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בית משפט השלום בתל אביב - יפו

יום רביעי 07 נובמבר 2018 ת"א 15566-11-18 דויטש נ' אוניברסיטת תל אביב

אישור פתיחת תיק

مصادقة على تسجیل قضیة

ניתן אישור כי ביום (ُنصادق بھذا بأنھ في یوم) 07/11/2018 בשעה (الساعة) 11:24 נפתח בבית משפט זה (سجلت في المحكمة قضیة تحمل الرقم) ת"א 15566-11-18 דויטש נ'

אוניברסיטת תל אביב

יש להמציא את כתב הטענות הפותח לבעלי הדין שכנגד, בתוך 5 ימים, בדואר רשום עם אישור מסירה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

علیك تسلیم الئحة  األدعاء للطرف اآلخر خالل 5 ایام  بالبرید الُمسجل مع وصل تبلیغ إال إذا أمرت المحكمة غیر ذالك.

 

www.court.gov.il פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט בכתובת

((https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority

 

https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority


 

1 

 

                                 בתל אביב השלוםבבית המשפט 

  

 בעניין:        

 (203076047)ת"ז  עדי דויטש

 תל אביב 12רחוב דפנה שכתובתו 
 טי, תנועת נאמני תורה ועבודה()המוקד המשפ עו"ד אסף בנמלךע"י 

 92149, ירושלים 38מרחוב קרן היסוד 
  02-6513133פקס:  02-6511919טל': 

 ;התובע

 

 נ ג ד

 אוניברסיטת תל אביב 
                             
  30חיים לבנון  'רחמ

 ;תהנתבע                                                                                     6997801 אביב-תל
 

 ₪ 00,0001פיצוי כספי בסך צו מניעה ו: הסעד המבוקש

 

 כתב תביעה

 הצדדים לתובענה .א

בפקולטה  ,במנהל עסקיםתואר שני ללימודי אביב, -בנתבעת, אוניברסיטת תלהתובע הוא סטודנט  .1

 . ע"ש קולר לניהול

חוק המועצה להשכלה היא מוסד להשכלה גבוהה הפועל על פי "( האוניברסיטה)להלן גם: " הנתבעת  .2

מכספי המדינה במסגרת הועדה לתקצוב ולתכנון של  נתממומהאוניברסיטה  .1958-תשי"חגבוהה, 

 המועצה להשכלה גבוהה.

 :הפקולטה לניהולב. 

אחת מהפקולטות המרכיבות את האוניברסיטה היא הפקולטה לניהול על שם קולר )להלן:   .3

 "(. הפקולטה"

 ך:כבאתר האינטרנט של האוניברסיטה מתוארת הפקולטה  .4

מוסד המוביל בישראל במחקר "הפקולטה לניהול על שם קולר היא ה

והוראה בתחום הניהול ונמנית בין בתי הספר למנהל עסקים המובילים 

בעולם במגוון רחב של מדדים, לרבות היקפו ואיכותו של המחקר האקדמי 

 . והישגיה בהצמחת יזמים

אפ בישראל, מעניקה -מיקומה של הפקולטה בתל אביב, ליבת הסטארט

לה את אווירת התעוזה והיצירתיות של עולם הניהול העכשווי לצד נגישות 

 .גלובלית ורובד בינלאומי בולט
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הפקולטה מקיימת דיאלוג רציף עם העולם העסקי בארץ ובחו"ל ומציעה 

ם מובילים בתחומי ניהול תכניות לימודים והעשרה לבוגריה כמו גם למנהלי

 "רבים ומגוונים, תוך מתן שירות אישי ואיכותי לכל אחד ואחת מתלמידיה

הגלובאלית שהיא מבקשת הפרספקטיבה את הפקולטה אפוא בהצהרת הכוונות שלה מדגישה  .5

דיאלוג "לצד " נגישות גלובלית ורובד בינלאומי בולט"המתבטאת בין היתר בלהנחיל לתלמידיה 

 ".לם העסקי בארץ ובחו"לרציף עם העו

משמשת כזרוע המבצעת של היא מחלקה בתוך הפקולטה ה"( להבלהב פיתוח מנהלים" )להלן: "" .6

הפקולטה מציגה את  מהארץ ומהעולם.גורמים עסקיים למציעה הפקולטה שאקדמיות התכניות ה

המנהלים ומהווה המובילה את תחום פיתוח להב, להב באתר האינטרנט של האוניברסיטה כך: "

, הינה בית אקדמי למנהלים לפיתוח ידע, אביב-חלק אינטגרלי מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל

  .)ההדגשה אינה במקור( "מיומנויות וכישורים לאורך כל שנות הקריירה הניהולית שלהם

)להלן: ה בפקולטה צהמשמש גם כמרהמנכ"ל והמנהל האקדמי של להב הוא מר אודי אהרוני  .7

 ."(אהרוני"

 פליית התובעהג. 

