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  פרטי התביעה

 
ללימודי ' לומד בשנה ג, סיטת בן גוריון בנגבסטודנט מן המניין באוניבר, התובע הינו איתמר שיאון .1

 .לפסיכולוגיה) B.A(תואר ראשון 
 :הנתבעים הם  .2

 .שבע- באר 653. ד.ת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  .א
  .שבע- באר 653. ד.ת. ג"ועד סגל אקדמאי בכיר בכיר ב  .ב

  
  .ג בנגב"ניברסיטת באו', כנגד נתבע א

  
 .שילם את שכר הלימוד כנדרשו ח"תשסג לשנת "באהתובע נרשם ללימודים ב .3
)  101-1-0058: מספר קורס" (קוגנטיביות בינאישיים באינטליגנציה וביכולות הבדלים"הקורס  .4

קבות בע במועדם המקורילא נפתחו  )102-2-0078: מספר קורס" (אנתוגרפיה פמניסטית"והקורס 
 .אלא בעיכוב של שלושה חודשים, מרצים מן הסגל הבכירשביתת ה

 .במועד האוניברסיטה לא סיפקה את השרות שבגינה קיבלה תשלום .5
 .טליתיום שבת הסגל הבכיר ממלאכת ההוראה הפרונ 89במשך  .6
בעקבות אובדן , ₪ 23,145 המוערכים ב מהעיכוב בפתיחת הקורסים נגרמו לתובע נזקיםתוצאה כ .7

  .)'א מצורף כנספח(ה הכנסה והוצאות מחי
  .הנתבעים הם האחראים לנזקים אלה .8
לצמצם את  האוניברסיטה לא עשתה דבר כדי ,מבלי לפגוע באחריות הכללית של האוניברסיטה .9

 בין היתר יכולה היתה האוניברסיטה. הנזקים שנגרמו כתוצאה משביתת הסגל הבכיר שנכפתה עליה
  :עדים הבאים על מנת לצמצם את הנזקלנקוט בצ

 .אם באמצעות מורים מן החוץ ואם באמצעות סגל זוטר, למצוא מורים מחליפים  .א
להכין חומר עזר וסיכומי שיעורים כדי לאפשר לסטודנטים להיבחן במועד גם מבלי להיות   .ב

 .נוכחים בהרצאות
 .לאפשר לסטודנטים להיבחן במועד ללא קשר לקיום או אי קיום ההרצאות  .ג
לחץ זה יכול היה . ץ על המרצים להפסקת השביתההאוניברסיטה לא פעלה להפעלת לח  .ד

 .מושג למשל באמצעות סגירת האוניברסיטה והפסקת פעילות המחקר להיות
 

  לטענת האוניברסיטההתייחסות 
  

) 'כנספח אמוסף (לדרישה לפיצוי ) 'נספח במוסף כ(בתשובת היועץ המשפטי של האוניברסיטה  .10
שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות : "..ן השארי ציטוט הידיעון בו נאמר בי"ד ע"השיבה העו

או להכניס שינוי בלוח /להאריך את שנת הלימודים או לשנות את מועדי הסמסטרים והחופשות ו
 "הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה טכנית או אקדמאית לפי שיקול דעתה

אים המתוארים בסעיף לפי חוק החוזים האחידים בעקבות הפרה של התנתנאי זה מהווה תנאי מקפח  •
 : לחוק 4

מאחריות שהיתה מוטלת עליו על פי , באופן מלא או חלקי, תנאי הפוטר את הספק )1("  .א
או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו , דין אילולא אותו תנאי

 "מכוח החוזה אילולא אותו תנאי
ק את התמורה עבורה שילם לספ באופן מלא מאחריות אוניברסיטהאת ה רטפוהתנאי  

 . י דין אילולא אותו תנאי"עפ השהיתה מוטלת עליאחריות  ,המתלונן במועד מסויים
, להשעות או לדחות את ביצוע החוזה, תנאי המקנה לספק זכות בלתי סבירה לבטל )2("  .ב

 ";או לשנות את חיוביו המהותיים לפי החוזה
 .חות את ביצוע החוזההתנאי מקנה לספק זכות בלתי סבירה להשעות או לד
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או המסייג , תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין )6("  .ג
או המסייג באופן בלתי , באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין

או המתנה אותן במתן הודעה בצורה או , סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה
 ";או בדרישה בלתי סבירה אחרת, לתי סביריםתוך זמן ב

 .לפיצוי בגין כל שינוי אפשרי במתן השירותהתנאי שולל כל זכות מהלקוח  
 
) ש"ב(תק , לרפואה משלימה - " אדר"מכללת ' נ פלד רונליאני מפנה את בית המשפט לפסק דין  .11

