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 כצד להליךלהצטרף דחופה בקשה 

 

בתובענה, וזאת מהטעמים  יהנכבד לצרפם כצד להליך העיקרהדין המבקשים מתכבדים לבקש מבית 

 שלהלן.

 

הן נשים חרדיות אשר הגישו מועמדותן למכרז לתכנית 'משפיעים', ומצויות בעיצומו של הליך  3-1המבקשות 

על להשפיע  צפויהדנן, בדבר חוקיותה וחוקתיותה של התכנית, "תובענה הציבורית" הכרעה בהמיון. 

 המבקשות באופן ישיר. 

לפי הכרוכה  "הפליה"נפגעות מן ה –לפי טענת שדולת הנשים  –הן אלו אשר  3-1לא זו בלבד: המבקשות 

עמדתו רק שלהן תובא בפני בית הדין הנכבד, ולא -יעים'; הן מבקשות אפוא כי עמדתןבתכנית 'משפהטענה 

 לטובתן. פועלאמנם ספק אם אך  של מי שמתיימר לייצג את "כלל ציבור הנשים בישראל"

פורום קהלת, יחד עם שתי עותרות ועותר נוסף, עתר לבית  ,4המבקש עוד נבקש לציין בפתח הדברים כי 

רבקה מזרחי נ' המועצה להשכלה גבוהה.  8683/17המשפט העליון נגד המועצה להשכלה גבוהה בתיק בג"ץ 

העתירה עוסקת בסוגיית מסלולי השכלה גבוהה בהפרדה לחרדים, ונוגעת בשאלות דומות או חופפות לחלק 

העותרים ופורום קהלת שם היא כי הטלת המגבלות על בהליך דנן. בתמצית, טענת  מן השאלות העולות
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ומהווה פוגעת שלא כדין בזכויות נפרדים נעשתה בחוסר סמכות, היא סותרת חקיקה ראשית, המסלולים ה

 ניסיון פסול לכפייה תרבותית כלפי סטודנטים חרדים ודתיים.

. עתירה זו תקפה יופי תירוש נ' המל"ג 6500/17אוחד עם הדיון בעתירה בבג"ץ  פורום קהלת הדיון בעתירת

 . את החלטת המל"ג מן הכיוון השני, וטענה כי חל איסור חוקתי גורף על כל הפרדה במסלולי לימוד

בהליך זה, שדולת הנשים, ביקשה להצטרף כידיד בית המשפט בדיון בעתירות הנ"ל, התובעת עוד נציין כי 

כפי שבבית המשפט העליון נשמעו הצדדים השונים שמיעה את דבריה בדיון בבית המשפט העליון. ואף ה

)בנוסף לעמדת המדינה(, כך ראוי כי גם בהליך דנן יישמעו צדדים שונים; כך כאשר מדובר בצדדים 

 רלוונטיים, קל וחומר בבני אדם הנפגעים באופן ישיר מתוצאות ההליך.

 

תרומה עשוי לתרום צעד מתבקש אשר הוא  להליך דנןכצד  שצירופםסבורים המבקשים כמפורט להלן, 

ישירות שים חרדיות אשר עשויות להיפגע נ, 3-1המבקשות קולן של שבמחלוקת.  ענייןלדיון ולבירור הנכבדה 

, ועל אף שחוק שוויון הוא קול שנעדר מהדיון עד כה, על אף חשיבותו הברורה – מבקשתה של העותרת

 , פורום קהלת, הוא עמותה ציבורית4 . המבקשכי יישמע, כפי שיובהר להלן מחייבההזדמנויות בעבודה 

עצמה התובעת נזכיר כי . ויכולה לתרום לדיון מתחום מומחיותה ית ההפרדה בחברה החרדיתיבסוגוסקת עש

 ר עובד או נפגע, וזכותו של המבקשרי, בהעדכגוף ציבוהדין הנכבד היא עמותה ציבורית אשר פנתה אל בית 

 .חותה מזכותה של התובעתאינה פודאי  4

 

