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עתירה למת צו על תנאי
בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו על תנאי ,המכוו! אל המשיב  ,1והמורה לו לבוא
ולית! טע כדלקמ!:

א מדוע לא יבטל את הוראת תקנה )2א() ,(2לתקנות דמי מחלה )נהלי לתשלו דמי מחלה(,
תשל"ז ) 1976להל! "התקנות" ,מצ"ב ומסומנות נספח א'( ,המחייבת עובד ,הפונה
למעביד לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה ,למסור למעבידו תעודה הכוללת ג
את אבחו! המחלה.
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ומדוע לא יבטל ג את הוראת תקנה )2ג( ,לפיה במקרה בו התעורר אצל מעביד ספק לגבי
תוכנה של תעודת מחלה שלא ניתנה ע"י קופתחולי ,רשאי המעביד לחייב את העובד
לעבוד בדיקה רפואית ,ועל העובד מוטלת חובה להיענות לדרישה זו.

ואלה נימוקי העתירה:
 .Iתמצית העתירה
.1

זכותו של כל עובד בישראל לפרטיות מעוגנת במפורש בחוק יסוד :כבוד האד
וחירותו כמו ג בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981ובדיני נוספי
המפורטי בהמש -עתירה זו.

 .2אל העותרות ,ששלושת! מפעילות מוקדי לפניות הציבור המקבלי בי! היתר
תלונות עובדי ,הגיעו בשני האחרונות פניות המצביעות על כ -שמעבידי
מנצלי את העוצמה היחסית שלה אל מול עובדיה ,על מנת לפגוע באופני
שוני בזכות של עובדי לפרטיות .אחת הדרכי בה מתרחשת פגיעה זו
הינה באמצעות דרישה מ! העובדי להציג תעודת מחלה מפורטת כתנאי
לאישור של ימי מחלה.
 .3חוק דמי מחלה ,התשל"ו) 1976להל!" :החוק"( קובע ומסדיר את זכויות
העובדי בישראל לדמי מחלה )הידועי יותר כ"ימי מחלה"( .מכוחו של החוק
הותקנו התקנות )נספח א'( לתשלו דמי מחלה ,שבי! היתר קובעות כי על העובד
המבקש לקבל דמי מחלה להמציא למעבידו תעודת מחלה מאת רופא.

.4

על פי התקנות ,כתנאי לקבלת דמי מחלה ,על עובד לחשו .בפני מעבידו את
האבחנה המדויקת של מחלתו .לא זו א .זו .במקרה שבו התעודה איננה מקופת
חולי מוכרת ,מוסיפות התקנות וקובעות אפשרות למעביד לחייב את העובד
לעבור בדיקה רפואית ,ומחייבות את העובד להתייצב לבדיקה זו.

.5

עמדת העותרות הינה שדי! התקנות האמורות בטלות ,שכ! ה! פוגעות שלא
לתכלית ראויה כמו ג במידה העולה על הנדרש בזכות העובד לסודיות רפואית.
די למעביד בכ -שהעובד הציג בפניו תעודה חתומה ע"י רופא המציינת כי העובד
אינו מסוגל לעבודה עקב מחלה .אי! לו כל צור -במידע אודות אבחו! המחלה
ממנה סבל העובד.

 .6יצויי! כי א .עמדת המשיב ,כפי שנשלחה בחודש אוגוסט  2007לב"כ קו לעובד
והאגודה לזכויות האזרח )העותרות  1ו  (3הינה שיש מקו לשינוי התקנות.
אלא ,שהתיקו! מתמהמה ,ותזכורת נוספות שנשלחה לא נענתה.
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 .7לפיכ -מתבקש ביתהמשפט הנכבד להוציא צווי על תנאי כמבוקש ,ולאחר
קבלת תשובת המשיב להופכ לצווי מוחלטי.

