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 10 היחידה מנהלת" לתפקיד המבקשת של כניסתה עיכוב כנגדזמני  מניעה לצו בקשה לפנינו  .1

 11 המרכז – 2' מס משיב אצל") המשרה" או" התפקיד: "להל" (פתולוגית משפטית לרפואה

 12 קוגל ח ר"ד – 1' מס המשיב עומד שבראשו") המרכז: "להל( משפטית לרפואה הלאומי

) 13 ולאפשר העבודה יחסי את מותנה ובלתי ידיימ באופ לאכו% מבוקש ").קוגל ר"ד: "להל

 14 , להתחיל בפועל את תפקידה.למשרה במכרז כדי הזוכה, למבקשת

 15 

 16 משפטית רופאה אהי") פורמ# ר"ד" או" המבקשת: "להל( רזניק פורמ מאיה ר"ד ,המבקשת  .2

 17 6.1.14 ביו*, לתפקיד במכרז השתתפההמבקשת  .)�31.12.06ל עד( במרכז בעבר עבדהש

 18: נאמר בהודעה. במכרז זכייתה על הודעה קיבלה 8.1.14 וביו* בוחני* ועדת התקיימה

 19 כ� בשל". העסקת+ תחילת סיכו� לש� לפגישה הקרובי� בימי� תוזמני לצור+ תא�הב"

 20 . לעבודה פנויה והייתה הקודמת מעבודתה 5.2.14 ביו* המבקשת התפטרה

  21 
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 1 דעת חוות המספק כגו% המרכז של ועצמאות חשיבות את בבקשתה גישהדמ המבקשת

 2 .וביטחוניי* *יפלילי בעיקר, שוני* מסוגי* אירועי* של של* במכלול מקצועיות רפואיות

 3 התשתית קביעת לש* המשפט בתי של יחידי ולעיתי* יומיומי עזר כלי המרכז משמש

 4  . פניולש בתיקי* הרפואית העובדתית

 5 

 6 ד"עו – הבריאות משרד – 4 משיבה של המשפטית היועצת בי מסרוני*חלפו הו 13.4.14 ביו*  .3

 7 ולבא לה הובטח. לתפקידה המבקשת כניסת לזרז במטרה לבי ב"כ המבקשת, רנהיב מירה

 8 סיכו* – חודש באותו המדינה פרקליט אצל בעניינה שנער� הפגישה סיכו* את לקבל כוחה

 9 . הבקשה הגשת למועד עדלידיו  הגיע לא המבקשת כ"ב לדבריש

 10 הותנתה, אפק' פרופ הבריאות משרד ל"מנכ – 3 משיבל המבקשת בי שהתקיימה בפגישה

 11 ח"תפ בתיק העליו המשפט בית בפני שמתנהל הערעור בתוצאות בתפקיד המבקשת העסקת

 12 לפיטוריה להסכי* נדרשה היא), "זדורוב תיק: "להל( זדורוב רומ#' נ ישראל מדינת 502/07

 13 סמכויותיה לקיצו� ולהסכי* הכספית תביעתה על לוותר, יידחה הערעור א* אוטומטיי*ה

 14 מקצועית כעדה כשלהש הבטענ . זאתתועסק בה הביניי* בתקופת והארגוניות המקצועיות

 15 בתיק זדורוב, 24.2.14מיו* של בית המשפט המחוזי בנצרת  הדי בפסק הקביעות ונוכח

 16  .תיק באותו הגישהש הדעת לחוות ותנוגעה

 17 

 18 על יגושה לא המשיבי*מש, זכתה בו לתפקיד קניינית חוקתית לזכות טוענת המבקשת  .4

 19" מתווה" להצעת או לתפקיד כניסתה לעיכוב בדי מקור כל על נסמכו ולא המכרז תוצאות

 20  . שנעשה כפי

    21 

 22 שהוחזר לאחר נשמעה ועדותה, הסנגוריה מטע* זדורוב בתיק דעת חוות הגישה המבקשת  .5

 23 השופטת, כה יצחקהשופט  הנשיא( בנצרת המחוזי המשפט בית של מותב לאותו התיק

 24  להשלי* ראיות. כדי העליו המשפט בית ידי על) ארבל בנימי והשופט הלמ אסתר

  25 

 26 ניגוד הסכ*" בשל לתפקיד כניסתה העוכב במכרז המבקשת זכיית לאחר הראשוני* בשבועות  .6

 27 הדי את סותר, מידתי בלתי, ודרקוני גור%" היה לגרסתהשו עליו לחתו* נדרשהש" ענייני*

 28עליה  לפיוו המשפטי* משרד ידי על הוכתבההסכ*  ."בפרט צ"בג החלטת ואת בכלל הכללי

 29 לטובת דעת חוות בעבר נתנה בה* בתיקי* המשפט בבית להעיד גורפת התנגדותיהיה להגיש 

 30  . הסנגוריה

 31 

 32 מניעה לצו בקשה 8.4.14ביו*  זה די לביתהגישה המבקשת  הדעות חילוקיאות*  בעקבות  .7

 33, זדורוב בתיק הדי פסק ידוע היה שכבר א%, עת באותה). 14884�04�14 ע"שס תיק( זמני

 34 המחלוקת בשל מעוכבת לתפקיד הכניסתש מפורשותלמבקשת  ונאמר, עלה לא כלל העניי

 35 . ענייני*ה ניגוד הסכ* נוסחסביב 
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 1 ניצ שי ד"עו – המדינה פרקליט מטע* מכתב על למבקשת נודע 2014 מאי חודש בתחילת רק

 2 המבקשת במינוי קושי רואה הוא לפיו, גמזו רוני' פרופ הקוד* הבריאות משרד ל"למנכ –

 3 המדינה על מאוד עד מקשה בנצרת המחוזי המשפט בית של הדי# פסק" :ש תהיו לתפקיד

 4 וכעובדת בכלל מדינה כעובדת, במקצועה מומחית כעדה רזניק פורמ# ר"ד על להסתמ+

 5, הקודמת הבקשה את המבקשת מחקה אלה בנסיבות ".בפרט משפטית הלרפוא המכו#

 6 הבקשהלבית הדי  הוגשה, 17.7.14, ביו* מכ ולאחר נכונות לא שהפכו עובדות שכללה

 7  ת. הנוכחי

  8 

 9, סמכות בהעדר, זרי* ממניעי* נעשה מינויה לסיכול הניסיוש בבקשתה טוענת המבקשת  .8

 10 משרד של ניהוליתה פררוגטיבהבו רפואיה דעתה בשיקול התערבות תו�, משפטי מקור בהעדר

 11בהליכי*  התובעת – הפרקליטות של מצידה עמדה בהבעת, בפרט והמרכז בכלל הבריאות

 12 ושאינ רופא ע*" התחשבנות"כ ולמצער סלקטיבית כאכיפה, ועומד תלוי בתיק – הפליליי*

 13 .הפרקליטות עמדת לטובת דעתו חוות נות

  14 

 15 בלתי ובאופ לאלתר בתפקידה אותה לשב�מבית הדי להורות  פורמ ר"ד ביקשה כ על

 16 למבקשת לאפשר למשיבי* שיורהכ�  לתפקיד כניסתה עיכוב כנגד מניעה צו לית, מותנה

 17 .עבודתה להתחיל

  18 

9.   19 שמעית המשיבי* תשובתשקוד* לכ  ונקבע 24.7.2014 ביו* התקיי* בבקשה הראשו הדיו

 20 .עצמו בדיו

 21 סגנית, דרורי�יפרח דורית ד"עו – המדינה כ"ב כאשר, הוגשה לא המדינה עמדת למרות זאת

 22 אי את הסבירה – בדיו המשיבי* את ייצגהש) אזרחי( אביב תל מחוז לפרקליטות בכירה

 23 שהוצע מתווהל עקרונית הסכמה שקיימת סברהש בכ� תגובהלעני ה ההחלטה קיו*

 24 על ימי* למספר הדיו דחיית דרורי ד"עו ביקשה, הסכמה הייתה שלא משהתברר. למבקשת

 25 חדש דיו נקבע, זו לבקשה נעתרנו. מסודרת תגובה להגיש וכ המבקשת כ"ב ע* להידבר מנת

 26  . קוגל ר"ד מטע* תצהיר הגשת על הורינו וכ, בכתב תגובה להגשת ומועד

 27להל: ( בישראל הרפואית ההסתדרות מטע* הבקשות את קיבלנו הדיו בתו* ,כמו כ

 28 עמדה ולהגיש "המשפט בית ידיד"כ להלי� להצטר% בישראל הדי עורכי ולשכת) "י"הר"

 29   .בהתא*

  30 

 31 לאייש צריכה פורמ ר"ד לפיה מפורטות עמדות הגישו בישראל הדי עורכי ולשכת י"הר  .10

 32  .תנאי וללא מיידי באופ במכרז נבחרה שאליו התפקיד את

  33 

 34לטענת ב"כ הר"י עניינו של הלי� זה הינו גדר הסמכות והיכולת של היוע� המשפטי   

 35בשירות  לממשלה לסטות מהוראות חקיקה, הוראות התקשי"ר והפסיקה לעניי מכרזי*

 �36 בהחלטות לא חוקיות ולא סבירות באופ קיצוני ובחוסר תו* לב  �המדינה ולבטל בפועל 
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. 1חרגה בצורה קשה המדינה  לגרסת הר"י את מינויה של המבקשת לתפקיד אליו נבחרה כדי

