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 ד"ר אביחי מנדלבליט -היועץ המשפטי לממשלה

 פרופ' דניאל הרשקוביץ -נציב שירות המדינה

 

 ,ם רבושל

 

ל החלטת בית הדין האזורי לעבודה המכשירה מינויו של ד"ר ע הגשת ערעורקריאה להנדון: 

  שירותי הבריאות לתלמידכיר באברהם ברקאי לתפקיד ב

 

על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בנצרת  ערעוררות על הגשת אלייך בבקשה להוהרינו לפנות 

רותי בריאות , אשר הכשירה את מינויו כרופא פיקוח על שיבעניינו של ד"ר אברהם ברקאי

 התלמיד במחוז הצפון וזאת על אף שמדובר בעבריין מין מורשע בדין. 

 

בביתו קבצי  בכך שהחזיק 2011הורשע במהלך שנת  ברקאי, רופא מומחה בתחום רפואת הילדים,

 מי תועבה פורנוגרפיים פדופיליים ואף העמידם לרשות אחרים. מחשב ובהם מאות אלפי פרסו

אף על פי כן, ובניגוד לעמדתה הנחרצת של נציבות שירות המדינה, הורה בית הדין האזורי לעבודה 

 . ד רופא פיקוח על שירותי בריאות התלמידאין מניעה להעסיקו בתפקיכי 

 

נסיבות ביצוע העבירות על ידי בכל הכבוד, החלטת בית הדין מבטאת קלות ראש מטרידה ביחס ל

 בכלל.חומרי תועבה החזקה ופרסום עבירות של ברקאי וביחס ל

בסרטים ותמונות  באופן אובססיבינהג ברקאי לצפות  משך תקופה ארוכה כיבגזר דינו נקבע 

 ;ם יחסי מיןתיעוד של קטינים מקיימיבתועבה של צילומי קטינים בעירום וכן 

 ם בישראל ובעולם;רבים אחרי העמידם לרשותלא רק שהוא החזיק בחומרים אלו, הוא 

ודאג להצפינם בקבצים פרטיים  לחפש דווקא חומרים בהם מופיעים קטיניםברקאי נהג  בנוסף,

 .לאחר הורדתם

מכאן, שלא רק שברקאי נהנה מפירות העוול, הוא לקח חלק פעיל בתעשייה המושתת על 

 התעללות מינית בילדים. 

 

צא שברקאי פגע באופן פיזי בקטין. לעובדה כי לא נמר מכריע, משקל רב, שלא לומ בית הדין ייחס

הן מעודדות אולם עבירות הפדופיליה הממוחשבת, מגלמות פגיעה עקיפה וחמורה בקטינים שכן 

לעיתים ינים או נפגעים מינית, שבמסגרתה נאנסים קט הללוית יצירת התכנים את תעשי

 ת התכנים. צורך יצירלבאכזריות, 

לחילול  בהכרחבוטה יותר מזו שרופא ילדים שהורשע בעבירות המביאות  אבסורדקשה לחשוב על 

 על בריאותם, בשירות המדינה.  יהיה אמון על פיקוח ,כבודם ופרטיותם של ילדים

 

 

 

 



 

 

רק אתמול פורסם דו"ח מבקר המדינה העוסק ביישום החוק למניעת הטרדה מינית. הדו"ח מציג 

של משרד החינוך בשמירה על מוגנותם של תלמידים  , לשון המעטה,חמוריםשורה של כשלים 

 ותלמידות במערכת החינוך. 

ריצה עונש מאסר )בעבודות שירות( כבעל  שהורשע בעבירות מין שאף אדםמינויו של הכשרת 

חשש ממשי למוגנותם של  עלולה ליצורסמכות כלפי הצוות החינוכי,  ומחזיקפקיד בכיר ת

בבתי ספר, במהלך יום  ביקורים תדירים גדרת התפקיד מחייבתהתלמידים, בפרט כאשר ה

 הלימודים. 

 מי יפקח על המפקח?ו -אי אפשר שלא לשאולבנסיבות אלו, 

 

אדם שכשל כשלים רבים וחמורים כל כך, אין מקומו בשירות הציבורי. כל החלטה אחרת חוטאת 

לאמון שמפקיד הציבור בידי המדינה בכך שתקבל החלטות ותמנה בעלי תפקידים ראויים ונקיי 

 -נסיבות ביצוען, טיב העבירות שביצע וכרופא תפקידוו של ברקאי. כפיים. אין זה המקרה בעניינ

נורמטיבית, ודאי לא -ים מבחינה ערכיתמוסיפים נופך של חומרה למעשיו, אשר הנם בלתי נסלח

 באופן שבו מבקש בית הדין להכשירם. 

 

ת הדין האזורי, על ערעור על החלטת ביעל הגשת  ת לאלתרלהורו אנו פונות אלייךבהמשך לאמור, 

 מנת להבטיח את מוגנות התלמידים ואמון הציבור במערכת החינוך והבריאות. 

 

 

 

 ,בברכה
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