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 לכבוד
 רותי ישי 'רד
 הלת המחלקה למעבדות )בפועל(, משרד הבריאותנמ

  ruti.yishai@moh.gov.ilובדוא"ל  5655998-02בפקס. 

 , א.ג.נ.

לבדיקות עובדי מעבדות ציבוריות לעבוד במעבדות פרטיות  טול התנאי האוסר עלבי הנדון:
  פרטיות בכללומעבדות  בפרט קורונה

בדרישה סקטור הציבורי,  עובדי מעבדות במאות  ,  בשם מרשינואנו פונים אליכם בדחיפות  

אוסר עליהן  הורונה,  כי תבטלו את התנאי הפסול שקבעתם למעבדות הפרטיות לבדיקות ק

 . לקלוט עובדי מעבדות ציבוריות

ו את  תנאי זה, הוכתב למעבדות הפרטיות על ידי משרד הבריאות ומשרד הבטחון, אשר קבע

 התנאים הפרטניים לפתיחת שוק המעבדות למעבדות פרטיות לבדיקות קורונה. 

ציבוריות, מעבדות  עובדי  להעסיק  הפרטיות  המעבדות  על  האוסר  זה,  בחוסר  נקבע    תנאי 

של עובדי המעבדות הציבוריות, תוך   פגיעה חמורה בזכות היסוד לחופש עיסוק, תוך  סמכות

 שרבוב שיקול זרתוך ו, בחוסר סבירותמעבדות פרטיות, שלהם לעומת עובדי  הפלייה פסולה

מתוקף  של משרד הבריאות כמעסיק לתוך התנאים שנקבעו בידי משרדי הבריאות והבטחון  

 .  ת להסדיר פתיחת מעבדות פרטיות לביצוע בדיקות קורונהסמכותם האחר

פר מעבדות  על  האוסר  התנאי  ביטול  על  להודיע  בדחיפות,  מתבקשים,  הנכם  טיות  לפיכך 

קבע במסמכי להעסיק עובדי מעבדות ציבוריות, וכן מתבקשים לבטל את התנאי האמור שנ

 המכרז להקמת מעבדות קורונה. 

ממד חשיבות  בעל  בעניין  ראשונה.מדובר  של   רגה  הדלה  בפרנסתם  קשה  בפגיעה  מדובר 

  עובדי מעבדות ותיקים ומוכשרים בסקטור הציבורי. מדובר בפגיעה קשה באינטרס הלאומי 

של מדינת ישראל, שהחליטה על פתיחת השוק למעבדות פרטיות, אשר ייעודן לבצע בדיקות  

, עובדי מעבדות בעלי נסיוןהן נזקקות לכח אדם מיומן ולקורונה בהיקפים נרחבים, ולשם כך  

 .גם בגילאי העבודה, ולא רק לאחר יציאת עובדי המעבדות הציבוריות לגמלאות 
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ביותרמדובר   דחוף  החלה   בדהמע  .בעניין  הריטג',  מיי  קורונה,  לבדיקות  ראשונה  פרטית 

יוכלו להתחיל לעבוד בקרוב, בעקבות המכרז להקמת  לעבוד. שתי מעבדות פרטיות נוספות 

ק יבוטל  מעבדות  לא  אם  לאחרונה.  פורסם  אשר  האמור,   בדחיפותורונה  המקפח  התנאי 

ייס ודלתותיהן  אחר,  אדם  בכח  שורותיהן  ימלאו  הפרטיות  עובדי  המעבדות  בפני  גרו 

 המעבדות הציבוריות. 

 נבקשכם, לאפשר לעובדי מעבדות ציבוריות לעבוד במעבדות פרטיות ככלל. כן 

ו הפרטים,  שפורסמו  להלן  וכפי  מרשינו,  בידי  לנו  שנמסרו  כפי  הן  להלן  האמורות  העובדות 

 . בפרסומים שונים

 עובדתי הרקע ה

הם  .1 בידינו,  שמורים  שמותיהם  אשר  עובדי    3,000-כ מתוך    יםעובד  500-כ  מרשינו 

 מעבדותב  העובדים  –בסקטור הציבורי    בעלי רישיון עבודה במעבדה רפואיתמעבדות  

חולים ובמכונים,  בבתי  הציבור  בבריאות  ב)  בקהילה,  , ותהבריאמשרד  ומועסקים 

 .(פרטייםו ממשלתיים ,עירונייםבתי חולים  ,חוליםהת וקופשירותי בריאות כללית, 

קטור שעתי התחלתי של עובד מעבדה בס  ונמוך. להמחשה, שכר  שכרם של מרשינו זעום .2

כ הוא  הממוצע    31-הציבורי  והשכר  לשעה,  א₪  דרגה  עובד    38הוא    2עד  לשעה.   ₪

ברוטו למשרה מלאה. מדובר על עובדים בעלי תואר    ₪  6,500-כמעבדה מתחיל משתכר  

ותק ש נדרש  כדי לצאת משכר המינימום  ותואר שלישי.  שני  שנים   12ל  ראשון, תואר 

ו או  ראשון(,  תואר  של  )לבעלי  שלישי,   5או    9תק  ותואר  שני  תואר  )לבעלי  שנים 

 בהתאמה(. 