.II

הצדדי

 .8העותרת  ,1קו לעובד ,הינה עמותה שמטרתה להג! על זכויות העובדי
המקופחי ביותר במשק הישראלי .למידע מפורט אודות העותרת  1ראו:
.www.kavlaoved.org.il

 .9העותרת  ,2רופאי לזכויות אד ,הינה עמותה המאגדת רופאי ואנשי רפואה,
הפועלת מזה  20שנה לקידו זכויות האד בישראל ,תו -התמקדות בקידו
הזכות לבריאות .למידע מפורט אודות העותרת  2ראו.www.phr.org.il :

 .10העותרת  ,3האגודה לזכויות האזרח בישראל ,הינה עמותה שהוקמה בשנת ,1972
ופועלת מאז לקידו זכויות האד בישראל ,בי! היתר באמצעי משפטיי.
למידע מפורט אודות העותרת  3ראו.www.acri.org.il :

 .11המשיב ,שר התמ"ת ,הינו האחראי לביצוע חוק דמי מחלה ,תשל"ז  ,1976והוא
שהתקי! את התקנות נשוא עתירה זו.

.III

מיצוי הליכי
 .12לפני למעלה משנה ,ביו  ,12.4.07פנה עו"ד יובל לבנת ,ב"ב העותרות  1ו ,3אל
המשיב ,בבקשה שיורה על ביטולה של תקנה )2א() (2לתקנות .העתק המכתב
מצ"ב ומסומ! נספח ב'.
 .13ב  1.8.07השיבה עו"ד דבי אליעזר מהלשכה המשפטית של המשיב ,כי הגורמי

המקצועיי במשרד אכ! סבורי כי "יש מקו לתק! את התקנות ועל כ! בוחני
את מהות התיקו! ,תו -שמירה על איזוני ראויי בי! זכויותיה של עובדי
ושל מעבידי" .העתק התשובה מצ"ב ומסומ! נספח ג'.
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 .14בתארי ,22.10.07 -לאחר שחלפו למעלה משישה חודשי מאז פניית! הראשונה,
שלחו העותרות באמצעות הח"מ מכתב תזכורת ,בו ציינו ג את הצור -בביטול
תקנה )2ג( .העתק המכתב מצ"ב ומסומ! נספח ד'.
 .15בשי לב לעובדה שחלפה למעלה משנה מאז הפנייה הראשונה ,ושישה חודשי
מאז התזכורת האחרונה ,לא נותרה לעותרות ברירה אלא לפנות בעתירה לבית
משפט נכבד זה.

 .IVהטיעו המשפטי

א .התקנות שביטול מתבקש בגדר עתירה זו
 .16חוק דמי מחלה ,תשל"ו ,1976קובע את זכאותו של עובד לדמי מחלה.
 .17סעי) 1 .ג( לחוק הנ"ל מסמי -את שר העבודה כדלקמ!:
" )ג( שר העבודה ,באישור ועדת העבודה של הכנסת ,רשאי להתקי תקנות בדבר
נהלי הכרוכי בקבלת דמי מחלה ,לרבות מסירת פרטי וראיות למעביד בקשר
למחלה ,וכ בדבר מועד תשלו דמי המחלה".
 .18מכוח הסמכה זו ,התקי! שר העבודה )באישור וועדת העבודה של הכנסת( את
התקנות נשוא עתירה זו.
 .19תקנה )2א() (2לתקנות קובעת ,כי על האישור הרפואי שמציג עובד למעסיקו
לצור -קבלת דמי מחלה לכלול את "אבחנת המחלה" ,כדלקמ!:
 .2תעודת מחלה
)א( עובד הפונה למעביד לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה ,ימציא
תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו ,שבה מצוייני הפרטי כדלקמ:
....
) (2אבחו המחלה;
 .20תקנה )2ג( מוסיפה וקובעת ,כי קיימת אפשרות למעביד לדרוש מהעובד להיבדק
על ידי רופא מטעמו ,במקרה שהתעודה ניתנה על ידי רופא שאינו רופא קופת
חולי ,כדלקמ!:
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 .2תעודת מחלה
....
)ב( עובד החבר בקופת חולי ימציא תעודת מחלה מאת קופת חולי או המאושרת
מטעמה ,שבה מצוייני הפרטי כאמור בתקנת!משנה )א(.
)ג( התעורר ספק אצל המעביד לגבי תוכ של תעודת מחלה שלא ניתנה לפי תקנת!
משנה )ב( ,הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל העובד להיענות
להזמנת המעביד ולהיבדק.

