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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
בארבעה בתי חולי  ממשלתיי  ובבית חולי  אחד של שירותי בריאות כללית 

נוכחות רופאי  : נבדקו בעיקר הנושאי  האלה. נבדקו סוגיות בסדרי המינהל
כוננויות ; עיסוק של רופאי  בעבודה פרטית ובפרקטיקה פרטית; בעבודה
 .וע מצבי  של חשש לניגוד ענייני הפעולות הננקטות כדי למנ; רופאי 

בקופות החולי  ובמשרד האוצר נבדקו סדרי הטיפול , במשרד הבריאות
בהליכי  שהביאו להגדלה ניכרת בתשלומי ההשתתפות העצמית של מבוטחי 
קופות החולי  בעבור שירותי הבריאות והשפעת הגידול על צמצו  צריכת 

 . קביעת מחירי התרופות ורישומ כ  נבדקו סדרי . שירותי  רפואיי  חיוניי 
במשרד האוצר ובקופות החולי  נבדקו ענייני  אחדי  , במשרד הבריאות

נבדקו בעיקר תהלי  קבלת ההחלטות בנוגע להעברת . הנוגעי  לאשפוז הסיעודי
פעילות המשרד , האחריות לאשפוז הסיעודי ממשרד הבריאות לקופות החולי 

ניתוב , ת רישו  שהנפיק לה  המשרדלסגירת מוסדות הפועלי  בלא תעודו
במוסדות סיעודיי  שמרוחקי  ממקו  " סיעודי מורכב"קשישי  לאשפוז 

המגורי  של משפחותיה  והאחריות למימו  אשפוז קשישי  המוזני  בהזנה 
נבחנה ג  פעילות משרד הבריאות ומשרד האוצר בתחו  חלוקת . מלאכותית

כ  נבדקה בשירותי ).  הקפיטציהנוסחת(המקורות הכספיי  של סל הבריאות 
בריאות כללית ובמשרד הבריאות סוגיה של היעדר הסדרה וחשש לניגוד ענייני  

 . בפעילותו של הגריאטר המחוזי של הקופה בירושלי 
 #נבדקו ההיערכות של משרד האוצר ומשרד הבריאות לעריכת מכרז חלו" 

ודיי  וביצועו כהכנה  בנפת פתח תקווה לרכישת שירותי אשפוז סיע#" פיילוט"
בעיקר נבדקו עבודת המטה ותהליכי קבלת ההחלטות לקראת . למכרז ארצי

קביעת מחיר יו  ,  מחירי  לעומת איכות#בחירת סוג מכרז , המכרז ובמהלכו
האשפוז וההיערכות להגברת הבקרה של משרד הבריאות על המוסדות 

 .הסיעודיי  הפרטיי 
, ל"צה, משרד החינו , קופות החולי , נבדקו הפעולות שעשו משרד הבריאות

 .משטרת ישראל והרשויות המקומיות למניעת השמנה ולטיפול בה

במשרד הבריאות ובארבע קופות החולי  נבדקה הקצאת אביזרי  רפואיי  
נבדקו בעיקר סדרי רישוי . בייחוד מכשירי שמיעה ומדרסי , למבוטחי 
ביעת סוגי האביזרי  ק; רישומ  והפיקוח של המשרד עליה , האביזרי 

קביעת ; והשירותי  שעל הקופות לספק במסגרת סל שירותי הבריאות
המחירי  שישלמו המבוטחי  תמורת  וההתקשרות של הקופות ע  ספקי  

 .לש  הספקת 
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 סוגיות בסדרי מינהל בבתי חולי  
 תקציר

 בתי חולי  כלליי 11   בתי חולי  24משרד הבריאות מפעיל ישירות 
1

ה בתי שמונ, 
,  מיטות אשפוז12,000  ובה  כ חולי  פסיכיאטריי  וחמישה בתי חולי  גריאטריי  

 24,000 בכל בתי החולי  שמפעיל המשרד יש כ.  בבתי החולי  הכלליי 7,300 מה  כ
 ומועסקי  בה  כ;  בבתי החולי  הכלליי 17,900 מה  כ, תקני עובדי  בס! הכול

התקציב הרגיל של .  בבתי החולי  הכלליי  רופאי 3,200 מה  כ,  רופאי 4,000
ח " מיליארד ש5.8 וכ, ח" מיליארד ש24.8  הסתכ  בכ2007משרד הבריאות לשנת 

ממנו הוקצו לבתי החולי  הממשלתיי  הכלליי 
2

שירותי בריאות כללית מפעילה . 
 . מה  שניי  פסיכיאטריי , תשעה בתי חולי  כלליי  וחמישה בתי חולי  מיוחדי 

שעות העבודה , וככלל; שבעה ימי  בשבוע,  שעות ביממה24לי  פועלי  בתי החו
מהשעה (בימי שישי , )16.00מהשעה (בימי חול . 16.00 עד 8.00הנהוגות בה  ה  

פועל במחלקות האשפוז ובחדרי המיו  של בתי ) 8.00מהשעה (ובשבתות וחגי  ) 13.00
   .החולי  מער! של תורני  וכונני 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות בסדרי מינהל 2007ספטמבר  בחודשי  מרס 

נבדקו . בארבעה בתי חולי  ממשלתיי  ובבית חולי  אחד של שירותי בריאות כללית
עיסוק של רופאי  בעבודה פרטית ; נוכחות רופאי  בעבודה: בעיקר הנושאי  האלה

ובפרקטיקה פרטית
3

נקטות כדי למנוע מצבי  של הפעולות הנ; כוננויות רופאי ; 
 . חשש לניגוד ענייני  בשל העסקת קרובי משפחה ועיסוק בעבודה פרטית

 המרכז הרפואי המשולב על ש  חיי   הביקורת נעשתה בבתי החולי  הממשלתיי  
 אס-  להל  (צריפי  , המרכז הרפואי אס- הרופא; ) שיבא להל  (השומר  תל, שיבא

ובית החולי  לגליל )  הלל יפה להל  (חדרה , פההמרכז הרפואי הלל י; )הרופא
ובמרכז הרפואי קפל  של שירותי )  בית החולי  בנהרייה להל  (נהרייה , המערבי

) קפל  להל  (בריאות כללית 
4

במשרד ; בדיקות השלמה נעשו במשרד הבריאות. 
בהנהלות של שירותי בריאות ; ) הנציבות להל  (בנציבות שירות המדינה ; האוצר

__________________ 
 ה  בתי חולי   ש סוראסקי והמרכז הרפואי בני ציו  בחיפה "אביב ע  המרכז הרפואי תל שניי  מה    1

 .עירוניי  ממשלתיי 
סת שהוגשה לכנ,  של משרד הבריאותÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰2007 הנתוני  שלעיל הוצגו ב  2

 . 2006באוקטובר 
כל עבודה המכניסה שכר או עיסוק בעסק שמטרתו היא קבלת "היא " עבודה פרטית", ר"על פי התקשי  3

, לרבות כל עבודה או עיסוק כאמור, וזאת מחו! למסגרת עבודתו של העובד בשירות, הכנסה או רווחי 
; "פעמי נעשי  באופ  חדבי  א  ה  נעשי  באופ  זמני ובי  א  , בי  א  ה  נעשי  דר" קבע

במסגרת , לרבות יעו! רפואי, תמורת תשלו , או שירות רפואי/מת  טיפול ו"היא " פרקטיקה פרטית"ו
 כרופא  לרבות מת  שירותי  או העסקה בדר" אחרת ... שנמצאת בבעלותו של הרופא, קליניקה פרטית

 ".באחת מקופות החולי , עצמאי
 בהרצפלד נבדק רק .סיעודי בית חולי  גריאטרישהוא , פואי הרצפלד המרכז הר קפל  שלוחה בגדרה ל  4

 .נושא העסקת  של קרובי משפחה
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קופת חולי  מאוחדת , ) מכבי להל  (מכבי שירותי בריאות , ) הכללית להל  (ללית כ
 ).  לאומית להל  (וקופת חולי  לאומית )  מאוחדת להל  (

לש  בדיקת נוכחות הרופאי  במקו  עבודת  בחר משרד מבקר המדינה בבתי 
, פרטית רופאי  שעוסקי  על פי היתר בפרקטיקה 500 החולי  שצוינו לעיל מבי  כ

 דיווחי נוכחות 600 ובדק כ,  רופאי  העוסקי  בפרקטיקה פרטית בקופות חולי 200
להל  ( שהגישו רופאי  אלה להנהלות בתי החולי  2007יולי  הנוגעי  לחודשי  מאי

  ).  מדג  דיווחי הנוכחות 
 עיקרי הממצאי 

 היעדרות רופאי  מהעבודה בבתי החולי 
ע ה ת  ו ע ש ב י   ל ו ח ה י  ת ב מ ת  ו ר ד ע י ה ה ב ת  ו ג ו ה נ ה ה  ד ו : ב

 נציגי המעסיקי  ומשרד האוצר ע  1991בהסכ  עבודה קיבוצי שחתמו בשנת 
נקבע כי ) 1991  הסכ  העבודה הקיבוצי מ להל  (ההסתדרות הרפואית בישראל 

 שעות 45ובס! הכול , הרופאי  בבתי החולי  יעבדו שבוע עבודה ב  שישה ימי 
אלא , ת בבוא  למקו  עבודת  ובצאת  ממנווכי ה  לא יחתימו שעו  נוכחו; שבועיות

בהסכ  לא צוי  מתי על . רק ירשמו בדיווחי הנוכחות שלה  את מספר השעות שעבדו
ר אי  הגדרה של שעות "וג  בתקשי, הרופא להתחיל את יו  עבודתו ומתי עליו לסיימו

משרד הבריאות מסר למשרד מבקר , ע  זאת. העבודה הנהוגות בבית חולי  ממשלתי
 כי מקובל עליו ששעות העבודה של הרופאי  בבתי 2007בתשובתו מנובמבר מדינה ה

  .13.00 עד 8.00'  ובימי ו16.00 עד 8.00החולי  ה  בדר! כלל 
יש שרופאי  שמועסקי  בבתי חולי  עובדי  ג  במרפאות של קופות החולי  או 

ר מפורטי  "בתקשי. במרפאות פרטיות שנותנות שירותי  רפואיי  למבוטחי הקופות
לא יינת  היתר "כי , בי  היתר, ונאמר בו, הסייגי  למת  היתר לפרקטיקה פרטית

בי  , לפרקטיקה פרטית במסגרת שעות העבודה הנהוגות במקו  עבודתו של העובד
לרבות בזמ  כוננויות , א  עסק על פי הוראה כללית או על פי הוראה משרדית

 חלי  ההסכמי  הקיבוציי  החלי  על כלל על רופאי הכללית". מתוכננות ותורנויות
חוקת העבודה קובעת . ציבור הרופאי  וכ  חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות

בשעות העבודה לא יעזוב עובד את מקו  עבודתו הקבוע ולא יעסוק בעבודה שלא "כי 
וכי יש לקבל אישור לכל עיסוק בעבודה מחו/ למוסד המכניסה שכר; "הוטלה עליו

5
 . 

 עשרה מה   חלק  בכירי  ,  הרופאי  שנכללו בה200  מ24בבדיקה נמצא כי 
 נעדרו לכאורה   מועסקי  בקפל  14 מועסקי  בבתי החולי  הממשלתיי  שנבדקו ו

 שעות וא- יותר במש! יו  עד יומיי  בשבוע 7 2, 2007יולי  מאי, בפרק הזמ  שנבדק
י לעסוק בפרקטיקה פרטית כד, מעבודת  בבתי החולי  בשעות העבודה הנהוגות

 .בקופות החולי 
__________________ 

עובד המועסק במשרה מלאה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת המכניסה שכר שאינה בשירותי בריאות   5
סי  בי  אי  ניגוד אינטר: למעט עובד שקיבל אישור ממנהל המוסד ועומד בקריטריוני  האלה, כללית

 שעות 40ס" השעות שיושקעו בעבודה המבוקשת לא יעלה על ; העבודה בכללית לבי  העבודה הנוספת
עובד שמעוניי  לעבוד בעבודה .  חודשיות נוס( על משרה מלאה בכללית לרבות שעות נוספות בכללית

היק( , הסוג העבוד, כגו  מקו  העבודה, נוספת נדרש למלא טופס ובו פרטי  על העבודה הנוספת
 .השעות ומועד ביצוע העבודה
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י ש י ש י  מ י ב י   ל ו ח ה י  ת ב מ ת  ו ר ד ע י בשונה מרוב העובדי  בשירות : ה
הנדרשי  להחתי  שעו  נוכחות בכניסה , ובכלל זה במערכת הבריאות, המדינה

  על פי הסכ  העבודה הקיבוצי מ וביציאה מהעבודה ולעבוד חמישה ימי  בשבוע 
 להחתי  שעו  נוכחות ועליה  לעבוד שישה ימי   הרופאי  אינ  נדרשי 1991

א- ששאר הצוות הרפואי האמור לתמו! בעבודת  אינו , כלומר ג  ביו  שישי, בשבוע
נמצא כי חלק מהרופאי  שנכללו בבדיקה נעדרו . מחויב להתייצב לעבודה בימי שישי

, מדינהלדעת משרד מבקר ה .א! דיווחו על יו  זה כיו  עבודה, מהעבודה ביו  שישי
ההיעדרויות של רופאי  מעבודת  בבתי חולי  בימי שישי מעידות על הצור! לבחו  
את האפשרות להתאי  את שבוע העבודה של הרופאי  בבתי החולי  לשבוע העבודה 

 .של יתר העובדי  בה 
ה ד ו ב ע ב י   א פ ו ר ה ת  ו ח כ ו נ ל  ע ה  ת ו א נ ה  ר ק ב ר  ד ע י הממשלה : ה

ל רופאי  בעבודה בבתי החולי   בסוגיית הנוכחות ש2001דנה עוד בספטמבר 
, להטיל על שר הבריאות בתאו  ע  אג- החשב הכללי לבצע"הממשלתיי  והחליטה 

לגבי אות  עובדי  , בדיקה רציפה בכל בתי החולי  הממשלתיי , 2002החל משנת 
בדוח על מעקב אחר ביצוע החלטות ". שאינ  מחויבי  להחתי  שעו  נוכחות

 דיווח השר כי 2002שעבר למזכיר הממשלה ביוני הממשלה ששלח שר הבריאות ל
בכוונת הנהלת המשרד לקיי  דיו  בנושא ע  הנהלות בתי "וכי , "ההחלטה בביצוע"

ואול  במועד סיו  הביקורת ". במטרה לדו  בדרכי  למימוש החלטה זו, החולי 
 . טר  בוצעה החלטת הממשלה האמורה) 2007ספטמבר (

מערכת (סג  נציב שירות המדינה , קינר.  הודיע מר י2007בעניי  זה יצוי  כי באפריל 
בנציבות ) משמעת(ממונה בכיר , רוזנברג. ד א"לעו)  סג  הנציב להל  ) (הבריאות
באשר להיעדרות  של , בלבד' ועדויות שמיעה'מקורות מידע עקיפי  "שבידיו 

מקורות אלה ... רופאי  מהעבודה בשעות העבודה המקובלות במקו  עבודת 
שא  היא אומנ  קיימת היא פוגעת , מצביעי  על תופעת היעדרות משמעותית ביותר

, סג  הנציב הוסי- כי למיטב ידיעתו". בשירות שנית  לחולי  במוסדות של המדינה
אשר ,  משרות של חוקרי 2, בעבר הלא רחוק, אג- התקציבי  במשרד האוצר הקצה"

יש , לאור האמור לעיל. מיוחד' יקטכפרו'ייעוד  היה לחקור נושא זה באופ  יזו  ו
".  "מקו  ליזו  חקירה יזומה ומקצועית של התופעה באמצעות אג- המשמעת בנש

  .טר  החלה הנציבות בחקירה בנושא) 2007ספטמבר (ואול  במועד סיו  הביקורת 
 פרקטיקה פרטית ועבודה פרטית 

ר ת י ה א  ל ל ת  י ט ר פ ה  ק י ט ק ר פ ב ק  ו ס י ר קובע שרופא "התקשי: ע
ל משרד "לעסוק בפרקטיקה פרטית רשאי לעשות זאת על פי אישור מנכהמבקש 

רופא שקיבל היתר לפרקטיקה ; הבריאות או מי שהוא הסמי! לכ! ואישור הנציבות
 . א  הוא מועסק במשרה מלאה,  ממשכורתו5%פרטית ינוכו 

שמונה באס- ,  שמונה בשיבא  רופאי  18בדיקת מדג  דיווחי הנוכחות העלתה כי 
 עסקו בפרקטיקה פרטית במת  שירות למבוטחי קופות   ושניי  בהלל יפה הרופא
ומאחר שלא ; בלי שדיווחו על כ! ובלי אישור ממשרד הבריאות ומהנציבות, חולי 
על משרד הבריאות , לדעת משרד מבקר המדינה.  משכר 5%לא ניכה המשרד , דיווחו

, משכר  של רופאי  אלה 5%ועל ההנהלות של בתי החולי  האמורי  לוודא שינוכו 
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, זאת ועוד. מהמועד שבו החלו לעסוק בפרקטיקה פרטית, ר"כנדרש בהוראות התקשי

עליה  לשקול לנקוט הלי! משמעתי נגד הרופאי  האלה בגי  הפרת הוראות הנציבות
6

.   
ת י ט ר פ ה  ק י ט ק ר פ ב ת  ו ע ק ש ו מ ה ת  ו ע ש ה  - ק י הועלה כי מצד אחד : ה

השעות בשבוע שמותר לרופא לעסוק ר הגבלות כלשה  לגבי מספר "אי  בתקשי
א  , ומצד אחר נקבע בו כי לא יינת  היתר לעבודה פרטית לעובד, בפרקטיקה פרטית

 25% גדול מ, לרבות השעות הנוספות שאושרו לו, מספר שעות העבודה השבועיות שלו
 שעות 11.25דהיינו (ממכסת שעות העבודה השבועיות הנהוגה במקו  עבודתו הקבוע 

כשמדובר ברופאשבועיות 
7

נמצא כי רופאי  אחדי  בבתי החולי  שנבדקו  בפועל). 
כלומר ;  שעות28.5 עד 14.5  מייחדי  לעיסוק  בפרקטיקה פרטית שעות עבודה רבות 

  .ממכסת שעות העבודה שעליה  למלא בבית החולי , בהתאמה, 63% עד 32%
ת  י ט ר פ ה  ד ו ב ת ע ו י א ו פ ר ת  ו ד ע ו ו ב י   א פ ו ר ת  ו פ ת ת ש ה  במשרד : 

ובה  הוועדה , אשר חלק  הוקמו מתוק- חוק, יאות פועלות ועדות רפואיות שונותהבר
השתתפות בוועדות רפואיות בתשלו  בשעות "ר קובע כי "התקשי. להפסקת היריו 
על פי דיווחי רופאי  חברי הוועדה להפסקת היריו  באס- ".  אסורה העבודה הנהוגה 

יאות בסו- כל חודש לצור! קבלת שמוגשי  לגזברות משרד הבר, הרופא ובהלל יפה
ישיבות הוועדות התקיימו לפני , )2007  ו2006נבדקו דיווחי  שהוגשו בשני  (תשלו  

. ר"א- שהדבר נוגד את הוראות התקשי, תו  שעות העבודה הנהוגות בבית החולי 
עוד נמצא כי שמונה רופאי  מאס- הרופא דיווחו על השתתפות בדיוני הוועדה 

 . ל" בימי  שעל פי מסמכי בית החולי  ה  שהו בה  בחולהפסקת היריו 
א  פ ו ר ל  ש ה  ד ו ב ע ה ת  ו ע ש  - ק י ה  ה ר ד ס ה ב  ! ר ו צ  העומס הרב :ה

הכוללת את שעות העבודה (שנוס- על עבודת  בבתי החולי  , המוטל על רופאי 
עוסקי  ג  בעבודה פרטית או בפרקטיקה פרטית ) כוננויות ותורנויות, הנהוגות

ול לפגוע בתפקוד  ולגרו  לה  לטעות באבחו  מחלות או במת  על, במקומות אחרי 
  . טיפול תרופתי ולסכ  את בריאות מטופליה 

 כוננויות 
ת ו נ נ ו כ מ   ז ב ת  י ט ר פ ה  ק י ט ק ר פ ו  א ת  י ט ר פ ה  ד ו ב ע ב ק  ו ס י לפי : ע

שעניינו חובות הרופא , 2003חוזר שפרס  מינהל הרפואה במשרד הבריאות בינואר 
כוננות מתוכננת או כוננות " (כוננות רופא", )רפואה חוזר מינהל ה להל  (הכונ  

היא מצב שבו נדרש רופא להיות מוכ  להתייצב ביחידתו שלא בשעות ) מיוחדת
א  יוזעק לש  על ידי הרופא התור  על מנת לטפל , העבודה הנהוגות במקו  עבודתו

החל "מש! הכוננות המתוכננת הוא , על פי החוזר האמור. בחולה או לייע/ בעניינו
כיוו  ". מתו  השלמת שעות העבודה ביו  הכוננות עד לתחילת יו  העבודה שלאחריו

הדעת נותנת כי שעות הכוננות , 16.00 8.00ששעות העבודה הנהוגות בבתי חולי  ה  

__________________ 
 החליטה הנציבות כי רופאי  עובדי מדינה שעסקו עד אותה שנה בפרקטיקה פרטית בלי 2002באפריל   6

וא  יעשו כ  לא יועמדו לדי  ; יוכלו להצהיר על השני  שבה  עסקו בפרקטיקה פרטית, אישור
יהיה עליה  , לפי החלטת הנציבות, כ כמו .  משכר  בגי  אות  השני 5%בתנאי שינוכו , משמעתי

לרופאי  ניתנה ארכה של שישה . להגיש בקשה לקבלת היתר להמשי" לעסוק בפרקטיקה פרטית
, ונקבע כי רופאי  אשר לאחר פרק זמ  זה יימצא שעסקו בפרקטיקה פרטית ללא אישור, חודשי 

 . יועמדו לדי  משמעתי
 .רופאי  זכאי  לתשלו  בגי  שעות נוספות אי  ה1991 על פי הסכ  העבודה הקיבוצי מ  7



 375 משרד הבריאות

עוד נקבע בחוזר מינהל הרפואה כי רופא כונ  .  למחרת8.00 עד 16.00 בבתי חולי  ה  מ
עבודה שאיננה קשורה לעבודתו במוסד שבו הוא מבצע לא יעסוק בזמ  הכוננות בכל 

 .את הכוננות 
 רופאי  מחמשת בתי החולי  39ואול  בבדיקת מדג  דיווחי הנוכחות נמצא כי 

כגו  מת  שירות למבוטחי קופות , שנבדקו עסקו בפרקטיקה פרטית או בעבודה פרטית
ובה  מנהלי , ירי ע  רופאי  אלה נמנו ג  רופאי  בכ. בעת שהיו בכוננות, חולי 

