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מבוא.א
בעתרפואיתבדיקהלעבורמעובדלדרושמעבידרשאיהאםבשאלהזהמאמרשלעניינו
המוסדריםספציפייםהיבטיםקיימיםזהבנושא,עבודתובמהלךאוהעבודהלמקוםקבלתו

ועדיין,תשובהניתנהטרםבכללותולנושאאולם,בהמשךאציגאותם,המחוקקידיעל
שלזכותולביןהעובדשלבריאותומצבעלמידעלקבלהמעבידשלזכותוביןאיזוןנדרש
.גופועלולאוטונומיהלפרטיותהעובד

הרפואייםהמיוןבמבחניהשימוששגוברככלאקטואליתלהיותהופכתזושאלה
,הדמוקרטיבמשטרוזכויותיוהאזרחעלבהגנהלצורךהמודעותוגוברת,מחדוהפסיכולוגיימנ

הזכותבנושאופסיקתיים3הקיקתיים2שינוייםלאורהשאלהאתלבחוןיש,כןכמו.מאידך
העובדהולאוראלוזכויותשלמעמדןאתהמחזקים,גופועלאדםשלוהאוטונומיהלפרטיות
לזכות-המעבידיישלהניהוליתלפררוגטיבהגםמעמד,בעתבה,הקנההישראלישהמשפט

בנושאהבעייתיותעלעמדהמשפטביתאולם,זהבמאמראסקורלאהפסיכולוגייםהמבהניםסוגייתאת1
,החדשההכלליתההסתדרות-תלהאביבאוניברסיטת97/70-4ע"דב,למשל,ראודיןפסקיבמספרזה

להיעזרניתןכינקבעבו,(תלהאביבאוניברסיפתעניין:להלן)385(1)לע"פד,פקצועילאיגודהאגף
אתנכונהמשקףהואמידהבאיזולבחוןישומבחןמבחןכללגםאולם.פסיכולוגייםהתאמהבמכהני
מבחןוכל.ומהימנותותוקפופיעלמבחןכלשלדייקךותואתלבחוןיש.התבקשהבדיקתםאשרהנתונים

בבדיקהלחייביוכלשמעבידמנתעל.אחרלתפקידדווקאלאואךמסויםלתפקידמהימןלהיותיכול
הפגיעהאתלהצדיקכדי,היתרביןוזאת,סבירהבמידהכמדויקתתוכרשהבדיקהצורךיש,מסוימת
129-3/נוע"בדבהועלתהדומהסוגיה.הבדיקהאתלעבורהסכמתוהתקבלהאםגם,האדםבפרטיות

התייחסובו(פלוטקיןעניין:להלן)2599(3)97ארציתקדין,(פורסםטרם)אייזנברגאחים-פלוטקין
ברקהשופטת.עובדיםקידוםאועובדיםגיוסבעתבגרפולוגיהלהיעזרניתןאםלשאלההשופפים

.עובדיםגיוסבעתבגרפולוגלהיעזרניתןאםהשאלהלגביספקותהביעה
מתןפירושהאיןזוהכרה.והירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק7בסעיףחוקתיתוקףקיבלהלפרטיותהזכות2

לצייןניתן.הםאףמשקלכבדיערכיםעםלהיאבקעדייןתצטרךהיא.זוחשובהלזכות"מוחלט"משקל
יפגעלא"בו1סעיףלפיאשר,(הפרטיותהגנתחוק:להלן)1981-א"תשמ,הפרטיותהגנתחוקאתגם

ענייןשלפרסומו"כוללתבפרטיותפגיעהבו(11)2סעיףולפי,"הסכמתוללאזולתושלבפרטיותאדם
."היחידברשותלהתנהגותואו,בריאותולמצבאו,אדםשלהאישייםחייולצנעתהנוגע

574(3)99עליוןתקדין,(פורסםטרם)ורפה"כרמל"החוליםבית'נדעקה93/2781א"ע,למשל,ראו3

כאשרהחולהשלבאוטונומיהפגיעהבגיןעצמאינזקראש,רובבדעת,הוכרשם,(דסקהעניין:להלן)
קשראיןאםאו)גוףנזקיהטיפולעקבנגרמולאאםגםכינקבע.הסכמתובלארפואיטיפולמבוצע
מהווהשלולאוטונומיההחדירהשעצםמשום,לפיצויהחולהזכאיעדיין,(לנזקיםהטיפולביןסיבתי
גם,לטיפוללסרבהחולהשלזכותוכינקבע,כןכמו.לכבודהזכותמןהנגזרת,שלוהיסודבזכותפגיעה

זכויותבכיבודטמוןרפואיטיפולביצועעלבהחלטההכובדמרכז.חסרונותיועלעוליםיתרונותיואם
92/4837א"בעוכן.החלטתושלהרפואיתבתוצאהופחותלאוטונומיהבזכותובמיוחדכאדםהחולה

שלזכותוכינקבעשם,(אליהועניין:להלן)257(2)מטד"פ,בורובה'נמ-בעלביטוחחברה"אליהו"
אתלאדםלהותיריש.לאואםבניתוחהכרוךהסיכוןאתעצמועללקחתמוכןהואאםלהחליטהאדם

ומבוססתוסובייקטיביתכנההיאההחלטהעודכל.זובפגיעהחפץהואאםלהחליטגופועלהאוטונומיה
.מומובגיןלוהמגיעהפיצויבהפחתתעליה"להענישו"אין,אובייקטיביתמבהינהגם

שנתון"העבודהיחסיומערכתהעבודהמשפטעלהיסודחוקיהשלכות"ישראל-בן'רשלמאמרהראו4
כזע"פד,ימעיל-פופשפלסטין223-3/נגע"דבגםראוזהלעניין.29,35(ד"תשנ)דהעבודהמשפט

פרסומיםלמנוע,שלוהניהוליתהפררוגטיבהמכוח,הבעליםרשאילפיו(שופטפלסנוץעניין:להלן)436
.השקפותיועםאחדבקנהעוליםשאינםעובדשל
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Employmentבכינויההידועה-עיניוכראותגזראתולנהלכרצונועובדיםולפטרלשכור

,5(עג84:להלן)ע((-י,01

תנודהשלהאחרונותבשניםבעולםהקיימתהמגמהלאורתוקףמשנהמקבליםהדברים
תוקףלתתשיש,עליוןכגורםבפרטהרואה,אינדיבידואלית,ליברלית-ניאוגישהעבראל

בכלכלתלתמיכהמתורגמת,העבודהיחסילמערכתבהקשר,זוגישה.לרצונותיו6מרבי
במקבילאך,האמורהלהיחסיםבמערכתהמדינהרשויותמצרמעורבותכלשלולרחייה,שוק

המגןשחקיקתההגנהתשתיתאתלהרחיבהמחוקקמצדניסיונותשלסותרתמגמהקיימת
סוציאליתאידאולוגיההמאפייןדבר-מקיקה9הסדריולהוסיף,מעניקה8הקיימתהסוציאלית

איזוניםלהשגתהמדינהשלהתערבותומחייבתקולקטיביתחברתיתבסולידריותהדוגלת
,לספקםיכולהאינהחופשישוקשכלכלתחברתיים

המעבידשלרשאותולשאלתמענהלתתזורשימהתנסה,ואחרותאלההתפתחויותלאור
,רפואיתלבדיקהלהתייצבמעובדלדרוש

האינטרסייבחן,מחד.בסוגיהווהמתנגשיםהאינטרסיםיזוהו,המאמרשלהראשוןבחלקו
המידעבקבלתהמעבידשלהצורךייבדק,ומאידךהמידעובמתןהבדיקהבמניעתהעובדשל

ברק'א,למשל,ראו)הרצוןשלהאוטונומיהאתבתוכהמגלמתוחירותוהאדםכבודבענייןהזכות5
מערכתשלבהקשראשר(253,261(1993)אוממשלמושפט"וההגבלותההיקף:מוגנותאדםזכויות"

החופשאתכוללהמעבידשלזהחופש.החוזהועיצובהוזיתהתקשרותלחופשזכויותכוללתהעבודה
היאאףהמובטחת,כרצונובקניינולעשותהאדםשלזכותו,כןכמו.כרצונועובדיםולפטרלשכור

בןשלמאמרהראו-כרצונומפעלואתלנהלהמעבידשלהניהוליתבפררוגטיבהמכירה,יסוד-בהוק
.שם,שם,ישראל

,שכר:אישייםלהוזיםקיבוצייםמהסכמים"זוממן'צראובישראלהעבודהיחסיבמערכתהשינוייםעל6

.17(ה"תשנ)42לכלכלהרבעון"והסתדרותעבודהיחסי
.31'בע,4הערהלעיל,ישראלבן7
וסייגיםהגנותהמגןבחוקיהישראליהמשפטקבע,הנדוןבנושאכילראותניתןמגןלחקיקתכדוגמא8

נשיםכמומסוימיםבהיבטיםמיוחדתלהתייחסותהזקוקותעובדיםשללקבוצותדאגהתוך,רפואיים
בדיקות)נוערעבודתותקנות1952-ג"תשי,הנוערעבודתלחוק11סעיףראולמשל.עוברונוער

עבודתלחוק(א)10בסעיף.רפואיתיקה-מללאעוברנערהעסקתהאוסרים1954-ד"תשי,(רפואיות

יהיהואסור,למעבידהכךעלתודיעלהריונההחמישיבחודשעובדתכינקבע,1954-ד"תשי,נשים
בהריוןאישהלהעבידניתןכיהקובע,(ב)10סעיףאתהוסיףזהלחוקתיקון.נוספותבשעותלהעסיקה
כרי,כןכמו.בכתברפואילאישורובכפוףבהסכמתהואילךלהריונההחטיפיבהודקנוספותבשעות

,מחלהדמיחוקקובע,המעבידעלהמחלהבגיןהתשלומיםאתולהשיתהעובדשלברווחתופגיעהלמנוע
עלהמעידהמחלהתעודתהמציאעתהמעבידמאתמחלהלדמיהעובדשלזכאותותנאיאת1976-ו"תשל

.מחלתו
,קוגנטיתלהסדרהחוזיתמהדלמברירת-עובדפיטורילגביהמשפטיתההסדרהאיפיון"מונדלק'גראו9

.819,820(ס"תש)כבמשפטעיוני"שביניהםומה
חוק;1996-ו"תשמ,אדםכחקבלניידיעלעובדיםהעסקתחוק:הןהדשיםמגןחקיקתלהסדרידוגמאות10

למניעתוחוק1997-ז"תשנ,(תקיןבמינהלאוהמידותבטוהרופגיעהעבירותחשיפת)עובדיםעלהגנה
.1998-ח"תשנ,מיניתהטרדה

קשוריםשאינםאחריםבהקשריםרפואימידעחשיפתשלבאינטרסיםיעסוקלאזהמאמרכילצייןיש11
.שוניםלהיותעשוייםכאלהבמקריםשהרציונליםכיווןעבודהליחסי
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פותחיםדין,אינטרסיםאיזונישלמודליםשנייועלו,המאמרשלהאריבחלק,הרפואי
אלואיזוניםבין,מוגבליםבתנאיםמעובדיורפואימידעלדרושהאפשרותאתהמעבידבפני
מהי,קרי,פורמלייםשיקוליםלאור,היתרבין,ייבחןאשר,יותרהראויהאיזוןייבחר

ירחיב,האחרוןבחלקו.המוצעהאיזוןעםהמתנגשיםקיבוציהסכםאוחוזה,חוקשלהנפקות
וידון,עובדיואודותרפואימידעלהשיגהמעבידשלזכותולשאלתמעבראלהמאמר
אוכלוסייתעלשבהגנהההברתיהאינטרסלאור,זהמידעבסיסעללפעולהמעבידשלביכולתו

רפואיותלבדיקותבקשראחריםמבחניםלהפעילאיןכינראהכאן,המוגבלויותבעלי
מחוקדבריםמספרללמודניתןאולם.מוגבלויותעםאנשיםשללעבודהקבלתםלצורך
עםלאנשיםזכותשיוויוןחוק:להלן)1988-ח"תשנ,מוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויון

בעיהעלהמצביעיםממצאיםלאורמועמדשלקבלתובשאלתהכרעהלעניין(מוגבלויות
,רפואית

המידעובמתןהבדיקהבמניעתהעובדשלהאינפרסים.ב
הץובדשלגופועלאוטונומיה.1

המוצאנקודת,גופועלבאוטונומיהלפגועעלולרפואיתבדיקהלהיבדקהעובדשלחיובו
כלשלכזכותוהוגדרהזוזכות.לאוטונומיהיסודזכותאדםשלכלבכךבהכרהטמונהלדיון
הוכות.אלה12לבחירותבהתאםולפעוללבחירותיובהתאםומאווייומעשיועללהחליטפרט

-נוסףרובדכוללתהיאאלא,בחירהאפשרותשלהצרבמובןמתמצהאינהלאוטונומיה

אוטונומיה.הסכמתו13ללאבטפוהתערבותמפניהירותאדםלכל,השארבין,המעניק,פיזי
עלהחוקתיתההגנהבמסגרתכיוםמעוגנתוהיא,במשפטנויסודערךמהווההפרטשלוו

,רפואיתבדיקהשלבסיטואציהרבהחשיבותישלאוטונומיההאדםשללזכותו,!האדם4כבוד

להלהיותועשויה,בחייולשלוטאדםשלהזכותשלהקשהבגרעיןמצויההרפואיתהבדיקה
עשויההרפואיתהבדיקה,לכךמעבר.חייו5ןאיכותועלחייותוחלתעלישירההשפעה

.אורהשופטשלדינולפסק15פסקה,3הערהלעיל,דעקהעניין12
:דבורקיןכךעלעומד13

,me08or'

eavesdrop

you[0ת touch]1

.

