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 ממצאי מעקב

 עבודות מחו� לתפקיד של מנהלי בתי חולי	

 תקציר

של מבקר המדינה' ב59דוח שנתי 
1

עסק בסוגיות ) ב59 הדוח הקוד� או דוח �להל�  (
: של עבודה נוספת מחו� לתפקיד של שני מנהלי מרכזי� רפואיי� מהגדולי� במדינה

השומר �תל, באש חיי� שי"מנהל המרכז הרפואי המשולב ע, זאב רוטשטיי�' פרופ
) המרכז הרפואי שיבא�להל� (

2
מנהל , גבי ברבש' ופרופ; שהוא בית חולי� ממשלתי, 

 המרכז הרפואי תל �להל� (יפו �תל אביב, המרכז הרפואי תל אביב על ש� סוראסקי
)אביב

3
בי� היתר העלה הדוח הקוד� שגורמי . ממשלתי�שהוא בית חולי� עירוני, 

 הנציבות או �להל� (ריאות ונציבות שירות המדינה  משרד הב�) הרגולציה(האסדרה 
 שעניינה �2004 ו2003 לא השלימו את עבודת המטה שבה התחילו עוד בשני� �) מ"נש

ה� במסגרת עבודה , קביעת כללי� לאסדרת עבודה נוספת של מנהלי בתי החולי�
כמו כ� היה אפשר ללמוד מהדוח הקוד� על . פרטית וה� במסגרת פרקטיקה פרטית

היעדר דיווח והיעדר שקיפות בבקשות של מנהלי בתי החולי� לקבלת היתרי עבודה 
 . פרטית

 

 פעולות הביקורת

 עשה משרד מבקר המדינה מעקב אחר הפעולות שנקטו 2011אוקטובר �בחודשי� מאי
משרד הבריאות
4

 והנציבות
5

מערכתי וה� � ה� במישור הכללי� לתיקו� הליקויי� 
 בנוגע לסדרי הדיווח והאישור בעניי� העבודות הפרטיות �פרסונלי �במישור הפרטני

הביקורת נעשתה בעיקר במשרד הבריאות . ברבש' רוטשטיי� ושל פרופ' של פרופ
יפו ובאג+ התקציבי� במשרד �בדיקות השלמה נעשו בעיריית תל אביב. ובנציבות

 :להל� פירוט הממצאי�. האוצר

 

__________________ 

�493' עמ, "עבודות מחו� לתפקיד של מנהלי בתי חולי�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , מבקר המדינה  1
506. 

 . 2004מרכז הרפואי שיבא מאוקטובר זאב רוטשטיי" מכה" כמנהל ה' פרופ  2
למעט שנתיי� וחצי שבה" כיה" , 1993גבי ברבש מכה" כמנהל המרכז הרפואי תל אביב משנת ' פרופ  3

1999�1996בשני� , ל משרד הבריאות"כמנכ. 
�ר אית" חי"החליפו בתפקיד ד; 2009�2003ל משרד הבריאות בשני� "אבי ישראלי כיה" כמנכ' פרופ  4

רוני '  החליפו בתפקיד פרופ2010במאי ; 2010� ו2009ל משרד הבריאות בשני� " כמנכשכיה", ע�
 .גמזו

מר , מחליפו בתפקיד; ) הנציב דאז�להל" ( כיה" כנציב שירות המדינה מר שמואל הולנדר 31.10.10עד   5
 ). הנציב החדש�להל"  (2011החל לכה" בתפקיד הנציב במאי , משה דיי"



 62דוח שנתי  448

 עיקרי הממצאי�

 מערכתיי� 
נושאי� כלליי�

הנציבות ומשרד הבריאות לא פרסמו כללי� אחידי� לכלל מנהלי בתי החולי�  .1
ממשלתיי� בעניי� היק� העבודה הפרטית והפרקטיקה �הממשלתיי� והעירוניי�

הנציבות ומשרד הבריאות א� לא גיבשו את . הפרטית המותרת לבעלי תפקידי� אלה
 על מנהלי בתי עמדת� לנוכח המלצות מבקר המדינה בשאלה א� לא ראוי להחיל

בדומה לאלה שחלות על מנהלי� , חולי� אלה מגבלות בנושא העבודה מחו� לתפקיד
 על פי חוזר של הממונה על השכר והסכמי �לש� השוואה . בכירי� בקופות החולי�

2007עבודה מיוני 
6

מנהלי� בכירי� בארבע קופות החולי� מנועי� מלעסוק בכל , 
 עומד העיקרו� שעל מנהלי בתי החולי� של ביסוד דרישה זו. עבודה אחרת בשכר

כלכלית �הקופות להשקיע את מרב זמנ� בניהול בית החולי� במסגרת פעילות רפואית
, ח ויותר לשנה"שמושקעי� בה מחזורי כספי� של מאות מיליוני ש, חשובה ביותר

 . תו" העסקת מאות ואלפי עובדי�

 לקבוע כללי� מיוחדי� משרד הבריאות והנציבות ג� לא בחנו א� יש מקו� .2
ר "הנבדלי� מכללי התקשי, לנושא משרה בכירה כגו� מנהל בית חולי� ממשלתי

ובכלל זה כללי� המנחי� א� ראוי שמנהל בית , החלי� על רופא שהוא עובד מדינה
אפילו א� אינ� מעוררי� , מסחרי�בעלי אופי עסקי, חולי� יעסוק בעיסוקי� נוספי�

 . חשש לניגוד ענייני�

 הנציבות ומשרד הבריאות לא בחנו אילו השפעות ציבוריות �שר לאמור לעיל בהק
וכיצד הדבר , עשויות להיות לעיסוק� של מנהלי בתי חולי� בעבודות פרטיות רבות

לא נבחנה עמדת משרד מבקר , כמו כ�; עשוי להשפיע על תדמית השירות הציבורי
ת סדרי העסקת� של מנהלי ולפיה יש מקו� להפריד א, המדינה שהוצגה בדוח הקוד�

דהיינו ראוי כי מנהלי , בתי החולי� ממסגרת הסכמי השכר הקיבוצי של הרופאי�
 אשר מחד גיסא יבטיחו כי �בתי החולי� יועסקו על פי הסכמי שכר אישיי� 

ומאיד" גיסא יעגנו את חובת� לייחד את כל משאבי , המנהלי� יקבלו שכר כולל והוג�
למעט היק� סביר של שעות עבודה שיוקצו להוראת (חולי�  הזמ� שלה� לניהול בית ה

 ). רפואה וסיעוד במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה

 בנושא 2034התקבלה החלטת ממשלה , ב59בעקבות פרסו� דוח , 2010ביולי  .3
ולפיה עד , "כללי� לעבודות נוספות של רופאי� ומנהלי בתי חולי� בשירות המדינה"

שידו� בהיבטי� השוני� של , ת המדינה להקי� צוות בראשותו על נציב שירו15.11.10
אול� במועד סיו� ביקורת . סוגיית העבודות הפרטיות של רופאי� ומנהלי בתי חולי�

 .עדיי� לא הוק� הצוות) 2011אוקטובר (המעקב 

 נודע � כארבעה חודשי� לאחר כניסתו לתפקיד � 2011 התברר כי רק בספטמבר  .4
 . ר קיומה של החלטת הממשלה האמורהלנציב החדש על דב

 עבודת 2009ל משרד הבריאות דאז בפברואר "עשה מנכ, בעקבות בקשת הנציבות .5
מיפוי בנוגע לעבודותיה� מחו� לתפקיד של מנהלי בתי חולי� של קופות החולי� ושל 

אמנ� במהל" ביקורת המעקב טענה . בתי חולי� ציבוריי� שאינ� ממשלתיי�

__________________ 

שכר� של עובדי� בכירי� בקופות החולי� וחוזה "ל השכר והסכמי עבודה בנושא חוזר של הממונה ע  6
 . 3.2סעי, , 10.6.07�מ" אישי מיוחד להעסקת עובד בכיר בקופות החולי�
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 2011אול� בתשובתה מדצמבר , כי אי� בידיה המיפוי האמור, י�הנציבות כמה פעמ
א� שדוח המיפוי נשלח עוד , "מסיבות של טעויות אנוש"כי , הודתה הנציבות

מקרה זה מלמד על . הוא לא נדו�,  לנציב דאז ולעובדי� הנוגעי� בדבר2009בפברואר 
 . תפקוד לקוי של הנהלת הנציבות

ב צוי� כי לפי דיווח משרד 59 על דוח 2009מאי במסגרת הערות ראש הממשלה מ .6
שבו יצוינו כל , הבריאות אמור להיכנס לשימוש טופס אחוד המופק על ידי הנציבות

אול� במועד סיו� . פרטי העבודות הפרטיות שאישר המשרד לבעל תפקיד מסוי�
  עדיי� לא הכינו משרד הבריאות� מעל שנתיי� לאחר הדיווח דלעיל �ביקורת המעקב 

 . והנציבות את הטופס האחוד

 

 רוטשטיי�' עבודות מחו� לתפקיד של פרופ

ד .1 י ק פ ת ל  � ו ח מ ה  ד ו ב ע ת  ו ע ש ו ת  ו ר כ ת ש ה  � ק י  במועד סיו� :ה
רוטשטיי�' עבד פרופ) 2011אוקטובר (ביקורת המעקב 

7
בהיק� ,  בחמש עבודות פרטיות

עבודה היקפי שעות ה; ח לחודש" ש�20,000 שעות עבודה בשבוע ובשכר של כ�8של כ
 . ר"וההשתכרות האלה תואמי� את הוראות התקשי

ח .2 ו ו י ד ב ת  ו פ י ק ש ה ת  ר ב ג ה ב  " ר ו צ  בטופס הבקשה לקבלת היתר :ה
 הוא ציי� כי הבקשה היא 2009רוטשטיי� בספטמבר ' לעבודה פרטית שהגיש פרופ

זאת בלי , )חברת החזקות ושלוש חברות בת שלה(למת� ייעו� רפואי לארבע חברות 
. את היק� שעות העבודה ואת ההשתכרות בכל אחת מה�, העבודהלפרט את מהות 

רוטשטיי� למת� היתר עבודה ' משרד הבריאות והנציבות אישרו את בקשתו של פרופ
א� שהיא הוגשה בטופס אחד עבור ארבעה , לתקופה של חמש שני�, פרטית

רוטשטיי� ' הדבר פג� באפשרות לבחו� א� העסקתו של פרופ. מעסיקי� נפרדי�
ולא אפשר לבחו� , ר בנוגע להיק� עבודותיו הפרטיות"דה במגבלות שנקבעו בתקשיעמ

 . א� מתעורר מצב של ניגוד ענייני�

 

 ברבש' עבודות מחו� לתפקיד של פרופ

ברבש בשש עבודות מחו� ' עסק פרופ) 2011אוקטובר (במועד סיו� ביקורת המעקב 
 בדירקטוריוני� של שלוש  כהונה כחבר�ארבע מה� במסגרת עבודה פרטית ; לתפקיד

בתחומי� של , בי� היתר,  הפועלות�' וחברה ג' חברה ב',  חברה א�חברות פרטיות 
שאותה הפסיק בנובמבר , ועבודת הוראה במוסד חינוכי, פיתוח ציוד רפואי ותרופות

2011
8

' ברבש במת� ייעו� לחברה ד' במסגרת פרקטיקה פרטית עסק פרופ, כמו כ�. 
ברבש ' עוד עסק פרופ. ית עסקית בתחו� ייצור משקאות קלי�שג� היא חברה פרט

כמפורט , שבמועד סיו� הביקורת נעשתה ללא אישור', בעבודת ייעו� לחברה א
 .בהמש"

הוקמה ועדה משותפת לעיריית תל אביב , בהתא� לסיכו� ע� הנציבות, 2006בשנת 
 �להל� (תל אביב ולנציבות לצור" מת� היתרי� לעבודה פרטית לרופאי המרכז הרפואי 

 ).הוועדה המשותפת

__________________ 

 .2011רוטשטיי" למשרד מבקר המדינה מדצמבר ' על פי דיווחו של פרופ 7
 .2011ברבש למשרד מבקר המדינה מדצמבר ' על פי דיווחו של פרופ  8
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פ .1 ו ר פ ל  ש ו  י ת ו ד ו ב ע ב  � י נ י י נ ע י  ד ו ג י נ ת  ע י נ ש' מ ב ר  בטופס :ב
ברבש את בקשתו '  ציי� פרופ2009הבקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית מנובמבר 

�והמציא פרטי� על זיקות עסקיות', ג�ו' ב', לכה� כחבר בדירקטוריוני� של חברות א
כמו ;  אלה ובי� המרכז הרפואי תל אביב שהוא מנהלומחקריות בי� חברות�מסחריות

; ברבש כי אי� לו קשר להחלטות על רכש מוצרי� של אות� החברות' הצהיר פרופ, כ�
ייתכ� שבעתיד תבקש אחת "ברבש ג� הביא לידיעת הנהלת בית החולי� כי ' פרופ

ועל כ� , "לבצע מחקר קליני בבית החולי�] 'חברה בת של חברה ב[מהחברות 
 . החלטות לגבי שיתופי פעולה מחקריי� מתקבלות ללא מעורבותוה

