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 עבודות מחו  לתפקיד של מנהלי בתי חולי 
 תקציר

 משרד הבריאות מפעיל תשעה בתי חולי  ממשלתיי  ושני בתי חולי  עירוניי 
ממשלתיי 
1

 מנהל בית חולי  ממשלתי או עירוני.  למת  שירותי אשפוז כללי
ולו משימות , ממשלתי ממלא תפקיד חשוב ומורכב בשירות המדינה או העירייה

, בה  קביעת מדיניות וסטנדרדי  רפואיי  ובקרה על מימוש , ת רבי ותחומי אחריו
 . אחריות לתפעול התקציבי הכולל של בית החולי  ועוד

עובד המדינה הממלא תפקיד מטע  המדינה ומקבל את ", ר"על פי הוראות התקשי
; "שכרו מאוצר המדינה חייב להקדיש את כל תשומת לבו למילוי התפקיד שנתמנה לו

 זה חל על אחת כמה וכמה על עובדי המדינה הבכירי  ובה  מנהלי בתי חולי  עיקרו 
ר מאפשר לעובדי מדינה לעסוק "התקשי, ע  זאת. ממשלתיי  ממשלתיי  ועירוניי 

 ובה   בעבודות שמחו  למסגרת תפקיד  בשירות בכפו  להגבלות ולסייגי  שוני  
בתנאי שעבודות אלה אינ   ו הגבלת מספר שעות העבודה והגבלת ההשתכרות ממנה 

, כללי  דומי . יוצרות או עלולות ליצור ניגוד ענייני  ע  עבודתו של העובד בשירות
חלי  על עובדי העיריות לרבות עובדי  ומנהלי  של בתי , למעט הגבלת השתכרות

  .ממשלתיי  חולי  עירוניי 
 פעולות הביקורת

את נושא , לסירוגי ,  המדינה בדק משרד מבקר2008 אוקטובר   2007בחודשי  מאי 
. ממשלתיי  העבודה הפרטית של מנהלי בתי החולי  הממשלתיי  והעירוניי 

היק  העבודה הפרטית לרבות העמידה במכסות של : בביקורת נבדקו הנושאי  האלה
הבקרה הננקטת למניעת חשש ; שעות העבודה הפרטית ושל היק  ההשתכרות ממנה

הדיווח על העבודות הפרטיות בבקשות ; בודה הפרטיתלניגוד ענייני  אגב ביצוע הע
בנציבות שירות המדינה , הביקורת נעשתה במשרד הבריאות. לקבלת היתרי  לביצוע 

  ). העירייה להל  (יפו  ובעיריית תל אביב)  הנציבות להל  (
 עיקרי הממצאי 

 הדיווח על העבודות הפרטיות 
 רוב מנהלי 2008 2004י בשני  מהנתוני  שאס  משרד מבקר המדינה עולה כ .1

ממשלתיי  לא עסקו בעבודות פרטיות או  בתי החולי  הממשלתיי  והעירוניי 
 .  מת  הרצאות בבתי ספר לרפואה עסקו בה  בהיק  מוגבל ובעיקר בתחו  ההוראה 

 המרכז  להל  (השומר  תל, ש שיבא"מנהל המרכז הרפואי ע, זאב רוטשטיי ' פרופ
 .  עבודות מחו  לתפקיד11 ו זמנית בעסק ב) הרפואי שיבא

__________________ 
 ".מרכז רפואי"בית חולי  מכונה ג    1
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  להל  (יפו  א"ת, ש סוראסקי"אביב ע מנהל המרכז הרפואי תל, גבי ברבש' פרופ

 .  עבודות מחו  לתפקיד7 זמנית ב עסק בו) אביב המרכז הרפואי תל
אי  עובד המדינה , החלות על עובדי המרכז הרפואי שיבא, ר"לפי הוראות התקשי .2

בכפו  להגבלות , דה פרטית אלא א  כ  קיבל היתר לכ+רשאי לעסוק בכל עבו
.  ובה  הגבלת מספר שעות העבודה והגבלת ההשתכרות ממנה ולסייגי  שוני  

חלי  ג  על עובדי המרכז , למעט הגבלת השתכרות, כללי  דומי  שקבע העירייה
 . אביב הרפואי תל

יי  היתר לעבודה רוטשט'  לא ביקש פרופ2007 2003מהבדיקה עולה כי בשני   )א(
 .פרטית לגבי ארבעה מקומות עבודה

ברבש לקבלת היתר לעבודה פרטית נמצא כי ' בבדיקת הבקשות שהגיש פרופ )ב(
אביב  הוא לא הגיש לעירייה ולנציבות בקשה לעבודת הוראה באוניברסיטת תל

נוס  על כהונתו (כיוע  בחברה מסוימת " פרקטיקה פרטית"ובקשה לעבודה במסגרת 
  ). שלביצועה קיבל היתר לעבודה פרטית,  בדירקטוריו  שלהכחבר

 עמידה במכסת ההשתכרות
עשוי להשתכר "לא יינת  היתר לעבודה פרטית א  העובד , ר"על פי הוראות התקשי

 ממשכורתו החודשית הכוללת50%)  1:   (בה למעלה מהגבוה מבי  שני אלה
2

 במקו  
 ". מחצית מהשכר הממוצע במשק)  2(;   עבודתו

רוטשטיי  על גבי טופסי הבקשות לקבלת היתר לעבודה פרטית ' לפי דיווחיו של פרופ
הכנסותיו מעבודותיו הפרטיות עמדו במגבלות , שהגיש למשרד הבריאות ולנציבות

הכנסותיו , לפי נתוני  שהעלתה הביקורת, לעומת זאת. ר"ההשתכרות שקבע התקשי
 חרגו 2006 2000 בכל אחת מהשני  רוטשטיי  מכל עבודותיו הפרטיות' של פרופ

  . ר"חריגה מהותית של עשרות אחוזי  מהמותר לפי הוראות התקשי
 עמידה במכסת שעות העבודה הפרטית

רוטשטיי  קיבל עליו התחייבויות לייחד לעבודותיו הפרטיות ' נמצא כי פרופ .1
ריגה  ח  ממכסת שעות העבודה התקנית 73% שה  כ,  שעות עבודה בשבוע33לפחות 

רוטשטיי  דיווח בבקשותיו למשרד ' פרופ. ר" מהמכסה שנקבעה בתקשי48%של 
 . הבריאות ולנציבות על מספר קט  יותר של שעות

ברבש לא דיווח על עבודה פרטית בהוראה באוניברסיטת תל אביב ולא ידוע ' פרופ .2
  .מהו מספר השעות הכולל שהשקיע בפועל בעבודות הפרטיות

__________________ 
" השכר הכולל"בבירורי  שעשה משרד מבקר המדינה במשרד הבריאות ובנציבות עלה כי במונח   2

 .הרשו  בתלוש המשכורת של עובד המדינה" ברוטו שוט "הכוונה לנתו  
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 רות פרטיות ללא דיווח כהונה בהנהלת חב
רוטשטיי  לא הביא לידיעת משרד הבריאות והנציבות את פעילותו להקמת ' פרופ .1

חברה , "מ"מכו  גרטנר לחקר מדיניות האפידמיולוגיה והבריאות בע"חברה פרטית 
, פרטית שמטרותיה ה  לתועלת הציבור ואת כהונתו כדירקטור בה וכמחזיק מניותיה

 .  לכ+וממילא לא ביקש היתר
ברבש קיבל את אישור  של העירייה ושל הנציבות ' פרופ, על פי המסמכי  .2

אול  לא נמצאו מסמכי  המעידי  כי הוא דיווח . לעבודה פרטית בארבע חברות
לעירייה ולנציבות כי שתיי  מבי  חברות אלה מפתחות מכשירי  וציוד רפואי 

רייה והנציבות הסבירו כי העי. הנמצאי  בשימוש של מוסדות רפואיי , מגווני 
אול  משרד מבקר המדינה מעיר כי העירייה . ברבש' התקבלו הסברי  בנדו  מפרופ

וג  הנציבות לא המציאו למשרד מבקר המדינה מסמכי  בנוגע להסברי  שקיבלו 
ברבש לגבי מקומות העבודה הפרטיי  האמורי  או בנוגע לבדיקות שעשו ' מפרופ