השכלה   .3 בעלי  מיומנים,  עובדים  הם  מקצועית  אקדמית  מרשינו   מחייבת הוהכשרה 

רגולטורים בדרישות  אך   התמקצעותוסטאז'    ,מבחנים  ,עמידה  שנים,  לאורך  שנצברה 

 מעבדות בסקטור הציבורי. מרוויחים שכר זעום בעבודתם ב

קב משבר הקורונה והצורך בביצוע בדיקות מעבדה בהיקפים גדולים לזיהוי  לאחרונה, ע .4

מעבדה.  בדיקות  לבצע  הריטג',  מיי  פרטית,  למעבדה  לאפשר  המדינה  החליטה  הנגיף, 

כמו כן ובימים האחרונים פרסמה המדינה מכרז שנועד לאפשר לשתי מעבדות פרטיות 

 דיקות מעבדה לזיהוי נגיף הקורונה.  נוספות לבצע ב

הקורונה,  .5 לבדיקות  הפרטיות  המעבדות  את  תתקצב  ישראל  מדינת  שפורסם,  כפי 

 בדיקה, לפי כמות הבדיקות. -מיליארד ₪. התשלום יבוצע פר 4-בסכום עתק של כ

ולפי   .6 מעבדות,  ועובדי  אדם  כח  לגייס  נדרשות  הפרטיות  הנתונים המעבדות 

המעבדהמתפרסמים עובדי  יעבדו  ,  אשר  עשויות  הפרטיות,  להרוויח במעבדות  ים 

₪ לשעה )במעבדת מיי הריטג'(, כאשר השכר החודשי לעובד   120-סכומים גבוהים של כ

לכ להגיע  צפוי  הפרטיות  במעבדות  ההתחלתי   18,000-מעבדה  שהשכר  בעוד   ,₪

  .₪ 6,500-כבמעבדות הציבוריות הוא  
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עו .7 הציבוריות,  במעבדות  המועסקים  )"שעומרשינו,  הרגילה  במשרתם  רק  לא  ת בדים 

הסכמי   פי  על  חוץ"(.  )"תורן  במשמרות  נוספות  שעות  עובדים  בנוסף  אלא  תקן"(, 

העבודה, עובדי המעבדות הציבוריות רשאים לעבוד בעבודה נוספת ובמשמרות נוספות,  

 שעות עבודה נוספת לחודש.   30בכפוף לקבלת אישור המעסיק וכן למגבלת היקף 

שהתשל .8 במעבדות  מכיון  פי  ום  גבוה  במעבדות ו  2הפרטיות  התשלום  לעומת  יותר 

ציבורית  מעשעובד    ומכיון  הציבוריות נוספות משלם שכר שמרטף בדה  העובד שעות 

השתכרותו משכר  לעבוד   ;יותר  הרגילה,  במשרתם  עבודתם  לצד  מעוניינים,  מרשינו 

שהשקיעו שנים נוספות במעבדות הפרטיות. באופן זה יוכלו מרשינו,  ומשמרות  שעות  

מקצועית ובהכשרה  בלימודים  באופן רבות  המקצועי  ייעודם  את  ולממש  להגשים   ,

המיטבי, לשפר את הכנסתם החודשית הזעומה, וכן לתרום למאמץ הכולל של מדינת 

 ישראל במאבק בנגיף הקורונה. 

 לתדהמתם התחוור למרשינו, כי נמנע מהם לעבוד במעבדות הפרטיות.   אך .9

 יקות קורונה יות לעבוד במעבדות פרטיות לבדי מעבדות ציבורהאיסור על עובד

במכרז,  .10 שיזכו  המעבדות  שתי  וכן  הריטג',  מיי  מעבדת  כי  מתחוור,  התדהמה  למרבה 

 הונחו שלא לקלוט לעבודה עובדי מעבדות ציבוריות! 

בסעיף   .11 נקבע  מעבדות 4)5כך  הקמת  במכרז  עבודה  תכולת  בנספח  אדם,  כח  בפרק   )

 :  3.8.20קורונה מתאריך 

במעבד יועסק  לא  כי  מתחייב  החודשים כל    ה"המציע  שבשלושת  אדם 

בחל"ת  נמצא  לא  וכן  בריאות  במערכת  ציבוריות  במעבדות  עבד  האחרונים 

 מהמערכת הציבורית." 