ברבש עולה כי עלולה להיות זיקה בי� הגופי� שהוא מכה� בה� ' מדיווחיו של פרופ
לפיכ" היה ראוי שהוועדה המשותפת לא . כדירקטור ובי� המרכז הרפואי שהוא מנהל

תעשה בחינה אלא , כאמור לעיל, ברבש' תסתפק בהצהרות ובדיווחי� של פרופ
 �תעסוקתי � לרבות עבודות ייעו� רפואי�מפורטת של הזיקות בי� עיסוקיו הפרטיי� 

על , ובמידת הצור" תכי� הסדר כתוב למניעת ניגוד ענייני�, ובי� תפקידיו הציבוריי�
מנת להבטיח כי עבודותיו הפרטיות לא יגרמו לו להיות במצב של חשש לניגוד ענייני� 

פעולות , אול� על פי המסמכי� שבידי משרד מבקר המדינה. וריבמילוי תפקידו הציב
 .אלו לא נעשו

ת  .2 י ט ר פ ה  ד ו ב ע ת  ר ג ס מ ב  � ו ע י י ת  ו ד ו ב ע ל  ע ח  ו ו י ד י  ר ד ס
� ר ו ש י א ו ת  י ט ר פ ה  ק י ט ק ר פ  על פי המסמכי� שהומצאו למשרד מבקר :ו

שבה ', ברבש במת� ייעו� לחברה א' במועד סיו� ביקורת המעקב עסק פרופ, המדינה
 :כמפורט להל�', וכמו כ� בייעו� תעסוקתי לחברה ד, � כחבר דירקטוריו�הוא משמש ג

א ה  ר ב ח ל  � ו ע י טק �ברבש במת� ייעו� בתחו� ביו'  עסק פרופ2006 משנת :'י
 אישרה עיריית 2006בפברואר ; נוס� על כהונתו כחבר בדירקטוריו� שלה', לחברה א

, מסגרת עבודה פרטיתברבש לעסוק בעבודה זו ב' תל אביב והוועדה המשותפת לפרופ
בכפו� למגבלות החלות על עבודות פרטיות על פי נוהל העירייה ובכפו� להוראות 

ברבש קיבל אישור ' הביקורת העלתה כי א� שפרופ. ר בדבר עבודה פרטית"התקשי
ברבש לעסוק ' המשי" פרופ, 2010שתוקפו פג עוד בפברואר ' לעסוק בייעו� לחברה א

 .  לכ" מגור� מוסמ" כנדרשבעבודה זו בלי לבקש אישור

ד ה  ר ב ח ל  � ו ע י ברבש בקשה לקבלת היתר לייע� '  הגיש פרופ2010 בדצמבר :'י
אלא , א" את הבקשה הוא לא הגיש לוועדה המשותפת ולעיריית תל אביב', לחברה ד

, ל למשאבי אנוש"ל המרכז הרפואי וסמנכ" סמנכ�רק לשני עובדי המרכז הרפואי 
ברבש לעובדי� שכפופי� לו ' פנייתו של פרופ. אותה ואלה אישרו �שכפופי� לו 

כדי שאלה יאשרו את בקשתו לעבוד , מתוק� תפקידו כמנהל המרכז הרפואי תל אביב
ומקשה עליה� לקבל החלטה שאיננה , אינה תקינה, בשכר בחברה מסחרית פרטית

 . נגועה בשיקולי� זרי�

פ .3 ו ר פ ת  נ ו ה ו' כ י כ ש  ב ר �"ב ו י ר ו ט ק ר י ד  אישרה 2007 בפברואר :ר 
 חברה �' ברבש לכה� כחבר בדירקטוריו� של חברה ה' מועצת עיריית תל אביב לפרופ

 לרשות לניירות ער" 2010מאפריל ' אול� על פי דיווח של חברה א. 'בת של חברה א
ר הדירקטוריו� של חברה "ברבש כיה� כיו' פרופ, מ"א בע"ולבורסה לניירות ער" בת

 ולא כחבר בו�' ה
9

ברבש לעבודה זו הוא התחייב כי א� יחול '  פרופבהיתר שקיבל. 

__________________ 

 .2009ר דירקטוריו" החברה ביוני "ברבש הפסיק את כהונתו כיו' פרופ  9
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הוא ) 'בשיעור ההשתכרות וכו, שינוי בשעות העבודה(שינוי בתנאי עבודתו הנוספת 
 .א" בפועל הוא לא עשה כ�, יודיע על כ" לעירייה

לשינוי . ברבש לדווח על השינוי בתפקידו' משרד מבקר המדינה מעיר כי היה על פרופ
ר דירקטוריו� נבדלת מכהונת חבר " כהונה בתפקיד של יוזה נודעת חשיבות שכ�

בי� . ר דירקטוריו� סמכויות נרחבות מאלה של חבר דירקטוריו�"ליו; דירקטוריו�
ר מעורב בקביעת תכנית הפעולה של החברה ובקבלת החלטות לגבי "היו, היתר

 . פעולות ועסקאות הטעונות אישור דירקטוריו� לפי התקנו�

 

 סיכו� והמלצות

, משרד מבקר המדינה חוזר ומדגיש את העקרונות וההמלצות שנקבעו בדוח הקוד�
שלפיה� יש לשקול ולבחו� א� ראוי להפריד את סדרי העסקת� של מנהלי בתי 

וכ� יש לבחו� את ; החולי� ממסגרת הסכמי השכר הקיבוציי� של כלל הרופאי�
 יבטיחו מת� שכר אשר, האפשרות לקבוע הסכמי שכר אישיי� למנהלי בתי החולי�

כולל והוג� ובה בעת יעגנו את חובת� של מנהלי בתי החולי� לייחד את מרב זמנ� 
למעט היק� סביר של שעות שיוקצו להוראת רפואה וסיעוד (לניהול בית החולי� 

כמו כ� יש להגביר את הבקרה על עבודה נוספת ). במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה
 .בודה כזאתשל מנהלי בתי חולי� שעובדי� בע

 

♦ 
 

  מבוא

עסק בסוגיות של ) ב59 הדוח הקוד� או דוח �להל�  (10של מבקר המדינה' ב59דוח שנתי  .1
 עבודות מחו� �להל� (ר "כהגדרת� בתקשי,  עבודה פרטית ופרקטיקה פרטית�עבודה מחו� לתפקיד 

מנהל המרכז , �זאב רוטשטיי' פרופ:  של שני מנהלי מרכזי� רפואיי� מהגדולי� במדינה�) לתפקיד
שהוא בית חולי� , 11) המרכז הרפואי שיבא�להל� (תל השומר , ש חיי� שיבא"הרפואי המשולב ע

 �להל� (יפו �תל אביב, מנהל המרכז הרפואי תל אביב על ש� סוראסקי, גבי ברבש' ופרופ; ממשלתי
שגורמי בי� היתר העלה הדוח . 13ממשלתי�שהוא בית חולי� עירוני, 12)המרכז הרפואי תל אביב

לא ) מ" הנציבות או נש�להל� ( משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה �) הרגולציה(האסדרה 
 בנוגע לסוגיה שעניינה קביעת �2004 ו2003השלימו את עבודת המטה שבה התחילו עוד בשני� 

ה� במסגרת עבודה פרטית וה� במסגרת , כללי� לאסדרת עבודה נוספת של מנהלי בתי החולי�
כמו כ� היה אפשר ללמוד מהדוח על היעדר דיווח והיעדר שקיפות בבקשות של .  פרטיתפרקטיקה

 . מנהלי בתי החולי� לקבלת היתרי עבודה פרטית

__________________ 

�493' עמ, "עבודות מחו� לתפקיד של מנהלי בתי חולי�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , מבקר המדינה  10
506. 

 . 2004זאב רוטשטיי% מכה% כמנהל המרכז הרפואי שיבא מאוקטובר ' פרופ  11
למעט שנתיי� וחצי שבה% כיה% , 1993אביב משנת �נהל המרכז הרפואי תלגבי ברבש מכה% כמ' פרופ  12

1999�1996בשני� (ל משרד הבריאות "כמנכ.( 
ר חלות על עבודות מחו� לתפקיד של מנהלי� ורופאי� בבתי חולי� "מגבלות דומות לאלה שבתקשי  13

 . למעט הגבלת ההשתכרות, ממשלתיי��עירוניי�
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במר� , ]נוסח משולב [�1958ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) א(16בהתא� להוראות סעי(  .2
 שולח� הכנסת את על, בש� ממשלת ישראל, מר אהוד אולמרט,  הניח ראש הממשלה דאז2009

 הערות �להל� " (של מבקר המדינה' ב59הערות ראש הממשלה לדי� וחשבו� השנתי מספר "הספר 
עבודות מחו� לתפקיד של מנהלי בתי "לנושא , בי� היתר, הערות אלה התייחסו). ראש הממשלה

 ".חולי�

שרד  עשה משרד מבקר המדינה מעקב אחר הפעולות שנקטו מ2011אוקטובר �בחודשי� מאי
 �פרסונלי �מערכתי וה� במישור הפרטני� ה� במישור הכללי�הבריאות והנציבות לתיקו� הליקויי� 

. 14ברבש' רוטשטיי� ושל פרופ' בנוגע לסדרי הדיווח והאישור בעניי� העבודות הפרטיות של פרופ
 יפו�בדיקות השלמה נעשו בעיריית תל אביב. הביקורת נעשתה בעיקר במשרד הבריאות ובנציבות

 :להל� פירוט הממצאי�. ובאג( התקציבי� במשרד האוצר

 

 

  מערכתיי	�נושאי	 כלליי	 

היעדר כללי� אחידי� ועדכניי� בדבר העסקת� של מנהלי בתי החולי� 

 בעבודות מחו� לתפקיד 

כל עבודה המכניסה שכר או עיסוק בעסק שמטרתו היא "עבודה פרטית היא , 15ר"על פי התקשי
כל עבודה או , לרבות,  וזאת מחו� למסגרת עבודתו של העובד בשירותקבלת הכנסה או רווחי�

בי� א� ה� נעשי� באופ� זמני ובי� א� נעשי� באופ� , בי� א� ה� נעשי� דר/ קבע, עיסוק כאמור
בתנאי שהעובד אינו פעיל באיזה צורה , למעט רכישת מניות בחברה או חלק בשותפות; פעמי�חד

מת� טיפול "היא " פרקטיקה פרטית", ר"על פי התקשי, כמו כ�". שהיא בניהול החברה או השותפות
שנמצאה בבעלותו , במסגרת קליניקה פרטית, לרבות יעו� רפואי, תמורת תשלו�, או שירות רפואי/ו

 ". באחת מקופות החולי�, לרבות מת� שירותי� או העסקה בדר/ אחרת כרופא עצמאי... של הרופא 

אי� עובד : ובה�, יגי� בנושא עבודה פרטית של עובדי מדינהר מגדיר תנאי� ומטיל סי"התקשי
לא יינת� היתר ; רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית מחו� לתפקידו אלא א� כ� קיבל היתר לכ/

לעבודה פרטית לכמה שעות בשבוע א� מספר� בתוספת השעות הנוספות שאושרו לעובד במשרד 
א� העובד , וכ�; בודתו הקבוע של העובד ממכסת שעות העבודה הנהוגות במקו� ע25%עולה על 

 ממשכורתו 50%) א: (למעלה מהגבוה מבי� שני אלה] מעבודתו הפרטית[עשוי להשתכר "
ר אינו מטיל "התקשי". מחצית מהשכר הממוצע במשק) ב(; החודשית הכוללת במקו� עבודתו

לא יינת� , ר"שיעל פי הוראות התק. מגבלות על היק( שעות העבודה וההשתכרות מפרקטיקה פרטית
במסגרת שעות העבודה הנהוגות במקו� עבודתו "היתר לעסוק בעבודה פרטית ובפרקטיקה פרטית 

 .16"של העובד

� רוב מנהלי בתי החולי� הממשלתיי� והעירוניי�2004�2008הדוח הקוד� העלה כי בשני�  .1
 �תחו� ההוראה בעיקר ב, ממשלתיי� לא עסקו כלל בעבודות פרטיות או עסקו בה� בהיק( מוגבל

ברבש עסקו ' רוטשטיי� ופרופ' לעומת זאת נמצא כי פרופ. היינו מת� הרצאות בבתי ספר לרפואה

__________________ 

�ר אית% חי"החליפו בתפקיד ד; 2009�2003ל משרד הבריאות בשני� "נכאבי ישראלי כיה% כמ' פרופ  14
רוני '  החליפו בתפקיד פרופ2010במאי ; 2010� ו2009ל משרד הבריאות בשני� "שכיה% כמנכ, ע�

 . גמזו

 .ר" בתקשי42.402פסקה   15

 .ר"בתקשי) פרקטיקה פרטית (42.431�ו) עבודה פרטית (42.415פסקאות   16
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בכלל זה העלה הדוח הקוד� כי ; עסקי� במגזר הפרטי�רוב� , בעבודות רבות שלא במסגרת תפקיד�
 ר בנוגע להיק( שעות העבודה"זאב רוטשטיי� חרג חריגה ניכרת מהוראות התקשי' פרופ

