקידותית, אלא בעיקר למען הגנתו של הציבור הרחב. הו

-קביעת הסאנקציות המשמעתיות באה להגן על הציבור הרחב מפני השימוש לרעה בסמכויות על

ידי הציבור על תחום פעולה, אשר לכל אזרח עניין בו. הענקת הסמכויות -ידי אלה שהופקדו על
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לעובדי ציבור נעשית למען ביצוע תפקידים לטובתו של הכלל, וזו הסיבה, המצדיקה קביעת 

ות, שאינן חלות על אדם רגיל, הפועל בענייניו שלו ולמענו. על עובד עירייה חל, בין היתר, סאנקצי

לפקודה הנ"ל, לפיו לא יהיה נוגע או מעוניין, אף בעקיפין,  174סייג, העולה מן האמור בסעיף 

...[ מכל הבחינות הללו אין זה מתקבל על הדעת, כי ] בשום עבודה המתבצעת למען העירייה

פי דין או שאינו -ת סטטוטוריות יוענקו לאדם פרטי, שאיננו משרת במערכת שכוננה עלסמכויו

חלק ממערכת שלטונית מוגדרת, ואשר מעמדו, חובותיו וזכויותיו מתמצים אך ורק בכך שנמסרו 

 .(537)עמוד  לידיו סמכויות ביצוע, כפי שהן עולות, למשל, מחוק העזר"

 

בהם האצלת הסמכויות מחייבת פיקוח הולם מצד שלזהות מקרים אפוא "מבחן שיקול הדעת" נועד  .18

מקום הפיקוח והבקרה לעומת שיקול דעת עצמאי הם שני צדיו של אותו מטבע. רשויות המינהל. 

ענק שיקול דעת לגוף מקבל הסמכות, יש צורך בפיקוח ובקרה הולמים, כדי ששיקול הדעת ושבו מ

ו שלטוני. מקום שאופיו של התפקיד שהועבר אינו מאפשר לא יופעל באופן עצמאי על ידי הגוף שאינ

 פיקוח ובקרה אפקטיביים, כי אז האצילה עשויה להיות אסורה.

עיון בפסקי דין נוספים שדנו בבעיית העברת שיקול הדעת מעלה כי אצילה נאסרה מקום ואכן, 

עדרו של הפיקוח. יכולה להיות מפוקחת, וכי הטעם לאיסור האצילה נעוץ בהאיננה שפעולת הנאצל 

 ):2009) המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' שר האוצר 2605/05בג"ץ מכך עולה גם 

"הסמכויות הנתונות לזכיין הפרטי אינן סמכויות טכניות בלבד אלא מדובר בסמכויות פוגעניות, 

הכרוכות באופן שגרתי בהפעלת שיקול דעת מצד מנהל בית הסוהר מטעם הזכיין ומצד העובדים 

הכפופים לו, שבידיהם שליטה על התנהלות שגרת החיים היומיומית של האסירים בבית הסוהר. 

מטבע הדברים ניהולו והפעלתו של בית סוהר מחייבים התמודדות עם סיטואציות  זאת ועוד,

צפויות תוך מגע בלתי אמצעי עם האסירים וקבלת החלטות מהירות באופן מיידי, כאשר -בלתי

 הפיקוח והבקרה על קבלת ההחלטות ועל אופן הפעלת שיקול הדעת יכולים להיעשות רק בדיעבד"

 .(שיאה בינישדינה של הנ-לפסק 31)פסקה 

יכול להיות נתון  אינוהפרטי להפעיל  הגורםכרוכה בכך ששיקול הדעת שעל הבעייתיות כלומר, 

 לפיקוחה של הרשות, כי אם רק בדיעבד. 