ב .על הזכות החוקתית לפרטיות
" .21הזכות לפרטיות היא זכותו של האד .היא מהחשובה שבזכויות האד" )ע"פ
 1302/92מדינת ישראל נ` נחמיאס ,פ"ד מט)353 ,309 (3א(" .זכות זו מהווה
את אחת מזכויות היסוד של האד בישראל .היא אחת החירויות המעצבות את
אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי והיא אחת מזכויות העל
המבססות את הכבוד והחירות לה זכאי אד כאד ,כער* בפני עצמו" )ע"פ
 2963/98גלע נ` מדינת ישראל ,לא פורס ,נית ב! .(13.6.99
כ ראו :
• ע " א  8825/03שירותי בריאות כללית נ ' משרד הבטחו ) טר
פורס  ,נית ב ! .( 11.4.07
• בג " צ  8070/98האגודה לזכויות האזרח בישראל נ ' משרד
הפני  ,פ " ד נח ) .856 , 842 ( 4
• ע " א  4963/07ידיעות אחרונות נ ' עו " ד פלוני ) טר פורס  ,נית
ב ! . (27.2.08
• מיכ אל בירנהק " שליטה והסכמה  :ה ב סיס העיוני של הזכות
לפרטיות " משפט וממשל יא .( 2007 ) 9
 .22הזכות לפרטיות הינה זכות מוכרת במשפט הבינלאומי ,ובי! היתר היא מוכרת
במפורש בהכרזה האוניברסאלית על זכויות האד מ ) 1948סעי ,(12 .באמנה
הבינלאומית על זכויות אזרחיות ופוליטיות מ ) 1966סעי (17 .ובאמנה
האירופאית על זכות האד וחירויות היסוד )סעי.(8 .
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 .23במשפט הישראלי ,הזכות לפרטיות מוגנת במפורש עוד משנת  ,1981בחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א ,1981חוק שנחקק בהמלצות הועדה הממשלתית בראשות
השופט יצחק כה! .הזכות הועלתה בשנת  1992למעמד חוקתי ,עלחוקי ,ועוגנה
במפורש ובמפורט בסעי 7 .לחוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,הקובע כ:-

 . 7פרטיות וצנעת הפרט
)א(

כל אד זכאי לפרטיות ולצנעת חייו .

) ב ( אי נכנסי לרשות היחיד של אד שלא בהסכמתו .
) ג(

אי עורכי חיפוש ברשות היחיד של אד  ,על גופו  ,בגופו או
בכליו .

) ד ( אי פוגעי בסוד שיחו של אד  ,בכתביו או ברשומותיו .
לפרשנות סעי 7 .לחוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,ולתאור השינוי המהותי שחל
במשפט הישראלי בהקשר זה ,ע עיגונה של זכות חוקתית לפרטיות שהיקפה
נרחב באופ! משמעותי מזה המוג! לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981ראו

פסקדינו של הנשיא ברק בבג " צ  6650/04פלונית נ ' בית !הדי הרבני
האזורי ) טר פורס  ,נית ב !  ,( 14.5.06וכ! האסמכתאות הרבות המובאות
ש ,בפסקאות  8עד .12

ג .הזכות לפרטיות במקו העבודה
 .24החובה לכבד ולקיי את זכויות האד החוקתיות חלה על כל אד ולא רק על
השלטו! .דומה שלפחות בכול הנוגע ליחסי עבודה ,אי! עוד מחלוקת על כ,-
שקיימת תחולה ישירה של הוראות חוק היסוד על מעסיקי .עובד אינו מאבד
את זכותו לפרטיות שעה שהוא נכנס בשעריו של מקו עבודה .אשר על כ!:

"המעביד חייב לשמור על כבודה של העובדת המועסקת על ידו ולהג
על פרטיותה .חובה זו נובעת מחוזה העבודה בי העובדת למעביד,
ומהחובה לבצעו בתו לב; מהזכויות שנקבעו בחוק היסוד :כבוד
האד וחירותו; מתקנת הציבור ומסעי 7 0לחוק שוויו הזדמנויות
בעבודה".
) דב " ע נו  293!3 /פלונית נ ' חברה אלמונית  ,פ " ד לא .( 218 , 209
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וכ -למשל ,בדונו בסוגיית מבחני התאמה ומיו! ,קבע בית הדי! הארצי:

