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 שלום רב,

 
 בטענה לרדיפה פוליטית כלפי עובדים ערבים במשרד הבריאות כןפניית הנדון:

 
 

רדיפה פוליטית כלפי עובדים ערבים במשרד הנושא את הכותרת " 16.5.21מכתבכן מיום  (1

 "על מנת למנוע ציד מכשפות של עובדי מדינה ערבים הבריאות ודרישה לחידוד הנחיות

 ל ידי נציב שירות המדינה לטיפולי.הועבר ע

"ציד מכשפות" ראשית אבהיר, כי בניגוד לנטען במכתבכן, לא מתקיים בשירות המדינה  (2

, כמו גם ההאשמה באבחנה על רקע כנגד עובדים כלשהם ועצם השימוש במונח שכזה

 ם.מימקומ הינם לאום,

, לרבות מגבלות דינהכידוע, על עובדי מדינה חלות מגבלות שונות מכח היותם עובדי מ (3

 .יין חופש הביטוי, החלות על הכלל . זאת, מעבר להגבלות הכלליות בענעל חופש הביטוי

בכך, כמו בעניינים  בדי המדינה גם מחוץ למקום העבודה.מגבלות אלו חלות על עו

 נוספים, נבדלים עובדי המדינה מעובדים בשוק הפרטי.

חוק שירות המדינה )סיוג פעילות גון חלק מהגבלות אלו נקבעו בהוראות חוק, כ (4

, המגביל את חופש הביטוי של עובד המדינה 1959כספים(, התשי"ט  מפלגתית ומגבית

 םהעוסקי, 42.3ר, כגון פרקים בתחום הפוליטי. חלקן נקבעו בהוראות שונות בתקשי"

בהגבלת חופש הביטוי  לתקשי"ר, העוסק 42.5 -ו בהגבלת חופש הביטוי בתחום הפוליטי

 ביקורת כלפי הכנסת, הממשלה ועוד. בנושא מתיחת

בר לאמור, חל על עובדי המדינה האיסור הכללי להתנהג התנהגות העלולה לפגוע מע (5

לחוק שירות ( 3)17בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות המדינה, כאמור בהוראות הסעיף 

 .)להלן: "חוק המשמעת"( 1963 –המדינה )משמעת(, תשכ"ג 
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מוחמד ג'מיל שמא  259/96ער"מ לעניין זה ראו גם פסיקתו של בית המשפט העליון ב  (6

 :נגד מועצה מקומית תמרה

הוא כי המעמד של עובד הציבור נושא עמו מערכת של  "מן המפורסמות

למעמד זה. יש חובות המעוגנות בחיקוקים, יש  זכויות וחובות מיוחדות

כוללות את מצוות  שנקבעו בהלכה ויש הנובעות מחוזה העבודה. הן

 המשמעת, את חובת הנאמנות, את האיסור לקבל מתנות בקשר לעבודה, את

ועוד. ויש בהן המשליכות גם על חופש  המגבלות על פעילות מפלגתית,

כאשר אדם נעשה עובד הציבור, הוא מקבל  הביטוי של עובד הציבור. אכן,

 על עצמו, בין יתר החובות, גם מגבלות על חופש הביטוי.

מגבלות אלה משקפות את היחס הראוי בין העובד לבין מעביד בדרך כלל, 

ידי -לכך, הן נדרשות עלבמיגזר הפרטי. אך, בנוסף  בשירות הציבורי כמו

 הולמת של השירות הציבורי" האינטרס הציבורי בתיפקוד ראוי ובתדמית

נ' נציב  ג'והיינה חוסיין 647/08ראו פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע כן 

 :לפסק הדין 12ובמיוחד פסקה  שירות המדינה

אין לקבל את טענת העובדת כי אין להשעותה מן הטעם שהתבטאויותיה ...