 2   ומשכ� על בית הדי לקבל את הבקשה. ,מהוראות הדי

 3 

 4 �"לבג י"הר הפנתה ניגוד ענייני*"קשת במסגרת "הסכ* המבבנוגע לדרישות המדינה מ

 5 בו )352 )1(גס ד"פ( לממשלה המשפטי היוע�' נ בישראל הרפואית הסתדרותה 9198/02

 6 רופאי ידי על רפואיות דעת חוות למת ר"התקשי במסגרתשנקבע  גור%ה איסורהש פסקנ

 7 לפגיעה מוביל וכ הרופאי* של העיסוק בחופש עקיפה בצורה פוגע ,המדינה כנגד המדינה

 8 שהוצאה על ידי משרד הבריאות הנחיה במסגרת .לערכאות הציבור של הגישה בזכות

 9 בעלי נהיהמד בשירות שרופאי* נקבע בתיאו* ע* הר"י, בעקבות פסק הדי בבג"�,

 10 בהליכי* *מומחיות בתחו* דעת חוות תתל רשאי* המשפטית הרפואה בתחו* מומחיות

 11 המשפטית הרפואה מקצוע כי הודגש. חריגי* ועדתמו היתר קבלת ללא , א%המדינה נגד

 12 מהוראת סטייה ושמצדיק מונופול בו יש הנשלמדי ייחודי כמקצוע המדינה ידי על הוגדר

 13   . המדינה כנגד דעת חוות לית המדינה רופא על האוסרת ר"תקשי

  14 

 15 האתי קודה פורס* 2014 מאי בחודש. שפורסמו על ידה האתיקה לכללי הפנתה י"הר כ"ב

 16 בפני דעת חוות במת רופא של הדעת שיקול עצמאות על ללמוד נית ממנו, י"הר של העדכני

 17  . המשפט בית

 18 עובדי שרופאי* לאפשרות בנוגע י"הר של לאתיקה הלשכה לעמדת י"הר כ"ב הפנתה כ

 19 ח"דו, מוסדותיה או המדינה כנגד יי1ישמ די בעל לבקשת רפואית דעת חוות יגישו מדינה

 20 לאובייקטיביות והתייחסה רפואית לרשלנות באחריות הכרוכות בשאלות שדנה קלינג ועדת

 21  .הרפואית הדעת חוות

  22 

 23 9.7.14 מיו* אידלמ ליאוניד ר"ד י"הר ר"יו של מכתבו הוזכר המבקשת של הספציפי בעניי

 24 במכרז נבחרה אליו לתפקיד פורמ ר"ד של מינויה ופסילת המדינה גורמי עמדת קבלת לפיו

 25 גורמי עמדת קבלת. פרטב המדינה רופאי ועל בכלל רופאי* על קשות רוחב להשלכות תוביל

 26 את להביע יכולת* כנגד, הרופאי* של הביטוי חופש כנגד משמעי חד מסר תשלח המדינה

 27 לכללי בהתא* תפקיד* מילוי וכנגד מדינה גורמיל ביחס והאישית המקצועית עמדת*

 28  . האתיקה

  29 

 30 ליוע� המשנה ושל המדינה פרקליט של לעמדת* התייחס בישראל ד"עוה לשכת כ"ב  .11

 31 של זכייתה את לפסול המדינה מוסמכת לפיהעו"ד דינה זילבר, , לממשלה המשפטי

 32 עמדה זו .פלילי במשפט נאש* לטובת עדות מת רקע על כדי זכתה בו במכרז המבקשת

 33 מושתת שעליה* היסוד בערכי אנושה לפגיעה כבד חשש מעלהו רבות סכנות בחובה טומנת

 34 לגרסת. וראויה נאותה ולהגנה הוג להלי� נאשמי* של זכות* – ובראש* הפלילי הדי

 35 מטע* להעיד ומומחי* רופאי* של ות*נבנכו תפגע הפרקליטות עמדת קבלת ,הלשכה

 36 אות* תרתיעא% ו ,המשפט בבית בחופשיות המקצועיות דעותיה* את להביע ,ההגנה
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 1. שווא להרשעות הסיכו תרהגב תהא כזו פגיעה של החמורות ההשלכות אחת. כ מלעשות

 2  .המכו של תהתלו אי עקרו חשיבות את הדגישההלשכה 

  3 

 4  .בהכרעתנואליה  נתייחס, המשפט בית ידידי בעמדות שהועלו הטענות ליתר אשר

  5 

 6 עמדת את הסותרות עמדות כולל שהוא ציינה דרורי ד"עוש תו� הוגש קוגל ר"ד של ותצהיר  . 12

 7  .בהלי� המדינה

 8 

 9 המשקפת ")המדינה עמדת: "להל( ישראל מדינת עמדת הוגשה שנקבע המועדמ בחריגה  .13

 10 ד"עו (ייעו�) לממשלה המשפטי ליוע� והמשנה ניצ שי ד"עו המדינה פרקליט של עמדתו את

 11  . גרמ יעל' גב הבריאות שרת של החולקת דעתה נגדוכ ,זילבר דינה

 12 במחלקת) וחקיקה ייעו�( בכיר ממונה � חורי דני ד"עו מטע* תצהיר צור% המדינה לתגובת

 13  .המשפטי* במשרד וחקיקה ייעו�

  14 

 15  כ�, לתפקיד כניסתה עיכוב כנגד צו למת בבקשתה עותרת המבקשת ,המדינה לעמדת

 16 והכרעה עבודה יחסי כפיית שמשמעותו, הקיי* המצב לשינוי עשה צו היא הבקשה שמהות

 17 של תביעתהש שעה זאת כל .זמני סעד של העיקרית לתכלית בניגוד – הצדדי* בי במחלוקת

 18 שטר* כ� בשל לטענתה לה הנגרמי* שכר הפסדי בשל לפיצוי כספית תביעה אהי המבקשת

 19  . המדינה בשירות לעבוד החלה

 20 חוק הוראות על בהתבסס במכו לתפקיד להיכנס, לכאורה ולו זכות אי שלמבקשת נטע

 21  . הפסוקה וההלכה") המינויי� חוק: "להל( �1959ט"התשי) מינויי*( המדינה שירות

  22 

 23 דינהמה לשירות המבקשת של בקבלתה העיכוב ביסוד עומדי* טעמי* שניש טוענת המדינה

 24 עליו הענייני* ניגוד להסדר ביחס להסכמות הגיעו טר* הצדדי* – האחד .למשרה ומינויה

 25 .לממשלה המשפטי היוע� ולהנחיות ר"התקשי להוראות בהתא*, לחתו* המבקשת צריכה

 26, במכו המבקשת של תהקהעס אפשרות עצ* את מחדש לבחו הצור� – העיקר הואו ,השני

 27 ביחס בנצרת המחוזי המשפט בית שופטי של קביעותיה* פרי חדשות נסיבות כחולנ

 28 לנגד עמדו לא ממילא ואשר, לתפקיד כניסתה ולפני במכרז זכייתה לאחר אירעוש תלמבקש

 29   . במכרז לזכייתה עובר המדינה עיני

    30 

 31 בגורל* עסקינ שאי מאחר המשפט בית ידידי של חשש* את להסיר מבקשת המדינה כ"ב

 32 בשאלת מדובר. המדינה בעמדת מצדדי* ואינ* משפט בבתי המעידי* מקצוע אנשי של

 33 ונקבעו, לתפקיד להתאמתו ביחס רב ספק שקיי* מי של הציבורי לשירות קבלה סבירות

 34 הקשורי* ממצאי* – והמקצועית האישית מהימנותו לגבי ביותר קשי* ממצאי* לגביו

 35  . ורגיש בכיר בתפקיד כשמדובר בפרט, המבוקש לתפקיד ישירות

  36 
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 1 אינ* נזקיה כי לכאורה ולו הראתה לא שהמבקשת המדינה כ"ב טענה הנוחות מאז לעניי

 2שכל אי כל מניעה שפ�. הובהר למבקשת יתזכה בתביעתה, אלא הה א*ניתני* לפיצוי כספי 

 3ת חוות דעת מחיל בעבודתה בשירות המדינה תמשי� לעסוק בעיסוקה הנוכחי: תעוד לא ת

 4מטע* ההגנה בהליכי* פליליי* מול המדינה. מאיד� גיסא, נזקיה של המדינה נוגעי* לכללי 

 5  .ימינהל התקי ולאמו הציבור בשירות הציבורה

 6  שה לצו זמני.נוכח כל הנימוקי* שפורטו ביקשה ב"כ המדינה לדחות את הבק

  7 

 8  לבקשה בסיס המשמשות העובדות  .14

  9 

 10 ועסקה") מד# חברת: "להל( מ"בע סי.א.סי מד בחברת המבקשת עבדה זכייתה טר*

 11 המדינה אשר בהליכי* די בעלי עבור היתר בי, המשפטית הרפואה בתחו* דעת חוות במת

 12  . המכו מנהל כיו*, קוגל ר"ד ע* מד בחברת עבדה המבקשת. לה* צד

 13 ניגוד הסכ* לנוסח נוגעב דעות חילוקי כאמור התגלו, במכרז המבקשת של זכייתה לאחר

 14 יש כי המדינה מצאה ,ההסדר של ניסוחו בעניי הסכמות הצדדי* גיבשו בטר* עוד. ענייני*