, גבי ברבש מסר מידע חלקי בלבד על מהות העבודה הפרטית' וכי פרופ, וההשתכרות מעבודות אלו
וכ� כי הוא הגיש בקשות לקבלת , על היק( שעות העבודה מחו� לתפקיד ועל ההשתכרות ממנה

לאחר , בעיקר בנוגע לכהונתו כחבר בדירקטוריוני� של חברות פרטיות, היתרי� לעבודה פרטית
 . ת עבודתו בחברות אלהשכבר החל א

נוכח ממצאי הביקורת דלעיל ציי� משרד מבקר המדינה בדוח הקוד� כי לדעתו על משרד הבריאות 
והנציבות לבצע עבודת מטה שבמסגרתה ייבח� מכלול של סוגיות בנוגע לעבודה פרטית 

עת על עוד ציי� משרד מבקר המדינה שראוי לתת את הד; ולפרקטיקה פרטית של מנהלי בתי חולי�
ממשלתיי� ועל מנהלי �גיבוש כללי� אחידי� שיחולו על מנהלי בתי חולי� ממשלתיי� ועירוניי�

וכ� על ההשפעות הציבוריות של ריבוי היתרי העבודה הפרטית , 17בתי חולי� של קופות החולי�
  .שקיבלו מנהלי בתי החולי� ואת השפעת� על תדמית השירות הציבורי

במסגרת עבודת המטה " דיווח משרד הבריאות כי 2009לה ממר� במסגרת הערות ראש הממש .2
, תועלה סוגיית עבודת� הפרטית של מנהלי בתי החולי�, אותה מובילה נציבות שירות המדינה

מאמצת את "ג� הנציבות דיווחה כי היא ...". ובסיומה יקבעו כללי� אחידי� לכלל בתי החולי�
בנושא ,  משרד הבריאות ונציבות שירות המדינהעמדת הביקורת בנושא השלמת עבודת המטה של

 ".עבודה פרטית של מנהלי בתי החולי� ותפעל בהתא�

מעל לשנתיי� וחצי לאחר פרסו� ממצאי הדוח , )2011אוקטובר (במועד סיו� ביקורת המעקב  .3
המערכתיי� �הנציבות ומשרד הבריאות עדיי� לא בחנו ולא סיכמו את הנושאי� הכלליי�, הקוד�
 : האלה

)‡(  ˙ÈË¯Ù‰ ‰„Â·Ú‰ Û˜È‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏÏÎ ÂÓÒ¯Ù ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ˙Â·Èˆ�‰
ÌÈÈ�Â¯ÈÚ‰Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�ÓÏ ˙¯˙ÂÓ‰ ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰Â-ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ .

 ‰Ï‡˘· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ÁÎÂ�Ï Ì˙„ÓÚ ˙‡ Â˘·È‚ ‡Ï Û‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ˙Â·Èˆ�‰
�· ˙ÂÏ·‚Ó Ì‰ÈÏÚ ÏÈÁ‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï Ì‡„È˜Ù˙Ï ıÂÁÓ ‰„Â·Ú‰ ‡˘Â , ˙ÂÏÁ˘ ‰Ï‡Ï ‰ÓÂ„·

ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÏ‰�Ó ÏÚ . ‰„Â·Ú ÈÓÎÒ‰Â ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ï˘ ¯ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ
 È�ÂÈÓ200718 , ˙¯Á‡ ‰„Â·Ú ÏÎ· ˜ÂÒÚÏÓ ÌÈÚÂ�Ó ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ Ú·¯‡· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÏ‰�Ó
¯Î˘· ,˜˘‰Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó ÏÚ˘ ‡Â‰ ÂÊ ‰˘È¯„ ˙ÒÒ·˙Ó ÂÈÏÚ˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰Â ·¯Ó ˙‡ ÚÈ

˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÏÂ‰È�· Ì�ÓÊ-¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á ˙ÈÏÎÏÎ , ‰· ÌÈÚ˜˘ÂÓ˘
˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï˘ ÌÈÙÒÎ È¯ÂÊÁÓ"‰�˘Ï ¯˙ÂÈÂ Á ,ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏ‡Â ˙Â‡Ó ˙˜ÒÚ‰ ÍÂ˙ . 

)·( ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ Â�Á· ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
 ÔÂ‚Î ‰¯ÈÎ· ‰¯˘Ó ‡˘Â�ÏÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï‰�Ó ,È˘˜˙‰ ÈÏÏÎÓ ÌÈÏ„·�‰" ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ¯
‰�È„Ó „·ÂÚ ‡Â‰˘ ‡ÙÂ¯ , ˜ÂÒÚÈ ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï‰�Ó˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÌÈÁ�Ó‰ ÌÈÏÏÎ ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˜ÂÒÈÚ· ,È˜ÒÚ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ·-È¯ÁÒÓ ,ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ Ì�È‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ .
 ˙ÂÈÂ˘Ú ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏÈ‡ ÔÁ·� ‡Ï ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� È˙· ÈÏ‰�Ó Ï˘ Ì˜ÂÒÈÚÏ ˙ÂÈ‰Ï

È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÈÓ„˙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÈÂ˘Ú ¯·„‰ „ˆÈÎÂ ˙Â·¯ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú· ÌÈÏÂÁ . 

__________________ 

מכבי שירותי בריאות ;  בתי חולי� כלליי�8מה� ,  בתי חולי�14 �י בריאות כללית בבעלות שירות  17
; שבבעלותה בתי חולי� פרטיי�, "אסותא מרכזי� רפואיי�" מהמניות הרגילות של 95%�מחזיקה בכ

 ".משגב לד"" בית חולי� �בבעלות קופת חולי� מאוחדת 

� של עובדי� בכירי� בקופות החולי� וחוזה שכר"חוזר של הממונה על השכר והסכמי עבודה בנושא   18
 . 3.2סעי' , 10.6.07�מ" אישי מיוחד להעסקת עובד בכיר בקופות החולי�
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 ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È¯„Ò ˙‡ „È¯Ù‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÁ·� ‡Ï Ì‚ ÍÎ ·˜Ú
ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ÈˆÂ·È˜‰ ¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓÓ ; ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�ÓÏ˘ ÍÎÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡Â

ÈÓÎÒ‰ ÂÈ‰È ÌÈÈ˘È‡ ¯Î˘ -Ô‚Â‰Â ÏÏÂÎ ¯Î˘ ÂÏ·˜È ÌÈÏ‰�Ó‰ ÈÎ ÂÁÈË·È ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ¯˘‡  ,
 ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÏÂ‰È�Ï Ì‰Ï˘ ÔÓÊ‰ È·‡˘Ó ÏÎ ˙‡ „ÁÈÈÏ Ì˙·ÂÁ ˙‡ Â�‚ÚÈ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ- 

 ˙Â„ÒÂÓ ˙¯‚ÒÓ· „ÂÚÈÒÂ ‰‡ÂÙ¯ ˙‡¯Â‰Ï Âˆ˜ÂÈ˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ Ï˘ ¯È·Ò Û˜È‰ ËÚÓÏ
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï . 

 

 

 יי� בבקרה של הנהלת הנציבותביצוע החלטת הממשלה וליקו�אי

È‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·-È‡Â ÏÈÚÏ„ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÌÂÈÒ- ÌÈÏÏÎ ÌÂÒ¯Ù
È‡ ˙�ÈÁ·· Ì‚ Ì‰ ÌÈÈ�Î„Ú- ‡˘Â�· ˙˘¯ÂÙÓ ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·" ˙Â„Â·ÚÏ ÌÈÏÏÎ

‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÏ‰�ÓÂ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˙ÂÙÒÂ�" ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : 

1. È ‡-‰  ˙ Ë Ï Á ‰  Ú Â ˆ È ·‰ Ï ˘ Ó Ó: 2034 התקבלה החלטת ממשלה 2010 ביולי ,
 :כדלהל�

להנחות את נציב שירות המדינה להקי� צוות בי� משרדי בראשותו לעניי� רופאי� .  1"
 עבודות מחו  "להל� (ומנהלי בתי חולי� בשירות המדינה שעובדי� מחו  לשירות המדינה 

ל משרד "מנכ, י לממשלהשחבריו יהיו היוע  המשפט, )לתפקיד של מנהלי בתי חולי�
הממונה על השכר במשרד האוצר והממונה על התקציבי� במשרד האוצר או , הבריאות
לרבות הוראות לעניי� פיקוח , הצוות יקבע כללי� לעניי� עבודות נוספות.  2;   נציגיה�

 ימי� ממועד 120הצוות יגיש את המלצותיו לממשלה בתו' .  3;   ואכיפת הכללי� כאמור
 ". לטה זוקבלת הח

¯ÓÂÏÎ , „Ú ÌÈ˜‰Ï ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ� ÏÚ ‰È‰15.11.10 ÌÈË·È‰· ÔÂ„È˘ Â˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ 
ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÏ‰�Ó Ï˘Â ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙Â„Â·Ú‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ , ˙‡ ÌÈÈÒÏ

‰Ï˘ÓÓÏ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˘È‚‰ÏÂ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡) ¯·ÂË˜Â‡
2011 (˙ÂÂˆ Ì˜Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÔÈ· -·Èˆ�‰ ˙Â˘‡¯· È„¯˘Ó . 

החלטת הממשלה " כי 2011מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר , מר שמואל הולנדר, הנציב דאז
היא לא הובאה מעול� לידיעתי ומעול� לא ראיתי . סמו' לפרישתי מתפקידי, ככל הנראה, ניתנה

ממילא . לחת� אליח הביקורת שש"על קיומה נמצאתי למד רק מקריאת דו. אותה או שמעתי שניתנה
 ". לא יכולתי לבצעה או לעדכ� את מחליפי על קיומה

אג( התקציבי� השיב כי החלטת הממשלה האמורה התקבלה במסגרת ההחלטות הנלוות לתקציב 
נציבות שירות המדינה הייתה שותפה מלאה בגיבוש וניסוח "וכי , 2012" ו2011המדינה לשני� 

 פנה אג( 2011בראשית שנת . הפי  לה את נוסח ההחלטהלא היה צור' ל, החלטת הממשלה ועל כ�
התקציבי� לממלא מקו� נציב שירות המדינה בנושא והנושא נדו� בשיחות ובישיבה שהתקיימה 

לבסו( החליט ממלא מקו� הנציב לדחות את מינוי הצוות עד ]. 2011[ במר  2בלשכת הנציב ביו� 
 ...".� לחלוק על החלטה זונציי� כי לא מצאנו לנכו. לאחר מינוי נציב קבוע
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2.  Ú Â ˆ È ·  Ï Ú  ˙ Â · È ˆ � ‰  ˙ Ï ‰ � ‰  Ï ˘  ‰ ¯ ˜ · · Â  Á Â ˜ È Ù ·  Ì È È Â ˜ È Ï
‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˙ Ë Ï Á ‰: „Ú ÈÎ ÔÈÂˆÈ 31.10.10 ¯„�ÏÂ‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó ·Èˆ�Î Ô‰ÈÎ ) ÔÏ‰Ï- 

Ê‡„ ·Èˆ�‰( ;„È˜Ù˙· ÂÙÈÏÁÓ ,ÔÈÈ„ ‰˘Ó ¯Ó , È‡Ó· ·Èˆ�‰ „È˜Ù˙· Ô‰ÎÏ ÏÁ‰2011)  ÔÏ‰Ï
-˘„Á‰ ·Èˆ�‰  .( 

)‡( ˙¯Â˜È· ÍÏ‰Ó· ¯·ÓËÙÒ· ˜¯ ÈÎ ¯¯·˙‰ ·˜ÚÓ‰ 2011 - ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î 
 „È˜Ù˙Ï ˘„Á‰ ·Èˆ�‰ Ï˘ Â˙ÒÈ�Î-‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ¯·„ ÏÚ ÂÏ Ú„Â�  ,

„ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ� ÌÚ ‰„Â·Ú ˙˘È‚Ù ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ , ˙¯‚ÒÓ·
·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· . 

)·( ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·Èˆ�‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡È·‰ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰ ˙Ï‰�‰
 ˙Ï‰�‰ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯„Ò· ÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ˙„ÓÏÓ ‡˘Â�· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˘„Á‰

˙Â·Èˆ�‰ . 