באירוע לא היו במסגרת העבודה. כללי המשמעת לפי חוק המשמעת חלים 

על עובד המדינה, בין אם ביצע את העבירה במסגרת עבודתו הרגילה, או 

בתחום אחר עליו חלים אותם כללים. אף אין "הכרח בקיום קשר בין מהות 

ת הרגילות של העובד לבין העבירה שבעטייה הוחלט על ההשעיה. הפונקציו

ההשעיה באה למנוע פגיעה מתמשכת במשמעת, פגיעה, שסיבתה בעבירה 

המשמעתית המיוחסת לעובד ולמהותה, ולאו דווקא לקשר בין הפונקציות 

הרגילות של העובד לבין העבירה. האפקט המשמעתי שבהשעיה נובע 

מביצועה במסגרת דל"ת האמות של תפקידו מאופייה של העבירה ולא 

 "הרגיל של העובד

 

 שפירו נגד נציב שירות המדינה ןגדעו 86/5עש"מ הדברים הובהרו אף במסגרת 

לאור השימוש הרב ברשתות החברתיות, ולאחר שמספר עובדי מדינה עמדו לדין  (7

 17/88בד"מ משמעתי בגין התבטאויות לא ראויות ברשתות החברתיות )ראו למשל 

(, נציבות שירות המדינה נ' לובנא זועבי 18/67בד"מ , נציבות שירות המדינה נ' ענת לוי

המשמעת חוזר המבהיר את המגבלות על התבטאויות של עובדי המדינה,  הוציא אגף

mailto:mishmaat@csc.gov.il
http://www.csc.gov.il/
http://www.facebook.com/Civil.service.Israel?ref=hl


 מדינת ישראל
 נציבות שירות המדינה

 אגף המשמעת 
 
 

  
 074-7699160, ירושלים טל. 3גוריון, רחוב קפלן -בן קרית

 074-7699590 פקס. 91340ירושלים  34076 ד"ת

 www.csc.gov.il: ברשת מ"נש           mishmaat@csc.gov.il :כתובתנו במייל  

 נציבות שירות המדינה -חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 32/2019 מס' משמעתחוזר  –לרבות בכל הנוגע להתבטאויות ברשתות החברתיות 

 .1התבטאויות עובדי מדינה ומניעת גזענות

בהקשר זה נבהיר, כי התבטאות במרחב הוירטואלי איננה בגדר התבטאות במרחב  (8

גם אם מדובר בדפים אשר הוגבלו על ידי המשתמש לחברים בלבד, שכן מרגע הפרטי, 

וכאמור, ההגבלות שנקבעו בדין דברים. הפרסום אין למפרסם שליטה לאן יגיעו ויופצו ה

 ביחס לעובד מדינה חלות גם על התבטאויות במרחב הוירטואלי.

אלימות המתרחשת האכן, לאור המצב השורר בימים האחרונים במדינת ישראל, לרבות  (9

ו הבהרנו כי בכוונתנו ברחובות מדינתנו, מצא הח"מ להוציא חוזר משמעת במסגרת

ו יעודדו תמיכה במעשי למצות את הדין עם עובדי מדינה שיתבטאו בצורה גזענית א

רורה לא ב עם זאת, כאמור, ההגבלות בתחום זה אינן חדשות. אציין, כי אלימות.

 בהקשר זה טענתכם כי מדובר בדברים עמומים.

י כלל ההוראות המפורטות לעיל, לרבות חוזר המשמעת שהופץ על ידי הח"מ ברור הוא, כ (10

, חלים על כלל עובדי המדינה, ללא קשר ללאום אליו הם משתייכים, 13.5.21ביום 

  לדתם, או לכל פרט מבחין לא רלוונטי אחר.

לא נערך על ידינו הליך משמעתי כלפי קבוצה מובחנת של אדגיש, כי גם בהקשר זה,  (11

מכתבכן לא ללמכתבכן.  8הנכם מפנים בסעיף  קיצונית איני יודע לאיזו קבוצהעובדים. 

