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 לכבוד
 ווראמר אהוד פר

 נציב שירות המדינהמ "מ
 נציבות שירות המדינה

 
 

 , שלום רב
 

 והסתה מצד עובד ציבורחמורות  אמירות: הנדון

 

הממונה על השכר , של מר אילן לויןושלוחות רסן  חמורות אמירותבעקבות , ונה אליך בדחיפותאני פ
ואף , ומנוגדות לכללי האתיקה לעובדי המדינה שאינן הולמות עובד ציבור ,והסכמי עבודה במשרד האוצר

 :  כמפורט להלן, עולות כדי ביצוע עבירת משמעת ועבירות פליליות
 

התראיין מר אילן לוין , 17.2.1111ששודרה ביום " חמש עם ירון ולינסקי"בראיון לתוכנית הרדיו  .1
במהלך הראיון השתלח מר לוין בצורה פרועה . בנושא מאבק הרופאים להצלת הרפואה הציבורית

  !והשווה אותם למבצעי הרג ורצחוחסרת תקדים בציבור הרופאים 

 : אמר מר לוין את הדברים החמורים הבאים ,בין יתר דבריו .1

 ." הולכים כאן להרוג אנשים בשביל תוספות שכר"  

 ." אין לזה שום הצדקה, אל תרצחו אנשים בשביל תוספות שכר"  

 ." מ על תוספות שכר"המדרגה באופן ניהול מו לשירדנו לשפ, ני חושבא"  

שביתה שחס וחלילה עוד תהרוג אנשים . שביתה לא מוסרית. שביתה שאין לה שום מקום"  
כאשר יש פתרון שמנטרל את שני הצדדים גם את הכוח של האוצר וגם , וכל זה בשביל כסף

 ."את תאוות הבצע של הרופאים

 עובד ציבורש, באופן קיצוניבאמירות משתלחות מדובר . מדברת בעד עצמהחומרת הדברים  .3
ממונה שהוא הרופאים ציבור נגד לא כל שכן , אינו רשאי לומר אותם שאמון על שירות הציבור

 . עליו ובשעה שהוא מטפל בעניינו

ות וחסרת אחרימהווים הסתה פרועה של מר לוין דבריו האמורים . דמם של הרופאים אינו הפקר .2
גם בזמן , עושים לילות כימים להצלת חיי אדםמצידם שעה שהרופאים , נגד ציבור הרופאים

 . סכסוך עבודה חוקי ולגיטימי

אנו עדים לניסיונות שיטתיים מצד האוצר לקעקע , י על סכסוך עבודה ושביתה"הכריזה הרמאז  .5
ואף משפטית  ,חרף העובדה שמדובר בסכסוך לגיטימי, את הלגיטימיות של מאבק הרופאים

במקום לעסוק בניהול , לצערנו האוצר מעדיף לעסוק בהתנהלות טקטית ואסטרטגית. מוסרית
 . מ ובקידום פתרונות להצלת הרפואה הציבורית"מו

 .  שאסור שייחצה, הן חציית קו אדום ביחסי העבודה, אמירותיו האמורות של מר לוין .6

והתנהג התנהגות בלתי , ויותיו ובמעמדועשה מר לוין שימוש לרעה בסמכ, בהתנהלותו האמורה .7
וכמי שאמון מתוקף תפקידו על הסכמי , הולמת את תפקידו כעובד מדינה בכללהוגנת שאינה 

 . בפרט העבודה והשכר בשירות המדינה

ינה לנהוג בדרך שמחייבים את עובד המד, לכללי האתיקה לעובדי המדינההתנהלות זו מנוגדת  .8
ולהימנע ממעשים שיש בהם עלבון , בנימוס ובהגינות, לנהוג בכבוד, שהולמת את מעמדו ותפקידיו

 . למדינה ולמוסדותיה

וכן ביצע , ר"לתקשי 21.111ר ובפרט סעיף "בהתנהלותו האמורה הפר מר לוין את הוראות התקשי .9
 . 1963-ג"התשכ, (משמעת)לחוק שירות המדינה ( 2)17 -( 1)17סעיפים עבירת משמעת בניגוד ל