ntellechJa] oneטא*

physical

concept

I

rather.8158"
aceJallyש do something1[טסו.you have injured my autonomy by invading my space

change my body, you have injured my autonomy by changing the very constitution of

~

what

168"צ.1.1(1993)
"

the Post-Autonomy.~

Age

Lawת1 and Ethics4041081ן"

'

Dworkin.8"Iam

733,727.
דבריו;221-233(4)ד"פ,תדיןעורכילשכתרגאנם93/4330צ"בבגברקהנשיאשלדבריו,למשל,ראו14

בינישהשופטתשלדבריה;831,842(3)מחד"פ,אלמוני'נפלוני92/5942א"בעשמגרהנשיאשל
גופועלהאדםשלזוזכותלייחסניתןכןכמו.160,175(נאהד"פ,מ"ה'נפלוני96/7155א"בע

באשראדםשלבכבודואובגופו,בחייופוגעיםאין":לפיו,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-להוק2מסעיף
."אדםהוא

א"רעראי-רפואיטיפולעלמידעלקבלוכותולאוטונומיהארםשלמוסותונגורהמכךכתוצאה15
איןכינקבע,הרוהובאותה516,525(2)מטד"פ,גלעד'נכרםrvהדסהמדיציניתהסתדרות94/1412

בדרךוביןישירהבדרךבין,בכךחפץהואאיןכאשר,בגופוניתוחלבצעלהחליטאדםעלללחוץ
,3הערהלעיל,אליהועניין-זכאיהואלוהפיצוייםסכוםהפחתתשלעקיפה
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הזכותאתגופועלאוטונומיהבעללאדםלהשאירויש,אדםשלבגופופגיעהלהוות
.זו16בפגיעהחפץהואאםלהחליט
עלהפרטשללאוטונומיהוהזכות,רפואייםוהליכיםבדיקותשלשונותדרגותקיימות

,כלללהיבדקשלאהזכותאתגםכוללתהיאקרי,השונותהדרגותמגווןכלאתכוללתגופו

מעשההנה,קיבתותוכןלהקאתלהביאמנתעלמלתבמיאדםהשקייתכיבפסיקהנקבעכך

בידיאיןכינפסק,כןכמו.ומעליבתמשפילמעשהלהיותהבנוסף,אזרחיתועוולהפלילי
,שתן9ןדגימתליתןאו'807בבדיקתלהיבדקאדםלחייבהמשפטבית

שלוסירובו,רפואיתבדיקהלעבורעובדעללכפותניתןלא,בפסיקהשנקבעכפי,אמנם
סירובאולם.אתרתדרךבכלאועשהבצולכפייהניתןאינורפואיתבדיקהלעבורעובד

למקוםקבלתו-באיהמדובראםבין,העובד20עלכלכליותהשלכותלושתהיינהיכולכאמור
אולפנסיהאףואולילפיצוייםוכויותיועלבוויתור,בפיטוריומרובראםוביןהעבודה
,העבודהו2חוזההפרתעלמהמעבידבתביעה

העובדשלהברואותימצבועלוהחיסיוןלפרטיותהזכות,2
,אתרים23ידיעלהייובצנעתמוטרדלהיותשלאהיחידאינטרסאתמגלמתלפרטיות22הזכות

והייתה,חדשהאינהבהההכרה,מקוםמכל.המדויק24להיקפהבאשרהוצעושונותוהגדרות

.271'בע,שם,אליהועניין16
.294,298(לדשד"פ,הסוהרבתישזרות'נקטלן79/355צ"בג17
,736,749(להםד"פ,לוי'נשרון78/548א"ע;212,215(1)טוד"פ,אלמוני'נפלונית60/407א"ע18

הואוהטעם,לרצונובניגודדםבדיקתלבצעאדםעללכפותאיןכינפסקהמקובלבמשפטגם.750,752
A.43,24-גופולשלמותאדםשלזכותעלהגנה .C(1972)Solicitor05.5ץ.ועע.()15"י.

.2104,2111יךך"פ,חיאל'נפרו62/184פ"?19
ע"דב;(סופרעניין:להלן)169(כוחארציעבודה,המלחיםמפעלי-סופר33-3/נגע"דב,למשל,ראו20

-שפירא144-0/נאע"דב;(קרייטרעניין:להלן)339כבע"פד,אילתאבלין-ומישטר54-3/תשן
.(שפיראעניין:להלן)283כדע"פד,לאומילביטוחהסופד

ניתןהאםהיאהמתעוררתהשאלהאולםרפואיתבדיקהלעבורהעובדעלכופיםלאבפועל,כלומר21
תוךפועלבכפייהשנתוןמי.המתקשרברצוןפגםהיאהכלכליתהכפייה?כלכליתכפייהבכךלראות
ביטולעילתלומקנהולפיכךהפעולהחופשאתממנושוללעליוהמופעלהלחץאך,הנתוניםידיעת
עקבבחוזהלהתקשר"נאלץ"והואאמתברירתממנונשללהבומקום,לנתבעתעמודכפייהטענת.חוזית

אך,כפייהשללקיומההכרחיתנאיהגו"ראויבלתי"כלכלילחז.לקיפוחנלווהאשר"ולוחץמידיכורח"
ייחשבוהריפהבצורהוהפוגריםהמינימליהרצוןעצםתחתחותריםאשרכבדיםלחציםורקאך.בודיאין

א"ע;705(מהבד"פ,מ"בע(ישראל)פנפורד'נמאיה93/1569א"ע,למשל,ראו)כלכליתככפייה

לבדיקהלהתייצבותעובדחיובכינראה,לפיכך.(95(מגטד"פ,מ"בעאקספומדיה'נמ"בערהפים88/8
להתקשרולאאחרלמעבידלעבורחופשקייםלעובדשכן,כלכליתכפייהבגדרעולהאינורפואית
משפטיתחובהשלקיומהכילצייןיש,כןכמו.רפואיתבדיקהלעבוראותוהמחייבעבודהבהוזהמראש

בעיקרנכונהזוטענהכיעודאציין,אולם.הכפייהשאלתאתמנטרלתרפואיתבריקהלעבורהכלליבדין
.למאמר1.דבפרקלמהלכהלעבודהקבלהביןהבחנהראו.במהלכהבהכרחלאאךלעבודהבקבלה

.בלבדרפואימידעחשיפתשללהיבטמוגבלזהבמאמרלפרטיותבזכותהדיוןכילצייןיש22
.175(ג"תשמ)טמשפסעיוני"לדעתהזכותמולאללפרטיותהזכות"סגל'ז23
.1,26(ז"תשל)הפרטבצנעתפגיעהבפנילהגנההוועדהח"דוראו24
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באמצעים-הפרטלצנעתלהדורהיכולתשגוברתככל.העבריתהמשפטשלנחלתואף
מודרנייםתקשורתכלישלובפיתוחםמהשביםבאמצעותמידעבריכוז,משוכלליםטכנולוגיים

.זו26זכותעלבהגנההצורךגוברכך-
,היסוד-חוקיחקיקתבטרםעודחוקיםשלרבובמספרבפסיקה27הוכרהלפרטיותהזכות

האדםכבוד:יסוד-לחוק7סעיףואתהפרטיות28הגנתחוקאתלהזכירניתןהנדוןבהקשר
איןכינקבע1988-ה"תשמ,בעבודההזדמנויותשוויוןלחוק2אבסעיף,כןכמו.וחירותו29

,בכך,שלו30הצבאיהפרופילאתלגלותהעבודהממבקשאומהעובדלבקשרשאיהמעביד
זכותוכיוקבעלפרטיותלזכותמסויםרפואימידעביןלאיזוןפרטניבאופןהמחוקקהתייחס

,זה31במקרהגוברתלפרטיותעובדשל

לפרטיותבזכותולפגועעלולהבריאותימצבועלמידעלמעבידלתתהעובדשלחיובו
הנורפואיתבדיקהבמהלךלרופאהנגלההמידע,הבריאותימצבועללאדםשישובחיסיון

הרפואהכתביובכלהיפוקרטסבשבועתכברמופיעההרפואיתהסוריותשמירתחובת.חסיי
לרפואההספרביתבוגרינשבעיםשבה,1952משנת"העבריהרופאשבועת"גם.לדורותיהם
לאדםאמוניםשמרו":הרפואיהטיפולסודיותעללשמירהההתחייבותאתכוללת,בישראל

בהסכמתרקהמידעאתלחשוףרשאיהרופא.32"רכילתלכוואלסודתגלואל,בכםשהאמין
עללהגןבארפואיתסודיותעללשמורהצודך,החוקפיעללכךיידרשכאשראוהחולה
,ברביםייוודעהרפואימצבואם,לולהיגרםהעלוליםנזקיםמפני,המטופלאוהתולה

;(ל"תש)דהעבריבמטפשוסקידזתanFnDסדרת")FYivacyl)הפרט-צנעתעלההגנה"רקזבר'נ25

Human Rights"0

~

Israel Yearbook5"Jewish LawתוRakover

'

"The Protection of

Privacy

א.
169(1975

" אזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתהאמנהלרבות,בינלאומיותבאמנותגםמוגנתהזכותכילצייןניתן26 כ,1966דצמבר16,ומדיניות
17גסעיף)להצדהנהישראלאשר,269'ע,31א"

.673(3)מד"פ,י"פ'נקורטאם85/480פ"ע,למשל,ראו.הפרטיותבנושאדיןפסקישלרבמספרקיים27
בו(11)2סעיףולפי,"הסכמתוללאזולתושלבפרטיותאדםיפגעלא"הפרטיותהגנתלחוק1סעיףלפי28

או,בריאותולמצבאו,אדםשלהאישייםחייולצנעתהנוגעענייןשלפרסומו"כוללתבפרטיותפגיעה

."היחידברשותלהתנהגותו
לפרטיותזכאיאדםכל"-הכלליתההוראהבצדלפרטיותאדםשללזכותוהגנההובטחההיסודבחוק29

"בהסכמתולאאדםשלהיחידלרשותנכנסיםאין":ספציפיותהוראותנקבעו,(א)7סעיף-"חייוולצנעת

בסודפוגעיםאין";(ג)7-בכליואובגופו,גופועל,אדםשלהיחידרשותחיפושעורכיםאין";(ב)7-

'אראולפרטיותהזכותשלנוספיםבהיבטיםלהרהבה.(ד)7-"ברשומותיואובכתביו,אדםשלשיחו
-942(בכרך,1996,חמישיתמהדורה)ישראלמדינתשלהקונססץסיציוניהמשפטמדינה'וברובינשטיין

943.
שמירתלמשל.העובדשללפרטיותומעברזולקביעהנוספותסיבותקיימותכילטעוןשניתןמובן30

.האזרחיבתחוםעבודהלצורךרלוונטיהדבראיןכימהתפיסהגםנובעתהרפואיתהסודיות
אוהעובדבריאותבענייןשאלהכללשאוללמעבידאסורכיקובעהחוקבדנמרקכילצייןישזובנקודה31

עלמוטלת,מאידך.משכורתתודשיתשעהבסךפיצוייםלשלםבאחריותכרוכההאיסורוהפרת,המועמד
מחובתנובעתמקבילהגילויחובתהישראלישבמשפטויכול,הנאמנותחובתמכוחגילויתובתהעובד
.הלבתום

.100(1997)בישראלהחולהלזכויותמדריך...דוקטוררגעמרקס'ועחשן'יראו32
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החולהזכויותלחוק19סעיףלמשל,כך,כך33עללהגןבאיםישראלבמדינתרביםוחוקים
:קובע

רפואיתסודיותשמירת,19"
,למטופלהנוגעמידעכלבסודישמרו,רפואימוסדעובדאומטפל(א)

,עבודתםבמהלךאותפקידםמילויכדיתוךאליהםשהגיע
כדיהדרושיםאמצעיםינקטו,המוסדמנהל-רפואיובמוסד,מטפל(ב)

המובאיםהעניניםסודיותעלישמרולמרותםהנתוניםשעובדיםלהבטיח
."עבודתםבמהלךאותפקידםמילויכדיתוךלידיעתם

אגבלאדםשנמסרמידעהעברתעלפליליתאחריותקובעהעונשיןלחוק496סעיף
:מלאכתואומקצועו

מקצועיסודגילוי,496"
רשמיסודשאינו,מלאכתואומקצועואגבלושנמסרסודימידעהמגלה

מאסר-דינו,הדיןמכוהלגלותונדרשואינו,'זלפרק'הבסימןכמשמעו
."חדשיםששה
להסכמתותנאיהמקריםבמרבית,מהווה,הרפואיהמידעבסודיותהחולהשלביטחונו

,כלכלייםלנזקיםלולגרוםעלולההמידעחשיפתשכן,מתלתולגביהפרטיםמלואאתלחשוף
:ונפשייםחברתיים

לעבודהלקבלמוכניםאינםהמעסיקיםשרובידוע.לכתלהרחיקצורךאין"
לפגועכדיהבריאותיבמצבואיןאםגם,מנכותאוממתלהשסובלעובד

המידעאתלהסתירירצהכזהשעובדלכךטובהסיבהזאת,בעבודהבתפקודו
,34"המעבידמפני'מפליל'ה

גבוהלהיותעלולברביםבריאותימצבחשיפתשלוהחברתיהאישי,הכלכליהמחיר
להפסקתהובילוהדבר,הבריאותימצבםאתשחשפועובדיםשלמקריםהיוכברשכן,ביותר

בעת,למשלכך,חברתי-האישיובמצבםבפרנסתםחריפהפגיעהתוך,לאלתרעבודתם
התגלה,הארץבמרכזהחוליםמבתיבאחדהועסקאשר,רופאכיהתקשורתלאמצעישדלף
חולים.לאלתרעבודתוהופסקה,מתוליואהדשלמדמונדבקבו,האיידסנגיףשלכנשא
לחיותנאלץהרופא.מגעעמוניתקולעבודההבריוואפילו,ידועלמטופליםלהיותסירבו

