
  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   17�12�42740 בר"ע  

  
   

 3מתו�  1

   2018פברואר  01 נית� ביו�
  

1.SHUMDAHAN ISMAEL ALY MUHAMED  

2.ABRHAM ABARA  

 בקשי�המ

  

�  

 סגלטיקי זומרוט.1
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 י�המשיב

 

  

  גנדלר אופק חני השופטת, פוליאק רועי השופט, איטח איל� השופט: לפני

  סמו ברכה' גב) מעסיקי�( ציבור נציגת, כפיר שלמה מר) עובדי�( ציבור נציג
  
  

  עו"ד בנימי� רובי� – י�בש� המבקש

  עו"ד חאת� נעאמנה – י�בש� המשיב
 

 

 פסק די�
  

  רועי פוליאק השופט

  

 האזורי הדי� בית של 11.12.2017 מיו�) בפתקית( החלטה על ערעור רשות בקשת .1

06�43364 ש"סע; לובוצקי יצחק הבכיר השופט( יפו�אביב�בתל� לפיה), 17

 המורה צו למת� המבקשי� בקשת, מהמשיבי� תשובה בקשת ללא, נדחתה

 של חות"דו להמציא) הסלולר חברת – להל�( מ"בע תקשורת פרטנר לחברת

 האזורי הדי� בית. בבקשה פורטו שמספריה� ניידי� טלפו� במכשירי שיחות

 מספרי כי נטע� בה� המבקשי� תצהירי צורפו לה, הבקשה דחיית את נימק

 ראיות לאסו( תובע בחובת, המבקשי� את שימשו בבקשה המפורטי� הטלפו�

 להפו� מתבקש הדי� שבית ובכ� התביעה להגשת קוד� תביעתו להוכחת

 ".חקירות משרד"ל

 

 להסכי� הדי� לבעלי הוצע, לבקשה להשיב למשיבי� המורה החלטה מת� טר� .2

 בהתא� בבקשה לדו� הנחייתו תו�, האזורי הדי� לבית תוחזר הבקשה" כי
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06�44473) ארצי( ע"בבר המפורטי� ולשיקולי� המידה לאמות�15 

MEBBERHHATUM – וב) 7.9.2015( מ"בע קבלנית בניה חברת. ס.פ פסגות – 

07�29882) ארצי( ע"בר� מ"בע פלסט שקולניק איפא – אמיל חנדל 17

 ). חנדל עניי� – ו פסגות עניי� – להל�()" 31.8.2017(

  

 בית להצעת מתנגדי�" ה� כי, הודיעו המשיבי� א�, להצעה הסכימו המבקשי� .3

, אלה בנסיבות". ההגנה בכתב ]פ.ר – במקור כ�[ דאיה שפורט כפי וזאת הנכבד הדי�

 .כ� מלעשות נמנעו ה� א�, הערעור רשות לבקשת להשיב המשיבי� נתבקשו

  

 בבית" שיחות צו לקבלת בקשה"ה, הערעור רשות בקשת, ההחלטה בחינת לאחר .4

 בהסכמת, החלטנו, בתיק החומר ומכלול) צו למת� הבקשה – להל�( האזורי הדי�

 כי, לכ� הזדמנות לה� שניתנה פי על א(, המשיבי� התייחסות וללא המבקשי�

 סדרי( לעבודה הדי� בית לתקנות 82 בתקנה לנו המסורה בסמכות שימוש נעשה

 .הערעור את ולקבל כבערעור בבקשה לדו�, 1992�ב"התשנ), די�

  

 – ו 1 המשיבי� ידי על לטענת� הוצבו, מאריתריאה מקלט מבקשי, המבקשי� .5

 הנתבעת), החברה – להל�( מ"בע הנדסה בניה רמת ביצעה בה� שוני� באתרי� 2

. 4.6.2017 ליו� ועד 1.10.2015 מיו� החל ושלד קונסטרוקציה עבודות, היא א(

 לקבלת והחברה המשיבי� נגד תביעה המבקשי� הגישו עבודת� סיו� ע�

, ההגנה בכתב טע� 1 המשיב. וסיומה העבודה תקופת עבור זכויות בגי� תשלומי�

 בהעסקת הודה 2 המשיב. לו ידועה אינה זהות� וכי המבקשי� את העסיק לא כי

 .בלבד חודשי� וכארבעה כחודש של קצרות לתקופות המבקשי�

  

, כאמור 2 המשיב של החלקית וההכחשה 1 המשיב של הגורפת ההכחשה לנוכח .6

 טלפו� לשיחות מצטמצמת הבקשה. הצו למת� הבקשה את המבקשי� הגישו

 של הנייד הטלפו� מכשירי לבי� המבקשי� של הנייד הטלפו� מכשירי בי� שבוצעו

 השימוש אודות, המבקשי� תצהירי צורפו לבקשה. הנטענת לתקופה המשיבי�

 . הדי� בעלי בי� בשיחות צו למת� בבקשה המפורטי� הטלפו� במספרי
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 פסגות בעניי� הנפסק ע� אחד בקנה עולה צו למת� הבקשה, הדברי� פני על .7

11�29798) ארצי( ע"בר: ג� לאחרונה וראו( חנדלו�17 HABTON – צמפיונס 

 לעניי� ה�) צמפיונס עניי� – להל�); 1.1.2018( 11 פסקה. מ"בע מוטורס

 המבקש תצהיר( הראיות דיות לעניי� וה� המבוקש האיכו� ח"דו של הרלוונטיות

 את הס( על לדחות מקו� היה לא, אלה בנסיבות).  טלפו� בקו השימוש על

 לבקשה תשובה לית� שלא בחרה משהמשיבה, מקו� מכל. צו למת� הבקשה

 ע�, לעיל כאמור, אחד בקנה עולה צו למת� שהבקשה ומאחר ערעור לרשות

 לחברת צו להוציא האזורי הדי� לבית מורי� אנו, בפסיקה שהותוו המידה אמות

 הדי� סדר לתקנות) א(178 לתקנה בהתא�, איכו� חות"דו להמצאת הסלולר

 בעניי� 14 ופסקה חנדל בעניי� 13 – 9 פסקאות: השוו( 1984�ד"התשמ, האזרחי

 .הסלולר לחברת הפניה בהוצאות המבקשי� לנשיאת בכפו(), צמפיונס

  

 המשיבי�. לעיל 7 בסעי( כאמור מתקבל והערעור ערעור רשות ניתנת – דבר סו( .8

 בשתי דינ� עורכי טרחת ובשכר המבקשי� בהוצאות, ולחוד ביחד, יישאו

  .1 2,500 של) כולל( בסכו� הערכאות

  

  .ישלח אליה�יו בהעדר הצדדי� )2018פברואר  01( ט"ז שבט תשע"חהיו�,  �נית

  

  

  

  

  

  איל� איטח,
  שופט, אב"ד

  
  רועי פוליאק,

 שופט
  

חני אופק גנדלר, 
 שופטת

  

  
  ,שלמה כפירמר 
    ציבור (עובדי�)נציג 

    

  
  ,גברת ברכה סמו

    )י�סיקמעציבור ( תנציג
  