ברבש כמנהל המרכז ' יגוד ענייני  בי  עבודתו של פרופלצור+ שלילת האפשרות של נ
  . אביב ובי  עבודותיו בחברות אלו הרפואי תל

 פעולות גורמי האסדרה והפיקוח
גורמי האסדרה והפיקוח ובראש  משרד הבריאות לא עמדו על הצור+ להגביל את 

ר לדעת משרד מבק. היק  ההיתרי  לעבודות מחו  לתפקיד של מנהלי בתי החולי 
המדינה עליה  ג  לתת את הדעת לעובדה ששני בתי החולי  פועלי  על פי כללי  
שוני  זה מזה ולשקול קביעת  של כללי  אחידי  ה  בסוגיית היק  ההשתכרות וה  

  . בסוגיית היק  שעות העבודה הפרטית המותרות ולדאוג לאכיפת  הלכה למעשה
 סיכו  והמלצות

 בממצאי בדיקה זו כדי להטיל דופי בכישוריה  של כי אי , משרד מבקר המדינה מעיר
רוטשטיי  ובהצלחת  לנהל את המרכזי  הרפואיי  שבראש  ה  ' ברבש ופרופ' פרופ

ונוכח הדרישה , נוכח מורכבות תפקידו של מנהל מרכז רפואי, ע  זאת. עומדי 
ה עולה השאל, הנורמטיבית שעיקר זמנו ייוחד למילוי תפקידו כמנהל המרכז הרפואי

א  ההיק  הניכר של עבודות פרטיות אכ  מותיר די זמ  למלא כהלכה את תפקיד 
יש לבחו  את ההשלכות הציבוריות של ריבוי היתרי , זאת ועוד. מנהל בית החולי 

 . העבודה הפרטית ואת השפעת הדבר על תדמית השירות הציבורי
עבודת המטה על משרד הבריאות והנציבות להשלי  את , לדעת משרד מבקר המדינה

. בנושא עבודה פרטית של מנהלי בתי החולי , 2003 2002שבה התחילו בשני  
במסגרת עבודת המטה עליה  לבחו  בי  היתר א  היק  העבודה הפרטית 

, ר"כפי שנקבע בתקשי, והפרקטיקה הפרטית המותר לרופא שהוא עובד מדינה
עליה  לבחו  , כמו כ . מתאי  ג  לנושא משרה בכירה של מנהל בית חולי  ממשלתי

, פרטי מסחרי בעלי גוו  עסקי, א  ראוי שמנהל בית חולי  יעסוק בעיסוקי  נוספי 
עוד מ  הראוי לתת את הדעת לגיבוש . אפילו א  אינ  מעוררי  חשש לניגוד ענייני 

  . עירוניי  וממשלתיי  כאחד כללי  אחידי  שיחולו על מנהלי בתי חולי  ציבוריי  
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♦  

 מבוא
למת  , ממשלתיי   הבריאות מפעיל תשעה בתי חולי  ממשלתיי  ושני בתי חולי  עירוניי משרד

, ממשלתי ממלא תפקיד חשוב ומורכב מנהל בית חולי  ממשלתי או עירוני. שירותי אשפוז כללי
קביעת מדיניות וסטנדרדי  רפואיי  לבית החולי  ובקרה : ובה , ולו משימות ותחומי אחריות רבי 

 הכול לפי  פיתוח שירותי רפואה מתקדמי  , פיתוח התשתיות של בית החולי ; על מימוש 
 . ההנחיות ונוהלי העבודה של משרד הבריאות

עובד המדינה הממלא תפקיד מטע  המדינה ומקבל את שכרו מאוצר ", ר"על פי הוראות התקשי
ר מאפשר " התקשי,ע  זאת; "המדינה חייב להקדיש את כל תשומת לבו למילוי התפקיד שנתמנה לו
 ה   )  עבודות פרטיות להל  (לעובדי מדינה לעסוק בעבודות שמחו  למסגרת עבודת  בשירות 

ובה  הגבלת ,  בכפו# להגבלות ולסייגי  שוני  עבודות שמכניסות שכר ורווחי  וה  שאינ  כאלה 
ות ליצור ובתנאי שעבודות אלה אינ  יוצרות או עלול; שעות העבודה הפרטיות וההשתכרות מה 

למעט הגבלת , מגבלות דומות. 3התנגשות אינטרסי  ע  עבודתו של העובד בשירות המדינה
 . ש סוראסקי"ממשלתי ע חלות על עובדי העירייה ובכלל  עובדי בית החולי  העירוני, השתכרות

את נושא העבודות , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2008 אוקטובר   2007בחודשי  מאי 
 ת של תשעת מנהלי בתי החולי  הממשלתיי  ושני מנהלי בתי החולי  העירוניי הפרטיו

היק# העבודה הפרטית לרבות העמידה במכסות של : בביקורת נבדקו הנושאי  האלה. ממשלתיי 
דיווח על העבודות הפרטיות והגשת בקשות לקבלת ; שעות העבודה הפרטית ושל ההשתכרות ממנה

. טת למניעת חשש לניגוד ענייני  אגב ביצוע העבודה הפרטיתהבקרה הננק; היתרי  לביצוע 
 ובעיריית תל אביב)  הנציבות להל  (בנציבות שירות המדינה , הביקורת נעשתה במשרד הבריאות

   ). העירייה להל  (יפו 
 היק  העבודות הפרטיות של מנהלי בתי החולי  

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

; פעמי בי  א  ה  נעשי  באופ  זמני ובי  א  נעשי  באופ  חד, בי  א  ה  נעשי  דר) קבע, כאמור
ו פעיל באיזה צורה שהיא בניהול בתנאי שהעובד אינ, למעט רכישת מניות בחברה או חלק בשותפות

במיוחד לבעלי תפקידי  , בעת שקילת מת  היתר לביצוע עבודת פרטית". החברה או השותפות
 . כגו  היבטיו הציבוריי , יילקחו בחשבו  היבטי  שוני  של מת  היתר כזה, בכירי 

ר כעבודה "מוגדרת בתקשי, ר חלות עליה"שהמגבלות שנקבעו בתקשי, עבודה פרטית של רופאי 
השתתפות .  2;   הוראה בבית ספר לרפואה.  1:   לרבות, במעמד של שכיר במוסד או גו# חיצוני

 . חברות בהנהלת תאגידי .  4;   הרצאות בבית ספר לאחיות.  3;   4בוועדות רפואיות
__________________ 

כללי  והסדרי  למניעת ניגוד ענייני  "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„57·) 2007 , בעניי  זה ראו ג  מבקר המדינה  3
 .27' עמ, "ואכיפת 

.  אסורה השתתפות בוועדות רפואיות בתשלו  בשעות העבודה הנהוגות , ר"לפי הוראות התקשי  4
 .השתתפות בוועדות כאלו שלא בשעות העבודה הנהוגות טעונה היתר לעבודה פרטית
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-·È·‡ Ï˙ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ ( ,ÙÂ¯Ù '˘·¯· È·‚ ,Â· ˜ÒÚ-· ˙È ÓÊ-7„È˜Ù˙Ï ıÂÁÓ ˙Â„Â·Ú  . 
ברבש מכה  ' פרופ; 2005רוטשטיי  מכה  בתפקיד מנהל המרכז הרפואי שיבא החל מאפריל ' פרופ

ל משרד " כיה  כמנכלמעט שנתיי  וחצי שבה , 1993אביב משנת  בתפקיד מנהל המרכז הרפואי תל
להל  פירוט הממצאי  הנוגעי  לעבודות הפרטיות של שני המנהלי  . 1999 1996בשני  , הבריאות
   :האמורי 

  הדיווח בעניי  עבודות פרטיות ופרקטיקה פרטית וסדרי אישור 
אי  עובד המדינה רשאי , החלות על עובדי המרכז הרפואי שיבא, ר"לפי הוראות התקשי .1

על עובד שמבקש לעסוק בעבודה פרטית . ל עבודה פרטית אלא א  כ  קיבל היתר לכ)לעסוק בכ
תוכ  , את ש  הגור  המעסיק וכתובתו, בי  היתר, להגיש בקשה להיתר עבודה פרטית ובה לרשו 

הצפוי ) ברוטו(מספר שעות העבודה הפרטית בשבוע וסכו  השכר או הרווח , העבודה הפרטית
 . ממנה

ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó ÌÈ ˘· 2003-2007ÙÂ¯Ù ˘˜È· ‡Ï  ' ˙ÈË¯Ù ‰„Â·ÚÏ ¯˙È‰ ÔÈÈË˘ËÂ¯
˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á Ú·¯‡ È·‚Ï . 