בתחילה החליט נציב שירות המדינה "...  השיבה הנציבות למשרד מבקר המדינה כי 2011בדצמבר 
. ות בקשר לכ' וא( סוכ� על הרכבל משרד הבריא"לכונ� צוות יעודי לנושא וא( בא בדברי� ע� מנכ

הסתבר כי קיימת ] 2011בעקבות פגישה ע� נציגי משרד מבקר המדינה בספטמבר [אלא שאז 
 ". פי ההרכב המוצע בה"החלטת ממשלה והוחלט לפעול על פיה ועל

בדבר התרעה ועדכו� הנציב בכל הקשור למעקב , אשר לכשל הבקרה"עוד השיבה הנציבות כי 
הנחה את היוע  המשפטי , ד משה דיי�"עו, נציב שירות המדינה הנוכחי, ממשלהוביצוע החלטות 

� בכל הקשור למעקב "� למנות עובד מטעמו שיעקוב ויעדכ� את הנציב והיוע  המשפטי לנש"לנש
 ".וביצוע החלטות המתייחסות לנציבות שירות המדינה

 של הנציב לבחינת כללי�  צוות בראשותו2011לאחר סיו� הביקורת ובעקבותיה הוק� בנובמבר 
 הצוות או הצוות בראשות "להל� (לעבודות נוספות של רופאי� ומנהלי בתי חולי� בשירות המדינה 

הצוות קיי� שתי ,  למשרד מבקר המדינה2012על פי מסמכי� שהמציאה הנציבות בינואר ). הנציב
כמות : ונו בישיבות אלהבי� הנושאי� שנד. 2012 ובינואר 2011ישיבות בנושאי� האמורי� בדצמבר 

שאות� מבצעי� ) עבודה בתאגיד, פרקטיקה פרטית, עבודה פרטית(והיק( העבודות מחו  לתפקיד 
הוראת ; בהתייחס לפרקטיקה פרטית" ייעו  רפואי"הגדרת המושג ; רופאי� ומנהלי בתי חולי�

 .ני�וקביעת כללי� למניעת ניגוד עניי; רופאי� בבתי ספר לרפואה ובבתי ספר לאחיות

 

 

 סדרי� לגבי מיפוי עבודות שמחו� לתפקיד ולגבי הפקת טופס אחוד�אי

1. Ì È Ï Â Á ‰  È ˙ ·  È Ï ‰ � Ó  Ï ˘  „ È ˜ Ù ˙ Ï  ı Â Á Ó  ˙ Â „ Â · Ú  È Â Ù È Ó: בתשובת 
הנציבות למשרד מבקר המדינה בנוגע לדוח הקוד� נמסר כי היא החליטה לבחו� את העקרונות 

, נהלי בתי החולי� הממשלתיי�המנחי� למת� היתרי� לעבודה פרטית או לפרקטיקה פרטית למ
את המצב העובדתי הנהוג והקיי� בשטח לגבי "ל משרד הבריאות למפות "ולצור' כ' ביקשה ממנכ

בהערות ראש הממשלה צוי� שמשרד , ואכ�". כלל המנהלי� הכלליי� של בתי החולי� באר 
פרטית ועבודה  מיפה את המצב הנהוג והקיי� בנושא פרקטיקה 19ל המשרד"מנכ"הבריאות דיווח כי 

 ". 2009 בפברואר 1המיפוי ועמדות הקופות הועברו לנציב שירות המדינה ביו� . פרטית

__________________ 

 .אבי ישראלי'  פרופ�ל המשרד דאז "מדובר במנכ  19
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¯ÂÓ‡Î ÈÂÙÈÓ‰ ˙‡ ÁÏ˘ ‡Â‰ ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÁÂÂÈ„ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÍÏ‰Ó· , ÂÏÈ‡Â
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È�ÙÏ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰�ÚË ˙Â·Èˆ�‰ , È‡Ó· ‰Ê ÏÏÎ·Â2011 ¯·ÓËÙÒ·Â 

2011 , ÈÎ" ‰È„È· ÔÈ‡ÈÂÙÈÓ "Î�Ó ‰˘Ú˘"˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï . ‰È˙Â�ÚË ÈÙÏ ‡Ï˘ ÌÏÂ‡
˙ÂÓ„Â˜‰ , ¯·Óˆ„Ó ‰˙·Â‚˙·2011 ÈÎ ˙Â·Èˆ�‰ ‰˙„Â‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÏÚ 

" ¯‡Â¯·Ù·2009ÙÂ¯Ù ÁÏ˘  ' ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙ÓÏ˘‰ Í¯ÂˆÏ ÈÂÙÈÓ‰ ÁÂ„ ˙‡ ÈÏ‡¯˘È
¯·Ú˘Ï ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ�Ï ÌÎÒÂÓÎ ,ÂÚ"¯„�ÏÂ‰ Ï‡ÂÓ˘ „ ,¯‚¯· ·˜ÚÈ ¯ÓÏ , ‰�˘Ó‰

¯�È˜ ÈÒÂÈ ¯ÓÏÂ ·Èˆ�Ï ,˘�· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰Â ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ� Ô‚Ò"Ó .
˘Â�‡ ˙ÂÈÂÚË Ï˘ ˙Â·ÈÒÓ ,˘�Ï ÁÏ˘� ÈÂÙÈÓ‰ ÁÂ„˘ Û‡"Ì ,ÔÂ„� ‡Ï ‡Â‰ ."‰Ê ÚÂ¯È‡ Ì‚ ,

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÚ ÛÒÂ� ,˙Â·Èˆ�‰ ˙Ï‰�‰ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯„Ò· ÈÂ˜ÈÏ ÏÚ „ÓÏÓ. 

ÂÏ·‚Ó ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÈÂÙÈÓ‰Ó ˙ÂÙÂ˜ Ï˘ ÌÈÏÂÁ È˙·· ÌÈÏ‰�Ó Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú È·‚Ï ˙
 ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ Ì�È‡˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂÁ È˙··Â ÌÈÏÂÁ‰) ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ¯·„‰˘ „·Ï·Â

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰( , ¯ÙÒÓ ÏÚ ‰Ï·‚Ó ˘È ˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘· ÌÏÂ‡
È˘˜˙· ‰Ú·˜�˘ ‰Ï·‚ÓÏ ‰ÓÂ„· ˙ÂÚ˘‰"‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯20 . Ê‡„ ·Èˆ�‰ „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÔÈÈˆ

 ¯·Ó·Â�Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó2011 ÈÎ "ÙÂ¯ÙÓ ÈÂÙÈÓ‰ È‡ˆÓÓ ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú· ' ÈÏ‡¯˘È
) ¯‡Â¯·Ù·2009 ( ÔÈÈ�Ú· ˙Â¯ÈÓÁÓ ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï ˙ÈËÙ˘Ó ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡˘ È˙Ú„ ‰˜ÊÁ˙‰

‰Ê ,È„„ˆ „Á ÔÙÂ‡·Â ,ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó È·‚Ï." 

2. È ‡-„ Â Á ‡  Á Â Â È „  Ò Ù Â Ë  ˙ ˜ Ù לה ג� שאי� במשרד הבריאות  הדוח הקוד� הע:‰
ובנציבות פירוט מלא בנוגע לעבודות מחו  לתפקיד של מנהלי בתי החולי� ולהיקפ� של עבודות 

 יש בו כדי לפגוע בסדרי הפיקוח והבקרה על היקפי שעות "הביקורת ציינה כי היעדר המידע . אלה
ליכי קבלת החלטות וכ� היה בו כדי לפגוע בתה, העבודה מחו  לתפקיד ועל ההשתכרות ממנה

 .  זאת משו� שהחלטות אלה מתקבלות על בסיס מידע חלקי בלבד"בעניי� מת� היתרי עבודה פרטית 

 ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÂˆ Ì„Â˜‰ ÁÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰·" Ò�ÎÈ‰Ï ¯ÂÓ‡
‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� È„È ÏÚ ˜ÙÂÓ‰ „ÂÁ‡ ÒÙÂË ˘ÂÓÈ˘Ï , ‰˘˜· ÏÎ ÌÈ�ÈÂˆÓ ÂÈ‰È Â·

‰„Â·ÚÏ „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙Â„Â·Ú‰ ¯‡˘ Ì‚Â ˙ÈË¯Ù ]˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ."[
 ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ÌÏÂ‡- ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ 

 ÏÈÚÏ„ ÁÂÂÈ„‰ ¯Á‡Ï- ‰˘˜· Ï˘ „ÂÁ‡ ÒÙÂË ˙Â·Èˆ�‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Â�ÈÎ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú 
‡ÏÓ ËÂ¯ÈÙ Â·Â „È˜Ù˙Ï ıÂÁÓ ‰„Â·Ú ¯˙È‰Ï¯˙È‰‰ ˘˜·˙Ó ‰¯Â·Ú˘ ‰„Â·Ú‰ Ï˘  , „ˆÏ

 ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ· ˘˜·Ó‰ ˜ÒÚ Ô‰·˘ „È˜Ù˙Ï ıÂÁÓ ˙Â„Â·Ú‰ ¯‡˘ Ï˘ ‡ÏÓ ËÂ¯ÈÙ
¯˙È‰Ï . 

במסגרת המלצות הביקורת " נמסר כי 2011בתשובתה של הנציבות למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
יש בקשה לעבודה שיעמוד לרשות כל עובד המבקש להג, הוצע לבנות טופס מקוו�, ]הפנימית[

בטופס המכוו� . באופ� שפרטי המבקש ופרטי העבודה הפרטית יוזנו למערכת הממוחשבת, פרטית
בדר' זו יהיה אפשר לערו' פיקוח , שיהיה מקושר למערכת הממוחשבת יושתלו בקרות לוגיות

 2012בתשובה נוספת מפברואר ". ובקרה בכל תהלי' העבודה מרגע הגשת הבקשה ועד לאישורה
רה הנציבות כי במהל' גיבוש הטופס המקוו� התעוררו חילוקי דעות הנוגעי� לסוגיית ניגוד מס

סוגיה זו תידו� ותוכרע במסגרת ; הענייני� בי� הפרקטיקה הפרטית לעבודת הרופא בבית החולי�
 . דיוני הצוות בראשות הנציב

__________________ 

לא יינת+ היתר לעבודה פרטית לכמה שעות בשבוע א� מספר+ בתוספת השעות , ר"על פי התקשי  20
 ממכסת שעות העבודה הנהוגות במקו� עבודתו הקבוע 25%שרד עולה על הנוספות שאושרו לעובד במ

 .של העובד
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 עקרונות והמלצות בנוגע להסדרת עבודת� של מנהלי בתי חולי� 

ר המדינה העלה בדוח הקוד� סוגיות עקרוניות וכ� המלצות בדבר אופ� הסדרת עבודת� משרד מבק
במכתבו של משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה ממאי . מחו  לתפקיד של מנהלי בתי החולי�

"בנושאי� כלליי� :לטיפולו בתיקו� הליקויי� שהועלו בדוח הקוד� כלהל� הוא התייחס 2011
הסוגיה עלתה מספר . טר� השלימו עבודת המטה] הנציבות[מ " ונשמשרד הבריאות"מערכתיי� 

עוד ציי� ". פעמי� והמשרד ממתי� לנציב החדש על מנת להעלות את הנושא על סדר היו� מחדש
יש לאפשר לבעלי תפקידי� הוראה באוניברסיטאות בהתא� לכללי "המשרד כי הוא סבור ש

כשרה לאחיות ורופאי� בבתי ספר לרפואה ר מאפשר מת� אפשרות להוראה וה"התקשי. ר"התקשי
הנחיה זו מבוססת על החשיבות הרבה שהמשרד רואה בהעשרה . וסיעוד ג� בזמ� שעות עבודה

והכשרה של הדורות הבאי� בנושאי� רפואיי� על ידי אלה שנמצאי� בחוד החנית של המערכת 
 ".הרפואית

 ÏÈÚÏ„ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙„ÓÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ¯˘Ù‡Ï ˘È ‰ÈÙÏÂ 
„ÂÚÈÒÂ ‰‡ÂÙ¯Ï ¯ÙÒ È˙·· ‰¯˘Î‰Â ‰‡¯Â‰ ˙Â„Â·Ú ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ,

È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·Â ¯È·Ò Û˜È‰·" ¯-‰ÈÂ‡¯Â ‰�ÂÎ� ‡È‰  , ˘È˘ ‰Ï‡˘‰ ÂÊ ‡Ï Í‡
ÔÂÁ·Ï .Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ‰ÏÚ‰˘ ÈÙÎ , ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï‰�Ó˘ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ ˘È

 Â�ÓÊ ·¯Ó ˙‡ „ÁÈÈÈ˜ÒÚ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˜ÂÒÈÚ· ˜ÂÒÚÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÏÂ‰È�Ï-
È¯ÁÒÓ ,ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ Ì�È‡ ‰Ï‡ Ì‡ Ì‚ ; ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·

) ¯·ÂË˜Â‡2011 (ÂÊ ‰�ÈÁ· ‰˙˘Ú� ‡Ï ÔÈÈ„Ú. 

Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰Â ˙Â�Â¯˜Ú‰ ˙‡ ˘È‚„ÓÂ ¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
Â˜˘Ï ˘È Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È¯„Ò ˙‡ „È¯Ù‰Ï ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ï

ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÏÎ Ï˘ ÈˆÂ·È˜‰ ¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓÓ ; ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ÔÎÂ
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�ÓÏ ÌÈÈ˘È‡ ¯Î˘ ÈÓÎÒ‰ , ˙Ú· ‰·Â Ô‚Â‰Â ÏÏÂÎ ¯Î˘ Ô˙Ó ÂÁÈË·È ¯˘‡

�ÓÊ ·¯Ó ˙‡ „ÁÈÈÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó Ï˘ Ì˙·ÂÁ ˙‡ Â�‚ÚÈ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÏÂ‰È�Ï Ì) ËÚÓÏ
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ ˙¯‚ÒÓ· „ÂÚÈÒÂ ‰‡ÂÙ¯ ˙‡¯Â‰Ï Âˆ˜ÂÈ˘ ˙ÂÚ˘ Ï˘ ¯È·Ò Û˜È‰.( 

 

✯ 

 

 ¯·„ ÛÂÒ- ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ) ¯·ÂË˜Â‡2011 ( ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë
‡˘Â�· ÌÈÈ�Î„Ú ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜� Ì¯ËÂ , „È˜Ù˙Ï ıÂÁÓ ˙Â„Â·Ú ÔÈÈ�Ú· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ˘ Û‡

�Ó Ï˘ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰˘ Û‡Â ÔÎ È�ÙÏ ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ ÂÓÒ¯ÂÙ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰
ÔÈ· ˙ÂÂˆ ˙Ó˜‰-ÔÎ È�ÙÏ ÈˆÁÂ ‰�˘Î ‰Ï·˜˙‰ ·Èˆ�‰ Ï˘ Â˙Â˘‡¯· È„¯˘Ó . È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�

·Èˆ�‰Â ˙Â·Èˆ�‰ ÌÈ˘¯„� ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÎÂ , ˙¯„Ò‰Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ
‡˘Â�‰ . 
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 ברבש ' רוטשטיי� ופרופ' עבודות מחו� לתפקיד של פרופ

 רוטשטיי�' עבודות מחו� לתפקיד של פרופ

רוטשטיי� למשרד מבקר המדינה עולה כי בעקבות פרסו� ממצאי הביקורת ' מהדיווחי� של פרופ
הקודמת הוא צמצ� את מספר העבודות הפרטיות שבה� עסק ופעל באופ� שהכנסותיו לא יחרגו 

 : כמפורט להל�, ר"ממסגרת הוראות התקשי

רוטשטיי� בחמש עבודות פרטיות ' עבד פרופ, )2011אוקטובר (במועד סיו� ביקורת המעקב  .1
בארבע מה� עבד על . ח בחודש" ש20,000" שעות עבודה בשבוע ובשכר של כ8"בהיק( כולל של כ
עד ,  עבד בהתא� לצו שיפוטי" כראש היחידה הרפואית לגמלת ניידות "ובאחת , פי אישור הנציבות

 . כמפורט בהמש', ל משרד הבריאות"י השימוע על ידי מנכתו� הליכ

רוטשטיי� כיה� בהנהלה של שני תאגידי� הפועלי� בתחו� המרכז ' בדוח הקוד� צוי� כי פרופ .2
רוטשטיי� מסר למשרד מבקר ' פרופ. בלי שביקש אישור לכ' ממשרד הבריאות, הרפואי שיבא

  .פקידיו בחברות האמורותהמדינה כי בעקבות הערות הביקורת הוא התפטר מת

,  עליו להגיש בקשה ולרשו� בה פרטי� לגבי אותה עבודה"עובד שמבקש לעסוק בעבודה פרטית 
את מספר שעות העבודה הפרטית , את מהות העבודה הפרטית, ובכלל זה את ש� הגור� המעסיק

בלת היתר מכא� שעל העובד להגיש בקשה לק; הצפוי ממנה) ברוטו(בשבוע ואת השכר או הרווח 
 . לכל אחת מהעבודות הפרטיות שהוא מעוניי� לעבוד בה�

ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÙÂ¯Ù ' ¯·ÓËÙÒ· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ˘È‚‰ ÔÈÈË˘ËÂ¯2009 „Á‡ ‰˘˜· ÒÙÂË 
 ˙Â¯·Á Ú·¯‡Ï È‡ÂÙ¯ ıÂÚÈÈ Ô˙ÓÏ ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï)‰Ï˘ ˙· ˙Â¯·Á ˘ÂÏ˘Â ˙Â˜ÊÁ‰ ˙¯·Á( ,

Ï·Â ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙Â„Â·Ú‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ˙„¯Ù� ‰˘˜· ˘È‚‰Ï ÈÏ· ˙‡Â ‰„Â·Ú‰ ˙Â‰Ó ˙‡ Ë¯ÙÏ È
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ˙Â¯Î˙˘‰‰Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰. 

חובת דיווח מוגברת בעת "רוטשטיי� כי הוא קיבל עליו ' בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר פרופ
תחזית זו ... ופרט את כלל חברות הבת בקבוצה לה� ייתכ� ויידרש לתת ייעו , הגשת טופס הבקשה

 ".טיי� טר� אישור העבודה הפרטיתהובהרה לגורמי� הרלבנ

˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÙÂ¯ÙÏÂ ˙Â·Èˆ�Ï ' ‰˘‚‰ ÈÎ ÔÈÈË˘ËÂ¯
ÌÈ„¯Ù� ÌÈ˜ÈÒÚÓ ‰Ú·¯‡ ¯Â·Ú ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ˙Á‡ ‰˘˜· Ï˘ ¯Â˘È‡Â , ÈÏ·

‰„Â·Ú‰ ˙Â‰Ó Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ‰È‰È ‰˘˜·‰ ÒÙÂË·˘ , ˙Â¯Î˙˘‰‰ Ï˘Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰ Ï˘
ÏÎ·ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â¯˘Ù‡· ÌÈÓ‚ÂÙ ˙Â„Â·Ú‰Ó ˙Á‡  ' ˙„ÓÂÚ ÔÈÈË˘ËÂ¯

È˘˜˙· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÏ·‚Ó·"ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ ¯¯ÂÚ˙Ó Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì�È‡Â ¯ . 

' תקינות בהעסקתו של פרופ"ב לימדו על אי59הממצאי� שהעלה משרד מבקר המדינה בדוח  .3
לת ניידות על ידי האגודה למע� שירותי בריאות הציבור רוטשטיי� כראש היחידה הרפואית לגמ

 דיווחי� לא תקיני� בדבר המהות וההיק( של עבודתו בתפקיד ראש "ובכלל זה , ) האגודה"להל� (
 למשנה ליוע  2008בעקבות העלאת הממצאי� האמורי� פנה משרד הבריאות בנובמבר . היחידה

הכללי� לפעולת תאגיד , ות יסודות התקציבוהלה קבע כי נוכח הוראות תקנ, המשפטי לממשלה
על האגודה להפסיק את , וג� מטעמי מניעת מצב של ניגוד ענייני�, 2002"ב"התשס, הבריאות

 .רוטשטיי� בתפקיד זה' העסקתו של פרופ
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בעקבות חוות דעת של המשנה ליוע  המשפטי לממשלה הודיעה הנציבות למשרד הבריאות כי על 
 . 31.01.09לכה� בתפקיד זה עד רוטשטיי� להפסיק ' פרופ

רוטשטיי� לבית די� '  הגיש פרופ2010במאי , על פי המסמכי� שהומצאו למשרד מבקר המדינה
 תביעה נגד משרד הבריאות בגי� החלטת המשרד לסיי� את העסקתו 21אזורי לעבודה בתל אביב

ל משרד "שמנכעד , ועל פי החלטת בית הדי�, 9.11.11"ההלי' המשפטי הסתיי� ב; בתפקיד זה
רוטשטיי� ' רוטשטיי� בתפקיד האמור ימשי' פרופ' הבריאות יקבל החלטה בעניי� העסקתו של פרופ

 .לכה� בתפקיד זה

 

 

 ברבש' עבודות מחו� לתפקיד של פרופ

ארבע ; ברבש בשש עבודות מחו  לתפקיד' עסק פרופ) 2011אוקטובר (במועד סיו� ביקורת המעקב 
 כהונה כחבר בדירקטוריוני� של שלוש חברות פרטיות הפועלות "מה� במסגרת עבודה פרטית 

' חברה ב', חברה א( פיתוח ציוד רפואי ותרופות "ובכלל זה , רפואיי�"מדעיי�"בתחומי� טכנולוגיי�
במסגרת , כמו כ�. 201122שבה הפסיק לעסוק בנובמבר , ועבודת הוראה במוסד חינוכי, )'וחברה ג

שהיא חברה פרטית עסקית בתחו� ייצור ',  במת� ייעו  לחברה דברבש' פרקטיקה פרטית עסק פרופ
עדיי� ) 2011אוקטובר ( במועד סיו� הביקורת "' אשר לעבודת ייעו  לחברה א. משקאות קלי�

 .כמפורט בהמש', נעשתה עבודה זו ללא אישור

1. „ È ˜ Ù ˙ Ï  ı Â Á Ó  ˙ Â „ Â · Ú  Ô È È � Ú Ï  ‰ È È ¯ È Ú ‰  ˙ Â ‡ ¯ Â ברבש מכה� '  פרופ:‰
בהיותו עובד עיריית תל אביב . ממשלתי"שהוא בית חולי� עירוני,  תל אביבכמנהל המרכז הרפואי

בהתא� לפקודת העיריות ולנוהל העירייה , עליו לקבל מעיריית תל אביב היתר לעבודה פרטית
בנוהל זה פורטו תנאי� וסייגי� ).  נוהל העירייה"להל�  (2003בעניי� עבודה פרטית מנובמבר 

: ובכלל זה, 23) עבודה מחו  לעירייה או עבודה פרטית"להל� (עירייה לקבלת היתר לעבודה מחו  ל
העבודה איננה קשורה במישרי� או בעקיפי� לתפקידו של .  ב;   העבודה היא לטובת הכלל.  א"

על ...". העבודה לא תפגע באינטרס של שירות העירייה ובאינטרס של הציבור הרחב.  ג. ...  העובד
; העירייה מוסמכת לאשר או לדחות בקשות לקבלת היתר לעבודה פרטיתמועצת , פי נוהל העירייה

 ה� "ס' השעות המותרות לעבודה ביו� , וע� זאת, אי� בנוהל מגבלות השתכרות מעבודה פרטית
 . לרבות השעות הנוספות,  שעות12 לא יעלה על "בעבודה בעירייה וה� בעבודה מחו  לעירייה 

מומחה או מנהל מחלקה במעמד קבוע רשאי לעסוק בפרקטיקה עוד נקבע בנוהל העירייה כי רופא 
של ' בחלק ד; "בקשה לפרקטיקה פרטית"בקשה לפרקטיקה פרטית תוגש באמצעות טופס ; פרטית

זאת בלי לציי� מיהו הגור� , "החלטת המוסמ' לאשר את הבקשה"טופס הבקשה יש לרשו� את 
אי� מגבלות על השתכרות או , ר" התקשיובדומה להוראות, על פי נוהל העירייה. המוסמ' לאשרה

א� הוא מועסק ,  ממשכורתו של הרופא5%ויש לנכות , על שעות העבודה במסגרת פרקטיקה פרטית
 .במשרה מלאה

ר והיא " הודיעה העירייה כי אימצה את הוראות התקשי2009בתשובתה לדוח הקוד� מפברואר 
בה בעת ציינה העירייה . רי העסקה אחרי�מחילה אות� על אלה מבי� עובדיה שלא חלי� עליה� הסד

ובעניי� זה , ר"בנוגע למת� היתר לעבודה פרטית לעובדיה כי היא אינה פועלת על פי הוראות התקשי
 . חלות על עובדיה הוראות נוהל העירייה

__________________ 

 .ÔÈÈË˘ËÂ¯ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 10�05�51598ע "ס  21

 .2011ברבש למשרד מבקר המדינה מדצמבר ' על פי דיווחו של פרופ  22

 .ר"בתקשי" עבודה פרטית"מקביל למונח " עבודה מחו- לעירייה"המונח   23
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2.  È ‡ Ù Â ¯  Ï ˘  „ È ˜ Ù ˙ Ï  ı Â Á Ó  ˙ Â „ Â · Ú Ï  ˙ Â ˘ ˜ · ‰  ¯ Â ˘ È ‡  È ¯ „ Ò
È ‡ Â Ù ¯ ‰  Ê Î ¯ Ó  ציינה עיריית תל אביב כי 2012אר  בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינו:‰

ומתו' שהמרכז הרפואי , הג� שרופאי המרכז הרפואי הינ� עובדי העירייה ולא עובדי מדינה"
את אישורה של נציבות שירות ] ברבש' פרופ[ביקש מנהל המרכז הרפואי , מתוקצב בתקציב המדינה

טר� הבאת� לפני מועצת (אי המדינה להלי' אישור� של בקשות לעבודת חו  של רופאי המרכז הרפו
 .24"כ' שיהלו� ג� את ההוראות החלות על עובדי המדינה, ולפרקטיקה פרטית) העירייה

 הוא דיווח כי לאחר סדרת דיוני� 2006ברבש לנציב דאז בינואר ' בבקשה האמורה שהגיש פרופ
הלי' אישור גובש סיכו� בנושא , בעיריית תל אביב וסיכומי� ע� היוע  המשפטי דאז של העירייה

, ופרקטיקה פרטית של רופאי המרכז הרפואי תל אביב) עבודה פרטית(עבודות מחו  לעירייה 
טעונות ) ועד בכלל (9עבודות מחו  לעירייה של רופאי� עד דרגה )  1:   (ובכלל זה סוכ� כלהל�

נות  טעו9עבודות מחו  לעירייה של רופאי� מעל דרגה )  2(;   אישור של מנהל המרכז הרפואי
נציג מחלקת משאבי אנוש בעיריית תל , )ר הוועדה"יו(אישור הוועדה בהרכב של נציג הנציבות 