הבריאות,  .12 ומשרד  הביטחון  משרד  באמצעות  ישראל,  מדינת  להאמין.  ולא  לקרוא 

קורונה  פתיחתעל    המופקדים לבדיקות  פרטיות  המעבדות מעבדות  על  אוסרת   ,

 דות ציבוריות! לוט עובדי מעבהפרטיות לק

מאליו   .13 המובן  ב  –יצוין  אשר  אדם  לקלוט  הפרטיות  המעבדות  על  האוסר    3-התנאי 

מהמערכת  בחל"ת  נמצא  לא  וכן  ציבוריות  במעבדות  עבד  האחרונים  החודשים 

דה המונע  תנאי  הוא  משמר-הציבורית,  לבצע  הציבוריות  המעבדות  מעובדי  ות פקטו 

  ן מונע לעבור לעבוד במעבדה פרטית(.נוספות ועבודה נוספת במעבדות הפרטיות )וכ

חודשים, או הימצאות בחל"ת, דורשת ממרשינו להפסיק לעבוד   3תקופת ההקפאה של  

ידיים   בחיבוק  להמתין  הציבוריות,  ולהתקבל   3במעבדות  לנסות  אז  ורק  חודשים, 

 לעבודה במעבדות הפרטיות. 

ק ובהיקפים גדולים, נדרשות להתחיל לעבוד בלו"ז דחוות הפרטיות, הברור כי המעבד

 חודשים למרשינו.   3להמתין  מבחינתןלא יוכלו 
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במעבדה  עבודתו  לעזוב  ייאלץ  הפרטיות,  במעבדות  לעבוד  שירצה  מרשינו,  מבין  מי 

להמתין   לעבודה   3הציבורית,  יתקבל  שלא  הסיכוי  רב  אז  וגם  פרנסה,  ללא  חודשים 

הפר הדרובמעבדה  העובדים  את  קלטה  לכן  קודם  הרבה  אשר  והחלה  טית  לה  שים 

 לעבוד. 

ומכאן   מכאן  קירח  יישאר  ציבורית,  מעבדה  עובד  אותו  זה,  את    יעזובגם    –באופן 

גם   וגם לא יתקבל לעבודה   3מתין  ימשרתו במעבדה הציבורית,  חודשים ללא פרנסה, 

 במעבדה הפרטית.  

 ההיבט המשפטי

הב .14 משרד  אשר  זה,  ומשרד  איסור  הפרטי  הבטחוןריאות  למעבדות  אותו  ות, הכתיבו 

 נעשה שלא כדין, בניגוד מובהק לעקרונות יסוד משפטיים. 

 פגיעה בחופש העיסוק 

בזכותם של   פגיעה חמורה ביותרפוגע  האיסור על מרשינו לעבוד במעבדות הפרטיות,   .15

עיסוק לחופש  בלתי.  מרשינו  היא  זו  חמורה  ר-פגיעה  לתכלית  ושלא  אויה מידתית 

 חופש העיסוק.  , המעוגן בחוק יסוד:בחופש העיסוק של עובדי המעבדות הציבוריות

שכר  .16 בתנאי  שנים  במשך  הציבוריות, מועסקים  המעבדות  עובדי  מרשינו  לעיל,  כאמור 

של   הרבה  וחשיבותו  השנים,  רב  נסיונם  האקדמית,  השכלתם  נוכח  בפרט  ירודים, 

רופא לכל  פינה  אבן  המהווה  המקצועי  ועליו   התחום  רפואית  לדיאגנוזה  הנדרש 

 ות מעבדה. להסתמך על בדיק

בהיקפים  .17 מעבדה  בדיקות  לבצע  מיידית  נדרשה  המדינה  הקורונה  נגיף  שפרץ  לאחר 

 נרחבים לשם גילוי נגיף הקורונה ומניעת התפשטות החולי בקרב האוכלוסייה. 

הזד  .18 הציבוריות  המעבדות  עובדי  של  בדרכם  נקרתה  העתים,  בצוק  כעת,  פז  הנה  מנות 

עד    –כך כולנו מקווים    –לתקופה קצרה    לשפר את תנאי השכר האומללים שלהם, ולו

 אשר נגיף הקורונה יובס ויעבור מן העולם.  

המעבדות   .19 עובדי  המעבדות הציבוריותמרשינו,  על  כלות  בעיניים  אפוא  מתבוננים   ,

כ  של  אדירה  תקציבית  בהשקעה  המדינה,  בידי  המוקמות  ₪.  מיליארד    4-הפרטיות 

גבלת, בהשלמת שכרם הדל באמצעות מרשינו יכולים למצוא מזור, ולו לתקופת זמן מו

 עבודה נוספת במעבדות הפרטיות. 