רוטשטיי  כי אכ  הגיש בקשה לקבלת '  הסביר פרופ2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
היתר לעבודה פרטית בארבע החברות האמורות על גבי טופס הבקשה לקבלת היתר עבודה פרטית 

לטענתו הגיש בקשה אחת משותפת ). חברה פרטית שעוסקת בעסקי ביטוח(ת אחרת בחברה מסוימ
משו  שאופי , יחידה אחת לצור) בקשת האישור"מאחר שראה בה  , לחמש החברות האמורות

 ".ללא שיש איבחו  בי  החברות הפרטניות, העבודה הוא מת  ייעו  לקבוצה כולה
ÙÂ¯ÙÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 'ÔÈÈË˘ËÂ¯ ,ÈÎ ÏÎ Ï˘ ÂÈË¯Ù ˙‡ Â˙˘˜·· ÔÈÈˆÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ 

˙ÂÈË¯Ù‰ ÂÈ˙Â„Â·Ú· ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰Ó „Á‡ .˙ÈË¯Ù‰ ‰„Â·Ú‰ Û˜È‰ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î È ÂÈÁ ‰Ê Ú„ÈÓ ,
˙È· Ï‰ ÓÎ Â„È˜Ù˙Ï ‰˙Ó‡˙‰ ˙‡-ÌÈÏÂÁ , ÔÈ·Ï ÂÏ‡ ˙Â„Â·Ú ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÔÈ‡ Ì‡Â

ÙÂ¯Ù Ï˘ Â„È˜Ù˙ 'È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ ÓÎ ÔÈÈË˘ËÂ¯ .Ù ‰Ê Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰‰˜È„·‰ ˙Â¯˘Ù‡· Ì‚. 
'  הודיע משרד הבריאות כי ביקש לקבל מפרופ2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

אול  משרד הבריאות לא ציי  בתשובתו א  קיבל פרטי  לגבי ; רוטשטיי  תמונה שלמה של עיסוקיו
 לא נמצא מכל מקו . כל עבודותיו הפרטיות שציי  משרד מבקר המדינה בפנייתו למשרד הבריאות

 .רוטשטיי  לגבי עיסוקיו הנוספי  כאמור' תיעוד לגבי הפרטי  שמשרד הבריאות קיבל מפרופ
'  ביקש פרופ2008 עולה כי ג  לשנת 2009מתשובתה של הנציבות למשרד מבקר המדינה מינואר 

רוטשטיי  היתר לעבודה פרטית בחברה אחת ולא פירט את ארבע החברות הכלולות בה והנציבות 
 . ה את בקשתו זואישר
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עובד עירייה לא יקבל היתר , לפי פקודת העיריות .יפו ברבש הוא עובד עיריית תל אביב' פרופ .2

אי  בה ; אינה עשויה לפגוע לרעה במילוי תפקידו; אלא א  כ  היא לטובת הכלל, לעבודה פרטית
רי או ענייני ע  מסח, תאגיד או מוסד העומדי  במגע כספי, כדי ליצור התקשרות בינו לבי  אד 

 . העובד הצהיר על השכר שיקבל בעדה; העירייה
)‡( ÙÂ¯Ù ˘È‚‰˘ ˙Â˘˜·‰ ˙˜È„··  ' ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙ÈË¯Ù ‰„Â·ÚÏ ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ˘·¯·

Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ‰‡¯Â‰ ˙„Â·ÚÏ ‰˘˜· ˙Â·Èˆ ÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˘È‚‰ ‡Ï- ˙ÙÒÂ  ‰˘˜·Â ·È·‡
 ˙¯‚ÒÓ· ‰„Â·ÚÏ"˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù " ˙ÓÈÂÒÓ ‰¯·Á· ıÚÂÈÎ)  ¯·ÁÎ Â˙ Â‰Î ÏÚ ÛÒÂ
‰Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ,˙ÈË¯Ù ‰„Â·ÚÏ ¯˙È‰ Ï·È˜ ‰ÚÂˆÈ·Ï˘ .( 

)·( ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , ÌÈ ˘· ÈÎ2004-2006 ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú ˘ÂÏ˘Ï Ú‚Â · - ¯·ÁÎ ‰ Â‰Î 
 ÌÈ Â˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË ÌÈÓÂÁ˙· ˙Â˜ÒÂÚ˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„·-ÙÂ¯Ù ˘È‚‰  '

 ‰„Â·ÚÏ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ˘·¯· ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ „Ú ‰˘È˘ ˙ÈË¯Ù
‰Ï‡ ˙Â¯·Á· Â˙„Â·Ú ˙‡ ÏÁ‰˘. 

 הקפיד 2008 2006ברבש כי בשני  '  ציי  פרופ2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .להגיש את הבקשות על פי כל הכללי  בעניי  זה

לרבות , תמורת תשלו , או שירות רפואי/מת  טיפול ו"כ" פרקטיקה פרטית"ר מגדיר "התקשי .3
או שהינו שות# או בעל , שנמצאת בבעלותו של הרופא, במסגרת קליניקה פרטית, ייעו  רפואי
 כרופא  לרבות מת  שירותי  או העסקה בדר) אחרת , או שנהנה מכל זכות אחרת בה, מניות בה
רשאי לעשות זאת , רופא מומחה שרוצה לעסוק בפרקטיקה פרטית". באחת מקופות החולי , עצמאי
 . ועל פי אישור הנציבות, או מי שהוסמ) לכ) על ידו, ל משרד הבריאות" אישור מנכעל פי

תעסוקתי  ברבש בקשה לקבלת היתר לפרקטיקה פרטית כיוע  רפואי'  הגיש פרופ2006בפברואר 
ברבש בקשות אלה במסגרת היתר ' עד אותו מועד הגיש פרופ. של שני גופי  עסקיי  גדולי 

 .לעבודה פרטית
מר , בש השיב למשרד מבקר המדינה כי על פי הסבר בעל פה שקיבל מנציב שירות המדינהבר' פרופ

) טק בכלל זה ייעו  לחברות היי(מדעי  תעסוקתי ורפואי רפואי, ייעו  רפואי, שמואל הולנדר
נכללי  בקטגוריה של , בלי שמתקיימי  יחסי עובד מעביד בינו ובי  מקבל הייעו , בתשלו 

 מבחינת היק# ההשתכרות והיק#  ולכ  המגבלות החלות על עבודה פרטית , "פרקטיקה פרטית"
 .  אינ  חלות עליו שעות העבודה 

  להל  ( ציי  המשנה לנציב שירות המדינה 2009במענה לפניית משרד מבקר המדינה מינואר 
תעסוקתי  רפואי,  דהיינו שייעו  רפואי ברבש ' כי האמור בתשובתו של פרופ) המשנה לנציב

, בלי שמתקיימי  יחסי עובד מעביד, בתשלו ) ובכלל זה ייעו  לחברות הייטק(מדעי  רפואיו
עוד ציי  .  משק# את עמדתו של נציב שירות המדינה " פרקטיקה פרטית"נכללי  בקטגוריה של 

החלטתו זאת של הנציב תובהר , במידת הצור), המשנה לנציב כי לאור הערת משרד מבקר המדינה
 . ר"בהתא  בתקשי

)‡( ÙÂ¯Ù˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ' ˘˜·ÈÂ ·˙Î· ˙Â·Èˆ Ï ‰ ÙÈ ˘·¯·
¯ÂÓ‡‰ ÔÈÈ Ú· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ .ÔÎ ÂÓÎ , ‡ÏÂ ˙Ë¯ÂÙÓÂ ‰·Â˙Î ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙˙Ï ‰È‰ ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ
‰Ù ÏÚ· ¯·Ò‰· ˜Ù˙Ò‰Ï . 