,למצהו35דבקקיןשאותכמי

:להלן)1977-ז"תשל,העונשיןלחוק496סעיף;והירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק(ד)7סעיף,למשל,ראו33

זכויותלחוק19סעיף;מלאכתואומקצועואגבלאדםשנמסרמידעהעברתעלהאוסר,(העונשיןחוק
.1991-א"תשנ,נפשבחוליטיפוללחוק42-43סעיפים;(החולהזכויותחוק:להלן)1996-ו"תשנ,החולה

.99'בע,32הערהלציל,ומרקסחשן34
.שם,שם35
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העובדשלהבריאותימצבועללדעתהמעבידשלהאינדכסים,ג
לתפקידהתאפה.1

קובעת)EAW(כרצונו36עובדיםולפטרלשכורמעבידשלביכולתוהתומכתהדוקטרינה
,כללסיבהללאואףרעהמסיבה,טובהמסיבה:סיבהמכלעובךולפטרלשכורניתןכי

,הניהוליתמהפררוגטיבהנמרתהמעסיקשלזכותוכיהואהזכותשליותרהמוכרהננסוס
בקניינולעשותהקנייןלבעלמאפשרתהקנייניתהזכותשכן,הקניינית37לזכותוביטויהמהווה
כוח-האנושיההוןוביניהם,שוניםהוןמסוגימורכבהפירמהשלהקניין,זהלצורך,כרצונו
תהאהיאאםמכונהלבחוןשניתןכפי,לכן,הפירמהידיעלהמועסקיםהעומריםשלהעבודה
,תפקידולביצועכשיריהאהעובדאםלבחוןניתןכך,יעדיהלביצועכשירה
התקשרותשלאםכי,קנייניתזכותשלתוצראינההניהוליתהפררוגטיבהכילטעוןגםניתן
העובדשלהתאמתואתלבחוןהיכולתלכן.הפירמה38אתהמרכיביםהפרטיםביןחוזית

.למעבידהעובדביןהנתתםהעבודהחוזהמכוחתנבעלתפקיד
אתלמלאהעובדשלכשירותועללדעתהמעבידשלזכותו,EAW'-הדוקטרינתלפי

עליויכפושלאזכותו,קרי,ובמסירותביעילות,במיומנותעבודתואתולבצעתפקידו
עלולהכזוכפייה,העבודהסדריאתלשבשושעלולבעבודהמשתלבשאינועובדלהחזיק
.למשקכלכלינזקולהסבהעבודהמקוםמרווחיותלגרועדברשלבסופו
לדוקטרינתיסודזכותשלמעמדוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהקנהלמעשהכיהטועניםיש

מכוחכהעדהוכרהואשרהמעבידתשלהחוזיתמזכותואוהקנייןמזכותהנגזרתEAW.-ה

M.A.:ראו,כןכמו.9הערהלעיל,מונדלקראועובדפיטורישלבהקשרזודוקטרינהשללבחינתה36
S .G. Craig "Protecting Genetic Privacy by PeEUttlng Employer"שGelb.(].8]4Rothstien

Analysis

~ ofa

Ul

nique Minnesota::08תמ10ת1"ת

~El

mployee MedicalR1elated-706שת0ש

~

Access

399(1998).and Med]1.Am24"Law.בדוקטרינתדןהואאףאולםבהמשךאציגזהמאמר
EAW,כיטועניםוהכותבים:the United1ם1877תו

~

rule , formulatedא-1עקו-kfThe

,

:

employement

"any time81

;

for

;

any reason'81ועש'employee80זתתhire

,

orש.State .

,

. . The

~

:

employer

: " free

והתחזקההדיןביתשלבפסיקהרווחתהקנייןזכותשלנגזרתהיאהניהוליתהפררוגטיבהלפיההתפיסה37
;4הערהלארל,פוסשפלסטיןעניין,לדוגמא,ראו.החדשהחוקתיהשיחבמסגרתלאחרונה

1-4/נדע"דב;449לע"פד,מ"בעכימייםמפעליםמכתשים-הכלליתההסתדרות27-41/נזע"דב

יש,זאתעם.601כסע"פד,ם"בעלישראלהאוויריתהתעשיה-י"באהעובדיםשלהכלליתההסתדרות
.הניהוליתהפררוגטיבהשלאופייהאתמבהיריםאינםרביםדיןפסקיכילציין

העובדחובתאתוקובעזהבמאמרהנדוןבנושאהעוסקנוניבענייןהדיןלפסקלפנותניתןזהלעניין38
שביןהעבודהבהסכםמכללאתנאיר"התקשיהוראותשלמהיותןברורהכחובהרפואיתבדיקהלעבור
:להלן)745(מגשד"פ,לעבודההתרציוויןבית'נהכלליתההפתדרות89/826צ"בג-למעבידהעובר
.(נוניעניין

אדרעי'מ'יזהלענייןראו,חוקתימעמדקיבלהלאהניהוליתהפררוגטיבהכיהטועניםישכילצייןיש39
זהבמאמר.45(בכרך,ברנזון'וחברק'אעורכים,ס"תש,ברנזוןספר"חברתיותוזכויותאדםזכויות"

,קפיטליסטיתאוימניתלתפיסהראיההחוקתיותהזכויותשימת-טהקנייןזכותבהכללתאיןכיהכותבגורס
.האזרחיותהזכויותמימושמאפשרתוהיאה-וההםהאדםשלרווחתםואתאושרםאתלהגדילנועדההיא
זכות":267'בע,שם,ברנזתטפר"החדשהחוקתיבשיחכלכלית-חברתיותזכויות"מונדלק'גראווכן

זכויותשללקידומןסכנההחוקתיתבמהפכההרואיםאלובקרבהעיקריהאזהרהתמרורמשמשתהקניין
עובדיוכלפילנהוגהמעבידשלזכותזוהאם.דיוהובררטרםהקנייןזכותשלהיקפהאך.חברתיות
."כיוםהרווחתהשיפוטיתהעמדהזוהיאםספק...כרצונו

כמיטבהעבודהמקוםאתלנהלהכוחנתוןלמעבידכיהיא-ובעםכיוםהפסיקהשלהמוצאהנחת40
פעמיםזהדעהעלחזרולעבודההדיןבתי.דעתובשיקוליתערבולאלעבודההדיןבתיכןועלהבנתו
-גנני3-2/מהע"דב;416יטע"פד,הכלטיתההסתדרות-י"מ4-17/נבע"דב,למשל,ראו.רבות

3-1/להע"ודב409סוע"פד,אביב-תלעירית-גיא7-3/מדע"דב;419,424יטע"פד,"אמירים" גן-רמתעירית
.1337ע"פד,ל'מרצ-
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בריאותייםפרטיםלחשוףהמעבידשלבקשתואתלהצדיקניתןמכךכתוצאה)הפסיקה0

ארוכהשורהלראותניתן,אכן)]תפקידואתלמלאהעובדשליכולתולגבימידעלושיתנו
ראוהמאורגניםהעבודהליחסיהצדדים,דומהבאופן)זהבכוחלמעבידהמעניקיםחוקיםשל

.הקיבוצי43העבודהבמשפטזהנושאבהסדרתהחשיבותאתעיניהםלנגד
עלדוברשם.20הערהלעכל,קרישרבענייןהמשפטביתדןלמעבידהעובדשלהגילויחובתבנושא41

לעזובנאלצתהיאכיהודיעהשניםארבעלאחר.לניתוחנזקקהכילמעמדהסיפרהשלאבספרית
פיצויילקבלניתןכיהקובע,1963-ג"תשכ,פיטוריןפיצויילחוק6סעיףמכוחפיטוריןפיצוייוביקשה
עלליידעוהיההעובדתעלכיהייתההמעבידשלטענתו.בריאותימצבעקבהיאההתפטרותאםפיטורין
העבדתכיוקבעטענתואתקיבללאלעבודההארציהדיןבית.לעבודהקבלתהטרם,הבריאותימצבה
אתלדרושהמעבידשעלמכאן.זהנושאר-לםזכותהייתהשלמעבידאף,הבריאותימצבהעלנשאלהלא

.שנשאלמבליליידעוחובהאיןולעובדהמידע
כללמסורמדינהעובדחייבהמינויקבלתלפני:למשל,ראו,התפקידבתהילתזאתהמסדיריםלחוקים42

שירותחיק:להלן)1959-ט-תשי,(מינויים,המדינהשירותלחוק29אסעיף-בריאותומצבלגביידיעה
5סעיף)רפואיתבדיקהתחילהשנבדקומבליספורטבתחרותספורטאיםלשתףאין:((מינויים)המדיגה

עבראםאלאנעריועבדלאכיקובע1953-ג"תשי,נוערעבודתחוק;(1988-ח"תשמ,הספורטלחוק
מסרבהואאםאוכלבביתאדםיעבודולאיעסוקלא;12-ו11סעיפים-וחוזרתיסודיתרפואיתבדיקה
תנאי)עסקיםרישוילתקנות53תקהה-דרששהמנהלרנטגןבדיקתאורפואיתבדיקהלעבור

עברואםאלא,מסוימותבעבודותעובדיםלהעסיקאין;1983-ג"תשמ,(אוכללבתינאותיםתברואה
-ל-תש,[חדשנוסח]בעבודההבטיחותפקודתמכוחשהותקנותקנותפיעלוזאת,רפואיותבדיקות

בדיקה,דרישהלפי,יעבורלאאםכאמורכעובדמועסקלהיותמועמדאושירותעובדלהעסיקאין;1970
חוקמכוה1970-ל"תש,(עובדיםשלרפואיותבדיקות)הספרבתיעלפיקוחתקנות-כוללתרפואית
31בסעיף:למשל,ראו,התפקידבמהלךזאתהמסדיריםלחוקים.1969-ט"תשכ,הספרבתיעלפיקוח

נוסח](גמלאות)המדינהשירותחוק;סודיותויתורבדברהוראהנקבעה(מינויים)המדינהשירותלהוק

שראיהשעה,לקויבריאותמצבמהמתשפוטרלמי,פרישהלקצבתזכאותקובע,1970-ל"תש,[משולב
,לערריםרפואיתועדהלרבות,רפואיתועדהשלקביעתהתהיהודרגתההזכאותבדברויהירהמכרעת

:ר"לתקשי242.33-ו241.33הוראותקובעותלמשלכך43
אובריאותממצבכתוצאהנפגמהבעבודהעובדשליעילותוכיהיחידהלמנהלאולממונהנראה241.33" לבתשומתאתלכךלהסבהואחייב,מחלהלרגלממושכותאומרובותמהיעדרויותכתוצאה

.האחראי
שלהבריאותיכושרוקביעתלשם,הנסיבותפירוטבצירוף,המחוזיתהבריאותלשכתאליפנההאחראי
שללידיושיימסרובמכתב,אישיתיודיעהיחידהמנהל;בשירותאוהנוכחיתבעבודתולהמשיךהעובד
מנהלכאשרמקרהלמעט,יאותו-סמצבאתלבדוקבכדיהבריאותלשכתאללפנותהחלטתועל,העובד
בנדוןהתייעצותלקייםעליואז.העובדשלבריאותומצבאתלהחריףעלולהכזוהודעהכיחוששהיחידה

לפרוששעליוקובעותהבדיקהמסקנותאםרקלעובדיודעזוהתייעצותולאחרהמדינהשירותרופאעם
;בעבודהבמעמדושינויקובעותשהןאו,בריאותמסיבותהעבודהמן

לשםמחוזיתרפואיתועדהבפנילבדיקהיתייצבשעוברלדרושרשאיתהמחוזיתהבריאותלשכת242.33
כושרואוהבריאותימצבושלבדיקהכללשםאובשירותאובעבודתולהמשיךהבריאותיכושרוקביעת
."הגופני
:נקבעבתעשייהמקיפהפנסיההנהגת-בדםהכלליהקיבוציבהסכם

נציגות(3);העובד(2);ההנהלהידיעללהינקטתוכלנכותמטעמיולפרישהנכותלקביעתהזמנה.9ב"
ויתורכתבלתתוכן,הערעריםוועדתהרפואיתהוועדהבפנילהופיעהחובהחלההעובדעל.העובדים
,העבודהבתקנוןשכתובכפיתהיהאלוהוראותקיום-אישלבמקרההעובדיםאחריות.רפואיתסודיות
."62.9.19מיוםכלליקיבוציהסכם

:נקבעהעבודהתקנון-הכלליהקיבוציובהסכם
יידרשכאשר,להופיעחייבהצדדיםביןשנתתםבתעשייההמקיפההפנסיההסכםעליושחלעובד.15א"

נדרשבומקרהבכל.המקיפההפנסיההסכםפי-עלהערעוריםוערתאוהרפואיתהוועדהבפני,לכך
יהיה,המקיפההפנסיההסכםביצועלענייןנוגעתוהדרישה,רפואיתסודיותעלאישורכתבלתתעובד
הפרתיהווההעוברידי-עלאלהכלליםקיום-איכיומסוכםברור.לכשיידרשכזהויתורכתבלתתחייב

."להלן52בסעיףפורטלגביההצפוישהעונשמשמעת
:מאלהאחדהואלתקנון52סעיףפיעל,המשמעתיהעונשקרי,והאתריות

