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 1   איל� סופר נשיאההסג� כב' לפני: 

  2 

015640162
ת.ז.( ,גדי חדד  התובע:(  
 מאיר סויסה דע"י ב"כ: עו"

  

                                                        
 

  משרד הרווחה והשירותי( החברתיי( –מדינת ישראל   : תנתבעה
  אזרחי 
ע"י פרקליטות מחוז דרו( 

 

  3 

 4  החלטה

 5  לפניי בקשה מטע� הנתבעת לאיחוד התיקי� שבכותרת.  .1

  6 

 7הנתבעת טוענת כי באיחוד התיקי� יהיה כדי לייעל את הדיו ולהקל את ניהול   .2

 8זאת מאחר וארבעת התיקי� הנוספי� שבכותרת אוחדו. עוד  15�07�53581תיק 

 9ה אחת הקשורה להעסקתו של נתבעת כי כל התביעות עוסקות בפרשטוענת ה

 10ומצויות באותו שלב עבודתו התובע במשרד הרווחה ולנסיבות שהובילו לסיו� 

 11קי� ממתיני� לקביעת דיו מקדמי. הנתבעת ינה, והתהוגשו כתבי הג :דיוני

 12אות סוגיות  תעוררווטוענת כי על מנת לברר את כלל התביעות ימוסיפה 

 13  עובדתיות והעדי� יהיו אות� עדי�.

  14 

 15התובע מתנגד לבקשה. לטענת התובע באיחוד התיקי� יהיה כדי להחטיא את   .3

 16הוראת בית הדי הארצי לשמיעת התיק בדחיפות. עוד טוע התובע כי הנתבעת 

 17ערי� על המערכת ולהכשיל את הבחינה מנסה בדר� של בקשת איחוד תיקי� לה

  18הערכית של הפיטורי וחוקיות� ותחת זאת להכליל א' את עניי הפיטורי

 19  במסגרת כלל התביעות. 

  20 

  21 
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 1 הכרעה

 2נקבע כי:  1991
תקנות בית הדי� לעבודה (סדרי די�), התשנ"בל 120בתקנה   .4

 3זהות או  "עניני( אחדי( התלויי( ועומדי( בבית די� אחד וכרוכות בה( שאלות

 4שאלות דומות, של משפט או של עובדה, רשאי בית הדי�, לפי שיקול דעתו, 

 5להורות על איחוד(, בי� על פי בקשת בעל די� ובי� ללא בקשה כזאת, ובתנאי( 

 6 שייראו לו".

  7 

 8לתקנות סדרי הדי מסמיכה את בית הדי לפעול "לפי שיקול דעתו"  120תקנה   .5

 9פי שיקול דעת היא �ת זו של הסמכות עלבהחלטה בדבר איחוד תיקי�. מסגר

 10רחבה. השיקולי� אות� על בית הדי לשקול, בעת מת החלטה בבקשה לאיחוד 

 11דיו, הינ� יעילות הדיו אשר נבחנת, בי היתר, בקיומ של שאלות זהות או 

 12דומות, וכ שלב הדיו אליו הגיע כל אחד מהענייני� התלויי� ועומדי�, אשר 

 13וד. כמו כ, יבח בית הדי, הא� יש באיחוד הדיו כדי לגביה� מתבקש האיח

 14למנוע עיוות די למי מהצדדי�. המטרה העיקרית של התקנה המאפשרת איחוד 

 15דיו, הינה חיסכו בזמ ובהוצאות לגבי ניהול הליכי�, שיש בה� שאלות דומות 

 16של משפט או של מסכת עובדות. באשר לשיקולי יעילות הדיו, אי ספק, כי 

 17דובר בשיקול משמעותי, ויש לבחו את השלב בו מצוי כל אחד מההליכי� המ


מ "תכנו� המי( לישראל בע 3�191�דבע (ארצי) נד(שאת איחוד� מבקשי�  18 

 19  ).26.5.97נית ביו�אורי אייזיק, 

  20 

 21במקרה שלפניי מדובר בעובד משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� אשר מילא   .6

 22משרד הרווחה קיבל  03.02.14דרו�. ביו� תפקיד קצי מבח לנוער במחוז 

 23נציב שירות המדינה דחה את הערר  06.01.16החלטה לפטר את התובע. ביו� 

 24  שהגיש התובע על החלטת הפיטורי�.