עניינו של כתב תביעה זה באופן הפסול שבו מיישמת האוניברסיטה את המדיניות המיועדת לייצר  .8

ותמוהה זיקה בין תלמידי הפקולטה לבין גורמים עסקיים מחו"ל, וזאת תוך יצירת הפליה פסולה 

   בין תלמידיה וזאת על רקע דתי.

שונות של קבוצות  ולהב לטהבאמצעות הפקוהאוניברסיטה אירחה  2017-18במהלך שנת הלימודים  .9

ת ות הכוללו, לתכנירחבי העולםהלומדים באוניברסיטאות מסטודנטים לתואר שני במנהל עסקים 

דברי הפקולטה: ת אשר כו, תכניםלימודים אקדמיים ומפגשים עם גורמים עסקיים מקומיי

ישראל בנושא" )להלן: יחודיים של ית בנושאי חדשנות ויזמות עם דגש על המאפיינים ה]ו["מתמקד

 . "(תכניות תלמידי החוץ"

אליהן הוזמנו חגיגיות ארוחות ערב ארבע  ארגנה וקיימה הנתבעתתלמידי החוץ ת ובמסגרת תכני .10

טים ננם לבין הסטודלייצר נקודת מפגש ביתלמידי מסלול תואר שני במנהל עסקים בפקולטה על מנת 

מנקודת מבטה של וחגיגיים ועים משמעותיים איר האל והיהמשתתפים בתוכניות תלמידי החוץ. 

אירועים הבפניהם את הציגה דיה ויהיא הזמינה אליהם מספר שבועות מראש את תלמ ;הפקולטה

 (. Networkingרישות )לקשרים וטוויית למשמעותיות ת יוכהזדמנו

אינו יכול אדם שומר כשרות אשר  במסעדות לא כשרות ,ללא יוצא מן הכלל ,נערכואירועים אלה  .11

 . לאכול את המאכלים המוגשים בהם

מתכונת של אירועים לא כשרים נתקבלה בצורה מודעת ומכוונת ההחלטה על עריכת האירועים ב .12

אפשר גם ותנע מכך מ  ית תכי הנתבעבקשות חוזרות ונשנות של התובע תוך מתן תשובות שליליות ל

ים ופוגעניים בוטים במענובות אלה נמסרו לתובע תשלסטודנטים שומרי כשרות להשתתף בהם. 

  בכתב תביעה זה, להלן.אשר יפורטו 
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אירועים כאלה בתוך מסעדות לא כשרות קולעת את הסטודנטים שומרי הכשרות עריכתם של  .13

לסיטואציה בעייתית מאוד מבחינה הלכתית ומצפונית ולמעשה יוצרת קונפליקט פסול שאינו אמור 

ישראלי להשכלה גבוהה בין הרצון הטבעי להשתתף באירוע משמעותי לבין  להיווצר על ידי מוסד

שלא לומר בשלילה לנוכחות באירוע המתקיים על  ,השקפת עולמם הדתית המתייחסת בהסתייגות

 טהרת המזון הלא כשר. 

מחמת דת או מחמת  הפליההדרתם של סטודנטים שומרי כשרות מאירועים אלה עולה כדי  .14

בלתי לא כשר במקום השתתפות באירוע הנסב סביב אוכל  השתייכותו של התובע לקבוצה דתית:

עד כדי מניעת , של ממש בפני הסטודנט הדתי המעוניין להשתתף בו הלכתייוצרת קושי בעליל כשר 

 . השתתפותו בו

הא זו חוויה שונה ולא טבעית. הסטודנט הדתי יהפוך ת –אירוע להגיע סטודנט אם יחליט אותו גם  .15

כאשר אין הוא יכול להכניס דבר לפיו בעוד שכל סובביו עסוקים באכילה  לזר ולחסר נינוחות,

 . ונינוחהאווירה בלתי פורמאלית באירוע שנועד לייצר דווקא ובשתייה, 

העיר תל אביב משופעת במקומות אירוח זו.  הפליהאחרת לקיומה של או הצדקה שוני רלבנטי  אין .16

והסעדה כשרים באיכות וברמת אירוח אשר אינה נופלת מן המסעדות בהן התקיימו האירועים 

 .מכוונת ומפגיעהממדיניות ובעת . קביעת אירועים אלה במסעדות לא כשרות נהארגנ תשהנתבע

וממומנת על ידי המדינה. חלים עליה כל מוסד להשכלה גבוהה לזאת יש להוסיף כי הנתבעת היא  .17

החובה להבטיח מזון כשר  -כללי המנהל הציבורי ובתוכן החובה לנהוג בשוויון בתלמידיה. מעבר לכך