 . וקבוצה ז כי פורסם על ידי ציינתןצורפו העתקים ממה 

ככל שבידיכם מידע אודות התבטאויות פוגעניות המהוות עבירת משמעת בכל מקרה, 

על מנת שנבחן אם יש מקום לנקיטה אלינו אשר לא זכו לטיפול נודה לכן על העברתו 

 בהליכים משמעתיים בגינן.

, לא מתקיים מעקב אחר התבטאויות של עובדי מדינה במרחב הפרטי, לא של ואדגיש

ככל שאנו נחשפים להתבטאויות  יעוט כלשהי ולא של כלל עובדי המדינה.קבוצת מ

המהוות הפרה של הדינים המפורטים לעיל, אנו בוחנים האם יש מקום לנקוט בעניינם 

. ללא קשר למקור המידעלגופם של דברים וזאת,  של עובדים אלו בהליכים משמעתיים.

" אלא כללים הפלייה של עובד מחמת השקפה או דעהאין בדברים האמורים משום "

 .ומופעלים באופן שוויוני החלים על כלל עובדי המדינה באשר הם

                                                           
1 2019.pdf-32-2019/he/directive-32-ps://www.gov.il/BlobFolder/policy/directivehtt 
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אלו  –בכל הנוגע לאופן הזימון על ידי משרד הבריאות, מועד הזימון, הזמן שהוקצב וכו'  (12

כך  טענות שראוי כי יובאו על ידי העובדים אשר זומנו לשימוע במסגרת השימוע עצמו.

ת כל אחד ואחת מהעובדים הנ"ל כמפורט על ידכם בסעיף הדבר גם ביחס לנתונים לזכו

 למכתבכן. 9

לפי הוראות בהקשר זה אזכיר, כי הסמכות להשעות עובד מדינה בהשעיה דחופה נתונה 

ולא לנציב שירות המדינה.  לשר הממונה ולמנכ"ל המשרדלחוק המשמעת  48סעיף 

מן הסתם, מועד הזימון ומועד עריכת השימוע נקבעו לאור  למרות זאת אציין, כי

חוני וההשלכות הדחיפות שראה המשרד במקרים אלו, בין השאר על רקע המצב הביט

בכל מקרה, . דווקא בתקופה מתוחה זו של הדברים על שמו הטוב של שירות המדינה

 .18.5.21ליום  16.5.21ממשרד הבריאות נמסר כי מועדי השימוע נדחו מיום 

איני רואה מקום להוצאת נהלים או הבהרות מעבר לאלו הקיימים לאור כל האמור,  (13

 בדי מדינה ברשתות החברתיות. בהקשר התבטאויותיהם של עו

כמו כן, אין בידי לקבל את טענותיכן כנגד הממונה על המשמעת במשרד הבריאות מר 

יצחק אור, כאשר לא הובא במכתבכן כל בסיס לטענותיכן כנגדו. אבהיר, כי מר אור פועל 

בתחום המשמעת בהתאם להוראות מנכ"ל והנהלת המשרד, וההחלטות בנושא זה, 

טה האם להשעות עובד בהשעיה דחופה, אינן ניתנות על ידו. עצם העלאת ובעיקר ההחל

 טענותיכן כנגדו, אינה במקום.

וע שהוצאו על ידי משרד הבריאות, נושא שכאמור לא מצאתי פגם בזימונים לשימ כן

 נמצא בסמכות המשרד באופן בלעדי.

 

 
 

 בברכה,
 
 , עו"דגיא דוד

 מנהל אגף בכיר משמעת
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 העתק:

  משפטי לממשלההיועץ ה -אביחי מנדלבליט  רד"
  ינהנציב שירות המד -פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 משרד הבריאותמנכ"ל  -מר חזי לוי 
 ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים -ד"ר דודו דגן 

  נה על המשמעת, משרד הבריאותהממו - יצחק אורמר 
 מנהל אגף בכיר חקירות ) משמעת(, נציבות שירות המדינה -עו"ד אמיר איטח 
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