 

הנ"ל, שם בחן בית המשפט את מידת הפיקוח המופעל  עמים עירעניין מגם  ,בהקשר אחר כך עולה,

על הגוף שאליו הועברו הסמכויות. בית המשפט השתכנע כי הפיקוח והבקרה נעשים שם במידה 

 הראויה, ולפיכך קבע כי אין מדובר באצילה אסורה של סמכות:  

נה ובית "מעיון בהוראותיה של טיוטת ההסכם כפי שזו עודכנה בעקבות הערות העותרים, המדי

המשפט, עולה כי רוב הפעולות שביצוען נמסר לעמותה הן בעלות אופי תפעולי וחלקן האחר, אף 

שכרוכה בו הפעלה מסוימת של שיקול דעת, כפוף לפיקוח ולבקרה הדוקים של הרשות תוך 

 שלדינה -לפסק 19פסקה ) פי דין נותר בידיה"-שעיקר שיקול הדעת אשר הוקנה לרשות על

 (.חיות תהשופט

 

כי הפעלת שיקול דעת מצד המואצל אינה מחייבת את פסילת ההאצלה, אלא הדבר תלוי עולה אפוא  .19

  :הנ"ל פיליפוביץבמידת הפיקוח הנאות מצד גורמי המינהל. כך קבע גם הנשיא ברק בעניין 

נשאר בידי  "]...[ כאשר התפקיד המוענק לאחר הוא בעל אופי טכני, ואילו שיקול הדעת המינהלי

הרשות השלטונית, עשוי הפעולה להיחשב כביצוע התפקיד באמצעות אחר ולא כאצילת הסמכות 

דעת )כגון, שמיעת -. לעתים מוענק לאחר תפקיד של שיקוליעבור-אין זה כלל בלעצמה. עם זאת, 

הצד שכנגד והעברת המלצה לרשות המוסמכת(, מבלי שהדבר ייחשב כאצילה. לעתים ניתן 
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לאחר תפקיד בעל אופי טכני, והדבר ייחשב כאצילה. אכן, הכול תלוי בזהות תפקידה של להעניק 

; 18)פסקה " וביחס בין השנייםהרשות המוסמכת מזה ובמשימה שהוטלה על האחר מזה 

 (.הוספהההדגשה 

 הוצגו הדברים גם בכתיבה המחקרית:כך ו

קה נגד אצילת סמכויות "מקור נוסף להטלת הגבלות מסוימות על מסגרת ההפרטה היה החז

עמדה בסיסית זו נגד אצילה של סמכויות שלטוניות שיש עימן שיקול־דעת לגורמים פרטיים. 

שיקול־דעתיות נבעה הן מחששות הקשורים להעדר כפיפותם של גורמים פרטיים לכללי 

)לנוכח  המשמעת והאתיקה של השירות הציבורי והן מן החשש מפני מצבים של ניגוד עניינים

יכון של הטיה בהפעלתן של סמכויות בהתאם לאינטרסים כלכליים או אחרים של הגורם הס

הפרטי(. עמדה זו הוצגה כבר בשלב מוקדם יחסית בעניין הנפלינג בנוגע להפעלת סמכויות אכיפה 

באמצעות מתנדבים, בכפוף לאפשרות לסטות מן הכלל. בהמשך היא אושרה שוב בכמה הזדמנויות 

דעתיות, אשר אין לאצול אותן לגורמים פרטיים, לבין -ה בין סמכויות שיקולנוספות, תוך הבחנ

ברק ארז "המשפט הציבורי  דפנה) הסתייעות מותרת בגורמים אלה בעניינים טכניים־ביצועיים"

 (. הוספה ההדגשה; (2008) 481, 461( 3ל) עיוני משפטשל ההפרטה" 

 

 לא די בקביעה כי כדי לקבוע כי בפנינו מקרה של אצילה אסורה זהו הכלל. כעת נבחן את הפרט. .20

בוחני הנהיגה יידרשו להפעיל שיקול דעת, אלא יש להכריע גם בשאלה האם משרד התחבורה יפקח 

כי  וגםכי בוחני הנהיגה אכן יידרשו להפעיל שיקול דעת ייקבע שכראוי על פעילותם. רק במידה 

 אצילה אסורה.ב שמדוברניתן יהיה לקבוע  –מערך הפיקוח של משרד התחבורה אינו הולם 

 

ניווכח כי העסקת  ידי משרד התחבורה במסגרת תנאי המכרז-את מערך הפיקוח שנקבע על אם נבחן .21