מרשינו,    אבל, .20 של  הכלכליות  ותקוותיהם  משרדי נכזבוציפיותיהם  שקבעו  בתנאי   ,

 הפרטיות. הבריאות והבטחון, האוסר על עובדי מעבדות ציבוריות לעבוד במעבדות 

ת הפרטיות לבדיקות קורונה  באינטרס הציבורי הכללי שהמעבדו  יעה הקשהמעבר לפג .21

הציבורי מהסקטור  ומיומן  מקצועי  אדם  כח  האיסור   ;יעסיקו  של  ישירה  תוצאה 
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כל   הציבוריות.  המעבדות  עובדי  מרשינו,  של  העיסוק  קשה בחופש  פגיעה  הוא  האמור 

להתפרנס   מרשינו  של  זכותם  נפגעת  כנו,  על  נותר  האיסור  מעבודתם עוד  בכבוד 

רב של שנים רבות בלימודים אקדמיים ובעבודה מקצועית ומקצועם, אותו רכשו בעמל  

, למרות שהם עומדים תנפגעת אפשרותם להתקבל לעבודה במעבדות הפרטיובתחום.  

בכל קריטריון מקצועי הדרוש כדי להתקבל לעבודה כעובד מעבדה במעבדות הפרטיות 

 לבדיקת קורונה. 

כך למשל, חופש העיסוק.   ד עוד בטרם נחקק חוק יסוד:וכר כזכות יסוחופש העיסוק ה .22

בג"ץ   המשטרה  1/49ראו  שר  נ'  ב  בז'רנו  פ"ד  זכה 1949)  80,  העיסוק  חופש  עקרון   .)

יסוד:  חוק  חקיקת  עם  נורמטיבית  ועליונות  חוקתי  עיגון  בג"ץ   לקבל  העיסוק:  חופש 

האוצר  1715/97 שר  נ'  בישראל  ההשקעות  מנהלי  פלשכת  )"ד  ,  פסקה  367(  4נא   ,14  

(1997 .) 

חופש העיסוק קובע כי כל אזרח ותושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק,  וד:חוק יס .23

מקצוע או משלח יד. הזכות לחופש עיסוק הוגדרה בפסיקת בתי המשפט באופן נרחב,  

ידי  על  לחברה  תרומתו  את  ולתרום  אישיותו  את  להגשים  הפרט  של  "חירות  בתור 

מא חירותהשקעת  יד.  במשלח  או  במלאכה  בעיסוק,  הסדרים   מציו  אם  נפגעת  זו 

ממנו   מונעים  פיזיים(  או  בעקיפין    –)נורמטיביים  או  רצונו    –במישרין  פי  על  מלפעול 

, פ"ד  לם נ' מנכ"ל משרד החינוך  5936/97ויכולתו": הנשיא א' ברק בפסק הדין בבג"ץ  

 (. 1999לפסק דינו של הנשיא ברק ) 4, פסקה 693( 4נג )

ה לעמוד בתנאים שנקבעו בפסקת ההגבלה אשר  במקרה של פגיעה בחופש העיסוק, עלי .24

חופש העיסוק; כלומר, צריך שהפגיעה תיעשה על פי חוק או לפי  לחוק יסוד:  4בסעיף  

חוק מכוח הסמכה מפורשת בו, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש. 

מעבד עובדי  על  האיסור  זה,  לבדיבמקרה  הפרטיות  במעבדות  לעבוד  ציבוריות  קות ות 

 קורונה, אינו עומד באף אחד מהתנאים שבפסקת ההגבלה בחוק היסוד.  

הסמכה   .25 איזושהי  קובעת  אינה  הראשית  ציבוריות החקיקה  מעבדות  מעובדי  למנוע 

פרטיות במעבדות  גם  הבריאות לעבוד  משרדי  ראשית,  בחקיקה  הסמכה  בהיעדר   .

רשאים   אינם  מינהליתוהבטחון  הנחיה  באמצעות  העיסוק  את  החלטה   להגביל  או 

בכפוף  לפעול  כיצד  המינהל  רשויות  את  להדריך  נועדו  מינהליות  הנחיות  מינהלית. 

לחקיקה הראשית, והן אינן יכולות ליצור יש מאין מגבלות חדשות על עיסוק, אשר לא 

 נקבעו בדין הראשי.  

, האיסור על עובדי מעבדות ציבוריות לעבוד במעבדות הפרטיות, אינו לתכלית כמו כן .26

יה ואינו מקיים את עקרון המידתיות. האיסור לא נועד לתכלית של ייחוד העיסוק ראו

המעבדות  שעובדי  מכיון  בתחום,  לעסוק  והכישורים  ההשכלה  את  לו  שיש  למי 

ת ונסיון מקצועי רב בעבודתם שרה נרחבהציבוריות עברו לימודים אקדמיים ורכשו הכ

 רבת השנים. 
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ככל שתכליתו של האיסור למנוע 'תחרות' על כח האדם בין המעבדות הציבוריות לבין  .27

המעבדות הפרטיות, הרי שזו תכלית בלתי ראויה. תפקידם של משרד הבריאות ומשרד 

כוועד העובדים של עובדי המעבדות, אלא לדאוג לאינ  טרסים של הבטחון אינו לשמש 

 הציבור הרחב. 