מוקדמתהודעהעםמהעבודהפיטורים(ג);תשלוםללאהעבודהשלזמניתהפסקה(ב);כספיהלס(א)"
."פיטוריםפיצוייתשלוםועםמוקדמתהודעהבלימהעבודהפיטורים(ד);פיטוריםפיצוייםתשלוםועם
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מהיותןברורהתובה,רפואיתבדיקהלעבורהעובדבחובתרואהשמגרהנשיאנוניבעניין
:כךזאתומנמק,למעבידיההעובדשביןהעבודהבהסכםמכללאתנאיר"התקשיהוראותשל

הנושאיםבמסגרתיהיה,.,עובדשלבריאותוענייןכי,הואהרחבהציבורשלחיוניאינטרס"
הצעדיםכלאתלנקוטחופשיהמעסיק"כיוקובעוממשיך45"דעתואתהמעסיקנותןעליהם

לצעדיםבקשרוכן,הוראותקיום-איבדברהמסקנהמןנובעשהדברככל,לרשותוהעומדים
כי,נשכתבל"כינקבעוכן.46"לעבודתוהעובדהתאמתהמשךבדברהמסקנהמןהנמרים
,47"יאות-םממצביותררלבנטילךומה,,,עובדיםלפטר'כוח'ה,המדינהלרבות,למעביד

ות-עתהתביעותמנגעת.2
הייתהמחלתםאשרחוליםשלמסויםאחוזבוודאיישהעבודהבשוקהמועסקיםרבבותבין

.התפתחותהעלהשפעהלעבודתםשתהיהויבוללעבודהקבלתםלפניעודאצלםקיימת
בריאותםבמצבהתמרהבשלעתידיותמתביעותמעבידיםאצלהששקיים,כאלהעובדיםלגבי
,כבדהסחורהלהריםהעבודהבמהלךהנדרשעובדשלמקרהלדוגמאטלו.העבודה48עקב
הסחורההרמתכיאפשרותקיימת,לעבודהכניסתובטרםעודבגבומליקויסבלהעובדאם

.מהמעבידלתבועיוכלשאותויותרחמורלנזקותגרום,הבריאותימצבואתמאודעדתחמיר
מקבלוהיהשלאסביר,העובדשלהבריאותימצבואודותמידעהמעסיקבידיהיהאם

קובעתנוניהלכתכיהגורסת,הדיןפסקעלמיטל'אד"עושלמקורתואתזהלענייןראו.46'בע,שם44
מיטל'א.יסודחירותעלויתורליצורמכללאתנאישלבכוחולפיהמשפטיתוהכרהקונסטרוקציה

-121,125(א"תשנ)העבודהמשפטשנתון"?לרצונובניגודרפואיתלבדיקהעצמולהעמידעובדהחייב"

(אופקעניין:להלן)480(לגתד"פ,הפניםשר'נאופק78/789צ"בבגהדיןפסקאתמזכירהוא.126

,לדידו.מפורשתחוקבהוראתלהיעשותהדברצריךיסודבחירותלפגועסמכותשתהיהמנתעללפיו

אםייעשהטובכילונראהלכן.לפסולשישהוראההנהנוניבענייןשנדונהכפיהוראהאופקענייןלפי
טוענתישראל-בןרות'פרופגם,בלבדמדינהעובדיעלותחולהנדוןהמיוחדלמקרהתצומצםנוניהלכת

1(.תIsrael-80(ר"התקשיאמצעילפגיוהיהלאאםזההלתוצאהמגיעהיההדיןביתהאםברורלאכי

State11"Natlonal Labour

~

court - The Confederation of

:

State Employees and Meir Nounee

201,187(1990-1989)Lab. Reports"1"110"of

Israel

(.
.748'בע,38הערהלההל,נוניעניין45
להבדילזובדיקהלעבורעובדלחייבניתןלאפולשניתבדיקהלענייןכינקבעסופרבעניין.שם,שם46

.פולשניתשאינהמבדיקה
.38,48כאע"פד,י"מ-המדינהשובדיהסתדרות169-3/מחע"דב47
במצבלהחרפההנוגעותל"צהחיילישלבעתירותהדניםדיןפסקישלשורהדרךזהחששלהדגיםניתן48

;217(כדףד"פ,התגמוליםקצין'נבוסאני69/652א"ע,למשל,ראו,ל"בצההשירותעקבבריאותם

,בוראני'נ1959-ט"תעף,[משולבנוסח](ושיקוםתגמלכם)הנכיםחוקלפיהתגמוליםקצץ70/3נ"ד
-ט"תשי,[משולבינוסח(ושיקוםתגמולים)הנכיםזעקלפימשמהיםקצץ79/194א"ע;637(1)כדד"פ

(ושיקוםתגמולים)הנכיםחוקלפיהתגמוליםקצין'נסעדי74/612א"ע;341(3)לדד"פ,כהן'נ1959

הנכיםחוקלפיהתגמוליםקצין'נצדוק76/776א"ע;794(2)כטד"פ,1959-תשיאט,[משולבונוסה
התגמוליםקצין'נמסיקה76/516א"ע;381(2)לאד"פ,1959-ט"תשי,[משולבינוסח(ושיקוםתגמולים)

'נמאיר70/408א"ע;431(2)לאד"פ,1959-ט"תשי,[משולבנוסח](ושיקוםתגמולים)הנכיםתוקלפי
.358(1)כהד"פ,1959-תשישט,[משולבונוסח(ושיקוםתגמולים)הנכיםשקלפיהתגמוליםקצין

116



?רפואיתלבריקההתייצבותמעובדלדרושניתןהאם

,המתוארמהסוגגופניתפעילותכוללאינואשר,אחרבתפקידמעסיקושהיהאולעבודה
ייתבעשלאמנתעלתיוניהואעובדשלהבריאותימצבועלהמידעכיהמעבידיטעןכךלשם
קבלתםבטרםעודקייםשהיהגופניבליקוילהחמרהשיטענועובדיםידיעלוהערבהשכם

.לעבודה49

העבודהולמקוםלציבורפכנח*8
העובדשלהבריאותישמצבוהואמידעלקבלהמעבידשללזכותוהמרכזייםהטיעוניםאחד
בגיןלתביעותחשוףהמעבידכיהיאהטענה,העבודהולמקוםלציבורסכנהלהוותעלול

אנשיםאואחריםעובדיםלסכןעשוייםואשרמידבקותבמחלותהנגועיםעובדיםהעסקת
.עבודתםבמסגרתבמגעעמםהבאיםנוספים

היהוכיתו,בהסגרלהימצאחייבמידבקתאוממוכנתבמחלההחולהאדםהיהעברובזמנים
המחלהופרטי,הציבורטובתלמעןרפואימידעלספקחובהקיימתהייתה,כנגוע50מסומן

על.הודברוהמידבקותהמחלותכללאאולם,הזמניםהשתנומאז.הכללנחלתבגדרהיו
יהיהשניתןכדי,מידבקתבמתלהחולהעלבדיווחצורךיש,הציבורבריאותעללהגןמנת

מידעהעברתמתירהחוקכזהבמצב,אכן,לאחריפ51המחלההעברתשלהסכנהאתלהדוף

החולהשללזכותוקודמתהציבורשטובתמאתר,להמתנגדהחולהאםגםזהמסוגרפואי
.המשווהמהמשפטגםזומגמהעלללמודניתןכילצייןיש.רפואית52סודיותעללשמירה
זוכההמטפללרופאמהחולההמועברמידעכיקבעבנברסקההעליוןהמשפטבית,למשל
המטופלבובמקרהכי,להבנהכפופיםוהרופאהחולהביןהיחסים.בלבדמוגבללחיסיון
המידעאתלהשוףהמטפלהרופארשאי,אותוהסובביםאתהמסכנתמידבקתבמהלהחולה
בענייןקליפורניהבמדינתשניתןהדיןפסקגם,המגיפה53אתלמנועמנתעלמחלתואודות

5ffosarafhעללחיסיוןההולהתביעתכאשר,הפרטיותאינטרסשליחסיותואתמבטא

כינטעןהישראליתבפסיקהגם.בביטחוןההברתיהצורךמולאלנסוגההרפואיהמידע

לחייבישכיהקובערציונלבעצםזהו.אלונזקיםלכיסוימוביל"הדקהגולגולת"העקרוןכילצייןניתן49
ולכןהעבודהבמסגרתושהחריפההעסקתוטרםרפואיתמבעיהשסבללעובדפיצוילשלםהמעבידאת

.זהאינטרסמתוכןוייתריכול
.99'בע,32הערהלעיל,ומרקסחשן50
פקודת.הבריאותרשויותלידיומועברתהחולהשלמידיולסודיותהזכותמופקעתכזהבמצב,למשל,כך51

המוגדרתרשימהלפי,מסוכנתמהלהכלעלהבריאותלמשרדמידעהעברתמחייבת,1940,העםבריאות
.מראש

.החולהזכויותלהוק(2)(א)20סעיףגםראו52
Neb104,Simonsen.177,224א.ע,.911,831.[.ן.1"1250(1920)53 " Swensonנקבעהדיןבפסק

למסרההיההגילויכאשרמתביעהמוגןיהיההרופאאולם,רפואיחיסיוןעלעברההנורפואיסודגילויכי
לפרטיותהזכותביןהאיזוןנקודת-האיידסנגיף"אזרחי'אראו.באחרפגיעהלמנועמנתועלראויה
עלחובההלהככללהאםהשאלהלעניין101(ט"תשנ)דהמשפט"שלישייםלצדדיםהדיווחתובתלבין

.זוגולבןהנשאשלמחלתואודותדיווחחובתהבריאותרשויותעלאוהמטפלהרופא
.Cal131,425"3.Cal17,Tarasojfv.551,14ח54 The Regents ofthe Universiay ofCalifoFnia

(1978)1166~3.A.L.R83.3342ע.
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נפשותלהציליוכלוהפרסוםהבריותשללהייהםסכנהבדברקרובהודאותשקיימתמקום
,החיים55קדושתמפנילסגתלפרטיותאדםשלזכותוצריכה,חייםסכנתולמנוע

כגון)שלישייםצדדיםעלשמירהשהוא,המעבידשלהאינטרסבולטזהבמקרה,לסיכום
שלרפואימידעבחשיפתהצורךאתהמהזק,(העובדעםבמגעהבאוהציבורהעובדיםשאר

.העובד
פרסוםאולם,הציבוראתמסכנתאינהאשרבמחלהמדוברכאשרגםכייטעןהמעביד

שובחוזריםאנוזובטענה,עליהלדוותהעובדעל,החברהבמוניטיןלפגועעלולהמחלה
זהלעניין.עיניוכראותמפעלואתלנהלהזכותקרי,המעבידשלהניהוליתלפררוגטיבה

,בעבודהבתפקודםפוגעתאינהאםאף,שמהלתםעובדיםלהעסיקלאזכותוכיהמעבידיטען
.החברהמוניטיןעללהשפיעעשויה
לנזקיםויגרוםכהלכהתפקידויבצעלאתולהעובדכיהואהמעבידשלנוסףחשש
עובדלמשלכך,זהמכיווןגםלתביעותהמעבידאתיחשוףאשרדבר,שלישייםלצדדים
אדםשלראשועלכבדחפץלהפילעלולולכןבעבודהמרוכזואינולעבודהחולההמגיע
.אחר

:חמתנגשיםהאינדכסיםביןלאיזוןאפשרייםמודלים.ד

ובין,מחד,העובדשללפרטיותהזכותביןמתאיםאיזוןמציאתהואזובסוגיההמרכזיהקושי
אהדלכל,לעיללאמורבהתאםגם,מאידך,בריאותומצבעלמידעלקבלתהמעבידזכות

הענייןלנסיסתבהתאםתיקבעמניהםהאיזוןונוסחת,לגיטימייםאינטרסיםמהצדדים
נוסחאותשתיאבחןזהבפרק,ביניהם57האיזוןמןייגזרעליהםההגנהשהיקףכך,בכללותן56

אמותלהציעואנסה,הצדדיםמןאחדכלשלהאינטרסיםביןההתנגשותלפתרוןשונותאיזון
,הולםאיזוןלעריכתמידה

במהלכהסבירוחשדלעבודהבכניסהEAWדוקטרינת.1
הזכותלמעבידעומדתלעבודהקבלהבמהלךכיהקובעתזוהיאאפשריתאיזוןנוסחת
כללעבורלעבודהממועמדלבקשיכולהואולכן,EAW'-הלדוקטרינתבהתאםלפעול
,העבודהבמהלךאולם,העובדשלהרפואיהמידעכלבידיושיימצאמנתעלרפואיתבדיקה

אשרסבירהשדקייםכילהראותהמעבידעל,רפואיתבדיקהלעבורמעובדלדרושמנתעל
,הרפואיתבבדיקההצורךאתיוכיח

ואף,בעולם58שוניםבמקומותמדועלבחוןעלינוזובנוסחהלדוןמנתעל,ראשית

מקרהבאותוכילצייןיש.45(4)ג"תשנמ"פ,ם-בע-הקריותכל-'נפלמונית93/1030(עפולה)א"ת55
גרשוןהשופטידיעלנאמרואלוים-דם.שמהפרסוםאתואסרהחולהשלטענתהאתהמשפטביתקיבל

.חולהשלפרטיותועלההגנהלמידתבנוגע,העקרוניתלסוגיהבהתייחסותו
.184(ס"תש)המידעחופשחוקבאורלדעתהזכותסגל'ז,למשל,ראו56
.186'בע,שם57
ציבוריתלמשרההמועמדיםמכלהדורשבחוקהאחרונהבעתהמשפטביתדןהברית-בארצותלמשלכך58