שהוגשה בעקבות החלטת בית הדין הנכבד , 18-04-36077מסגרת בר"ע ב בפתח הדברים כי ראוי לציין בעיקר

בית . כצד להליךדחופה בקשת הצטרפות  לבית הדין הארצי לעבודה 4-ו 1,2 הגישו המבקשים, 8.4.18מיום 

כצד להליך היא צעד דרוש ונכון  4-ו 1,2קיבל את הבקשה ואף קבע כי הצטרפות המבקשים  ארציההדין 

  העניין. בנסיבות 

 1,2פסק דינו של בית הדין הארצי, הכולל החלטה לצרף את המבקשים 

 '.כנספח א)חרף התנגדות שדולת הנשים(, מצורף  4-ו

 

 ים. המבקשא

משפיעים המיועדת לנשים מן  למכרז לתכנית, הגישה מועמדותה ארליך , רייזיהראשונההמבקשת  .1

 היא בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממכללת אשקלון, סטודנטית לתואר ארליךהמגזר החרדי. 

בעלת תעודה להנחיית נישואים ועבדה בעבר (, היא , דרך מכללת מבח"רשני באוניברסיטת חיפה )שנה ב'

הגתה את רעיון הקמת הסניף החרדי של עמותת אנוש  ארליךכסייעת לגיל הרך ובהנהלת בתי המשפט. 

על תכנית משפיעים כשיצאה לדרך, שמעה  היא )בריאות הנפש( וליוותה את הסניף במשך שנתיים וחצי.

להגיש החליטה  ארליך .לזימון למבחנים ממתינה נהעודבשלב זה  .והגישה בתחילת מרץ מועמדות למכרז

 והיא ,קרוב ללבה במעגלי תעסוקה, השכלה וחברה נושא שילוב חרדיםמשום שלתכנית מועמדות 

תרום מניסיונה האישי לשואפת היא בכוחו של השילוב להשפיע לטובה על החברה הישראלית.  מאמינה

 של המגזר החרדי בשירות הציבורי.עבודה עם המגזרים השונים, ולקדם את השתלבותו ב

ההליכים המשפטיים שנפתחו בנוגע  וחוששת כירואה בתכנית הזדמנות שציפתה לה זמן רב, ארליך 

 בתכנית משפיעים רואה בחיוב רב את העובדה ששלב ההכשרה ארליךבה באופן אישי.  יפגעולתכנית 

לתכנית היא האפשרות ללמוד בתכנית . הסיבה לכך שהגישה מועמדותה בין המינים ייעשה בהפרדה

  נפרדת.
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לאחר לימודי משפטים בקמפוס  2011, הוסמכה כעורכת דין בשנת עו"ד נחה אזימוב, השנייההמבקשת  .2

, אם אזימובד. "אונו. קודם לכן למדה הוראה במכללת בית רבקה בכפר חב הקריה האקדמיתהחרדי של 

 היאמסחרי וכיועצת משפטית לחברות שונות. -עבדה כעורכת דין במשרד פרטי בתחום האזרחי לחמישה,

לתכנית משפיעים  ועמדותאת המנחשפה לתכנית 'משפיעים' דרך רשתות חברתיות ופרסומים בתקשורת. 

העובדה שתכנית ההכשרה היא בהפרדה בין  יפה שהתקיים בבני ברק.שאחרי שהשתתפה בכנס ח הגישה

 היתה עבורה שיקול חשוב בהחלטה לגשת למכרז. המינים

מעידה על עצמה כי ראתה בתכנית 'משפיעים' הזדמנות ייחודית לשילוב חרדים בשירות המדינה  אזימוב

שוויון המהותי יצירת ובחברה הישראלית בכלל, ובייחוד הזדמנות להסרת סטיגמות חברתיות ומגזריות ו

בייצוגה של החברה החרדית בשירות המדינה. לאחר שבמגזר הפרטי חוותה התייחסות מפלה בשל 

כי במגזר הציבורי הדברים יראו אחרת, והיא רואה בתכנית אזימוב מקווה אורחות חייה החרדיים, 

בות בעשייה לה הזדמנות שווה להשתל עניקמשפיעים הזדמנות טובה לכך. ציפייתה היא כי התכנית ת

קירוב לבבות, וכל זאת מבלי לשנות את מימוש עצמי והציבורית, תוך התקדמות מקצועית, שליחות, 

  אורחות חייה.