כמו כן, האיסור נשוא פנייתנו, אינו עומד במבחן המשנה השלישי של המידתיות, מכיון   .28

ולא נראית    –שהנזק שנגרם ממנו עולה עשרות מונים על כל תועלת שהוא עשוי להביא  

בכח  )שהוגבלו  הפרטיות  למעבדות  הן  בנזק  לעיל,  כאמור  מדובר,  ממנו.  תועלת  כל 

שביכולת לגייס(האדם  פרטיות  ן  מעבדות  הוקמו  )שלמענו  הרחב  לציבור  הן  בנזק   ,

לביצוע בדיקות קורונה בהיקפים נרחבים, אך נמנע מהמעבדות לגייס כח אדם מקצועי  

הציבוריות  המעבדות  עובדי  למרשינו  בנזק  והן  הציבוריות(,  המעבדות  מקרב  ומנוסה 

בכב להתפרנס  להם  לאפשר  שיכול  הצר  הפתח  עבורם  נחסם  ולו  אשר  זמן וד,  לפרק 

 מסוים עד שיעבור מהעולם נגיף הקורונה.  

כי תניה אשר מגבילה את חופש העיסוק מעבר לאינטרסים הלגיטימיים של  .29 יש לציין 

לסעיף   בהתאם  בטלה  היא  וככזו  הציבור,  תקנת  את  הנוגדת  תניה  הינה   30הצדדים, 

 .  1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

 הפליה פסולה

, בין עובדי מעבדות ציבוריות עליהם מפלה, בהפליה פסולההיותו  סול גם בהאיסור פ .30

האיסור   ירודים,  חל  שכר  בתנאי  לעבוד  להמשיך  עליהם  מעבדות ונגזר  עובדי  לבין 

 .  ויותר 2אשר יוכלו להשתכר פי  פרטיות

האחד  .31 אקדמית,  והשכלה  ותק  אותו  בעלי  מעבדה,  עובדי  שני  לקבלו.  שאין  מצב  נוצר 

, בעוד שחברו עובד במעבדה פרטית וישתכר זעוםת ומרוויח שכר  ה ציבוריעובד במעבד

 ויותר.  2פי 

בעדם  .32 וחוסם  הציבוריות,  המעבדות  עובדי  את  לרעה  מפלה  מכתבנו,  נשוא  האיסור 

במשמרות  ולו בשעות    –מלעבוד   במעבדות הפרטיות, לממש כהלכה את   –נוספות  או 

 ייעודם המקצועי, ולשפר את שכרם. 

כלשהי ליצירת הפליה כזו, ואין הצדקה לאסור על עובדי מעבדות א הצדקה  אין בנמצ .33

 ציבוריות להשלים הכנסתם בעבודה נוספת במעבדות הפרטיות. 

לא  .34 מלכתחילה  אם  גם  שלו,  התוצאתי  בהיבט  מפלה  הוא  שנקבע,  האיסור  זה,  באופן 

הציבו המעבדות  עובדי  בין  להפלות  והבטחון  הבריאות  משרדי  של  כוונתם  ריות היתה 

 בדי המעבדות הפרטיות. לעו

חוקתית  .35 כזכות  גם  והוכר  הדמוקרטי,  משטרנו  של  אפו  מנשמת  הוא  השוויון  עקרון 

יסוד: בחוק  לכבוד  מהזכות  וחירותו: הנגזרת  האדם  התנועה   6427/02בג"ץ   כבוד 

(. ההכרה החוקתית בזכות  2006)  619(  1, פ"ד סא )לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת
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מענ לעיללשוויון,  משנהיקה  המינהלי  במשפט  ההפליה  החובה  -ת  שהרי  תוקף. 

המינהלית לנהוג בשוויון נרחבת אף יותר, ומתייחסת גם למצבים שבהם ההפליה אינה 

ברק דפנה  מקרית:  או  אקראית  היא  ולעתים  פסולים  מטעמים  משפט ארז  -נובעת 

 .  "(ארז-ברק)להלן: " 678, כרך ב' –מינהלי 

להפל .36 שאין  הוא  יסוד  שכלל  בין  ואין ות  שווים,  בין  להפלות  "אין  זה  ובעניין  ווים, 

בג"ץ   מהאחר":  שנשלל  מה  את  לאחד  הכללי  585/01להעניק  המטה  ראש  נ'  , קלכמן 

 (.  2003) 694( 1פ"ד נח )

בכדי לקבוע שמדיניות מסוימת היא מפלה, אין צורך שהנורמה הלכה פסוקה היא, כי   .37

ש מפלה  כוונה  שתוכח  או  מפלה,  תהיה  קובעי  עצמה  שבמבחן ל  בכך  די  המדיניות. 

