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עניק בידי מלפקודת הרופאים  41סעיף  רופאים
שר הבריאות סמכות לבטל את הרשיון 
של הרופא או להורות שהרשיון יותלה 

תקופה שקבע בצו, או לתת לרופא נזיפה ל
ראה השר, על יסוד  , אםאו התראה

או משרד הבריאות,  מנכ"לקובלנה של 
או של אדם שנפגע, כי רופא שמינה, אדם 

נהג בדרך    (1):  מורשה עשה אחת מאלה
הפר    (7) שאינה הולמת רופא מורשה;

הוראה מהוראות חוק זכויות החולה, 
 .1996-תשנ"ו

כי  4חוק זכויות החולה קובע בסעיף 
מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל 
למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ 

יה מינית, גיל או מטעם אחר יא, נטמוצ
 .כיוצא באלה

יש לפרסם הבהרה לרופאים 
כי התנהגות גזענית או מפלה 

 מהווה עבירה משמעתית.

מוצע לתקן את הפקודה 
ולהוסיף אפשרות להטלת קנס 

מינהלי על רופא, כסנקציה 
 נוספת. 

יש להסמיך את הממונה על 
המאבק בגזענות במשרד 
הבריאות לטפל בתלונות 

יבור על גזענות והפליה מצד צ
רופאים בצד המשמעתי, לזמן 

רופאים לשימוע, ובמקרים 
המתאימים לנקוט כלפיו 

בצעדים המשמעתיים שמונה 
 הפקודה.

יש לפרסם לציבור בכל 
 מרפאה את דרכי הפניה.   

כל אדם שנפגע מרופא בהקשר 
של גזענות או הפליה, לרבות 

 מטופל או קרוביו וסגל רפואי.

ות מנהלי מרפאות יש להנח
ומחלקות כי כל מקרה גזענות 

או הפליה שהגיע לידיעתם 
 יועבר לממונה לטיפול. 

רופא המעיר הערה גזענית 
 לאח ממוצא אתיופי

רופא האוסר על אחים ערבים 
לדבר בערבית עם מטופלים 

 ערבים.

רופאה המתייחסת למטופלת 
טרנסית בלשון זכר, חרף 

 בקשתה.  

דת הרוקחים קובע כי לפקו 56סעיף  רוקחים
לוועדת האתיקה יש סמכות לדון 

נהג בדרך שאינה  בתלונות על רוקח אשר 
הפר את כללי  ;הולמת את עיסוקו

 האתיקה, או הפר את חוק זכויות החולה.

כי  4חוק זכויות החולה קובע בסעיף 
מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל 

יש לפרסם הבהרה לרוקחים 
כי התנהגות גזענית או מפלה 

 מהווה עבירה משמעתית.

מוצע כי הממונה על תיאום 
המאבק בגזענות במשרד 
הבריאות תשתתף בדיוני 

כל אדם שנפגע מרוקח 
 בהקשר של גזענות או הפליה

הממונה על תיאום המאבק 
בגזענות במשרד הבריאות או 

 בקופת החולים

רוקח יהודי סירב לחלוק 
 משמרת עם רוקח ערבי

רוקח העיר לאישה שהגיעה 
לקבל תרופת מרשם על 

 הופעתה הלא צנועה
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למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ 
וצא, נטיה מינית, גיל או מטעם אחר מ

 .כיוצא באלה

ועדת האתיקה רשאית להטיל על הרוקח 
 נזיפה; התראה;עונשים שונים, לרבות 

התליית הרישיון או קביעת תנאים  קנס;
ביטול רישיון או  והגבלות שיחולו עליו;

רישום כעוזר רוקח או התלייתם לתקופה 
וכן  קצובה שלא תעלה על חמש שנים;

כי כל אחד מהצעדים הללו יהיה  קביעה
 על תנאי. 

ועדת האתיקה אם התלונה 
 נוגעת לגזענות או הפליה. 

יש לפרסם לציבור בכל בית 
כי הפנייה מרקחת את דר

 לוועדת המשמעת. 