 

רו"ח אושרה דנוך, הקימה וניהלה מחלקת מיסים בחברת רו"ח. לאחרונה סיימה  ,השלישיתהמבקשת  .3

ונו. כיום מתמחה דנוך בהצטיינות יתרה לימודי משפטים בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית א

במשפטים במשרד בוטיק העוסק בעיקר בתחום מיסוי מקרקעין. בנוסף, סיימה דנוך בהצטיינות לימודי 

וכן  ADHD אימון אישי ואירגוני, תוך שהתמחתה באימון נשים ונערות בעלות הפרעת קשב וריכוז

עיסוקה באימון אישי  במסגרת.  ADHD-והתמחתה באימון להורות ולמשפחות בעלי לקויות למידה 

 6-דנוך היא אם ל .העבירה סדנאות לנשים להעצמה אישית ותקשורת מקדמת, בעיקר בשכונות מצוקה

 ילדים.

שמחה מאד להזדמנות הנדירה שנפתחה בפניה, והגישה מועמדות  דנוךכשתוכנית "משפיעים" נפתחה, 

ראשוני, ונמצאת בתהליכי ההסינון , עברה דנוך את שלב 2-ו 1לתוכנית. נכון להיום, בדומה למבקשות 

המיון לתוכנית. לדעת דנוך התוכנית פותחת חלון הזדמנויות לשינוי ועידוד שיח בין מגזרי מקדם בחברה 

הישראלית, ערך מוסף חשוב בנוסף לשילוב המגזר בתעסוקה. היא מקווה להתקבל לתוכנית ולהצליח 

וך מצרה על תביעתה של שדולת הנשים בענייננו, לתרום ולהשפיע מתוך שירות המדינה, לטובת הכלל. דנ

נה על זכויותיה כאישה חרדית, אלא אף עלולה לפגוע פגיעה חמורה ישלטעמה לא רק שאינה שומרת ומג

קיומה של ההפרדה המיוחדת לתוכנית זו בערכיה, באורחות חייה, בזכותה לחופש דת ובזכויות נוספות. 

תלבות מיטבית ומימוש זכויותיה, מבלי שאורח חייה וערכיה בתקופת ההכשרה, היא זו המאפשרת לה הש

 .יפגעו

 

ידי אנשי ציבור -על 2012הוא עמותה ציבורית שהוקמה בראשית שנת  ,פורום קהלת ,רביעיההמבקש  .4

לחיזוק הדמוקרטיה בין היתר , מדע המדינה והכלכלה. הפורום פועל הציבוריואקדמיה מתחומי המשפט 

 ביצירתהפורום  דוגלכן . ישום עקרונות השוק החופשי בישראלהפרט ועידוד י הישראלית, לקידום חירות

. וכלכלה להגשים מדיניות בתחומים שונים, לרבות רפורמות בתחום מינהלהולם לממשלה מרחב פעולה 

ידי בעלי עניין אישי בתחומי -נתמך על ידי ישות מדינתית כלשהי ולא עלמפלגתי ואינו הפורום אינו 

 עיסוקו.

מעורב בסוגיית מסלולי השכלה והכשרה בהפרדה לאוכלוסייה כאמור בפתח הדברים, פורום קהלת 

תשתית הציג את הבמחקר, בכתיבה ובפעילות משפטית. הפורום נטל על עצמו ל –החרדית בישראל 
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הליברלית בתחום, באופן שימנע את צמצום מרחב הפעולה הנתון לממשלה לקדם את  גישהעיונית לה

 . שילוב האוכלוסייה החרדית בתעסוקה ובהשכלה בישראל מדיניותה הכלכלית והחברתית בתחום

 .ב'כנספח  פתמצור 8683/17עתירת הפורום בבג"ץ 

 