יחידות או מכוני ,מחלקות
8

 . 
י !  א ש מ ו י   ל ו ח ה ת  י ב ל י   נ נ ו כ י   א פ ו ר ל  ש א   ו ב ו   ש י ר

ו ב ת   י י ה  נמצא כי במחלקות ובחדרי המיו  של בתי החולי  אי  מנהלי  : ש
בא לבית החולי  לאחר ) בכוננות מתוכננת(רישומי  המאפשרי  לדעת א  רופא כונ  

, ואול  בעת כוננות פעילה המזכה בתוספת תשלו . בא מתי  וא  בא , שהוזעק לש 
דהיינו כאשר הרופא הכונ  בא לבית החולי  בעקבות קריאה והטיפול הרפואי שהוא 

נוס- על ש  המטופל ומהות ,  רושמי  מספק נמש! יותר מארבע שעות וחצי 
  . ג  את ש  הרופא ואת שעת בואו, הטיפול

 לפי עובדי מינהל ומשק פרסו  הליכי  משמעתיי  שננקטו כ אי
 בבית החולי  בנהרייה

בהנחיה שהוציא היוע/ המשפטי לממשלה
9

שמטרת  של הליכי  , בי  היתר,  נקבע
 משמעתיי  היא הדרכת המנגנו  הממלכתי בדבר כללי התנהגות של עובדי ציבור

הכלל הוא לפרס  את ההלי! "ועל כ  , והעברת מסר מרתיע לעובדי  אחרי 
 שאז יש לנמק את אי, פרסומו  א  קיימי  טעמי  מיוחדי  לאיאלא, ]המשמעתי[

הביקורת העלתה כי ". הפרסו  וזאת כחלק מ  השקיפות הראויה ולהרתעת הרבי 
ועובדי  , רות יפרח' המנהלת האדמיניסטרטיבית של בית החולי  בנהרייה גב

 2004 1999 היו מעורבי  בשני , ר ועד העובדי  מר יצחק בוזגלו"ובה  יו, נוספי  בו
ובעקבות זאת התנהלו , בעדכו  ידני של דיווחי הנוכחות שלה  במערכת הממוחשבת

הנהלת  ואול ;  הליכי  משמעתיי  והוטלו עליה  עונשי 2007  ו2006נגד  בשני  
בית החולי  בנהרייה ומשרד הבריאות לא פרסמו את קיומ  של ההליכי  

  ננקטו ואת העונשי  שהוטלו את הפרות המשמעת שבגלל, המשמעתיי  האמורי 
  . פרסו  ההליכי  וג  לא נימקו את אי, על העובדי 

 העסקת קרובי משפחה בבתי החולי 
המועמדי  למשרות בשירות המדינה נדרשי  לדווח על קרובי משפחה כהגדרת  

ר"בתקשי
10

ועל האחראי ;  שכבר מועסקי  במשרדי  שה  עתידי  לעבוד בה 

__________________ 
 .73' עמ, בדוח שנתי זה" כוננויות בשירות המדינה"בעניי  כוננויות רופאי  ראו ג  בפרק   8
 .1.9.02  מ6.6101הנחיה   9

ב  זוג : ה , לרבות בקרבת משפחה חורגת הנוצרת עקב אימו!, "קרובי ", ר" בתקשי13.312לפי פסקה   10
 ,בת אח או בת אחות ,ב  אח או ב  אחות, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת,  ב ,הורה, או בת זוג

 .נכד ונכדה, כלה, חת , חמות, ח , חותנת, חות 
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במשרד

11
 יחסי כפיפות או קשרי עבודה בי  קרובי משפחה העובדי   לבדוק א  נוצרי 

בבדיקה הועלה כי בבית החולי  . כדי למנוע מצבי  של חשש לניגוד ענייני , במשרד
 המרכז הרפואי הרצפלד מועסקי   בבית החולי  קפל  ובשלוחה שלו , בנהרייה

 2,222 מ) 28% כ (621 ל: בעיקר בקרב עובדי המינהל והמשק, קרובי משפחה רבי 
 היו קרובי משפחה בקרב 2007העובדי  שהועסקו בבית החולי  בנהרייה ביולי 

 חברי 22  מ10בה  , 2007מהעובדי  שהועסקו בקפל  ביוני ) 14% כ (315 ול; עובדיו
עוד נמצא כי ג  בבתי החולי  הלל . היו קרובי משפחה ש , העובדי ) ועד(מועצת 

א  כי בשיעורי  , קרובי משפחה לא מעטי  2007יפה ואס- הרופא הועסקו ביוני 
 .בהתאמה, 9%  ו12%  פחותי  

בעיקר בקרב עובדי , נוכח השיעור הגבוה של עובדי  שיש ביניה  קרבה משפחתית
מתעורר החשש שבבתי החולי  , המינהל והמשק בחלק מבתי החולי  האמורי 

נמצא . עההאלה יש פרצות בהליכי קבלת העובדי  והעסקת  שמאפשרות את התופ
לא דנה בריבוי קרובי , שבו בולטת התופעה במיוחד, כי הנהלת בית החולי  בנהרייה

לא בחנה את נסיבותיה ולא קבעה דרכי  , המשפחה בקרב המועסקי  בבית חולי  זה
עוד נמצא כי ג  משרד הבריאות והנציבות לא דנו בתופעה . להתמודדות עמה

  . ובהשלכותיה
 סיכו  והמלצות

העלתה שרופאי  לא מעטי  בבתי החולי  שנבדקו פועלי  בניגוד להוראות הביקורת 
ר ולסדרי מינהל תקי  ועוסקי  בעבודה פרטית ובפרקטיקה פרטית בשעות "התקשי

כשה  אמורי  להיות ,  בעת כוננות וג  לאחר מכ  , העבודה הנהוגות בבתי החולי 
, בי  היתר, ת הדבר היאמשמעו. זמיני  ולהיענות לכל קריאה לעזרה מבית החולי 

שבחלק משעות העבודה הנהוגות בבתי החולי  הרופאי  האמורי  אינ  נמצאי  
ועל כ  הזמ  שה  מייחדי  למטופליה  ש  קצר מהנדרש על פי מכסת שעות , בה 

בנסיבות אלה עלול להתאר! מש! ההמתנה של חולי  . העבודה שה  אמורי  למלא
 . י לרופאי  משול  שכר עבור שעות שלא עבדו בה וג  ייתכ  כ, לקבלת טיפול רפואי

על מנת לאפשר שקיפות בכל הנוגע לשעות העבודה של , לדעת משרד מבקר המדינה
על נציבות , הרופאי  בבתי החולי  ופיקוח ובקרה נאותי  על נוכחות הרופאי  בה 

שירות המדינה ועל משרד הבריאות להגדיר מה ה  שעות העבודה הנהוגות בבתי 
נית  לאפשר גמישות מסוימת בעניי  זה על מנת שיהיה אפשר להתאי  את . חולי ה

א  יידרש , שעות העבודה לצרכי  המיוחדי  של יחידות מסוימות בבתי החולי 
 . הדבר

כמו כ  על משרד הבריאות ועל הנציבות לפעול על פי החלטת הממשלה מספטמבר 
, ת ההוראות והנהלי  הקיימי במסגר,  ולקיי  בכל בתי החולי  הממשלתיי 2001

וכ  לשקול לנקוט הלי! משמעתי נגד רופאי  , בקרה רציפה על נוכחות הרופאי  בה 
 . המפרי  את ההוראות והנהלי  הנוגעי  לנוכחות בעבודה

__________________ 
ל "ר קובע כי הטיפול בעברות משמעת של עובדי  במשרד ממשלתי הוא באחריות הסמנכ"התקשי  11

בעל תפקיד ; " למינהל ומשאבי אנושסג  מנהל יחידת סמ; מנהל יחידת סמ"; למינהל ומשאבי אנוש
 ".האחראי"אחר שהמנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת הסמ" מינה אותו להיות 
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יש להקפיד שעומס העבודה המוטל על הרופאי  , לדעת משרד מבקר המדינה
ל שירותי בריאות כללית יהיה המועסקי  בבתי חולי  ממשלתיי  ובבתי חולי  ש

בקרה מעמיקה יותר על שעות הנוכחות של הרופאי  בעבודה בבית החולי  ועל . סביר
 . היק- העבודות הנוספות שה  עוסקי  בה  וזמני ביצוע  תסייע להשיג מטרה זו

, ר נקבעו מגבלות בעניי  שעות העבודה וההשתכרות של רופא בעבודה פרטית"בתקשי
לפיכ! מ  הראוי שהנציבות תבח  . גבלות כאלה לגבי פרקטיקה פרטיתא! לא נקבעו מ

ר מגבלות ג  לגבי היק- העיסוק של רופא בפרקטיקה "את האפשרות לקבוע בתקשי
ראוי ג  שמשרד הבריאות ירענ  את הנהלי  בעניי  עבודה פרטית ופרקטיקה . פרטית
ומפע  ,   בסוגיה זויקיי  בקרה ומעקב אחר טיפול  של הנהלות בתי החולי, פרטית

על מנת לוודא שרופאי  , לפע  ייזו  בדיקות בכל בתי החולי  הממשלתיי 
כנדרש , שעוסקי  בפרקטיקה פרטית אכ  קיבלו לכ! את אישורו ואת אישור הנציבות

 .ר"בהוראות התקשי
על הנהלת משרד הבריאות לתת דעתה על כ! שבגלל עיסוק בעבודה פרטית 

  אחדי  בבתי החולי  שנבדקו לא תמיד מתייצבי  ובפרקטיקה פרטית רופאי
וכי הדבר לא בא לידי ; ואת מקומ  ממלאי  רופאי  מחליפי , לכוננות ששובצו בה

מילוי . ביטוי לא בדיווחי הנוכחות של הרופאי  הכונני  ולא בדיווחי מחליפיה 
 . מקומ  של רופאי  כונני  בידי רופאי  אחרי  איננו ראוי

 הבריאות ועל הנהלות בתי החולי  לוודא שבמחלקות ובחדרי המיו  כמו כ  על משרד
. יתנהל רישו  מסודר של שמות הכונני  המוזעקי  לבית החולי  ושל זמ  בוא  לש 

 . בהיעדר רישו  כזה לא נית  לקבוע א  רופא כונ  נענה לקריאה מבית החולי  ומתי
  בהשלכות של הליקויי  מ  הראוי שמשרד הבריאות ידו, לדעת משרד מבקר המדינה

דיו  כזה מתבקש ג  נוכח הבעיות שהעלו . שפורטו לעיל על מערכת הרפואה הציבורית
בד בבד על המשרד . בתגובותיה  על ממצאי הביקורת, מנהלי בתי החולי  שנבדקו

כל זאת כדי , לוודא שההוראות החלות על הרופאי  בבתי החולי  יישמרו בקפדנות
  .ירות הרפואי המיטבילהבטיח לציבור את הש

♦  
 מבוא

שמונה בתי חולי  , 12 בתי חולי  כלליי 11   בתי חולי  24משרד הבריאות מפעיל ישירות 
 בבתי 7,300 מה  כ,  מיטות אשפוז12,000  ובה  כ פסיכיאטריי  וחמישה בתי חולי  גריאטריי  

, תקני עובדי  בס! הכול 24,000 בכל בתי החולי  שמפעיל משרד הבריאות יש כ. החולי  הכלליי 
 רופאי  3,200 מה  כ,  רופאי 4,000 ומועסקי  בה  כ,  בבתי החולי  הכלליי 17,900 מה  כ

 מיליארד 24.8  הסתכ  בכ2007התקציב הרגיל של משרד הבריאות לשנת . בבתי החולי  הכלליי 

__________________ 
 ה  בתי חולי   ש סוראסקי והמרכז הרפואי בני ציו  בחיפה "אביב ע  המרכז הרפואי תל שניי  מה    12

 .עירוניי  ממשלתיי 
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ותי בריאות שיר. 13הממשלתיי  הכלליי  ח ממנו הוקצו לבתי החולי " מיליארד ש5.8 וכ, ח"ש

 .מה  שניי  פסיכיאטריי , כללית מפעילה תשעה בתי חולי  כלליי  וחמישה בתי חולי  מיוחדי 
שעות העבודה הנהוגות בה  ה  , וככלל; שבעה ימי  בשבוע,  שעות ביממה24בתי החולי  פועלי  

מהשעה (ובשבתות וחגי  ) 13.00מהשעה (בימי שישי , )16.00מהשעה (בימי חול . 16.00 עד 8.00
מינהל  .פועל במחלקות האשפוז ובחדרי המיו  של בתי החולי  מער! של תורני  וכונני ) 8.00

ובכלל , לקביעת הסטנדרדי  הרפואיי  לכלל מערכת הבריאות, בי  היתר, הרפואה במשרד אחראי
 . זה לתפעול  הישיר של בתי החולי  הממשלתיי  ולמימו  שירותי הבריאות שבאחריות המשרד

 בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות בסדרי מינהל בארבעה בתי 2007ספטמבר  דשי  מרסבחו
; נבדקו נוכחות רופאי  בעבודה.  ובבית חולי  אחד של שירותי בריאות כללית14חולי  ממשלתיי 

הפעולות הננקטות כדי ; כוננויות רופאי ; 15עיסוק של רופאי  בעבודה פרטית ובפרקטיקה פרטית
 . של חשש לניגוד ענייני  בשל העסקת קרובי משפחה ועבודה פרטיתלמנוע מצבי  

 תל,  המרכז הרפואי המשולב על ש  חיי  שיבא הביקורת נעשתה בבתי החולי  הממשלתיי  
המרכז הרפואי ; ) אס, הרופא להל  (צריפי  , המרכז הרפואי אס, הרופא; ) שיבא להל  (השומר 

 בית החולי   להל  (נהריה , ת החולי  לגליל המערביובי)  הלל יפה להל  (חדרה , הלל יפה
בדיקות השלמה נעשו ).  קפל  להל  (ובמרכז הרפואי קפל  של שירותי בריאות כללית ) בנהרייה

ובהנהלות של ; ) הנציבות להל  (בנציבות שירות המדינה ; במשרד האוצר; במשרד הבריאות
קופת חולי  , ) מכבי להל  (ותי בריאות מכבי שיר, ) הכללית להל  (שירותי בריאות כללית 

 ).  לאומית להל  (וקופת חולי  לאומית )  מאוחדת להל  (מאוחדת 
לש  בדיקת נוכחות הרופאי  במקו  עבודת  בחר משרד מבקר המדינה בבתי החולי  שצוינו לעיל 

טיקה  רופאי  שעוסקי  בפרק200,  רופאי  שעוסקי  על פי היתר בפרקטיקה פרטית500 מבי  כ
 שהגישו רופאי  אלה 2007יולי   דיווחי נוכחות לחודשי  מאי600 ובדק כ, פרטית בקופות החולי 
 ). מדג  דיווחי נוכחות להל  (להנהלות בתי החולי  

 :להל  פרטי  על בתי החולי  שנבדקו
1. ‡ · È ˘  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È  בית חולי   שיבא הוא מרכז רפואי שמשלב שני בתי חולי  : ·

 מיטות 1,430 בשיבא יש כ. והוא משרת אוכלוסייה אזרחית וצבאית, לי  שיקומיכללי ובית חו
,  עובדי מדינה4,350מה  ;  עובדי 7,000 ומועסקי  בו יותר מ,  מיטות אשפוז יו 100אשפוז ועוד 

 .  רופאי 650 ובכלל  כ
2. ‡ Ù Â ¯ ‰  Û Ò ‡  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È השלישי בגודלו בקרב , אס, הרופא הוא מרכז רפואי: ·

 מיטות 800 באס, הרופא יש כ.  תושבי השפלה440,000 והוא משרת כ, ולי  הממשלתיי בתי הח
 .  רופאי 350 מה  כ, 2,400 ומספר עובדיו כ, אשפוז

__________________ 
שהוגשה לכנסת ,  של משרד הבריאותÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ÌÈÙÒÎ2007˘ ˙ ‰הנתוני  שלעיל הוצגו ב  13

 .2006באוקטובר 
וממצאיו , משרד מבקר המדינה כבר בדק בעבר סוגיות שונות של סדרי מינהל בבתי חולי  ממשלתיי   14

רופאי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„54· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘) 2004 ובה  , בנושא פורסמו בכמה דוחות שנתיי 
 .  470' עמ, "כוננות ועבודה פרטית,  תורנות,נוכחות,  תקני  בתי חולי  

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

; "פעמי שי  באופ  זמני ובי  א  נעשי  באופ  חדבי  א  ה  נע, בי  א  ה  נעשי  דר( קבע
במסגרת , לרבות יעו) רפואי, תמורת תשלו , או שירות רפואי/מת  טיפול ו"היא " פרקטיקה פרטית"ו

 כרופא  לרבות מת  שירותי  או העסקה בדר( אחרת ... שנמצאת בבעלותו של הרופא, קליניקה פרטית
 ".באחת מקופות החולי , עצמאי
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3. ‰ Ù È  Ï Ï ‰  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È ,  תושבי 400,000 הלל יפה הוא מרכז רפואי שמשרת כ: ·
.  והקו הירוק במזרחפח  מזיכרו  יעקב בצפו  עד נתניה בדרו  ומחו, הי  במערב עד או  אל

 .  רופאי 200 מה  כ,  עובדי 1,300  מיטות אשפוז ומועסקי  בו כ410בהלל יפה יש 
4. ‰ È È ¯ ‰  ·  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È  תושבי הגליל 400,000 בית החולי  בנהרייה משרת כ: ·

  ובני "ל המשרתי  בגבול הצפו  ואת עובדי האו"את אנשי כוחות הביטחו  וחיילי צה, המערבי
 .  רופאי 250 מה  כ, 2,200 ומספר עובדיו כ,  מיטות אשפוז600  יש בו כ.משפחותיה 

5. Ô Ï Ù ˜  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È מנס ציונה בצפו  ועד קריית ,  תושבי 450,000 קפל  משרת כ: ·
מה  ,  עובדי 2,200 כומועסקי  בו ,  מיטות אשפוז יו 90  מיטות אשפוז וכ535קפל  ב. גת בדרו 

בית חולי  שהוא , ) הרצפלד להל   ( המרכז הרפואי הרצפלד דרה קפל  שלוחה בגל.  רופאי 450 כ
   .16  רופאי 31מה  ,  עובדי 421ומועסקי  בו ,  מיטות אשפוז312 בהרצפלד .סיעודי גריאטרי

 נוכחות רופאי  בעבודה
 כללי  והוראות 

נה  כי בשירות המדי1987ע  מעבר המשק לשבוע עבודה של חמישה ימי  החליטה הממשלה ביולי 
יונהג דיווח על נוכחות בעבודה באמצעות החתמת שעו  נוכחות בעת הכניסה למקו  העבודה ובעת 

אול  בהסכ  , ר"ההחלטה עוגנה בתקשי. וכי הוראה זו תחול על כלל עובדי המדינה, היציאה ממנו
 בי  נציגי המעסיקי  ומשרד האוצר לבי  ההסתדרות הרפואית 1991העבודה הקיבוצי שנחת  בשנת 

נקבע כי הרופאי  לא יחתימו שעו  נוכחות אלא ) 1991  הסכ  העבודה הקיבוצי מ להל  (בישראל 
 . רק ירשמו בדיווחי הנוכחות שלה  את מספר השעות שעבדו

הרופאי  בבתי החולי  הממשלתיי  ובבתי החולי  של שירותי , על פי הסכ  העבודה האמור
יצוי  כי .  שעות שבועיות45ובס! הכול , ישה ימי בריאות כללית צריכי  לעבוד שבוע עבודה ב  ש

א! לא צוי  בו מתי על הרופא , בהסכ  נקבע כמה שעות בשבוע על רופא לעבוד בבית החולי 
ר אינו מגדיר מה ה  שעות העבודה הנהוגות "ג  התקשי. להתחיל את יו  עבודתו ומתי עליו לסיימו

 .בבית חולי  ממשלתי
במשרד הבריאות ובנציבות , המדינה בבתי החולי  הממשלתיי מבירורי  שעשה משרד מבקר 

 16.00 בבוקר עד 8.00שעות העבודה הנהוגות בה  ה  , עולה כי על פי שגרת העבודה בבתי החולי 
 . 13.00 עד 8.00ובימי שישי , אחר הצהריי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÙÈ˜˘ ¯˘Ù‡Ï ˙ Ó ÏÚ
 ÌÈ‡ÙÂ¯‰Ì‰· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÁÎÂ  ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· , ÏÚ

ÌÈÏÂÁ È˙·· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Ô‰ ‰Ó ¯È„‚‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â·Èˆ ‰ . 
אכ  קיי  צור! בהגדרת שעות " כי 2007הנציבות מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 זו צריכה להיעשות על ידי בתי החולי  בכפו, הגדרה. עבודה אופרטיביות נהוגות בבתי חולי 
כמתחייב מההסכמי  הקיבוציי  החלי  על כל סוגי , שבועיות/למכסות שעות העבודה היומיות

__________________ 
 .לד נבדק רק נושא העסקת  של קרובי משפחהבהרצפ  16
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מ תסייע בעניי  זה בהנחיות ותיאו  ככל "נש. העובדי  בדירוגי  השוני  המועסקי  בבתי החולי 

 ". עת העובדי  והציבור  הגדרות אלה צריכות להתפרס  לידי"לדעת נש. שיידרש
 כי מקובל עליו ששעות 2007משרד הבריאות הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר 

ג  א  אי  , 13.00 עד 8.00' ובימי ו, 16.00 עד 8.00העבודה של הרופאי  הנהוגות בבתי החולי  ה  
הסכמי  השוני  וכי נית  להסיק זאת מה; הסכ  שכר הקובע בבירור שאלה שעות העבודה שלה 

ולפיה  זמני התורנויות , )י"הר  להל  (ההסתדרות הרפואית בישראל הנחתמי  מפע  לפע  ע  
 שיש כיוו , המשרד ציי  כי ע  זאת.  למחרת8.00 עד שעה 16.00והכוננויות של רופאי  ה  משעה 

תני  שירות ויש שנו,  בבוקר8.00שנותני  שירות לפני השעה ) ג  בבתי חולי (רופאי  ומרפאות 
 . הוא סבור כי ראוי לאפשר גמישות בשעות העבודה של הרופאי , 16.00אחרי השעה 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô˙È  ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙¯„‚‰ ˙Ú·
 ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˙ Ó ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÓÈÂÒÓ ˙Â˘ÈÓ‚ ¯˘Ù‡Ï

ÏÂÁ‰ È˙·· ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ÌÈ .   
 היעדרות רופאי  מבתי החולי  בשעות העבודה הנהוגות בה 

חלק מרופאי בתי החולי  עובדי  ג  במרפאות של קופות החולי  , על פי המסמכי  שנבדקו .1
ר מפורטי  הסייגי  "בתקשי. או במרפאות פרטיות שנותנות שירותי  רפואיי  למבוטחי הקופות