קבות גיוס למילואים מקרה בו לוח הזמנים של הלימודים השתנה בע, )'ג מצורף כראיה(, 2751/06
ותבעה החזר , התובעת החליטה לעזוב את לימודיה למוסד לימודי אחר, )במלחמת לבנון(של מרצה 

בפסק הדין השופט קבע שביטול הלימודים לאחר שלושה שיעורים מזכה את המתלוננת בהחזר . כספי
פסק . (וזים הכלליםוגם לפי דיני הגנת הצרכן ודיני הח, בשונה ממה שכתוב בתקנון המכללה, כספי
 ). 31סעיף , הדין

את שירותי ההוראה וההסמכה השונים על פי תוכנית  נוסף לעצם אחריותה הכוללת לספק לתובעב .12
כתוצאה  תובעלא עשתה האוניברסיטה דבר בכדי לנסות ולצמצם את הנזק שנגרם ל, הלימודים

יכולה הייתה לעשות וגם לאחר סיומה עשתה הרבה פחות מש, משביתת המרצים במהלך השביתה
 .בכדי לצמצם פגיעה זו

ולבחור  היתה היכולת לצמצם את הנזק שנגרם לתובע במידה ניכרת ,ג"אוניברסיטת ב, לנתבעת .13
ובבחירה זו למעשה , אך האוניברסיטה בחרה שלא לעשות כך .לפעול למען סיום מהיר של השביתה

 .תרמה להארכת השביתה וגרימת הנזק לתובע
שתגרום להוצאות משפטיות רבות לשני , גבוהה יותר בערכאהמשפט ביעה בבית מנת להמנע מת על .14

 .מהנתבעים₪   17,800בוחר התובע לתבוע סכום של , הצדדים ולמדינה
  

  ועד סגל אקדמאי בכיר' כנגד נתבע ב
 
יום  89שבת והכריז על שביתה בגין סיכסוך על תנאי שכר , ועד סגל אקדמאי בכיר, הנתבע .15

 .ד האוצרבמאבקו מול משר
 .בעקבות ההשבתה פתיחת הקורסים אליהם נרשם התובע התעכבה בשלושה חודשים .16
 .לתובע לא ניתנה אפשרות לגשת למבחנים או להגיש את מטלות הקורס בזמן ההשבתה .17
פירוט מצורף (בעקבות אובדן הכנסה והוצאות מחיה ₪  23,145ס "עיכוב זה גרר הוצאות כספיות ע .18

 ).'א נספחב
למרות , בשיחות טלפון ולא בכתב) 'מצורף כנספח ה(להגיב למכתבי התובע  ועד הסגל הבכיר בחר .19

 .זרות ונשנות של התובע לקבלת תשובה בכתבבקשות חו
נקבע כי קיימת חובת ) 'ו מצורף כנספח(ל "ז אדם ציזיקמ נגד "בע מפעלי רכב אשדודץ "י בג"עפ  .20

על נזק שגרמו לו , שאינו מעבידם, לפי אדם אחרזהירות בגדר עוולת הרשלנות מצד השובתים כ
 .במהלך השביתה

- יש למתוח את קו הגבול בין עשיית מעשה בתום"... כי ) 171מ "ע( 2' פסק הדין קובע בסעיף ח .21
 ."  ויש להפריד בין הגנה לגיטימית על זכות לבין הפקרות, לב לבין פעולה זדונית

זהו ) המחקריות(והמשיך לעבוד בשאר המטלות את ההוראה הפרונטלית  רקועד המרצים השבית  .22
 .צעד שנעשה במכוון לפגוע רק בציבור הסטודנטים

לא זו בלבד שהשובתים יכלו לצפות שייגרם נזק לצד שלישי עקב " :  מפסק הדין קובע 3' סעיף ט .23
לא היה נגרע מאומה . אלא הם חזו את הנזק והתכוונו שאותו צד שלישי יינזק, השבתת האניות

אך הם בחרו לנצל עמדה של שליטה , לו העתיקו השובתים את האניות למקום אחר, ת השביתהמחירו
הם אפילו לא נקטו אמצעים כדי . מתוך אמונה שהכול מותר, שנקרתה להם, על משאבי ציבור

להזהיר את הניזוקים הפוטנציאליים זמן סביר מראש על הבעיה שתעמוד לפניהם עת יגיעו לנמל 
, השובתים בצורה משמעותית את האיזון בין חירות השביתה לזכויות הזולתבכך הפרו . חיפה

 ."והתנהגותם זו הייתה משום הפרת חובה כלפי המערערים בגדר עוולת הרשלנות
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ר "יו, צבי הכהן' מו שהצהיר פרופכ, פגעו במכוון בציבור הסטודנטיםהמוגבלת המרצים בשביתתם  .24
הסטודנטים הם " ):'ז כנספחורף צמ" (הארץ"יתון בראיון לעג "הסגל האקדמאי הבכיר בב ועד