 

קודת רופאי השיניים קובע לפ  45סעיף  רופאי שיניים
כי לשר הבריאות סמכות לבטל את 

הרישיון או להתלותו לתקופה שיקבע 
באותו צו או לתת למורשה לריפוי שיניים 

נזיפה או התראה על יסוד קובלנה של 
מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו, או של 

אדם שנפגע, אם הרופא נהג בדרך שאינה 
ר הולמת מורשה לריפוי שיניים או הפ

הוראה מהוראות חוק זכויות החולה. 
הסמכות תופעל לאחר שלרופא ניתנה 

זכות להתגונן מפני התלונות מול וועדה 
שבה חברים מנכ"ל המשרד או נציגו, נציג 
 היועץ המשפטי לממשלה ונציג הרופאים. 

 מתיר הטלת קנס על הרופא. 56סעיף 

יש לפרסם הבהרה לרופאים 
כי התנהגות גזענית או מפלה 

 מהווה עבירה משמעתית.

יש להסמיך את הממונה על 
המאבק בגזענות במשרד 
הבריאות לטפל בתלונות 

ליה מצד ציבור על גזענות והפ
רופאים בצד המשמעתי, לזמן 

רופאים לשימוע, ובמקרים 
המתאימים לנקוט כלפיו 

בצעדים המשמעתיים שמונה 
 הפקודה.

יש לפרסם לציבור בכל 
 מרפאה את דרכי הפניה.   

כל אדם שנפגע מרופא שינים 
בהקשר של גזענות או הפליה, 

 לרבות מטופל וסגל רפואי.

יש להנחות מנהלי מרפאות כי 
מקרה גזענות או הפליה כל 

שהגיע לידיעתם יועבר 
 לממונה לטיפול.

רופא שיניים גובה מחיר שונה 
 ממטופלים מקבוצות שונות.

רופאת שיניים לועגת 
למטופלת על הרגלי האכילה 

 שלה. 

רופא שיניים מעסיק רק 
 עובדים יהודים. 
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כי  4חוק זכויות החולה קובע בסעיף 
י לא יפלו בין מטופל מטפל או מוסד רפוא

למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ 
מוצא, נטיה מינית, גיל או מטעם אחר 

 .כיוצא באלה

מנכל משרד הבריאות או נציגו רשאי  יתן/שיננ
ת או להתלותו לבטל רשיון של שיננן/י

לתקופה קצובה שלא תעלה על חמש 
שנים, אם על יסוד קובלנה בכתב 

שהוגשה לו, נוכח כי התנהג/ה בדרך 
 שאינה הולמת שיננן/ית.

 

יש לפרסם הבהרה לשינניות 
כי התנהגות גזענית או מפלה 

 מהווה עבירה משמעתית.

יש להסמיך את הממונה על 
המאבק בגזענות במשרד 

ונות הבריאות לטפל בתל
ציבור על גזענות והפליה מצד 

שיננים/ות בצד המשמעתי, 
לזמן שינניות לשימוע, 

ובמקרים המתאימים לנקוט 
כלפיהן בצעדים המשמעתיים 

 שמונות התקנות.

יש לפרסם לציבור בכל 
 מרפאה את דרכי הפניה.   

כל אדם שנפגע משיננן/ית 
בהקשר של גזענות או הפליה, 

 לרבות מטופל וסגל רפואי.

ש להנחות מנהלי מרפאות כי י
כל מקרה גזענות או הפליה 

שהגיע לידיעתם יועבר 
 לממונה לטיפול.

שיננית מעירה הערות 
 הומופוביות למטופל

תקנות בריאות העם )צוות סיעודי  צוות סיעודי
במרפאות( ותקנות בריאות מקנות 

סמכות למנכ"ל משרד הבריאות או נציגו 
ל לבט הסגל הסיעודילהורות לרשם 

רישום של מורשה לעסוק בסיעוד או 
להתלותו לתקופה קצובה, על יסוד 

יש לפרסם הבהרה לעובדי 
סיעוד במרפאות כי התנהגות 

גזענית או מפלה מהווה עבירה 
 משמעתית.

כל אדם שנפגע מעובד סיעוד 
או קרובו, לרבות עובדי סיעוד 

 אחרים.

עובד סיעוד מסרב לסעוד 
 מטופלים ממוצא רוסי

עובדת סיעוד מסרבת לחלוק 
עובדת סיעוד  משמרת עם

 ערבייה
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קובלנה בכתב שהוגשה לו, אם נוכח כי 
התנהג בדרך שאינה הולמת את מקצוע 

 הסיעוד. 