שווים בין  ומפלה  שונה  ביחס  מדובר  למשלהתוצאה  ראו  בעמ'  ארז-ברק:  .   ,699 

נ' ממשלת ישראל  3800/02; בג"ץ  וההפניות שם -ו  46,  42(, פסקאות  22.5.2012)  נסר 

 . (2012)  44( 2, פ"ד סה )ח"כ זהבה גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה 466/07; בג"ץ 50

ויש    אין  מקרה זה. כך ב .38 חולק כי כל עובדי המעבדות משתייכים לאותה קבוצת ייחוס 

מעבודה  להתפרנס  ציבוריות  מעבדות  מעובדי  המונע  האיסור  כשווים.  בהם  לראות 

הרי  להפלות,  היתה  לא  תכליתו  אם  גם  קורונה,  לגילוי  הפרטיות  במעבדות  נוספת 

צי מעבדות  עובדי  בין  הפליה  יוצר  הוא  התוצאה  לשבמבחן  מעבדות בוריות  עובדי  בין 

 פרטיות. 

הפליה  .39 היא  מרשינו,  של  ובפרנסתם  בכיסם  במישרין  הפוגעת  זו,  תוצאתית  הפליה 

וחמורות.   קשות  במעבדות שתוצאותיה  גם  פוגעת  זו  תוצאתית  הפליה  ועוד,  זאת 

הפרטיות עצמן, שנאסר עליהן להעסיק עובדי מעבדות ציבוריות מיומנים; וכן ההפליה  

בור הרחב אשר למענו נועדה ההרשאה למעבדות הפרטיות לבצע וגעת בציהתוצאתית פ

 בדיקות קורונה בהיקפים נרחבים ובלו"ז קצר.  

ביטול התנאי האוסר על המעבדות   –על מנת לתקן את ההפליה, מתבקש המובן מאליו   .40

 הפרטיות לבדיקות קורונה לקלוט לשורותיהן עובדי מעבדות ציבוריות.  

 ת זרותשיקולים זרים, מטרו

נראית כ .41 לא  המעבדות   אמור  עובדי  של  עיסוקם  בחופש  לפגוע  כלשהי  הצדקה 

 הציבוריות, ולהפלותם לרעה לעומת עובדי מעבדות פרטיות. 

הרשויות בכוח יתר, בהיותן ריבון, שימוש  אין זאת אלא שהאיסור הנ"ל התקבל עקב   .42

זרות  מטרות  להשיג  מעסיק  כדי  הבריאות    –  של  מעבמשרד  למנוע  של  המבקש  ר 

 דים ציבוריים לשוק הפרטי. עוב

למנוע מעובדי מעבדות ציבוריות   –משרד הבריאות ומשרד הבטחון    –החלטת הרשויות   .43

את  הקובע  ריבון,  הרשויות  של  היותן  מתוקף  נתקבלה  הפרטיות,  במעבדות  לעבוד 

 הכללים לכניסת מעבדות פרטיות לשוק בדיקות הקורונה. 
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כריבון, .44 והבטחון,  הבריאות  ו  משרדי  הפרטניים רשאים  הכללים  את  לקבוע  מוסמכים 

לפיהם ייבחרו במכרז המעבדות הפרטיות לבדיקות קורונה. כללים אלה נועדו להגשים  

מסוגלות   תהיינה  אשר  הפרטיות  המעבדות  בחירת  הדברים:  שביסוד  המטרה   –את 

 לבצע בדיקות קורונה בהיקפים נרחבים ובטווח   –מבחינה מקצועית, מינהלית, כלכלית  

 צר. זמנים ק

כללים   .45 לקבוע  והבטחון,  היו משרדי הבריאות  לעיל, רשאים  בטווח השיקולים האמור 

 מפורטים לבחירת המעבדות הפרטיות ולעבודתן, כפי שנעשה במכרז והוראותיו. 

בדיקות   .46 ביצוע  להבטיח  בכדי  והבטחון,  הבריאות  משרדי  של  השיקולים  שטווח  אלא 

קצר ובלו"ז  נרחבים  בהיקפים  כקורונה  אינו  הבריאות ,  משרד  של  שיקולים  ולל 

 כמעסיק. 

משרד הבריאות מעסיק עובדי מעבדות בסקטור הציבורי, ובתור מעסיק מחויב משרד   .47

הבריאות לקיים את הסכמי העסקת עובדיו, לשלם את שכרם, לדאוג לתנאי העסקתם 

 וכיוצא באלה. 