בלתיהיהזהחוקכיקבעהמשפטבית.(רפואיתבריקהבמסגרתהנכללת)סמיםבורקתלעבורבכירה

118



?רפואיתלבדיקההתייצבותמעובדלדרושניתןהאם

:גורמיםממספרנובעתזוהבהנה.לעבודה59למועמדעובדביןהבחנהקיימת,בישראל
,רבההיאאליובנוגעהנצברהמידעכמות,ארוכהתקופהבמשךמועסקעובדכאשר
אותולשלוחמבלילתפקידהתאמתוואתהעובדשליכולתואתלבחוןדרךקיימתלמעביד
מהממוניםדעתחוותבאמצעותבעבודהתפוקתואתלבחוןיכולהוא,רפואיותלבדיקות

למעבידאיןעליולתפקידמועמדלעומתזאת.וכדומהתפוקהחות"דובאמצעות,עליו
.קודםמידעככלל
נחלש,רפואיותבדיקותבעריכתתומךאשר,עתידיותתביעותמניעתשלהנימוקגם

מעבידיםאצלהקיימיםההששותאחד,עובדשלעבודתובמהלךמדוברכאשררבהבמידה
אך.העבודהעקבהעובדשלבריאותובמצבההמרהבשלעובדיםשלעתידיותמתביעותהוא
מחלהכל,לעבודהכניסתובעתהעובדשלהבריאותימצבואתלאשורויודעהמעבידאם

,העבודהבמהלךשההלהכמהלהאלאכהפרפהתיחשבלאהדשה
חייועליותרניכרתבצורההמשפיעיםלפיטוריןלעבודהקבלהביןלהבחיןיש,כןכמו
בחוזהקבועהזווחובתורפואיתבדיקהלעבורמסרבעובדשכאשרכיווןזאת,אדםשל

אףואולילפיצוייםזכויותיועלבוויתוראףאלא,בפיטוריםרקלאמסתכןהואעבודתו
בעובדהכלכליתהפגיעה,זהבמקרה.העבודהחוזההפרתעלמהמעבידבתביעהאולפנסיה
.במיוחדחריפהלהיותעשויה

וכן,יותרמשמעותיהעובדשלבהייוהעבודהמקוםשממלאהמקוםלעבודהקבלהלאתר
שלוההסתמכותבאינטרסהפגיעה,לפיכך.עבודתולהמשךהעובדשלסבירהציפייהקיימת

u.s520,Miller1Chandler.305:ראו.הבדיקהלדרישתמיוחדתסיבההראהשלאהיותחוקתי

אתהטחןמעבידעלולפיו,הסמיםבנושארבותבפסיקותנקבעמיוחדיםצרכיםשלהנושא.(1997)

Skinner:למשל,ראו.ספציפיחשדקייםלאכאשרהסמיםבריקותאתלהצדיקעובדו % Railway

National Treasury Employees Union % Von;(1989)602.u . s489,Labor Execatives ' Ass 'n

(1989)656.u.s489,Raab(עניין:להלןt(Von

.

RaabבענייןVon

.

R(sabלפניסמיםבדיקותכינקבע

צרכיםלהוכיחויש,אסורותהעבודהבמהלךאקראיותסמיםבדיקותאולםמותרותהעבודהתחילת
.סיבהללאסמיםבדיקותעובדיםלהעביריכולאינוהמעביד.העבודהבמהלךהבדיקותלעריכתמיוחדים

במהלךעובדשלכוללתבדיקהמלהתיררצונושביעותחוסראתהראהדיןפסקבאותוהמשפטבית
Wefing:ראוהעקדהבמקוםהסמיםבדיקותנושאכלשלמקיפהלסקירה.עבודתו "Employer.8.7

799(2000).Rev.1.Alb63"Drug Testing: Disparate Judicial and Legislative Responses,

.לעבודהמועמדיםשלרפואיוהבדיקותלביןעובריםשלרפואיותבדיקותביןמבחיןהחוקבאוסטרליה
במהלךרפואיותבבדיקות,זאתלעומת.באוסטרליהנפוצותלעבודהקבלהבטרםרפואיותבדיקות
שהמעבידהחוקקובעמסוימיםבנושאים.לבדיקהסיבהאוהעובדשלהסכמתואתהחוקדורשהעבודה
,Bliss.700(1987))רפואיתראיהלהמציאצריך I .C .R(,הפרתזוהי,מוצדקתסיבהבהיעדר,למשל

כפולשותנקבעובאוסטרליההסמיםבדיקותגם.פסיכיאטריתלבדיקהעובדלשלוחהמעבידשלחובותיו
ש!(ן.Mccarry:ראו.מסוימיםבמקריםרקמותרותוהןהעובדלפרטיותהמידהעליתר

~

R. C . Mccallum

Worker[מComp17"Australa.5גו1.1.(1995)13 Privacy".
,עובדיםעלבחוקהגבלותשישובעוד,עובדיםלביןלתפקידמועמדיםביןהבחנהקיימתבשבדיהגם

FahlbeckתוSweden"17:ראו.לעבודההמועמדיםבנושאשותקהחוק "Employment Privacy.ן
171-163,139(1995)].Comp. Ltab.

.לתפקידקבלהבעתרקבבדיקותהדן,(ומינוייםהמדינהשירותלחוק29סעיףראולמשל59
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-עובדיחסינוצרולאבובמצבמאשרקיימיםעבודהיחסיניתוקשלבמצבבהרבההמורה
.מלכתחילהמעביד
שימושנעשהלפיה,שיפוטיותבהחלטותתאוצהלצבורהמתחילה,המגמהמובנתלכן
בעוד,לפטר60מעסיקשלכוחועלמהותיותמגבלותלהטילמנתעלהלבתוםבעקרון
.לעבודהי6קבלהעלהגבלותמאודמעטקיימותשעדיין
,המעבידמצדולשרירותלבתוםלהוסרפתתהנןהעבודהבמהלךרפואיותבדיקות,בנוסף
פסולאמצעילהוותעלולותואףלכךלגיטימיותסיבותמחפשאךעובדלפטרהרוצה

.העובדשללהטרדתו
קבלהבמהלךכיהקובעאיזוןבעולם62שוניםבמקומותנקבע,לעילהאמורמכלכתוצאה
סיבהמכלעובדלקבלשלאיכולהוא,קרי,EAWשלהדוקטרינהלמעבידעומדתלעבודה
שיימצאמנתעלרפואיתבדיקהכללעבורממנולבקשיכולהואולכן,סיבהללאואףשהיא
לעבורמעובדלדרושמנתעל,העבודהבמהלךאולם.העובדשלהרפואיהמידעכלבידיו
.העובדשלבריאותולמצבבאשרסבירהשדלהראותהמעבידעל,רפואיתבדיקה
פתותהודאותברמתמדוברכיברור.להגדרהקשהזודרישה?"סבירחשד",כןאם,מהו

רבותשאלותמשאירהעדייןזוהגדרהאולם.אד630לעצורמנתעלהדרושהמזומשמעותית
הסמיםבדיקותבחוקיותהדיוןבמסגרתזוהגדרהעםלהתמודדניסוהברית-בארצות.פתוחות
Theלמשל.זהבנושא"סבירחשד"מהולהגדירניסוחוקיםמספר.בעבודה Tennessee

Codeהמפורטיםהםזהבקודשנקבעושהכלליםומכיוון,ההגדרהלנושאכלליםמספרקובע
ליישמםננסה,זובהגדרההקשייםעלביותרהטובהבצורהעוניםהםכיונראה,ביותר
:הנדונה64בסוגיה
הנובעתהעובדשלהבריאותיבמצבובהרעההמעבידשלהאמונהעלמבוסססבירחשד

לאוראלהמעובדותהנובעותההגיוניותומהמסקנותואובייקטיביותספציפיותמעובדות
הממצאיםעלמבוססותלהיותיכולותאלהומסוקותעובדות,הדבריםיתרבין,הניסיון
:הבאים

בריאותיותבתופעותלוקההואכינראההעבודהבמהלךבעובדמהתבוננותכתוצאה(1
.לקויהשבריאותוכךעלהמעידות

.גופניליקויעלהמעידההעובדשללקויהפעילות(2
,נאמןמקורידיעלהניתןבריאותימצבבעקבותלקויהפעילותעלדיווח(3

,לקויבריאותוומצבהלהשהעובדראיהקיימת(4

;3כהע"פד,(פורסםטרם)שיךבן-בעפםמתקדמתלישרותהעולמיהאיגוד125-3/נבע"דבראו60

החשמלחברת-רומיאבו36-3/נוע"דב;173(כטסארציעבודה,מלהוב-סלוק278-3/נהע"דב
שיתופיתאגודהפהימרים.ג.ב91-3/נהע"דב;99(3)לארציעבודה,(פורסםטרם)בעאמירושליםלמחוז

.822-824'בעבעיקר,9הערהלעיל,מונדלקזהלענייןראווכן,421כחע"פד,שטול-מ"בעחקלאית
.1988-ח"תשמ,בעבודהההזדמנויותשוויוןחוקאתלראותניתןזהבנושאההפליהלעניין61
.58הערהלעיל,ראו62
u.330,325(1990):למשל,ראו63 .s496,WhiteאAlabama

.תקז.Codeתת103-9-50.14(15)(1999)64
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,העבודהבמהלךבתאונההשתתףאותרם,גרםשעובדמידעהמעבידלידיהגיע(5

לחשדהראיותלבחינתמבתניםהברית-בארצותהמשפטבתיקבעואלולמבחניםבנוסף
:הסביר65

.האינפורמציהנותןשלאופיו(1
,המידעמהימנות(2

.העובדשלהפעולהשיתוףמידת(3
.בהןמחסוראוהמצבעלשמשפיעותנוספותעובדות(4

כלליבאופןעוניםהםאולם,המשפטלבתירחבדעתשיקולמשאיריםעדייןאלומבחנים
לעילהמנוייםמהמקריםבאחדרקהעבודהבמהלךכיוקובעיםסבירחשדמהוהשאלהעל

.רפואיתלבדיקההעובדאתלשלוחהמעבידרשאי
כללעבורמהעובדלדרושהמעבידיכוללעמדהקבלהבמהלךכיהקובע-זהאיזון
על,רפואיתבדיקהלעבורמעובדלדרושמנתעל,העבודהבטהלך,אולם,רפואיתבדיקה

הברית-בארצותהתפתה-העובדשלבריאותולמצבבאשרסבירחשדלהראותהמעביד
הבדיקותנושאלכלכלליכמבהןמתאיםאינוכינראהאולם.ואלכוהולסמיםבריקותבנושא

,מדועלתארואנסה,הרפואיות
שלבזכותופוגעהוא,בלבדהמעבידשלצדואתנוטלזהמבהןלעבודהבכניסה,ראשית

לעבודהבקבלהרפואיתבדיקהכללדרושיכולהמעבידזהמבחןשלפיכיווןלפרטיותאדם
רלוונטיותללאבבדיקהמדובראם,כןכמו,התפקידמעצםהנדרשותבדיקותרקולא

לביצועקשרלהןשאיןמסיבותלעבודהאדםקבלת-איאזי,לעבודהבקבלהרקלתפקיד
.רלוונטייםלאמנימוקיםהפליהמהווההתפקיד
שלזהבחלקוכיונראה,עליו66להגןשישערךהואהעבודהבמקוםהשוויוןכיברורהיום
רלוונטייםשאינםפרטיםלחשוףהנדרשלעבודהבמועמדחמורהפגיעהקיימתהמבהן

,סייגיםוללאשרירותיבאופןלפרטיותזכותועלולוותרלתפקיד

לקבלמנתעל.המידהעליתרהעוברשללכיוונונוטהוהמבחןהעבורהבמהלך,שנית
.ליישוםקשהמבחןלהיותהעלולמבחןשהנו,סבירחשדלהראותהמעבידעל,רפואימידע

אתלדרושלמעבידלאפשרשישהרי,התפקידמעצםנדרשתהבדיקהאם,דעתילעניות
המוזכריםהאינטרסיםכללאורוזאת,סבירהשדשלדרישהללאאףשגרתיכענייןהבדיקה
כשלשללמצבלהגיעאין,התפקידמעצםהבדיקהנדרשתבהםבמצביםכיברי.לעיל

,הבדיקהאתלבצעלאפשרמנתעל(סכנהוחומרקל)בביצוע
ייאלצומעבידיםעתהעבודהבמקוםעכורהתחושהליצוריכולזהמבחן,לכךמעבר
ראיותלבחוןייאלצוהם,רפואיתבדיקהלעבורמהעובדלדרושמנתעלסבירהשדלהוכיח
.לעבודהעמיתיהםעל"ילשינו"שעובדיםויכולעובדיםעלוריווחים
הבעיותאתלמנועשינסהנוסףאיזוןמבחןלבחוןישכינראה,האמורלאור,לפיכך
,זהממבחןהנובעות

65(1988,Cir36)1144.113926840ן,Copeland " Philadelphia Police-

Dwp

'

t

.