"בנושאי הפוגעי בפרטיות של העובד או של מועמד לעבודה,
רשאי המעסיק להציג שאלות רק לצור* תכלית ראויה ובמידה שאינה
עולה על הנדרש .שכ הזכות לפרטיות המועגנת ,כאמור ,ג בחוק
היסוד :כבוד האד וחירותו ,מגבילה את המעסיק בבואו לחייב מועמד
לעבודה או עובד לעמוד במבחני התאמה".
) דב " ע ) ארצי (  . 70!4/97אוניברסיטת תל אביב נ ' ה הסתדרות
הכללית החדשה  ,פד " ע ל .( 410 , 385
כ! ראו:

• ורדה וירט !ליבנה " הזכות לפרטיות אל מול האחריות הניהולית
במיו מועמדי לעבודה ! ההיבט המשפטי " ספר שמגר ) חלק ג ',
) עורכי אהר ברק ואח ' ( .( 2003 ) 775
• אלישבע ברק " עקרו תו הלב במשפט העבודה " ספר ברנזו
 ) 510!515 , 499אהר ברק וחיי ברנזו עורכי  ,כר* ב .( 2000 ,
 .25נשיא בית הדי! הארצי לעבודה )בדימוס( ,השופט גולדברג ,במאמרו " הגנת
הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעבידו "  ,עבודה חברה
ומשפט כר* ח ' )  , 85 ( 2002ציי!:
"לעיגו הפרטיות כזכות יסוד המועגנת בחוק יסוד :כבוד האד
וחירותו יש השלכות רבות על יחסי עובד! מעביד בפרט ועל התחו
של דיני עבודה בכלל .א היה מקו לחשש כי ב'הפיכת הפררוגטיבות
של המעביד לזכויות יסוד חוקתיות ,מבלי שהוקנה במקביל מעמד
חוקתי לזכויות היסוד של העובדי ,יש משו הפרת האיזו העדי של
מערכת יחסי העבודה' ,אי מקו לחשש כזה שעה שמדובר בזכות
לפרטיות .ההגנה על פרטיות העובד משתרעת על תחומי רבי
בתחו משפט העבודה".
 .26יצוי! ,כי זכות החוקתית של עובדי לפרטיות מעוגנת א .במשפט הבינלאומי.
כ -למשל קבע בית הדי! האירופאי לזכויות אד ,שהחובה החוקתית לכבד את
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צנעת הפרט ,כאמור באמנה האירופאית לזכויות אד ,חלה ג במקו העבודה
)ראו .(Niemitz v Germany (1992) 16 EHRR 97

•

לסקירה ולאסמכתאות עדכניות אודות הזכות לפרטיות במקו

העבודה ,ראו :מיכאל בירנהק " מעקב בעבודה  :טיילור ,
בנת ' הא והזכות לפרטיות " שצפוי להתפרס בכר* יב של
כתב העת עבודה  ,חברה ומשפט )  .( 2008המאמר המלא מצ"ב
ומסומ! נספח ה'.

ד .סודיות רפואית של העובד נכללת בזכותו לפרטיות
 .27לית מא! דפליג שזכותו של כל אד לסודיות ענייניו הרפואיי נכללת בזכותו
החוקתית לפרטיות .הזכות לסודיות רפואית מעוגנת במפורש א .במספר דברי
חקיקה ספציפיי העוסקי בענייני בריאות:
א .סעי)3 .ה( שבפרק עקרונות היסוד בחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשנ"ד  ,1994הקובע כי:

"שירותי הבריאות יינתנו תו* שמירה על כבוד
האד ,הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות
הרפואית".
ב.

סעיפי  19ו  20לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996הקובעי את
חובת השמירה על סודיות רפואית ,את האמצעי הקפדניי שיש
לנקוט כדי לשמור עליה ,וכ! את המצבי שבה נית! להעביר מידע
רפואי לאחר .כמו כ! קובע סעי)20 .ג( לחוק ,כי במקרה בו הגיע מידע
רפואי לאחר על פי האמור ,תחול עליו חובת השמירה על סודיות
רפואית ,בשינויי המחוייבי.

ג.