לא יינת  היתר לפרקטיקה פרטית במסגרת "כי , בי  היתר, ונאמר בה, למת  היתר לפרקטיקה פרטית
בי  א  עסק על פי הוראה כללית או על פי , שעות העבודה הנהוגות במקו  עבודתו של העובד

 . 17"לרבות בזמ  כוננויות מתוכננות ותורנויות, הוראה משרדית
Â˜„· ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ,24Ó -200‰˜È„·· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰  ,Ó ÈÏ‰ Ó Ì˜ÏÁ ˙Â˜ÏÁ

 ÌÈ ‚ÒÂ-Â Â˜„· ˘ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰Ó ‰¯˘Ú -14 ÔÏÙ˜· ÌÈ˜ÒÚÂÓ - 
˜„· ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ‰¯Â‡ÎÏ Â¯„Ú  ,È‡Ó- ÈÏÂÈ2007 , ÌÈÈÓÂÈ „Ú ÌÂÈ Í˘Ó· ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ

˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘· ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· Ì˙„Â·ÚÓ ÚÂ·˘· , ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ È„Î
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : ‰„Â·Ú ÌÂÈ ÍÏ‰Ó· ÌÈÈ˙Ú˘Î Í˘Ó· Â¯„Ú  ÌÈ‡ÙÂ¯ ‰˘È˘

˙ÂÁÙÏ „Á‡ ;Î Í˘Ó· ‰˘È˘-3˙ÂÚ˘  ; Í˘Ó· ‰˘È˘4-6Ó ¯˙ÂÈ ‰˘È˘Â ˙ÂÚ˘ -7˙ÂÚ˘  .
˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï: 

)‡( ‰Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡Â È·ÎÓ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÍÈ¯„Ó· ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙ ÏÚ , ÌÈ‡ÙÂ¯‰ „Á‡
‰˜ÈË˜¯Ù· È·ÎÓ· „·ÂÚÂ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· Ì˘ ˜ÒÚÂÓ˘ ‡·È˘·˙ÈË¯Ù  , ÈÁËÂ·Ó ˙‡ Ï·˜Ó

 ˙ÂÚ˘· ÚÂ·˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ· ‰ÙÂ˜‰8.00-13.00Â -15.00-19:00 . ¯„Ú  ‡Â‰ ‰¯Â‡ÎÏ˘ Ô‡ÎÓ
 ÈˆÁÂ ˙ÂÚ˘ ˘ÓÁ Í˘Ó· ÚÂ·˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· Â˙„Â·ÚÓ

˙ÂÁÙÏ . 
ויש לה  , בתגובה על ממצאי הביקורת מסר הרופא כי הוא עובד במרפאה משותפת לו ולרופא אחר

 כרופא אחראי  בערב '  בימי ד עוד ציי  הרופא כי הוא עובד פע  בשבוע . שעות קבלה זהות

__________________ 
 . ראו בהמש( הדברי  פירוט של ממצאי הביקורת בנושא עבודה פרטית ופרקטיקה פרטית של רופאי   17
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שאר ימי "וב; וכי באותו יו  הוא עובד במרפאה הפרטית בשעות הבוקר, במחלקה מסוימת בשיבא
 ".העבודה במרפאה אני עובד בשעות הערב בלבד

È·ÎÓ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ÂÊ ‰·Â˘˙ ¯‡Â¯·Ù· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 2008 
‰ÙÂ˜‰ ÈÁËÂ·Ó ˙‡ ‡ÙÂ¯‰ Ï·È˜ Ì‰·˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÏÚ ;‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ÈÙÏ , ˙Ï·˜Ï ÛÒÂ ·

„ ÈÓÈ· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ,'· ÈÓÈ· Ì‚ ‰ÙÂ˜‰ ÈÁËÂ·Ó ˙‡ Ï·˜Ó ‡ÙÂ¯‰ ' ˙ÂÚ˘·8.30-15.00 
 ˙ÂÚ˘·Â16.00-20.30 ;Â ÌÂÈ·Â ' ˙ÂÚ˘·8.00-12.00 . 

)·( ˙„ÁÂ‡Ó È Â˙  ÈÙ ÏÚ ,¯Á‡ ‡ÙÂ¯ „·ÂÚÂ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· Ì˘ ˜ÒÚÂÓ‰ ‡·È˘· 
˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˙„ÁÂ‡Ó· ,‚ ÈÓÈ· ‰ÈÁËÂ·Ó ˙‡ Ï·˜Ó ' ˙ÂÚ˘·9.00-12.00 . Ô‡ÎÓ

‚ ÌÂÈ ÏÎ· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· Â˙„Â·ÚÓ ¯„Ú  ‡Â‰ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ' Í˘Ó· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘·
˙ÂÁÙÏ ˙ÂÚ˘ ˘ÂÏ˘18 . 

  מאז ומתמיד את שעות השלי" כי הוא 2007בתגובה על ממצאי הביקורת מסר הרופא בדצמבר 
היעדרותו במהל! השבוע וממילא עובד שעות רבות מעל ומעבר לשעות העבודה הנדרשות מרופא 

וכי בעקבות הערות משרד מבקר המדינה הוא החליט לשנות את השעות שהוא ; "בבית החולי 
 .עוסק בה  בפרקטיקה פרטית

)‚(  ÏÚ È‡‰ ¯˙‡·Â È·ÎÓ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÍÈ¯„Ó· ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙË ¯Ë‰Ï˘  , ÌÈ‡ÙÂ¯‰ „Á‡
˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· È·ÎÓ· „·ÂÚÂ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· Ì˘ ˜ÒÚÂÓ‰ ‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡· , ˙‡ Ï·˜Ó

‰ÙÂ˜‰ ÈÁËÂ·Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‡ ÌÈÓÈ· 'Â-Â ' ˙ÂÚ˘·8.00-11.00 . ‡ÙÂ¯‰ ‰¯Â‡ÎÏ˘ Ô‡ÎÓ
‡ ÌÈÓÈ· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· Â˙„Â·ÚÓ ¯„Ú  'Â-Â ' ˙ÂÚ˘ ˘˘ Í˘Ó· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘·

˙ÂÁÙÏ . 
עובד במרפאת רופאי  " כי הוא 2007ממצאי הביקורת הסביר הרופא באוקטובר בתגובה על 

+ ' ובימי א, )19.00 16.00(צ "אחה'  ה ' המרפאה פתוחה בימי  א.  שני 19במש! [...] עצמאיי  ב
למרות שכ! מופיע בספרי , אני באופ  אישי לא נמצא ש  א, פע  בבקרי ). 11.00 8.00(בבוקר ' ו

אי  כל התנגשות ... בידיעת קופות החולי , קרי  נמצאי  ש  רופאי  מחליפי בב. קופת החולי 
 ...".ח לשעות העבודה במרפאה"בי  שעות העבודה שלי בביה

 ¯‡Â¯·Ù· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ È·ÎÓ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ÂÊ ‰·Â˘˙2008 
ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙‡ ‡ÙÂ¯‰ Ï·È˜ Ì‰·˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÏÚ ; ‡ÙÂ¯‰ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ÈÙÏ ÌÈÁËÂ·Ó Ï·˜Ó

‡ ÌÈÓÈ· ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ 'Â-Â ' ˙ÂÚ˘·8.00-12.00 . 
 עובדי  במרפאתו 12.00 8.00בשעות ' ו ו'  ציי  הרופא כי בימי  א13.2.08 בתשובה נוספת מ
‚ÈÏ˘ ‡ÓÒÈÒ‰Â ˘Ó˙˘Ó‰ Ì˘ ÌÚ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÙ ... ÌÈÓ˘¯Ó‰ Ì"אשר , רופאי  מחליפי 

 ÌÈÒÙ„ÂÓ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰]ÌÈÙÈÏÁÓ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ È„È ÏÚ [ÈÓ˘ ÏÚ ")ההדגשה אינה במקור(.  
__________________ 

שכ  יש להביא בחשבו  ג  את , הדעת נותנת כי מש( היעדרותו מעבודתו בבית החולי  גדול א, יותר  18
 .ו  העבודה הפרטי וכדי לחזור ממנו לבית החולי הזמ  הנדרש לו כדי להגיע מבית החולי  למק
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 ÌÈÙÒÂ  ÌÈ‡ÙÂ¯Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó· ÂÏ·˜˙‰˘ ‰Ï ˙ÂÓÂ„ ˙Â·Â˘˙ÓÂ ÂÊ ‰·Â˘˙Ó
 ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙ È·ÎÓ È‡ÙÂ¯ ·¯˜· ˘È ‰¯Â‡ÎÏ˘ ‰ÏÂÚ È·ÎÓ Ï˘ ÌÈÁËÂ·Ó ÌÈÏ·˜Ó‰

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ È„È ÏÚ „Á‡ ‡ÙÂ¯ Ï˘ ‰ÓÒÒÂ Ì˘· .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È·ÎÓ ÏÚ
Î ˙‡ ˙Â˘ÚÏÂÊ ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÙÂ˙ ¯Â˜ÚÏ È„Î ˘¯„ ‰ Ï . 

2.  È Ó È ·  ‰ „ Â · Ú ‰ Ó  Ì È ‡ Ù Â ¯  ˙ Â ¯ „ Ú È ‰È ˘ È על פי ההסכמי  הקיבוציי   :˘
, שבוע העבודה שלה , עובדי המעבדות ועובדי המינהל והמשק בבתי החולי , שנחתמו ע  האחיות

וי  כי  צ19ב של מבקר המדינה54בדוח . הוא ב  חמישה ימי , שלא כמו שבוע העבודה של הרופאי 
וסדרי , פעילות בתי החולי  בימי  אלה מצומצמת, בשל היעדרות  של עובדי  אלה בימי שישי

העבודה של הרופאי  בה  נקבעי  בכל מחלקה על פי הסדרי  פנימיי  ובניגוד להוראות 
 ".יש להסדיר ג  נושא זה"וכי ; ולהסכמי 

 בעניינו של 28.5.07 עובדי המדינה מבעניי  זה ג  ראוי לציי  פסק די  של בית הדי  למשמעת של 
רופא בבית חולי  ממשלתי שדיווח על ימי עבודה ועל ביצוע כוננויות בבית החולי  בימי  שבה  

: בפסק הדי  נאמר כדלקמ . ל לצור! ליווי רפואי של חולי  במסגרת עבודתו הפרטית"שהה בחו
עובדי  בימי שישי יו  זה מדווח במהל! הדיו  נחשפנו לכ! כי חלק מרופאי המדינה הג  שאינ  "

נוכחות 'בבתי החולי  הממשלתיי  קיימת מציאות שנית  להגדירה כ... כיו  עבודה לכל דבר ועניי 
, והסנגורית שמענו כי חלק נכבד מרופאי המדינה, נציג המשרד, מפי התובעת. בימי שישי' נפקדת

מקו  העבודה מטעמי  אלה או ה  לא מגיעי  ל, הג  שמדווחי  ה  על יו  עבודה ביו  שישי
בית הדי  סבור . כיו  עבודה לכל דבר ועניי , בר  היו  מדווח על יד  ועל ידי הממוני , אחרי 

הנהלת , בתיאו  בי  הנציבות, ויש מקו , שמציאות זו מבחינה נורמטיבית אינה ראויה וטעונה שינוי
 הסכ   ולגבש הסדר , ה מציאותמשרד הבריאות והסתדרות רופאי המדינה להביא לסיומה של אות

או מציאת פתרו  אחר , ברור וחד משמעי לגבי חובת הנוכחות בימי שישי של רופאי המדינה
בימי שישי , בי  המדווח ובי  מציאות ההעסקה, במסגרת יחסי העבודה שישק, בקוהרנטיות מלאה

 ".של רופאי המדינה
ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰ ,¯ Ï˘ ˙Â¯„ÚÈ‰ ÏÚ Ì‚ ˙Â„ÈÚÓ‰È˘È˘ ÈÓÈ· ‰„Â·Ú‰Ó ÌÈ‡ÙÂ ,

 Í¯Âˆ‰ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È˙·· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÚÂ·˘ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï 
Ì‰· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯˙È Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÚÂ·˘Ï ÌÈÏÂÁ‰ , ˙„Â·Ú· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÔÎ˘

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·. 
 :משרד הבריאות והנציבות על ממצאי הביקורת, להל  התגובות של קופות החולי  .3
של [היא רואה בחומרה תופעה זו " כי 2007הכללית השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר  )א(

אי  . ותדאג לתיקו  הליקויי ] עיסוק בפרקטיקה פרטית של רופאי  בקפל  בשעות העבודה הנהוגות
לבדוק באופ  פרטני את שעות עבודתו בפועל של כל רופא ורופא מתו! ' כללית'ביכולתה של ה

מידע בדבר בעייתיות בהקשר זה אצל מי ' כללית'כאשר מגיע ל. י  המועסקי  אצלהאלפי הרופא
עד כדי בירור משמעתי ודרישה , היא נוקטת בכל האמצעי  העומדי  לרשותה, מרופאיה
עבודה נוספת " חוזר רענו  בנושא 2007בעקבות הביקורת פרסמה הכללית בדצמבר ". לפיטורי 

מנהל ;  העבודה ע  הרופאי  יו  שישי הוא יו  עבודה רגילולפיו בהתא  להסכ , "בימי שישי
רופא העוסק ; "א! ורק לצור! השתלמות או לימוד עצמי"מחלקה ישחרר רופא מעבודה ביו  שישי 

 .בעבודה אחרת בימי שישי צרי! לדווח על ימי  אלה כעל ימי חופשה
__________________ 

 .14ראו הערה   19
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י  המופיעי  בטיוטת נבדקו הנתונ" למשרד מבקר המדינה כי 2007מכבי השיבה בדצמבר  )ב(
 ".הדוח לגבי שעות פעילות של הרופאי  והנתוני  אכ  משקפי  המציאות

 למשרד מבקר המדינה כי על פי הסכ  ההתקשרות שלה ע  2008מאוחדת השיבה בינואר  )ג(
ובכפו, , הרופא מתחייב שלא לעבוד במקו  נוס, מלבד הקופה למעט במקרי  מסוימי "הרופאי  

לא יעלה על הדעת כי על מאוחדת "המאוחדת ציינה כי ". וקבלת אישורה מראשלתאו  ע  הקופה 
 ". תוטל החובה לבדוק א  הרופאי  המתקשרי  עמה מפרי  הסכ  כלשהו אחר עליו חת  הרופא

רופא או כל ספק "כי היא סבורה ש,  למשרד מבקר המדינה2007לאומית השיבה בדצמבר  )ד(
ודתו הוא זה אשר חייב לדאוג לכ! כי מחויבותו לא תעמוד המסכ  ע  לאומית את תנאי עב, אחר

הפיקוח על חובות העובד כלפי מעסיקו הינה של המעסיק ... בסתירה למחויבות אחרת שלו
 ". כלפיו מפר העובד את הכללי , הרלבנטי

ממצאי המבקר בנושא חריגות בסדרי "הנציבות השיבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  )ה(
ות של רופאי  המגיעי  עד כדי חשש לעבירות משמעתיות חמורות צריכות להיבדק דיווח נוכח

וביקשה ממנו למסור ליחידת המשמעת שלה את כל החומר שנאס, בעניינ  של הרופאי  , "לעומק 
קבע המבקר כי קיי  חשש לכאורה על דיווח שעות עבודה בימי שישי ובימי  אחרי  בה "שלגביה  

 ". קופות החולי  השונותבעת שעבדו במרפאות של
 כי הוא סבור שיש לדרוש מ  2007השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר משרד הבריאות  )ו(

קיימת התנגדות "אול  , הרופאי  להחתי  שעו  נוכחות בכניסת  לבית החולי  וביציאת  ממנו
 חתימת הסכ   לקראת20נושא זה עומד לדיו . עזה מצד ארגו  רופאי המדינה לחתימה בשעו  נוכחות

היעדרות רופאי  [כל המקרי  הפרטניי  " משרד הבריאות ציי  כי ]".הארגו [השכר החדש ע  
ח או "כפי שצוינו בדוח בנושא זה מטופלי  ישירות בביה] מעבודת  בשעות העבודה הנהוגות

   ".ח"  באמצעות ביה"בנש
 הבקרה על נוכחות הרופאי  בבתי החולי 

 2001ובספטמבר , וכחות הרופאי  בבתי החולי  הממשלתיי הממשלה דנה בסוגיית נ .1
בדיקה , 2002החל משנת , להטיל על שר הבריאות בתאו  ע  אג, החשב הכללי לבצע"החליטה 

". לגבי אות  עובדי  שאינ  מחויבי  להחתי  שעו  נוכחות, רציפה בכל בתי החולי  הממשלתיי 
בדוח על מעקב אחר ביצוע . צוניי  בלתי תלויי עוד הוחלט כי הבדיקה תיעשה באמצעות גופי  חי

ההחלטה " נאמר כי 2002החלטות הממשלה ששלח שר הבריאות לשעבר למזכיר הממשלה ביוני 
במטרה לדו  , בכוונת הנהלת המשרד לקיי  דיו  בנושא ע  הנהלות בתי החולי "וכי , "בביצוע

 ".בדרכי  למימוש החלטה זו
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡Â ,ÙÒ ¯·ÓË2007 , ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÚˆÈ· Ì¯Ë

‰¯ÂÓ‡‰ . 
__________________ 

הכללית וההסתדרות המדיצינית ,  הממשלה מדובר בהלי( בוררות שמתנהל בי  המעסיקי  הציבוריי    20
 בי  2000בהסכ  הקיבוצי שנחת  ביולי . י בעניי  תנאי עבודת  של הרופאי "הדסה לבי  הר

, ויתרו הרופאי  על זכות השביתה למש( עשר שני , ציגי הרופאי המעסיקי  הציבוריי  לבי  נ
ובתמורה לכ( נקבע כי א  לא יגיעו הצדדי  לידי הסכמה בדבר חידוש או שינוי ההסכמי  הקיבוציי  

  .יועברו דרישותיה  להכרעת בוררי , הקיימי 
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לעניי  אי יישו  : " נאמר2007בתשובתו של משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

 על עריכת בדיקה על עובדי  שאינ  חותמי  בשעו  נוכחות 2001החלטת הממשלה מספטמבר 
המעסיקי  הציבוריי  העביר משרד י למדינה ו"נעיר כי במסגרת הבוררות שמתקיימת בי  הר

 לבוררי  את התביעה לשנות את נוהלי רישו  הנוכחות של 2007  באפריל "הבריאות בתיאו  נש
 ".הבוררי  טר  פסקו בנושא. הרופאי  מרישו  ידני לחתימה בכרטיס נוכחות ממוחשב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ÌÂ˘È¯ ˙ËÈ˘· ˙˜ÒÂÚ ‰  È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ 
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÎ· ÌÈÈ˜Ï Í¯Âˆ· ‡Ï‡ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ,ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏ‰ ‰ ˙¯‚ÒÓ· ,

Ì‰· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÁÎÂ  ÏÚ ‰ÙÈˆ¯ ‰¯˜· .ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ , ‰  È‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
˙Â¯¯Â·Ï ‡˘Â  ,‰ÈÂ È˘ ÏÚ ËÏÁÂ‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ‰ÓÈÈ˜Ï ˘ÈÂ . 

 סג   להל  ) (ת הבריאותמערכ(סג  נציב שירות המדינה , קינר.  מסר מר י2007באפריל  .2
מקורות מידע עקיפי  "בנציבות שיש בידיו ) משמעת(ממונה בכיר , ד אס, רוזנברג"לעו) הנציב

באשר להיעדרות  של רופאי  מהעבודה בשעות העבודה המקובלות , בלבד' ועדויות שמיעה'
המנהלי  , מקורות המידע העקיפי  ה  חלק ממנהלי בתי חולי ... במקו  עבודת 

. נציגי עובדי  ואפילו נציג בכיר של ארגו  רופאי המדינה, מנהלי משאבי אנוש, מיניסטרטיביי האד
שא  היא אומנ  קיימת היא פוגעת , מקורות אלה מצביעי  על תופעת היעדרות משמעותית ביותר

אג, התקציבי  ", סג  הנציב ציי  כי למיטב ידיעתו". בשירות שנית  לחולי  במוסדות של המדינה
אשר ייעוד  היה לחקור נושא זה ,  משרות של חוקרי 2, בעבר הלא רחוק, שרד האוצר הקצהבמ

יש מקו  ליזו  חקירה יזומה ומקצועית של , לאור האמור לעיל. מיוחד' כפרויקט'באופ  יזו  ו
 ". "התופעה באמצעות אג, המשמעת בנש

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ ) ¯·ÓËÙÒ2007 ( · ‰¯È˜Á ‰˙˘Ú  Ì¯Ë‡˘Â. 
 בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא ערה לסוגיית הנוכחות של 2007הנציבות הודיעה בדצמבר 

הנציבות ציינה כי . 1991 שמקורה בהסכ  העבודה הקיבוצי מ, הרופאי  בבתי החולי  הממשלתיי 
שלא איפשר שו  כלי בקרה על נוכחות , בעקבות אי השלמה ע  מצב בלתי סביר זה, לימי "

התעצמה הסוגיה לכדי מצב בלתי נסבל ונכו  להיו  פתרונה אמור להינת  במסגרת ,  בעבודהרופאי 
  "נש...   אלא להמתי  להחלטת הבורר"בנסיבות אלה אי  לה לנש. בוררות המתנהלת בימי  אלה

י משרד הבריאות בדבר עריכת בדיקה " ע2001מצרה על אי קיו  החלטת הממשלה מספטמבר 
 ". לי  לגבי עובדי  שאינ  מחויבי  להחתי  שעו  נוכחותמקיפה בכל בתי החו

אינה משלימה ע  ] היא[למותר לציי  כי "מסרה הנציבות כי , אשר לעבודת הרופאי  בימי שישי
מציאות בה חלק מרופאי המדינה הג  שאינ  עובדי  בימי שישי מדווחי  על יו  זה כיו  עבודה 

  "יצוי  כי נש]... כמובא לעיל[י  למשמעת בנושא זה לכל דבר ועניי  ומאמצת את המלצת בית הד
 ".פועלת ליישו  המלצת בית הדי 

בעניי  זה ראוי להביא את תשובתו של המנהל האדמיניסטרטיבי של הלל יפה למשרד מבקר 
לחייב את הרופאי    כי הנהלת בית החולי  רואה בחיוב את האפשרותמהתשובה עולה. המדינה

מנהל הלל , אור ' ר מ"ונאמר בה כי ד; מו העובדי  האחרי  בבית החולי להחתי  שעו  נוכחות כ
, ל משרד הבריאות"בהיותו מנכ, תמ! בעניי  עוד באמצע שנות התשעי  של המאה העשרי , יפה

החתמת שעו  על ידי הרופאי  ועדכו  ראוי של ער! שעת העבודה "והוא עדיי  סבור כי יש צור! ב
מהל! כזה יהיה נכו  וכדאי " הנהלת בית החולי  מאמינה כי עוד נאמר בתשובה כי". שלה 

  . ג  א  הוא יביא להגדלת הוצאות השכר של בית החולי , "למערכת הבריאות ולבתי החולי  בפרט
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✩  
‰„Â·Ú· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÁÎÂ  ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , È„È ÏÚ

ÌÈÈÙÂÏÁ ‰¯˜· ÈÏÎ ˙ÏÚÙ‰21 ,  ‡Ï ‰Î „Ú Í‡¯·„‰ ‰˘Ú. 
 ˙ÂÚ˘· ÌÈÏÂÁ È˙·· Ì˙„Â·ÚÓ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó

ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰˜ÒÙ ‡Ï Ì‰· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ; È˙· È‡ÙÂ¯ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ó ˜ÏÁÂ
 ˙ÂÚ˘Ï ˙ÂÙÙÂÁ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· Â‡ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÌÈÏÂÁ‰

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ .„‰ ÌÚÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ¯·
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰"‰Ê ÔÈÈ Ú· ¯ , Ô‰Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÊÙ˘Â‡ÓÏ Ô˙È ‰ ˙Â¯È˘· Ô‰ ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚÂ

ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ıÂÁ‰ ˙Â‡Ù¯ÓÏ ÌÈ ÂÙ˘ ÈÓÏ Ô˙È ‰ ˙Â¯È˘· . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂ¯˙Ù ˘·‚Ï ˙ Ó ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙Â·Èˆ ‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ

Ï ÏÏÂÎ‰¯ÂÓ‡‰ ‰È‚ÂÒ , ˙ÂÁÎÂ Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈÏ‰ ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈ ÌÈ‡ÙÂ¯‰˘ ‡„ÂÂÏÂ
‰„Â·Ú· ;ÔÎÂ , „ÂÚ Â¯„ÚÈÈ ‡Ï˘ ‡„ÂÂÏÂ ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÈÙÏÎ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï

˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰„Â·Ú‰Ó .   
 עבודה פרטית ופרקטיקה פרטית

 כללי  והוראות 
לרבות ,  של עובדי  בשירות המדינה22ית ופרקטיקה פרטיתכללי  והוראות בעניי  עבודה פרט

 :כמפורט להל , ר"מעוגני  בתקשי, עובדי מדינה במקצועות הרפואה
עובד המדינה הממלא תפקיד מטע  המדינה ומקבל את שכרו מאוצר המדינה "ר נקבע כי "בתקשי

שאי לעסוק בכל לכ  אי  עובד ר. חייב להקדיש את כל תשומת לבו למילוי התפקיד שנתמנה לו
 ". עבודה פרטית מחו3 לתפקידו אלא א  קיבל היתר לכ!