המשפטביתבהחלטתחיזוקקיבלהזוזכות.בפסיקהמוכרתהעבודהבמקוםלפרטיותעובדשלהוכות66

.(ציםעניין:להלן,3כוע"פד,בעצםצים'נ'וחהכלליתההסתדרות12-4/נבע"בדבהמחוזי
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לוצקימיכל

לתפקידהרלוונסץותפבהן.2
:במאמרהברקהשופטתשלדבריהאתלהביאאבקשזהאיזוןלענייןדברייבפתת

התנהגותאינההבדיקותרלוונטיותבהגנתללאגורפתרפואיתלבדיקהדרישה"
חמורהפגיעהבעיניהיאגורפתרפואיתבדיקהדרישת,לבבתוםהמעבידשל

,אהדכלעלמקובלתואינהחודרניתהיאהבדיקהעצם,ראשית.בפרטיות
העבודהלביצועקשרלהןשאיןבריאותמסיבותלעבודהאדםקבלתאי,שנית
על,הבריאלעמיתוהחולההעובדביןרלוונטיםלאמנימוקיםהפלייהמהווה

בדיקותלעבורמעובדיםלדרושהמעבטתםשלהאפשרותאתלצמצםישכן
67"לבצעהולךשהואהעבודהלסוגהרלוונטיותלבדיקותורקאךרפואיות

.(,א.ל.מ-שליההדגשות)
רשאי,העובדשלעבודתובמהלךוהןלתפקידקבלהבעתהןכילקבועמבקשזהאיזון
יוכלולא,לתפקידרלוונטיהואאםרקהרפואיהמידעואתרפואיתבדיקהלדרושהמעביד
,העבודהלביצועקשרלהןשאיןבדיקותלעבורמהעובדלבקש

עבודהשלאהדסוגלגבישנכוןמה,העבודהדרישותמבחינתזהותהעבודותכללאכיברי
להיותשמבקשמילמשל.עבודהשלאחרבסוגלגיטימיובלחימתאיםבלתילהיותיכול
שיהיהחשוב,הגופניתלכשירותוחשיבותבהןשישעבודות-וכדומהשוטר,מציל,טייס
מסוגעובדיםלגבי.אד680חיילסכןעלוליםלקוייםכישוריםשכן,תפקידולביצועכשיר

,מאידך.הנדונההעבודהלצורכימהדרושחורגתאינהרפואיותבריקותלעריכתהדרישה,זה
שלבתנאיםעמידתוואתהגופניכושרומידתאתלבדוקהבאותלבדיקותמשמעותכלאין

כיברקהשופטתטוענתכך.אתרפקידותיבתפקידהנושאאו,השיווקמנהלשלפיזימאמץ

רלוונטילאשיקול..,בעינייהיאפקידותיתלעבודהבאפילפסיההחולהאדםקבלתאי"
שלהגנוםבבדיקתהדיןהוא,לבבתוםשלאשיקולכןועל,המועמדשלהעבודהלפוטנציאל

לעולםכישנקבעמסוימותבדיקותובעולםבארץנשללומכךבתורה,69"לעבודההמועמד
אףמסוימיםבמקומות.הגנום70בדיקותלמשל,העובדשללתפקידורלוונטיותתהיינהלא

.עבודה71להמשךאולעבודהלקבלהכתנאיהאיידסבדיקותאסורות

,499(בכרך,ס"תש,עורכיםברנזון'וחברק'א)ברנזוןספר"העבודהבמשפטהלבתוםעקרון"ברק'א67
514.

לחכותרצויזהאין,עובדשלהגופניתכשירותוחשובהכךכלבהםבמקריםכי,שובאדגישזהבנושא68
.סבירלחשד

.514'בע,67הערהלעיל,ברק69
-גנטיותלבדיקתעובדלשלוהאולשאולישראלבמדינתניתןלאלפיוחוקבכנסתהתקבללאחרונה70

:זהלענייןראו,הברית-בארצותכגוןאחרותבמדינותגםכך.2000-א"תשס,גנטימידעחוקראו
,81.36Craigק.401

.

supr~ note)8Gelb!שRothstien.התפתחותאתבמאמרםמתאריםהכותבים
גנטיבסיסעלהפליההאוסריםשונותבמדינותחוקיםלחוקקהחלוכיצדזהבנושאהמדינתיתהחקיקה
Fla.5181.תתץ.Rev.8];(1997)075.448.5(81.מם4.(1998);א.[.Gen.:כגון)העבודהבמקום

(1992)8-48.48civ. Rights Law:1.28-95(1997);א.ן.Stat(.נוספותמדינותחוקקו,בהמשך
.or.:כגון)רפואיתבדיקהלעבורלעבודהמועמדיםאועובדיםלחייבממעבידיםהמונעיםחוקים Rev
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with(1995)-הקובעהברית-בארצות Disabilities Act7241למעסיקאסורכי5ת08א0ט
לשניבכפוףזאת,טיבהאומוגבלותשלקיומהדבראתלבררכדיובירוריםבדיקותלערוך
:סייגים

המתחייבתפעולהלבצעהעבודהדורששליכולתובדברבירוריםלערוךרשאימעסיק(1)

.מהמשרהאומהתפקיד
המתחייביםובדיקותבירוריםלערוך,העבודההצעתלאחרשלבבכל,רשאימעסיק(2)

אומוגבלותשלקיומהבדברובירוריםבדיקותלרבות,המשרהאוהתפקידשלממהותם
,טיבה

בדיקותכולל,רפואיותבדיקותכישקובעחוק73מינסוטהבמדינתנחקק,דומהבאופן
לביצועהנבדקשליכולתולבחינתמוגבלותתהיינה,לעבודהקבלהבטרםשנעשותרפואיות
,75'בלבד74לתפקידהרלוונטיותמשימות

wis.תת372.11.4(1997);א.ן . Stat;(1997)1463-41.51א.Ariz . Rev;(1997)227.659.Stat

(1998)(8)(1)296Exec

.

Law(.מהסירובאוגנטיממידעכתוצאהלהפלותאסורכיקבעונוספיםחוקים
אלהחוקיםגםהכותביםשללדעתם.(א.].א51.תתנע.12-5:10(1997):כגון)גנטיותבדיקותלבצע
שחוקים,בהמשךאציגשגםכפי,טועניםוהםגנטימידעבסיסעלמהפליהבהגנהמספיקיםאינם

למעבידלאפשרישכיהקובעיםחוקיםמאשרטוביםפחותגנטימידעבסיסעללהפלותשאיןהקובעים
איןכאשררקגנטיבמידעלהיעזרניתןכיקבעהאירופיהאיחודגם.בלבדלתפקידרלוונטימידעלקבל
Data(80:ראואחרתברירהכל Protection00[. Wolfgang-~Goethe "From the General Rules

the:

European

01

Employee

Data: Policies and

~

Constraints:]0Specific Regulation of

the

Use

351(1998)1.Pol 'y1!.Comp. Ltsb190במידעשימושנגדהגנהקיימתבגרמניהגםנך.ט"יית

German~-בהמעבידידיעלגנטי Federal Data Protection Act.זהלענייןראו:K . A. Deyerle
the Workplace: Employer Drea~n, Employee Nightmare - Legislative1ת"Genetic Testing

.1.Comp. Lab18"the United States and the Federal Republic Of GermanyתוRegulation

זוהגנהלביןהברית-בארצותבעבודהגנטימידעעלההגנהביןהמחברמשווהזהבמאמר.(1997)547
United~-המאשריותררהבההגנהמעניקהגרמניהחוקכיוקובעבגרמניה States Privacy Act,היות
לקבועהיאהמטרההכותבשללדעתו.הפרטיהמגזרעלוהןהציבוריהמגזרעלהןחלהגרמנישהחוק
/לעובדהגנהומעניקהזהידעבסיסעלהפליהמאפשרתאינהאך,הגנטיבידעשימושהמתירהמערכת

.זהבידעלרעהמשימושלתפקידמועמד
:ראו,אידסבדיקתלעבורעובדלחייבאפשר-אימתאימהחקיקהבהיעדרכינקבע,למשל,באוסטרליה71

58Mccany, supra note!שMccallum.1--הדיןבפסקהאירופיהאיחודECR[1994]92/404-[)

ו:90/13נ[EC1הדיןבפסקשנקבעהההלכהאתהפך4737(1995)1.1116(.1,.54.7

'

and89/121:ך

2195-1.E.C.R[1992]Comissionקבלהלפניאידסבדיקתלעבורלסרבהיחידשללזכותובנוגע
the:גםראו.לתפקיד

;

Strasbourg and

~Ll

uxembourgת,Spielmann i ~HllmEln Rights

~

Case Law.ם
Courts : Conflicts , Inconsistencies, and Complementarities" The EU ,and

.

Human Rights

776-775(1999"5"0Heenan.7!1Bustelo.ש!4יAlston1).
:מסויםמוסדעוברילכלאידסבדיקתחובתשלהוראהלערעוריםהמשפטביתפסלהברית-בארצות

(1989.cir"8י)150,ט4612Eastern Nebraska Community o

~

fce ofRetardation1.Glover

72

"
u.א12112( .s .c42,Americans with Disabilities Actיל"

*
:ADA(.

Millfi~,5181.תת0.363.4-.20(1998)73

74

uI

ndergo~

pI

hysical
~

.

exalrunaUon

,~ which

I

may

:

include

:

medical10

requlre

, or ]' request

a

~.

person

,0[7]"

perform available10history, for the PUOose of determination the person 's capability

123ב"תשסן'זהמשפט



לוצקימיכל

:כיברקהשופטתקובעתלתפקידהרלוונטיותלקביעתהנכונההאיזוןמידתלגבי

היחסיםלמהותרלוונטיותשאלותאךשנאפשרבכךיעשההנכוןהאיזון"
לזכותהגילוידרישתביןהאיזוןלבחינתהמידהקנהעל.להיווצרשעומדים
,(.א.מיל-שליההדגשות)76"אובייקטיבימידהקנהלהיותלפרטיות

משנהומבחניהפוצעהאפון.3
המעבידרשאיהעובדשלעבודתובמהלךוהןלתפקידקבלהבעתהןלפיוהאיזוןכינראה
ההולםהאיזוןהואלתפקידרלוונטיהואאםרקהרפואיהמידעואתרפואיתבדיקהלדרוש
-אי,לבבתוםפעולהאינהגורפתרפואיתלבדיקהדרישה,הנדונההסוגיהלפתרוןביותר
הפליהמהווההתפקידלביצוערלוונטישאינובריאותימצבמהמתלעבודהעובדקבלת
מוקדמתפנסיהלשלםמסתכןהמעבידכיהטיעוןגם.הבריאלאדםהחולההאדםביןפסולה

שלהעבודהלפוטנציאלרלוונטישאינופסולשיקולהנובריאותמסיבותפרישהעקב

,לב77תוםבחוסרשיקולכןועלהמועמד
למעשההיאהתשובה?"לתפקידרלוונטיות"נבחןכיצדהיאכמובןהנשאלתהשאלה

המידהקנהכאשר,ומידתיותסבירות-והידועיםהרגיליםהמשפטייםהכלליםשלהרחבה
מידהואמותכלליותהנהיותמספרלהציעאנסה,אובייקטיבימידהקנההואהאיזוןלבחינת
:המבהןליישוםבאשר

לבחינתאפשרייםמחליטיםמספרקיימים-הרלוונטיהמידעמהוהמחליטזהות,1
חובתקיימתכינקבעאם.העובדהואהראשון,לאואםלתפקידרלוונטיהמידעאםהסוגיה

במידעמדובראםלקבועהאחראיהעובדזהיהאהמעבידהתערבותללאהעובדעלגילוי
ומהנזקמידעמהעלמתהמעבידיםיחששוזהבמקרהכינראה,לאואםלתפקידהרלוונטי
עובדשכלהגיונינראהשלאמובן,משפטביתהוא,נוסףגורם,מכךכתוצאהלהםשייגרם

ערכאתשישמשיכולהמשפטביתאולם,המידעגילויבטרםהמשפטלביתיפנהמעבידאו
אותואתינחוהמשפטביתשלתקדימיוולכן,המכריעהגורםשלהההלטהעלערעור
אוהמעבידוהםרלוונטיהואהמידעאםלהחליטשעשוייםגופיםשנינותרוכעת.הגורם
יהיההמחליט,עובדיםארגוןפועללאבועבודהבמקוםשמדוברבהנחה.העובדיםארגון

רלוונטיות-לאיולטעוןהמשפטלביתלפנותיכולתלעובדשמורהתהאכאשר,המעביד
לארגוןהמעבידביןומתןשבמשאייתכן,העובדיםארגוןהעבודהבמקוםפועלכאשר.המידע

condition that the0תoffer

,

ofl:

employmenti

has been made8(8)אשת:employment, provided

that

I

the ~exarnination(5)[88ת]...05נperson meets the

I

:

physical

or :menta] requirements

,

ofl' the

tests(0[06נ-86related!11"65"1ש,02.36381(1)(9)(1)(8)-(5) only.
,8,36Craig(ק.408:זהלענייןראו75 supra note,4Gelb)4Rothstien,זהלחוקמתייחסיםים-המחם

.גנטילמידעבהקשרגםביותרהטובההמגמהאתכמבטא
.510'בע,67הערהלעיל,ברק76
.שם,ברקהשופטתשלדבריהאתזהלענייןראו77
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יוכלכךעלשגםמובןאך,תפקידשלמסויםלסוגהרלוונטיהמידעמהוייקבעהעובדים
.המשפט78לביתלפנותהעובד

:קריטריוניםמספראציעכךלשם?הרלוונטיהמידעמהוייבחןכיצד,2

אחריםעובדים)שלישילצדסיכוןקייםכאשר-שלישילצדהסיכוןקריטריון,ראשית
לדרושחובתוואףלמעבידרלוונטיהואזהשמידעמובן,(העובדעםבמגעשבאוהציבור
מנתעלזהמידעלהעבירהעובדשלאחריותוזוהיכילומרניתן,זואףזולא.זהמידע
אתליידעחייבטייסלתפקידעצמוהמעמידאדםכיברורלמשלכך,הסיכוןאתלמנוע
,בראייתוקשיםליקוייםעלהמעביד
שללעבודתורלוונטיהואזהמידעגםכינראה-עצמולעובדהסיכוןקריטריון,שנית
הדיןמן,עובדשלהבריאותימצבואתלהחריףעלולהתפקידכיהעובדהלמשל,כך,העובד

בדיקהלעבורואףהמעבידאתליידעיצטרךשדהבתנאיהעובדאסטמהחולהכך.שתיבדק
היאשניםכמהבעודתפקידבאותולעבודיוכלולאהולהשהעובדהעובדההאם.מתאימה
שהמעבירמנתעללתפקידרלוונטימידעהואזהמידעגםכינראה?לתפקידרלוונטית

