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לכבוד

גב' דינה זילבר

המשנה ליועמ"ש (ציבורי-מינהלי)

משרד המשפטים

שלום רב, 

הנדון: מעורבות פסולה של מועצת זכרון יעקב במאבק נגד הקמת הוסטל

לאחרונה פירסם העיתונאי אור קשתי בעיתון הארץ מספר כתבות אודות מאבק התושבים בזכרון  .1

יעקב נגד הקמת הוסטל שיקומי לדרי רחוב. מאבק זה הינו מאבק NIMBY מובהק המונע 

מסטיגמות, חרדות לא רציונאליות והתנגדות של אוכלוסייה חזקה לשילוב אוכלוסיות הזקוקות 

לשירותי רווחה בכלל ולדרי רחוב בהליכי שיקום בפרט. 

המאבק החל לאחר שחברת קידום פרויקטים שיקומיים ב.ה. בע"מ (להלן – החברה) זכתה במכרז  .2

שפרסם משרד הרווחה ובו התחייבה החברה להקים הוסטל שיקומי לדרי רחוב שעברו גמילה ואין 

לה פתרון מגורים. החברה איתרה מבנה מתאים בזכרון יעקב ושכרה אותו מבעליו,  אולם משנודע 

הדבר לתושבי השכונה הם מיהרו להתארגן ולהיאבק נגד הקמתו, תוך שהם מפיצים מידע כוזב 

ומסולף אודות מסוכנותם לכאורה של החוסים. 

המועצה המקומית זכרון יעקב הגישה עתירה נגד משרד הרווחה בנושא נגד הקמת ההוסטל (בג"ץ  .3

8293/18). עוד קודם לכן הגישו תושבים תביעה לבית המשפט השלום נגד הפיכת המבנה להוסטל 

ובעקבותיו ניתן צו מניעה זמני המונע את אכלוס המבנה (ת"א (חד') 25260-06-18 עדי גולדברג ו-

160 אחרים נ' קידום פרויקטים שיקומיים ב.ה. בע"מ (החלטה מיום 24.6.18)). נגד ההחלטה 

להוציא צו מניעה זמני הגישה החברה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.

ביום 3.12.18 ביטל בית המשפט המחוזי את צו המניעה הזמני. בית המשפט מצא כי סיכויי התביעה  .4

אינם מצדיקים הוצאת צו מניעה זמני. בית המשפט המחוזי הוסיף כי "מלבד טענות בעלמא, לא 

הובאו על ידי המשיבים ראיות כלשהן לקיומה של ודאות קרובה לכך שתיגרם להם הפרעה של 

ממש כתוצאה מהשימוש בנכס למטרתו המיועדת, ובפועל עולה הרושם שהמשיבים אף לא 

התאמצו להסתירו, לפיו טענות המשיבים כנגד הפעלת ההוסטל בנכס המשיבה נובעות מהתנגדות 

עקרונית לפתיחת מוסד טיפולי בקרבת מקום מגוריהם ולסוג האוכלוסייה שעתידה לשכן את 

הנכס" (רע"א (חי') 23812-10-18  קידום פרוייקטים שיקומיים ב.ה. בע"מ נ' עדי גולדברג ו-160 

אחרים (פס"ד מיום 3.12.18)).

ביום 18.2.19 ניתן על ידי בית המשפט השלום תוקף של פסק דין לפשרה בין התושבים שהגישו את  .5

התביעה, בעלת המבנה והחברה. מהסכם הפשרה שהגיע לידנו עולה כי החברה הסכימה להתחייב 
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לא להקים את ההוסטל במבנה ששכרה, או בזיכרון יעקב בכלל, ולא להקים שום מסגרת אחרת 

בזיכרון יעקב לאוכלוסיות קצה. בתמורה קיבלה החברה סכום כסף בשווי של 499,000 ₪.

הסכם פשרה זה קובע תקדים חמור ומסוכן לפיו ניתן "לקנות" ספקית שירותים הפועלת מטעם  .6

משרד הרווחה, באמצעות תשלום "כופר" כדי שלא תקים את המסגרות שלה בישוב מסוים. 

משמעות הדבר הינה שתושבים במקומות מבוססים כלכלית, בארגון הרשות המקומית, יוכלו 

לאחד כוחות ולמנוע פתיחת מסגרות בסביבתם באמצעות הונם, דבר שכמובן אינו אפשרי לקהילות 

שאינן מבוססות, ופגיעה בזכויות האדם של החוסים.

האגודה לזכויות האזרח פנתה בעניין זה למנכ"ל משרד הרווחה. המכתב מצורף. מכתבי זה בא  .7

להוסיף לטענות שיש לנו כלפי משרד הרווחה גם טענות כלפי מעורבות הרשות המקומית. 

כאמור, המועצה המקומית זכרון יעקב לא הסתפקה בהגשת עתירה לבג"ץ אלא הייתה מעורבת  .8

בתביעה האזרחית שהגישו התושבים. כחלק מהסכם הפשרה (הסכם הכופר) הודיעה המועצה, שלא 

הייתה צד פורמאלי להליכים אלו, כי תמשוך את עתירתה לבג"ץ, וכך עשתה. 