עבודה בפרקטיקה פרטית טעונה )  3(;   ל משאבי אנוש במרכז הרפואי תל אביב"אביב וסמנכ
 . 25אישור של מנהל המרכז הרפואי

החלה לפעול בשנת , אזועל פי החלטת הנציב ד, ברבש' בעקבות הגשת בקשתו דלעיל של פרופ
 מסרה הנציבות למשרד 2011בדצמבר ).  הוועדה המשותפת"להל� ( ועדה בהרכב שצוי� לעיל 2006

ברבש מאחר והוא אינו עובד מדינה ' אי� לה יותר שו� נגיעה לעבודותיו של פרופ"מבקר המדינה כי 
 הודיעה 2012פברואר בתשובתה הנוספת מ, ע� זאת; "ואינו כפו( להוראות נציבות שירות המדינה

הנציב החליט והודיע למרכז הרפואי איכילוב לא על ביטול "הנציבות למשרד מבקר המדינה כי 
ר הוועדה לא יהיה נציג נציב שירות המדינה וזאת מטעמי� עקרוניי� "הוועדה אלא רק על כ' שיו

 ]". כפי שצוינו לעיל[

ר לעניי� "יבל עליו את הוראות התקשיברבש לא ק'  טענה העירייה כי פרופ14.2.12"בתשובתה מ
השתכרות מעבודה נוספת אלא החליט לבקש ג� את אישור נציבות שירות המדינה לביצוע עבודות 

 .פרטיות

ב הוצגה עמדת משרד מבקר המדינה ולפיה ראוי לשת( בבקשות להיתר לעבודה פרטית 59בדוח 
וכ� , ג� את משרד הבריאות,  והנציבותנוס( על העירייה, עירוניי�"של מנהלי בתי חולי� ממשלתיי�

 א� " בהתחשב במספר השעות שה� אמורי� לייחד לעבודת� כמנהלי בתי חולי� "ראוי לשקול 
עוד העיר משרד מבקר המדינה כי על גופי . ראוי להתיר לה� לעסוק בעבודות פרטיות ללא הגבלה

 היתר לעבודות פרטיות לשקול לקבוע כללי� אחידי� למת�, ובראש� משרד הבריאות, האסדרה
 .כאחד, ממשלתיי�"ממשלתיי� והעירוניי�"למנהלי בתי החולי� הציבוריי�

3.  Ï ˘  „ È ˜ Ù ˙ Ï  ı Â Á Ó  Â È ˙ Â „ Â · Ú ·  Ì È � È È � Ú  È „ Â ‚ È � Ï  ˘ ˘ Á  ˙ Ú È � Ó
Ù Â ¯ Ù '˘ · ¯ מוטלת החובה למסור דיווח מלא , כעובד עיריית תל אביב, ברבש' על פרופ :·

 .יתר לעסוק בהומהימ� על פרטי העבודה הפרטית שהוא מבקש ה

ברבש '  אישרה הוועדה המשותפת את בקשותיו של פרופ2011עד אמצע שנת , כאמור )א(
ולפיה� עובד אינו רשאי לעבוד , ר"על בסיס הוראות הנוהל והתקשי, לקבלת היתר עבודה פרטית

א� יש , ואינו רשאי לעסוק בכל דר' שהיא בשו� עסק, בעבודה פרטית ג� א� אינו משתכר ממנה
א� נוצר .  משו� ניגוד ענייני� ע� תפקידו או ע� עבודתו בשירות או א� עלול להיווצר מצב כזהבכ'

ההכרעה בנושא היא בידי , ניגוד ענייני� בי� עבודה זו ובי� תפקידו או א� עלול להיווצר מצב כזה
__________________ 

העדר כללי� אחידי� ועדכניי� בדבר העסקת� של מנהלי "ר בעניי+ זה בפרק "אות התקשיראו פרוט הור  24
 ".בתי החולי� בעבודת מחו- לתפקיד

 פרס� מנהל אג' משאבי אנוש של עיריית תל אביב הנחיות בעניי+ מת+ אישורי� 2011בינואר   25
מנהל המרכז הרפואי הינו "י כ, בי+ היתר, שבה+ נקבע, לפרקטיקה פרטית לרופאי מרכז רפואי תל אביב

 ".הסמכות האישור ובסמכותו ג� הארכת תוק' ההיתר



 461 משרד הבריאות

 במיוחד, בעת מת� היתר לעבודה פרטית"ר "על פי הוראות התקשי. הגורמי� המאשרי� את הבקשה
כגו� , יילקחו בחשבו� ההיבטי� הנובעי� ממת� היתר כזה, לבעלי תפקידי� בכירי� בשירות המדינה

שיקולי� של מעמד העובד ותדמית השירות והתנאי� והסייגי� , חברתיות, השלכות ציבוריות
 ]". 42.4[שבפרק משנה זה 

וק חשש לניגוד יבד] של העירייה[היוע  המשפטי "כי , בי� היתר, ג� בנוהל העירייה נקבע
בעת מת� ההיתר לעבודה שלא , ובהקשר זה; ]"הבקשה[אינטרסי� וירשו� את ממצאיו בטופס 

העבודה "ונוס( על כ' , במסגרת העירייה מובאות בחשבו� ההשפעות האפשריות של מת� ההיתר
 או ענייני, מסחרי, ע� תאגיד או ע� מוסד העומדי� בקשר כספי, לא תקשור את העובד ע� היחידה

ע� היחידה שמועסק בה העובד או ע� כל יחידה אחרת שהוא נוהג לבוא בקשר לרגל עבודתו 
 . 26"בשירות העירייה

ענייניו או תפקידיו , על עובד ציבור לחשו( את עיסוקיו, על פי הנחיות היוע  המשפטי לממשלה
קידו האחרי� שעלולי� לגרו� לו להימצא במצב של חשש לניגוד ענייני� במסגרת מילוי תפ

 . 27הסדר למניעת ניגוד ענייני�, במידת הצור', ובהתא� לכ' מגובש, הציבורי

ברבש את בקשתו לכה� '  ציי� פרופ8.11.09"בטופס הבקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית מ )ב(
ברבש מכתב ובו הסברי� ' לטופס הבקשה ציר( פרופ'; ג"ו' ב', כחבר בדירקטוריוני� של חברות א

מחקריות בי� החברות שבה� הוא מבקש לשמש כדירקטור ובי� המרכז "סחריותמ"על זיקות עסקיות
 רכש של ציוד רפואי ותרופות שאות� מפתחות "ובכלל זה , הרפואי תל אביב שהוא מכה� כמנהלו

וביצוע מחקרי� או ניסויי� קליניי� , החברות האמורות או חברות הבת והחברות הקשורות אליה�
 .2010ה אושרה בפברואר הבקש. במימו� אות� החברות

'  דיווח פרופ" חברת החזקות של כמה חברות בתחו� פיתוח תכשירי� רפואיי� "' בנוגע לחברה ב
כי יתכ� שבעתיד תבקש אחת מהחברות לבצע מחקר קליני , למע� השקיפות ראוי לציי�: "ברבש
ח "הנהלת ביהלכ� יידעתי מראש ובכתב את . ח שלנו כמו שהיא מבצעת בבתי חולי� אחרי�"בביה

וה� מקבלי� החלטות על ] 'חברה ב[ לעובדת היותי חבר בדירקטוריו� של 28פ"והנהלת אג( מו
 ".שיתופי פעולה מחקריי� ללא היוועצות בי

ÙÂ¯Ù Ì�Ó‡ '· ‰¯·Á Ï˘ ‰È˜ÂÒÈÚ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˘·¯· ,'È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÌÏÂ‡"¯ , Ï‰Â�
ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„ÒÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ , ˙‡ Ë¯ÙÏÂ ÛÂ˘ÁÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ıÂÁÓ ÂÈ„È˜Ù˙Â ÂÈ˙Â„Â·Ú ÏÎ

 „È˜Ù˙Ï-˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ÂÈ˙Â„Â·Ú Ô‰Â ˙ÂÈË¯Ù‰ ÂÈ˙Â„Â·Ú Ô‰  ;„ÂÚÂ ˙‡Ê , ¯Á‡Ó
‡ ˙Â¯·Á˘ 'Â-· '˙Â˜ÊÁ‰ ˙Â¯·Á Ô‰ , ÁÂ˙ÈÙ ÈÓÂÁ˙· ˙Â˜ÒÂÚ˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á· ˙Â˜ÈÊÁÓ‰

˙ÂÙÂ¯˙Â È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ ,ÙÂ¯Ù ÏÚ ‰È‰ ' Ï˘ Ô˜ÂÒÈÚ ÈÓÂÁ˙Ï Ì‚ Â˙˘˜·· ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘·¯·
¯·Á ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙Â˜ÈÊ‰ ¯·„· Ì‚ ˜ÈÂ„ÓÂ ÌÏ˘ Ú„ÈÓ ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÂÒÓÏÂ Ô‰Ï˘ ˙·‰ ˙Â

˙Â¯·Á‰ Ô˙Â‡ Ï˘ ,ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡ . 

__________________ 

 . וג� בכללי הימנעות מניגוד ענייני�� ב 180 סעי' �נוהל זה יסודו בפקודת העיריות   26
 .2006 ממאי 1.1555הנחייה ,  להנחיית היוע- המשפטי לממשלה8סעי'   27
 .פ במרכז הרפואי תל אביב"מנהלת מו, ר מיכל רול" אל ד2008ברבש מאוגוסט ' מכתב של פרופ  28
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ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÁÂÂÈ„ ÁÎÂ� ' È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ˙È¯˘Ù‡ ‰˜ÈÊ ¯·„· ˘·¯·
ÂÈÎÂ ¯ÂË˜¯È„Î Ì‰· Ô‰ÎÓ ‡Â‰˘ ˙ÂÙÂ¯˙Â" ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯)Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÓÎ (Â ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ·

Ï‰�Ó ‡Â‰˘ È‡ÂÙ¯‰ , ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚÂ ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ‰È‰
 ÌÈÈË¯Ù‰ ÂÈ˜ÂÒÈÚ ÔÈ· ˙Â˜ÈÊ‰-È‡ÂÙ¯ ıÂÚÈÈ ˙Â„Â·Ú ˙Â·¯Ï - È˙˜ÂÒÚ˙- ÂÈ„È˜Ù˙ ÔÈ·Â 

ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ , ˙„ÈÓ·Â ‰Ï‡ ˙Â¯·Á È„È ÏÚ ˙Â˜ÊÁÂÓ‰ ˙Â¯·Á‰ È·‚Ï ÌÈË¯Ù ÂÓÚ ¯¯·Ï ÔÎÂ
 ¯„Ò‰ ÔÈÎ‰Ï Í¯Âˆ‰ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ·Â˙Î , ˘˘Á ¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ

È¯Â·Èˆ‰ Â„È˜Ù˙ ÔÈ·Â ˙ÂÈË¯Ù‰ ÂÈ˙Â„Â·Ú ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï . È„È·˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÏÂ‡
˙¯Â˜È·‰ ,Â˘Ú� ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ. 

 נמסר כי במש' כל שנות 2011ברבש למשרד מבקר המדינה מדצמבר ' בתשובתו של פרופ )ג(
הל המרכז הרפואי הוא הקפיד כי לא ייווצר ניגוד ענייני� בי� תפקידו האמור ובי� תפקידו כמנ

, לטענתו. וכי מעול� הוא לא נדרש להכי� הסדר כתוב למניעת ניגוד ענייני�, עיסוקיו הפרטיי�
 !"הייתי יוז� זאת בעצמי ובשמחה, אילו הייתי מודע לצור'"

 של 2009 היא טענה כי הבקשה מנובמבר 2012בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה מינואר 
הוועדה [נבדקה על ידי ועדת השלושה "' ג"ו' ב', ברבש לעבודות פרטיות בחברות א' פרופ

ואושרה על יד� טר� הובאה בפני מועצת , ועל ידי השירות המשפטי של העירייה] המשותפת
' תחייבויותיו של פרופהבקשה אושרה בכפו( להצהרותיו וה, כפי שעולה מטופס הבקשה. העירייה

ÌÈ¯Â·Ò Â�‡ , „Â‚È� ¯„Ò‰ ÍÎ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ. ולכ' שלא יחול שינוי בתנאי העסקתו הנוכחיי�, ברבש
ÔÈÈ�ÚÂ ¯·„ ÏÎÏ ÌÈ�ÈÈ�Ú"] ההדגשה במקור .[ 

 דיווחה העירייה למשרד מבקר המדינה כי היא מוסיפה להחזיק 2012בתשובה נוספת מפברואר 
וכי , ברבש'  כל הכללי� בעניי� ניגוד ענייני� בכל הנוגע לפרופבעמדה ולפיה היא פעלה על פי

המסמכי� והטפסי� שהוא מילא וקיבלו את אישור הגורמי� המוסמכי� ה� בבחינת הסדר ניגוד 
ברבש יתבצע מעתה ואיל' הסדר ניגוד ' ע� זאת ציינה העירייה כי בעניינו של פרופ. ענייני� ממצה

 . 'א( שאי� צור' בכ, ענייני� נפרד

 Í¯„· ¯„ÒÂÓ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰��È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙�ÚË ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ¯„Ò‰ ÏÏÎ ,‰·Á¯‰·Â ËÂ¯ÈÙ· ÁÒÂ�Ó‰ . ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ÁÂÎÓ

‰Ï˘ÓÓÏ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰" Ì˙„Â·Ú· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ˙ÚÈ�Ó ÔÈÈ�Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÏ‰Â�Â ¯
¯Â·Èˆ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ,ÏÚ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ 29‡˘Â�‰ ˙¯„Ò‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ  ,È¯˜ , ‰ÈÏÚ

ÙÂ¯Ù Ï˘ „È˜Ù˙Ï ıÂÁÓ ˙Â„Â·Ú ‡˘Â�· ˙Â˜ÈÓÚÓÂ ˙ÂÙÈ˜Ó ˙Â˜È„· Úˆ·Ï ' ˘·¯·) ‰„Â·Ú
˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯ÙÂ ˙ÈË¯Ù (ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ¯„Ò‰ ÔÈÎ‰ÏÂ . 

