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 לכבוד   לכבוד
 חה"כ יואב גלנט חה"כ יולי אדלשטיין 

 שר החינוך  שר הבריאות
 ירושלים  ירושלים

 שלום רב, 

 קורונהנגד התניית החזרה של מורות ומורים לעבודה בחיסון  הנדון:

לאסור על מורות ומורים לחזור  ,אליך בעקבות המלצת קבינט המומחים הלאומי לקורונהאנו פונים 

דרישה מעין זו, ככל שתיקבע, עתידה לפגוע באורח . כל עוד לא קיבלו חיסון קורונהבכיתה ללמד 

ועידוד לשמש אמתלה אף , ומידתי בזכויות היסוד לאוטונומיה ולפרטיות של מורות ומוריםשאינו 

בסיס חקיקה על  יכולה להתקבל רקזו  דרישה מעין דומות מצד מעסיקים בשוק הפרטי.לדרישות 

 תשתית עובדתית מלאה, ותוך בחינת הצורך וחלופות למזעור הפגיעה.על בסיס מפורשת, 

בהתאם לדיווחים בתקשורת, קבינט המומחים המליץ לממשלה לאסור את החזרה לכיתות של  .1

גד קורונה. במקביל הגיעו אלינו דיווחים ראשונים על מקומות נ לא חוסנומורות ומורים כל עוד 

 עבודה מחוץ למערכת החינוך, שמעמידים תנאי דומה בפני עובדותיהן ועובדיהן. 

הזכות לפרטיות ולאוטונומיה, וזה מכבר ההחלטה האם לקבל חיסון אם לאו מצויה בליבת  .2

דעקה נ' בית  2781/93ע"א " )ולכל אדם חירות מפני התערבות בגופו ללא הסכמתנקבע, כי "

 (. (1999) 526( 4, פ"ד נג)החולים "כרמל" חיפה

ליתן טביעת אצבע לצורך עובדות על כפיית בית הדין הארצי לעבודה אסר , קלנסווהבפרשת  .3

לכל אדם, " :שלהן יסודהבזכויות , וזאת לנוכח הפגיעה הפעלתו של שעון נוכחות ביומטרי

לרבות עובד, הזכות שלא להיעתר לדרישה של אחר, לרבות מעסיק, להתערבות כלשהי בגופו, 

עובדות החינוך על ידי העירייה למסור  כפיית"; "לרבות נטילת טביעת אצבע, ללא הסכמתו

טביעת אצבע לשם שימוש בשעון הביומטרי, תוך איום )ומימושו( לשלול את שכרן אם לא יעשו 

כן, מגלמת בתוכה פגיעה שלא כדין בזכותן לפרטיות ובזכותן לאוטונומיה על גופן, ומהווה הפרה 

עסק )ארצי( ) ".מוטלות עליה כמעסיקהמצד העירייה של חובות תום הלב וההגינות המוגברות ה

 ((.15.3.2017) 89-ו 112, פס' הסתדרות העובדים החדשה נ' עיריית קלנסווה 7541-04-14

וחומר בענייננו. ניסיון להפעיל  למותר לציין, שקביעותיו הללו של בית הדין לעבודה חלות מקל

לחצים על עובד, עד כדי הרעה בתנאי עבודתו, כדי ש"יסכים" לקבל חיסון, מהווה פגיעה חמורה 

 .  בזכויותיו

פגיעה אין חוק שמקנה סמכות לפעול ברוח המלצתו האמורה של קבינט המומחים. בענייננו,  .4

ואינה יכולה  ,ת להיות מעוגנת בחקיקהבזכויות יסוד של מורות ומורים ושל עובדים בכלל חייב

רעועה כמו זו  תשתית עובדתיתשמתקבלת על יסוד נמהרת להיות פרי החלטה מנהלית 

יתקיים שככל שהכנסת תתבקש לאשר חקיקה מסמיכה כאמור,  ,יש להניח ולקוות  שבענייננו.

http://www.acri.org.il/
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https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-14-04-7541-44.htm#_ftn10
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הרלבנטיות לאחר בחינה של מכלול העובדות ק רכרעה הותתקבל למנטרי, ציבורי ופרדיון 

 . ריםוהיוועצות עם ארגוני המו

מעבר לעקרון החוקיות, רשות מנהלית שמבקשת לפגוע בזכויות יסוד, חייבת להקדים ולהרים  .5

כך, למשל, . שפגיעתן פחתה, ובאשר להעדר חלופות מידתיות הפגיעהבאשר לנטל השכנוע את 

לפחות בשלב הנוכחי, לא ברור הקשר הרציונלי, ככל שקיים, בין הפגיעה לבין האינטרס הציבורי 

של חוסר מובהקות הנסיבות הבהינתן הן זאת  ה על בריאות הבאים בשערי בית ספר.של הגנ

הדבקה )להבדיל ממניעת תחלואה קשה של למנוע החיסון באשר ליכולתו של ודאות מדעית, 

מהווים שעה שהם התלמידים עצמם אינם צפויים כלל להתחסן, בהינתן שהן והמקבלים אותו(; 

 . ובשונה מהמורים, גם מתקשים לעמוד בכללי הריחוק החברתי, כחים בבתי הספרואת עיקר הנ

לא למותר לציין, שאפילו מערכת הבריאות השאירה את ההחלטה אם לקבל חיסון נגד קורונה  .6

לשיקול הדעת המלא של כל עובדות ועובדי מוסדות הבריאות השונים; לנוכח זאת, החלטה 

 וקשית. לנהוג אחרת כלפי המורות והמורים היא לכל הפחות מ

קשר רציונאלי בין האינטרס החשוב של בריאות מצביע על אמפירי ש בנמצא מידעאין הנה כי כן,  .7

נגד קורונה,  ולמצער, קשר כזה, ככל מורות ומורים לקבל חיסון הציבור לבין היוזמה לחייב 

ככל שהממשלה תאמץ שקיים, הוא זניח ואינו יכול להצדיק את הפגיעה בזכויותיהן. חמור מכך, 

משום את ההמלצה ותנסה  למנוע חזרה לעבודה של מורים ומורות שלא התחסנו, יהיה בכך 

, על יסוד תמריץ והדחה של מעסיקים אחרים במשק לדרוש מעובדותיהן ועובדיהן להתחסן

 . עוד יותרהנחות ספקולטיביות 

או , להימנע מהטלת סנקציות נט המומחיםקבי תהמלצאת לדחות  לאור האמור לעיל נבקשכם .8

שלא יתחסנו, ולהבהיר זאת באופן שימנע מדרון חלקלק של ההוראה על עובדי הפעלת לחצים 

  זו.מעין דרישה פסולה ונעדרת בסיס בפני עובדיהם ם ימעסיקים המציב

 בכבוד רב ובברכה,

 עו"ד מיכל תג'ר, עו"ד אבנר פינצ'וק,
 

 עו"ד יחיאל שמיר, יועמ"ש : העתק
 ההסתדרות הכללית החדשה של העובדים