)·(  ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ‰˙·Â˘˙· ˙ ÈÂˆÓ‰ ÂÊ ‰ Á·‰ ÈÎ ˙Â·Èˆ Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯È‰··È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó "¯ .ÍÎÓ ‰¯˙È , ‰„Â·Ú Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó· ‰ÏÁÂ‰ ‡Ï ÂÊ ‰ Á·‰

È‡ÂÙ¯ ıÂÚÈÈ· ˙ÈË¯Ù. 
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)‚(  ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÁ Ó ÌÈÏÏÎ ˘·‚˙ ˙Â·Èˆ ‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
 Á ÂÓ· ˙ÂÏÏÎ ‰ ˙Â„Â·Ú‰ Ï˘ ˙Â‰Ó‰Â Û˜È‰‰"˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù" , ‰ÚÈ·˜‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÌÈÓÈÈ˜˙Ó˘ ÈÏ· È‡ÂÙ¯ ıÂÚÈÈ˘„·ÂÚ ÈÒÁÈ -˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ¯„‚· ‡Â‰ „È·ÚÓ , ˙‡ ‡È·˙Â
ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯·„‰ ,‰˘Ú  ‡Ï ‰Î „Ú˘ ¯·„ .   

 עמידה במכסת ההשתכרות
עשוי להשתכר למעלה מהגבוה "ר קובע שלא יינת  היתר לעבודה פרטית א  העובד "התקשי .1

מחצית מהשכר )  ב(;   ודתו במקו  עב5 ממשכורתו החודשית הכוללת50%)  א:   (מבי  שני אלה
 ".הממוצע במשק

)‡( Ù Â ¯ Ù  Ï ˘  ˙ Â ¯ Î ˙ ˘ ‰ ‰  Û ˜ È ‰ '˙ Â È Ë ¯ Ù  ˙ Â „ Â · Ú Ó  Ô È È Ë ˘ Ë Â ¯: 
הוא , ר בכל הנוגע למכסת ההשתכרות"רוטשטיי  בהוראות התקשי' לצור) בדיקת עמידתו של פרופ

ובה  פירוט של עבודותיו הפרטיות , התבקש להמציא למשרד מבקר המדינה מידע ומסמכי  שוני 
 . ואול  הוא טע  כי דרישת משרד מבקר המדינה פוגעת בפרטיותו ואינה מידתית. והכנסותיו מה 

רוטשטיי  כי הוא מקבל שכר מקופת המדינה ולפיכ) המידע ' משרד מבקר המדינה הודיע לפרופ
 . שהתבקש היה מידתי ולא עלה על הנדרש

רוטשטיי  ' הכנסותיו של פרופעל פי הנתוני  שנתקבלו במשרד מבקר המדינה חושב היחס בי  
 מעבודתו כמנהל המרכז הרפואי שיבא לבי  הכנסותיו מעבודותיו הפרטיות 2006 2000בשני  

 . במעמד של עצמאי ושכיר
ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ' ˙ÈË¯Ù ‰„Â·ÚÏ ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜·‰ ÈÒÙÂË È·‚ ÏÚ ÔÈÈË˘ËÂ¯

˙Â·Èˆ ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ˘È‚‰˘ ,¯Ù‰ ÂÈ˙Â„Â·ÚÓ ÂÈ˙ÂÒ Î‰ ˙ÂÏ·‚Ó· Â„ÓÚ ˙ÂÈË
È˘˜˙‰ Ú·˜˘ ˙Â¯Î˙˘‰‰"¯ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÂÈ˙ÂÒ Î‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ

ÙÂ¯Ù Ï˘ ' ÌÈ ˘· ˙ÂÈË¯Ù‰ ÂÈ˙Â„Â·Ú ÏÎÓ ÔÈÈË˘ËÂ¯2000-2006 Ï˘ ˙È˙Â‰Ó ‰‚È¯Á Â‚¯Á 
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ¯˙ÂÓ‰Ó ÌÈÊÂÁ‡ ˙Â¯˘Ú"¯ . 

)·( Ù Â ¯ Ù  Ï ˘  ˙ Â ¯ Î ˙ ˘ ‰ ‰  Û ˜ È ‰ '˙ Â È Ë ¯ Ù  ˙ Â „ Â · Ú Ó  ˘ · ¯ ' פרופ :·
ברבש התבקש להמציא למשרד מבקר המדינה מידע ומסמכי  בעניי  העבודות הפרטיות שבה  עסק 

א) המידע שמסר היה חלקי ולא , ברבש השיב למשרד מבקר המדינה' פרופ; 2008 2004בשני  
 . מספר השעות שייחד לה והשכר שקיבל עבורה, כלל פירוט של כל עבודה

ר " כי הוראות התקשי2009שובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר יפו ציינה בת אביב עיריית תל
אינ  חלות עליה בכל הנוגע למת  היתר לעבודה פרטית ובכלל זה אי  על עובדי העירייה מגבלה על 

 . היק# השכר מ  העבודה הפרטית
__________________ 

מערכת (רד הבריאות וע  סג  בכיר לנציב בבירור שעשה משרד מבקר המדינה ע  סג  החשב במש  5
הנקוב בתלוש המשכורת של " ברוטו שוט&"מתייחס לנתו  " השכר הכולל"כי המונח , עלה) הבריאות

החזר הוצאות והפרשי , תשלו  עבור עבודה נוספת, תוספות שכר, שכר משולב: עובד מדינה וכולל
  .שכר



 ב59דוח שנתי  500
 ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ì˘‡¯·Â ‰¯„Ò‡‰ ÈÙÂ‚ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

˙ÓÏ ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏÏÎÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰ ÓÏ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·ÚÏ ¯˙È‰ Ô : ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ
„Á‡Î ÌÈÈ Â¯ÈÚÂ.   

 עמידה במכסת שעות עבודה פרטית
שיחד ע  השעות , לא יינת  היתר לעבודה פרטית למספר שעות בשבוע"ר קובע כי "התקשי

בודתו  ממכסת שעות העבודה הנהוגות במקו  ע25%עולה על , הנוספות שאושרו לעובד במשרד
לרבות , מאחר שס) כל שעות העבודה השבועיות התקניות של רופא בשירות המדינה; "הקבוע

  . שעות עבודה בשבוע11.25רשאי רופא להקדיש לעבודה פרטית , 456הוא , מנהל בית חולי 
הוא ציי  , רוטשטיי  למשרד הבריאות ולנציבות' בבקשות לקבלת ההיתרי  שהגיש פרופ .1

 עד 26%דהיינו , 13.5 עד 11.5ודה שייחד בשבוע לעבודותיו הפרטיות יהיה שמספר שעות העב
 . ממכסת שעות עבודתו כמנהל המרכז הרפואי שיבא30%

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˘˜·· ÂÈÁÂÂÈ„Ó ‰ Â˘· ,ÙÂ¯Ù ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ' ÂÈÏÚ Ï·È˜ ÔÈÈË˘ËÂ¯
 ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÈË¯Ù‰ ÂÈ˙Â„Â·ÚÏ „ÁÈÈÏ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰33ÚÂ·˘· ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘  ,Î Ô‰˘-73% 

˙ÂÈ ˜˙‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓÓ , ˙Â‡¯Â‰· ‰Ú·˜ ˘ ‰ÒÎÓ‰Ó ˙¯ÎÈ  ‰‚È¯Á ÍÎ· ˘ÈÂ
È˘˜˙‰"¯. 