4. Ù Â ¯ Ù  Ï ˘  Â È ˙ Â ˘ ˜ ·  ¯ Â ˘ È ‡  È ¯ „ Ò ' ¯ · Á Î  ‰ � Â ‰ Î Ï  ˘ · ¯ ·
¯ È „ ·˙ Â È Ë ¯ Ù  ˙ Â ¯ · Á  Ï ˘  Ì È � Â È ¯ Â Ë  על פי המסמכי� שהמציאה עיריית תל אביב :˜

הוועדה המשותפת ומועצת עיריית תל אביב אישרו בשני� , 2012למשרד מבקר המדינה בינואר 
הבקשה )  1:   (ברבש לקבלת היתר לחברות בדירקטוריוני�'  שלוש בקשות של פרופ2010"2007

חברות  ("30תייחסה לחברות בדירקטוריוני� של חמש חברותה, 2007שאושרה בפברואר , הראשונה
]" טק"ביוטכנולוגיה והיי[ייעו  בנושאי ביוטק "למת� , )כלשו� הבקשה, "בבורדי� של החברות

הבקשה השנייה שאושרה ביוני )  2(;   2010 עד פברואר "הבקשה אושרה לשלוש שני� ; ולהוראה

__________________ 

ברבש מאז כניסתו לתפקיד ' הנציבות אינה מעורבת במת+ אישורי� לעבודות נוספות של פרופ, כאמור  29
 .2011של הנציב החדש במאי 

ברבש לעבוד בשלוש חברות אול� המשי" לעבוד ' כבר הפסיק פרופ) 2010פברואר (בתו� תוק' ההיתר   30
 .'וב' אבחברות 
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הבקשה )  3(;   2010 עד יוני "ואושרה לשנתיי� ' ג התייחסה לחברות בדירקטוריו� של חברה 2008
, בלבד' ג"ו' ב',  התייחסה לחברות בדירקטוריוני� של חברות א2010השלישית שאושרה בפברואר 

 .2013 עד פברואר "והיא אושרה לשלוש שני� , ולא כללה בקשה לעבודות ייעו 

לא יהיה : "ר ולפיה�"קשימשרד מבקר המדינה מפנה את תשומת לבה של העירייה להוראות הת
בי� א� מטרת התאגיד היא קבלת ) אגודה, עמותה, שותפות, כגו� חברה(עובד חבר בהנהלת תאגיד 

א� יש בכ' , א� בשכר או במשכורת וא� בלי שכר או משכורת... הכנסות או רווחי� ובי� א� לאו
ר כי כאשר "קבע בתקשיעוד נ. 31..."משו� התנגשות אינטרסי� ע� תפקידו או ע� עבודתו של העובד

משו� התנגשות אינטרסי� ע� תפקידיו או ע� עבודתו של ... אי� בחברות בהנהלת תאגיד כאמור "
 טעונה חברותו של העובד בהנהלת התאגיד קבלת אישור לכ' מאת השר או "העובד בשירות 

חברות השר והמנהל הכללי יימנעו מלתת את האישור ל. המנהל הכללי של המשרד בו הוא מועסק
א� תחו� פעולתו של התאגיד קרוב לתחו� פעולתו של המשרד בו , בהנהלת איזה תאגיד שהוא

 .32"מועסק העובד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÂ¯Ù ˜ÒÚÂÓ Ô‰·˘ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ÁÎÂ� '˘·¯· ,
Ï‰�Ó ‡Â‰ Â˙Â‡˘ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙Ï ÌÈ˜˘Â� ¯˘‡ , Ï˘ ‰˙Ú„Â‰ ÁÎÂ�Â

 ˙ÈÈ¯ÈÚ ¯‡Â�ÈÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È·‡ Ï˙2012 ˙Â˘˜· Ï˘ Ô¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰ ‰ÈÙÏÂ 
È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ È‡ÙÂ¯ Ï˘ ıÂÁ ˙„Â·ÚÏ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ È�ÙÏ Ô˙‡·‰Ï Ì„Â˜ ," ˙‡ Ì‚ ÌÏÂ‰

È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰"¯" ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ‰È‰" ÏÈÚÏ„ ¯
ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈ˙Â˘˜· ˙‡ ¯˘‡Ï Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰‡Â·· '·‡ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÏ‰�‰· ¯·ÁÎ Ô‰ÎÏ ˘·¯ ,'

· ,'Â-‚ '‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó Â˙˘˜· Ì‡ ˜Â„·ÏÂ ,‰˙˘Ú� ‡Ï˘ ‰ÏÂÚÙ. 

5. Ù Â ¯ Ù  ˙ � Â ‰ Î 'Â È Î  ˘ · ¯ ·"Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „ ברבש ' הבקשה של פרופ,  כאמור:¯ 
, בי� היתר, כללה, 2007שאושרה על ידי הוועדה המשותפת ומועצת עיריית תל אביב בפברואר 

 . 'שהיא חברה בת של חברה א', ת כחבר בדירקטוריו� של חברה העבודה פרטי

 ÏÈ¯Ù‡Ó ÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ ÌÏÂ‡2010‡ ‰¯·Á Ï˘  'Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ�Ï ‰Ò¯Â·ÏÂ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ�Ï ˙Â˘¯Ï ,
ÙÂ¯Ù Ô‰ÈÎ 'ÂÈÎ ˘·¯·"‰ ‰¯·Á Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ 'Â· ¯·ÁÎ ‡ÏÂ33 .ÙÂ¯Ù Ï·È˜˘ ¯˙È‰· '

 ¯‡Â¯·Ù· ÂÊ ‰„Â·ÚÏ ˘·¯·2007 ,ÈÏ ÌÈ¯˙È‰· ÔÎÂÂÏ Â¯˘Â‡˘ ˙Â„Â·Ú‰ ¯˙ , ÈÎ ·ÈÈÁ˙‰ ‡Â‰
 ˙ÙÒÂ�‰ Â˙„Â·Ú È‡�˙· ÈÂ�È˘ ÏÂÁÈ Ì‡)‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘· ÈÂ�È˘ ,ÂÎÂ ˙Â¯Î˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘·' (

‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÍÎ ÏÚ ÚÈ„ÂÈ ‡Â‰ ,ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÏÚÂÙ· Í‡. 

ביקשה ) 'חברה א(ברבש כי חברת הא� '  ציי� פרופ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
, ברבש' לדברי פרופ. וכי בזכות פועלו הדבר אכ� הושג, )'חברה ה(הבראת חברת הבת ממנו לסייע ב

ל שאחראי על "לצור' זה קיי� מנכ, ר דירקטוריו� החברה איננו ניהול פעיל של החברה"תפקידי כיו"
 ". ל במילוי תפקידו"אלא א' ורק פיקוח וליווי של המנכ, הניהול

__________________ 

 .ר" בתקשי43.021פסקה   31
 .ר" בתקשי43.022פסקה   32
 .2009ר דירקטוריו+ החברה ביוני "ברבש הפסיק את כהונתו כיו' פרופ  33
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¯Ù ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÙÂ 'Â„È˜Ù˙· ÈÂ�È˘‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ˘·¯· . ‰Ê ÈÂ�È˘Ï
˙Â·È˘Á ˙Ú„Â� ,ÂÈ Ï˘ „È˜Ù˙· ‰�Â‰Î ÔÎ˘" ¯·Á ˙�Â‰ÎÏ ‰ÓÂ„ ‰�È‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ;ÂÈÏ"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯·Á Ï˘ ‰Ï‡Ó ˙Â·Á¯� ˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯ .¯˙È‰ ÔÈ· ,
ÂÈ‰"Â ˙ÂÏÂÚÙ È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰·Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙È�Î˙ ˙ÚÈ·˜· ·¯ÂÚÓ ¯ ˙Â‡˜ÒÚ

ÔÂ�˜˙‰ ÈÙÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ˙Â�ÂÚË‰ . 

6.  ˙ È Ë ¯ Ù  ‰ „ Â · Ú  ˙ ¯ ‚ Ò Ó ·  ı Â Ú È È  ˙ Â „ Â · Ú  Ï Ú  Á Â Â È „  È ¯ „ Ò
Ô ¯ Â ˘ È ‡ Â  ˙ È Ë ¯ Ù  ‰ ˜ È Ë ˜ ¯ Ù Â: כי בקשה של רופא , בי� היתר, בנוהל העירייה נקבע

מומחה או מנהל מחלקה במרכז הרפואי תל אביב לעסוק בפרקטיקה פרטית תוגש באמצעות טופס 
בהנחיות העירייה ". החלטת המוסמ' לאשר את הבקשה"בו תירש� , "רקטיקה פרטיתבקשה לפ"

נקבע כי מנהל המרכז הרפואי הוא הגור� המוסמ' לאשר )  הנחיות העירייה"להל�  (2011מינואר 
אול� בהנחיות אלה לא נקבע מיהו הגור� המוסמ' לאשר את בקשותיו של , את הבקשות האמורות

 .אביב עצמו לעסוק בפרקטיקה פרטיתמנהל המרכז הרפואי תל 

. 'ד"ו' ברבש בעבודות ייעו  לחברות א' עסק פרופ) 2011אוקטובר (במועד סיו� הביקורת , כאמור
ברבש כי פנה בבקשה האמורה בגלל '  דיווח פרופ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

יוחדת המשותפת לנציבות י ועדה מ"מעמדי המיוחד שג� עבודות הפרקטיקה הפרטית יאושרו ע"
  !".מה שאכ� נעשה, ]הוועדה המשותפת[שירות המדינה 

)‡( ‡  ‰ ¯ · Á ·  ı Â Ú È È  ˙ „ Â · Ú': ברבש במת� ייעו  ' במועד סיו� הביקורת עוסק פרופ
 אישרה עיריית תל 2007בפברואר ; 2006תפקיד שהוא ממלא משנת ', טק לחברה א"בתחו� ביו

, בודה פרטית במסגרת היתר שנית� לו לעבודה פרטיתברבש לעסוק בעבודה זו כע' אביב לפרופ
 . 2010ואישור זה היה תק( עד פברואר 

ברבש הגיש ' ולא נמצא כי פרופ, ברבש נית� במסגרת היתר לעבודה פרטית' האישור לפרופ, כאמור
ברבש לא ציי� במפורש בטופס ' כמו כ� נמצא כי פרופ. בקשה לעבודה זו במסגרת פרקטיקה פרטית

ייעו  "אלא כתב באופ� כללי , לעבודה פרטית את שמות החברות שהוא מבקש לייע  לה�הבקשה 
' ולא פירט את סוג הייעו  ואת נושאיו וא( לא פירט א� יש זיקות בי� חברה א" בנושאי ביוטק

בעקבות בקשת משרד מבקר המדינה בעניי� זה המציאה לו העירייה . למרכז הרפואי תל אביב
להל�  (2006ברבש בפברואר ' שהגיש פרופ" בקשת היתר לעבודה פרטית"פס  את טו2012בפברואר 

של ] דירקטוריוני�[ברבש ביקש לאשר לו עבודה בבורדי� ' פרופ"והבהירה כי , ) טופס הבקשה"
 ".ל"וכ� לעסוק בייעו  בנושאי ביוטק בחברות הנ] ושתי חברות נוספות' ה', ב', א... [חברות 

Ú‰ ‰�˙�˘ ¯Â˘È‡‰ Û˜Â˙˘ Û‡ÙÂ¯ÙÏ ‰ÈÈ¯È ' ‰„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· ÂÊ ıÂÚÈÈ ˙„Â·Ú· ˜ÂÒÚÏ ˘·¯·
 ¯‡Â¯·Ù· „ÂÚ ‚Ù ˙ÈË¯Ù2010 ,ÙÂ¯Ù ˘È‚‰ ‡Ï ' ‰„ÚÂÂÏÂ ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ˘·¯·

‡ ‰¯·ÁÏ ıÂÚÈÈ ˙„Â·Ú· ˜ÂÒÚÏ ¯˙È‰‰ Û˜Â˙ ˙Î¯‡‰Ï ‰˘„Á ‰˘˜· ˙Ù˙Â˘Ó‰ ;' Ô‡ÎÓ
 ¯‡Â¯·ÙÓ ÏÁ‰˘2010ÙÂ¯Ù ˜ÒÂÚ  '‡ ‰¯·ÁÏ ıÂÚÈÈ Ô˙Ó· ˘·¯· 'Ï·È˜˘ ÈÏ· ÍÎÏ ¯Â˘È‡ 

ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚Ó. 