ביום 8.2.19 פרסם ראש המועצה בדף הפייסבוק שלו כי חלה התקדמות רבה בנושא מניעת הקמת  .9

ההוסטל והדברים לקראת סיכום, והודה לחברי וועד הפעולה שפועלים בנחישות בנושא ולמ"מ 

וסגן ראש המועצה מאיר ואנונו שסייע רבות למהלך זה.

ביום 25.2.19 אף שלח ראש מועצת זכרון יעקב, זיו דשא, מסרון לתושבים (באמצעות אפליקציית  .10

WhatsApp) ממנו ברור, כי הוא פועל אישית למען ארגון התושבים ואיסוף תרומות למימון הסכם 

הכופר, והוא פונה לתושבים בבקשה לתרום 1000 ₪ למען המטרה. מהודעתו משתמע גם שהרשות 

המקומית עמדה מאחורי התביעה ואולי אף מימנה אותה. ראש המועצה ציין כי "המועצה נטלה 

על עצמה סיוע ניכר בהליכים המשפטים השונים". להלן התוכן המלא של ההודעה: 

"תושבים יקרים, 

בכוחות משותפים התקבל  הסכם שיסיר את האפשרות פתיחת ההוסטלים לדרי 

רחוב , נפגעי התמכרויות שאינם ברי שיקום בזכרון יעקב. סוגיית ההוסטל מסוג 

זה היוותה אתגר כלל ישובי, עמדתי הייתה כי אסור שמסגרת ניסיונית זו תקום 

בתוך המושבה (וגם לא בישוב אחר). המושבה מאמצת בתוכה מסגרות 

שיקומיות אחרות בהכלה ושיתוף.

המועצה נטלה על עצמה סיוע ניכר בהליכים המשפטים השונים. 

להשלמת ההתחייבות בהתאם להסכם הפשרה שאושר על ידי בית המשפט ביום 

18.2.2019  נדרש גיוס כספים מהיר עד 18.3.2019. בהקף של כ 200,000 ש"ח. 

רק הירתמות משותפת הביאה לתוצאה זו ורק המשך שיתוף פעולה יביא 

לעמידה בתנאי ההסכם.

וועד הפעולה מטפל בהשלמת הסכום הנדרש ומבקש לאסוף סכומים החל מ 

1000 ש"ח למשפחה. אני מודע להתגיסות בתחילת הדרך ולכן נדרש עוד מאמץ  

ומבקש מכלל תושבי המושבה להתגייס. אי עמידה בתנאי ההסכם עלולה 

להוביל לפתיחת ההוסטל. בהמשך ניתן פרוט על  דרכי התשלום. 
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מודה לכולם מראש על ההתגיסות. 

שלכם, זיו דשא ראש המועצה."

כידוע רשות מקומית צריכה לפעול בנושאים לגביהם הוסמכה בחוק. הרשות המקומית אינה  .11

מוסמכת להתערב בסכסוכים אזרחיים ולסייע "מאחורי הקלעים" לצד מסוים, בוודאי לא בסיוע 

כספי מקופת הרשות, אך גם לא בשעות עבודה של עובדי הרשות. 

אין בכך לשלול מהרשות המקומית לפעול משפטית בעצמה במקרים בהם היא סבורה כי האינטרס  .12

של הרשות נפגע, כפי שעשתה כשהגישה עתירה לבג"ץ, אך בהליכים האזרחיים הרשות לא הייתה 

צד פורמאלי ואף לא ביקשה להצטרף כצד להליך, אלא פעלה, כך נראה, בחוסר שקיפות והסתתרה 

מאחורי גבם של התושבים (ועד הפעולה), שהגישו את התביעה. מצב זה פסול לחלוטין. הוא מאפשר 

לרשות לפעול במחשכים למען מטרות שבאופן גלוי אסור היה לה לפעול למענם, כמו התחמקות 

מקיום החוק, הדרת קבוצות מוחלשות, הפליה על רקע חברתי כלכלי ועל רקע מוגבלות, ומשא 

ומתן לתשלום כופר לחברה, כדי שלא תקים מסגרת רווחה בשטח הישוב. הוא מאפשר להתחמק 

מכל דרישה של שקיפות ומינהל תקין.

על כן, אבקשך להנחות את ראש המועצה ואת יועמ"ש המועצה כי יש להשיב לקופת המועצה כל  .13

סכום שהוצא מהקופה הציבורית לטובת המאבק המשפטי שקיימו התושבים בהליכים האזרחיים. 

כמו כן, כי על המועצה לחדול מהשקעת משאבים ציבוריים, או שימוש במשאבי המועצה, בגיוס 

כספים לתשלום הכופר. 

אודה לקבלת עמדתך בהקדם. .14

בכבוד רב, 

גיל גן-מור, עו"ד

העתק: ראש המועצה המקומית זכרון יעקב, מר זיו דשא