2. ÙÂ¯ÙÏ ¯˘‡ '˘·¯· , ÌÈ ˘·2004-2006 ‰„Â·ÚÏ ¯˙È‰Ï ‰˘˜·‰ ÈÒÙÂË· ÁÂÂÈ„ ‡Â‰ 
 ÏÚ ˙ÈË¯Ù10-12Ú·¯‡ Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ¯·ÁÎ ˙ÂÈÚÂ·˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ - ˙Â¯·Á ˘ÓÁ

˙ÂÈË¯Ù ,ÚÈÈ·Â ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÏÏÎÓ· ‰‡¯Â‰·˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙·È˙ÎÂ ıÂ . ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÌÏÂ‡
˜ÒÚ Ô‰·˘ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙Â„Â·Ú· ÏÚÂÙ· ÚÈ˜˘‰˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ Â‰Ó , ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó

·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ‰‡¯Â‰· ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú ÏÚ . 
 ¯·Ó·Â Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï‰Â  ÈÙ ÏÚ2003 , ıÂÁÓ ‰„Â·ÚÏ ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ÌÈ‚ÈÈÒ·Â ÌÈ‡ ˙· Ô„˘

‰ÈÈ¯ÈÚÏ ,‰ ˙ÏÈ˜˘ ˙Ú·¯˙È‰‰ Ô˙Ó Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜· , ÔÂ‚Î
˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÎÏ˘‰ ,˙Â¯È˘‰ ˙ÈÓ„˙ÏÂ „·ÂÚ‰ „ÓÚÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÎÂ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈ˙Â˘˜·· Û˙˘Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ' ¯˙È‰Ï ˘·¯·
˙ÈË¯Ù ‰„Â·ÚÏ ,˙Â·Èˆ ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÛÒÂ 7 ,˜˘ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙‡ Ì‚ÏÂ , ·˘Á˙‰·

Ï˙ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ ÓÎ Â˙„Â·ÚÏ „ÁÈÈÏ ¯ÂÓ‡ ‡Â‰˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ·-·È·‡ , ÈÂ‡¯ Ì‡
˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú Ï˘ ÏÂ„‚ ‰Î ¯ÙÒÓ· ˜ÂÒÚÏ ÂÏ ¯È˙‰Ï . 

 הסבירה העירייה כי נתנה דעתה למספר השעות 2009בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
וכדברי . בלות שקבעה העירייה בנהליהומצאה כי הוא מתאי  למג, ברבש בבקשתו' שפירט פרופ

אופייה ומהותה לא נית  לפרט באופ  , כי בהתייחס לעבודה הנוספת המבוקשת, שוכנענו " העירייה 
ובכל מקרה שוכנענו , יותר ספציפי את הימי  המדויקי  והשעות המדויקות שבה  תיעשה העבודה

 ".ודו וניהולו את המרכז הרפואישאי  בהיק# השעות כפי שנרש  בבקשה כדי לפגוע באופ  תפק
__________________ 

 .דינה ה  אינ  זכאי  לאישור שעות עבודה נוספותעל פי הסכמי  קיבוציי  ע  רופאי  בשירות המ  6
 .ברבש לקבלת היתר לעבודה פרטית ג  אל הנציבות'  הועברו בקשותיו של פרופ2006החל משנת   7
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 הודיעה העירייה כי אימצה את 2009בתשובה נוספת של העירייה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
מקו  שלא חלי  עליה  הסדרי העסקה , ר והיא מחילה אות  על עובדיה בהתאמה"הוראות התקשי

ובדיה היא אינה פועלת על כי בנוגע למת  היתר לעבודה פרטית לע, בה בעת ציינה העירייה. אחרי 
העירייה הוסיפה בתשובתה כי לפי . ברבש' ר ואלו אינ  תקפות לעניינו של פרופ"פי הוראות התקשי

ה  בעירייה וה  מחו  , מספר השעות המרבי שמותר לעובדי העירייה לעבוד ביו , הנוהל שקבעה
 .12הוא , לה

מייחד לניהול ולקידו  של ענייני ברבש כי הוא ' בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר פרופ
ועל כ  עיסוקיו הנוספי  אינ  פוגעי  במילוי תפקידו ,  שעות עבודה מדי יו 13 12המרכז הרפואי 

בתקופת ניהולי הפ) ; ניכרות לעיני כל, כ) אני מאמי , התוצאות", לדבריו. כמנהל המרכז הרפואי
ה  בהיק# פעילותו וה  באיכות , ראלהמרכז הרפואי לאחד מ  המרכזי  הרפואיי  המובילי  ביש

כי כל עוד אי  העבודות הנוספות שהוא , ברבש' עוד טע  פרופ". השירותי  הרפואיי  שהוא מציע
ואפילו ברמת האינטרס (רואה חשיבות גדולה "הוא , ומנהלי  אחרי  מבצעי  פוגעות בתפקוד 

לנו ומניסיוננו לפיתוח למת  האפשרות למנהלי  במערכת הבריאות לתרו  מהידע ש) הלאומי
כי הביקורת מעלה לדיו  שאלה עקרונית , ע  זאת הוסי#". העסקי של תעשיית הביוטק בישראל

 . עד כמה נכו  לאפשר למנהל מוסד גדול לעסוק בעיסוקי  אחרי , חשובה
ברבש מנהל את המרכז ' פרופ"יפו הוסיפה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  עיריית תל אביב

מקור גאווה , תו) הובלתו למצוינות ברמה הארצית והעולמית, אחריות מלאה ללא דופיהרפואי ב
 ".יפו לעיר תל אביב

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ Ì‰È¯Â˘ÈÎ· ÈÙÂ„ ÏÈË‰Ï È„Î ÂÊ ‰˜È„· È‡ˆÓÓ· ÔÈ‡ ÈÎ
ÙÂ¯Ù 'ÙÂ¯ÙÂ ˘·¯· ' Ì‰ Ì˘‡¯·˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙‡ Ï‰ Ï Ì˙ÁÏˆ‰·Â ÔÈÈË˘ËÂ¯

ÌÈ„ÓÂÚ .˘Ó ˙‡Ê ÌÚ È ˘ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯
ÌÈÏ‰ Ó‰ ,˙Â·Èˆ ‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ì˘‡¯·Â ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯„Ò‡‰ ÈÓ¯Â‚ ˙ÂÏÂÚÙ· Ì‚ ÂÓÎ . 

ÙÂ¯Ù Ï˘ ˙ÈË¯Ù‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓÏ ¯˘‡ '˘·¯· , ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÙÂ¯Ù ÈÎ '‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Î ÚÈ„Â‰ ˘·¯· , ÏÂ‰È Ï „ÁÈÈÓ ‡Â‰ ÈÎ

 È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ È ÈÈ Ú ÌÂ„È˜ÏÂ12-13ÌÂÈ È„Ó ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘  . ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ
 ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ Ì È‡ ‰ ˙ ˘ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·ÚÏ ÌÈ¯˙È‰‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï

˙ÂÚ˘‰ ˙Ï·‚Ó ¯·„· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘. 
„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Ù‰Â ‰¯„Ò‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï „¯˘Ó Ì˘‡¯·Â ÁÂ˜È

 ÈÙ ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÏ‰ ˙Ó ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· È ˘˘ ‰ÚÙÂ˙Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙Â‡È¯·‰
 ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ Â˘ ÌÈÏÏÎ-È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· " ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Â ¯

‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ È˙Ï˘ÓÓ È Â¯ÈÚ‰ . ÌÈÏÏÎ Ï˘ Ì˙ÚÈ·˜ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÔÎ Ì‡ ˘¯„ 
˜È‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· Ô‰ ÌÈ„ÈÁ‡ ‚Â‡„ÏÂ ˙Â¯˙ÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ· Ô‰Â ˙Â¯Î˙˘‰‰ Û
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ì˙ÙÈÎ‡Ï. 