 15 בית ידי על שנית הדי פסק עקב זאת. המבקשת של העסקתה עצ* את לבחו מקו*

 16 המשפט בית של הדי# פסק: "להל( 24.2.14 ביו* זדורוב בתיק בנצרת המחוזי המשפט

 17 למהימנותה ביחס ה, מבקשתה לגבי בחומרת וחריגות קשות קביעות כלל אשר") המחוזי

 18 לנכו מצא ההרכב משופטי אחד כל" כאשר, המקצועית מהימנותה במישור וה האישית

 19 לחקירת הנוגעות די פסק מתו� אמירות ציטטה אשר המדינה כ"ב לפי, כ�. "לכ� להתייחס

 20  . דעתה ולחוות המבקשת

  21 

 22 של מהעסקתה להימנע בבקשה הבריאות למשרד המדינה פרקליט פנה הדי פסק בעקבות

 23 לבי המדינה פרקליט בי פגישה התקיימה 2014 אפריל חודש בתחילת. במכו המבקשת

 24 המדינה שירות מנציבות נוספי* וגורמי* הבריאות משרד של המשפטית היועצת, קוגל ר"ד

 25 מחסור נוכח המבקשת העסקת דחיפות על קוגל ר"ד עמד פגישה באותה. המשפטי* ומשרד

 26 נתיחות ללא נוספות עבודותבו בפיקוח ותעסוק בעבודה תתחיל שהיא והציע אד* כוחב

 27 קוגל ר"ד הציע, המדינה פרקליט לטענות אשר. המשפט בבית דעת חוות מת המחייבות

 28  .זדורוב בתיק בערעור די פסק שיינת עד להמתי

  29 

 30 במסגרתה, גמזו רוני' פרופ, דאז הבריאות משרד ל"מנכ ע* פגישה התקיימה 19.5.14 ביו*

 31 זמני באופ העסקתה תחילת את יאפשרש מתווה למבקשת יציע גמזו' פרופ כי הוסכ*

 32 ע* נוספת פגישה 23.6.14 ביו* התקיימה לי*"מנכ חילופי בשל. מסוימי* לתנאי* בכפו%

 33 פגישה באותה שהשתתפו הגורמי* כל בי הוסכ* .אפק ארנו' פרופ, הנוכחי ל"המנכ

 34 הקוד* ל"המנכ ע* שסוכ* זהל דומה הסדר למבקשת יציע הבריאות משרד ל"מנכש

 35 שלא הכוונה על לה יודיע, ההסדר את תקבל לא שהמבקשת ככל .העסקתה תחילת יאפשרש

 36 להשמיע הזדמנות מת תו� ,המכרז לאחר ושאירע הנסיבות שינוי נוכח לעבודה אותה לקבל

 37  . טענותיה
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 1  . ידה על נדחה המתווהו המבקשת ע* נפגש אפק' פרופ

 2 חוות לקבל וביקשה עליה מקובל לא ההסדרש והודיעה הבריאות שרת פנתה מה זמ לאחר

 3 על דעת חוות ניתנה 13.7.14 ביו* השרה לבקשת. בעניי לממשלה המשפטי היוע� של דעת

 4 המשפטי היוע� של דעתו על, זילבר ד"עו) ייעו�( לממשלה המשפטי ליוע� המשנה ידי

 5 לעבודה המבקשת של בקבלתה הסבירות חוסר על זילבר ד"עו עמדה הדעת בחוות .לממשלה

 6  . לכ קוד* הדי פסק משמעויות של בחינת ללא

 7 הדעת חוות למרות לפיה עמדתה את לממשלה המשפטי ליוע� השרה הודיעה 17.7.14 ביו*

 8   .במכרז נבחרה אליה לעבודה המבקשת את לקבל יש

 9 

 10 המדינה ומעמדת זילבר ד"עו של ממכתבה שמשתקפת כפי – והיו* דאז המדינה כ"ב עמדת  .15

 11 מעוררת מלכתחילה שתוכננה מתכונתב המבקשת של העסקתה שנוצרו בנסיבות כי היא –

 12 מאחר, זאת. במשרה המבקשת של המקצועי תפקידה מילוי על המכביד, ממש של קושי

 13 בתיקי* רעהכה לצור� שישמשו דעת חוות על ואיל� מעתה *ולחת אמורה שהמבקשת

 14 שלושה ידי על קשה ביקורת נמתחה ואמינותה מקצועיותה על כאשר, ואחרי* פליליי*

 15  . בישראל המחוזי המשפט בית של שופטי*

  16 

 17 סבירה בלתי היא סייג כל בלא המבקשת של העסקתה, לממשלה המשפטי היוע� לדעת

 18  .קיצוני באופ

  19 

 20  הדי# לבית הנוכחית הבקשה שהוגשה לאחר התפתחויות  .16

  21 

 22 לבית הנוכחית הבקשה שהוגשה לאחר שהתקיי* הדיו בעקבות כי עולה המדינה מתגובת

 23 התקיימה, המדינה שירות ונציב הבריאות שרת ע* זה בעניי העמדה את *לתא כדיו ,הדי

 24, הבריאות שרת השתתפו בישיבה. הללממש המשפטי היוע� בלשכת ישיבה 23.7.14 ביו*

 25  . אלה ממשרדי* נוספי* וגורמי* המדינה שירות נציב), 3' מס משיב( הבריאות משרד ל"מנכ

 26 ונציב הבריאות שרת דעת על, ישיבה באותה שסוכמה כפי לממשלה המשפטי היוע� עמדת

 27 משפטית לרפואה במכו עבודתה את תתחיל המבקשת זה בשלב כי היא ,המדינה שירות

 28 תישקל לתפקיד המבקשת של כניסתה, זאת ע*. ענייני* ניגוד הסדר על לחתימתה בכפו%

 29 ביתל שהוגש בערעור דינו פסק נתישי לאחר במדינה המוסמכי* הגורמי* ידי על מחדש

 30  .זדורוב בתיק העליו המשפט

 31 עמדת את שישמע לאחר קבעית בסוגיה הסופית עמדתוש הדגיש לממשלה המשפטי היוע�

 32 לב בשי*ו הנסיבות מכלול פי על זאת .הבריאות משרד ל"ומנכ המדינה שירות נציב

 33 הדי פסקשב אלה וה ,החלוט הדי בפסק שתהיינה אלה ה: למבקשת ביחס לקביעות

 34  . המחוזי

 35 המבקשת תבצע, העליו המשפט בית ידי על חלוט די פסק יינת לא עוד כל כי סוכ* עוד

 36 או יחייבוש *תפקידי תבצע לא ואול* המכו מנהל לה שיורה מטלה כל עבודתה במסגרת
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 1 מעי או פוטיתיש לערכאה מוגשות להיות העשויות, ידה על דעת חוות מת לחייב צפויי*

 2   .שיפוטית

 3 המשפטית היועצת באמצעות הבריאות שרת ידי על ת*חנ בטר* אושר הדיו סיכו* תוכ

 4 המבקשת לידיעת הובא סיכו* אותו. המדינה שירות נציב ידי ועל הבריאות משרד של

 5 סירבה שהמבקשת מאחר הסכמה הגהוש לא א�, הדי ביתב 24.7.14 מיו* הדיו במעמד

 6  . ההתניות את לקבל

  7 

 8 להתחיל יכולה המבקשת כי היא הדיו למועד נכו לממשלה המשפטי היוע� עמדת, כ על

 9 יובא, עליה מקובלת תהיה לא זו תמתכונ א*. שגובשה כפי במתכונת במכו העסקתה את

 10 והודיע עיו צריכה המדינה לשירות קבלתה כי סבורש, המדינה שירות נציב לפני הנעניי

 11  .לפניו דברה את ביאת מבקשתשה לאחר תתקבל הסופית החלטתוש

  12 

 13 התקיי* דיו נוס% בבקשה, לאחר שהוגשה כאמור תגובת המדינה. 6.8.2014ביו*   .17

 14כניסת המבקשת  אתלאחר דיו ארו� שבו ניסינו להביא את הצדדי* להסכמה הכוללת 

 15בשל  זאת .לא הגיעו הצדדי* להסכמה – לתפקיד באופ מיידי וא% נוסחה "טיוטת הסכמה"

 16  . חילוקי דעות לגבי ניסוח (שלדעתנו היו מינוריי*)

 17תו דיו נשמעו . באו10.8.14נקבע דיו שבו נשמעו חקירות המצהירי* ביו*  לפיכ�

. 18   חקירותיה* של המבקשת, ד"ר קוגל ועו"ד חורי

 19  תו� פרקי זמ קצרי*.בבתו* הדיו ניתנה החלטה על הגשת סיכומי* בכתב, 

  20 

 21לטענתה ש המדינה בקשה להוספת ראיות חדשות מספר ימי* לאחר תו* הדיוני* הגישה

 22 נדחתה הבקשה. יואודות עלהפרסו* בעיתו  בעקבותלידיה יו* לאחר הדיו,  הגיעו

 23  .25.8.14 מיו* די בית א* בהחלטת

  24 

 25לאחר שהוגשו סיכומי ב"כ הצדדי* וסיכומי ב"כ הר"י (ב"כ לשכת עורכי הדי חזר על 

 26  טענותיו בעמדה והצטר% לעמדת המבקשת ועמדת הר"י) התיק הועבר להכרעתנו.