לא יינת  היתר "כי , בי  היתר, ונאמר בו, ר מפורטי  הסייגי  למת  היתר לעבודה פרטית"בתקשי
בי  א  , במסגרת שעות העבודה הנהוגות במקו  עבודתו של העובד] לעסוק בעבודה פרטית[

 ".ל פי הוראה משרדיתנהוגות על פי הוראה כללית או ע
ר כי לא יינת  היתר לעבוד בעבודה פרטית מספר שעות בשבוע שיחד ע  השעות "עוד קובע התקשי

 ממכסת שעות העבודה השבועיות הנהוגה במקו  25% הנוספות שאושרו לעובד יהיה גדול מ
 . עבודתו הקבוע של העובד

ל " לעשות זאת על פי אישור ממנכר נקבע כי רופא המבקש לעסוק בפרקטיקה פרטית רשאי"בתקשי
, רופא שקיבל היתר לפרקטיקה פרטית. משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכ! ואישור הנציבות

 . 23 ממשכורתו א  הוא מועסק במשרה מלאה5%ינוכו 
__________________ 

 .14ראו הערה   21
 .15ראו הערה   22
,  משכר 5%בכלל זה ההוראה בדבר ניכוי , פרקטיקה פרטיתההוראות בעניי  עיסוק  של רופאי  ב  23

 .1961מקור  בהסכ  קיבוצי מיולי 
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על רופאי הכללית חלי  ההסכמי  הקיבוציי  החלי  על כלל ציבור הרופאי  וכ  חוקת העבודה 

חוקת העבודה קובעת כי יש לקבל אישור לכל עיסוק בעבודה מחו3 . סתדרותלעובדי מוסדות הה
בשעות העבודה לא יעזוב עובד את מקו  עבודתו הקבוע ולא יעסוק "וכי ; 24למוסד המכניסה שכר

   ". בעבודה שלא הוטלה עליו
 פרקטיקה פרטית 

¯ ˙ È ‰  ‡ Ï Ï  ˙ È Ë ¯ Ù  ‰ ˜ È Ë ˜ ¯ Ù ·  ˜ Â Ò È Ú : הרשיע בית הדי  למשמעת של2000ביוני  
 עסק בפרקטיקה 1997 רופא מסוי  באחד מבתי החולי  הממשלתיי  שמשנת 25עובדי המדינה

. פרטית כרופא עצמאי בשתי קופות חולי  בלי לדווח על כ! ובלי לקבל אישור ממשרד הבריאות
תשקול ותחליט על הדרכי  שבה  ראוי להביא את "בפסק הדי  הומל3 שהנהלת משרד הבריאות 

ל בכיר "בעקבות זאת פנה סמנכ". ות לידיעת ציבור הרופאי  עובדי המדינההוראות הדי  המפורט
וביקש ,  אל מנהלי בתי החולי 2000למינהל ומשאבי אנוש לשעבר במשרד הבריאות באוקטובר 

ר "מכל אחד מה  לוודא שהרופאי  בבית החולי  שבאחריותו יקבלו חוזר ובו הוראות התקשי
ויאשרו בחתימת  שקיבלו את , ית או לפרקטיקה פרטיתבדבר הצור! לקבל היתר לעבודה פרט

 .החוזר
 החליטה הנציבות כי רופאי  עובדי מדינה שעסקו עד אותה שנה בפרקטיקה פרטית 2002באפריל 

וא  יעשו כ  לא יועמדו לדי  ; יוכלו להצהיר על השני  שבה  עסקו בפרקטיקה פרטית, בלי אישור
יהיה עליה  , לפי החלטת הנציבות, כמו כ .  אות  השני  משכר  בגי 5%בתנאי שינוכו , משמעתי

לרופאי  ניתנה ארכה של שישה . להגיש בקשה לקבלת היתר להמשי! לעסוק בפרקטיקה פרטית
, ונקבע כי רופאי  אשר לאחר פרק זמ  זה יימצא שעסקו בפרקטיקה פרטית ללא אישור, חודשי 

 . יועמדו לדי  משמעתי
˙·· ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÚ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ È¯„Ò ˙‡ ˙¯Â˜È·· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È

˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÈÚ .‡·È˘· ÌÈ‡ÙÂ¯ ‰ ÂÓ˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ÛÒ‡· ÌÈ‡ÙÂ¯ ‰ ÂÓ˘
 ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÈÏ· ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜· ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ÌÈ˜ÒÂÚ ‰ÙÈ ÏÏ‰· ÌÈ‡ÙÂ¯ È ˘Â ‡ÙÂ¯‰

¯Â˘È‡ ÈÏ·Â .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 
‰ ‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡· ˙ÓÈÂÒÓ ‰‡ÙÂ¯Ï ˙ÈË¯Ù ‰„Â·ÚÏ ¯˙È‰ ‰È‰ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· Ì˘ ˙˜ÒÚÂÓ

 ¯·ÓËÙÒ „Ú ÂÙ˜Â˙˘2003 . ·˙Î· ˙Â¯ÂÎÊ˙ Û‡ ÏÚ ¯˙È‰‰ ˘Â„ÈÁÏ ‰‡ÙÂ¯‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï Ê‡Ó
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˘Â ‡‰ È·‡˘Ó ˙˜ÏÁÓ ‰ÈÏ‡ ‰ÁÏ˘˘ , ÈÏÂÈÓ Ô‰·˘ ‰ Â¯Á‡‰2006 . ÈÎÓÒÓÓ

 ¯·ÓËÙÒ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ È·ÎÓ2003ÏÏ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ ‰‡ÙÂ¯‰ ‰ÏÁ‰  ˙Ï·˜ ‡
˘¯„ Î ¯˙È‰ .¯ÂÓ‡Î , ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÈÚ È·‚Ï)˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· ˜ÂÒÈÚÓ ‰ Â˘· (

 ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· „Â·ÚÏ ¯˙È‰ Ï·È˜˘ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ÌÈÏÂÁ ˙È·· ˜ÒÚÂÓ‰ ‡ÙÂ¯ ÈÎ Ú·˜ 
 ÂÎÂ È5%Â˙¯ÂÎ˘ÓÓ  . 

__________________ 
עובד המועסק במשרה מלאה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת המכניסה שכר שאינה בשירותי בריאות   24

  אי  ניגוד אינטרסי  בי: למעט עובד שקיבל אישור ממנהל המוסד ועומד בקריטריוני  האלה, כללית
 שעות 40ס% השעות שיושקעו בעבודה המבוקשת לא יעלה על ; העבודה בכללית לבי  העבודה הנוספת

עובד שמעוניי  לעבוד בעבודה .  חודשיות נוס' על משרה מלאה בכללית לרבות שעות נוספות בכללית
ק' הי, סוג העבודה, כגו  מקו  העבודה, נדרש למלא טופס ובו פרטי  על העבודה הנוספת, נוספת

 .השעות ומועד ביצוע העבודה
 .  50/00מ "בד,  בית הדי  למשמעת בירושלי  25
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אס, הרופא והלל יפה הודיעו למשרד מבקר המדינה בתשובותיה  , מנהלי בתי החולי  שיבא
 כי בעקבות ממצאי הביקורת הגישו הרופאי  האמורי  בקשות לקבלת היתר 2007מבר מנוב

 . לפרקטיקה פרטית
לרענ  , בהכוונת מטה המשרד, ייעשה מאמ3"משרד הבריאות מסר בתשובתו כי בעקבות הביקורת 

כדי להבטיח שה  יפעלו על פי , במשרד וביחידות הסמ! שלו" את נוהלי המחויבות של העובדי 
 . י  בכל הנוגע לעיסוק בפרקטיקה פרטית ובעבודה פרטיתהנהל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÏ‰ ‰‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„ Î" ÂÎÂ È˘ ÁÈË·‰ÏÂ ¯5% „ÚÂÓ‰Ó ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ Ì¯Î˘Ó 

˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ ÂÏÁ‰ Â·˘ .‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ÏÂ˜˘Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ÙÂ¯
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙¯Ù‰ ÔÈ‚· È˙ÚÓ˘Ó ÔÈ„Ï . 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ÔÈÈ Ú· ÌÈÏ‰ ‰ ÔÂ Ú¯ „·ÏÓ
‰ Â„ ‰ ‰È‚ÂÒ· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙ÂÏ‰ ‰ Ï˘ ÔÏÂÙÈË ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ , ˙Â˜È„· ÌÂÊÈÏ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓÂ

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÎ· ,ÒÂÚ˘ ÌÈ‡ÙÂ¯˘ ‡„ÂÂÏ ˙ Ó ÏÚ ÔÎ‡ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ÌÈ˜
˙Â·Èˆ ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡Â Â¯Â˘È‡ ˙‡ ÍÎÏ ÂÏ·È˜ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„ Î"¯. 
˙ È Ë ¯ Ù  ‰ ˜ È Ë ˜ ¯ Ù ·  ˙ Â Ú ˘ ‰  Û ˜ È ר "ר העלה כי בתקשי"עיו  בהוראות התקשי. 1: ‰

, אי  סייגי  והגבלות כלשה  לגבי מספר השעות בשבוע שמותר לרופא לעסוק בפרקטיקה פרטית
יש , לעומת זאת. מסגרת שעות העבודה הנהוגות במקו  העבודהאלא רק איסור לעסוק בה ב

, ר"לפי התקשי: ר הגבלה של מספר השעות שבה  מותר לעובד לעסוק בעבודה פרטית"בתקשי
מספר שעות העבודה השבועיות בעבודה הפרטית יחד ע  השעות הנוספות שאושרו לעובד במקו  

דהיינו (יות הנהוגה במקו  עבודתו הקבוע  ממכסת שעות העבודה השבוע25%עבודתו לא יעלה על 
 . 26) שעות שבועיות כשמדובר ברופא בבית חולי  ממשלתי11.25

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,È˘˜˙· ÔÈ‡ „Á‡ „ˆÓ ÈÎ" ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ È·‚Ï Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÏ·‚‰ ¯
˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ ‡ÙÂ¯Ï ¯˙ÂÓ˘ ÚÂ·˘· ,È˘˜˙· ˙ÂÏ·‚‰ ÂÚ·˜  ¯Á‡ „ˆÓÂ" È·‚Ï ¯

Ï ¯˙ÂÓ˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· „Â·Ú . ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÁ·˙ ˙Â·Èˆ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯ÙÏ ˙Ú‚Â ‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ Ô˜˙Ï , ˙‡ Ì‚ ÏÈ·‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÎ ÍÂ˙·Â

˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÚÏ ‡ÙÂ¯Ï ¯˙ÂÓ˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ . 
הביקורת העלתה כי רופאי  אחדי  בבתי החולי  שנבדקו מייחדי  לעיסוק  בפרקטיקה  .2

ממכסת שעות , בהתאמה, 63% 32%דהיינו ;  שעות28.5 עד 14.5   שעות עבודה רבות פרטית
 :להל  דוגמאות. העבודה שעליה  למלא בבית החולי 

‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ˙˜ÒÚÂÓ ‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡· ‰‡ÙÂ¯ , ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˙˜ÒÂÚ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ Â
È·ÎÓ· .ÌÈÓÈ· ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ ÌÈÁËÂ·Ó ˙Ï·˜Ó ‡È‰ È·ÎÓ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÍÈ¯„Ó ÈÙ ÏÚ‡ '-‰ '

 ˙ÂÚ˘·16.00-20.00 ,‰Ò·" Î20ÚÂ·˘· ˙ÂÚ˘  ,Î Ô‰˘-44% Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓÓ 
È˙Ï˘ÓÓ ÌÈÏÂÁ ˙È·· ˙Â‚Â‰ ‰ ‡ÙÂ¯.  ‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡ Ï‰ ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ‰ÚÈ„Â‰ ‰‡ÙÂ¯‰

 ¯·ÂË˜Â‡Ó2007 ‰ÙÂ˜‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· Â˙ÁÙÂ‰ ‰ÙÂ˜· ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ‰˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘˘  
Ï-11ÚÂ·˘· ˙ÂÚ˘ . 

__________________ 
 . אי  הרופאי  זכאי  לתשלו  בגי  שעות נוספות1991( יצוי  כי על פי הסכ  העבודה הקיבוצי מ  26
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ÙÈ ÏÏ‰· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ „Á‡‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ˜ÒÚÂÓ ‰ , ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÒÂÚ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ Â

˙„ÁÂ‡Ó·Â È·ÎÓ· . ÌÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ ÔÎÂ ˙„ÁÂ‡Ó Ï˘Â È·ÎÓ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÈÎÈ¯„Ó ÈÙ ÏÚ
˙ÂÙÂ˜‰Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ27 , ˙ÂÙÂ˜· „·Ú ¯ÂÓ‡‰ ‡ÙÂ¯‰28.5ÚÂ·˘· ˙ÂÚ˘  , Ô‰˘ 

Î-63%È˙Ï˘ÓÓ ÌÈÏÂÁ ˙È·· ˙Â‚Â‰ ‰ ‡ÙÂ¯ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓÓ  . 
 ‰˜ÈË˜¯Ù· Â˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘˘ ‰ÙÈ ÏÏ‰ Ï˘ È·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰ Ï‰ ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ‡ÙÂ¯‰

 Ô‰ ˙ÈË¯Ù"10„ÁÈ· ˙ÂÙÂ˜‰ È˙˘Ï ˙ÂÈÚÂ·˘ ˙ÂÚ˘  . ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ˙Ó‡Ï È˙Â¯˘Ù‡·"Ï ."
˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ÂÊ ‰·Â˘˙ .   

  השתתפות רופאי  בוועדות רפואיות עבודה פרטית 
כגו  ועדות , אשר חלק  הוקמו מתוק, חוק, בריאות פועלות ועדות רפואיות שונותבמערכת ה

השתתפות בוועדות הרפואיות "ר נקבע כי "בתקשי. להפסקת היריו  וועדות לגמלת ניידות רכב
השתתפות בוועדות כאלו שלא בשעות העבודה .  אסורה בתשלו  בשעות העבודה הנהוגות 

 ". טיתהנהוגות טעונה היתר לעבודה פר
 ז"התשל, הוועדות להפסקת היריו  פועלות במוסדות רפואיי  מוכרי  באר3 מכוח חוק העונשי 

סעי, . שהתקי  שר הבריאות, 1978 ח"התשל, )הפסקת היריו (ובהתא  לתקנות העונשי  , 1977
 שיקבע מנהל המוסד 28 לחוק קובע כי אישור להפסקת היריו  תית  ועדה ובה שלושה חברי 315

 . יהרפוא
בכל דיו  בוועדה , 1978 שפרס  אג, הכספי  במשרד הבריאות בספטמבר 30/78על פי חוזר 

ורק , ולחבריה ישול  בעד שלושה תיקי  לכל היותר, רפואית מותר לדו  בשלושה תיקי  לכל היותר
אי  לשת, "עוד נקבע בחוזר כי . 29בנסיבות חריגות נית  לדו  בתיק נוס, ולקבל תשלו  ג  עבורו

  ". יותר מאשר בוועדה אחת ליו , פאי  חברי ועדהרו
 סדרי העבודה בוועדות להפסקת היריו 

משרד מבקר המדינה בדק את סדרי העבודה הפרטית של רופאי  המשמשי  חברי  בוועדות 
 : בשיבא ובהלל יפה והעלה כדלקמ , להפסקת היריו  באס, הרופא

‡ Ù Â ¯ ‰  Û Ò ועדה להפסקת היריו  באס, הרופא הו, על פי מידע שהתקבל מבית החולי : ‡
והנשי  הפונות לוועדה מוזמנות להתייצב לפניה ', ה ו' ג', בימי  א, מתכנסת שלוש פעמי  בשבוע

ואול  בדיווחי  של חברי הוועדה שנמסרי  לגזברות משרד הבריאות בסו, . 13.00החל מהשעה 
נכתב כי ישיבות , )2007 ו 2006נבדקו דיווחי  שהוגשו בשני  (כל חודש לצור! קבלת תשלו  

 . 16.00 15.00הוועדות התקיימו בשעות 
__________________ 

 . ומפרטי  את היו  והשעה שבה נכנס כל חולה אל הרופא' ו('דיווחי  אלה נוגעי  לימי  א  27
רופא מוסמ% בעל תואר מומחה על פי הפקודה ) א:  (י הוועדה להפסקת היריו  על פי החוקואלה חבר  28

רופא מוסמ% נוס' העוסק באחד המקצועות ) ב(;  ביילוד ובגינקולוגיה) 1940, פקודת בריאות הע (
אד  ) ג(;  בריאות הציבור, רפואת משפחה, פסיכיאטריה, רפואה פנימית, יילוד וגינקולוגיה: האלה

 .1958(ח"התשי, שו  כעובד סוציאלי על פי חוק שירותי הסעדהר
 .ח" ש103.70בעת הביקורת קיבל רופא בעד דיו  בכל תיק   29
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1.  ÌÂ˙ È ÙÏ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ „‚Â  ¯·„‰˘ Û‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘"¯ . 

2. ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ‡ÙÂ¯ ‰ ÂÓ˘ ÈÎ ‡ˆÓ  ÔÂÈ¯È‰ ˙˜ÒÙ
ÂÁ· Â‰˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈÓÈ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘"Ï . 

:  כדלקמ 2007הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר , דוידזו . ר ב"ד, אס, הרופאמנהל 
א! בשל , המרכז הרפואי אס, הרופא משמש מוקד לפניות להפסקת היריו  מכל רחבי האר3

;   שיכולי  להשתת, בוועדה היא מתכנסת רק שלוש פעמי  בשבועהעיסוקי  הרבי  של הרופאי
משו  ] ההדגשה במקור [‰ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ Â È‡ ¯Â·Èˆ‰˘ ‰¯ÈÊ‚ ˙ ÈÁ·· Ì È„ ·‰הנהלי  הקיימי  "

, "בו נשי  רבות פונות לוועדה בכל יו  בו היא מתכנסת, שאינה נותנת מענה למצב היומיומי
על ; ע  הנהלת משרד הבריאות לשינוי הנוהל הקיי  יחד 2004והנהלת אס, הרופא פועלת משנת 

 היא  מצאה הנהלת אס, הרופא פתרו  זמני לבעיה , מנת למנוע פגיעה בנשי  שפונות לוועדה
 תיקי  בישיבה 18 אפילו ב(מאפשרת לוועדה לדו  בישיבה אחת במספר תיקי  גדול מהמותר 

כתוצאה "; במועדי  שוני , ישיבותובפועל נרש  כאילו הוועדה דנה בתיקי  אלה בכמה , )אחת
מהפער בי  תארי! הביצוע המקורי של הוועדה לבי  תארי! הדיווח נוצרו עיוותי  טכניי  כדוגמת 

הנמצאי  בחזית ואמורי  לתת מענה לבעיות בשטח מחכי  להתאמת , אנו. אלו שמצא המבקר
רופאי  (  שכל העובדי  אנו חוזרי  ומדגישי, למע  הסר ספק. הנהלי  למציאות כבר מספר שני 

 ". תוגמלו רק עבור עבודה שביצעו בפועל) ואחרי 
 Ï Ï ‰‰ Ù È:  הוועדה להפסקת היריו  בהלל יפה מתכנסת , על פי מידע שהתקבל מבית החולי

והנשי  הפונות לוועדה מוזמנות להתייצב לפניה החל ', ה ו' ד', ג', בימי  א, ארבע פעמי  בשבוע
חי  של חברי הוועדה שנמסרי  לגזברות משרד הבריאות בסו, כל ואול  בדיוו. 13.30מהשעה 

נכתב כי ישיבות , )2007  ו2006נבדקו דיווחי  שהוגשו בשני  (חודש לצור! קבלת תשלו  
 . 15.15 14.50הוועדות התקיימו בפרקי זמ  שוני  בשעות 

 ÙÏ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰˘ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·„‰ È
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ „‚Â  ¯·„‰˘ Û‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ÌÂ˙"¯ . 

התגמול הצנוע שנית  לרופאי  בחלק מהוועדות "בעניי  זה ציי  משרד הבריאות בתשובתו כי 
¯˜ Ô‰ ¯˘‡Î יוצר מצב שרופאי  מסכימי  לשבת בוועדות אלה , למשל בוועדה להפסקת היריו 
Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ÍÏ‰Ó· ˙ÂÚˆÂ·Ó ‰„]דרישה להעברת ועדות אלה לאחר שעות ]. ההדגשה אינה במקור

כיוו  שהתחרות היא ע  הפרקטיקה , העבודה עלולה ליצור מצב בו נתקשה לאייש ועדות אלה
 ".הפרטית ולא נוכל לעמוד בדרישות התשלו 

 ˙ÂÚ˘Ï Ú‚Â · ‰ÈÚ· Ï˘ ‰ÓÂÈ˜· ¯ÈÎÓ ÔÎ‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
‰ Ï˘ Ô˙ÂÒ Î˙‰ÔÂÈ¯È‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙Â„ÚÂÂ. 