רעור דנן תשפיע קרוב לוודאי על האפשרות לקיים את תכנית 'משפיעים' בעתיד, אולם מעבר ההכרעה בע .5

לכך, היא עשויה להשליך על תכניות אחרות שנועדו לקדם את שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה 

, דוגמת הקביעות הלכאוריות שקבע בית הדין הנכבד בנושאקביעות עקרוניות לובתעסוקה; יתירה מכך, 

חיים סוגיות נוספות בלהיות השלכות מרחיקות לכת על עשויות  ,8.4.18לטת הביניים מיום בהח

 הציבוריים בישראל. 

בנוגע  –לאור זאת, ישנה חשיבות רבה לליבון ממצה של הסוגיות הללו. הצגת עמדתם של המבקשים 

הכרחית  –רט לשאלות הכרוכות בהפרדה בכלל ובהפרדה בתכניות הכשרה לחרדים לשירות המדינה בפ

 לקיומו של דיון רציני ולהגעה להכרעה שקולה ומדוייקת מבחינה משפטית.

 
 הבקשה להצטרף כצד להליך. ג

שאיננה מייצגת נפגע  )שדולת הנשים( תובעתל, לאור לשון החוק הברורה ספק רב אם יש רחבכפי שיו .6

 ותנפגעה ןדנן ה 3-1ות בפני בית הדין הנכבד. מנגד, המבקשכתובעת זכות עמידה  ספציפי כלשהו

זכות העמידה בפני בית הדין הנכבד, על  ותבעל ןמן האפליה הנטענת. ה ותהפוטנציאלי ותספציפיה

להליך זה ברורה. הכרחי כי יישמע קולם של  ןיש לשמוע. נחיצות ןלהגן, ולפיכך אות יש ןשלה ןזכויותיה

 .התובענה מקבלת', הן "אפליה"הן מה –האמיתיים הפוטנציאליים הנפגעים 

 

לבית הדין הארצי לעבודה בקשת  4-, ו2, 1 , הגישו המבקשים36077-04-18במסגרת בר"ע , 29.4.18 ביום .7

 בזו הלשון: בית הדין דלמעלה קיבל את הבקשההצטרפות דחופה כצד להליך הערעור. 

אנו מקבלים את הבקשה משום שאנו סבורים  -באשר לבקשת ההצטרפות של המתייצבות בהליך"

. משהבקשה הוגשה להצטרף אכן המבקשות להצטרף בהליך הן צד דרוש ונכון בנסיבות שלפנינוכי 

להליך הערעור בלבד, על המבקשות להצטרף להגיש את הבקשה תוך שבעה ימים לבית הדין 

 האזורי אשר ידון בה". 

את נימוקי ההצטרפות של המבקשים, שקל  אשר, הארצידומה שהדברים מדברים בעד עצמם. בית הדין 

הכריע כי בהצטרפותם יש תרומה משמעותית ונחוצה לעניין הנדון, אשר עשויה לסייע לבית הדין הנכבד 

 גם בהליך העיקרי. 

 . ג'כנספח להצטרף כצד להליך הערעור מצורפת  4-, ו2, 1בקשת המבקשים 

 

 מי ראוי לטעון בהליך דנן ד. 

על כך שתביעה בגין  12, עמד המחוקק בסעיף 1988-הזדמנויות בעבודה, תשמ"חבחוקקו את חוק שוויון  .8

 : )ההדגשות הוספו( הפרת הוראות החוק תוגש על ידי הנפגע או נציגיו

 –תובענות בשל הפרת הוראות חוק זה יכול שיוגשו בידי . 12

 ;העובד   (1)

ארגון העובדים  -באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור  ארגון העובדים היציג   (2)
 ;שהעובד חבר בו

ובלבד שהעובד , 2ארגון העוסק בזכויותיו של מי שאסור להפלותו לפי הוראות סעיף    (3)
 .הסכים לכך
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תובעת, . ה, בהעדר נפגעבהעדר עובדההליך דנן, שעילתו היא חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, מתנהל 