 25  חמשת התביעות שהגיש התובע מכוונות כלפי המדינה.

  26 
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 1, 14�08�12618תיקי�: אוחד הדיו בניתנה החלטה ולפיה,  07.06.15ביו�   .7

 2  .14�04�15778�ו 14�12�15065

 3יאוחד א' הוא לשלושת  15�03�51149ק ניתנה החלטה ולפיה, תי 23.06.15ביו�   

 4  התיקי� הנ"ל וכי כול� יישמעו בפני כבוד השופט צבי פרנקל.

  5 

 6למת  עותרהתובע  כי מגלה 15�07�53581בתיק המתוק עיו בכתב התביעה   .8

 7לתשלו� פיצויי� מוגדלי�  ,וכזרתו לעבודה חהעד לביטול החלטת הפיטורי וס

 8ש"ח בגי פיטורי שלא כדי, פגיעה ברגשות, בשמו הטוב  300,000בס� 

 9ובמקצועיותו ע"פ חוקי יסוד כבוד האד� וחירותו וחופש העיסוק. עוד עותר 

 10התובע להחזרת תשלו� משכורתו עד למת פסק די, תשלו� הוצאות ההלי� 

 11היו שלא כדי, אזי מבוקש צו הגנה  ובמידה ובסו' ההלי� יתברר כי פיטוריו

 12  מתוק' הגנה על חושפי שחיתות. 

  13 

 14מגלה כי המדינה טוענת שהחלטת משרד הרווחה על פיטורי עיו בכתב ההגנה   .9

 15שהתקבלה בסמכות, בסבירות ולאחר מת  תהתובע הינה החלטה מינהלתי

 �16 הזדמנות ראויה לתובע להשמיע את טענותיו ולשמוע את הטענות כלפיו ותו

 17שיתו' והתייעצות ע� כל הגורמי� הרלוונטיי� במשרד ולאחר שכל טענות 

 18ונמצאו חסרות בסיס. עוד  –התובע נבדקו על ידי משרד הרווחה ומחוצה לו 

 19מוסיפה המדינה וטוענת כי החלטת נציב שירות המדינה על דחיית הערר 

 20  התקבלה באופ סביר ותקי, ואי מקו� להתערבות שיפוטית בהחלטה.

  21 

 22בית הדי� האזורי יקבע את סדרי "ולפיה, בהתא� להחלטת בית הדי הארצי   .10

 23תיק  ."הדי� בהלי- והדיו� יתנהל, לאור הזמ� הרב שחל,, בהקד( האפשרי

 24. בפני כב' השופט צבי פרנקל 04.05.16 מוקד� ליו� לדיו קבענ 15�07�53581

 25   .ארבעת התיקי� הנוספי� ממתיני� לקביעת מועד לדיו הוכחות

  26 
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 1ביחד ע� ארבעת  15�07�53581הדיו בתיק לאור האמור שוכנעתי, כי איחוד   .11

 2ולחיסכו בזמ שיפוטי  יביא לייעול ההליכי� ,התיקי� הנוספי� שאוחדו

 3ובזמנ� של הצדדי�. איחוד הדיוני� המבוקש א' ימנע מת הכרעות שיפוטיות 

 4ל התביעות כלסותרות באות� ענייני� הדורשי� לבירור. בשי� לב לכ� כי 

 5עוסקות בנסיבות אשר הובילו להחלטת משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� 

 6לסיי� את העסקת התובע בשי� לב למערכת היחסי� שבי התובע לממוני� 

 7  עליו.

  8 

 9  מתקבלת. 
לפיכ- הבקשה לאיחוד התיקי( שבכותרת   .12

  10 

 11ביו(  צבי פרנקלשופט ההתיקי(, יתקיי( לפני כב'  בחמשתדיו� מאוחד   .13

 12  . 00:13בשעה  1605.04.

  13 

  14 
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  17 

 18  ישלח אליה(.ותבהעדר הצדדי( , )2016אפריל  20(, י"ב ניס� תשע"והיו(,  ניתנה

 19 
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