לית מא  דפליג כי חל איסור " כי 2007הנציבות מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
אשר על . על רופאי  להשתת, בוועדות רפואיות בתשלו  בשעות העבודה הנהוגות בבית החולי 

, רופאי   את כל החומר שנאס, נגד "כ  מתבקש מבקר המדינה להעביר ליחידת המשמעת של נש
לגביה  קיי  חשש לכאורה על השתתפות  בוועדות רפואיות , ששמותיה  צוינו בדוח המבקר

 ". בתשלו  בשעות העבודה הנהוגות בבית החולי 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰ Ó ÏÚ , ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â·Èˆ ‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó

È¯È‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈ Ú· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰‰ÔÂ , Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· Ô˙Â‡ ˙Â ˘Ï
Ô˙ÙÈÎ‡Ï ‚Â‡„ÏÂ.   

  הצור  בהסדרה  היק  שעות העבודה של הרופאי  
רופאי  רבי  שעובדי  במערכת הבריאות הציבורית עוסקי  ג  בעבודה פרטית , כאמור

בבחינת " כי 30ב54משרד מבקר המדינה העיר למשרד הבריאות עוד בדוח . ובפרקטיקה פרטית
לא רק , לצור! מת  אישור לעבודה נוספת יש להתחשב, י  מחו3 לבית החולי עבודת  של הרופא

אלא ג  באחריות הנובעת מסוג , בהיק, שעות עבודת  ובמספר מסגרות העבודה שה  עובדי  בה 
הפעילות שה  מבצעי  מחו3 לבית החולי  וממידת זמינות  לחולי  שה  מופקדי  עליה  בכל 

 ". מקומות העבודה
ובד בעבודה נוספת לאחר שעות העבודה הנהוגות במקו  עבודתו עשוי להשפיע על עיסוק של ע

שעות עבודה רבות ( מלמדת כי ככל שעומס העבודה המוטל על עובד 31הספרות המקצועית. תפקודו
כ! גדל החשש שהוא לא יבצע את עבודתו באופ  המיטבי , גדול יותר) ביו  במש! תקופה ארוכה

 . ומס עבודה גדול גור  לעייפות ולפגיעה בכושר הקוגניטיבי של העובדשכ  ע; וא, יעשה טעויות
 הונחה על שולח  הכנסת הצעת חוק לתיקו  פקודת בריאות הע  2006יש לציי  כי בנובמבר 

שמטרתה להגביל את שעות העבודה של , 2006 ז"התשס, )הגבלת שעות עבודה של צוות רפואי(
 . 32הצוותי  הרפואיי 

¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰  , ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ˘ „ÈÙ˜‰Ï ˘È
¯È·Ò ‰È‰È ÌÈÏÂÁ È˙·· . ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ ˘È ÔÎ ÂÓÎ

˙ÂÙÒÂ  ˙Â„Â·Ú· ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ‰„Â·Ú‰. 
__________________ 

 . 14ראו הערה   30
רופאי  , ישמעיל. ש, שירו ' א, ניראל' נ(על פי מחקר שבדק את צורות ההעסקה של רופאי  בישראל   31

 84%, )מכו  ברוקדייל, )ÏÚ ˙ÂÎÏ˘‰Â ‰˜ÒÚ‰ È ÈÈÙ‡ÓÌ‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÈÁ) 2003 : מומחי  בישראל
 מכלל הרופאי  המומחי  40%(ויותר מ, מכלל הרופאי  המומחי  עובדי  ביותר ממסגרת אחת

עובדי  בשלוש ) קרדיולוגיה וכירורגיה כללית, גניקולוגיה, גרו (אוז (א', עור, בתחומי  עיניי (
כ% גוברת תחושת העומס של ,  מסגרות העבודהככל שעולה מספר"כי , במחקר נמצא. מסגרות ויותר

לפי המדד (הממצאי  מראי  כי אחוז המדווחי  על רמה גבוהה של שחיקה גבוה יותר ... הרופא
 ...".בייחוד כשמדובר בעייפות פיזית, בקרב רופאי  העובדי  ביותר מסגרות עבודה) הכולל

ר הכנסת וסגניו והונחה על שולח  הכנסת "וכ זבולו  אורלב לי" הוגשה בידי ח17/1684/הצעת החוק פ  32
עומס העבודה השבועי של רופאי  במגזר ", לפי דברי ההסבר להצעת החוק האמורה. 6.11.06(ב

בשני  האחרונות חלו תמורות . הציבורי פוגע בשיקול הדעת הרפואי וא' גור  לסיכו  חיי הרופא עצמו
את , 2004החל מיולי , יחוד האירופי הגבילהא. רבות במאפייני העבודה של רופאי  ברחבי העול 

אי  סיבה שרופא שאחראי לחייה  של . כולל תורנויות,  שעות שבועיות48(שעות עבודת הרופאי  ל
) נהגי , טייסי (חולי  במחלקה לא יחויב בהגבלת שעות פעילות ומנוחה בדומה למקצועות אחרי  

 מצב אפשרי בו יסוכנו חיי אד  בשל טעויות הצעת החוק באה למנוע. בה  ישנה אחריות על חיי אד 
חשוב להדגיש כי במצבי חירו  לא תחולנה הגבלות החוק . הנובעות כתוצאה מעייפות הצוות הרפואי

 . עדיי  לא הוגשה ההצעה לקריאה טרומית2008בינואר ". על הצוותי  הרפואיי  השוני 
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 מער  הכוננויות בבתי החולי  
 כללי  והוראות

מקבלי  תשלו  בעד , וג הרופאי ובה  עובדי  שמדורגי  בדיר, עובדי  במגזר הרפואי .1
ר "בתקשי. י"ביצוע כוננות בהתא  לכללי  ולנוסחאות שנקבעו מפע  לפע  בהסכמי השכר ע  הר

נקבע כי עובדי  המדורגי  בדירוג הרופאי  יעשו כוננויות מתוכננות על פי הכללי  המפורטי  
 חוזר מינהל  ל  לה (2003 שפרס  מינהל הרפואה במשרד הבריאות בינואר 5/2003בחוזר 
יצוי  כי על פי המבוא לחוזר הוא פורס  לאחר שבית . שעניינו חובות הרופא הכונ , )הרפואה

 בחובותיו של הרופא הכונ  וקבע כי על משרד 33המשפט העליו  ד  באחד מפסקי הדי  שלו
 . הבריאות להגדיר את תחומי אחריותו וחובותיו של הרופא הכונ 

היא מצב שבו ) כוננות מתוכננת או כוננות מיוחדת" (כוננות רופא", העל פי חוזר מינהל הרפוא
א  יוזעק , נדרש רופא להיות מוכ  להתייצב ביחידתו שלא בשעות העבודה הנהוגות במקו  עבודתו

בעת קריאה דחופה על הכונ  . לש  על ידי רופא תור  על מנת לטפל ולייע3 בעניי  מטופלי 
א  התקבלה מבית ,  דקות מהקריאה30 לא יאוחר מ:  האפשריתלהתייצב בבית החולי  במהירות

א  התקבלה מבית חולי  ,  דקות מהקריאה60 ולא יאוחר מ; גריאטרי או שיקומי, חולי  כללי
מש! הכוננות של רופא כונ  הוא מסיו  שעות העבודה הנהוגות ביו  הכוננות עד . פסיכיאטרי

 . תחילת יו  העבודה שלאחריו
: ובה  התנאי  האלה, רפואה מפורטי  התנאי  הנדרשי  לביצוע כוננות רופאבחוזר מינהל ה

הרופא מועסק במוסד במשרה ; 34לרופא מומחיות בתחו  הרפואי שבו הוא אמור לבצע את הכוננות
א  , ננות ג  רופא שאינו מועסק במשרה מלאה או אינו מועסק במוסד78א! נית  לשב3 6ַ, מלאה

   . פי צורכי המוסד יש לשב3 את הרופא בכוננותמנהל המוסד קבע כי על 
 עיסוק בעבודה פרטית או בפרקטיקה פרטית בזמ  כוננות מתוכננת 

בחוזר מינהל הרפואה נקבע כי רופא כונ  לא יעסוק בזמ  הכוננות בכל עבודה שאיננה קשורה 
¯˜ÙÏ ¯˙È‰ Ô˙ ÈÈ ‡Ï ‰˜ÈË"ר נקבע כי "בתקשי; לעבודתו במוסד שבו הוא מבצע את הכוננות

„·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ÌÂ˜Ó· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÈË¯Ù ... ˙ÂÈÂ  ÂÎ ÔÓÊ· ˙Â·¯Ï
˙ÂÈÂ ¯Â˙Â ˙Â  ÎÂ˙Ó) "ההדגשה אינה במקור .( 

 ˙È·· Â˙„Â·ÚÏ ‰¯Â˘˜ ‰ È‡˘ ‰„Â·Ú· ˙Â  ÂÎ ˙Ú· ˜ÒÂÚ Ô ÂÎ ‡ÙÂ¯ ¯˘‡Î˘ ˙ ˙Â  ˙Ú„‰
 ÌÈÏÂÁ‰)ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ÈÁËÂ·ÓÏ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÔÂ‚Î (- „Á‡ „ˆÓ  Â˙ÏÂÎÈ· ˘È „ÈÓ˙ ‡Ï

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰‡È¯˜Ï ˙Â ÚÈ‰Ï ;¯Á‡ „ˆÓÂ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰‡È¯˜Ï ‰ Ú  ‡Â‰ Ì‡ , ÔÈ‡
ÂÈÏ‡ Â ÓÊÂ‰˘ ˙ÂÙÂ˜‰ ÈÁËÂ·ÓÏ ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ Â˙ÏÂÎÈ· . 

__________________ 
 .276) 5(ד מה"פ, 'Ï„ ‡ Ô˙  'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó Á‡Â  , 116/89פ "ע  33
ובי  היתר , בתנאי שהשלי  את חובותיו כמתמחה, ג  א  איננו מומחה, נית  לשב1 רופא בכוננות רופא  34

י או של הסתדרות "עמד בהצלחה בבחינות ההתמחות וקיבל על כ% אישור מהמועצה המדעית של הר
 .רופאי השיניי 
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 ÈÎ ‡ˆÓ  ˙ÂÁÎÂ ‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„··39 Â˜„· ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó ÌÈ‡ÙÂ¯ )11‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡Ó  ,

‰ÙÈ ÏÏ‰Ó ‰Ú·˘ ,‡·È˘Ó ‰Ú·˘ ,ÈÈ¯‰ Ó ‰ ÂÓ˘ÔÏÙ˜Ó ‰˘È˘Â ‰ ( ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· Â˜ÒÚ
˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· Â‡ ,ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ÈÁËÂ·ÓÏ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÔÂ‚Î ,˙Â  ÂÎ· ÂÈ‰˘ ˙Ú· . ÈÎ ÔÈÂˆÈ

˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰ Ó ÌÈ Ó  ‰Ï‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÌÚ ,ÌÈ ÂÎÓÂ ˙Â„ÈÁÈ .ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï : 
Ô Ï Ù ˜ :ÏÈ¯Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰- ÈÏÂÈ2007 Â˜ÒÚ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· È‡ÙÂ¯Ó ‰˘È˘ 

¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˙ÈË- ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ÈÁËÂ·ÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó -ÌÈ  ÂÎ ÂÈ‰˘ ÔÓÊ·  . 
הכללית ציינה כי היא רואה בחומרה עיסוק של רופאי  בעבודה פרטית בזמ  כוננות ותפעל לתיקו  

הכללית הודיעה כי הנחתה את הנהלת קפל  לנקוט הלי! משמעתי לגבי כל אחד . הליקויי 
 .מהרופאי  שצוינו בדוח הביקורת

 Ï Ï ‰‰ Ù È : ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· Â˜ÒÚ ‰ÙÈ ÏÏ‰· ÌÈ‡ÙÂ¯ ‰Ú·˘ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰- ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó 
 ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ÈÁËÂ·ÓÏ-ÌÈ  ÂÎ ÂÈ‰˘ ÔÓÊ·  . 

 Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È ·‰ È È ¯ ‰  ·:  Â˜ÒÚ ‰ÈÈ¯‰ · ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ‡ÙÂ¯ ‰ ÂÓ˘ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
 ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù·- ˙Â Â˘‰ ˙ÂÙÂ˜‰ ÈÁËÂ·ÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ¯˙È‰ ÔÈ· - ÂÈ‰˘ ÔÓÊ· 

ÌÈ  ÂÎ . 
בי  הכוננות " התנגשות"חמישה רופאי  מבית החולי  בנהרייה מסרו בתשובותיה  שכאשר הייתה 

 . מילאו את מקומ  בתפקיד  ככונני  בבית החולי  רופאי  אחרי , לבי  עבודת  הפרטית
כי יתכ  וייאל3 "רופא אחר ציי  בתשובתו כי הוא הודיע לממוני  עליו בקופת חולי  לאומית 

] הוא[לא היה מקרה אחד בו "וכי ; "היה ויקרא לבית החולי ,  מת  הטיפולי  על ידולהפסיק את
 ". הול  ומהיר לא נית , ומענה ראוי, נדרש לית  מענה כרופא כונ 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,"ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ È„È ÏÚ ÌÂ˜Ó ÈÂÏÈÓ" , ˙·Â˘˙· ÔÚË Î
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ , ÏÚ ˙Â ÚÏ È„Î Â· ÔÈ‡Â ÈÂ‡¯ Â  È‡ ¯Â·Èˆ ˙‡ ˙Â Ó‡ · ˙¯˘Ï Í¯Âˆ‰

˙ÂÙÂ˜‰ ÈÁËÂ·Ó. 
‡ · È ˘ : ÌÈ˘„ÂÁ· Â˜ÒÚ ‡·È˘· ÌÈ‡ÙÂ¯ ‰Ú·˘ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÂÁÎÂ ‰ ÈÁÂÂÈ„ Ì‚„Ó ˙˜È„··

È‡Ó- ÈÏÂÈ2007 ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· - ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ÈÁËÂ·ÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó - ÂÈ‰˘ ÔÓÊ· 
ÌÈ  ÂÎ . 

כי התורנויות והכוננויות ינה טע  בתשובתו למשרד מבקר המד, רוטשטיי . ז' פרופ, מנהל שיבא
יכולי  להשתכר באות  "כיוו  שהרופאי  , בבתי החולי  כבר אינ  משתלמות מבחינה כלכלית

על כ  מתקשי  מנהלי בתי ; "שעות עבודה עשרות מוני  מאותו הכס, הציבורי המוקצה לקופות
ל תורני וכונני חו3 למלא את טורי התורני  והכונני  ונזקקי  יותר ויותר לשירותי  ש"החולי  

 ". כל גזרה נוספת רק תחמיר את המצב... שאינ  מכירי  את המחלקות ומהווי  כיסוי רפואי רופ,
 Û Ò ‡‡ Ù Â ¯ ‰: È‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰- ÈÏÂÈ2007 11 Â˜ÒÚ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· È‡ÙÂ¯Ó 

 ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù·- ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ÈÁËÂ·ÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó -ÌÈ  ÂÎ ÂÈ‰˘ ÔÓÊ·  . 
הודיעו כי ה  עוסקי  בפרקטיקה ,  משרה50% שכל אחד מה  מועסק ב, ס, הרופאשני רופאי  מא

וכי המרפאה שה  עובדי  בה ; "בכל רגע"פרטית במכבי בעבודה אמבולטורית שנית  לסיימה 
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  ולפיכ! ה  יכולי  להתייצב בבית החולי  בתו! זמ  קצר , נמצאת במרחק לא גדול מבית החולי 
 .  דקות מהקריאה20 עד 15

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰·˘ È·ÎÓ ÈÁËÂ·Ó· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ‰„Â·Ú ˙ËÈ˘
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ‡È‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ"¯. 

כי אי  להנהלת בית החולי  דר! , בי  היתר, מנהל אס, הרופא מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
הוא ציי  כי רופאי  מומחי  עוזבי  את . ו3 לכותלי בית החולי לפקח על מעשיו של כל רופא מח

ובכלל זה בקופות , ומתחילי  לעסוק ברפואה פרטית, בייחוד הממשלתיי , בתי החולי  הציבוריי 
ממהרי  , ג  אלה שנשארי ... הדבר נובע מהשתכרות בלתי מספקת ולעיתי  מעליבה"וכי ; החולי 

 מייד ע  תו  שעות העבודה ועל כ  קשה למצוא רופא מומחה לצאת לעבודת  מחו3 לבית החולי 
 ".אלא א  נקרא לחזור במיוחד, לאחר שעות אלה

רוב הרופאי  שעובדי  בבתי חולי  ממשלתיי  עוברי  על , מנהל אס, הרופא הוסי, כי לדעתו
 כי זאת תקנה, א  לעיתי  רחוקות או לעיתי  קרובות", ר בעניי  הכוננויות"הוראות התקשי

 ". שהציבור לא יכול לעמוד בה
משרד הבריאות השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא חולק על טענות הביקורת ולפיה  אסור לרופא 

אנו . הדבר לא נאסר מעול  ואישור כזה עלול לגרו  לנזק. "לעסוק בעבודה פרטית בזמ  הכוננות
 ".ל מה שירצה של רופא כונ  וכל עוד הוא זמי  זכותו לעסוק בכÂ ÈÓÊ35˙דורשי  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÊ Â˙·Â˘˙
ÒÓ ˙Â·Èˆ ‰ ˙Ú„Â‰ '‚Ò/3Ó -24.10.2002 ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ" ‰‡ÂÙ¯‰ Ï‰ ÈÓ ¯ÊÂÁ ÌÚÂ ¯

 ¯‡Â È· ÂÓˆÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù˘2003 , ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· ˜ÂÒÚÏ ˘¯ÂÙÓ· ÌÈ¯ÒÂ‡˘
˙  ÎÂ˙Ó ˙Â  ÂÎ ÔÓÊ· .ÂÓÎÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ‡È‰ ÔÎ  . 

 È˙·Ó ÌÈ‡ÙÂ¯˘ ÍÎ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙˙Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÏ‰ ‰‰ ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
 Ì˙„Â·Ú Ï˘· ‰˙Â‡ ÌÈÚˆ·Ó „ÈÓ˙ ‡Ï ˙  ÎÂ˙Ó ˙Â  ÂÎ· ÌÈˆ·Â˘Ó‰ Â˜„· ˘ ÌÈÏÂÁ‰

˙ÈË¯Ù‰ ,‰„Â·Ú· Ì‰Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ÈÁÂÂÈ„· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ‡Ï ¯·„‰ Í‡ . 
˙Â·Â˘˙Ï ¯˘‡ ‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡Â ‡·È˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰ Ó Ï˘ Ì‰È- ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï 

‰ È„Ó‰ , ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â·Â˘˙· ¯‡Â˙˘ ·ˆÓÏ ˘È˘ ˙ÂÎÏ˘‰· ÔÂ„È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ı¯‡· ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯ÚÓ , ˙Â‡¯Â‰‰ ˙Â „Ù˜· Â¯Ó˘ÈÈ˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ „·· „· Í‡

˙Â  ÂÎ ÔÓÊ· ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ˜ÂÒÈÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ;˘¯„  ¯·„‰ ˜ÙÂÒÈ ¯Â·ÈˆÏ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î 
È·ËÈÓ‰ È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘‰ .   

  רישו  בוא  של רופאי  כונני  לבית החולי  אי
מנהלי , במחלקה או ביחידה מקצועית עושי  רק רופאי  מומחי , כוננויות בחדר מיו , ככלל

יא מכסת הכוננויות המרבית החודשית של רופאי בית חולי  ה. מחלקה או מנהלי יחידה וסגניה 

__________________ 
 .הדגשה במקור  35
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יחידה , מנהל מחלקה,  כוננויות46  סג  מנהל בית חולי  , 36 כוננויות66  מנהל בית חולי  : כלהל 

 ונוס, על כ! עד עשר כוננויות מתוכננות בחדר מיו  או במחלקה 37"על כוננויות "30  או מכו  
 .  כוננויות מתוכננות20ורופא מומחה עד 

 חול מקבלי  הרופאי  תוספת שכר של שני ימי בעבור כל כוננות במחלקה או בחדר מיו  בימי
א  בעת כוננות הרופא נקרא לעבודה פעילה .  שלושה ימי עבודה עבודה ובעד כוננות בשבת 

 .הוא מקבל תשלו  בעד יו  עבודה נוס,, שנמשכת יותר מארבע וחצי שעות רצופות
¯‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ ÌÈÓ˘Â¯ ÔÈ‡ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ÔÂÈÓ‰ È¯„Á·Â ˙Â˜ÏÁÓ· ÈÎ ‡ˆÓ  ÌÈ  ÂÎ‰ ÌÈ‡ÙÂ

)˙  ÎÂ˙Ó ˙Â  ÂÎ· ( ‡ÙÂ¯‰Ó ‰ÈÈ Ù ˙Â·˜Ú· ˙Â  ÂÎ‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ·ˆÈÈ˙Ó‰
Ì‡Â· ÔÓÊ ˙‡Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ¯Á‡ Ì¯Â‚Ó Â‡ Ô¯Â˙‰ . ‰ÏÈÚÙ ˙Â  ÂÎ ˙Ú· ÌÏÂ‡Â- ¯˘‡Î 

‰‡È¯˜ ˙Â·˜Ú· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ‡· Ô ÂÎ‰ ‡ÙÂ¯‰ , ¯˙ÂÈ Í˘Ó  ˜ÙÒÓ ‡Â‰˘ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰Â
 ÈˆÁÂ ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡Ó- ˙‡Â ‡ÙÂ¯‰ Ì˘ ˙‡ Ì‚ ÏÂÙÈË‰ ˙Â‰ÓÂ ÏÙÂËÓ‰ Ì˘ ÏÚ ÛÒÂ  ÌÈÓ˘Â¯ 

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· Â˙Â·ˆÈÈ˙‰ ÔÓÊ ,¯ÂÓ‡Î˘ ÔÂÂÈÎ , Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ˙Î˘Ó ‰ ‰ÏÈÚÙ ˙Â  ÂÎ „Ú·
ÛÒÂ  ÌÂÏ˘˙ Ï·˜Ó Ô ÂÎ‰ ÈˆÁÂ ˙ÂÚ˘ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÏ‰ ˙È ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ˙Â˜ÏÁÓ·Â ÔÂÈÓ‰ È¯„Á·˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
‰ÈÙÏ˘ ÌÈÓÂ˘È¯ ÌÈ  ÂÎ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÈÓ ˙Ú„Ï Ô˙È  ‰È‰È Ì˙È·· Â·ˆÈÈ˙‰˘ ˙Â·˜Ú· ÌÈÏÂÁ‰ 

‰‡È¯˜ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï Â‡· È˙Ó ,Â· Â‰˘ ÔÓÊ ‰ÓÎÂ . 
ב התריע משרד מבקר המדינה כי אי  בבתי החולי  מנגנוני  לבקרה על היענות 54בדוח שנתי 