 

יש להרחיב את כללי 
סיעוד  המשמעת גם לעובדי

 שאינם במרפאות.

יש להסמיך את הממונה על 
המאבק בגזענות במשרד 
הבריאות לטפל בתלונות 

ציבור על גזענות והפליה מצד 
עובדי סיעוד בצד המשמעתי, 

לזמן לשימוע, ובמקרים 
המתאימים לנקוט כלפיהם 

בצעדים המשמעתיים שמונות 
 התקנות.

יש לפרסם לציבור בכל מרכז 
יה, וכן סיעודי את דרכי הפנ

לחייב חברות סיעוד לפרסם 
זאת בעת התקשרות עם 

 לקוח.   

יש להנחות מנהלי בתי אבות, 
חברות סיעוד ומרפאות בהן 

 שירותי סיעוד

פסיכולוג אשם בעבירת משמעת באחת  פסיכולוגים
מאלה: התנהג בדרך שאינה הולמת את 

הפר הוראה  המקצוע של פסיכולוג;
מהוראות חוק זכויות החולה. מצאה 

ועדת המשמעת פסיכולוג אשם בעבירת 
משמעת, תנקוט נגדו אחד או אחדים 

מאמצעים אלה: התראה; נזיפה; קנס; 
ת רישומו בפנקס לתקופה קצובה התליי

שנים; להורות  5שלא תעלה על 

יש לפרסם הבהרה 
לפסיכולוגים כי התנהגות 

גזענית או מפלה מהווה עבירה 
 משמעתית.

יש לפרסם לציבור בכל מרכז 
בריאות נפש את דרכי הפניה, 

וכן לחייב פסיכולוגים פרטיים 

ועדת התלונות שמינה שר 
הבריאות בהתאם לתלונות 

 מהציבור

פסיכולוג במכון אבחון שואל 
מועמדים שאלות לא 

רלוונטיות אודות מוצאם 
 המשפחתי.

פסיכולוג בשירות למען הילד 
מעיר הערות על 

"פרימיטיביות" של הורים 
 ממוצא אפריקאי
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שההתליה, כולה או חלקה, תהא על תנאי 
 לתקופה שתורה; מחיקת שמו מן הפנקס.

כי  4חוק זכויות החולה קובע בסעיף 
מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל 
למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ 

מטעם אחר מוצא, נטיה מינית, גיל או 
 .כיוצא באלה

 

לפרסם זאת בעת התקשרות 
 עם מטופל.

 

מקצועות 
: מרפא הבריאות
בעיסוק; 

פיזיותרפיסט; 
קלינאי תקשורת; 

דיאטן;   תזונאי;
קרימינולוג קליני;  

יאטר; פוד
 כירופרקט

לחוק להסדרת העיסוק  23סעיף 
במקצועות הבריאות קובע כי בעל תעודה 
במקצוע בריאות ישמור על כבוד המקצוע 

ויימנע מכל התנהגות שאינה הולמת את 
כבוד המקצוע. מי שמפר הוראה זו עובר 
עבירת משמעת. היועץ המשפטי למשרד 

הבריאות, או עורך דין, עובד המדינה, 
יך לכך יכולים להגיש קובלנה שהוא הסמ

לוועדת המשמעת נגד עובד מקצועות 
הבריאות. מצאה ועדת המשמעת כי 

הנקבל עבר עבירת משמעת, רשאית היא 
להטיל עליו אחד או יותר מאמצעי 

נזיפה;  התראה; המשמעת האלה:
התליית התעודה עד להשתתפות  קנס;

בתכנית הכשרה או בהשתלמות מקצועית 
עת; התליית שקבעה ועדת המשמ

התעודה לתקופה שתקבע ועדת 
המשמעת; ביטול התעודה. החליטה ועדת 

יש לפרסם הבהרה לעובדי 
מקצועות הבריאות כי 

התנהגות גזענית או מפלה 
 מהווה עבירה משמעתית.

לציבור בכל מרכז יש לפרסם 
רפואי את דרכי הפניה, וכן 

לחייב בעלי רישיון למקצעות 
הבריאות העסקים בכך 

במכונים פרטיים לפרסם זאת 
 בעת התקשרות עם מטופל.