  27 

 28 שיקולי� –צו מניעה    .18

  29 

 30 הזמני הסעד מת# א�" היא הראשונה השאלה. בפסיקה גובשו זמני מניעה צו למת התנאי*

 31 בירור לפני מוקד� בשלב המשפט בית של התערבותו את להצדיק כדי עד הכרחי כה הוא

 32 יינת כאמור שצו הוא הכלל). 462 סעי%, שישית מהדורה, אזרחי די# סדר, זוסמ( "התביעה

 33 התובע עלול, הדיו לגמר עד שינוי בו יחול לא שא* קיי* מצב על לשמור צור� יש כאשר

 34  .זכותו את לקפח

  35 
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 1"הא� נית# נזקו של התובע שעה שמבוקש צו זמני, היא:  שאלה נוספת, חשובה לא פחות

 2מה נזק עלול הצו  �לפיצוי בכס$ א� ימא# בית המשפט לתת לו סעד זמני? ומאיד+ גיסא 

 3, דב"ע ואסמכתאות ש* 494 י%(זוסמ, לעיל, בסע הזמני לגרו� לנתבע א� התביעה תדחה"

 4 ).511, פד"ע כד ארנו# מוזס ואח' � ת מודיעי# בע"מ מעריב הוצא 262�3נב/

  5 

 6 הדיו# מושאההחלטה  מסגרת הבקשה:  .19

  7 

 8מניעת עיכוב בכניסתה של המבקשת לתפקיד אליו נבחרה במכרז.  ש*הבקשה הוגשה ל

 9בהתחלה עדותו של העד מטע* המדינה, עו"ד חורי, כי בהצדדי* מסכימי* וכ� א% אושר 

 10סכ* ניגוד לנוסח "ה נוגעהמבקשת נגר* עקב חילוקי דעות בעבודה של ל כניסההעיכוב ב

 11טוקול דיו מיו* הושגה הסכמה בעניי זה, כפי שא% עולה מפרו הענייני*". נכו להיו*

 12  וכ מסיכומי ב"כ הצדדי*. )9(ראו ע'  6.8.14

  13 

 14המבקשת לתפקיד (מטעמי* הסיבה למניעת כניסתה של  2014מאי �החל מחודשי* אפריל

 15מהימנותה ומקצועיותה בפסק  בעניקביעות היתה ההשלכות הנובעות משל ב"כ המדינה) הי

 16לאכיפת  ל"צו עשה"הבקשה היא ש. בהתא* טוענת המדינה די של בית המשפט המחוזי

 17 המבקשתש שעה זאת .ולא לצו מניעה – נית רק בנסיבות חריגות במיוחדה –יחסי עבודה 

 18הס% הגבוהי* הנדרשי* לצור� קבלת צו זמני מסוג  לא הוכיחה את התקיימות* של תנאי

 19  צו עשה. 

  20 

 21  אי אנו רואי* כ� את החלטת המדינה כפי שגובשה בטר* הגשת הבקשה לבית הדי. אול*

 22"הסכמה" בי הגורמי*  הושגהכי לאחר מספר פגישות עולה הבקשה ומתגובת המדינה מ

 23   .23.6.14יו* בישיבה ב ,מטע* המדינה

 24א*  תמיידי תפקידהלהיכנס ל תוכלהמבקשת  ,גורמי* אות* ידי על שגובשה העמדהפי  על

 25פסק  מתכולל בדיקה מחדש של העסקתה לאחר לה. מתווה זה  שהוצעמתווה ה את תקבל

 26תבצע כל מטלה שיורה  היאבמסגרת עבודתה ש וכ, די בערעור על ידי בית המשפט העליוה

 27לה מנהל המכו "ואול* לא תבצע תפקידי* אשר יחייבו ו/או צפויי* לחייב מת חוות דעת 

 28  על ידה, העשויות להיות מוגשות לערכאה שיפוטית ו/או מעי שיפוטית". 

 29אות יציע למבקשת מנכ"ל משרד הברי כיסוכ* שותפי* להחלטה  היושגורמי המדינה  בי

 30על כוונתו "ל משרד הבריאות מנכ, יודיע לה למתווה סכי*לא ת המבקשת א*. מתווה זה

 31ולאחר שיישמעו  –אחרי המכרז  עושלא לקבל אותה לעבודה נוכח שינוי הנסיבות שאיר

 32   טענותיה. 

 33   המבקשת דחתה את המתווה שהוצע לה.

  34 

 35הענייני* מאז זכייתה של המבקשת במכרז ועד  השתלשלות לגבילראיות שנשמעו בהתא* 

 36החלטת המדינה היא שהמבקשת אכ# תתחיל לעבוד, המש+ העסקתה להגשת הבקשה, 
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 1היא יישקל מחדש לאחר פסק די# סופי בתיק זדורוב וכ#, תחו� העיסוק שלה יצומצ� כ+ ש

 2וגשות ת להיות מאו צפויי� לחייב מת# חוות דעת העשויולא תבצע תפקידי� אשר יחייבו 

 3לא תתקבל לעבודה  – פוטית. לא תסכי� המבקש למתווה זהאו מעי# שילערכאה שיפוטית 

 4  .נוכח שינוי הנסיבות, לאחר שיישמעו טענותיה

 5אפק) שהיא לא מסכימה לאות* דיעה (למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' המבקשת כבר הו

 6לא תתקבל  כ+ שהחלטת ב"כ המדינה כיו� היא שהמבקשתתנאי* והגבלות על תפקידה. 

 7  לעבודה בתפקיד נוכח שינוי הנסיבות, לאחר שיישמעו טענותיה.

 8  מוגשת הבקשה לצו זמני.  הההחלטה שכנגד היזו

 9רחבה האת טענותיה, נראה שכל טענותיה פורטו ב שאשר למת הזדמנות למבקשת לפרו

 10ולא הצליחו לשכנע את המדינה לגבי זכותה להתקבל למשרה  –בבקשה, בדיו ובסיכומיה 

 11   *. איללא תנ

  12 

 13  המסגרת הנורמטיבית   .20

  14 

 15החלטת ב"כ המדינה אינה נובעת מפגמי* כלשה* בהליכי מינויה של המבקשת שהתמנתה 

 16הדי של בית המשפט  שבפסקקביעות  נסיבות שהתרחשו לאחר מכ:מ, אלא במכרז כדי

 17אמירות אלה ה שינוי הנסיבות הקיצוני שלטעמה של המדינה אינו מאפשר  המחוזי.

 18  אלא בהתניות כפי שפורט לעיל. –לאייש את התפקיד שאליו נבחרה  תלמבקש

  19 

 20יובהר כי על א% שבמכתבי* של עו"ד ניצ ועו"ד זילבר ישנה התייחסות לפסקי די נוספי* 

 21ת דעת ונשמעה עדות המבקשת, אי שקדמו לבחירתה של המבקשת במכרז, שבה* נדונו חוו

 22הדיו, כפי שעולה מתגובתה של המדינה ומתצהירו  מושאאלה מהווי* נימוקי ההחלטה 

 23  לפרוטוקול הדיו). 32ועדותו של עו"ד חורי (ראו ע' 

  24 

 25  :19 בסעי% במכרז מדינה עובד מינוי לעני כללה את קובע המינויי* חוק

  26 

 27 על הכריז השירות שנציב לאחר אלא המדינה עובד אד� יתמנה לא

 28 על לכ+ שהוסמ+ מי או הכללי המנהל בקשת פי על, בפומבי המשרה

 29  .להתפנות עשויה שהיא ובי# המשרה שנתפנתה בי#, ידיו

  30 

 31  :המינויי* חוק קובע כ

  32 

 33על א$ האמור בחוק זה, רשאי נציב השירות שלא למנות אד�   (א)     .46

 34 עובד המדינה, בכל אחד מאלה:

 35עבירה על חוק זה כדי להשיג את המינוי או שהוא  האד� עבר   )1(

 36  בעל עבר פלילי;

 37  האד� פוטר על פי החלטה בהלי+ משמעתי שנער+ לפי חיקוק.   )2(

 38  וא� מינה אד� כאמור, רשאי הוא לבטל את המינוי.                

 39החלטת נציב השירות לפי סעי$ קט# (א) טעונה אישור ועדת   (ב)

 40  השירות.
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  1 

 2צא נציב השירות כי עובד המדינה אינו מתאי� למלא את מ  (א)     א.46

 3התאמה, רשאי �תפקידו שלא מחמת עבירת משמעת אלא מחמת אי

 4הוא, לאחר שנת# לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו, לפטרו או 

 5  להפסיק את עבודתו.

 6נציב השירות, באישור ועדת השירות, רשאי לאצול את סמכותו   (ב)

 7כלל או לענייני� מסוימי�, לעובד המדינה,  לפי סעי$ קט# (א), דר+

 8  בהודעה שתפורס� ברשומות.