כל עוד לא ויתר אד על חיסיו! המידע הרפואי ,חייב רופאו לשמור
בסוד מידע שמסר לו .זאת ,על פי סעי 49 .לפקודת הראיות ]נוסח
חדש[ ,תשל"א.1971

כ! ראו את חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות העוסקי בחובת השמירה על
סודיות רפואית מיו  25.2.96ומיו  ,11.8.96מצ"ב ומסומני נספח ו'
ונספח ז' בהתאמה; וכללי האתיקה הרפואית של הסתדרות הרופאי
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בישראל )הר"י( ,מצ"ב ומסומני נספח ח'.

 .28הדברי פשוטי ומובני ,א -בכל זאת נביא כא! מספר דוגמאות ,על מנת
להדגיש את חשיבותה של הזכות בה עסקינ!:
א .עובדת מסוימת סובלת מבעיות גיניקולוגיות .רופאיה הורו לה להשאר
בביתה למש -שבעה ימי .היא מבקשת לשמור את האבחנה בסוד
בפני מעבידה.
ב .עובד עובר סדרת בדיקות בשל חשש למחלה ממארת .הוא אינו מעוניי!
לחשו .בפני המעביד את הסיבה לצור -בימי מחלה.
ג .עובד שאובח! כמי שנדבק במחלה אשר מועברת על דר -של יחסימי!
) (sexually transmitted diseaseאמור לעבור סדרת בדיקות ,ולצור-
כ -הוא נאל 2להעדר יו אחד מעבודתו.

ד .עובדת אמורה לעבור סדרה של טיפולי הורמונאליי ,ולצור -כ -יהא
עליה להעדר יומיי מעבודתה.
ה .עובד נעדר מהעבודה עקב דיכאו! .הוא אינו מעוניי! שעובדה זו תיוודע
למעבידו.
היעלה על הדעת ,שבכל המקרי האמורי ,יחוייבו העובדי לחשו .בפני
מעבידיה את האבחנה המדויקת של מחלת? או להתייצב על פי דרישת
המעביד לבדיקה אצל רופא מטעמו?

 .29בפסק דינו של בית הדי! האזורי לעבודה בת"א ) ע " ב  4813/01יפה כה ! אריה
הבר  ,לא פורס  ,נית ב יו  ( 24.5.04ניתנה תשובה ברורה לשאלה רטורית
זו:

"אנו סבורי כי לעובד קיימת זכות לשמור על פרטיותו,
ולא לחשו 0בפני המעביד את פרטי מחלתו ,במידה ואינו
חפ 1בכ* .אי למעביד כל זכות וכל עניי לדעת מהי
בדיוק המחלה ממנה סובל העובד ,ודי בכ* שיתברר לו
כי תעודת המחלה ניתנה כדי ,על סמ* קביעה רפואית
מבוססת".
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 .30א .הלשכה האתיקה של "ההסתדרות הרפואית בישראל" מודעת לפגיעה
בזכויות העובדי בה עוסקת עתירה זו ,ובנייר העמדה משנת ) 2006נספח ח'(,
היא המליצה לרופאי המנפיקי תעודות מחלה:

"מת תעודת מחלה לגור שאינו רפואי עלול לפגוע בפרטיותו של
החולה; לפיכ* ,בתעודת מחלה הניתנת לגור שאינו רפואי נית
לרשו ,לבקשת החולה ,בסעי 0האבחנה כלהל! בשל מחלה
המתועדת בתיק הרפואי".

 . 31ועוד .פגיעה בזכות לפרטיות רפואית היא ג פגיעה בזכות החוקתית לבריאות.
א לעובד הזקוק לשירותי הבריאות יש סיבות שלא לית! אמו! מלא ברופאיו
ומטפליו ,עשוי אי אמו! זה לשנות את האופ! שבו הוא מתנהג אל מול המערכת
הרפואית .במקרי מסוימי ,עשויה בריאותו להפגע עקב כ .-לדוגמא ,עשויי
להיות עובדי שיימנעו מעצ קביעת תור לבדיקה רפואית ,א ההבטחה לחסיו!
אותה בדיקה רפואית לא תהיה מוחלטת .אחרי ,א .אחרי שהגיעו לבדיקה
רפואית ,עשויי להמנע מלספר לרופא הבודק את האמת כולה ,שמא יגיע מידע
אינטימי ואישי שחלקו ע הרופא הבודק לידיעת המעביד ,ויבולע לה .לדיו! על
היקפה של הזכות החוקתית לבריאות ראו:

• בג " צ  494/03רופאי לזכויות אד נ ' שר האוצר  ,פ " ד נט ) ( 3
; 322
• אייל גרוס " בריאות בישראל  :בי זכות למצר* ? בתו* זכויות
כלכליות  ,חברתיות ותרבותיות בישראל ) יור רבי ויובל שני
עורכי  ,הוצאת רמות  ,אוניברסיטת תל !אביב .( 437 ( 2004 ,
 .32ובאשר להוראה הקבועה בתקנה )2ג( לתקנות ,והמתייחסת לעובד שהציג בפני
מעבידו תעודת מחלה שלא מטע קופתחולי ,הרי שפוגענותה של הוראה זו
בולט במיוחד ביחס לעובדי שאינ אזרחי ישראל או תושביה )לדוגמה ,מהגרי
עבודה( .על פי המצב המשפטי השורר כיו בישראל ,מהגרי עבודה אינ
מבוטחי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי .תחת זאת ,מעסיקיה של מהגרי
העבודה מחוייבי לבטח אות בביטוח בריאות פרטי .ראו :סעי1 .ד לחוק
עובדי זרי ,תשנ"א ,1991וכ! צו עובדי זרי )איסור העסקה שלא כדי!
והבטחת תנאי הוגני( )סל שירותי בריאות לעובד( ,תשס"א.2001
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 .33פירושו של דבר ,שבמצב המשפטי השורר כיו בישראל ,אי! ביכולתו של מהגר
עבודה להציג בפני מעבידו תעודת מחלה מטע קופתחולי ,שהרי אינו מבוטח
כלל בקופת חולי ,אלא ע"י חברת ביטוח פרטית.
 .34מכא! נובע ,שבעוד שעובדי ישראלי יוכלו להציג בפני מעבידיה "תעודות
מחלה" מטע קופתחולי )בהיות מבוטחי על פי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי( ,וכ -לא ייאלצו להיבדק עלידי רופא מטע המעסיק ,הרי שמהגרי
העבודה לא יוכלו להציג בפני מעסיקיה תעודה כאמור )שכ! אינ מבוטחי על
פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי( ,וייאלצו – על פי דרישת מעבידיה – לעבור את
החוויה המשפילה של בדיקה גופנית על ידי רופא מטעמו )לפחות ככל ש"התעורר
ספק אצל המעביד לגבי ]ה[תוכ! של תעודת ]ה[מחלה"( .תוצאה זו – על ההפליה
שנובעת ממנה בי! עובדי ישראליי למהגרי עבודה – אינה עומדת באמות מידה
חוקתיות של פרטיות ושל שוויו!.
ראו והשוו:

• אלי מיטל  " ,החייב עובד להעמיד עצמו לבדיקה רפואית בניגוד
לרצונו " שנתו משפט העבודה ב ' .( 1991 ) 121
• עדית דוידובי 1ויוסי גרי " בדיקות רפואיות ובדיקות התאמה
לעובדי  :האומנ מזכויות המעסיק ? " קרית המשפט ג ' 521
) .( 2003
 .35ראוי לציי! עוד ,כי החובות המקצועיות והאתיות חלות על כל רופא בישראל –
יהא הוא רופא מטע קופת חולי ,או רופא שאינו פועל במסגרת קופת חולי.
האיסור המפורש על מת! תעודה כוזבת חל על שני "סוגי" הרופאי :ראו סעי.
 43לפקודת הרופאי ]נוסח חדש[ ,תשל"ז .1976ה! הרופא ה"ציבורי" וה! הרופא
"הפרטי" כפופי לשיפוט משמעתי )ופלילי( במקרה של מת! תעודה כוזבת.
מכא! ,שלא ברור ה"חשד" המשתמע מהתקנות ביחס לתעודה רפואית אשר
ניתנה על ידי רופא שאינו פועל במסגרת קופת חולי דווקא.
 .36ככל שמעביד חושד כי עובדו הציג בפניו תעודה מזוייפת )תהא היא תעודה
המתחזה להיות מטע קופת חולי ,או תעודה אחרת( ,עומדת בפניו האפשרות
)והזכות( להגיש תלונה פלילית במשטרה בגי! זיו) .ר' סעי 418 .לחוק העונשי!
]נוסח חדש[ ,התשל"ז .(1977א -מכ -אי! נובע שיש לבצע הבחנה קטיגורית בי!
אישורי של רופאי הפועלי במסגרת קופתחולי ,לבי! אישורי של רופאי
הפועלי שלא במסגרת קופתחולי ,ולית! למעביד כוח להורות לעובד שהציג
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תעודה מרופא מ! הקטיגוריה השניה – להעמיד עצמו לבדיקה רפואית אצל רופא
מטעמו.