 

היועץ המשפטי למשרד 
הבריאות או עורך דין עובד 
המדינה שהסמיך על בסיס 

 תלונות מהציבור

פיזיותרפיסט מסרב לטפל 
 במטופלים חרדים
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המשמעת על התליית תעודה לפי הוראות 
(, רשאית היא להורות 5)37סעיף 

 תנאי.-בהחלטתה שההתליה תהא על

לפקודת המיילדות מוסמך  7לפי סעיף  מיילדות
שר הבריאות, על יסוד תלונות מצד 

מתלונן מהציבור או  מנכ"ל המשרד
כי בעלת הרשיון לעסוק ביילוד  לקבוע 

אשמה בהתנהגות שאינה הולמת את 
לבטל את הרשיון  והוא מוסמך המקצוע

או לצוות שיפסיקוהו למשך זמן שייקבע 
 .על ידו

למיילדות  יש לפרסם הבהרה
כי התנהגות גזענית או מפלה 

 מהווה עבירה משמעתית.

יש לפרסם לציבור בכל 
מחלקת יולדות את דרכי 

הפניה, וכן לחייב בעלי רישיון 
למקצעות הבריאות העסקים 
בכך במכונים פרטיים לפרסם 

זאת בעת התקשרות עם 
 מטופל.

 

מנכ"ל המשרד או מתלונן 
 מהציבור.

את  מוצע כי המנכ"ל יסמיך
הממונה על המאבק בגזענות 

 במשרד הבריאות  

מיילדת מנחה אחות לההעביר 
יולדת ערבייה לחדר אחר בשל 

 בקשה של יולדת יהודייה. 

לחוק העובדים הסוציאלים  27סעיף  עובדים סוציאליים
קובע כי עובד סוציאלי שעשה אחת 

מאלה עבר עבירת משמעת: התנהג בדרך 
ר על כללי שאינה הולמת את המקצוע; עב

האתיקה המקצועית שקבע השר לאחר 
 התייעצות עם המועצה. 

מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר 
עבירת משמעת רשאית היא לנקוט נגדו 
אחד או יותר מאמצעים אלה: התראה; 

התליית ₪; 15,600נזיפה; קנס עד 

יש לפרסם הבהרה לעובדים 
סוציאליים כי התנהגות 

גזענית או מפלה מהווה עבירה 
 משמעתית.

יש לפרסם לציבור בכל לשכת 
 רווחה את דרכי הפניה.

 

היועץ המשפטי של משרד 
העבודה והרווחה או עורך דין 

שהוא הסמיך לכך, על בסיס 
 תלונות מהציבור

חס עובד סוציאלי מתיי
למנהגים תרבותיים 

שלמשפחה יוצאת אתיופיה 
כנחותים ופרימיטיביים באופן 

 המשליך על יחסו למשפחה. 
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שנים;  5הרישום בפנקס לתקופה של עד 
מחיקה מהרישום בפנקס. התלייה או 

  יכול שיהיו על תנאי. מחיקה

מתווכים 
 במקרקעין

לחוק המתווכים במקרקעין  14סעיף 
מתווך במקרקעין שעשה אחד קובע כי 

התנהג   (1) מאלה, עבר עבירת משמעת:
עבר   (2) בדרך שאינה הולמת את עיסוקו;

עד  10-ו 8וראות סעיפים על הוראה מה
תווך במקרקעין קובע כי מ 8. סעיף 12

יפעל בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, 
ין יוימסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בענ
 .מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך

עבר  מתווךמצאה ועדת המשמעת כי 
עבירת משמעת, רשאית היא לנקוט נגדו 

 תראה;ה אחד או יותר מאמצעים אלה:
התליית הרישיון לתקופה ; קנס נזיפה;

ביטול  קצובה שלא תעלה על שלוש שנים;
קנס או התליית רישיון יכול  הרישיון.

  שיהיו על תנאי. 

לאור הזיקה הברורה בין 
מתווכי נדל"ן לשוק הדיור, 
הרווי בגזענות, יש לפרסם 
הבהרה למתווכי נדל"ן כי 
התנהגות גזענית או מפלה 

משמעת, וכן כי תהווה עבירת 
עליהם לסרב לתווך דירה אם 

הבעלים דורש כי ינהגו 
בתיווכה באופן גזעני או 

 מפלה.