כילמשלובריבסבירותלהיבחןיצטרךזהמבחןשגםמובן,אולם,בהתאם79להיערךיידע
.העובדיםכלשלהלבתפקודאתלבדוקישנפשילחץשלאלמנםבהשישעבודהבכללא

בצורהלהשפיעשיכולמידעכלמכילזהקריטריון-הביצועיכולתקריטריון,ושלישית

,יקרביצועאואיטיביצוע,חלקיבביצועשמדוברבין,העובדשלהביצועיכולתעלכלשהי
שגםכך.לתפקידרלוונטיזהמסוגמידעכינראה,כללהתפקידאתלבצעיכולת-איוכמובן

,לדוגמאכך,כךעללדעתעליו,המידעלאורוהתאמותשינוייםלבצעהמעבידיידרשאם
לבצעשתוכלהרי,דיןעורכיבמשרדפקידהלהיותגלגליםלכסאהזקוקהנכהמבקשתאם
,ומכאןוכדומהלמשרדהגישהדרכיאתלהתאיםיצטרךשהמעבידיכולאולם,התפקידאת
,לתפקיד80רלוונטימידעשזהוהרי
בהלכתשנקבעוהכלליםאתליישםננסהאם-מהמידעבהתעלמותהכרוךהמחיר.3

,לתפקידרלוונטיתהיאהבדיקהאםגםאזי,דורנרהשופטתשלבדבריהובעיקר,סילר81

דורשיםאנובשמהאשרהתכליתהאם.ממנהבהתעלמותהכרוך"מחיר"המהולבחוןצריך
?לאואם,כבדהואממנההתעלמותעלשנשלםהמהירהאם?מספיקחשובההיאהבדיקהאת

שאינהבמידהדהיינו,המידתיות82במבהןעומדתוהנהראויהלתכליתנועדההמטרהאםרק
.אדםבזכויותמוצדקתפגיעהזוהיאזי,ומקרהמקרהבכלתיקבעאשר,הנדרשעלעולה

מוצגתבו,קיבוציהסדראולהסכםהמוצעהאיזוןביןהתנגשותהמציגלמאמר.2.הפרקזהלענייןראו78
.לאואםהעובדשלזכותואתממצההעובדיםארגוןהסכמתאםהשאלה

.קרייטרענייןראו79
.למאמר'הפרקראוההתאמהלמידתיותבאשר80
שלדעתהאתבעיקרראו,(מילרעניין:להלן)94(4)מטר"פהבפאתטישר'נוהילר94/4541צ"בג81

היההנדוןהאינטרסזהשבמקרהואף"לתפקידהרלוונטיות"שאלתנשאלהשםגם.דורנרהשופטת

בקביעתלנולעזוריכוליםהמבחניםכינראה,לפרטיותהזכותולאמיןמחמתמופלהלהיותשלאהזכות

.הנדוןבמבחןליישוםהמידהקני
,עורכיםברווזון'וחברק'א,ס"תש)ברנזוןספר"מידתיות"דורנר'דראו"המידתיות"מבחןשללבחינתו82

.281(בכרך
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פורמלייםאיזוניםמולאלהמוצעהאיזון,ה
מה,קרי,שוניםפורמלייםבאמצעיםזואיזוןבנוסחתלפגועניתןאםלבחוןאנסהזהבפרק
המעבידיוכלעתבכלכי,ויקבעהמוצעהאיזוןאתיסתורחקיקהדברלמשלכאשריקרה

האם,וכללכללזהמידעלדרושיכוללאהמעבידכילהפךאו,רפואימידעמהעובדלדרוש
?זופגיעהנגדכלשהיבדרךלהתגונןיהיהניתן

ראשיחקיקהבדברפגיעה.1
הישראליבמשפטמוכרמפורשתתוקבהוראתרקשתיעשהיכוליסודבזכותשפגיעההרעיון
המחוקקמתירבהםרביםחוקיםלראותניתןהחוקיםבספר.הציבוריתהמשפטמתחום
האדםכבוד:יסוד-לחוק10סעיףמהוראותנהניםאלהחוקים,העובדתבפרטיותפגיעה
-לחוק8סעיףבתנאילעמודהמחוקקיצטרךעתידייםבמקרים,(הדיניםשמירת)וחירותו

הראויהלתוצאהלהגיעניתןלאכיולהראות,ההגבלהפסקת-וחירותוהאדםכבוד:יסוד
שלבזכותוהרחבה,גיסאמאידךשכן,העובדשלבפרטיותופחותהפגיעהבהשישבדרך
הפגיעהכילצפותניתןלא,זאתעםיהד.המעבידשלהקנייןבזכותפגיעהמשמעההעובד
באמצעותהמוצעבאיזוןפגיעהשלהנפקותמהלבחוןישולכןראשיתבחקיקהתמידתיעשה

,נוספיםמנגנונים

הקיבוציומתןהמשאברפתפגיעה,2
,קיבוציתולהסכםצדדי-דוקיבוצילהסדרצדדי-הדקיבוציהסדרביןהבהנהלבצעעלינוכאן

לגרועיכולותאינןהןולכן,זכויות86לתתהיאמטרתןצדדיות-חדבהוראותהמדוברכאשר
בדיקהלעבורהעובדאתהמחייבת,נוניבענייןהקביעהכינראה.עובדיםשלהיסודמזכויות
אינה,העבודהבהסכםמכללאתנאיר"התקשיהוראותשלמהיותןברורהכחובהרפואית
לגרועיכולאינוהואכיונראה,צדדי-חדהסדרבחלקןהןר"התקשיהוראות.כיוםנכונה

פרישהןבנורמותהכירהמחוקק,צדדי-דוקיבוציהסדרלעניין.עובדיםשלהיסודמזכויות
להתערבנוטהאינולרובהמשפטביתלכן,העובדים87ארגוןוביןהמעבידביןומתןמשאשל

הוסדרלאזהנושאעודכל.הקיבוציים88ההסכמיםושלצדדיים-הדוההסדריםשלבתוכנם
דעתשיקולמתןתוך,העובדיםנציגותאוהעובדיםהסכמתמכוחנעשההואאם,בהוק

,מייצגהואאותוהעובדיםלציבורהמתאימותנורמותלקבועשישכילהעובדיםלארגון

.44הערהלעיל,אופקעניין;וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק8סעיף,ראו83
.42הערהלעיל,ראו84
בתוצאהשמדוברכיוון,קיבוצימהסכםיותרנמוךנורמטיביבמדרגהואקיבוציהסדרכידועכילצייןיש85

ארגוןאתלייצגהמתיימראוהמנסהאחרגוףאוהעובדיםארגוןלביןהמעבידביןומתןמשאשל
הגשה-אי,כתבאין,ציג'אדגלאינוהארגון:למשל)הצליחלאההליךאחרתאוזוומסיבה,העובדים
.נפקותלכךישלענייננוכינראהלאאולם.קיבוציהסכםלהיותלהגיע(וכדומהלרישום

.225,242יע"פד,נאמן-צים102-3/להע"דב86
.1957-ז"תשי,הקיבוצייםההסכמיםחוקראו87
.197חע"פד,חרות-עלאל7-4/לוע"דב,למשל,ראו88
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לביתהסמכותנתונהמקרהבכלכילזכוריש,אולם,המוצעבאיזוןלפגועשניתןנראה
אתנוגדאוסבירבלתיהואכייימצאאםהקיבוציההסכםשלבתוכנולהתערבהמשפט
,השיפוטיתהביקורתתתבצעלפיוהמדדהיאשלעילהאיזוןנוסחת,משמע.הציבור89תקנת

אישיבחשהפגיעה.8
הפרטשליכולתולביןהפרטחירויותשלקיומןביןהתנגשותכלקיימתלאכילטעוןניתן

רפואיותלבדיקותהתייצבותחובתלקבועהמעבידיכולאישיבחוזהולכן,זכויותיועללוותר
אוטונומיהלפרטקיימתכילקבועניתןהפרטשלמהאוטונומיהכחלק.העבודהשלשלבבכל

ניתן,שוויוניתאינהלמעבידהעובדביןהיחסיםשמערכתהיותאולם.זכויותיועללוותר
המניעשאלת?המעבידשלהעדיףלכוהוכניעהמהווההעובדמצדהוויתורכמהעדלשאול
זושאלהאולם,זה90בנושאשעסקוהדיןבפסקיכהעדעלתהלאהעובדזכויותעללוויתור

צריכההעובדהסכמתכי,לצייןיש.אחרותן9זכויותעלויתורשלבהקשרנשאלהאכן
אינועובד,ועודזאת.מכללאזכותועללוותריכולאינווהעובד,ומפורשתמודעתלהיות
נסיבותבמכלוללהתחשבשישמובן.בדיעבדרקאלא,מוקניתזכותעלמראשלוותריכול

הפררוגטיבהלמעןהנההעובדזכויותעלבהתניההמעבידכוונתהאם,המוצעבאיזוןהפגיעה
עלשמידה,העובדעלשמידהכגוןאמרותכוונותכוללתהיאהאםאובלבדשלוהניהולית
.וכדומהלעובדהטבותמתן,והלקוחותהאחריםהעובדים

מתקנתעלהעדפהמקוםישהאם.1

רפואיתבדיקהלביצועהדרישהרקלאתידון,הרשימהשלהאחרוןהפרקהנואשר,זהבפרק
מועמדשלגיוסובשאלתלהכריעהמעבידשליכולתואלא,ממנההעולההמידעוחשיפת
.מתקנתהפליהבאמצעותחלשותאוכלוסיותעללהגןהרצוןמתוך,זאת,אלוממצאיםלאור

רפואיותלבדיקותבקשראחריםמבחניםלהפעילישכיסבורהאיניכילצייןעלי,ראשית
כהעדשנדוןלתפקידהרלוונטיותמבחן.מוגבלויותעםאנשיםשללעבודהקבלתםלצורך
עםלאנשיםזכויותשוויוןמחוקדבריםמספרללמודניתןכינראהאולם.כאןגםמתאים

בעיהעלהמצביעיםממצאיםלאורמועמדשלקבלתובשאלתהכרעהלענייןמוגבלויות
,רפואית

בית'ננבו87/104צ"בג;749(5)מחד"פ,'דנילוביו'נאוירנתיביעלאל94/721צ"בג,למשל,ראו89
,749(מדתד"פ,לעבודאהארציהדין

קובעאביב-תלאוניברסיפתבענייןאולם.קרייטרוענייןסופרעניין;ברונועניין,נוניענייןראו90
ולכן,הציבורלתקנתמנוגדתלהיותעשויהלפרטיותזכותועללוותרהעובדהסכמתכיאדלרהשופט

תוקףיהיהלאכימוסיףוהוא.תוקףחסרתהיא1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק30סעיףלפי
.זומעיןבהסכמהבתפקידלהתקדםאולעבודהלהתקבלהעובדזכותאתמתנההמעסיקאםכזולהסכמה
.עושקאוכפייהטענתכנראההיאהטענההחוזיםדיניבמסגרת

;702(מזתד"פ,בירושליםלעבהרההחרציהדץבית'נש"בעפלסטיבע93/1683צ"בג,למשל,ראו91

ע"דב;32יע"פד,דורת-פילשי59-3/לחע"דב;173דע"פד,אטלקה-יבושרו'צ12-3/לגע"דב

.121בע"פד,רד'ג-בראדון1-3/לא
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בצדפיזייםמכשולים.חייהםשלרביםבתחומיםומקופחיםמופליםמוגבלויותעםאנשים
אלה.החברהחיישלרביםמהיבטיםוהרחקתםניכורמולידים,וסטראוטיפייםקדומותדעות

זכויותשוויוןחוקחקיקתשלהמטרה.חלילה92וחוזרקדומותדעותמחזקיםהאחרונים
הוועדהח"דובפתח,זה93קסמיםמעגלשללפריצתולהביאהייתהמוגבלויותעםלאנשים
:ברקהנשיאדברימצוטטים~זהבנושאהקיקהבחינתלמטרתשהוקמההציבורית

הוא.בשוליהאולחברהמחוץמצויהואאין.זכויותשווהאדםהואהנכה"
אלא,בבדידותועימולהיטיבאינה,ההסדריםמטרת,חיהואבהבהברהרגיל

חיישלהרגילבמירקם-מתקנתבהעדפהלעתיםשימושתוך-לשלבו
.95"החברה

:היאמוגבלויותעםאדםשלהגדרתוזהתוקלאור
,קוגניטיביתלרבותשכליתאונפשית,פיסיתלקותעםאדם-'מוגבלותעםאדם'"

מתחומייותראואחדבתחוםמהותיבאופןתפקודומוגבלבשלהאשר,זמניתאוקבועה
איסורלעניין,המוגבלויות97כלאתכמעטוכוללתרחבההיאזוהגדרה,96"םהעיקרייהחיים
עםאדםבעברשהיהמיעלגםהוראותיואתומהילמרהיבאףהחוק,בעבודההפליה

ובנידברשללאמיתוכזהאינוכיאףמוגבלויותעםלאדםשנחשבמיועל,מוגבלויות
.בו98המטפליםמוגבלויותעםאדםשלמשפחה
חוק.העבודהבמעגלהשתלבותהיאמוגבלויותעםאנשיםשלביותרהקשותהבעיותאתת
להפלותמעבידעלאוסרהחוק,זהמטעםהפליהאוסרמוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויון
למשרהאולתפקידכשיריםשהםובלבד,מוגבלותםמחמתעבודהדורשיביןאועובדיובין

אדםשלהמיוחדיםצרכיומתמתהנדרשותהתאמותביצוע-איגםכוללת"הפליה"ה.הנדונים

.102(2000)23ומשפטרפואה"מוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויון"כרמי'א92
כילצייןיש)זהבתחוםלמצויהרצויביןהפערנוכחולכןדגלהעלהשוויוןערךאתהציבההמדינה93

