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  לצו בינייםדחופה בקשה 

 

בין אם  – מבקשליתן באופן מיידי רישיון עבודה ברפואה ל למשיבים בית המשפט הנכבד מתבקש להורות

בדרך של היתר זמני ובין אם בדרך של היתר מוגבל, בין אם תחת מגבלות שייקבעו המשיבים ובין אם לאו 

 בהתאם לבקשת בית החולים שערי צדק בירושלים.  –

 שפרנסת שש נפשות משפחתו תלויה רק בו, ,מבקשבשל הפגיעה הקשה והמתמשכת בפרנסתו של ה

 בוקש בהקדם האפשרי ולחילופין לקבוע דיון דחוף בעניין לפניו. את הצו הממתבקש בית המשפט להוציא 

 

 :תמצית

בבתי חולים בישראל לפי  כארבע שנים וחציד"ר הומברגר, רופא ממדינת אל סלבדור, עבד כרופא במשך 

לפני חודשים אחדים קיבל וד"ר הומברגר התגייר במהלך שנות עבודתו בישראל, . כחוק היתר מוגבל

להעניק מסרבים המשיבים כתוצאה מהתאזרחותו וקבלת תעודת זהות ישראלית תעודת זהות ישראלית. 

אף שבית החולים שערי צדק מעוניין  לפרק זמן קצר, גם לא ,עסוק ברפואההמשיך לכלשהו ללו היתר 

 להמשיך להעסיקו.

הממשלתיות בחודש פברואר. בעקבות הסירוב ליתן לו היתר ד"ר הומברגר עתיד לגשת לבחינות הרישוי 

כתוצאה מכך נגרמת לו ולמשפחתו פגיעה . ספטמברמאז חודש  לעסוק ברפואה הוא נותר ללא פרנסה

 . כלכלית אנושה

להעניק לו היתר מוגבל או היתר חריג ולאפשר לו לעבוד  אין כל מניעה חוקית, מפורט בעתירהכפי ש

, אולם המשיבים מסרבים לעשות זאת תוך התעקשות על כרופא, ובכך לפתור את המצב האבסורדי הזה

 פרשנות משפטית מצמצמת שכביכול מונעת מהם ליתן לו היתר זמני או מוגבל. 

, ולא לפגוע בזכותו החוקתית תפרנסשומה על המשיבים לאפשר לו לעבוד ולהבהעדר מניעה חוקית 

שמאות רופאים זרים . חובה זו של המשיבים מקבלת משנה תוקף על רקע העובדה לעסוק במקצועו

הוא שהם אינם אזרחים  מבקש, שכל "יתרונם" על המועסקים בבתי חולים בישראל לפי היתר מוגבל

 ישראלים.



 

 
  3 מתוך 2 עמוד

ידי -על מבקשומשפחתו, הנגרמת מהבטלה שנכפתה על ה מבקשלאור המצוקה הכלכלית הקשה של ה

 .החלטת המשיבים, מתבקש בית המשפט להוציא מלפניו את צו הביניים המבוקש בהקדם

 

 . כתב העתירההרחבה בהרקע העובדתי והמשפטי לבקשה זו מפורט ב .1

עבד ארבע שנים וחצי כרופא בבתי חולים בישראל לפי היתר מוגבל שניתן  מבקשהבקצרה נציין כי 

מטעם המשיבים. בית החולים שערי צדק מבקש להוסיף ולהעסיקו בתקופת הביניים עד שיעבור את 

מאות רופאים זרים מועסקים בבתי חולים בישראל לפי היתר מוגבל, על סמך  בחינות ההסמכה.

 .ובלי לעבור כל בחינה דהיותם בעלי השכלה רפואית בלב

להוסיף ולעסוק במקצועו היתר כלשהו  מבקשהחלטתם של המשיבים שלא להעניק ל על רקע זה,

החלטה בלתי חוקית העומדת ולהתפרנס עד שישלים את כל תנאי הנוהל לקבלת רישיון קבוע, היא 

 .בסתירה לחובותיהם לפי חוק יסוד: חופש העיסוק

. ככל שיש בידם היתר מוגבלוהן  היתר זמניהן  מבקשדעת להעניק ל הפקודה מעניקה למשיבים שיקול

מכוחו של חוק היסוד לאמץ פרשנות משפטית המצמצמת את ׂשּומה עליהם פרשנות משפטית אחרת, 

  –היתר זמני או היתר מוגבל  –רישיון  מבקשמעת שיש בסמכותם להעניק ל הפגיעה בחופש העיסוק.

ו מדובר בזכות יסוד שלשהרי ונוכח העובדה שהיתר כזה ניתן לו עד לאחרונה, חובה עליהם לעשות כן, 

במצבים חריגים שבהם הענקת  רק ם להימנע מלהעניקו קייםהמשיבי לעיסוק. שיקול הדעת של

הימנעותם מהענקת הרישיון בנסיבות הללו אינה סבירה, אינה הרישיון תסתור את תכלית הפקודה. 