הבוחנים הפרטיים כוללת פיקוח הדוק בדמות כללי אתיקה אכיפים לגבי דרך ההתנהגות של 

ם חובות דיווח וסנקציות; הקפדה אכיפה ומבוקרת על טוהר הבחינות ותקינות הבוחנים יחד ע

. פיקוח (66-ו 62, 52)ראו בתגובת המשיבים: פסקאות  ההליכים, והקפדה ברורה על ניגוד עניינים

כזה בוודאי אינו נופל מהסדרי פיקוח שהניחו את דעתו של בית המשפט במקרים אחרים )ראו, 

 .הנ"ל( עיר עמיםלמשל, עניין 

 

נספח ז' למפרט הדברים מפורטים בתגובת המשיבים, ונוסיף רק דוגמאות ספורות למערך הפיקוח.  .22

לפיו  8השירותים שצורף למכרז קובע שורה של כללי אתיקה החלים על הבוחנים. נזכיר את סעיף 

"על הבוחן להימנע באופן מוחלט מאכילה או עישון בזמן ביצוע המבחן )או בזמן החלפת 

התלמידים(" הפרת הכללים מהוה עבירה אתית המלווה בסנקציה של ממש מצד משרד התחבורה 

הספק ייקנס בעקבות עבירות אתיות ובמקרים  למפרט השירותים אשר צורף למכרז(. 32)ראו סעיף 

עבירות אתיות חמורות. נזכיר קיימות גם  מסוימים ייאלץ לסיים את ההתקשרות עם הבוחן המפר.

קובע כי "אסור לבוחן לקבל טובות הנאה בכל דרך שהיא מכל גורם, לרבות מבית ה 2סעיף את 

מטבע הספר לנהיגה ו/או מהמורה לנהיגה ו/או מהנבחן, לפני ו/או במהלך ו/או לאחר המבחן". 

 הדברים, עבירות אתיות חמורות גוררות סנקציות חמורות מהרגיל.

 

 ידי הבוחנים-מקרים של הערכה שאינה מוצדקת עלתנאי המכרז כוללים גם מנגנוני פיקוח למניעת  .23

במסמך זה מצהיר . נזכיר עוד את נספח י"ג אשר צורף למכרז .למפרט השירותים( 7.4-ו 7.3)סעיפים 

 –ולא יפעיל במשך תקופת ההתקשרות עם משרד התחבורה  –הספק, כי לא הפעיל בשנה האחרונה 
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למקצועות תחבורה המבצעים קורסים  בית ספר להוראת הנהיגה או בית ספר ו/או מכללה"

למבקשי רישיון לרכב כבד, ו/או לרכב ציבורי ו/או הכשרת בוחני נהיגה ו/או הכשרת מורים 

. בכך נוקט משרד התחבורה באמצעי פיקוח אשר מפחית את החשש מניגוד עניינים בהפעלת "לנהיגה

 ידי גורם פרטי.-מבחני הנהיגה המעשיים על

 

לבוחנים הפרטיים מלווה בפיקוח הדוק, בבקרה צמודה ובהקפדה על  הסמכות המועברת אפוא .24

הימנעות מניגוד עניינים. אין כל יסוד לחשש כי ניגודי העניינים שעלולים להיווצר מהפרטה זו שונים 

מניגודי העניינים הקיימים גם במודל הנוכחי, כשמורי הנהיגה מועסקים על ידי המדינה. במשהו 

הנהיגה בוחני כי בהנחה  אףזאת כל ודוק, כי מדובר באצילה אסורה.  אין אפוא יסוד לקביעה

. כפי שהוזכר לעיל, מבחן שיקול הדעת נועד הפרטיים יידרשו להפעיל שיקול דעת במסגרת עבודתם

ם מצד רשויות מיהולובקרה בהם על ההפרטה להיעשות בפיקוח ש"לסמן" את המקרים הרגישים 

 המינהל. 

 

 ד. סיכום

ליבה של העתירה הוא בטענה כי הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים היא אצילה אסורה. משמעות  .25

הבחינות המעשיות  היא כי משרד התחבורה חייב להפעיל בעצמו את כל מערךטענת העותרים 

 )העיוניות כזכור הופרטו( ולהעסיק בעצמו את הבוחנים. 