 9עובד המדינה הרואה את עצמו נפגע מהחלטה לפטרו או להפסיק    (ג)

 10את עבודתו אשר ניתנה בידי מי שנאצלה לו הסמכות לפי סעי$ קט# 

 11ימי� מיו�  30(ב), רשאי לערור עליה לפני נציב השירות, בתו+ 

 12  ההחלטה.שהומצאה לו 

  13 

  14 

 15  :ר"לתקשי 12.413 סעי% קובע במכרז שזכה מדינה עובד של לתפקיד כניסתו למועד אשר

 16 יקבע, פומבי במכרז למשרה, המדינה עובד שאינו, מועמד נבחר"

 17, נבחר אליה למשרה המועמד כניסת תארי+ את, המשרד על האחראי

 18  )במקור לא(ההדגשה  ".בחירתו למועד האפשר ככל סמו+, סביר במועד

  19 

 20 46 בסעי% שפורטו הנסיבותמ אחת א% המבקשת של בעניינה מתקיימות לא כי חולק אי

 21 משמעתי הלי� המבקשת כנגד נפתח לא. המכרז תוצאות ביטול המצדיקות, המינויי* לחוק

 22  .אליו קשר ללא אובית המשפט המחוזי  של די פסק בעקבות פלילי או

  23 

 24  :הקובע, המינויי* לחוק' א39 סעי% להוראות בתגובתה התייחסה המדינה כ"ב

  25 

 26מי שנתמלאו בו כל התנאי� להעסקתו בשירות המדינה פרט 

 27להוצאת כתב המינוי, רשאי נציב השירות להרשות את העסקתו עד 

 28 לגמר תקופת הנסיו#.

  29 

 30  ההעסקה. להרשות שלא אפשרות קיימת שג*" רשאי" המילהמ מסיקה שהיא מאחר, זאת

   31 

 32, י"הר בעמדתש זו את מאמצי* אלא, החוק הוראת של זו פרשנות מקבלי* אנו אי

 33 תקופת במש� העסקה בעני הוא בסעי% הדגש. החוק הצעת של הסבר דברי על בהתבסס

 34  ".מינוי כתב" שנית מבלי א%) שנה( הנסיו

  35 

 36 זכייתו מפרי ליהנות במכרז הנבחר של זכותו הקובעת פהיהענ פסיקהה אודות על נרחיב לא

 37 לעבודה הארצי הדי בית של אמירותיו את רק נזכיר. לגביה קי*וחל אינ* הצדדי* "כב

 38  :)25.4.01( ואח'נציב שירות המדינה  � גילה שנער  1070/01ע"ע ב

  39 

 40"ככלל, יש לייחס חשיבות רבה לאופ# התנהלותו של מכרז ולתקינות 

 41משנסתיימו ההליכי� ומשנבחר הזוכה בו,  בכל שלב משלביו.הליכיו 

 42שוב אי# להשיב הגלגל לאחור ובדי# יש לית# בידי הזוכה את פרי 

 43על אחת כמה וכמה משעה שבמשרה מכה# הזוכה במכרז,  זכייתו.

 44  שבכ+ באה לידי מימוש סופי עצ� תכליתו של המכרז.

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%F2%F2%201070/01
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 1די משקל, ביטולו של מכרז לא ייעשה אלא בהתקיי� שיקולי� כב

 2או בהמלצת  מקו� בו נמצא כי נפל פג� מהותי בהליכי המכרז

 3הוועדה, ממי# אות� פגמי� היורדי� לשורשו של עניי# והפוסלי� 

 4מיניה וביה החלטתה של רשות ציבורית; כגו# שיקולי� זרי� שאינ� 

 5ממי# העניי#, כאלה הנגועי� בהפליה, או בנגיעה אישית, או בהפרת 

 6לשוויו# להגינות, או זכות הטיעו#, או שנהגו  זכות יסודית, כזכות

 7כלפי משתתפי� במכרז בניגוד לכללי הצדק הטבעי ושלא בתו� לב 

 8  ובמיוחד כמתחייב מיחסי עבודה.

 9במערכת השיקולי� והאיזוני� שיש לעשות�, קוד� לקבלת החלטה 

 10על ביטולו של מכרז יש לבחו# את השלב בו נמצאי� הליכי המכרז, 

 11  ).במקור לאדגשה ה(ה ...ר שנסתיימו;מראשית� ועד לאח

  12 

   13 

 14 קבלת אי על מכרז סיו* לאחר ג* להחליט הציבורית הרשותמ למנוע כדי בכ� אי אול*

 15, לתפקיד התאמתו אי על המצביעות וקיצוניות חמורות נסיבות קיימות א*, למשרה עובד

 16 סעי% הוראת מיישו* יוצא כפועל, זאת. הציבורי האינטרס נוכח נדרשת זו החלטה וא*

 17 קיימת, שמונה עובד לפטר נית א* –" וחומר קל" של עקרו פי על המינויי* לחוק' א46

 18 באופ עולה כ�. במכרז זכייתו חר%, כאלה בנסיבות עובד למנות שלא אפשרותה שאת ביתר

 19 הארצי הדי בית של הו �"כבג בשבתו העליו המשפט בית של ה הפסיקהמ משמעי חד

 20  .לעבודה

  21 

 22דעתה לצור� מינוי מועמדי* למשרות בכירות בשירות � הממשלה מפעילה את שיקולכאשר 

 23הציבורי, היא פועלת כנאמנה של הציבור. ממעמד זה נובע כי על הממשלה כרשות ממנה 

 24מנת לאפשר למערכת �לפעול למע מקצועיותו של השירות הציבורי ותפקודו התקי, על

 25מקצועי, הגו ושוויוני. עוד עליה להבטיח כי  הציבורית לספק לאוכלוסיה את צרכיה באופ

 . 26השירות הציבורי יזכה לאמו הציבור, בלעדיו לא יצליח למלא את משימותיו לאור� זמ

 27בלא אמו# הציבור ברשויות הציבור יעמדו הרשויות ככלי ריק. אמו# הציבור הוא המשענת "

 28 �בבג" א' ברק השופט" (דברי של רשויות הציבור, והוא המאפשר לה# למלא את תפקיד#

 29  ).229) 2(, פ"ד מזאייזנברג נ' שר הבינוי והשיכו# יואל 6163/92

 30 

 31מינוי מועמדי* מתאימי* למשרות בכירות בשירות הציבורי הוא גור* בעל השפעה מרכזית 

 32בקביעת רמתו ואיכותו של השירות הציבורי, בשמירה על מקצועיותו וטוהר המידות שבו, 

  33דעתה של �שהציבור רוכש לו. מכא החשיבות הרבה לכ� ששיקולוכ בגיבוש האמו

 34הממשלה באיוש של משרות ציבוריות בכירות כדוגמת מנהל מינהל מקרקעי ישראל, יופעל 

 35לב, ותו� הימנעות משיקולי* זרי*, משרירות או �בסבירות ובמידתיות, בהגינות ובתו*

 36תקי# וטוהר מידות נ' ראש אזרחי� למע# מינהל �אמיתי 4267/93 �בג" מהפליה (ראו

 37א'  ; דברי השופטתא' ברק (כתוארו אז) , מפי השופט441) 5, פ"ד מז(ממשלת ישראל

 38  .)26.12.2005, שפיגלרמאיר לנדשטיי# נ' עו"ד אברה� עו"ד  8815/05 �בג"ב פרוקצ'יה

  39 

 40דעת סביר בהלי� המינוי למשרה ציבורית מחייבת את הרשות הממנה �ככלל, הפעלת שיקול

 . 41להערי� מגוו רחב של שיקולי*, ולאז ביניה* לפי משקל* היחסי הראוי בנסיבות העניי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%208815/05
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 1בהקשר זה, ראוי לשקול את מהות המשרה ומאפייניה; את דרישות התפקיד, חיוניותו 

 2י; וכ את טיב המשימות שיוטלו על כתפי המועמד שיתמנה. ומידת בכירותו בשירות הציבור

 3  בהתחשב בכ�, על הרשות הממנה לבחו ה את

 4הפועלי*  השיקולי* המצדדי* במינויו של המועמד לתפקיד המיועד, וה את השיקולי*

 5קיומ� של נתוני� הפועלי� לחובה אינו פוסל, מניה וביה, כי " הלחובתו. כבר נקבע בפסיק

 6מועמד למינוי. על הגור� הממנה לשקול ולהערי+ את נתוני הזכות מול נתוני את כשירות ה

 7פי �משקל הגורמי� השוני� אינו סטטי, והוא משתנה על החובה, ולאז# ביניה�...

 8נ' השר  שוסהיי�דרור עו"ד  5562/07 �בג"ב פרוקצ'יה השופטת ..." (דבריהנסיבות

 9  ).23.7.07 ,לביטחו# פני�

  10 

 11חמורות וחריגות  נסיבות אות –לכל הפחות באופ לכאורי  – הוכחו הא* היא השאלה

 12  המצדיקות לסטות מ"דר� המל�" שהיא מינוי וקבלה לעבודה של מי שנבחר בדי במכרז. 