ניתנה קורונה,  הסמכות לקבוע כללים למכרז למעבדות הפרטיות לבדיקות  דא עקא,   .48

למשרדי הבריאות והבטחון על מנת להסדיר ביצוע בדיקות קורונה בהיקף רב ובלו"ז  

קצר, ולא על מנת לשרת את האינטרס של משרד הבריאות כמעסיק החושש מבריחת 

 . עובדיו לזרועות מעסיקים אחרים

כריבון, הכת .49 והבטחון,  כי משרדי הבריאות  נראה  לעין,  יבו  באין סיבה אחרת הנראית 

איסור הנ"ל, כדי להגן על האינטרסים של משרד הבריאות כמעסיק, דבר הפסול את ה

להשתרבב הואיל    –מיסודו   אמורים  לא  הפרטיות,  למעבדות  התנאים  ובקביעת 

שביסוד  למטרה  זרים  שיקולים  הם  ואלו  כמעסיק,  הבריאות  משרד  של  שיקולים 

 . קביעת הכללים למעבדות הפרטיות לבדיקות קורונה

ת המפעילה את שיקול דעתה, אסור לה לשקול שיקולים זרים או לפעול ת מינהלירשו .50

. שיקול הדעת של הרשות המינהלית לעולם אינו מוחלט, אלא מוגבל. למען מטרה זרה

שיקולים  על  ובהתבסס  מסוימת,  למטרה  מופעלים  דעת  שיקול  וכל  סמכות  כל 

ו השיקולים המטרה א  מסוימים, הנלמדים מהחוק המסמיך את הרשות לפעול. כאשר

הם כאלה, שהחוק המסמיך אינו מתיר לפעול למענם או על יסודם, ייאמר, כי המטרה  

בבג"ץ   ברק  א'  השופט  כדברי  לחוק.  זרים  השיקולים  ראש    1/88,  953/87או  נ'  פורז 

אביב   תל  )יפו  –עיריית  מב  פ"ד   ,2  )309  ,324  " פורז)להלן:  שיקול  "(בג"ץ  חייב   ..."  :

השלטוני בח  הדעת  החוק  לקחת  של  אמותיו  לדל"ת  הנופלים  שיקולים,  אותם  שבון 

דעת. שיקול החורג ממטרותיו של החוק המסמיך הוא -המסמיך אותו להפעיל שיקול

 כן פסול, ואין הרשות השלטונית רשאית להתחשב בו".  -שיקול זר, ועל

לחוק   .51 הזרים  שיקולים  על  או  מטרות  על  המבוססת  הרשות  של  פעולה  או  החלטה 

היהמ למשל: סמיך,  ראו  בטלות.  ודינה  הרשות,  של  סמכותה  לתחום  מחוץ  פעולה  א 
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בעמ"מ   כהן  י'  הביטחון  1/82השופט  שר  נ'  )קוואסמה  לו  פ"ד  "בית  670,  666(  1,   :

עיני הרשות  נגד  משפט זה פסק במספר רב של מקרים, שגם כאשר המטרה, העומדת 

פי הדין -סמכותה עללהשתמש בבפעולתה, היא מטרה רצויה וטובה, אין הרשות יכולה  

המטרה  אם  לפעול.  הוסמכה  היא  שבשבילה  מטרה,  אותה  לקידום  ורק  אך  אלא 

שלשם  המטרות,  בתחומי  היתה  לא  סמכותה,  את  הפעילה  הרשות  שלשמה  העיקרית, 

 פי החוק, תיחשב פעולת הרשות כחריגה מסמכות". -השגתן הוסמכה הרשות לפעול על

לפ .52 הרשות  רשאית  שלשמן  והשהמטרות  אינם  עול,  לשקול,  רשאית  שהיא  יקולים 

המסגרת  את  שמהווים  והמטרות  השיקולים  המינהלית.  הרשות  ידי  על  נקבעים 

א'  השופט  כדברי  המסמיך.  מהחוק  תמיד  נלמדים  הרשות  של  הדעת  שיקול  להפעלת 

בעמ'  פורז  בבג"ץברק    ,324" את  :  לעצמה  לעצב  חופש  השלטונית,  לרשות  לה,  אין 

ה שלשמן  רשאיתהמטרות,  שיקול  יא  את  שיקול-להפעיל  מכוח -דעתה.  המופעל  דעת, 

החוק, חייב להתקיים במסגרת המטרות שהחוק קבען, ובמסגרת זו בלבד. אפילו נאמר 

בדבר חקיקה במפורש, כי שיקול הדעת הוא מוחלט, הרי גם אז מתפרש שיקול הדעת 

 ו". קת סמכותכמחייב את בעל הסמכות לפעול לשם הגשמת מטרות החקיקה שמהן יונ

החיקוק המסמיך לקיים בדיקות קורונה בידי המעבדות הפרטיות, הוא תקנות בריאות  .53

התש"ף שעה(,  )הוראת  רפואיות(  )מעבדות  "  2020-העם  השעה)להלן:  אשר הוראת   ,)"