יש לבטל את מידתית, איננה משרתת את תכליתו של החוק ומהווה אפליה פסולה; ולפיכך 

 .החלטתם

 

 כפי שיוכל בית המשפט לראות מעיון בכתב העתירה גופו, הם בוודאי מן המשופרים סיכויי העתירה, .2

קשות, על העותר . הפגיעה בזכויות היסוד של העותר היא דרמטית, השלכותיה ואף למעלה מזה

 .אינן יותר מדלילות –ככל שישנן  – והצדקותיה

 

 .מכל מטעןאינו רק נוטה לטובת המבקש; כף המשיבים ריקה  מאזן הנוחות .3

 ם. העותר ומשפחתו הם גרים, המתמודדים עזקוק באופן קריטי למקור פרנסה לו ולמשפחתו המבקש

שמונה. בעקבות סירוב בבד עם גידול ארבעה ילדים בגילי חצי שנה עד -קשיי קליטה ושפה, בד

המשיבים לאפשר לו לעבוד במקצועו כרופא, בהתאם לבקשת בית החולים שערי צדק, נקלעו המבקש 

נאלצים להסתמך על סיוע . למרבה הצער, המבקש ומשפחתו ומשפחתו למצוקה כלכלית של ממש

זה מפורטות למילוי צרכי הקיום הבסיסיים שלהם, בהעדר יכולת פרנסה. העובדות הכואבות בעניין 

 ובתצהירים המלווים אותה. ,עתירההבבד עם -בבקשה לפטור מאגרה שהוגשה בד

לא ניתן להעלות על הדעת כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשיבים או לציבור מקבלת הבקשה מנגד, 

. כאמור, עד לפני חודשים אחדים עסק המבקש ברפואה בישראל וממתן היתר זמני או מוגבל למבקש

במשך ארבע שנים וחצי, לאחרונה במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק. עבודתו היתה  

לשביעות רצונם של הממונים עליו, אשר ביקשו עבורו היתר מוגבל כדי שיוכל להמשיך לעבוד שנה 

ים מלטעון אחרת, שהרי הם עצמם העניקו לו את ההיתר המשיבים גם מנוע –נוספת. לא זו בלבד 

המוגבל במשך כל התקופה. אם ציבור חולי ישראל יכול היה לשאת את המבקש כרופא במשך ארבע 

 שנים וחצי, איזו רעה תגרם מכך שיינתן לו להוסיף ולעבוד תקופה נוספת, כפי שמבקש בית החולים?



 

 
  3 מתוך 3 עמוד

 
 

 

 

מבקש היא כל כך מובהקת, והנזקים שנגרמים לו יום יום הם נטייתה של הכף במאזן הנוחות לטובת ה .4

 באופן מיידי. תו, שיאפשר לו לשוב לעבודצו עשהכה כבדים, עד שמוצדק ומתבקש להעניק לטובתו 

 

ו כל בחינה, והתקבלו על . רופאים אלו לא עברמאות רופאים זרים מועסקים בישראל בהיתר מוגבל .5

יכולים לעבוד,  –ממדינות שונות  –מצב שבו רופאים שאינם אזרחים . סמך הצגת מסמכים בלבד

להתפרנס ולהתקדם מבחינה מקצועית, בעוד רופאים שהם אזרחים ישראלים, בעלי כישורים 

, הוא מצב מעוות בכל קנה מידה. הוא פוגע מנועים לחלוטין מלעבודמקבילים אם לא גבוהים יותר, 

ורה בין שתי קבוצות; הוא פוגע באינטרס של ממשלת ישראל בחופש העיסוק; הוא מהווה אפליה חמ

, בזכותו לעבוד מבקשהוא פוגע ב להביא ארצה עולים יהודים, ועולים בעלי השכלה ומקצוע בפרט.

פגיעה זו איננה מידתית  ולהתפרנס, ומביא אותו ואת בני משפחתו למצוקה כלכלית בלתי אפשרית.

 ולפיכך יש להפסיקה. ואיננה מגשימה כל תכלית ראויה,

 מבקשלבטל את החלטת של המשיבים ולהורותם להעניק ל –לקבל את העתירה המצב הזה מחייב 

 היתר זמני או היתר מוגבל.

 

משפחתו, מתבקש בית רגע למבקש ול-יום ורגע-לאור דחיפות העניין והנזק הכבד הנגרם יום

 המשפט הנכבד להורות כמבוקש בראשית בקשה זו.

 ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין. בקשה זוכמו כן מתבקש בית המשפט להורות על תשלום הוצאות 
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