 13  .המדינה על וטלמ" נסיבות" אות לקיו* יתייהרא הנטל כי סבורי* אנו 

  14 

 15   זמני לצו בבקשה ההחלטה במסגרת נעסוק לא שבה� נושאי�  .21

  16 

 17 של עקרוניותה עמדותה בי ממש של דעות חילוקי התגלעו הדיו מושא הסכסו� במסגרת

 18 לו פופי*כה והגורמי* לממשלה המשפטי היוע� אחד מצד – המדינה של שוני* גורמי*

 19 של בעמדתה בולט באופ התומ� 1' מס המשיב ג* כ�. הבריאות שרת – שני ומצד

 20  .המבקשת

  21 

 22 המשפטי היוע� של התערבותומ העולה הכבד ששחה על עומדי* המשפט בית ידידי

 23 שעה זאת. המרכז של עצמאותו חשיבות נוכח, המבקשת של מינויה בהליכי לממשלה

 24 תקינות על כאמו הו "כמעסיק המדינה" של כנציג ה המבקשת של בעניינה פועל היוע�ש

 25 המבקשת של הדעת חוותו, הכללית התביעה ראש משמש ג* הוא בעת בה .הציבורי השירות

 26  ).ש* כמאשימה המדינה עמדת וכנגד( הסנגוריה מטע* ניתנה זדורוב בתיק

  27 

 28  :ב נעסוק לא זו החלטה במסגרת

 29 השוני* והאינטרסי* הזיקות, השוני* בכובעיו לממשלה המשפטי היוע� של תפקידו  .א

 30 .לעיתי* והמתנגשי*

 31 וא* המבקשת של הדעת לחוות בנוגע בנצרת המחוזי המשפט בית של קביעותיו נכונות  .ב

 32 .ראויות קביעות אלה

 33  .זמני לצו בבקשה הדיו במסגרת הנדרשמ חורגי* אלה נושאי*ש סבורי* שאנו מאחר זאת

  34 

  35 

  36 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%E1%E2%F5%205562/07
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 1  לפי עמדת המדינה במבקשת דופי המטילות נסיבותה  .22

  2 

 3 את מחדש לבחו המדינה של – וחובתה – לסמכותה בסיכומיה התייחסה המדינה כ"ב

 4  .זדורוב בתיקבית המשפט המחוזי  שלנוכח קביעות פסק הדי  המבקשת של העסקתה

  5 

 6 הציבור נאמכ פועל לממשלה המשפטי היוע�. חולקי* אנו אי, לעיל כאמור, לסמכות אשר

 7 כלפי נאמ של מעמדמ הנגזרת החובה הציבורית הרשות אצל כאשר, זאת. שרתמ הוא אותו

 8 .המוסר מושג לא ממנה יותר וקרובה לב בתו* לנהוג החובהמ יותר ורחבה גדולה, הציבור

 9 הרשות ע* ביחסיו עצמו את לראות צרי� אשר היוע� את מחייבתה משפטית החוב זוהי

 10 של השמירה ככלב ג* אלא החוק של השמירה בככל רק לא, משרת הוא אותה, הציבורית

 11 המשפטי היוע�, זמיר' י ראו( והסבירות ההגינות, השוויו ובראש*, וערכי* עקרונות

 12 ועדוה, הדי עורכי לשכת בטאו, הלשכה, הממשלה משרת ולא הציבור משרת: לממשלה

 13  ).18, 1989 ינואר, ט"תשמ טבת, 5' מס גליו, ירושלי* המחוזי

  14 

 15 אי בשל, זו קיצונית התערבות מצדיקות שלפנינו שבתיק הנסיבות הא*עלינו לשאול  כ על

 16 מפרי ליהנות" ממנה למנוע ובכ� – כדי נבחרה אליו לתפקיד המבקשת של התאמתה

 17 למת עד( לתוקפו נוגעב ה התפקיד בביצוע להתניות תסכי* היא א* אלא � זאת". זכייתה

 18 מניעת: העבודה למהות יחסב ה) ושוב העסקתה תשקל אז, זדורוב בתיק סופי די פסק

 19 או שיפוטיות לערכאות מוגשות להיות יותושעש דעת חוות מת המחייבות נתיחות ביצוע

 20  .שיפוטיות מעי

  21 

 22 ומקצועיות במהימנות לפגמי* מתייחסות המחוזי המשפט בית של די שבפסק האמירות

 23 עצ*. תיק באותו מטעמה הוגשה אשר הדעת חוות במשקל לפגוע כדי בה ויש, המבקשת של

 24  .במחלוקת שנויה שאינה" עובדה" בגדר היא הקביעה

  25 

 26 לאול מיידי באופ לתפקיד המבקשת של בכניסתה תומ�ה, לבקשה 1 משיב, קוגל ר"ד

 27 היטב אותה ומכיר בעבר המבקשת ע* עבד קוגל"ר ד. עליה הממונה להיות אמור, התניות

 28  .אישית וה מקצועית ה

  29 

 30  :בתצהירו קוגל ר"ד הצהיר, המבקשת של ואמינותה למקצועיותה אשר

  31 

 32 את החלה מאז, רבות שני� מזה רזניק פורמ#"ר ד את מכיר אני

 33, ולדעתי, מצויינת רופאה היא. משפטית לרפואה במכו# התנסותה

 34שוני� היא הטובה ביותר בישראל. היא אמינה, חכמה  בתחומי�

 35חושבי� וסבורי� מיטב  +חרוצה, מסורה וישרה. למיטב ידיעתי, כ

 36  עמיתיה למקצוע. 

...  37 

 38 איני, הדעת חוות תוכ# ע� מסכי� נושאי מי יש א� ג�, זאת ע� יחד

 39סבור שיש להעדיפה על חוות הדעת הנגדית, או להסתמ+ עליה 
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 1כבסיס מספיק להפיכת תוצאות פסק הדי# המקורי, הוא אינו יכול 

 2להתכחש לכ+ שחוות הדעת, וכ# עדותה בבית המשפט (וחוזרתי 

 3באופ# וקראתי ג� את חוות הדעת וג� פרוטוקול עדותה) ערוכי� 

 4מסודר והגו#, על פי הסטנדרטי� המקצועי� המקובלי�, וברמה 

 5  מקצועית גבוהה. 

 6 בית שהעביר לביקורת בסיס אי# כי סבור אני מקצועית מבחינה

 7רזניק,  רמ#ופ"ר ד של והמקצועית האישית מהימנותה על המשפט

 8  ואי# הצדקה לאופ# בו ביטא ביקורת זו. 

 9  .קוגל"ר ד של לתצהירו �9ו 6' סע ראו  

  10 

 11  :קוגל ר"ד הצהיר, המבקשת של העיסוק תחו* יצומצ* לפיה המדינה להחלטת אשר

    12 

 13, כתיבת חוות דעת אחר משפטי רופא כל כמו, רזניק פורמ#"ר ד עבור

 14 רפואה מתחומי להבדיל המקצוע ועדויות בבית משפט ה# ליבת

 15 רוב פי ועל הריפוי מתהלי+ חלק אינה המשפטית הרפואה, אחרי�

 16ביותר  יסיתהבס מהותהישירות את מערכת הבריאות.  משרתת אינה

 17של הרופאה המשפטית הינה שימוש בכלי� רפואי� על מנת לכתוב 

 18  חוות דעת הליכי� משפטיי�. 

 19שד"ר פורמ# רזניק תהיה מועסקת במכו# א+ תהיה מנועה  הדרישה

 20מלעסוק בכל פעילות שעשויה להוביל להגשת חוות דעת משמעה 

 21ריקו# תפקידה מעיקר תוכנו, והיא משולה מבחינתי להעסקתו של 

 22טבח במסעדה מבלי לאפשר לו לבשל, או העסקת יוע� משפטי מבלי 

 23  )7(סעי% לאפשר לו לייע�. 

  24 

  25 

 26  כאמור על עמדת המדינה. לקחו אשר קוגל"ר ד של עמדתו הוסברה כ�  

  27 

  28 

 29  שיפוטי בהלי+ מומחה כעד רופא  .23

  30 

 31 מפסק שנפגע לעד המאפשרת פסיקהלבהרחבה  י"הר התייחסה המשפט בית דידי בעמדת

 32 הביקש לא שהמבקשת חולק אי שכ תיאורטית בשאלה מדובר. כנגדו ערעור להגיש הדי

 33  .אליה להתייחס ומכוונתנו מסמכותנו זה אי, לעיל וכאמור הדי פסק קביעות על לערער

  34 

 35 בחקיקה מוסדרת בפרט *רופאי שה* מומחי* ועדי* בכלל מומחי* עדי* של עדות*

 36 המשפט לבית לסייע נועדות אלה עדויות. ופליליי* אזרחיי* – שוני* להליכי* רלוונטית

 37 שה* המשפט לבתי מקצועיי* כלי* מת דר�, בפרט המומחיות בסוג – האמת את לחשו%

 38 והסתמכות* המשפט בתי בפני מומחי* ועדות דעת חוות מת. שלו המומחיות לתחו* מעבר

 39 שה* המומחי* על.  1רבות חקיקה בהוראות מוסדרת מומחי* עדות על המשפט בתי של

 40  .�1976ז"התשל) חדש נוסח( הרופאי* פקודת ,בנוס% ,החל רופאי*

  41 

                                                 
; סימ ג' לפקודת הריאות (נוסח חדשה), �1958פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות); חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח 1

; תקנות סדר הדי (עדות מומחי*) �1982 לחוק סדר הדי הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב 82�84; סע' �1971 התשל"א
; הנחיות בדבר מינוי מומחי* יועצי* רפואיי* 1984 � ; פרק י"א לתקנות סדר הדי האזרחי, התשמ"ד�1954התשט"ו

 בבתי הדי לעבודה וכו'. 
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 1בהתא*  .והגונה אובייקטיבית בצורה לפעול כמומחה המשמש הרופא על כי ספק אי