הם לא . "ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר"יו, צבי הכהן' מודה פרופ, "הנפגעים העיקריים של השביתה
הם הפסידו את . וכעת ייאלצו ללמוד גם בקיץ, כי נאלצו ללמוד חלק מהקורסים, יכלו לעבוד

 ".הזדמנויות ההשתכרות שלהם וזכאים לפיצוי
לפי , ת בעוולת הרשלנותות חובענקבעו שיקולים לקבי, )178מ "ע( ץ"לפסיקת בג 12ף בסעי .25

 :אשם בעוולת הרשלנות, ועד הסגל הבכיר, שיקולים אלה הנתבע

היות , ההסתברות לנזק היתה ודאית" ?מה הייתה ההסתברות שהנזק יארע) א"(  .א
לדרך לימוד  והסגל הבכיר הונחה לא לבצע שיעורים פרונטלים ולא היתה כל דאגה

 .חלופית
הנתבע לא למד את ". ?מה מידת רצינותם של הנזק או הפגיעה שהיו צפויים) ג"(  .ב

ספח נ(, צבי הכהן' כמו שהצהיר פרופ, וכמו כן לא יכל לעבוד, הקורסים אליהם נרשם
 .הנזק הכספי הוא אובדן יכולת עבודה של שלושה חודשים ועלות המחיה.. ) מספר

הנתבע פגע אך ורק " ?של ההתנהגות שגרמה לסיכון מהו הערך החברתי) ד("  .ג
דוגמא  המרצים נתנו בכך, ה הפרונטליתבחלק של ההורא, ם עבודתו המצומצםבתחו

ציבור שלא , לגרום נזק מקסימלי לציבור הסטודנטים םלשביתה שאופיה ומטרותיה ה
שבין לא יכול להענות לדרישות הועד והוא צד שלישי בסיכסוך , יכול להגן על עצמו
 .הועד לבין האוצר

ועד המרצים יכל " ?מי היה בעמדה הטובה ביותר כדי למנוע את הסיכון) ה("  .ד
י השבתת חלקים נוספים מחובתיו למעסיק ובכך אולי "למנוע או לצמצם את הנזק ע

 .לגרום לסיום מהיר יותר של הסיכסוך
כך למנוע ועד המרצים יכל להרשות להגיש את הסטודנטים הרוצים בכך למבחנים וב  .ה

 .נזק רב
 .ועד המרצים הוא הגורם השובת שיכל לצמצם את הנזק הצפוי  .ו
מקובל לבצע פעולות שונות להגברת מודעות הציבור , כשועדים שונים נאבקים  .ז

. פעולות כמו הפגנות ציבוריות, לשביתה מתוך אמונה שמהלך זה יזרז את סיום המאבק
 .נות לפגיעה בסטודנטים בלבדפעילותיו היו מכוו, ועד המרצים לא יצא להפגנות

נזק נגרם לתובע וגם למדינה המספסדת , ועד המרצים גרם לדחיה של שנת הלימודים
 .את לימודי הסטודנטים בישראל

ועד המרצים " ?מי הפיק את התועלת הרבה ביותר מהפעילות שגרמה לסיכון) ו"(  .ח
לקופת , יםהוא הגוף שזכה בתועלת מהנזק שגרם לסטודנט, שבת למען העלאה בשכר

בסיום המאבק המרצים הבכירים זכו להעלאת . המדינה ומהאיום בגרימת נזק יותר כבד
 .23%שכר של 

 
בשביתתם לא ביצעו במתכוון רק פעילות . המרצים אשמים בנזקים משום שהפרו את חובת הזהירות .26

 .וגרמו לתובע נזק כלכלי, טיםהמשרתת את הסטודנ
 
בניסיונות ) 'כנספח ה ףמצור(עד המרצים וולו) ' ט',ד,'ג יםכנספחף מצור(המתלונן פנה לאוניברסיטה  .27

נספח מצורף כ( האוניברסיטה בחרה לסרב לדרישות המתלונן. לפתור את הבעיה מחוץ לבית המשפט
 .אלא רק בשיחות טלפון שנעשו לתובע ,בחר לסרב לענות למכתב בכתבהסגל הבכיר וועד . )'ח
 ).'נספח אמצורף כ( 23,145לתובע מוערך ב הנזק שנגרם  .28
שתגרום להוצאות משפטיות רבות לשני , גבוהה יותר בערכאהמנת להמנע מתביעה בבית משפט  על .29

  .מהנתבעים₪   17,800בוחר התובע לתבוע סכום של , הצדדים ולמדינה
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