ות נשים. האיסור על הפליית נשים בקבלה לעבודה אינו נתון בספק, ארגון העוסק בזכוי , היאההליךיוזמת 

עתיר ניסיון וזכויות ומעש כמו  ויהא  – העוסק בזכויות נשים. אולם ארגון לחוק 2והוא מעוגן בסעיף 

להגיש תביעה, כי אם להשמיע את דברו בתביעה קיימת  אינו רשאיללא תובעת ספציפית,  –המשיבה 

 :13בלבד, כפי שנקבע בסעיף 

הדין לעבודה לתת לארגון העוסק -בתובענות בשל הפרת הוראות חוק זה רשאי בית.   13
 .להשמיע את דברו, בדרך שיורה 2בזכויותיו של מי שאסור להפלותו לפי הוראות סעיף 

 
מאשר מעמדה של שדולת להליך דנן טבעי יותר  3 - 1לאור זאת, ובכל הכבוד, מעמדן של המבקשות 

הנשים. אין זה מקרי: העדר הזיקה שבין שדולת הנשים לבין מי שעלול כביכול להיפגע מה"הפליה" 

 . נגד האינטרס של הנשים עצמן למעשה , ששדולת הנשים פועלתמוזרההוא אשר מביא לתוצאה ה

, עמד על כך שהעובד ועקרונות המחוקק אשר לנגד עיניו עמדה ההגנה על העובד, ולא מלחמת רעיונות

עצמו יניע את התביעה. במצב שנוצר בהליך דנן, ברור שקולן של הנשים ה"נפגעות" עצמו חייב 

 להישמע.

גופים קולה שלה אינו נצרך פחות מקולה של התובעת, באשר שני הגופים הם  – 4ובאשר למבקשת 

 ציבוריים העוסקים בנושא דנן.

כהמשך למפורט לעיל על מעורבותו של "פורום קהלת" במחקר וייצוג בנושא הפרדה בין גברים ונשים 

כצד להליך יתרום לייעולו של הדיון ויסייע  4צירופו של המבקש  –לשם שילוב האוכלוסייה החרדית 

מבחינה  –סוגיה שעליו להכריע לגביה לבית המשפט הנכבד לקבל את מלא התמונה הרלוונטית ל

 תיאורטית, עובדתית ומשפטית. 

 

 לסיכום ז.

שמיעת צירופם של המבקשים ון של השאלות העומדות לפתחו של בית הדין הנכבד, מפאת חשיבות .9

ולהוציא מלפניו החלטה טובה יותר, המתחשבת ים, צדדלבחון את טענות ה דיןתסייע לבית ההם טענותי

הנכבד מתבקש אפוא לאפשר  דיןבית ה ;הרלוונטייםבכלל ההיבטים המשפטיים, העובדתיים והעקרוניים 

לצרף את עיקרי הטיעון הנלווים לבקשה זו לתיק  הם,להציג את טענותילהצטרף כצד להליך,  בקשיםמל

 פה.-גם בדיון בעל הםלטעון את טענותימבקשים העתירה, ולאפשר ל

 לחלופין, ולמען הזהירות, מבוקש לצרף את המבקשים כ'ידיד בית המשפט'.

כל לאימות  פים, מצורעו"ד מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלתשל ותצהירו  3 - 1יהן של המבקשות תצהיר

 שבבקשה זו. העובדות

-36077בר"ע פסק הדין בבית הדין הארצי הנכבד ב בהתאם להחלטתכפי שפירטנו בנימוקינו שלעיל ו

 אף מן הדין לעשות כן.; נכון ומועיל להיעתר לבקשה הא זהי ,04-18

 

 יגישו המבקשים את כתבי טענותיהם בהתאם להוראות שיקבע בית הדין הנכבד. לאחר אישור בקשה זו,   .10

 

 

 אריאל ארליך, עו"ד          מאיר בוחניק, עו"ד        אפרת צנגן, עו"ד

 קהלתב"כ פורום 

 ירושלים, 
 כ"ג באייר, תשע"ח
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