 2 הדעת חוות אליה* מפנה ב"כ הר"י, אתיקההקוד האתי והחלטות ועדת ה ,להוראות הדי

 3 עלהגי המשפט לבית סיוע לש* ואובייקטיבי יטרליינ באופ תינת רופא שהוא המומחה של

 4  . המשפט בית של הארוכה וכזרוע האמת לחקר

  5 

 6 מסוי* לעניי רק רלוונטית להיות יכולה משפט בית של אמירה, לפי עמדת הר"י, כ�

 7  .מסוי* עניי אותו ולנסיבות

  8 

 9 קיי*ש להראות כדי המחוזי המשפט בית של די בפסקש באמירות יש הא* שאלהנשאלת ה

 �10באופ המצדיק את אי" לתפקיד מתאימה" אינהבעטיו  ,במבקשת מוסרי או מקצועי פג*

 11  בהתא* להוראות הדי והפסיקה., מינויה

  12 

 13 זה הוא ,זדורוב בתיק ובחקירתה הדעת בחוות המבקשת" כשלו" עצ*עמדת המדינה, ל

 14  .במכרז בחירתה מתוצאת סטיה מצדיק אשר כת* עליה מטילה

  15 

 16  המדינה של דעתה שיקול סבירות  .24

  17 

 18כאשר החלטה מנהלית עומדת לביקורת שיפוטית, קבעה ההלכה הפסוקה את המסגרת 

 19להתערבות. הכלל הוא כי בית הדי לא ישי* שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות 

 20המוסמכת ולא יתערב בהחלטתה, אלא א* מצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה מסמכות, 

 21יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי, היא נגועה בשיקולי* זרי* או באי סבירות קיצונית 

. 22 היורדת לשורשו של העניי

 23  כ� נקבע:

 24"בית הדי# לא ישי� שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא 

 25עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה בה הרשות ללכת, כל עוד 

 26ע "ע בי היתר, ראו( מצויה אותה אפשרות במתח� הסבירות"

 27יצחק  � תיכו# עירוני כל ישראל חברי� בית ספר ,1123/01

 28   ).438) 1פד"ע לו ( ,צויזנר

  29 

 30 המבקשת של דעתה חוות כי מצא המחוזי בנצרת המשפט בית, המדינה כ"ב של טיעוניה לפי

 31 אלה קביעות. ותמהימנ ואינ תומגמתי, תורשלני ה, מובהק מקצועי לשבכ לוקות ועדותה

 32 של ולליבה ורשלש יורדות, המבקשת של ומהימנותה אמינותה, למקצועיותה ביחס

 33 היא המדינה לגרסת). המדינה לסיכומי 50 סעי% ראו( התמונ לו לתפקיד התאמתה

 34 יכולה אינה ,השופטת הרשות בכבוד החייבת המבקשת של הפוטנציאלית כמעסיקתה

 35  .זאת מחייב הציבור בשירות הציבור אמו כאשר, קשות קביעות מאות להתעל*

  36 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%F2%F2%201123/01
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%F2%F2%201123/01
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 1 את להתנות) לעיל כאמור פוזיטיבית החלטה( שהתקבלה ההחלטה הא* היא כ א* השאלה

 2 החלטה היא, להעסיקה שלא הכוונ על לה להודיע ובהעדר הסכמה המבקשת של התפקיד

 3  .העניי נסיבותב סבירה

  4 

 5  . ובדיו בתצהירו הצהיר וכ�, בעליל סבירה בלתי בהחלטה מדובר כי סבור קוגל ר"ד, כאמור

 6 כי המשפט בית סבר שבה* למקרי* בחקירתו הופנה ,חורי ד"עו, המדינה מטע* העד

 7 את הסביר הוא. רשלנית או לב תו* חסרת, מגמתית הייתה בכיר מדינה עובד של התנהלותו

 8  :כ� השוני

 9במקרה של מי שעובד (כתוב בטעות השקעה)  אי# בסיס להשוואה

 10שני� ארוכות בשירות המדינה לבי# מקרה בו המדינה צריכה 

 11 10�13, ש' 32(ראו ע' קלוט אד� חדש לשירות המדינה להחליט א� ל

.( 12  לפרוטוקול הדיו

  13 

 14 אינה פורמ ר"ד של דעתה שג* מניחי* וואנ, דיה פסק מקביעות נוחה אינה שדעתנו ברור

 15") שיפוטית הידיע" בגדר זאת לכנות אפשר וא%( קוגל ר"ד ידי על שנאמר כפי. אית נוחה

 16 אי לעיתי* א% כי נוסי%. הדעת חוות של דרכ זו – לא ולעיתי* מתקבלות לעיתי* דעת חוות

 17של בית המשפט  הדי שבפסק אלה כגו, קשי* בנימוקי* מלווה מומחה עדות/עדות קבלת

 18   המחוזי.

  19 

 20 הבאמינות פוגעותכ ספציפיה דיה פסקב קביעותה את קיבל לממשלה המשפטי היוע�

 21 זכייתה את שהצדיקו *יחיוביה השיקולי* של איונ* כדי עד המבקשת של מקצועיתה

 22  . עליה הממונה של המשבחת הדעת וחוות לגביה המלצות, חייה קורות ובה* במכרז

 23  סביר בעינינו. אינו זה דבר

  24 

 25 למינוי הוועדה' נ �יקוסנוב בוריס 2778/11 �"בבג שנידו למקרה הפנתה המדינה"כ ב

 26 טופלשי מועמד של ומינוי ביטול על דובר). ש* "קוסנובי� עניי#: "להל, 1.12.11(, שופטי�

 27  על ידי הוועדה למינוי שופטי*. 

 28  .מוצדקת אינההנטענת  ההשוואה

 29 מתקבל ר"התקשי הוראות פי עלש, מדינה עובד של במינוי מדובר עת הקיי* לשוני מעבר

 30יש  כי נקבע קוסנובי� בעניי, )שופט של במינוי(ולא כ� הוא  שנה של ניסיו לתקופת למשרה

 31, וועדהמד כשופט, לנוכח ממצאי* שהתגלו לביטול בחירתו של המועהצדקה להורות על 

 32(ה# בנוגע   לפיה� העותר לא מילא דיווח מלא בטופס הבקשה להתמנות לכהונת שופט

 33  לתחו� המשמעתי וה# בנוגע לתחו� הפלילי). 

 34קוסנובי� הבחירה נעשתה על בסיס דיווח כוזב בנתוני* הנוגעי* לעבר  עני, בכלומר

 35  לילי של המועמד.המשמעתי והפ

 36ההשוואה  פלילי לא ננקט כלל כנגדה. על כ שו* הלי� משמעתי או במקרה של המבקשת

 37  אינה מוצדקת.
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  1 

 2לא לבצע  :תלתחו* העיסוק של המבקש נוגעוצעת בחוסר סבירות נוס% מתגלה בהגבלה המ

 3ת להיות מוגשות או צפויי* לחייב מת חוות דעת על ידה, העשויותפקידי* אשר יחייבו 

 4  או מעי שיפוטית.לערכאה שיפוטית 

 5חדרי נתיחות ב עבודהתוצר של הלעיל, סבר על ידי ד"ר קוגל בחוות דעתו כמוזכר כפי שהו

 6שכל חוות דעת  משמעו שעליה* אמורה להיות אמונה המבקשת, הוא מת חוות דעת. אי

 7לפרוטוקול  8(ע'  6.8.14תגיע לבית המשפט. כפי שהוסבר על ידי ד"ר קוגל בדיו מיו* 

 8 הדרישה . אול*דבר של פומגיעי* לבתי המשפט בסו לא � �90% כ �הדיו), רוב התיקי* 

 9לרוק את התפקיד  נועדההמבקשת לעסוק רק בענייני* שלא דורשי* מת חוות דעת מ

. 10  מתוכ

 11ע בהחלטת המדינה בנוג ,לכאורה ,ישנה חוסר סבירותשאנו בדעה  נוכח כל האמור לעיל

 12הוכיחה (לכאורה, בשלב זה של הדיו) את שהתניות בכניסה לתפקיד של המבקשת, ל

 13  ללא התניות. התפקידל יכנסלסעד המבוקש: לה זכאותה

  14 

 15  מאז# הנוחות  .25

  16 

 17ה בחברת מד בעקבות זכייתה במכרז. מזה מספר חודשי* המבקשת התפטרה מעבודת

 18  הקוד*.המדינה ולא ממקו* העבודה לא מקבלת משכורת, לא מ היאש

 19אי פגיעה ממשית במקור פרנסתה ואי כל מניעה מבחינת המדינה  לגרסת המדינה

 20  שהמבקשת תמשי� בינתיי* בעיסוקה ותית חוות דעת מקצועית לפוני* אליה.

 21הזכירה המבקשת נשאלה בחקירתה בדיו לגבי הפניות שהיו אליה למת חוות דעת ו

 22  ", המבקשת דחתה את שתיה.אחת "קונקרטית" והשנייה "לא פורמאלית שתיי*:

 23  לסיבות לכ� הסבירה: בנוגעכשנשאלה המבקשת 

  24 

 25 לית# תמשיכי שבינתיי� מניעה כל שאי# ידי על ל+ שהובהר נכו#. ש

 26  ?ההגנה מטע�"ד חוו

 27 מה כל כאילו היא אלי ההתייחסות אבל, לידיעתי הובא כ# זה. ת

 28זקוקה ליותר  אניחוות דעת זה מחשב ושולח#.  תלת כדי זקוקה שאני

 29 את לנעול שאוכל מקו�אני זקוקה לספריה שלי, למשרד, ל –

 30בחומר  �יפלילי בתיקי� ולעיתי� רפואי בחומר מדובר, החומרי�

 31ולכ# האמירה שאני יכולה לעבוד היא לא  ,בבית להסתובב  צרי+ שלא

 32  כל כ+ נכונה. 

