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 פסק די�

  

. לפני תביעתה הציבורית של שדולת הנשי� המכוונת כנגד הוראות המכרז הפומבי 1

 –"משפיעי�/ות  –שבאמצעותו נקלטו עמיתי תכנית ההשמה לאקדמאי� מהגזר החרדי 

  חרדי� לשירות הציבורי" (להל!: תכנית משפיעי�). 

 

. 8.4.2018. תחילתו של ההלי� בבקשת התובעת לסעד זמני. החלטה בבקשה ניתנה ביו� 2

המדינה מצדה ביקשה להארי� את המועד להגשת כתב הגנתה, תחילה עד לסיו� הליכי 

שדולת הנשי�  –מדינת ישראל  36077+04+18הערעור על ההחלטה בסעד הזמני (בר"ע (ארצי) 

)), 15.5.2018( נציבת שירות המדינה–שדולת הנשי�  3515/18); בג"- (עליו!) 1.5.2018(

ובהמש� עד סיו� הטיפול בבקשתו של היוע- המשפטי לממשלה להידרש לסוגיות העולות 

  מהתביעה. 

  

, ולנוכח חשיבות קידומו של ההלי�. וכ! בשי� לב 24.6.2018. ע� הגשת כתב ההגנה, ביו� 3

ג� העובדה שהתכנית בכללותה טר� באה לסוגיות העקרוניות שהתעוררו במסגרתו, כמו 

לסיומה, נקבע דיו! בפגרת בתי המשפט. במהל� הדיו! באו הצדדי�, בהמלצת בית הדי!, לכדי 

  ההסכמות המפורטות מטה.  

  

 שוויו� ולעקרו�, בכלל השוויו� לעקרונות מחויבת היא כי ומבהירה שבה המדינה. 1"

 לקליטה המדינה מחויבת בהתא�   .בפרט המגדרי השוויו� ועקרו� בעבודה ההזדמנויות

  .הציבורי לשירות וגברי� נשי� של שוויונית
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 למסלול נוספי� פומביי� מכרזי� שיפורסמו וככל, ואיל( מעתה כי מתחייבת המדינה. 2

 עתודה תכנית כל או, המקומי ולשלטו� המדינה לשירות חרדי� משפיעי� לתכנית הכשרה

 לרבות, ולגברי� לנשי� אחד במכרז התכנית תתקיי�, המדינה שירות בנציבות צוערי� או

. השונות למשרות הקבלה ובהמש( והמועמדות המועמדי� מיו�, התכנית פרסו� הליכי

  .המיני� לשני שוויוני באופ� פתוחות יהיו התכנית ועמיתי עמיתות ישולבו בה� המשרות

 עתודה תכנית כל או, משפיעי� לתכנית נוס+ פומבי מכרז לפרס� המדינה שתבקש ככל. 3

 מתחייבת, כלשהי מגדרית בהפרדה להתנהל שאמורה, המדינה שירות בנציבות צוערי� או

 מחזור פתיחת לקראת המדינה תעביר זה הלי( לאור חריג באופ�. לציבור לפרסמו המדינה

 ליוע- המשנה של משפטית דעת חוות   ;מלווה מחקר; מהמכרז עותק לתובעת הבאה התכנית

 בטיוטת ביטוי לידי שבאה כפי התכנית לעיצוב שתתייחס למכרז בנוגע לממשלה המשפטי

 לפרסו� קוד� ימי� 45 – מ יאוחר לא זאת. שיבוצע ככל לתכנית מקדי� סקר תוצאות; המכרז

    .ימי� 14 תו( למכרז להתייחס רשאית תהא התובעת. המכרז

 הכשרה תכנית לנהל האפשרות לעצ� ביחס הצדדי� בטענות לפגוע כדי אלה בהסכמות אי�. 4

 להבדיל זאת. לה� שמורות ואלה חלקית או מלאה מגדרית בהפרדה הציבורי בשירות לעבודה

 שנפתח מבלי בלבד אחד מי� לבני המדינה שירות לנציבות עתודה תכנית של מפתיחה

  . זה בהלי( שהוכרע כפי השני למי� קורס במקביל

  . כסדרה להתקיי� תמש( הנוכחית והנשי� הגברי� תכנית. 5

  ".די� פסק של תוק+ הצדדי� להסכמות לית� מתבקש הדי� בית. 6

  סכמות הצדדי� לעיל.הל/ של פסק די! . נית! אפוא תוק4

  

. טר� חתימה מצאתי לבר� את כל הנוגעי� בדבר על שהשכילו להעתר להמלצת בית הדי! 5

  ולבוא לכדי הסכמה. 

  

  . כל צד יישא בהוצאותיו. 6

  

  .ויישלח אליה� בהעדר הצדדי�, )2018אוגוסט  06(, כ"ה אב תשע"חנית� היו�, 
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