האבטלהשיעורי,שכליתאונפשית,פיזיתמוגבלותעםאנשיםהםישראלמאוכלוסיית%10-מלמעלה
חוקלחוקקלנכוןהמחוקקמצא(האוכלוסייהכללבקרבהשיעורמןערוךלעיןגבוהיםהנםזהמגזרבקרב
להשתתפותזכותואתולעגן,מוגבלותעםאדםשלוחירותוכבודועללהגן"החוקשלמטרתו,מיוחד

לושיאפשרבאופןהמיוחדיםלצרכיוהולםמענהלתתוכן,ההייםתחומיבכלבחברהופעילהשוויונית
שוויוןלחוק2סעיף-"יכולתומלואמיצויתוך,ובכבודבפרטיות,מרביתבעצמאותחייואתלחיות

.מוגבלויותעםלאנשיםהזדמנויות
:להלן,11(ז"תשנ)מוגבלויותעםאנשיםזכויות:בנושאמקיפההקיקהלבדיקתהציבוריתהוועדהח"דו94

.(הוועדהח"דו
.19,26(1)נד"פ,"רוית-מכבים"מקופיתמועצה'נבוצר93/7081צ"בג95
.מוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויוןלחוק5סעיף96
,לנכיםרקהכוונהאיןכילצייןיש,אולם.92,102-103הערהלעיל,כרמיראוההגדרהבנושאלהרחבה97

,פיזיתנכותעם,שכליפיגורעםאנשים,חרשים:למשל,מוגבלויותעםהאנשיםלכלהיאהכוונהאלא
.וכדומהנפשחולי,דאוןתסמונתעםאנשים

(ה)8סעיףלפיכולליםזהלענייןמשפחהבני.מוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויוןלהוק(ד)8סעיף98
:זהלחוק

;ילדאוהורה,זוגבן(1)"
שעיקר-נכדהאונכד,סבתא,סב,זוגםבניאואחותאואח,ילדשלזוגובן,הורהשלזוגובן(2)

."עליהםמוגבלותעםאדםשלפרנסתו
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עלמדיכבדנטלמטילהאינהההתאמהעודכל,העסקתו99אתיאפשרואשרמוגבלויותעם
,המעביד100

lolnמשלביאחדכלעלתללהפלותהאיסור
~
llyn.גםכהפליהרואיםזהחוקלעניין

,מפעולההימנעותאופעולהכהפליהרואיםאין,גיסאמאידך,הענייןממיןשלאתנאיקביעת
,המשרה102אוהתפקידשלהמהותיותמהדרישותהמתחייבת

בנסיבות,הולםביטויאיןעובדיובקרבכימעבידראה"כינקבעמתק4ת103העדפהלעניין

הציוד,העבודהמקוםהתאמתכוללתההתאמה.מוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויוןלחוק8סעיף99
.עבודהנוהליוכןוהדרכההכשרה,לעבודהלקבלהמבדקים,העבודהשעות,התפקידדרישות,שבו

בידיהפקידהמחוקק.שיפוטיתלפרשנותפתח,כמובןהפותחתכלליתהגדרההיא"מדיכבדנטל"המונח100
,בהתחשב,הענייןבנסיבותסבירבלתינטל":הנטלשלכובדולמדידתמנחיםקריטריוניםהשופטתהרשות

בהרכב,העובדיםבמספר,הפעילותבהיקף,ובמבנהוהעסקבגודל,ובטיבהההתאמהבעלות,היתרבין
."ההתאמהלביצועממלכתייםאוחיצונייםמימוןמקורותשלובקיומם,האדםכוח

:מוגבלויותעםלאנשיםהזדמנויותשוויוןלחוק(א)8סעיף101

;קבלהמברקילרבותלעבודהקבלה(1)"
;עבודהתנאי(2)

;בעבודהקידום(3)
;מקצועיתהשתלמותאוהכשרה(4)
;פיטוריןפיצוייאופיטורין(5)
."מהעבודהלפרישהבקשרלעובדהניתניםותשלומיםהטבות(6)

החוקלכךבנוסףכי,לצייןיש.מוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויוןלחוק(ב)11וסעיף(ג)8סעיף102
ישולבושבהןתעסוקהמסגרזתשלזדצףתעסזקתיתהכשרהתכניותולפתחליזוםהמדינהעלחובהמטיל
שלהרגילותהתעסוקהמסגרותהעדפתדהיינו,לנורמליזציהמגמהמתוךוזאתמוגבלויותעםאנשים
.מוגנתתעסוקהכגון,מיוחדותמסגרותפניעלהחופשיהשוק

הפליהעלאיסור,האחד.חוקיםשלשוניםסוגיםלשניהוועדהח"דומפנהבתעסוקההפליהאיסורלעניין103
,מוגבלויותעםכשיראדםעלחלADA-בהברית-בארצותהחלהאיסור.שלביהכלעלבתעסוקה
בשיקולמתערביםלא.סבירההתאמהבליאועם,התפקידשלהמהותיותהדרישותאתלבצעשיכול
בתי.בעבודהזאתדורשהואכירקלהראותישאלאמהותיותדרישותמהןבשאלההמעבידשלדעתו

תפוקתאתשהגדילסרטןחולהמנהלכינקבעכך.הכשירותבשאלתדניםהברית-בארצותהמשפט
Johnston,4!(,1849,:ראו.מפניקהשסובלתממלצריתלהבדיל,כשירהנומחלקתו " Morrison

tSupp.777(א.1994.4]4.0);"AIC1].0]2]2,820וsupp.1060(א.193.111.0)

Canadian'-הבקנדה Human Rights Actאשרבדרישותנעשתהאםאסורהאינהההפליהכיקובע
מיעלחללאזהאיסורכילצייןיש.((8)15סעיף)התפקידשלוממהותומאופיומתחייבותלבבתום

מחמישהפתותשמעסיק
-

.עובדיםעשר-עשר
החוק,בנוסף,הפליהאיסורעל(אחריםובחוזים)עבודהבחוזילהתנותהאוסרסעיףקייםבבריטניה

Disabilityהבריטי Discrimination Acrnבעליארגוןאומעסיקיםארגון,עובדיםארגוןעלאוסר
.חברותלתנאיאולחברותבנוגעמוגבלותומחמתאדםלהפלות,מקצוע

האוסרתהוראהנוספה(3סעיף)השוויוןולסעיף(החוקה)הגרמניהיסוד-חוקתוקן1994בשנתבגרמניה
.מוגבלותמחמתאדםהפלייתעל

0Lawא.0112602-90):פליליתעברהמהווהבריאותימצבאונכותמחמתאנשיםהפליית,בצרפת

leur06raison0תprotection des personnes contre les discrimination18'8relative1990July

leur handicap66ou6)585deאיש).
אדםשלבריאותועלשמירה:כגוןעניינייםטעמיםעלמבוססתהיאאםבצרפתפסולהאינהההפליה

.כשירות-ואי
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לוצקימיכל

הייצוגלקידוםיפעל,(הולםייצוג-להלן)מוגבלותעםאנשיםשללייצוגם,העניין
,104"התאמותביצועלרבות,ההולם

במקריםרקלפיו,זה05ןבחיבורהמוצעהאיזוןעםאהדבקנהעולההחוקנוסתכיניכר
,רפואיתבדיקהלעבורמהעובדלדרושהמעבידרשאי,לתפקידרלוונטיהרפואיהמידעבהם
,מוגבלותםמחמתעבודהדורשיביןאועובדיוביןלהפלותמעבידעלאוסרשהחוקכיווןזאת

כוללת"הפליה"כיוקובעמוסיףאףההוק,הנדוניםלמשרהאולתפקידכשיריםשהםובלבד
אשרמוגבלויותעםאדםשלהמיוחדיםצרכיומחמתהנדרשותההתאמותביצוע-איגם

מוגבלויותעםלאנשיםהזדמנויותשוויוןחוקכינראה,לעילהאמורמכל.העסקתואתיאפשרו
הפליהאיסורשלוהיאמוגבלויותעםאנשיםאלהמעסיקיםשלהדשההתייחסותדורש
ומתמרץהמעסיקיםשעלבנטלמתחשבהחוק.מתקנתהעדפהשלמסוימתמידהועידוד

,מוגבלויות106עםאנשיםשלשילובםשליזומותלפעולות

סיכום.ז

היא,העובדשלועברוטיבולחקרלרדתמנתעלשימושמעבידיםעושיםבההדרכיםאחת
שללקיומהרבהחשיבותקיימת,זאתעםיחד,רפואיותבדיקותלעבורמעובדיםהדרישה
,העובדשלבפרטיותוהפגיעהוהואהמטבעשלהשנילצדומודעות

:מוגבלויותעםאנשיםשהםמהעובדיםמסויםאחוזלהעסיקמעסיקיםעלחובהמטיל,שניחוקיםסוג
Handicapped(1987)-נכיםהעסקתחוקבהולנד Workers Employment Actמעסיקכיטמליץ

מכסההפרתבגיןסנקציהאיןאולםמוגבלויותעםאנשיםשהםמעובדיו%5-%3יעסיקציבוריאופרטי
.זו

Schwerbehindertengesetz-חמורותמוגבלויותעםאנשיםחוקבגרמניה - Severely Hndicapped

Persons Actהקנס.%10-%4שלמכסהלהעסיק,יותראועובדיםעשר-שישהשלמעסיקכלמחייב
.מארק200הואבמכסהעומדשלאמעבידעלהמוטל
זושיטהכינטען.המכסותמשיטתהשונותבמדינותשהתרחשההנסיגהאתבחשבוןהביאההוועדה
.מעסיקיםשלהתנגדותויוצרתועסקעסקכלשלבמאפייניומתחשבתאינההיא.שונותבעיותמעוררת

אנשיםשללעבודהבקבלהמתקנתהעדפההסדרישלהגמישההמתכונתאתלאמץהוועדההמליצה,לכן

אתהמחייב,(מינויים)המדינהשירותלחוק15אבסעיףקבועהזהמסוגמתקנתהעדפה.מוגבלויותעם
מקוםבמכרזהעדפהשלבדרךהשארבין,המיניםשנילבניהולםייצוגלמתןלפעולהמדינהשירותנציב

.דומיםכישוריםבעליהנםשמועמדים
עשריםהמעסיקכזההואמעבידזהלעניין.מוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויוןלחוק(א)9סעיף104

(מינויים)המדינהשירותלחוק15אסעיףשהוראותאחרמעבידאוהמדינהלמעט,ומעלהעובדיםוחמישה

.עליוחל
-רשאימעביד"לפיוחוקסעיףכוללהוועדהח"דוכילצייןיש105 .מהמשרהאומהתפקידהמתחייבתפעולהלבצעהעבודהדורששליכולתובדברבירוריםלערוך(1,

שלאוהתפקידשלממהותםאומאופייםהמתחייביםאחריםאורפואייםובירוריםבדיקותלערוך(2,

."לעבודהנתקבלוטרםעבודההצעתשקיבלעבודהולדורשלעובדהמשרה
ברורלאrADA~-ל102(0)סעיףעלבעיקרומבוססזהסעיף,35'בע,94הערהלעיל,הוועדהח"דו

.התקבללאזהסעיףמדוע
.זהחוקהפרתבגיןסנקציותקובעמוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויוןלחוק14סעיף106
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הגישהאוליברלית-הניאו,העדיפהלגישהבאשרההבחנהלעומקלרדתמבליגם
הנדונהלשאלהמענהייתןאשר,אינטרסיםאיזוןלבצעצורךקייםכינראה,הסוציאליסטית

שניבזכויותביותרהפחותהבמידהפוגעואשרביותרהראויהאיזוןכינראה,במאמר
לעבורמהעובדלדרושהמעבידרשאיזהאיזוןלפי.לתפקידהרלוונטיותמבחןהואהצדדים
ללאגורפתרפואיתבדיקהדרישת,הנדונהלמשרהרלוונטיתהיאאםרקרפואיתבדיקה

המורהפגיעהמהווהואףלבתוםבחוסרהנגועהמעבידהתנהגותהיאלתפקידרלוונטיות
אזי,לעבודהבקבלהרקלתפקידרלוונטיותלאבבדיקהמדובראם,כןכמו.העובדבפרטיות

לאמנימוקיםהפליהמהווההתפקידלביצועקשרלהןשאיןמסיבותלעבודהאדםקבלת-אי
הוצעוכךלשם?"לתפקידרלוונטיות"נבחןכיצדהיא,כמובן,הנשאלתהשאלה,רלוונטיים

הואוהאםהמידעסוג,המחליטשלזהותואתהכוללותמידהואמותכלליותהנחיותמספר
ההתעלמותמהירוכןהתפקידביצועעללהשפיעכדיבושישאוכלשהוסיכוןבחובוטומן

.מהמידע
אוכלוסיותעלהגנהשלמידהאמתולקבוענוסףאחדצעדללכתניסההמחוקק,לכךמעבר
זהחוק,מוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויוןחוקחקיקתבאמצעותוזאת,זהבנושאחלשות
והיאשוניםמסוגיםרפואיותבעיותבעליאנשיםאלהמעסיקיםשלחדשההתייחסותדורש

כיראוירקלאכי,עולהמכאן,מתקנתהעדפהשלמסוימתמידהועידודהפליהאיסורשל
רלוונטירפואימידעמתקבלכאשרגםאלא,לתפקידרלוונטיותתהיינההרפואיותהבדיקות
לקבלאםלהחליטבבואוהרפואיהמידעעללהסתמךביכולתוהמעסיקמוגבל,לתפקיד
.לאואם,לעבודהמועמד
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