יש לפרסם לציבור את דרכי 
הפניה בתלונות נגד מתווכים 

 באתר משרד המשפטים  

 

ובלנה נגד מתווך במקרקעין ק
תוגש לוועדת המשמעת בידי 

, שהוא עו"ד שהיועץ תובע
המשפטי לממשלה הסמיך 

 רך כך. לצו

מתווך משקר ללקוח ערבי 
בעניין זמינות דירה שהוא 

 אחראי למכור.

מתוך מסכים לקחת על עצמו 
מכירת דירה חרף דרישה מצד 
בעליה כי לא יציע את הדירה 

 לרוכשים חרדים. 

לחוק לשכת עוה"ד קובע כי  53סעיף  עורכי דין
ורך דין ישמור על כבוד המקצוע של ע

בר העלול לפגוע עריכת דין ויימנע מכל ד
. הפרת הוראה זו, כללי בכבוד המקצוע

האתיקה, או כל דבר מעשה או חדל אחר 
שיש בו לפגוע בכבוד המקצוע מהווים 

.  ועדת 61עבירת משמעת לפי סעיף 

עדת האתיקה הארצית, ועדת ו 
אתיקה מחוזית וכן היועץ 

המשפטי לממשלה ופרקליט 
קובל( רשאים  -המדינה )להלן 

להגיש קובלנה לבית דין 
משמעתי בשל עבירת משמעת, 

עורך דין מתבטא בצורה 
 גזענית כלפי חברו למקצוע

יועץ משפטי של רשות 
מקומית מביע בדיון במועצה 
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 נזיפה; אזהרה;משמעת מוסמכת לאלו: 
שקלים  25,000קנס בסכום שלא יעלה על 

חדשים לכל עבירה, שישולם לקופת 
ה לתקופה קצובה שלא השעי הלשכה;

 הוצאה מן הלשכה. תעלה על עשר שנים;

 נאי.תהיה על יכול שי עונש השעיה

בין ביזמתם ובין על פי תלונת 
 אדם אחר

עמדות גזעניות כלפי 
 האוכלוסייה הבדווית. 

 

החוקים שמכוחם פועלים המאבטחים,  מאבטחים
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים 

וחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון 
בעים כי השימוש בסמכויות הציבור, קו

ייעשה "במקום ובדרך שיבטיחו שמירה 
מרבית על כבוד האדם, פרטיותו 

 וזכויותיו". 

נוהל משטרת ישראל "שלילת סמכות 
לשמש כמאבטח בגופים המונחים" 

מסדיר את אופן הטיפול במאבטח שכשל 
בביצוע תפקידו מבחינה מקצועית 

 ומשמעתית וערכית. 

ם עילה יש להוסיף לנוהל הקיי
של התנהגות גזענית או מפלה 
ולפרסם הבהרה לכלל חברות 

האבטחה והמאבטחים 
שמבהירה כי התנהגות כזו 

מהווה עבירת משמעת 
שתוביל להליך שימוע 

ובמקרים מסויימים אף 
 שלילת סמכויות. 

כמו כן, יש להוסיף לנספח 
כללי  –"הצהרת מאבטח 

התנהגות" הנחיה מפורשת 
ות באשר לאיסור על התנהל

 מפלה וגזענית. 

 

יש להנגיש לציבור את המידע 
באשר לאופן הגשת תלונות 

נגד מאבטחים על ידי פרסום 
הודעה בכל המקומות 

הליך שימוע בחטיבת 
האבטחה והרישוי במשטרה. 
בעקבות השימוע החלטה על 

הסמכה או אמצעים  שלילת
אחרים: רענון, הכשרה, 

 אזהרה. 

במקרים שאינם חמורים 
יבוצע הבירור בידי מנהל 

האבטחה במקום ובסמכותו 
לתת הערת אזהרה או רישום 

 בתיק האישי. 

תלונה של אזרח יכולה לשמש 
 עילה לפתיחה בהליך בירור.

מאבטח שמפעיל את 
סמכויותיו על בסיס 

 פרופיילינג. 

עת כניסה מאבטחת שמונ
 מאישה עם רעלה. 
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הציבוריים המרכזיים שבהם 
מוצבים מאבטחים )תחנות 

 רכבת, תחנות מרכזיות וכו'(. 

  

 


