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 שלום רב,

 התנהלות משרד הבריאות בנוגע להתבטאויות של עובדים מהמגזר הערביהנדון: 
 17.5.2021מיום לנציב שירות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה מכתבכן  סמך:

 

, על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לטיפולי, והריני להשיבכןהועברה  שבסמך ןפנייתכ

 כדלקמן. חוקתי(, מר רז נזרי,-)ציבורי

מהמגזר בפנייתכן שבסמך הלנתן על מכתבי שימוע שנשלחו לעובדי משרד הבריאות  .1

 .  לכאורה פוגעניות וגזעניות , בגין התבטאויותהערבי

אין ככל זכות יסוד, כידוע,  ערך יסוד בחברה דמוקרטית. אולםחופש הביטוי הוא  .2

יש צורך באיזון בין זכות היסוד החוקתית לחופש ביטוי מחד ו המדובר בזכות מוחלטת,

ובין חשיבות שמירת אמון הציבור בשירות הציבורי מאידך. איזון זה נערך כל העת 

 במסגרת דיני המשמעת, וכך נעשה גם בענייננו.

מקרים המצוינים ל ביחסנעדכן  ע מסמרות באשר לכל מקרה ומקרה,מבלי לקבו

הגיעו לידיעת מנכ"ל משרד הבריאות ראיות ש , כי נמסר לנו ממשרד הבריאותןבמכתבכ

של עובדי המשרד, התבטאויות שלאור חומרתן  , לכאורה,להתבטאויות חמורות מאוד

שימוש  לשקולנכ"ל המשרד כי יש ולאור האירועים האחרונים שהתרחשו במדינה, סבר מ

להשעות בהשעיה דחופה את העובדים. עובדים אלו זומנו  1בסמכות הנתונה לו כדין

לשימוע, ובו ניתנה להם ההזדמנות לשטוח בפניו את טענותיהם, הן במישור העובדתי והן 

 במישור המשפטי, כל מקרה לגופו. 
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נציבות שירות המדינה, ולפי  בעקבות פנייתכם, קיימנו שיח עם משרד הבריאות ועם .3

לשימוע גם עובדים יהודים במסגרת זו זומנו בניגוד לנטען במכתבכן, הנמסר לנו  עולה כי 

לפי  בכל מקרה לגופו , והמבחן אם לזמן עובד לשימוע נעשהשלהם בעקבות התבטאויות

מבדיקתנו  לא לפי זהות המתבטא. נציין, כיודאי מהות ההתבטאות ומידת חומרתה, ו

רדיפה כלפי עובדים אין יסוד לטענתכן לפיה ישנה כי  ,עלה מול הגורמים הרלוונטיים

 או אכיפה בררנית.  מהמגזר הערבי

  הנעשתה עבוד ןבין היתר בעקבות פנייתכ מעבר לאמור, נבקש להביא לידיעתכן, כי .4

מים בנציבות שירות המדינה בהתייעצות עם משרד המשפטים לחידוד הנהלים הקיי

שיש לשקול בעת קבלת המהותיות אמות המידה הכללים הפרוצדורליים ו ולגיבוש

החלטה באשר לקיום הליך משמעתי נגד עובד מדינה בגין התבטאויות. אמות המידה 

והן כוללות  של הגורמים הרלבנטיים השונים, נועדו לסייע בהפעלת שיקול הדעת

תבטאות, ולתפקידו של העובד. אמות לאופן התבטאות, לתוכן הה , בין היתר,התייחסות

והן מצורפות  2,המידה הועברו לכלל המשרדים ופורסמו באתר נציבות שירות המדינה

  למכתבי זה.

, בשים לב לאמות ידי משרד הבריאות-החלטות סופיות לאחר השימוע יתקבלו עלברי, כי  .5

 האמורות.  המידה

 

 

 

 ,בברכה

 דאו, עו"דאהוד לנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוקתי(-רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי העתקים: עו"ד

 מנהלי(-, ייעוץ וחקיקה )ציבוריעו"ד דני חורין

 עו"ד גיא דוד, ראש אגף המשמעת בנציבות

 חוקתי(-איל זנדברג, ייעוץ וחקיקה )ציבוריעו"ד 

 חוקתי(-אלעד, ייעוץ וחקיקה )ציבורי-עו"ד אבינעם סגל

 מינהלי(-חקיקה )ציבוריצבי, ייעוץ ו-עו"ד ד"ר עמרי בן

 חוקתי(-עו"ד גאל אזריאל, ייעוץ וחקיקה ) ציבורי
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