מרגע שנדרשו להגיע של הכונני  " זמ  התגובה"אי  מעקב אחר ; כונני  לקריאות מבית החולי 
ואי  דיווח מסודר של הכונני  על הפעולות שעשו ועל הייעו3 שנתנו ; לבית החולי  או לתת ייעו3

משרד מבקר המדינה המלי3 לבתי החולי  ליצור . בטלפו  במהל! הכוננות לצוות שבבית החולי 
 . י מנגנו  שיאפשר מעקב ובקרה על פעילות הכונני  והיענות  לקריאות מבית החול

ל משרד הבריאות וראש "המשנה למנכ, ברלובי3. ר י"ד, 2006בעקבות המלצה זו כתב בספטמבר 
מינהל הרפואה לשעבר אל משרד מבקר המדינה כי משרד הבריאות אכ  בח  את האפשרויות ליצור 

מדובר במנגנו  מורכב הדורש "אול  , מנגנו  שיאפשר מעקב ובקרה על פעילות הכונני  כאמור
תקציבית במערכת מחשוב ייחודית אשר במסגרת סדרי העדיפויות ולנוכח המצוקה השקעה 

 ". הוחלט שאיננו בסדר העדיפויות, התקציבית של המשרד בכלל ושל תקציב המחשוב בפרט
 למשרד מבקר המדינה עולה כי היא מסכימה ע  משרד מבקר 2007מתשובת הנציבות מדצמבר 

מנגנוני  ישימי  למעקב ובקרה על כוננויות של , כות יחסיתבעלויות נמו, המדינה כי נית  ליצור
הכוללת , וכי יש לחייב את מפתחי המערכת הממוחשבת המתוכננת לניהול בתי החולי ; רופאי 

 . ליצור מנגנו  בקרה ממוחשב כנדרש, 38")פרויקט מזור("מערכת משאבי אנוש 
__________________ 

זכאי  לקבל תשלו  לפי מספר , ת  כונני  כל החודשבהיו, מנהל בית חולי  וסג  מנהל בית חולי   36
2+6 ( וסג  מנהל בית חולי  30*2+6 (מנהל בית חולי  : כמפורט להל , הכוננויות המתוכננות לחודש

*20.  
תפקידו  . ויש לו אחריות כוללת על הנעשה במחלקה, "על(כונ "יחידה או מכו  משמש , מנהל מחלקה  37

ור  ולרופא הכונ  כאשר ה  מתקשי  למלא את תפקיד  במהל% התורנות על לסייע לרופא הת(של כונ 
 .וכאשר נדרשת מיומנות רפואית ייחודית,או הכוננות

מערכת מידע ממוחשבת לניהול משאבי  (ERP  ) Enterprise Resources Planning": פרויקט מזור"  38
בקרה , תשתיות, ול כוח אד  ניה(הוא פרויקט למחשוב כל תחומי העבודה בבית החולי  )  הארגו 

 . ויצירת תיאו  ביניה  על  מנת לאפשר שליטה ובקרה על תפעול  של בתי החולי (וכספי  
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ÌÈ  ÂÎ‰ ˙ÂÓ˘ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ÌÈ˜ÚÊÂÓ
Ì˘Ï Ì‡Â· ÔÓÊ Ï˘Â ,È˙ÓÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰‡È¯˜Ï ‰ Ú  Ô ÂÎ ‡ÙÂ¯ Ì‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È  ‡Ï ; ÈÎÂ

 Ï‰ ˙È ÔÂÈÓ‰ È¯„Á·Â ˙Â˜ÏÁÓ·˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙ÂÏ‰ ‰ ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰‡È¯˜Ï Â Ú ˘ ÌÈ  ÂÎ‰ Ï˘ Ì‡Â· ÔÓÊ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ . 

È   Â Î  Ï ˘  ˙ Â  È Ó Ê-Ï Ú :ב המלי3 משרד מבקר המדינה כי מ  הראוי שמשרד 54ח בדו
 ביתר פירוט ובאופ  שיית  ביטוי נאות ג  לעניי  זמינותו 39על הבריאות יגדיר את תפקידו של כונ 

 .בעת קריאה מבית החולי 
 200640ל משרד הבריאות וראש מינהל הרפואה לשעבר הודיע בתשובתו מספטמבר "המשנה למנכ

אול  לש  כ! , על י משרד הבריאות החליט לקבוע הנחיות בנושא כוננילמשרד מבקר המדינה כ
הגדרת התפקיד עלולה ", לדבריו. י"הנציבות והר, 41נדרשת עבודת מטה ע  הממונה על השכר

 ".לגרור דרישות לתוספת שכר ולעורר קושי תקציבי
Î Ó ¯ÊÂÁ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ"Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï-10.12.06 Ï‰ Ó Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡ Ì‚ ‰ Â„   ‰˜ÏÁÓ‰

Ô ÂÎÎ-ÏÚ , ÈÎ Â· ¯Ó‡ Â" Â· ·ˆÓ ÌÈÈ˜Â ‰¯˜Ó· Ô ÂÎ‰ ‡ÙÂ¯ÏÂ Ô¯Â˙‰ ‡ÙÂ¯Ï ÚÈÈÒÏ Â„È˜Ù˙
˙Â ¯Â˙ ÍÏ‰Ó· Ì„È˜Ù˙ ‡ÏÓÏ ÌÈ˘˜˙Ó Ì‰ ,ÏÙÂËÓ‰ Ï˘ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰ÈÚ·‰ Ï˘· , Â‡

˙È„ÂÁÈÈ ˙È‡ÂÙ¯ ˙Â ÓÂÈÓ ˙˘¯„ ˘" ;Ô ÂÎ ÏÚ ÈÎÂ- ‰˘Ú ‰ ÏÚ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰ÏÁ ÏÚ
‰˜ÏÁÓ· ;Ó‡  ‡Ï ¯ÊÂÁ· ÌÏÂ‡ÂÔ ÂÎ Ï˘ Â˙Â ÈÓÊ ÔÈÈ Ú· ¯·„ ¯- ˙È·Ó ‰‡È¯˜ ˙Ú· ÏÚ‰
ÌÈÏÂÁ‰ ,ÍÎ· Ì‚ ÔÂ„È ¯ÊÂÁ‰˘ ÈÂ‡¯Â .   

 ביטול כוננויות לא נחוצות
שמתקיי  בי  המעסיקי  הציבוריי  , במסגרת הלי! הבוררות בעניי  תנאי העסקת  של הרופאי 

דהיינו ", ויות לא נחוצותהעלתה הכללית דרישה לבטל כוננ, י"ובה  שירותי בריאות כללית לבי  הר
 ". א  בכלל, כוננויות אליה  נקראי  הרופאי  הכונני  רק לעיתי  נדירות

 למשרד מבקר המדינה שמכסת הכוננויות בבתי החולי  2007ל הכללית הסביר באוקטובר "סמנכ
אול  בשל ; נקבעה בשנות השבעי  והשמוני  של המאה העשרי  והיא מעוגנת בהסכמי  קיבוציי 

בכמה בתי חולי  מכסה זו , נויי  הטכנולוגיי  הניכרי  שחלו במרוצת השני  בתחו  הרפואההשי
מסקנה זו מתבססת על חוות דעת של מנהלי בתי חולי  של , לדבריו. כבר אינה תואמת את הצרכי 

, אימונולוגיה, ובה  המחלקות אשפוז יו , הכללית ולפיה  אי  צור! בכוננויות במחלקות מסוימות
] אליה [הכונ  נקרא להגיע "ש, מטבולית ופתולוגיה, ראומטולוגיה, אלרגיה, עור, קריניתאנדו

  42 כוננויות בחודש1,163 מדובר בכ, לפי נתוני הכללית; "א  בכלל, לעיתי  נדירות ביותר
__________________ 

 .37ראו הערה   39
 אל הנהלת משרד הבריאות כדי לברר מה ה  הפעולות שנקט 2006משרד מבקר המדינה פנה ביוני   40

 .ב54המשרד לתיקו  הליקויי  שהועלו בדוח 
 .ל השכר והסכמי עבודה במשרד האוצרהממונה ע  41
;  ימי עבודה2 ( למחרת 16.00(8.00בשעות , בימי חול: התשלו  בגי  כוננות מחלקה הוא כלהל ) 1(  42

 8.00(8.00בשעות , בשבת או בחג;  ימי עבודה2.5  ( למחרת 13.00(8.00בשעות , בערבי שבת או חג
 16.00(8.00בשעות , בימי חול: דר מיו  הוא כלהל התשלו  בגי  כוננות ח) 2. ( ימי עבודה3 (למחרת 
בשבת ;  ימי עבודה3.75 ( למחרת 8.00(13.00בשעות , בערבי שבת או חג;  ימי עבודה3.25 (למחרת 
 .  ימי עבודה4.25 ( למחרת 8.00(8.00בשעות , או בחג
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ונוכח נתוני  אלה פועלת הכללית במסגרת הלי! הבוררות , שאינ  דרושות)  בשנה14,000 כ(

   . הכוננויות לצורכי בתי החולי להתאי  את מכסת 
 עובדי מינהל ומשק

 כוננויות
שנמצא בכוננות נדרש להיות מוכ  לקריאה להתייצב ) ש" עובד מנמ להל  (עובד מינהל ומשק 

במקו  עבודתו שלא בשעות העבודה הנהוגות בו כדי לבצע מטלות בלתי צפויות הנדרשות 
. טיפול בנזקי  בעקבות אירוע בלתי צפוי ועוד, תקלותכגו  טיפול ב, באירועי  שאינ  סובלי  דיחוי

ר קובע כי "התקשי. בית חולי  הוא אחד ממקומות העבודה שכוננויות העובדי  בה  ה  צור! חיוני
ל למינהל במשרד ממשלתי או המנהל "הסמנכ[בכל מקרה כאשר האחראי במשרד "

 להעמיד סוג עובדי  או עובד יחיד סבור כי צרכי העבודה מחייבי ] האדמיניסטרטיבי בבית החולי 
, בשונה מהתשלו  בגי  שעות נוספות". בכוננות יפנה אל נציבות שירות המדינה לקבלת אישור
התשלו  בגי  כוננות נית  לעובד ג  א  , הנית  לעובד בעד שעות של עבודה בפועל במקו  עבודתו

, הוא מקבל על כ! תשלו  נוס,, וא  הוא מוזעק לש ; בעת הכוננות הוא לא הוזעק למקו  עבודתו
 . לפי מספר השעות שבה  שהה ש 

ש בבתי החולי  נקבעת בהתא  להסכמי עבודה שנחתמו בי  "מכסת הכוננויות לעובדי מנמ .1
בהסכ  . נציגי הממשלה לבי  הסתדרות עובדי המדינה והוועד הארצי של בתי החולי  הממשלתיי 

יהיה זכאי לכוננות אחת , לו ותק של שנה ויותר בעבודהש שיש " נקבע כי כל עובד מנמ1994משנת 
 טבלה ובה פירוט המשרות המזכות את 1999נקבעה במאי , בעקבות ההסכ  האמור. בכל חודש

והמכסה ) 1994נוס, על הכוננות שנקבעה בהסכ  משנת (העובדי  שישובצו בה  בכוננויות 
, "ש יתוגמל בכוננויות"עובד מנמ"בדברי ההסבר לטבלה האמורה נקבע כי . שנקבעה לכל משרה

; העובד מועסק במשרה המשויכת לסוג המזכה בכוננויות) א: (א  יתקיימו שלושת התנאי  האלה
העובד מועסק במשרה הכלולה בתק  ) ג(; תואר התפקיד של משרתו זהה לתואר התפקיד המזכה) ב(

 "). לא כללי"או " כללי("ו ולאפיונ) מספר המיטות התקניות בו( בהתא  לגודלו  של בית חולי  
נוס, על הכוננויות האמורות יש לאמרכלי בתי החולי  הממשלתיי  עוד מאגר כוננויות  .2

. שנקבע בהסכ  בי  הנהלת משרד הבריאות ובי  הוועד הארצי של עובדי בתי החולי  הממשלתיי 
מ  מוגבל על פי אלא מוקצות לעובדי  למש! פרק ז, כוננויות אלה אינ  צמודות לתפקיד מסוי 

 הוקצו 2007בשנת ).  כוננויות מאגר להל  (סיכו  בי  הנהלת בית החולי  לוועד העובדי  המקומי 
בהלל יפה שמונה , 12באס, הרופא ,  כוננויות מאגר לחודש15ש "במרכז הרפואי שיבא לעובדי מנמ

 . ובבית החולי  בנהרייה שמונה
ש בבתי החולי  "מוקצות לעובדי המנמ, מלבד הכוננויות שמקור  בהסכמי עבודה .3

 כוננויות  להל  ( כוננויות הצמודות למשרות תקניות פנויות  הממשלתיי  כוננויות מסוג נוס, 
 ). מוסטות

, 2006מדצמבר "  הלל יפה דוח ביקורת שכר "יצוי  כי אג, הכספי  במשרד הבריאות המלי3 ב
אי  לשל  "כי , 2006יוני  ודשי  ינוארש בח"שעניינו תשלומי  שקיבלו עובדי  בדירוג המנמ

 ". לבעלי תפקיד כוננויות על חשבו  תפקידי  לא מאוישי 
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באס, הרופא ,  כוננויות מוסטות בכל חודש67 אושרו בשיבא 2007בשנת , על פי המסמכי  שנבדקו
ש שההנהלה אישרה לו כוננות "למשרד מבקר המדינה נמסר כי לעובד מנמ.  ובהלל יפה שמונה16
 . מוסבר שהכוננויות המוסטות אינ  קבועות, סטת אחת או יותרמו

אג, משאבי אנוש באס, הרופא מסר למשרד מבקר המדינה במהל! הביקורת שהעובדי  שהוקצו 
הינ  עובדי  שמבצעי  עבודת  נאמנה ועל כ  ההנהלה מעוניינת לתגמל "לה  כוננויות מוסטות 

 ". וזה אחד האמצעי  לכ!, אות 
 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˘Ó˘Ï Â‡ Ì˙Â‡ ÏÓ‚˙Ï ‰„ÚÂ  ‡Ï ÌÈ„·ÂÚÏ ˙ÂÈÂ  ÂÎ ˙‡ˆ˜‰

ıÈ¯Ó˙ Ì‰Ï ,Ô˙ÂÁ„Ï Ô˙È  ‡Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÈÂÙˆ ‡Ï ˙ÂÏËÓ ÚÂˆÈ· ¯˘Ù‡Ï Ì‡ ÈÎ . 
‡·È˘· ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,‰ÙÈ ÏÏ‰·Â ‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡· , ¯Â˜Ó‰ Ô‰˘ ˙ÂÈÂ Ù‰ ˙Â¯˘Ó‰

 ˙Â˘ÈÂ‡Ó Ô È‡ ˙ÂËÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ  ÂÎÏ È·Èˆ˜˙‰ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ¯·Î .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,
‰Ï‡ ˙Â¯˘Ó· Í¯Âˆ ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ˘ „ÈÚÓ ¯·„‰ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚÂ , ˙Â·Èˆ ‰

ÔÏÂËÈ· ÏÚ ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ ÂÚÈ‚È ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙ÂÏ‰ ‰Â , ˙Â„ÂÓˆ‰ ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ ˙Â·¯Ï
Ô‰Ï.    

 הליכי  משמעתיי  בגי  הפרת כללי נוכחות בבית החולי  בנהרייה
מושתתי  על חוק , ובכלל זה בבתי החולי  הממשלתיי , הליכי אכיפת המשמעת בשירות המדינה

משרד מבקר המדינה בדק . ועל התקנות שהותקנו מכוחו, 1963 ג"התשכ, )משמעת(שירות המדינה 
את ההליכי  המשמעתיי  שננקטו כלפי עובדי  אחדי  בבית החולי  בנהרייה בגי  הפרת כללי 

 : ולהל  פירוט הממצאי , הנוכחות בעבוד
שמטרת  של , בי  היתר,  קובעת43)ש" היועמ להל  (הנחיה שהוציא היוע3 המשפטי לממשלה 

הליכי  משמעתיי  היא הדרכת המנגנו  הממלכתי בדבר כללי התנהגות של עובדי ציבור והעברת 
ÍÈÏ‰‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‡Â‰ ÏÏÎ‰ ,ÚË ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡ ‡Ï‡ ÌÈÓ "וכי; מסר מרתיע לעובדי  אחרי 

È‡Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ-ÂÓÂÒ¯Ù ,È‡ ˙‡ ˜Ó Ï ˘È Ê‡˘-ÌÂÒ¯Ù‰ , ˙Ú˙¯‰ÏÂ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÓ ˜ÏÁÎ ˙‡ÊÂ
ÌÈ·¯‰) "ההדגשה אינה במקור.( 

ה בערעור שהגישה המדינה על גזר די  של 'פרוקצ. בעניי  זה ראוי לציי  את דבריה של השופטת א
‚Ï È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙ ˙Â¯È˘· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ÏÚ Ô‰: " 44בית הדי  למשמעת בעניי  אחר

‰ È„Ó‰ , ÔÂÓ‡· ‰ÏÈÚÓ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ˘ÚÓ È ÙÓ ¯Â·Èˆ‰ È„·ÂÚ ÈÙÏÎ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈÏÂ
Ì‰ÈÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÔÂÓ‡·Â ¯Â·Èˆ‰)"ההדגשה אינה במקור.( 

˙ È · È Ë ¯ Ë Ò È  È Ó „ ‡ ‰  ˙ Ï ‰  Ó ‰  „ ‚   Ì È È ˙ Ú Ó ˘ Ó  Ì È Î È Ï המנהלת . 1  :‰
משמשת בתפקידה , ) האחראית להל  (פרח רות י' גב, האדמיניסטרטיבית של בית החולי  בנהרייה

בעקבות תלונה נגדה . לאחר שזכתה במכרז שפרס  משרד הבריאות לתפקיד זה, 24.1.05 מ
ולפיה ה  היו , ונגד עובדי  אחרי , קוד  שנבחרה לתפקיד, 2004שהתקבלה בנציבות באוקטובר 

חלה הנציבות לחקור את ה, מעורבי  בעדכו  ידני של דיווחי הנוכחות שלה  במערכת הממוחשבת
 רווחה בקרב עובדי בית החולי  בנהרייה תופעה של 2004 1999החקירה העלתה כי בשני  . העניי 

ועובדי  אחרי  ביקשו ממנהלת מדור הנוכחות של  וכי האחראית; החתמת כרטיסי נוכחות אי

__________________ 
 . 9ראו הערה  43
 .4.6.07(פורס  ב. 2740, )2(2007על (תק, Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 'È ÂÏÙ   4350/06מ "עש  44
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בבד ע  בד . ש במחלקת משאבי אנוש לעדכ  באופ  ידני את שעות העבודה שלה "עובדי מנמ

דיווח לנציבות על  החקירה האמורה ניהלה הנציבות חקירה משמעתית נגד האחראית בעניי  אי
 .הטרדות מיניות שאירעו בבית החולי 

החתמת שעו  הנוכחות הוחל בבית הדי  למשמעת של עובדי  בעקבות החקירה בעניי  אי .2
בעת , 2006יצוי  כי ביולי . רההמדינה בהלי! משמעתי נגד האחראית ויתר העובדי  המעורבי  בעֵב

ל הבכיר למינהל במשרד "בנציבות אל הסמנכ) משמעת(פנה ממונה בכיר , שהתנהל ההלי!
אי  זה מ  הראוי כי העובדת תמשי! "הבריאות וציי  כי נוכח המעשי  שפורטו בכתב התובענה 

די  אשר אמורה להוות דוגמה ומופת בעיני העוב, ח"לשמש כאחראית על המשמעת בביה
אחת הסוגיות ': 118' עמ', ב56' מס] שנתי[ח "ויפי  לכ! דברי מבקר המדינה בדו... ח"בביה

היא הבטחת תפקודו התקי  של , שמחייבות מענה והסדרה בתחו  אכיפת המשמעת במוסד שלטוני
כל מנגנו  שלטוני ג  כאשר מתנהלי  הליכי משמעת נגד בעלי תפקידי  שאחראי  להפעלת מנגנו  

ÈÎ' Í˘Ó‰ Ï˘· È˙ÈÈÚ· ˙ÂÈ‡¯‰ ÛÂÒÈ‡Â ‰¯È˜Á‰ ÍÈÏ‰ Â· ÌÂ˜Ó ניי  זה קבעה ועדת קרמניצר בע. זה
Â„Â˜Ù˙ Í˘Ó‰˘ Â‡ „Â˘Á‰ Ï˘ „Â˜Ù˙‰ ,„˘Á Ï˘ Ïˆ ÂÈÏÚ ÏËÂÓ ¯˘‡Î , ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡

˙Â¯È˘· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ÌÚÂ ÔÈ¯˜‰Ï ÂÈÏÚ˘ ˙È¯ÒÂÓ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ , ˙È ÓÊ ‰ÈÚ˘‰ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È
¯ÂÓ‡Î , ÌÂÈÒ „Ú „·ÂÚ‰ Ï˘‰¯È˜Á‰'") ההדגשה אינה במקור .( 

הודיע מנהל בית החולי  בנהרייה , בעקבות המכתב האמור של הממונה הבכיר, 2006באוקטובר 
 ".יעסוק באופ  ישיר בכל נושאי המשמעת במוסד"לשעבר לאחראית כי הוא 

 ÁÎÂ  ‰„È˜Ù˙Ó ˙È‡¯Á‡‰ ˙‡ ˙ÂÚ˘‰Ï Ï˜˘ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓ·
 ÌÈÎÈÏ‰‰‰„‚  ÂÏ‰ ˙‰˘ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰. 