בת עשיית הבחינה המעשית. החובה לדרישה זו אין יסוד בחקיקה, שכלל אינה קובעת את חו

המוטלת על המשרד )שאין חולק שאותה אין הוא רשאי להפריט( היא החובה להשתכנע כי המבקש 

, וההחלטה על מנגנון של בחינה מעשית נקבעה בתקנות. קודם שיעניק לו רישיון כשיר לנהיגה ברכב

לא רק כי המשרד צריך התקנות כלל אינן קובעות את המנגנון ואת דרך העסקת הבוחנים, א

 להסמיכם.

הסתייעות של הרשות בגופים פרטיים לביצוע תפקידיה היא מעשה של יום יום וכשרה לפי חוק. 

כל אלא שהמבחן המרכזי שהפסיקה קבעה להבחנה בין הסתייעות ואצילה הוא מבחן שיקול הדעת. 

כי המגבלה היא על אצילת שיקול דעת  , ומהפסיקה עולהסיוע עשוי לכלול שיקול דעת מסויים

ם: קביעת מדיניות, קביעת קריטריונים ילטוניומר שיקול דעת שיש בו מאפיינים ששלטוני, כל

התפקיד  להפעלת הסמכות, החלטה על שימוש בסמכות שברשות, שימוש בכח כופה וכדומה.

 המועבר לבוחנים פרטיים אינו כולל שיקול דעת מעין זה.

מופעל שיקול דעת, יש לבחון מה מידת הפיקוח והבקרה שנתונים לרשות, והאם  בנוסף, גם כאשר

אצלה חשש מוגבר לניגוד עניינים. בניית מנגנוני פיקוח אפקטיביים יכולה להיות מרפא הנוצר מן ה

אצילת שיקול דעת, והדבר מתבטא היטב בפסקי הדין של בית המשפט. ולסתור את החזקה נגד 

פן מובנה פיקוח ובקרה אינם אפשריים. הפיקוח והבקרה הקבועים במכרז אצילה נאסרה כאשר באו

 להפרטת מבחני הנהיגה הדוקים ביותר. 

 

תה של מדיניות המאפשרת לגורמי הממשל גמישות בקביעת הדגיש את חשיבושוב וללסיום נבקש ל .26

כלליות של סמכויות מדיניות הפרטה. אנו מצויים בעידן "המדינה הרגולטורית" )ראו מרגית כהן 

((, המאופיין ככלל בהעברת המיקוד של גורמי המינהל מביצוע לפיקוח. 2002) 404 הרשות המבצעת

ים במידה כקרי, גורמים מדינתיים בכל העולם מבצעים פחות ופחות פונקציות בעצמם ומסתמ

על גורמים פרטיים אשר מצויים תחת פיקוחם. מדובר בתהליך מובן מאליו נוכח  וגוברתהולכת 
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של המדינה, והיעדר הניסיון והידע המתאימים בתוך המערכת המדינתית  המוגבל יכולתה המוגבלת

לביצוע מגוון כה גדול של פעולות שונות. נשוב ונזכיר את דברי הנשיא ברק בעניין פיליפוביץ בנוגע 

 דינו(:-לפסק 17לכוחה המוגבל של הרשות המינהלית )פסקה 

 

ות, כי תכליתו הינה לאפשר לבעל הסמכות להיעזר באחרים "חזקה על החוק שהעניק את הסמכ

לביצוע סמכותו. חזקה זו נובעת ממציאות החיים והשלטון. ריבוי הפעילות השלטונית, הסיבוך 

שבה, התשתית העובדתית המקיפה המשמשת לה בסיס, כל אלה מחייבים, למען יעילות פעולת 

בביצוע תפקידיה ותוכל להפעיל את סמכות   השלטון, כי הרשות השלטונית תוכל להיעזר באחרים

 . )ההדגשה הוספה( באמצעות זולתה"

 

; ובוודאי לגורמי הממשל להפריט שירותים כנדרש לאפשראכן, מציאות החיים והשלטון מחייבת  .27

 .להימנע מיצירת דין חדש שיצמצם שלא לצורך את יכולתה של הממשלה לשפר את השירות לאזרח
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