 



 

 

 

  

 

 

, כדי ביצוע עבירות פליליות בניגוד לחוק העונשין ,לכאורה, מדובר באמירות שעולות, חמור מכך .11
והעלבת עובד הציבור בניגוד , לחוק 1ד122עבירת הסתה לאלימות לפי סעיף  ,ובהן, 1977-ז"התשל

 . לחוק 188לסעיף 

איגים מצד חולים בתקופה האחרונה אנו עדים לגילויי אלימות קשים ומד, כפי שבוודאי ידוע לך .11
, חומרת הדברים שאמר מר לוין תעל רקע זה מתחדד. ובני משפחותיהם כנגד ציבור הרופאים

 . שעלולים להביא עד כדי התרת דמם של הרופאים

ימות אלאו גילויי  אנו רואים במר לוין כמי שיהא אחראי באופן אישי לכל פגיעה, בנסיבות אלו .11
על מנת להפחית ולו במעט מחומרת הדברים והסיכון שגרם . כנגד רופא או רופאה, חלילה, קטושינ

אנו קוראים למר לוין לחזור מהדברים ולהתנצל על , בדבריו לכל רופא ורופאה במדינת ישראל
 . מכתב בנושא זה נשלח במקביל למר לוין במישרין. אמירותיו האומללות

, שמדובר בעובד ציבור בכירהעובדה  לנוכחמר לוין  מן הראוי לייחס חומרה ייתרה לדבריו של .13
, על מר לוין לדעת. שבהתנהלותו אמור לשמש דוגמא ומודל לעובדים אחרים בשירות המדינה

 לנהוגאלא דווקא מחייבו , מקנה לו זכות להתבטא באופן משולח רסןאינו  הבכירשתפקידו 
 . בזהירות באחריות ובממלכתיות

 הפעיל את כל סמכויותייךאבקשך ל, ךולפי חובתך מתוקף תפקיד, וכח הדברים האמוריםלנ .12
 . התבטאויותיו האמורות ולפעול למיצוי מלוא חומרת הדין עם מר לוין בעקבות

כך תפעל , שהיה מתבטא באופן האמוראחר דינה פי שהיית פועל כנגד כל עובד מאנו מצפים שכ .15
ק שלא יכול לא ר, תפקידו הבכיר של מר לוין בשירות המדינה. גם כנגד מר לויןבגדר סמכותך 

אלא היא נסיבה שמצדיקה את הפעלת  -להיות נסיבה שבעטייה תימנע הפעלת סמכות שכזו 
 !המיידית

 

 

 

 ,בכבוד רב                   

        
   ר ליאוניד אידלמן"ד        

 י"ר הר"יו                                                                    
  

 

 

 

 : העתקים
 היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה וינשטיין

  האוצר משרד ל"מנכ, שני חיים מר
 הבריאות משרד ל"מנכ, גמזו וניר 'פרופ

 הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר אילן לוין
 האוצר משרד, עבודה ויחסי השכר על לממונה המשנה, כהן יוסי מר
 (הבריאות מערכת) המדינה שירות נציב סגן, קינר יוסי מר
 כללית בריאות שירותי ל"מנכ, דפס אלי מר

 הדסה המדיצינית ההסתדרות ל"מנכ, יוסף מור שלמה' פרופ
 לאומית ח"קופ ל"מנכ, אלון ניסים מר

 המדינה רופאי ארגון ר"ויו י"הר ר"יו וסגן מ"מ, נר-זיו צאקי ר"ד
 כללית בריאות שירותירופאי  ארגון ר"ויו י"הר ר"יו סגן, קוסטינר משה ר"ד
 כללית בריאות תישירו רופאי ארגון, החולים בתי חטיבת ר"ויו י"הר ר"יו סגן, אייליג ישראל ר"ד
 י"הר ר"יו סגן, רחמימוב נמרוד ר"ד

 י"הר ל"מזכ, ופנר לאה ד"עו



 

 

 

  

 
 

 