סירובה של מדינה יהודית. כמדינת ישראל לתלמידים על ידי מוסד ציבורי נובעת ממעמדה של 

 עת לקיים אירועים כשרים הוא בגדר שערורייה. הנתב

היה הוא מוחל על ייתכן ו –לו הייתה האוניברסיטה עושה מאמץ של ממש ללכת לקראת התובע  .18

אפשר והתובע היה  -מגיש תביעה זו. אילו אירוע אחד או שניים היו נערכים במקום כשר כבודו ולא 

סיטה לא נותרה בידי התובע רשל האוניב סותה המקוממתח. אך לנוכח התייהפגיעה בומוחל על 

 שונם בפני בית משפט נכבד זה.לברירה זולת הבאת הדברים ככתבם וכ

 נשוא התובענה האירועים  .ב

 ואלו האירועים שהתקיימו במסעדות לא כשרות: .19

מסין הארוחה החגיגית הראשונה שנועדה להפגיש בין תלמידי הפקולטה לבין סטודנטים  -

 ."(האירוע הראשון)להלן: " 31.1.18ביום ' שבתל אביב באבא יאגה'במסעדת התקיימה 

 . 1 נספחכ זה תביעה לכתב מצורף המסעדה של תפריט וכן לתלמידיה הפקולטה שהעבירה ההזמנה מן העתק •

 מקנדה סטודנטים לבין הפקולטה תלמידי בין להפגיש שנועדה השנייה החגיגית הארוחה -

 ."(האירוע השנילהלן: ") 19.2.18 ביום אביב שבתלהתרנגול הכחול  במסעדת התקיימה

 . 2 נספחכ זה תביעה לכתב מצורף המסעדה של תפריט וכן לתלמידיה הפקולטה שהעבירה ההזמנה מן העתק •

ה לבין סטודנטים נוספים טהארוחה החגיגית השלישית שנועדה להפגיש בין תלמידי הפקול -

האירוע )להלן: " 10.4.18" שבתל אביב ביום תרנגול הכחולמסין התקיימה במסעדת "ה

 ."(השלישי
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 . 3נספח של המסעדה מצורף לכתב תביעה זה כתפריט  וכןהעתק מן ההזמנה שהעבירה הפקולטה לתלמידיה  •

הארוחה החגיגית הרביעית שנועדה להפגיש בין תלמידי הפקולטה לבין סטודנטים נוספים מסין  -

האירוע גם היא במסעדת התרנגול הכחול שבתל אביב )להלן: "התקיימה  24.7.18ביום 

 "(.הרביעי

 . 4נספח תביעה זה כשל המסעדה מצורף לכתב תפריט  וכןהעתק מן ההזמנה שהעבירה הפקולטה לתלמידיה  •

  :עתהשערורייתית של הנתב הותשובת פניותיו של התובע .ג

; אחר פעם לאירועים המפורטים לעיל התובע פעםכתלמיד תואר שני מן המניין בפקולטה, הוזמן  .20

ופעם אחר כי אירועים אלה יתקיימו במקומות כשרים  התובע מאת הנתבעים פעם אחר פעם ביקש

 , כמפורט להלן: פעם סורבה בקשתו

, "(חייק)להלן: " לגב' סמדר חייקבדוא"ל  28.1.18התובע ביום פנה  אירוע הראשוןבעקבות זימונו ל .21

בפקולטה, וכתב כי המסעדה בה עתיד להיערך האירוע הראשון אינה  בינלאומיותהתכניות הרכזת 

 ". התובעאפשר אולי לבחור מקום שיאפשר גם לשומרי כשרות להשתתף?כשרה ושאל האם "

 ציין כי: הוסיף וציין

"יש כמובן הרבה מאוד אופציות ברמה גבוהה )קולינרית, שירות באנגלית,  

רות. אשמח להציע כמה כאלה אם טי וכו'( בתל אביב עם תעודת כשרחדר פ

  רלוונטי. תודה רבה וסליחה על הטרחה!". 

הוסיפה והתנצלה: "לצערי את  ; היאבתשובתה מאותו יום ציינה חייק כי היא מבינה את הבעייתיות .22

האירוע הקרוב לא נוכל להזיז, אך אני אשמח להעלות את ההצעה לפעמים הבאות. אני מצטערת 

 שאין באפשרותי לעשות משהו לגבי יום רביעי". 