)·( „  ‰ ¯ · Á ·  ı Â Ú È È  ˙ „ Â · Ú':באפריל ,  על פי המסמכי� שבידי משרד מבקר המדינה
) המשנה לנציב שירות המדינה דאז(ר הוועדה המשותפת "ברבש במכתב ליו'  פנה פרופ2009

 'בבקשה לקבל אישור לעבודת ייעו  בחברה ד, ל למשאבי אנוש ומינהל בעיריית תל אביב"ולסמנכ
 כגו� סוג "ברבש בנושאי� שוני� ' לאחר שביקש וקיבל הבהרות מפרופ; במסגרת פרקטיקה פרטית
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מבחינתי "ר הוועדה המשותפת כי " השיב יו"הסדרי התשלומי� ומקו� הייעו  , הייעו  המתבקש
 . 34"נית� לאשר בקשת'

˙‡Ê ÌÚ ,ÙÂ¯Ù Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡Ï ‰�È„Ó ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â‡ˆÓÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó '
ÂÈ Ï˘ Â˙·Â˘˙ ˙‡ ˘·¯·" ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ¯Â˘È‡Ï ˘È‚‰ ‡Â‰ ÏÈÚÏ„ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯

˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ÂÊ ‰„Â·Ú Úˆ·Ï ‰˘˜· ÒÙÂË ; ¯·Óˆ„· ˜¯2010ÙÂ¯Ù ˘È‚‰  '
ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ È„·ÂÚ È�˘Ï ‰˘˜·‰ ÒÙÂË ˙‡ ˘·¯· :Î�ÓÒ" È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï

Î�ÓÒÂ"˘Â�‡ È·‡˘ÓÏ Ï ,Â‡ Â¯˘È‡ ‰Ï‡Â‰˙. 

ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙ÈÈ�Ù ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ' ˙¯‚ÒÓ· ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ˘·¯·
 ÂÏ Ô˙È�˘ ¯Â˘È‡‰ Û˜Â˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ‰˘˜·· ·È·‡ Ï˙ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰�ÓÎ Â„È˜Ù˙

 ˙ÈË¯Ù ˙È¯ÁÒÓ ‰¯·Á· ¯Î˘· ıÚÂÈÎ „Â·ÚÏ-„ ‰¯·Á  '- Ï·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ‰˘˜ÓÂ ‰�È˜˙ ‰�È‡ 
ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘· ‰ÚÂ‚� ‰��È‡˘ ‰ËÏÁ‰.  

ÙÂ¯Ù È„È ÏÚ ˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙Â„Â·Ú Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÎÈÏ‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ¯·ˆ ÁÎÂ�Ï '
 Ú·˜ÈÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰Ê ‡˘Â� ¯È„Ò‰Ï ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙˘¯„� ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ˘·¯·

ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈ˙Â˘˜· ˙‡ ¯˘‡Ï Ì‡ ÔÁ·È ¯˘‡ ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚ '˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ ˘·¯· . 

לאור עמדת "למשרד מבקר המדינה הודיעה עיריית תל אביב כי  2012בתשובה נוספת מפברואר 
 יפו מיהו הגור� המתאי� לאשר למנהל המרכז הרפואי עבודה "הביקורת תשקול עיריית תל אביב 

 ".ויכול א( שתשקול לצר( לגורמי� המאשרי� אצלה נציג נוס(, בפרקטיקה פרטית

7.  ˙ È Ë ¯ Ù  ‰ ˜ È Ë ˜ ¯ Ù  ˙ ¯ ‚ Ò Ó ·  È ‡ Â Ù ¯  ı Â Ú È È  ˙ Â „ Â · Ú  ˙ Ï Ï Î ‰ È Ù  Ï Ú
Ê ‡ „  · È ˆ � ‰  ¯ Â ˘ È , או שירות רפואי/מת� טיפול ו"כ" פרקטיקה פרטית"ר מגדיר "התקשי :‡

או , שנמצאת בבעלותו של הרופא, במסגרת קליניקה פרטית, לרבות ייעו  רפואי, תמורת תשלו�
לרבות מת� שירותי� או העסקה , או שנהנה מכל זכות אחרת בה, שהינו שות( או בעל מניות בה

ר קובע כי רופא מומחה שרוצה "התקשי". באחת מקופות החולי�,  כרופא עצמאי" בדר' אחרת
ל משרד הבריאות או של מי "לעסוק בפרקטיקה פרטית רשאי לעשות זאת על פי אישור של מנכ

ר כי לא יינת� היתר לפרקטיקה "עוד נקבע בתקשי. ועל פי אישור הנציבות, שהלה הסמי' לכ'
  .נהוגות במקו� עבודתו של העובדפרטית במסגרת שעות העבודה ה

ברבש בפברואר ' כי נוס( על ההיתרי� לעבודה פרטית קיבל פרופ, בי� היתר, בדוח הקוד� צוי�
 חברה "תעסוקתי של שני גופי� עסקיי� גדולי� " היתר לעסוק בפרקטיקה פרטית כיוע  רפואי2006

ברבש ' התא� להסבר שקיבל פרופב). 'דבר שכאמור לא נעשה בנוגע לייעו  לחברה א(' וחברה ז' ד
"תעסוקתי ורפואי"רפואי, עבודת ייעו  רפואי"ולפיו , מר שמואל הולנדר, מנציב שירות המדינה דאז

] ברבש' פרופ[בלי שמתקיימי� יחסי עובד מעביד ביני , בתשלו�) טק"כולל לחברות היי(מדעי 
 . 35"'רקטיקה פרטיתפ' נכללי� בקטגוריה של "כנות� הייעו  ובי� הגו( מקבל הייעו  

__________________ 

ברבש בקשה לקבל היתר לעסוק בייעו- לחברה זו במסגרת פרקטיקה '  הגיש פרופ2006כבר בפברואר   34
ולא לוועדה , שכפו' לו, כז הרפואי תל אביבל למשאבי אנוש במר"א" את בקשתו הפנה לסמנכ, פרטית

]0לעיריית תל אביב המשותפת או ]. 
האישור ; על פי בקשתו, ברבש' לפרופ, מר הולנדר,  הנציב דאז2008על פי האישור שהמציא בדצמבר   35

ברבש בנוגע לעבודות ייעו- דלעיל במסגרת ' מתייחס להבהרות שנת+ בעבר הנציב דאז לפרופ
 .פרקטיקה פרטית
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 ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙˙Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ‰Ê ÔÈÈ�Ú·
‰Ê ÔÈÈ�Ú· ·˙Î· ˙Ë¯ÂÙÓ , ıÂÚÈÈ ˙ÏÏÎ‰Ï Ú‚Â�· Ê‡„ ·Èˆ�‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÚÈ·˜‰˘ Ì‚ ‰Ó

ÙÂ¯Ù ˜ÒÚ Â·˘ ‚ÂÒ‰Ó È‡ÂÙ¯ ' ˙¯‚ÒÓ· ˘·¯·"˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù " ˙Â¯È‰·· ‰ÏÂÚ ‰�È‡
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó"¯,ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÏÎ ÏÚ ‰ÏÁÂ‰ ‡Ï ‡È‰Â  . ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ

 Á�ÂÓ· ˙ÂÏÏÎ�‰ ˙Â„Â·Ú‰ Ï˘ ˙Â‰Ó‰Â Û˜È‰‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÁ�Ó ÌÈÏÏÎ ˘·‚˙ ˙Â·Èˆ�‰˘ ÈÂ‡¯
"˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù "ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯·„‰ ˙‡ ‡È·˙Â ,È˘˜˙· ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡·"¯ . 

 ¯‡Â�ÈÓ ‰˙·Â˘˙·2009‰ ‰ÚÈ„Â‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ  ÈÎ ˙Â·Èˆ�" „¯˘Ó ˙¯Ú‰ ¯Â‡Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ,È˘˜˙· Ì‡˙‰· ¯‰·Â˙ ·Èˆ�‰ Ï˘ ÂÊ Â˙ËÏÁ‰"¯ ." ÌÏÂ‡

 ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·) ¯·ÂË˜Â‡2011 ( Ì¯Ë ‡ÏÈÓÓÂ ÂÊ ‰È‚ÂÒ ˙Â·Èˆ�‰ ‰¯È‰·‰ Ì¯Ë
ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯·„‰ ˙‡ ‰‡È·‰. 

 

 

 סיכו�

 ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·) ¯·ÂË˜Â‡2011 ( „¯˘ÓÂ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� ÂÚ·˜ Ì¯Ë
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó Ï˘ „È˜Ù˙Ï ıÂÁÓ ˙Â„Â·Ú ÔÈÈ�Ú· ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏÏÎ ˙Â‡È¯·‰ , Û‡

 Û‡Â ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ È�ÙÏ ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ ÂÓÒ¯ÂÙ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ˘
ÔÈ· ˙ÂÂˆ ÌÈ˜‰Ï ¯ÂÓ‡‰ „ÚÂÓ‰ È�ÙÏ ÈˆÁÂ ‰�˘Î ‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰˘- Ï˘ Â˙Â˘‡¯· È„¯˘Ó

�‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ ,‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÈÏÏÎ Ú·˜È˘ . ÌÈ˘¯„� ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�
‡˘Â�‰ ˙¯„Ò‰Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ˙Â·Èˆ�‰ , ÌÈÏÏÎ ˘Â·È‚Ï ÏÂÚÙÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â

 ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÏ‰�Ó ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ÌÈ„ÈÁ‡-„Á‡Î ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓÂ ÌÈÈ�Â¯ÈÚ . 

Â�Â¯˜Ú‰ ˙‡ ˘È‚„ÓÂ ¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÌ„Â˜‰ ÁÂ„· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰Â ˙ , Ì‰ÈÙÏÂ
 ˙¯‚ÒÓÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È¯„Ò ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÏÂ˜˘Ï ˘È

ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÏÎ Ï˘ ÈˆÂ·È˜‰ ¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰ ; ¯Î˘ ÈÓÎÒ‰ ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ÔÎÂ
 ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�ÓÏ ÌÈÈ˘È‡-‰Â ÏÏÂÎ ¯Î˘ ÂÏ·˜È ÌÈÏ‰�Ó Ì˙Â‡ ÈÎ ÂÁÈË·È ¯˘‡  ‰·Â Ô‚Â

 ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÏÂ‰È�Ï Ì�ÓÊ ·¯Ó ˙‡ „ÁÈÈÏ ÌÈÏ‰�Ó‰ Ï˘ Ì˙·ÂÁ ˙‡ Â�‚ÚÈ ˙Ú·- Û˜È‰ ËÚÓÏ 
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ ˙¯‚ÒÓ· „ÂÚÈÒÂ ‰‡ÂÙ¯ ˙‡¯Â‰Ï Âˆ˜ÂÈ˘ ˙ÂÚ˘ Ï˘ ¯È·Ò. 

 ÁÂ„· ‰‚ˆÂ‰˘ Â˙„ÓÚ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó59·  ,' ÂÊ ‰˜È„· È‡ˆÓÓ· ÔÈ‡ ‰ÈÙÏÂ
˘ Ì‰È¯Â˘ÈÎ· ÈÙÂ„ ÏÈË‰Ï È„ÎÙÂ¯Ù Ï 'ÙÂ¯ÙÂ ÔÈÈË˘ËÂ¯ ' ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙‡ Ï‰�Ï ˘·¯·
ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰ Ì˘‡¯·˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ .˙‡Ê ÌÚ ,È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó Ï‰�Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙Â·Î¯ÂÓ ÁÎÂ� ,

È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰�ÓÎ Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ „ÁÂÈÈ Â�ÓÊ ¯˜ÈÚ˘ ˙È·ÈËÓ¯Â�‰ ‰˘È¯„‰ ÁÎÂ�Â ,
Ì‰Ï ¯È˙ÂÓ ÔÎ‡ „È˜Ù˙Ï ıÂÁÓ ˙Â„Â·Ú Ï˘ ¯ÎÈ�‰ Û˜È‰‰ Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ‰ÏÂÚ ˙˜ÙÒÓ ˙Â‰˘ 

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï‰�Ó „È˜Ù˙ ˙‡ ‰ÎÏ‰Î ‡ÏÓÏ , ıÂÁÓ ‰„Â·Ú‰ È¯˙È‰ ÈÂ·È¯ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰ Ô‰Ó
È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÈÓ„˙ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ¯·„‰ „ˆÈÎÂ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰�ÈÁ·‰Ó „È˜Ù˙Ï . ÁÎÂ�

ÏÈÚÏ„ ˙ÂÏ‡˘‰ , ‰¯„Ò‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ- ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ˙Â·Èˆ�‰ - ÈÂ‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÂÁ·Ï 
ÈÈ ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï‰�Ó˘ ÚÂ·˜Ï ÌÈ˜ÂÒÈÚ· ˜ÂÒÚÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÏÂ‰È�Ï Â�ÓÊ ¯˜ÈÚ ˙‡ „Á

È˜ÒÚ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈÙÒÂ�-È¯ÁÒÓ ,ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ Ì�È‡ ‰Ï‡ Ì‡ Ì‚. 

 