 249החתמת כרטיס נוכחות   הורשעה האחראית בבית הדי  למשמעת בגי  אי2007במרס  .3
, ובמאי אותה שנה הטיל עליה בית הדי  עונש של נזיפה חמורה, )2004 1999במש! השני  (פעמי  

. 2007יוני מחודש ,  תשלומי  והורדה בדרגה אחת למש! שלוש שני 12 הפקעת משכורת קובעת ב
ובגי  , דיווח על שתי הטרדות מיניות שאירעו בבית החולי  כמו כ  הורשעה האחראית בגי  אי
 .עברה זו הוטל עליה עונש של נזיפה

סטנדרט של התנהגות שאנו דורשי  : "כדלקמ , בי  היתר, בפסק הדי  בעניינה של האחראית נאמר
.  מזה שאנו דורשי  לגבי עובד זוטר יותרהוא גבוה בהרבה, כגו  הנאשמת, מעובד בכיר ביותר

.) ‚.ÌÏÂÎ Ì‡ Ì‚)¯ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ÏÎ ': ]45[4123/95  "לענייננו יפי  הדברי  שנפסקו בעש
ÔÈ„ Â˙Â‡Ï ÌÈÙÂÙÎ ,˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÏÏÎ Â‡ ‰ È„Ó‰ È˜ÂÁ ‰Ï‡ ÂÈ‰È , ‰˙Â‡· ÌÏÂÎ ÌÚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ÔÈ‡

‰„ÈÓ . ÔÂÓÈ‡ ‰ÓÈÚ ˘È ¯˙ÂÈ ‰Ó¯ ‰¯˘Ó ‡˘Â  ‰ È„Ó‰ „·ÂÚ˘ ÏÎÎ¯˙ÂÈ ˙Â˜ÊÁ ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ¯˙ÂÈ ·¯ ,
 ˙Â‚‰ ˙‰ ÏÚÂ ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË ÏÚ Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ¯˙ÂÈ „ÈÙ˜È˘ Â ÓÓ ˘Â¯„Ï ÌÂ˜Ó Ì‚ ˘È ÍÎ

˙ÓÏÂ‰ . Ì‰Ï ‡Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡Â ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯ÈÎ· „·ÂÚ ÔÈ· Ï„·‰ ˘È ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ
¯Â·ÈˆÏÂ ,¯ËÂÊ „·ÂÚ ÔÈ·Ï') "ההדגשה במקור.( 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡ÎÔÂ‚¯‡· ‰¯ÈÎ· ˙„·ÂÚ· ¯·Â„Ó ¯˘ , Ï˘ „È˜Ù˙ ˙‡ÏÓÓ˘
ÔÂ‚¯‡· ˙ÚÓ˘Ó‰ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓÂ ˙È‡¯Á‡ , ‰˙Ú˘¯‰ ÏÚ ÔÂ‚¯‡‰ È„·ÂÚ ˙‡ Ú„ÈÈÏ Í¯Âˆ‰

Û˜Â˙ ‰ ˘Ó Ï·˜Ó. 
Â È  „ ‚   Ì È È ˙ Ú Ó ˘ Ó  Ì È Î È Ï ‰"Ì È Ù Ò Â   Ì È „ · Â Ú Â  Ì È „ · Â Ú ‰  „ Ú Â בד : ¯ 

בגי  מעורבות , בבד ע  ההליכי  המשמעתיי  שהתנהלו נגד האחראית התנהלו הליכי  משמעתיי 

__________________ 
45    ¯Â‡ 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó,191, 184)5(ד מט" פ. 
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ר ועד העובדי  בבית החולי  "ג  נגד יו, בעדכו  הידני של דיווחי הנוכחות במערכת הממוחשבת
המשמשת ש  , נגד רעייתו, המשמש מנהל אג, המשק בבית החולי , מר יצחק בוזגלו, בנהרייה

 .המשמש אחראי למערכות קשר, ונגד עובד נוס,, בתפקיד מרכזנית
 הטיל עליה  עונש של נזיפה 2006ובדצמבר , ע את העובדי  האמורי בית הדי  למשמעת הרשי

  ר ועד העובדי  "יו: כמפורט להל , הפקעת משכורת קובעת אחת והורדה בדרגה אחת, חמורה
האחראי למערכות ;  הורדה בדרגה למש! שנה אחת רעייתו ; הורדה בדרגה למש! שלוש שני 

טר  ) 2007ספטמבר ( כי במועד סיו  הביקורת יצוי .  הורדה בדרגה למש! שנה וחצי קשר 
הסתיימו ההליכי  המשמעתיי  נגד מנהלת מדור הנוכחות במחלקת כוח האד  בבית החולי  

 .בנהרייה
ÓÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ˘

‚  ÂË˜  ˘ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÈË¯Ù ˙‡ ÂÓÒ¯Ù ‡ÏÂ ‰¯ÂÓ‡‰ÂÈ „‚ Â ˙È‡¯Á‡‰ „" „ÚÂ ¯
ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È ˘Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ,Ì‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ˘ ÂÚ‰Â ÂÚˆÈ·˘ ˙Â¯·Ú‰ ˙Â·¯Ï .

 ‰˘Â¯„‰ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÈ˜˘· ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰"ÌÈ·¯‰ ˙Ú˙¯‰Ï" , ˙ÚÈ·˜Î
ÓÚÂÈ‰"˘ ,È‡ ˙‡ Â˜ÓÈ  ‡ÏÂ-ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÌÂÒ¯Ù46 .   

 העסקת קרובי משפחה
העדפת קרובי משפחה בהיק, גדול גורמת לכ! שלא תמיד מתקבל "בע כי  נק47א58בדוח שנתי 

פוגעת בסדרי מינהל תקי  ומעוררת חשש , תופעה זו משחיתה. לעבודה המועמד המתאי  ביותר
והשלמת הרשויות ע  קיומה היא מעילה בחובת הנאמנות שלה  כלפי , לפגיעה בטוהר המידות

ובי משפחה רבי  בגו, ציבורי עלול ליצור תלות וניגוד מינוי קר... הציבור ופוגעת באמונו בה 
הוא עלול ליצור קבוצות גדולות של עובדי  קרובי , יתר על כ . ענייני  המקלקלי  את השורה

בניהולו ובקופה הציבורית עד כדי , ודבר זה עלול לפגוע בתפקוד הארגו , משפחה בעמדת כוח
ה רבי  פוגעת ג  בחובת הייצוג ההול  של העסקת קרובי משפח. חשש לפגיעה בטוהר המידות

 ".החלה על גופי  ציבוריי , קבוצות אוכלוסייה שאינ  מיוצגות
שבה  הממונה אמור לפקח על קרובו , בי  עובדי  קרובי משפחה, ישירה או עקיפה, יחסי כפיפות

, בוהכפו, לו וביכולתו להתערב ולהשפיע בכל הנוגע לתהליכי  לקביעת תנאי השירות של קרו
   .עלולי  ליצור מצבי  של חשש לניגוד ענייני 

__________________ 
,  באתר האינטרנט שלה מקב1 פסקי די  העוסקי  בעברות משמעת2007יצוי  כי הנציבות פרסמה ביוני   46

ההדגשה  [È·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡ ˙Ï‰ ÓÎ˙עובדת משרד הבריאות אשר מועסקת "ובכלל זה פסק הדי  של 
 ".ישה בבית חולי וכממונה על מעמד הא] במקור

  ‡ ˘È˙ ˘ ÁÂ„58‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ב" העסקת עובדי  בשמונה תאגידי  ציבוריי "ראו את הפרק   47
 . 3'  עמ,)2007(
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 כללי  והוראות

ולא ימונה , ר נקבע כי לא יתקבל אד  לעבודה ביחידה שעובד בה קרוב משפחתו"בתקשי .1
עובד למשרה במשרד כלשהו א  ביחידה אחרת של אותו משרד כבר מועסק קרוב משפחתו ועקב 

זו לא תחול א  הנציבות אישרה מינוי כאמור לאחר הוראה ; המינוי יהיו יחסי כפיפות ביניה 
אישור ; שהוכח שהוא אינו עשוי להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בי  שני קרובי המשפחה

ואי  באותה עת מועמד מתאי  אחר , כזה יינת  רק א  יתברר ששירותו של אותו אד  חיוני למדינה
 . נמצאת היחידה מצדיק את אישור המינויאו א  מצב התעסוקה במקו  שבו , למילוי המשרה

שלא עקב , ר שא  נוצרה קרבת משפחה בי  שני עובדי  המועסקי  באותה יחידה"עוד נקבע בתקשי
א  ההעברה אינה . יש להעביר את אחד מה  למשרה אחרת, העברת אחד מה  לאותה יחידה

ותיה  במש! פרק זמ  רשאי האחראי להתיר את המש! העסקת  של העובדי  הללו במשר, אפשרית
א  ג  . ובמש! אותו פרק זמ  יש להשתדל להעביר אחד מה  למשרה אחרת, של שנה לכל היותר

יפנה האחראי לנציבות ויבקש ממנה הוראות להמש! הטיפול , לאחר שנה לא תתאפשר ההעברה
 .48בעניי 

רת  על מועמדי  למשרות בשירות המדינה חלה החובה לדווח על קרובי משפחה כהגד .2
ועל האחראי במשרד ממשלתי ;  שכבר מועסקי  ביחידות שה  עתידי  לעבוד בה 49ר"בתקשי

כדי למנוע , לבדוק א  נוצרי  יחסי כפיפות או קשרי עבודה בי  קרובי משפחה העובדי  במשרד
   .מצבי  של חשש לניגוד ענייני 

 העסקת קרובי משפחה בבתי החולי  שנבדקו
 Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È ·‰ È È ¯ ‰ תוני המחלקה למשאבי אנוש בבית החולי  בנהרייה לפי נ :· 

 העובדי  שהועסקו בבית החולי  באותו מועד היו 2,181 מ) 25.5% כ (558 ל, 2006מספטמבר 
שהתבססה על נתוני  ממרש  , בדיקת משרד מבקר המדינה. קרובי משפחה המועסקי  בו

 שהועסקו באותו מועד בבית  העובדי 2,222 מ) 28% כ (621  ל2007העלתה כי ביולי , התושבי 
ריבוי קרובי המשפחה בקרב העובדי  ניכר . החולי  בנהרייה היו קרובי משפחה המועסקי  בו

 .ש בבית החולי "בעיקר בקרב עובדי המנמ
 ˙È·· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ì‰Ï ˘È˘ ‰ÈÈ¯‰ · ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· È„·ÂÚ Ï˘ ‰Â·‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰

˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ÌÈÎÈÏ‰·˘ ˘˘Á‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÓ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ‚Â‰ ‰ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ÏÂ ˙Â¯
‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙Âˆ¯Ù ˘È ÌÈÏÂÁ‰. 

__________________ 
· ˘È˙ ˘ ÁÂ„57 Ï ב" פעולות למניעת ניגוד ענייני  על רקע קרבת משפחה"בעניי  זה ראו את הפרק   48

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó) 2006( ,69' עמ)74.  
ב  זוג  : ה , לרבות בקרבת משפחה חורגת הנוצרת עקב אימו1, "קרובי ", ר" בתקשי13.312לפי פסקה   49

 ,בת אח או בת אחות ,ב  אח או ב  אחות, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, ב , הורה, או בת זוג
 .נכד ונכדה, כלה, חת , חמות, ח , חותנת, חות 
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 ÂÈ‰ ‰ÈÈ¯‰ · ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ·¯˜· ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Â¯˜ ÈÂ·È¯ ˙ÚÙÂ˙ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰Ï ÌÈÚÂ„È ,˙Â·Èˆ ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ;˙‡Ê Û‡ ÏÚ , ˙È· ÈÎÓÒÓ·

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰˘ ÍÎÏ ˙Â„Ú ‰‡ˆÓ  ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎ¯„ ‰Ú·˜Â ‰ÚÙÂ˙· ‰ „ 
‰ÓÚ . ·ÈÈÁÏ ˙ Ó ÏÚ ÂÏÚÙ ˙Â·Èˆ ‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰ ˙‡ , ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰· ˙Âˆ¯Ù ÌÂ˙ÒÏ ¯˙È‰ ÔÈ·Â
˙Â‡¯Â‰‰Ó ‚¯Á˘ ÈÓ ÈÙÏÎ ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜ ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ‚Â‰ ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰. 

ח "נהרייה הינה עיר קטנה יחסית וביה"אות הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי משרד הברי
. ח"על רקע זה יש לראות את האחוז של קרובי משפחה המועסקי  בביה. הינו המעסיק הגדול באזור

ר "המשרד הודיע כי ירענ  את הוראות התקשי". בעיה זו היא אופיינית לערי  הנמצאות בפריפריה
 . קת קרובי משפחההנוגעות להעס

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì‚ ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰È¯ÙÈ¯Ù· ÌÈ‡ˆÓ ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ,ÌÈÏÂÁ È˙· ˙Â·¯Ï ; ‰ÈÈ¯‰  Ï˘ ‰˜ÂÁÈ¯ ÌˆÚ

¯ÈÚ· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ·¯ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˘Î‰ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡ ÊÎ¯Ó‰Ó .˙‡Ê ÌÚ ,
 Ï˘ ‰˜ÂÁÈ¯ Ï˘· Ì‡ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˜ÈÒÚ‰Ï Í¯Âˆ ¯¯ÂÚ˙‰ ÊÎ¯Ó‰Ó ‰ÈÈ¯‰  ,

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ ÂÏ ˘È˘ „ÓÚÂÓ Ï˘ ÈÂ ÈÓ ÏÎ ˜Â„·Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ , ˙Ï·˜Ï Ì„Â˜Â
˘ Ó Ï·˜Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰„Â·ÚÏ „ÓÚÂÓ‰"ÍÎÏ ¯Â˘È‡ Ì . 

 Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È ·Ô Ï Ù  , 2007לפי נתוני המחלקה למשאבי אנוש בבית החולי  קפל  מיוני  :˜
 העובדי  שהועסקו בבית החולי  באותו מועד היו קרובי משפחה 2,200 מ) 7% כ (153 ל

 .המועסקי  בו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„· ,ÌÈ·˘Â˙‰ Ì˘¯ÓÓ ÌÈ Â˙  ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰˘ , ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ 

Ï-315) Î-14% ( ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÂÈ‰ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ÔÏÙ˜· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó
Â· .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 
1.  ¯·ÓËÙÒ·2007 ,˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ,Ó ‰¯˘ÚÏ-22ÔÏÙ˜· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·Á 50 ÂÈ‰ 

 ÂÈ„·ÂÚ ·¯˜·23‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜  ,˙Â¯„˙Ò‰‰ ˙Â„ÒÂÓ È„·ÂÚÏ ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÁ· Ì˙¯„‚‰Î51 ,
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ:  

ÂÈÏ" ÔÏÙ˜· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ‰˘ÈÓÁ ÂÈ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ¯) ˜ÒÚÂ‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ 
„ÏÙˆ¯‰· ÂÈ·‡ ,‡Â‰˘ ,¯ÂÓ‡Î ,ÔÏÙ˜ Ï˘ ‰ÁÂÏ˘( ;ÂÈ Ô‚ÒÏ" ÌÈ·Â¯˜ ‰˘ÂÏ˘ ÂÈ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯

ÔÏÙ˜· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰52 ; ¯ÈÂÂ‡ ‚ÂÊÈÓ È‡ ÎË ˘Ó˘Ó‰ ‰ˆÚÂÓ ¯·ÁÏ-ÌÈ·Â¯˜ ‰˘ÂÏ˘  ; ˙¯·ÁÏ
 ÌÈ¯ËÈ Ò „˜ÂÓ ˙È‡¯Á‡ ˙˘Ó˘Ó‰ ‰ˆÚÂÓ-ÌÈ·Â¯˜ ‰˘ÂÏ˘  ; ˙˘Ó˘Ó‰ ‰ˆÚÂÓ ˙¯·ÁÏ

 È¯ÂËÏÂ·Ó‡‰ Í¯ÚÓ· ‰ÈÈ·‚ ˙È‡¯Á‡-ÌÈ·Â¯˜ È ˘ 53 ;Á ‰˘ÈÓÁÓ „Á‡ ÏÎÏÂ ‰ˆÚÂÓ È¯·
 ÌÈÙÒÂ -„Á‡ ·Â¯˜  .ÂÈ ÔÏÙ˜· Â˜ÒÚÂ‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ÈÎ ÔÈÂˆÈ" ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ Èˆ¯‡‰ „ÚÂÂ‰ ¯

ÂÈ˙ÂÒÈ‚ È˙˘Â. 
__________________ 

 .ועד העובדי  בקפל   50
ב  זוג או בת , בת, ב , א , אב: הוא" קרוב משפחה", בדי מוסדות ההסתדרותלפי חוקת העבודה לעו  51

 . גיסה, גיס, כלה, חת , אחות, אח, זוג
 . 2007 הועסק בקפל  עד יוני ( בנו (אחד מה    52
 .יצוי  כי העסקת  אושרה בוועדת חריגי  של הכללית  53
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 ¯¯ÂÚÓ ÔÏÙ˜ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·Á Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Â¯˜ ÈÂ·È¯

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· Ì‰È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰ ÌÂ„È˜Ï Ì„ÓÚÓ ˙‡ ÂÏˆÈ  ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á˘ ˘˘Á. 
2.  ˙È· ˙„·ÂÚÏ ¯‡Â È „Ú˘ ÌÈÏÂÁ‰2007 ÍÎ ¯Á‡Â Ì˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ¯Â„Ó ˙Ï‰ Ó ‰˘ÓÈ˘ 

˙¯Á‡ ‰„ÈÁÈÏ ‰¯·ÚÂ‰ ,‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ‰˘ÈÓÁ ‰ ˘ ‰˙Â‡ ¯·ÓËÙÒ· ÂÈ‰54 ÌÈ˜ÒÚÂÓ˘ 
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· . ‰˘ÓÈ˘ ˙„·ÂÚ‰˘ ˙Ú· ÔÏÙ˜· ‰„Â·ÚÏ ÂÏ·˜˙‰ ‰Ï‡ ÌÈ·Â¯˜ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

 Ì„‡ ÁÂÎ ¯Â„Ó ˙Ï‰ Ó- ˙ÚÈ·˜·Â ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜· Ì‚ ÏÙËÓ‰ ¯Â„Ó Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙. 
3. ÔÏÙ˜· ˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ È Â˙  ÈÙ ÏÚ , ˙ÂÙÒÂ  ˙Â„·ÂÚ È˙˘- ˙·Â Ì‡ - 

ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡· ˙Â˜ÒÚÂÓ , ˙Ï‰ ‰· ˙¯Á‡‰Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ˙È˘‡¯ ˙È‡ÙÂ˜Î ˙Á‡‰
˙Â Â·˘Á .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Â· ˘È ‰Ê ·ˆÓ. 
„ Ï Ù ˆ ¯ ולי  למשרד על פי רשימת קרובי המשפחה שמסרה מחלקת משאבי אנוש בבית הח: ‰

 העובדי  בהרצפלד קרובי משפחה 421 מ) 9.5% כ (40  היו ל2007בספטמבר , מבקר המדינה
 . המועסקי  בו

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈ·˘Â˙‰ Ì˘¯ÓÓ ÌÈ Â˙  ÏÚ ÒÒ·˙‰· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·
Ï ÂÈ‰ ˘„ÂÁ Â˙Â‡·-59) Î-14% (Â· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ „ÏÙˆ¯‰· ÌÈ„·ÂÚ‰Ó . 
Î ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ ÂÓÎÏ È-31 ¯·ÓËÙÒ· ÂÈ‰ „ÏÙˆ¯‰· ÌÈ„·ÂÚ 2007 ,35 ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ 
ÔÏÙ˜· ÌÈ˜ÒÚÂÓ˘ ;ÂÈÏ" ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ‰˘ÂÏ˘ „ÚÂÓ Â˙Â‡· ÂÈ‰ „ÏÙˆ¯‰· ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ ¯
ÔÏÙ˜· ÌÈ˜ÒÚÂÓ˘ „ÏÙˆ¯‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ˘ ÌÈ·Â¯˜ È ˘Â. 

העסקת קרובי משפחה בקפל  קיבל התייחסות  אי" כי נושא 2008הנהלת הכללית השיבה בינואר 
 העובדי  315- מ178הכללית הוסיפה כי ". 2004ובמיוחד החל מיולי , רצינית רק בשני  האחרונות

 1996 עובדי  התקבלו לעבודה מינואר 123; 1994התקבלו לעבודה לפני דצמבר  שהועסקו בקפל 
אינ  ] מהעובדי  [51...  עד היו 2004 עובדי  בלבד התקבלו לעבודה מיולי 17" ו, 2004עד יוני 

 ".] 55['כללית'וני  להגדרת קרוב משפחה כפי שהיא מופיעה בנהלי הע
 ‰ÚÙÂ˙‰ ‰˙ÁÙ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰˙·Â˘˙· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÔÏÙ˜· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ .˙‡Ê ÌÚ , Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï ‰¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ
‰·¯˜ Ú˜¯ ÏÚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Ï˘ ÌÈ·ˆÓ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ÌÈ·ˆÓ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏÂ ˙È˙ÁÙ˘Ó 

‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÂÚÙ È„È ÏÚ ‰Ï‡Î , ˙ÙÈÎ‡Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÈ· ˙È˙ÁÙ˘Ó ‰·¯˜ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÏÂ‰È 
‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏ‰ ‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ . 

‡ · È ˘  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È · : ‡·È˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ È Â˙  ÈÙ ÏÚ
 ÈÏÂÈÓ2007 ,Ï-174Ù˘Ó È·Â¯˜ ÂÈ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ„·ÂÚ  ˙Â·Èˆ ‰˘ Â· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰Á

Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ . Ì˘¯ÓÓ ÌÈ Â˙  ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·
‡·È˘· Â˜ÒÚÂ‰ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ „·ÏÓ , „ÂÚ336 

Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙Â·Èˆ ‰˘ Â· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ì‰Ï ÂÈ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ. 
 עובדי המדינה 3,250  מ10% שה  כ,  העובדי  האלה336  מתשובתו של מנהל שיבא עולה כי מבי

 עובדי  לא הצהירו על קרבת משפחה ולא טופלו על פי הוראות 162", המועסקי  בשיבא

__________________ 
 . אחיי  וגיסה, אח, שתי אחיות  54
 .'קרובי משפחה של בני זוג וכו, בני זוג לשעבר, דודי בני , דודי , אחייני   55
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כאשר התקבלו לעבודה עדיי  לא היה לה  קרוב משפחה וה  התקבלו , 81 כ, מחצית ... ר"התקשי
 ". בד כא  והדבר חייב קבלת אישורכ כבר היה קרוב שע" שהתקבלו אח81 רק ליתר ה. כדי 

‰ Ù È  Ï Ï ‰  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È · : ÏÏ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ È Â˙  ÈÙ ÏÚ
 È ÂÈÓ ‰ÙÈ2007 ,Ï-158) Î-12% (Ó-1,300 ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ 

Â· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÂÈ‰ . 
מאז החלה הנהלת "המדינה נאמר כי בתשובת המנהל האדמיניסטרטיבי של הלל יפה למשרד מבקר 

חלק לא מבוטל של ... קיימת הקפדה יתרה בעניי )  שני 18לפני (בית החולי  הנוכחית בתפקידה 
יחד ע  זאת קיימת ... קירבה זו הוא היסטורי או שנוצר תו! כדי עבודה משותפת בבית החולי 

שובה צוי  כי המגזר הגדול בת". או עבודה באותה מחלקה/הקפדה שלא יתקיימו יחסי כפיפות ו
 116  ביותר של עובדי  שיש לה  קרובי משפחה המועסקי  בבית החולי  הוא מגזר הסיעוד 

ה  עובדי  זוטרי  חסרי יכולת השפעה בהיבט , ברוב  המוחלט, עובדי הסיעוד"וכי ; עובדי 
מדי  בעלי קירבה מחסור באחיות מונע מאתנו את הגמישות בסינו  מוע, זאת ועוד. הארגוני ניהולי

 ". משפחתית
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÙÈ ÏÏ‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ

 Â‡ ÌÈÈÁÎÂ ‰ Ì‰È„È˜Ù˙· Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï Ô˙È ˘ ÌÈ„·ÂÚ ˘È Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Ì˙¯·Ú‰Ï ÛÂÙÎ· ‰¯˘‡Ï. 

