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 2018מאי  01  

  מבקשתה מדינת ישראל 

�    

.1 �  שדולת הנשי

.3    אברה� יוסטמ
  

  רייזי ארלי� 
  נחה אזימוב

  פורו� קהלת

  
  משיבי�ה
  
  
  

  מבקשות להצטר# להלי�

  נשיאה ורדה וירט ליבנה, השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלרבפני ה
  היפס, נציג ציבור (מעסיקי�) מר עצמו ליפשי(�נציגת ציבור (עובדי�) גב' שרה זילברשטיי

#>1<#  

  
   ב''כ המבקשת עו''ד רחל שילנסקי, עו''ד יצחק פרדמ

 עו''ד מרי� זילקינדב''כ המשיבי� עו''ד חגי קלעי, עו''ד ליעד ורצהיזר, 

עו''ד אריאל ארלי�, עו''ד מאיר בוכניק, עו''ד  �מטע� המבקשי� להצטר# להלי� 
  אפרת צנג

  
 

 פסק די

  

1.  לפנינו בקשת רשות ערעור שהגישה המדינה על שתי החלטות של בית הדי
ונציגי הציבור מר נת מזרחי  הירשברג �האזורי בירושלי� (השופטת רחל בר"ג

סעד  8.4.2018), לפיה נית ביו� 8822�02�18ומר רפאל בנימי אשכנזי; סע"ש 
 ) במסגרת ההלי� המתנהל בבית הדי האזורי השדולה �זמני למשיבה (להל

 �, וזאת עד למת 28.1.2018שלפיו יוקפא הלי� הכשרת הגברי� שהחל ביו
נשי� לתוכנית ההכשרה הנוכחית,  10ר+ החלטה אחרת, אלא א� המדינה תצ

  ימי� ממת ההחלטה. 30בתו� 
 �בית הדי האזורי דחה את בקשת עיכוב הביצוע  21.4.2018בהחלטה נוספת מיו

 שהוגשה על ידי המדינה ע� קבלת ההחלטה.

  

2.  על שתי החלטות אלה הוגשה בקשת רשות הערעור שלפנינו. בי לבי, בית די
 �, נת סעד ארעי ועיכב את ביצוע ההחלטה עד 22.4.2018זה, בהחלטתו מיו

. למועד הדיו
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נציי כי על פי הנמסר לנו, המועמדי� לקורס התקבלו לאחר מיו ארו� מתו�  .3
ציפייה לגבי מתכונתו. על מנת להשתת+ בקורס המועמדי� עזבו מקומות עבודה 

כי ושינו את מצב� תו� שה� מסתמכי� על מתכונת הקורס שנקבעה במסמ
 �, בו נכתב כי התכנית מיועדת לנשי� וגברי� א� שלב 17.8.17המכרז מיו

ההכשרה יתקיי� בנפרד. כמו כ, נמסר לנו על ידי המדינה כי קורס דומה עתיד 
. עוד נמסר כי קורסי� אלה ה� 2018להיפתח לנשי� במהל� חודש אוקטובר 

ינה המדינה כי בגדר פיילוט, אשר לאחריה� תיבח המתכונת לעריכת�. עוד צי
  בכל מקרה העבודה עתידה להיות בסביבה מעורבת ושיוויונית.

 

אי חולק כי התובענה שהוגשה בבית הדי האזורי מעלה שאלות חשובות,  .4
נכבדות, מורכבות הראויות לדיו מעמיק ביותר בבית הדי האזורי בהלי� 

של העיקרי. יחד ע� זאת מיקודה של הבקשה שלפנינו הוא בשאלת קיומה 
 הצדקה למת סעד זמני וזאת על פי מבחני� הנוגעי� לסיכויי התובענה ומאז

 הנוחות, כשבי שני השיקולי� מאז הנוחות הוא המרכזי. 

 

בית הדי האזורי הושיט סעד זמני וקבע כי הקורס יוכל להמש� א� תצורפנה  .5
עשר נשי� לקורס בעיצומו. נדגיש כי סעד זה נית למעלה מחודשיי� לאחר 
פתיחת הקורס. סעד זה במהותו צו עשה זמני המבקש לשנות מצב קיי� ולא 
לשמר אותו. המקרי� בה� ינת צו עשה זמני במיוחד שההלי� העיקרי מעלה 
שאלות עקרוניות שטר� נדונו והוכרעו, ה� חריגי�. מקרה זה אינו בא בגדר 

לב המקרי� החריגי�. לא ברורה ההתכנות המעשית של צירו+ עשר נשי� בש
הזה של הקורס כאשר הליכי המיו נמצאי� בשלבי� מוקדמי�. מת הסעד 
 �הזמני כפי שנית על ידי בית הדי האזורי משלי� א+ על ציפיות המשתתפי
בקורס לאחר שהוצגה לה� מתכונתו והעובדה ששינו מצב� על מנת להשתת+ 

  בו, ג� להיבט זה יש לית משקל במסגרת מאז הנוחות.

 

� ככלל ניתני� על מנת למנוע מבעל די לעמוד בפני שוקת שבורה סעדי� זמניי .6
א� יזכה בהלי� העיקרי. במקרה שלפנינו, הסוגיה המתעוררת היא סוגיה 
עקרונית שאינה מתוחמת לקורס המתנהל כעת וממילא א� יוחלט במסגרת 

אזי פסק די  �ואיננו נוקטי� עמדה בכ�  �פסק הדי לקבל את עמדת השדולה 
ל להתממש באופ הצופה פני עתיד, ג� א� הסעד הזמני לא ינת בשלב זה יוכ

  מאוחר זה.

 

לאחר ששמענו את ב''כ הצדדי� ולאור האמור לעיל, החלטנו לית רשות ערעור  .7
 ולדו בבקשה כערעור. מכל הטעמי� שפירטנו לעיל, די הערעור להתקבל באופ
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בזאת. התיק יוחזר לבית שהסעד הזמני שנית על ידי בית הדי האזורי מבוטל 
  הדי האזורי על מנת שידו בהלי� העיקרי.

 

אנו מקבלי� את הבקשה  �באשר לבקשת ההצטרפות של המתייצבות בהלי�  .8
 משו� שאנו סבורי� כי אכ המבקשות להתייצב בהלי� ה צד דרוש ונכו
בנסיבות שלפנינו. משהבקשה הוגשה להצטר+ להלי� הערעור בלבד, על 
המבקשות להצטר+ להגיש את הבקשה תו� שבעה ימי� לבית הדי האזורי אשר 

  . ידו בה
  

 ,�  בנוכחות הצדדי�. , )2018מאי  01( ט"ז אייר תשע"חנית היו

  

  

  

  

  

  ליבנה,�ורדה וירט
  נשיאה, אב"ד

  ,רועי פוליאק  
 שופט

  חני אופק גנדלר,  
  תשופט

  

  
�שרה זילברשטייגברת 

  ,היפס
  ציבור (עובדי�)נציגת 

  
  
  

  

  

  
  ,עצמו ליפשי(מר 
  )י�סיקמעציבור (נציג 

 

  

  