התשל"ז רפואיות(,  )מעבדות  העם  בריאות  לתקנות  תיקון  שעה  כהוראת   1977-הוסיף 

רפואית מעבדה  לנהל  הותר  של לביצוע    ולפיו  שנקבעה  לתקופה  וזאת  קורונה  בדיקות 

ימים. תקנות הוראת השעה נקבעו בידי שר הבריאות בתוקף סמכותו לפי פקודת   180

העם,   התשכ"ח1940בריאות  עסקים,  רישוי  וחוק  חוק 1968-,  גם  נחקק  אלה,  לצד   .

-"ףנגיף הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים(, התש  –הארכת תקופות )הוראת שעה  

2020.  

הבריאות  .54 משרד  של  סמכותו  לגבי  דבר  וחצי  דבר  בהם  אין  אלה,  מסמיכים  חיקוקים 

משפט  בתחום  אחרים  מדינים  סמכויותיו  יונק  כמעסיק,  הבריאות,  משרד  כמעסיק. 

 העבודה, הסכמים קיבוציים וכיוצא באלה.  

נשוא מכתבנו,  האיסור  לפיכך,   .55 זרפסול מחמת  שנקבע  ל השיקו  –  זרהומטרה    שיקול 

פתיחת והתנאים שנקבעו לשהשתרבב לתוך ההחלטה    –ד הבריאות כמעסיק  של משר

בתוקף  , שהיא החלטה שהתקבלה במשרדי הבריאות והבטחון  השוק למעבדות פרטיות

 .  סמכותם להסדיר קיומן של מעבדות פרטיות לבדיקות קורונה

 סבירות ההחלטה -אי

פנייתנו, .56 נשוא  האוסר  עקב    התנאי  עובדי  ההחלטה    סבירות-חוסרפסול  על  לאסור 

 מעבדות ציבוריות לעבוד במעבדות הפרטיות. 
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הציבוריות,   .57 המעבדות  עובדי  של  עיסוקם  בחופש  פוגע  האוסר  שהתנאי  רק  פוגע  לא 

מפלה אותם לרעה, ומהווה שיקול זר ומטרה זרה, אלא  באפשרותם להתקבל לעבודה,  

 סבירות מהותית בקביעת האיסור האמור. -שקיימת אי

ע .58 המעמקצוע  בתחוםובדי  הוא  בסקטור .  הרפואי  בדות  גם  לעבוד  מותר  לרופאים 

הפרטי, וכך גם לאחיות. אין כל הצדקה הנראית לעין, לבודד לרעה את עובדי המעבדות 

אי בכך  יש  הפרטי.  בסקטור  גם  לעבוד  בלבד  עליהם  ולאסור  סבירות -הציבוריות, 

 מהותית. 

ציבור .59 מעבדות  שעובדי  מכך  חושש  הבריאות  שמשרד  וככל  יעדיפו  אם  בצדק   –יות 

במשמרות   –מבחינתם   עבודתם  לעומת  הפרטיות,  במעבדות  נוספות  במשמרות  לעבוד 

הציבור במעבדות  הרי  נוספות  שיות,  הראוי  הבריאות  שמן  אלה   יקבעמשרד  לעובדים 

שכר   למעבדות והעסקה  תנאי  עובדים  למעבר  האפשרות  את  יקטינו  אשר  הולמים, 

 יאות, כמעסיק. הפרטיות. הדבר הוא בידי משרד הבר

ואולם אין זה בגדר הסביר, שמשרד הבריאות, עקב חשש מתחוור שכזה, במקום לשפר  .60

הצי המעבדות  עובדי  של  שכרם  לחמם את  את  ולהרוויח  לצאת  עליהם  יאסור  בוריות, 

 במעבדות הפרטיות.  

פנייתנו,   .61 נשוא  האוסר  לתנאי  כלשהי  הצדקה  להיות  יכולה  נמצא   ולפיכךלא  התנאי 

 הסבירות, וככזה דינו להתבטל.   מחוץ למתחם

 סיכום

הפרטיות  .62 למעבדות  שנקבע  התנאי  ביטול  על  להורות  נבקשכם  לעיל  האמור  כל  לנוכח 

קורונה, אשר אוסר עליהן לקלוט עובדי מעבדות ציבוריות. נבקשכם להודיענו לבדיקות  

 ימים.  15על כך בכל הדחיפות ובתוך 

 מרשינו בנושא. אין לראות באמור לעיל כממצה את כל טענות  .63

 

 

 

 , ובברכה בכבוד רב 

 

 עו"ד    , כץ ליאור  
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