 ˙ÂÙÒÂ ‰ ˙Â„Â·Ú‰ Û˜È‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
Ë¯Ù· ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÏ‰ ÓÂ ÏÏÎ· ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ , ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú Ï˘ ÈÂ‡¯‰ Û˜È‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ

Â¯Ï ¯˘‡Ï ˘È˘ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù Ï˘ÂÌÈ‡Ù ,Ì„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· Ú‚ÙÈ ‡Ï ¯·„‰˘ ˙ Ó ÏÚ .
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÔÈÈˆ ¯·Î ‰Ê ÔÈÈ Ú·8 ,È˘˜˙· ÈÎ" ÚÂ·˘· ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó ÂÚ·˜  ¯

 ÚÂ·˘· ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ È·‚Ï ‰Ï·‚Ó ÏÎ Â· ‰Ú·˜  ‡Ï Í‡ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· „Â·ÚÏ ¯˙ÂÓ˘
˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· „Â·ÚÏ ‡ÙÂ¯Ï ¯˙ÂÓ˘ .Â˜Ó ˘È Ì‡ ÔÁ·˙ ˙Â·Èˆ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÂÁ·Ï Ì

˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ ‡ÙÂ¯Ï ¯˙ÂÓ˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ Ì‚ ÏÈ·‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡. 
__________________ 

 .371' עמ, "סוגיות בסדרי מינהל בבתי חולי "בפרק ) È˙ ˘ ÁÂ„58·') 2008 , מבקר המדינה  8



 ב59דוח שנתי  502
כי החליטה לבחו  את , בי  היתר,  הודיעה הנציבות2009בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

, העקרונות המנחי  למת  היתרי  לעבודה או לפרקטיקה פרטית למנהלי בתי החולי  הממשלתיי 
את המצב העובדתי הנהוג והקיי  בשטח לגבי "ל משרד הבריאות למפות "ממנכולצור) כ) ביקשה 

   ". כלל המנהלי  הכלליי  של בתי החולי  באר 
 דיווח לא תקי 

 בעבודה פרטית כראש היחידה הרפואית לגמלת ניידות במשרד 1999רוטשטיי  עובד משנת ' פרופ
הוא האגודה למע  , 2008באוקטובר עד למועד סיו  הביקורת , מעסיקו בתפקיד זה; 9הבריאות

שהוא , אול  שכרו ממומ  על ידי המוסד לביטוח לאומי, 10) האגודה להל  (שירותי בריאות הציבור 
את בקשותיו להיתר לביצוע עבודה פרטית זו אישרו משרד הבריאות . מקבל השירות בנדו 

 .והנציבות
1. ÙÂ¯Ù Ì˙Á˘ ‰ÊÂÁ· 'Ï ·ÈÈÁ˙‰ ‡Â‰ ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ÔÈÈË˘ËÂ¯ ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯Î „Â·Ú

 Ï˘ Û˜È‰· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ˙Â„ÈÈ  ˙ÏÓ‚Ï ˙È‡ÂÙ¯‰50%‰¯˘Ó  ,È¯˜ ,Î-22 ˙ÂÚ˘ 
ÚÂ·˘· .‰ÊÂÁ· ÚÂ·˜‰ ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰ ÏÚ ˙Â·Èˆ ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡Â ,

 Ï˘ Û˜È‰· ‰„Â·Ú ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú ¯˙È‰Ï Â˙˘˜··Â3-4„·Ï· ˙ÂÈÚÂ·˘ ˙ÂÚ˘  . 
2. ÙÂ¯Ù ÔÈÈˆ Â˙˘˜··'È˘È˘ ÈÓÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙‡ Úˆ·È ÈÎ ÔÈÈË˘ËÂ¯  . ‰„Â·Ú ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ

ÈˆÂ·È˜  ˙ ˘· ÂÓ˙Á˘1991 ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ÌÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ È‚Èˆ  
Ï‡¯˘È· , „·ÂÚ ÌÈÏÂÁ ˙È·· ‡ÙÂ¯45˙ÂÈÚÂ·˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘  ,ÚÂ·˘· ÌÈÓÈ ‰˘È˘ , Â ÈÈ‰„- 

È˘È˘ ÈÓÈ ÏÏÂÎ . 
בקר המדינה שעבודתו במסגרת האגודה היא רוטשטיי  הודיע בתשובתו למשרד מ' פרופ

לכ  בפועל הוא עבד . ואינה מצריכה עבודה במסגרת ועדות הניידות, אדמיניסטרטיבית בעיקרה
שלא בשעות העבודה , בימי שישי אחרי הצהריי ,  שעות שבועיות4 ועובד במסגרת האגודה כ

 .המקובלות
רוטשטיי  כחבר בוועדה לביטוח ' רופ שעות העבודה השבועיות נכללת פעילותו של פ4במסגרת 

 . נפגעי עבודה ובוועדות לביטוח נכות שליד מועצת הביטוח הלאומי
__________________ 

וועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידות שפועלות ראש היחידה הרפואית לגמלת ניידות אחראי ל  9
ועדות . בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות ולוועדת הערר שפועלת במרכז הרפואי שיבא

בי  ממשלת ) 1.3.02 עדכו  אחרו  מ (1.6.77 אלה פועלות מתוק& ההסכ  לגמלת ניידות שנחת  ב
 .ישראל למוסד לביטוח לאומי

.  נרשמה כעמותה1983  כאגודה עותומנית וב1972  שירותי בריאות הציבור הוקמה בהאגודה למע   10
הקמה והפעלה ; תחומי פעילותה ומטרותיה ה  בי  היתר בריאות ורווחת הציבור, לפי תקנו  העמותה
בקרה ; לנכי  ולמוגבלי , לטיפול ולייעו- לחולי , לשיקו , להתערבות, למניעה, של מסגרות לאבחו 

לרבות סיוע לפעולות רישוי ואבטחת איכות של מוצרי  , ות שונות בתחו  הבריאות והרווחהעל פעול
התקשרויות ע  האגודה "בפרק , בעניי  פעילות האגודה ראו. ושירותי  הקשורי  לתחומי  אלו ועוד

 .467' עמ, "למע  שירותי בריאות הציבור
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 ‰ˆÓ˙Ó Â È‡ ˙Â„ÈÈ  ˙ÏÓ‚Ï ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯ „È˜Ù˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„·Ï· ˙È·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡ ‰„Â·Ú· .ÙÂ¯Ù È¯·„ ' ÂÈÁÂÂÈ„ ÌÚ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ì È‡ Ì‚ ÔÈÈË˘ËÂ¯

 ÒÙÂË·" ÒÈË¯Î‰„Â·Ú· ˙ÂÁÎÂ  "‰„Â‚‡Ï ˘„ÂÁ ÏÎ· ˘È‚‰˘ , ‡Â‰˘ Ì˘¯ Â·Â" ˙‡ „·ÂÚ
˙ÂÚ˘‰ ˙ÒÎÓ ÏÎ" ,Î ¯ÓÂÏÎ-22ÚÂ·˘· ˙ÂÚ˘  , ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ Ì‚Â

‰¯˘Ó ÈˆÁ· ‰· „·ÂÚ ‡Â‰ Ì‰ÈÙÏÂ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓÏ ‰„Â‚‡‰ ‰˘È‚‰˘. 
של ראש היחידה הרפואית  כי תפקידו 2008משרד הבריאות השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

ולכ  המוסד לביטוח לאומי , לגמלת ניידות מבוצע לפי חוק שהמוסד לביטוח לאומי אמו  על ביצועו
רוטשטיי  לבי  ' החוזה בי  פרופ"עוד ציי  משרד הבריאות כי . ג  מממ  את שכרו של ראש היחידה

י  גופי  האחרי  בה  אושר לו  בינו לב  א  ישנ   האגודה לבריאות הציבור כמו ג  חוזי  דומי  
רוטשטיי  ' אינ  נמצאי  בידינו ואי  לנו מידע מהו היק# העסקתו של פרופ, לעבוד עבודה פרטית

עוד הסביר ". במסגרת האגודה כראש היחידה לגמלת ניידות ומה  שעות עבודתו במסגרת זו
הצהרתו של "הוא נשע  על , כי בבואו לאשר את בקשת העבודה הפרטית, המשרד בתשובתו

 ".המבקש בגו# הבקשה
רוטשטיי  הוא '  טענה האגודה כי מאחר שפרופ2008בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 

רוטשטיי  אינו מחתי  כרטיס ' פרופ, ומאחר שהיא אינה מפקחת על עובדי מדינה, רופא ומנהל בכיר
 . ולכ  האגודה מקבלת את דיווח הנוכחות שלו ללא עוררי , נוכחות

 כי לא מצא מקו  להגיב על 2008המוסד לביטוח לאומי השיב למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
 ".משו  שאי  ה  נוגעי  למוסד לביטוח לאומי", הממצאי  שבדוח הביקורת

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Ú„‰ ˙‡ ÌÈÁÈ Ó Ì È‡ ÏÈÚÏ„ ÌÈ¯·Ò‰‰ . 
)‡(  ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘Â ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·Â‚˙ ÌÈÙÂ‚ È ˘˘ ˙Â„ÓÏÓ

ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ˙Â‡  ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈÈ ÂËÏ˘ 'ÔÈÈË˘ËÂ¯ ,
˙Â„ÈÈ  ˙ÏÓ‚Ï ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯Î Ô‰ÎÓ‰ . 