ה .הסעדי המבוקשי
 .37קשה להכנס לנעליו של מחוקק המשנה ,שקבע עוד בשנת  1976שכל עובד חייב
למסור את האבחנה של מחלתו לידי מעבידיו ,והוסי .וקבע את זכות של
המעבידי להעמיד את העובד לבדיקה משלה ,במקרה שבו התעודה שהביא
העובד אינה מקופתחולי .לא ברור מה היתה תכלית! של קביעות ארכאיות
אלה .אפילו יצביע המשיב על תכליות להוראות אלה ,ברי שמדובר בתכליות
שאינ! תואמות את תכליתו של החוק המסמי .-שהרי ,לצור -ההכרה בזכותו של
העובד ליו מחלה ,די בכ -שהעובד הציג בפניו תעודה חתומה בפני רופא
המציינת כי העובד אינו מסוגל לעבוד באותו היו עקב מחלה.
 .38תקנות אלה ודאי שאינ! הולמות את ימינו אנו ,לאחר עיגונה של הזכות לפרטיות
כזכות חוקתית ,בשנת  .1992דומה ,שאי! חילוקי דעות מהותיי בסוגיה זו ,שכ!
המשיב עצמו אישר שא .לשיטתו יש צור -בתיקו! התקנות )ראו נספח ג'( .אלא
שכוונות לחוד ,וביצוע לחוד .חלפה למעלה משנה מהפניה בנושא ,והתקנות עוד!
בתוק ..דומה שאצל העוסקי בדבר אצל המשיב לא אצה הדר ,-וזאת בלשו!
המעטה .אי! מנוס מ! המסקנה שאי! ה מביני את חומרת הפגיעה הנמשכת
בזכות לפרטיות ,שמחייבת עשייה מהירה לתיקונה.
 .39לאור כל האמור ,ובשי לב להעדר המחלוקת על כ -שההוראות שבתקנות הנ"ל
פוגעות שלא כדי! בזכות החוקתית לפרטיות ,מ! הראוי כי המשיב יתקנ! ללא
דיחוי נוס..
 .40העותרות שומרות על זכות! להרחיב ולפרט טענותיה! המשפטיות לאחר קבלת
תשובת המשיב לעתירה ,וככל שיתברר שלפנינו מחלוקת משפטית של ממש,
להבדיל מבירוקרטיה גרידא הגורמת לעיכוב הארו -ובלתי הסביר בתיקו! הטעו!
תיקו!.
 .41תצהירה של הדס זיו ,מנכ"לית העותרת  ,2מצ"ב בתמיכה לעתירה זו.
 .42אשר על כ! ,מתבקש ביתהמשפט הנכבד לית! צווי על תנאי ,כמבוקש בכותרת
עתירה זו ,לפיה יתבקש המשיב לית! הסבר:
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א .מדוע לא יבטל את הוראת תקנה )2א() ,(2לתקנות ,המחייבת עובד,
הפונה למעביד לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה ,למסור
למעבידו תעודת הכוללת ג את אבחו! המחלה.
ב .מדוע לא יבטל את ההוראה )2ג( ,לתקנות ,לפיה במקרה בו התעורר
אצל מעביד ספק לגבי תוכ! של תעודת מחלה שלא מטע קופת
חולי ,רשאי המעביד לחייב את העובד לעבוד בדיקה רפואית ,ועל
העובד חובה להיענות לדרישה זו.

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כמבוקש בכותרת עתירה זו ,ולאחר קבלת תשובת
המשיב להפו -את הצו על תנאי למוחלט.

_________________
דורי ספיבק ,עור-די!
נחת היו ה  12.5.08
עתירה זו נכתבה בסיוע של הסטודנטי אילנה ברגר ואיתי מק
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