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 2020דצמבר  15 שלישי יום

 לכבוד

 בית הדין הארצי לעבודה

 תחום נציגי ציבור ומומחים רפואיים

 , ירושלים20קרן היסוד 

 limore@court.gov.il , מייל: 6497722-02פקס: 

 

בבריאות הציבור ברשימת המומחים מטעם בתי שילוב מומחים לוטה, מכתב איגוד רופאי בריאות הציבור בנושא: 

 הדין לעבודה

 

בריאות בחוות דעת על ידי מומחה כתיבת מכתב הבהרה לגבי עמדת איגוד רופאי בריאות הציבור בנושא הנדון: 

 לאפידמיולוגיה סביבתיתבשאלות הקשורות הציבור 

 

לתחום מומחיותו, איגוד רופאי בריאות  כשם שכל רופא יכול לחוות את דעתו בפני בית המשפט בעניינים שנוגעים

הציבור סבור כי חוות דעת רפואית ראויה והוגנת, בנושאים שהם בליבת מקצוע בריאות הציבור, על ענפיו השונים, 

יכולה להינתן על ידי רופא בעל מומחיות בתחום. לא זאת, אף זאת, ישנם מקרים מורכבים, בהם יש מקום לחוות דעת 

חה בבריאות הציבור, אשר יהיה מסוגל לרדת לעומקם של הדברים ויידע להסביר את הידע משולבת על ידי מומ

המדעי הקיים בעת מתן חוות הדעת, על מורכבויותיו המתודולוגיות, בצורה מיטבית, כאשר מומחה נוסף, 

שיפה לתוצאה, מהדיסציפלינה הרלוונטית ברפואה, ידע לקשור בין חוות הדעת הכללית לגבי קשר סיבתי אפשרי בין ח

לבין המקרה הפרטי נשוא התביעה המשפטית, תוך התייחסות למכלול ההיבטים הקליניים של הפרט, שרלבנטיים 

 לסוגיה עליה נסובה חוות הדעת.

מומחה בברה"צ הוא רופא בעל ידע מעמיק באפידמיולוגיה, שאמון על המתודולוגיה המחקרית, ולכן יכולתו מצויינת 

כאשר מטבע המחקר המדעי, קיימות עדויות סותרות, בעד ונגד קשר סיבתי אפשרי, וטיבן של  בברירת הבר מן התבן,

עדויות אלו נגזר מטיב המחקר והמידע שהולידו אותן. יכולתו של המומחה בבריאות הציבור היא לבחון מגמות 

הפרסומים, ולקבוע בתחלואה לאורך הזמן, לנתח ולהסיק בכלים אפידמיולוגיים משמעויות מתוך שלל המחקרים ו

קביעות בנוגע למהימנות פרסומים מדעיים ומשקלם האפשרי כחלק מן הפרדיגמה המדעית המקובלת, אשר על 

 בסיסה ניתן לקבוע סבירות לסיבתיות.

מובן כי איננו שוללים את תוקף קביעתם של מי מחברינו הרופאים ואת יכולתם לכתוב חוות דעת רפואיות בתחומי 

בר עלול להשתמע, לכאורה, מן המסמכים שצורפו, לא זו הייתה כוונת המסמך. איגוד רופאי מומחיותם. אם הד

בריאות הציבור פועל כיום בשיתוף עם עמיתינו מדיסציפלינות משיקות, כגון רופאים המומחים ברפואה תעסוקתית, 

צות האיגוד בנוגע למתן כדי לגבש נייר עמדה משותף, אשר יונח בפני בית המשפט הנכבד ויבהיר את עמדות והמל

 חוות דעת מקצועיות בתחומים שיש בהם נגיעה לבריאות הציבור.

 

 בכבוד רב,

 ועד איגוד רופאי בריאות הציבור

 העתק:

 yehudaha@nioi.gov.il,  6463461-02, מוסד לביטוח לאומי, העו"ד יהודה הריס
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