 33יהיו בבית נגישי� לילדיי. ג� עכשיו  והחומרלא רוצה שהספרי�  אני

 34 במבצע החללי� בשביל הצבאנדרשת לעשות חוות דעת בשביל  שאני

 35, אינני יכולה לקחת חומר הביתה ואנו מארגני� איזה שהוא #אית צוק

 36מקו� במכו# לרפואה משפטית שאני אוכל לעבוד.  החומר שאני 

 37עובדת איתו הוא חומר שהוא חסוי לכ# במצב הקיי� שבו נאמר לי 

 38וד רגע הבעיה נפתרת. ופע� היה חג, אוטוטו עוד שבועיי�, כל רגע ע
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 1יני שמצבי משתפר ופע� מישהו נסע לחו"ל ופע� נאמר לעור+ ד

 2רגע מוצאי� מסמ+ ועוד רגע זה מסתדר ואני  מרגע לרגע, ועוד

 3  האמנתי. 

 4במערכת שתאפשר לי חלפה חצי שנה, ואני מתו+ אמו#  דבבדיע

 5חשבתי שכל רגע שאני מתחילה לעבוד. ג� כשפנו להתחיל לעבוד, 

 6אלי אותו משרד שרצה את חווה"ד אמרתי שאי# טע� ועוד רגע אני 

 7  נכנסת לעבוד. 

 8לכ+, ג� א� היו באי� אלי בהמוניה�, הייתי אמורה להגיד  מעבר

 9לה� שבבוא העת אפנה לביהמ"ש ואבקש שלא להעיד כי כ+ נאמר 

 10     במסמ+ ניגוד ענייני�. 

 11  .10.8.14 מיו* דיו לפרוטוקול 15�16' ע ראו    

  12 

 13אמירה שבסיכומי ב"כ המדינה לפיה המבקשת יכולה לחזור לעבודתה ל ביסוס כל הובא לא

 14ד במדינה. לא נראה סביר התפטרה מעבודתה כדי להתקבל לתפקילאחר ש � בחברת מד

 15עד כדי להקטי את נזקיה המבקשת לקבל על עצמה להכי חוות דעת פרטיות לדרוש מ

 16להתווס%  עשויי*אותה סיטואציה במאחר שבי היתר,  ,זאת להכרעה בתיק העיקרי.

 17מה שהיה המכשול  –שבה* המבקשת עלולה להיות במצב של "ניגוד ענייני*" מקרי* 

 18  הראשו לכניסתה לתפקיד.

 19, וייתכ בעיקר, בכת* הנזק של המבקשת לא מתבטא רק בהעדר מקור פרנסה אלא ג*

 20בוודאי זו  –תה בדי. העבודה לא מכובדת זכותה למקו* עבודה לו זכ כל עוד שהוטל עליה

 21דר� להתקיי* בכבוד, היא ג* דר� להגשמה מהיא הרבה יותר  – ועל כל מומחיותי רופא של

 22 גורמת עבודאפשרות לה שלילתע בפסיקה כי במקרה של רופא, לפני שני* רבות נקב. עצמית

 23"ר אורלי ד 3�289השופטת א' ברק, נד/ –"ע (י"*) תבנזק שלא נית לתיקו דר� פיצוי כספי (

 24  .)9.1.96, ואח' ד"ר עמיצור פרקש –פרט 

  25 

 26לתפקיד מקצועי כה  בפרטו ,קיי* אינטרס לשירות הציבורי בכללשטוענת המדינה  מנגד

 27לשורש אמינותו  היורדות * שנקבעו לגביו קביעות כה חריפותלא יתמנה אדש רגיש,

 28. לכ, לגרסתה של ב"כ תיבח מחדש והעסקתשמבלי  האישית, והמקצועית וליושרת

 29  המדינה, מאז הנוחות נוטה באופ ברור לטובת המדינה ולשמירה על המצב הקיי*.

 30תו של המצב הקיי* אלא השאר אתשהוסבר לעיל, המדינה לא מבקשת  ראשית נציי כי כפי

 31ק לשירות זנשינויו, בשל ההתניות הנדרשות בעת קבלת המבקשת לעבודה בתפקיד. א* ה

 32מה המדינה כלל להעסיק את המבקשת כה גדול, לא הייתה מסכי ואה דמיתוהציבורי ולת

 33כפי שא% עשתה בענייני* שנידונו בפסיקה ושהוזכרו בתגובת המדינה ובסיכומיה, שה* 

 34   שוני* בתכלית מזה של המבקשת.

  35 

 36ת דעת לחוו להיחקר בקשר מהחשש (המבוסס) שכאשר המבקשת תוזאי אנו מתעלמי* מ

 37לפגוע  בכדיהקביעות שבפסק די בתיק זדורוב, יעלו לפניה  מטע* המדינה שהיא תגיש



  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   14�07�34157 סע"ש  

   

 21 מתו� 20

 1י ד"ר תצטר� המבקשת להתמודד. אול*, כפי שנאמר על יד אלו תוטענ ע*במהימנותה. 

 2חוות הדעת שניתנות במכו לא מגיעות לחקירה של המומחה, כ� מ �90%קוגל בדיו, יותר מ

 3  מתו� מכלול עבודת המבקשת. �10%ל של כשאפשר לתת לנימוק זה משק

  4 

 5פ אחר של אינטרס הציבור הוא זה אשר עלה מעדותו האמינה של ד"ר קוגל בדיו, עת 

 6העדרה של המבקשת. הוא ב –נשאל לגבי המשמעות של פעילות המכו בתקופה הנוכחית 

 7  :הצהיר

 8  במכו# בתקופה הנוכחית בהיעדרה.  פעילות של המשמעות מה. ש

 9 את עושה אני כי, שולחני על הצטברו, מאוד נפגעת הפעילות. ת

 10יש טענות קשות  ,יצאו שלא דעת חוות מאות, עכשיו הזאת העבודה

 11כורעי� תחת  אנחנווהמשטרה על זה שיש עיכוב,  ליטותמצד הפרק

 12מה יהיה.  עיהיה, אני אובד עצות, אני לא יוד אני לא יודע מה הנטל,

 13  חוות דעת שלא יצאו ואני לא יודע מה לעשות.  600יש לנו היו�  

 14רופאי�  4 מתוכ�, במכו# רופאי� 8"כ בסה יש היו� ד"ביה לשאלת

 15מומחי� שה� אלה שיכולי� לחתו� על חוו"ד, אחד מושעה בשל 

 16  ד"ר זייצב.  –בעיות משמעתיות 

 17 ,שישי ביו� ממילואי� השתחררתי ניארופאי� במילואי�,  3 יש

 18 ישיש וכל שבת כל עובד אני, טרופליאנחנו בקריסה, המצב קטס

 19  . לעשות מה יודע לא ואני יו� כל שעות עובד אני המבקשת ובמקו�

 20  .10.8.14 מיו* דיו לפרוטוקול 19' ע

  21 

 22ה המבקשת תזכ בובהסתמ� על אותה עדות, יש לדחות את טענת המדינה על כ� שהתפקיד 

 23 * אי האיוש גור* למצב "של קריסה"היו*. זאת, מאחר שעצלא מאויש עד ו הוא חדש

 24  ופלי" כדבריו של ד"ר קוגל בעדותו."מצב קטסטרו

  25 

 26הנזק שעלול להיגר* למבקשת א* לא יינת צו שאנו בדעה  התחשב בכל השיקולי*ב

 27והתביעה בסופו  הצו א* יינת –עולה על זה של המדינה  ,והתביעה בסופו של יו* תתקבל

 28  דחה.ישל יו* ת

 29  לטובת המבקשת. בולט באופ, כ א* ,המאז נוטה

  30 

 31  לסיכו�  .26

  32 

 33לזכאות המבקשת לסעד קיימות הוכחות לכאוריות שאנו סבורי*  נוכח כל האמור לעיל

 34ישנה הצדקה לקבל את הבקשה ולהורות על מאז הנזקי* נוטה לטובתה. על כ שהמבוקש ו

 35  תנאי*.די וללא ילתפקיד באופ מיהמבקשת  שלכניסתה 
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 1הסכ* ניגוד  י הסכימו כבר הצדדי* לגבי נוסחיובהר כ ,מחלוקת עתידיתעל מנת למנוע 

 2 28�30ש'  9או ע' (ר 6.8.14ענייני* עליו תחתו* המבקשת, כפי שנאמר בדיו מיו* 

 3  ).לפרוטוקול

  4 

 5  4. 15,000ל מדינת ישראל לשל* למבקשת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בס� ע

  6 

 7  .7.10.14 ליו* עד) המתוק התביעה כתבל( הגנה כתב להגיש* הנתבעי�המשיבי* על  .27

  8 

 9  . 11:30שעה  20.11.14 ליו� מוקד� דיו# נקבע  

  10 

  11 

 12  .אליה� ותישלח הצדדי� העדרב, "ו אלול תשע"דט  ,2014ספטמבר  10 ,היו� נהנית

                13 
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