)·( ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÁÂÂÈ„· ' ÒÙÂË· ÔÈÈË˘ËÂ¯"‰„Â·Ú· ˙ÂÁÎÂ ‰ ÒÈË¯Î " ˘„ÂÁ ÏÎ· ˘È‚‰˘
‰„Â‚‡Ï , ‡Â‰˘ Ì˘¯ ‡Â‰"˙ÂÚ˘‰ ˙ÒÎÓ ÏÎ ˙‡ „·ÂÚ" ,Î ‰Ó ÍÎÓ „ÂÓÏÏ Ô˙È  ‡Ï˘ Í

‰¯˘Ó‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰ :3-4‰¯˘Ó ÈˆÁ Â‡ ˙ÂÚ˘  . 
)‚( „ÂÚ ¯ÚÂÈ ‰Ê ÔÈÈ Ú· , ÂÏ ÔÈ‡ ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ ÚË ÈÎ" Û˜È‰ Â‰Ó Ú„ÈÓ

ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ' ˙ÂÚ˘ Ì‰ÓÂ ˙Â„ÈÈ  ˙ÏÓ‚Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯Î ‰„Â‚‡‰ ˙¯‚ÒÓ· ÔÈÈË˘ËÂ¯
ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· Â˙„Â·Ú "¯˘Ó ÈÎÓÒÓ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰  È‡˙Â‡È¯·‰ „ ,Î Ó Ì‰ÈÙÏ˘" „¯˘Ó‰ Ï

·-1999 ,ÙÂ¯Ù '˘·¯· È·‚ ,˙Ú ‰˙Â‡· ‡·È˘ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ ÓÂ ,ÙÂ¯Ù 'È ˘ ÈÎ„¯Ó , Ì‰
‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÂÚ·˜˘ , ˙ÂÚ˘ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰

˙Â¯Î˙˘‰‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â ‰„Â·Ú‰ ; Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰ ‰Ó ˙Ú„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ
‡¯ÙÂ¯ÙÏ ¯˘‡Ï ÈÂ 'ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï‰ ÓÎ Â„È˜Ù˙Ï ÏÈ·˜Ó· ‰ÊÎ Û˜È‰· ‰„Â·Ú ÔÈÈË˘ËÂ¯. 

 הודיע משרד הבריאות כי בעקבות ממצאי הדוח 2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
רוטשטיי  כראש היחידה הרפואית לגמלת ניידות באמצעות ' הוחלט להפסיק את העסקתו של פרופ

   .האגודה לבריאות הציבור
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 כהונה בהנהלת חברות פרטיות ללא דיווח

בהנהלות ,  עובדי מדינה במקצועות רפואה ובכלל זה , בעניי  חברות  של עובדי מדינה .1
, עמותה, שותפות, כגו  חברה(לא יהיה עובד חבר בהנהלת תאגיד "ר כי "נקבע בתקשי, תאגידי 
א  בשכר או במשכורת ...   א  לאובי  א  מטרת התאגיד היא קבלת הכנסות או רווחי  ובי) אגודה

א  יש בכ) משו  התנגשות אינטרסי  ע  תפקידו או ע  עבודתו של , וא  בלי שכר או משכורת
תכריע בדבר נציבות שירות , ל א  לאו"במקרה של ספק א  קיימת התנגשות אינטרסי  כנ. העובד
לעיל משו  התנגשות אי  בחברות בהנהלת התאגיד כאמור "ר כי "עוד נקבע בתקשי". המדינה

 טעונה חברותו של העובד בהנהלת  אינטרסי  ע  תפקידיו או ע  עבודתו של העובד בשירות 
השר והמנהל . התאגיד קבלת אישור לכ) מאת השר או המנהל הכללי של המשרד בו הוא מועסק

א  תחו  פעולתו של , הכללי יימנעו מלתת את האישור לחברות בהנהלת איזה תאגיד שהוא
 ".אגיד קרוב לתחו  פעולתו של המשרד בו מועסק העובדהת

, רוטשטיי  כיה  בהנהלה של שני תאגידי  הפועלי  בתחו  המרכז הרפואי שיבא' נמצא כי פרופ
 .כמפורט להל 

 ˙ ¯ · Á"Ú ·  ¯  Ë ¯ ‚"Ó":רוטשטיי  נמנה ע  הבעלי  וע  המנהלי  של חברה '  פרופ
, )מ" חברת גרטנר בע להל  " (מ"ה והבריאות בעמכו  גרטנר לחקר מדיניות האפידמיולוגי"ששמה 

מדובר בחברה פרטית שמטרותיה ה  , על פי תקנו  ההתאגדות שלה. 2003אשר נוסדה בספטמבר 
מכו  גרטנר "לצדה של חברה זו פועל בשטחו של המרכז הרפואי שיבא . לתועלת הציבור בלבד

 המכו  מוסדרת בהסכ  בי  משרד פעילותו של". לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בישראל
 . הבריאות לבי  תאגיד הבריאות וממומנת על ידי משרד הבריאות

 ˙ ¯ · Á"‰ ˙" ˘-Ú ·  Ì È ¯ ˜ Á Ó"Ó":   )בתחומי המרכז הרפואי שיבא פועלת ג  )  א
 1993שנוסדה בינואר , "מ"תשתית ושירותי  רפואיי  בע,  מחקרי  תל השומר "החברה הפרטית 

נכסיה והכנסותיה ישמשו א) ורק למטרותיה , על פי תקנו  החברה). מ"עש מחקרי  ב" תה להל  (
יצוי  כי על פי המסמכי  החברה היא זרוע ביצועית . או לסיוע ותמיכה בפעילויות המרכז הרפואי

ומחזיקה " חברות שלובות"והיא קשורה בכמה , של המרכז הרפואי שיבא ושל תאגיד הבריאות
 .ל ללא שכר בחברה"רוטשטיי  משמש כמנכ' פרופ .תבמניות של חברות פרטיות נוספו

)‡( ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ,ÙÂ¯Ù ' ˙‡ ˙Â·Èˆ ‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈÈË˘ËÂ¯
Ú· ¯ Ë¯‚ ˙¯·Á ˙Ó˜‰Ï Â˙ÂÏÈÚÙ"Ó ,‰È˙ÂÈ Ó ˜ÈÊÁÓÎÂ ‰· ¯ÂË˜¯È„Î Â˙ Â‰Î ˙‡Â , ‡ÏÈÓÓÂ

ÍÎÏ ¯Â˘È‡ ˘˜È· ‡Ï .Ú ˙Â·Èˆ ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï Ì‚ ‡Â‰Î ÓÎ Â˙„Â·Ú Ï" Ï
‰˙ ‰¯·Á‰"Ú· ÌÈ¯˜ÁÓ ˘"Ó . 

)·(  Ì˙ÂÏÈÚÙ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÓ˘Ï ÌÈÓÂ„ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÓ˘ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÔÎ ÂÓÎ
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ‰˜ÏÁ· ˙ ÓÂÓÓ . È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÂÁË˘· ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á ˙Ó˜‰

ÚÙ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ‰Ï‡Ï ÌÈ‰Ê Â‡ ÌÈÓÂ„ Ô‰È˙Â¯ËÓÂ Ô‰È˙ÂÓ˘˘ ‡·È˘ Ì˙ÂÏÈ
 ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ˙ ÓÂÓÓ-˙ÂÚË‰Ï ‰ÏÂÏÚ . 

 כי פעילותו בחברות 2008רוטשטיי  הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר ' פרופ .2
האמורות היא חלק מתפקידו של מנהל המרכז הרפואי שיבא לדאוג לפיתוח עסקי של המרכז 

הוא הוסי# שלא הגיש . ה פרטית בגינ על כ  ג  לא ראה חובה להגיש בקשה להיתר עבוד; הרפואי
, ר"בתקשי" עבודה פרטית"בקשה להיתר לבצע עבודות אלה ג  משו  שה  אינ  עומדות בהגדרת 

 .מאחר שהוא אינו מקבל שכר בגינ 



 505  הבריאותמשרד

ÙÂ¯Ù ÏÚ ‰È‰ ‰¯˜Ó ÏÎ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ' ˙Â„Â·ÚÏ ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ÔÈÈË˘ËÂ¯
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ï‡"¯. 