‡ Ù Â ¯ ‰  Û Ò ‡  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È · : È·‡˘ÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ È Â˙  ÈÙ ÏÚ ‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡· ˘Â ‡
 È ÂÈÓ2007 ,Ï-222) Î-9% (Ó-2,400 ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ÂÈ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· È„·ÂÚ 

Â· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ;ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰„Â·ÚÏ ÂÏ·˜˙‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎÂ , ¯Â˘È‡ ÈÙ ÏÚ
˙Â·Èˆ ‰Ó ,Â· Â„·Ú ¯·Î Ì‰È·Â¯˜˘ ˙Ú·. 

  ל2007 העלתה כי ביוני בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בהתבסס על נתוני  ממרש  התושבי 
מנהל אס, הרופא הודיע . מהעובדי  באס, הרופא היו קרובי משפחה המועסקי  בו) 10% כ (243

אנו נפעל בהתא  ", בתשובתו כי לגבי העובדי  שאי  עבור  אישור להעסקת קרובי משפחה
 ". ר"  והתקשי"להוראות נש

 קרובי משפחה המועסקי  בה  ויסדירו את מ  הראוי כי בתי החולי  ירכזו את הנתוני  על עובדי 
   .ר"העסקת  בהתא  להוראות התקשי

 ניגוד ענייני 
 כללי  והוראות

כאשר עניי  , עובד ציבור עלול להימצא במצב שיש בו חשש לניגוד ענייני  בעבודתו הציבורית
פקיד אחר שהוא מופקד עליו בתוק, תפקידו הציבורי עלול להתנגש ע  עניי  אחר שיש לו או ע  ת

מערכת הנורמות הנוגעת לאיסור מצבי  של חשש לניגוד ענייני  בשירות המדינה . שהוא ממלא
הוראות , ר"הוראות התקשי, ההלכה הפסוקה, כללי הצדק הטבעי: ובה , נסמכת על מקורות אחדי 

הנחיות , 1987כללי האתיקה לעובדי מדינה שקבעה הנציבות ופרסמה בשנת , תקנו  כספי  ומשק
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וכ  יחסי האמו  השוררי  בי  העובד לבי  , משרדיי   ונהלי  פני 200656ש לממשלה ממאי "יועמה

מקורות נוספי  שעליה  מבוסס . שמה  נובע כי יש לעובד חובות מסוימות כלפי הציבור, הציבור
   . האיסור ה  כללי מינהל תקי  וחובת ההגינות ותו  הלב
  בשיבאחשש לניגוד ענייני  בעבודתה של עובדת

העבודה : כי היתר לעבודה פרטית יינת  א  התקיימו כל התנאי  האלה, בי  היתר, ר נקבע"בתקשי
היא לא תפגע ביכולתו של העובד ; הפרטית אינה קשורה במישרי  או בעקיפי  לתפקידו של העובד

היא לא תפגע באינטרס של שירות המדינה או באינטרס של ; למלא את תפקידו ובטיב עבודתו
, ע  תאגיד או ע  מוסד שיש לה  קשר כספי, היא לא תקשור את העובד ע  יחיד; ציבור הרחבה

מסחרי או ענייני ע  היחידה שהעובד מועסק בה או ע  כל יחידה אחרת שבשל עבודתו בשירות יש 
 אחיות בעלי מקצועות פארה, כגו  רופאי (לעובדי  העוסקי  במקצועות טיפוליי  ; לו קשר עמה

נית  לאשר עבודה פרטית במקצוע  א  התמלאו ) 'פסיכולוגי  וכו, עובדי  סוציאליי , רפואיי 
הובטח על ידי הממונה על העובד מעל לכל ספק שלא תהיה הפניית חולי  "ובכלל זה , כמה תנאי 

 ". או מטופלי  לעובד מבית החולי  או מהמוסד בו הוא מועסק
Â·È„Â ‰ÚÈÓ˘Ï ÔÂÎÓ· ˙˜ÒÚÂÓ˘ ˙„·ÂÚ ÈÎ ‡ˆÓ ‡·È˘· ¯57 ‡ÏÏ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· ˙˜ÒÂÚ 

¯˙È‰ ,˙˘¯ ‰˙Â‡Ï ÌÈÎÈÈ˙˘Ó‰ ‰ÚÈÓ˘ È ÂÎÓ È ˘ ˙Ï‰ Ó ‡È‰ ÂÊ ‰„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ·Â . ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‰˜È„·‰ ÈÙ ÏÚ , È¯È˘ÎÓ ÌÈ˜ÙÒÓ˘ ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ˙È Ó  ‰¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ÂÎÓ‰ ˙˘¯

‡·È˘· ¯Â·È„Â ‰ÚÈÓ˘Ï ÔÂÎÓ· ÌÈ¯ÎÓ ˘ ‰ÚÈÓ˘. 
ולפיה העובדת , יינה של העובדת בעקבות תלונה אנונימיתיצוי  כי הנציבות עשתה חקירה בענ

 2007 באוקטובר. עוסקת בעבודה הפרטית ללא אישור ומפנה לקוחות של שיבא למכוני  הפרטיי 
בחינת "בנציבות אל המנהל האדמיניסטרטיבי של שיבא והודיע לו כי ) משמעת(פנה ממונה בכיר 

. וזאת ללא היתר עבודה מתאי , וני שמיעה פרטיי כי העובדת אכ  מנהלת שני מכ, הראיות העלתה
כי אי  ניגוד ענייני  בי  עבודתה בשיבא לבי  עבודתה , בבדיקה שנעשתה עמ! עלה, יחד ע  זאת

הייתה נענית , כי לו הייתה העובדת מבקשת אישור עבודה, ציינת, לא זו א, זו. כמנהלת המכוני 
 ". בחיוב

˙„·ÂÚ‰ „‚  ËÂ˜ Ï ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â·Èˆ ‰ÌÈ Ù È˙ÚÓ˘Ó ÍÈÏ‰ -‰ÙÈÊ  Ï˘ È„¯˘Ó , ¯Á‡Ï
ÚÂÓÈ˘ ‰Ï ‰˘ÚÈÈ˘ .·-31.10.07˙„·ÂÚ· È·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰ Ï‰ Ó‰ ÛÊ   , ÌÂÈ Â˙Â‡·˘ ¯Á‡Ï

¯˙È‰ ‡ÏÏ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· ‰˜ÂÒÈÚ ÔÈ‚· ÚÂÓÈ˘ ‰Ï ‰˘Ú . 
__________________ 

הסדר ", לפי הנחיות אלה". עריכת הסדרי  למניעת ניגוד ענייני  בשירות המדינה"הנחיות בעניי    56
למניעת ניגוד ענייני  הינו מסמ% בו חוש' המועמד להיות עובד ציבור את ענייניו האחרי  או תפקידיו 

ומתחייב ,  להיות במצב של חשש לניגוד ענייני  במילוי תפקידו הציבוריהאחרי  שעלולי  לגרו  לו
שימנעו את ניגוד הענייני  , בעבודתו הציבורית או בתחו  האישי, לקבל על עצמו מגבלות מסוימות

 נוהל 30.5.06(ר וכ  הפיצה ב"בעקבות פרסו  ההנחיות האלה עדכנה הנציבות את התקשי". האמור
 ).22/הודעה סו(נייני  לעריכת הסדר לניגוד ע

, בדוח שנתי זה" סדרי הקצאת אביזרי  רפואיי  למבוטחי  בקופות החולי "בעניי  זה ראו ג  בפרק   57
 . 549' עמ
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 היא אישרה בקשה לעבודה פרטית 10.12.07 הנהלת שיבא הודיעה למשרד מבקר המדינה כי ב
הצהירה , הממונה עליה, וכי הבקשה אושרה לאחר שראש המכו  לשמיעה ודיבור, שהגישה העובדת

ולאחר , שעיסוקה בעבודה הפרטית בעודה מועסקת במכו  לא תיצור ניגוד ענייני  בעבודתה
 .שהמחלקה המשפטית של משרד הבריאות בדקה את בקשת העובדת ואישרה אותה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·ÂÚ‰ Ï˘ ‰È˜ÂÒÈÚ ¯Â‡Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙„
 ˙ÂÎÓÒÂÓ‰-‡·È˘ ˙Ï‰ ‰  , ˙Â·Èˆ ‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó- ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙¯‰ˆ‰· Â˜Ù˙ÒÈ ‡Ï 

‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ¯„ÚÈ‰ ¯·„· ˙„·ÂÚ‰ ,ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ Â˜„·È ‡Ï‡ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˜Â„·Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Ï‰ Ó ˙„·ÂÚ‰˘ ˙˘¯‰ ÔÈ·Ï ‡·È˘ ÔÈ· ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈ¯˘˜‰ ˙‡

‰È ÂÎÓÓ ÌÈÈ ˘ .   
 אישור כוננויות לבני משפחה בבית החולי  בנהרייה

 ˙È‡¯Á‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ )ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ˙È·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰ ˙Ï‰ Ó‰ (ÂÈÂ" ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ ¯
Ì˙ÁÙ˘Ó È · Ì‰˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯‚‡Ó ˙ÂÈÂ  ÂÎ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰ Â¯˘È‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· .‰Ó‚Â„Ï ,

ÓËÙÒ· ‰˙ÁÙ˘Ó ·Â¯˜Ï ¯‚‡Ó ˙ÂÈÂ  ÂÎ ‰¯˘È‡ ˙È‡¯Á‡‰¯·- ¯·Óˆ„2004 ,¯‡Â È·- Ò¯Ó
2005 ,¯·ÂË˜Â‡·- ¯·Óˆ„2005¯‡Â È·Â - Ò¯Ó2006 ;ÂÈÂ" ÌÈ ÂÈ„· Û˙˙˘‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ ¯

¯·ÂË˜Â‡· ¯‚‡Ó ˙ÂÈÂ  ÂÎ Â˙ÈÈÚ¯Ï Â¯˘Â‡ Ì‰·˘- ¯·Óˆ„2004 ,¯‡Â È·- Ò¯Ó2005 ,
ÏÈ¯Ù‡·- È ÂÈ2006ÈÏÂÈ·Â - ¯·ÓËÙÒ2006 . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â„·ÂÚ‰ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡
ÔÈ˜˙ .ÂÈÂ ˙È‡¯Á‡‰"Â ÓÓ Ú ÓÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰Â ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈ Â˙  ÂÈ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ .

‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ‰ÈÈ¯‰ · ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ.   
 חריגות בהעסקת עובד בבית החולי  בנהרייה

 בבית 58התקבל לעבודה בתאגיד הבריאות) ' עובד א ל  לה(עובד בבית החולי  בנהרייה  .1
 עבר העובד מתאגיד הבריאות לעבודה בבית החולי  בתפקיד 2001באוגוסט ; 2000החולי  ביולי 

במעמד , הנציבות אישרה להעסיקו בתפקיד זה על פי חוזה מיוחד. של סג  מנהל מחלקת כוח אד 
 . רז לתפקידא! התנתה את האישור בפרסו  מכ, של ממלא מקו 

. ולתפקיד נבחרה עובדת אחרת,  התקיי  מכרז פומבי לתפקיד סג  מנהל כוח אד 1.12.03 ב .2
פנה לבית הדי  לעבודה וביקש לבטל את המכרז בנימוק , שנבחר ככשיר שני לתפקיד', עובד א

 פסק בית הדי  28.1.04 ב). השכלה וניסיו (שהזוכה במכרז לא עמדה בתנאי הס, שנקבעו בו 
ואול  , בעקבות זאת התכנסה ועדת בוחני  נוספת. לעבודה שיש לבטל את החלטת ועדת הבוחני 

 . למילוי התפקיד' ג  היא לא בחרה בעובד א
__________________ 

חברה או , אגודה שיתופית, עמותה"הוא " תאגיד בריאות", 1985(ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב  58
המוכר שירותי בריאות בתו% בית , לות משפטיותלזכויות ולפעו, כל גו' משפטי אחר הכשר לחיובי 

 ". חולי  ממשלתי או תו% שימוש במתקני בית חולי  כאמור



 ב58דוח שנתי  406
שמתח הדרגות ,  במשרה של רכז פרויקטי 1.6.04 שוב3 ב' עובד א, לפי מסמכי הנציבות .3

המקבילה , ר" בדירוג המח40רגה ובית החולי  שיל  לו שכר לפי ד,  בדירוג המינהלי16 14שלה 
יצוי  כי העסקת עובד במשרה בעלת מתח דרגות כאמור אינה מחייבת .  בדירוג המינהלי19לדרגה 

 . טעונה מכרז40ואילו העסקת עובד בדרגה , פרסו  מכרז
ולאחר שהנציבות דנה בו הבהירה הנציבות ,  הובא העניי  לידיעת הנציבות2006בתחילת שנת 
' ר לעובד א" בדירוג המח40חולי  בנהרייה כי היא נהגה שלא כדי  בהענקת דרגה להנהלת בית ה

 האד  חהנציבות הודיעה למנהל מחלקת כו. ותשלו  שכרו לפי דרגה זו בלא לבקש את אישורה
 בדירוג המינהלי 17זכאי לשכר על פי דרגה '  שעובד א2006בבית החולי  במכתב מפברואר 

והורתה למשרד הבריאות ולהנהלת בית החולי  לפעול , )ר"המח בדירוג 38המקבילה לדרגה (
 ). 1.6.04(לדרגה זו למפרע מיו  שיבוצו בתפקידו החדש ' להתאמת שכרו של עובד א

 מנהלת  להל  ( ששלחה מנהלת מחלקה בלשכה המשפטית בנציבות 2007במכתב מינואר 
של הנציבות לא פעל בית " Â ˙˘¯ÂÙÓ‰‰¯Â‰·¯"נאמר כי למרות ההוראה , אל סג  הנציב) המחלקה

התעל  במפגיע מהוראה אשר ניתנה על ידי ... א,"ו, החולי  לתיקו  רטרואקטיבי של שכר העובד
 2006רק ביוני . בעלי הסמכות לעניי  זה והמשי! ושיל  את השכר הגבוה עוד מספר חודשי 

)ÌÈÈ˙ ˘ !!בהתא  למשרהתוק  השכר ) לאחר שהעובד שוב3 בתפקיד וקיבל את השכר הגבוה ... .
 אשר עליו היה העובד 41 39 מנהל רכש במתח דרגות  בסמו! לכ! החלו ביצירת תפקיד בכיר יותר 

הוא טוע  ' פטור ממכרז' חודשי  בתפקיד 24במכרז פנימי ואשר כיו  לאחר ... מעוניי  להתמודד
 עצמה ובניגוד נראה כי מקרה זה מדגיש ומדגי  מצב בו יחידה מחליטה על דעת... לזכאות לכ!

לפעול וליצור מצב בו עובד רוכש לעצמו , אשר ניתנו לה על ידי בעלי סמכות, להנחיות מפורשות
בשל שיבו3 פיקטיבי במשרה ) הג  שלא עבר מעול  מכרז חיצוני(זכות להתמודד במכרז פנימי 

 ). רההדגשות במקו" (פטורה ממכרז וכל זאת שעה שהשכר אשר הוצמד לה לא היה מתאי  למשרה
· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ ‰˘È‚„‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰ Ó"˙È ÎË ˙ÂÚË "˙ÂÈ È„Ó Ï˘ ‰ÚËÂÓ ÌÂ˘ÈÈ· Â‡ ,

ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ˙„‚Â ˘ ‰ËÏÁ‰· ‡Ï‡ ,"˙ÂÎÓÒÓ ‰‚È¯Á ÌÂ˘Ó ÏÈÏÚ· ‰· ˘ÈÂ ." 
בעקבות זאת כתב סג  הנציב אל המנהלת האדמיניסטרטיבית של בית החולי  באותו חודש כי ראוי 

" ˙È· ˙Ï‰ ‰"ÚÏ ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÙ˙ Á‰Ê ‡˘Â · ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ È˜˙ È˙Ï·‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ ÔÈÈ Ú· „È‰"ש
 ). ההדגשה אינה במקור(

 ‰Ó˘ÈÈ ‰ÈÈ¯‰ · ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ˙Â·Èˆ ·Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È··
ÔÂ„ ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜Â ·Èˆ ‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰ Ó Ï˘ ‰˙„ÓÚ ÁÎÂ  ,È‡ Ï˘ ÍÈÏ‰· ˜Ù˙Ò‰Ï Ô
ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ; ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ

‡ „·ÂÚ Ï˘ Â ÈÈ Ú· ÂÏÚÙ ‰ÈÈ¯‰ · 'È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·"¯ , Ì„‚  ËÂ˜ Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰. 

ולה של סוגיית טיפולה ואופ  טיפ" למשרד מבקר המדינה כי 2007הנציבות השיבה בדצמבר 
נמצאת עדיי  בבדיקה ביחידת המשמעת ' האדמיניסטרטיבית בעניינו של עובד א] המנהלת[הממונה 
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 407 משרד הבריאות

 ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÌÈÏÚÂÙ Â˜„· ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈ‡ÙÂ¯˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
È˘˜˙‰" ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘· ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù·Â ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· ÌÈ˜ÒÂÚÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÏÂ ¯

‰ ‰ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â‚Â , ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì‚Â-˙Â  ÂÎ ˙Ú·  , ÌÈ ÈÓÊ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰˘Î
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰¯ÊÚÏ ‰‡È¯˜ ÏÎÏ ˙Â ÚÈ‰ÏÂ .‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˜ÏÁ·˘

Ì‰· ÌÈ‡ˆÓ  Ì È‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ó , ÔÎ ÏÚÂ
Ú ˘¯„ ‰Ó ¯ˆ˜ Ì˘ Ì‰ÈÏÙÂËÓÏ ÌÈ„ÁÈÈÓ Ì‰˘ ÔÓÊ‰ Ì‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓ ÈÙ Ï

‡ÏÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ . ÏÂÙÈË ˙Ï·˜Ï ÌÈÏÂÁ Ï˘ ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó Í¯‡˙‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·
È‡ÂÙ¯ ,Ô‰· Â„·Ú ‡Ï˘ ˙ÂÚ˘ ¯Â·Ú ¯Î˘ ÌÏÂ˘Ó ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ Ì‚Â . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÙÈ˜˘ ¯˘Ù‡Ï ˙ Ó ÏÚ
·Â ÁÂ˜ÈÙÂ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ‡ÙÂ¯‰Ì‰· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÁÎÂ  ÏÚ ÌÈ˙Â‡  ‰¯˜ , ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÏÚ

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Ô‰ ‰Ó ¯È„‚‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ‰ È„Ó‰ . Ô˙È 
 ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ˙ Ó ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÓÈÂÒÓ ˙Â˘ÈÓ‚ ¯˘Ù‡Ï

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ,¯·„‰ ˘¯„ÈÈ Ì‡.  
 ¯·ÓËÙÒÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ2001 

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÎ· ÌÈÈ˜ÏÂ ,ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏ‰ ‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ ˙¯‚ÒÓ· , ‰ÙÈˆ¯ ‰¯˜·
Ì‰· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÁÎÂ  ÏÚ , ˙‡ ÌÈ¯ÙÓ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯ „‚  È˙ÚÓ˘Ó ÍÈÏ‰ ËÂ˜ Ï ÏÂ˜˘Ï ÔÎÂ

· ˙ÂÁÎÂ Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏ‰ ‰Â ˙Â‡¯Â‰‰‰„Â·Ú . 
 ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· Ì˙„Â·Ú ÏÚ ÛÒÂ ˘ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ·¯‰ ÒÓÂÚ‰) ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˙ÏÏÂÎ‰

˙Â‚Â‰  ,˙ÂÈÂ ¯Â˙Â ˙ÂÈÂ  ÂÎ ( ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· Â‡ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· Ì‚ ÌÈ˜ÒÂÚ
ÌÈ¯Á‡ ,È˙ÙÂ¯˙ ÏÂÙÈË Ô˙Ó· Â‡ ˙ÂÏÁÓ ÔÂÁ·‡· ˙ÂÚËÏ Ì‰Ï ÌÂ¯‚ÏÂ Ì„Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ . 
È˘˜˙·"ÂÏ·‚Ó ÂÚ·˜  ¯˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˙Â¯Î˙˘‰‰Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ÔÈÈ Ú· ˙ , Í‡

˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù È·‚Ï ‰Ï‡Î ˙ÂÏ·‚Ó ÂÚ·˜  ‡Ï . ˙‡ ÔÁ·˙ ˙Â·Èˆ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÍÎÈÙÏ
È˘˜˙· ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰"˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˜ÂÒÈÚ‰ Û˜È‰ È·‚Ï Ì‚ ˙ÂÏ·‚Ó ¯ .

Ë¯Ù ‰„Â·Ú ÔÈÈ Ú· ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ Ô Ú¯È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ Ì‚ ÈÂ‡¯˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯ÙÂ ˙È , ÌÈÈ˜È
ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙ÂÏ‰ ‰ Ï˘ ÔÏÂÙÈË ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· , ˙Â˜È„· ÌÂÊÈÈ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓÂ

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÎ· , ÔÎ‡ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÌÈ‡ÙÂ¯˘ ‡„ÂÂÏ ˙ Ó ÏÚ
˙Â·Èˆ ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡Â Â¯Â˘È‡ ˙‡ ÍÎÏ ÂÏ·È˜ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„ Î"¯. 

¯·‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ÌÈ„Á‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· ˜ÂÒÈÚ ÏÏ‚·˘ ÍÎ ÏÚ ‰˙Ú„ ˙˙Ï ˙Â‡È
‰· Âˆ·Â˘˘ ˙Â  ÂÎÏ ÌÈ·ˆÈÈ˙Ó „ÈÓ˙ ‡Ï Â˜„· ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· , ÌÈ‡ÏÓÓ ÌÓÂ˜Ó ˙‡Â

ÌÈÙÈÏÁÓ ÌÈ‡ÙÂ¯ ; ÌÈ  ÂÎ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ÈÁÂÂÈ„· ‡Ï ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ‡Ï ¯·„‰ ÈÎÂ
Ì‰ÈÙÈÏÁÓ ÈÁÂÂÈ„· ‡ÏÂ .ÂÎ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ÌÓÂ˜Ó ÈÂÏÈÓÈÂ‡¯ Â  È‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ È„È· ÌÈ   . 

 ÔÂÈÓ‰ È¯„Á·Â ˙Â˜ÏÁÓ·˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙ÂÏ‰ ‰ ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
Ì˘Ï Ì‡Â· ÔÓÊ Ï˘Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ÌÈ˜ÚÊÂÓ‰ ÌÈ  ÂÎ‰ ˙ÂÓ˘ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ Ï‰ ˙È .

È˙ÓÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰‡È¯˜Ï ‰ Ú  Ô ÂÎ ‡ÙÂ¯ Ì‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È  ‡Ï ‰ÊÎ ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰· . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰· ÔÂ„È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ . ÂÏÚ‰˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÁÎÂ  Ì‚ ˘˜·˙Ó ‰ÊÎ ÔÂÈ„
˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÏÚ Ì‰È˙Â·Â‚˙· Â˜„· ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰ Ó . ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ „·· „·

ÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙Â‡¯Â‰‰˘˙Â „Ù˜· Â¯Ó˘ÈÈ ÌÈ , ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê ÏÎ
È·ËÈÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Â·ÈˆÏ.  



 
 