כי מועצת העירייה רשאית להתיר , כאמור,  בפקודת העיריות נקבע ברבש ' פרופבאשר ל .3
 אי  בעבודה זו כדי ליצור  לעובד העירייה לעסוק בעבודת חו  בשכר בתנאי  שפורטו ובה  

מסחרי או ענייני ע  , תאגיד או מוסד העומדי  במגע כספי, התקשרות בי  העובד לבי  אד 
 . שכר שיקבל בעד העבודה הפרטיתהעובד הצהיר על ה; העירייה
, בי  היתר, ברבש כדירקטור בשתי חברות פרטיות המפתחות'  כיה  פרופ2005 ומיולי 2003ממאי 

 כיה  כדירקטור בחברה פרטית 2005החל במרס . ציוד ומכשירי  רפואיי  עבור מוסדות רפואיי 
 . ובה  בתי חולי , ואיי העוסקת בפיתוח תרופות ותכשירי  רפואיי  עבור מוסדות רפ, נוספת

ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ,ÙÂ¯Ù ' ‰„Â·ÚÏ ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ Ô¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·È˜ ˘·¯·
˙ÂÙÒÂ  ˙Â¯·Á·Â ÂÏ‡ ˙Â¯·Á· ˙ÈË¯Ù‰ .˙Â·Èˆ ÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÁÂÂÈ„ ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÏÂ‡ ,

˙Â¯·Á Ô˙Â‡· „Â·ÚÏ ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï Â˙˘˜·· , ÌÈ ÂÂ‚Ó È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆÂ ÌÈ¯È˘ÎÓ ˙ÂÁ˙ÙÓ Ô‰ ÈÎ
‡ˆÓ ‰ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘· ÌÈ ;ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ¯˘‡ , ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï

‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ,˙Â¯·Á‰ ˙Â˜ÒÂÚ ‰Ó· Â Á· ˙Â·Èˆ ‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó , ·˜Ú Ì‡‰Â
ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙„Â·Ú ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÌÂ˘Ó ˘È Ô˜ÂÒÈÚ ÈÓÂÁ˙ ' È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ ÓÎ ˘·¯·

Ï˙-˙Â¯·Á· ˙ÂÈË¯Ù‰ ÂÈ˙Â„Â·Ú ÔÈ·Â ·È·‡ÂÏ‡  ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ˘¯„  ¯·„‰˘ Û‡" ¯
˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÂ .ÔÎ ÂÓÎ , ÔÈ· ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈ¯˘˜ ˘È Ì‡ Â˜„· ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï

Ï˙ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ·Â ‰Ï‡ ˙Â¯·Á-·È·‡ . 
 הסבירה העירייה כי כל בקשה לקבלת היתר לעבודה 2009בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

עוד ציינה . ובכלל זה נבדק הנושא של ניגוד ענייני , לגופו של עניי פרטית שמוגשת לה נבחנת 
העירייה כי העובד מחויב להצהיר בבקשתו כי אי  ניגוד ענייני  בי  עבודתו הפרטית לבי  תפקידו 

נוס# על כ) הסבירה העירייה כי . וכי עבודתו הפרטית לא תפגע במילוי תפקידו, ועיסוקו בעירייה
ברבש ואת ההסברי  שמסר ולא מצא כי '  בח  את הבקשות שהגיש פרופהשירות המשפטי שלה

 . עיסוקו בעבודה הפרטית מעמיד אותו במצב של ניגוד ענייני  ע  עבודתו כמנהל המרכז הרפואי
המשנה לנציב שירות המדינה הסביר למשרד מבקר המדינה כי לפי דרישת חברי הוועדה המשותפת 

מסמ) המפרט בדיוק כל בקשה שלו לקבלת "ברבש '  המציא פרופלעירייה ולנציבות שירות המדינה
או אפשריי  בי  /פרטי  מלאי  לגבי קשרי  ויחסי גומלי  קיימי  ו, היתר לעבודה פרטית ובכלל זה

ברבש ביקש אישור ' ברבש כמנהלו לבי  כל אחת מהחברות אשר פרופ' המרכז הרפואי ופרופ
 .) זה אינו מצוי בידואול  מסמ, "הוועדה להיות מועסק על יד 

 הודיע משרד הבריאות כי תהלי) מת  האישורי  2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ומשרד , ברבש היה כנהוג לגבי עובד עירייה ולא כנהוג לגבי עובד מדינה' לעבודה פרטית של פרופ

בהובלת , כי החלה עבודת מטה, ע  זאת הוסי# משרד הבריאות. הבריאות לא היה מעורב בו
 .לבחינת הנושא של עבודה פרטית של מנהלי בתי חולי , הנציבות

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ¯·Ò‰Ï Ú‚Â · ÌÈÎÓÒÓ ÂÏ Â‡ÈˆÓ‰ ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ
ÙÂ¯ÙÓ ÂÏ·È˜˘ 'ÌÈÈË¯Ù‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó È·‚Ï ˘·¯· , Í¯ÂˆÏ Â˘Ú˘ ˙Â˜È„·Ï Ú‚Â · Â‡

Â·Ú Ï˘· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ÏÈÏ˘˙ÂÈË¯Ù‰ ÂÈ˙Â„ . ˘Â ‡ È·‡˘Ó Û‚‡ Ï‰ Ó
ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈ¯·Ò‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ· 'Â„ÚÂ˙ ‡ÏÂ ‰Ù ÏÚ· Â ˙È  ˘·¯· .

ÌÈ ÂÈ„ „Ú˙Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯„ÚÈ‰· ÈÎÂ
ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È  ˙Ï‡˘ ÈÂ‡¯Î ‰˜„·  Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡. 
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 סיכו 

Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜· , Ï˘ Ì‰È¯Â˘ÈÎ· ÈÙÂ„ ÏÈË‰Ï È„Î ÂÊ ‰˜È„· È‡ˆÓÓ· ÔÈ‡ ÈÎ
ÙÂ¯Ù 'ÙÂ¯ÙÂ ˘·¯· ' Ì‰ Ì˘‡¯·˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙‡ Ï‰ Ï Ì˙ÁÏˆ‰·Â ÔÈÈË˘ËÂ¯

ÌÈ„ÓÂÚ .È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó Ï‰ Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙Â·Î¯ÂÓ ÁÎÂ  ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ , ‰˘È¯„‰ ÁÎÂ Â
 ÓÎ Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ „ÁÂÈÈ Â ÓÊ ¯˜ÈÚ˘ ˙È·ÈËÓ¯Â ‰ Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ‰ÏÂÚ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰

 ˙È· Ï‰ Ó „È˜Ù˙ ˙‡ ‰ÎÏ‰Î ‡ÏÓÏ ÔÓÊ È„ ¯È˙ÂÓ ÔÎ‡ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú Ï˘ ¯ÎÈ ‰ Û˜È‰‰
ÌÈÏÂÁ‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙ÈË¯Ù‰ ‰„Â·Ú‰ È¯˙È‰ ÈÂ·È¯ Ï˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È

È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÈÓ„˙ ÏÚ ¯·„‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡Â . 
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 ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰Â ˙ÈË¯Ù‰ ‰„Â·Ú‰ Û˜È‰ Ì‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ‰ËÓ‰

‰ È„Ó „·ÂÚ ‡Â‰˘ ‡ÙÂ¯Ï ,È˘˜˙· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ"¯ ,‰¯ÈÎ· ‰¯˘Ó ‡˘Â Ï Ì‚ ÌÈ‡˙Ó Ï˘ 
È˙Ï˘ÓÓ ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï‰ Ó .ÔÎ ÂÓÎ , ˜ÂÒÚÈ ÌÈÏÂÁ ˙È· Ï‰ Ó˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ

ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˜ÂÒÈÚ· ,È˜ÒÚ ÔÂÂ‚ ÈÏÚ·-È¯ÁÒÓ-ÈË¯Ù , „Â‚È Ï ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ Ì È‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡
ÌÈ ÈÈ Ú . ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÏ‰ Ó ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏÏÎ ˘Â·È‚Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ „ÂÚ
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