  .5נספח מצורפת לכתב תביעה זה כ 28.1.18מיום חייק סמדר תכתובת דוא"ל בין התובע לגב'  •

 התקיים במסעדה לא כשרהנקבע לחייק הדברים שכתבה אף  עלאשר  השניאירוע בעקבות זימונו ל .23

כגורם מנהלי בכיר בפקולטה האמון על תכניות תלמידי  –אהרוניבדוא"ל ל 11.2.18ביום  פנה התובע,

ת ושב ואת המסר שהועבר אליו בעקבות פניותיו הקודמ םהזכיר לה ,חייקול החוץ ועל האירועים

וע השני למסעדה עם תעודת כשרות. התובע חזר על הדברים שצוינו בפנייתו וביקש לתאם את האיר

קיום אירועים אלו במסעדות שאינן כשרות מקשה מאוד על הקודמת, והדגיש, זאת הפעם, כי "

 ".להשתתף –יהודים ומוסלמים  –משתתפים דתיים 

האירוע : ")ונשלחה רק לאחר תזכורת מצדו של התובע( תגובתה של חייק הייתה הפעם לקונית .24

אשמח להבין מדוע דברים הבאים: "ב". לכך הגיב התובע מיקום נשאר זהה]ה[ מתקיים היום, אך

 ".לא ניתן להתאים את המפגש לכל המשתתפים, גם אנו שומרי הכשרות מעוניינים מאוד להשתתף

תשובה  14.8.18קבות פניה זו נשלחה אליו ביום וביקש את תגובתו. בע אהרוניהתובע הוסיף ופנה ל

הפעם נימת הדברים הייתה שונה. חייק ציינה כי לא ניתן להזיז את האירוע בסמוך את ז .חייק מאת

להתקיימותו, כי חלק מהאירועים שמקיימת הפקולטה נערכים במסעדות כשרות, וכי שומרי 

. חייק סיכמה: "אנו מציעים לך את הכשרות מגיעים לאירועים לשם הרחבת מעגל הקשרים שלהם

. בסופו של דבר הבחירה להגיע היא שלך על שיקולייך עהאפשרות הזו כאורחת, וזו המהות של האירו

 .)חייק סברה בטעות כי התובע היא סטודנטית ולא סטודנט( השונים"
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מצורפת לכתב  14.2.18 -ו 13.2.18  ,11.2.18מהתאריכים  אהרוניותכתובת דוא"ל בין התובע לחייק  •

  .6נספח תביעה זה כ

 בדוא"ל, אשר נקבע להתקיים במסעדה לא כשרה פנה התובעברצף  שיילהשאירוע בעקבות זימונו ל .25

עדה סביקש ממנו לקיים את האירוע השלישי במ, כגורם הבכיר והמכריע ואהרוניל 22.3.18ביום 

 :ומזכיר לו את פניותיו הקודמות הפליהכשרה תוך שהוא מציין כי מדובר ב

קיבלתי היום הזמנה ממך לאירוע של הפקולטה עם סטודנטים מסין "

. שוב, כמו בכל האירועים האחרונים 10.4.2018שיתקיים בתאריך 

שהתקיימו בפקולטה, גם האירוע הזה יתקיים במסעדה לא כשרה. 

פי המשמעות היא שבעקבות הבחירה לקיים את האירוע במיקום הספצי

הזה, נמנע ממני ומסטודנטים שומרי כשרות לקחת חלק באירוע. מעבר לכך 

שמדובר במעשה לא ראוי לכשעצמו )אנחנו חיים במדינה יהודית ומן הראוי 

שמוסד ציבורי שנתמך ע"י הממשלה יכבד את תלמידיו היהודים(, הדבר 

בוטה כלפי הסטודנטים שמכבדים את המסורת היהודית  הפליההזה מהווה 

שומרים על כשרות. כמו כן, גם אני משלם שכר לימוד, ומאחר שכך גם אני ו

זכאי להשתתף בכל פעילויותיה של הפקולטה. על אחת כמה וכמה אם מדובר 

 בנושא פעוט כמו קיום הפעילות במסעדה כשרה. 

אני מבקש להזכירך כי כבר פניתי אליך ואל גב׳ סמדר חייק בעניין הזה  

נים. גב׳ חייק הבטיחה לי שהנושא יטופל כדי פעמיים בחודשים האחרו

"לצערי, את האירוע הקרוב  למנוע הישנות מקרים כאלה בעתיד. תשובתה: 

לא נוכל להזיז, אך אני אשמח להעלות את ההצעה לפעמים הבאות״. אם כך, 

 מדוע אינכם עושים דבר בנידון ??

ות מלאה גם לנו, אלו שמכבדים את המסורת ושומרים על הכשרות, יש זכ 

 לקחת חלק באירועים של הפקולטה ולא להיות מודרים מהם על בסיס דתי.

הפעם אין בכוונתי להבליג ולעבור על כך לסדר היום, ואני מבקש בכל לשון  

 ."אודה לתשובתך המהירה של בקשה את שיתוף הפעולה שלכם. 

לקיים את האירועים החלטה כמנכ"ל להב הייתה חמורה ותמוהה וגילתה כי האהרוני תגובתו של  .26

אם לא די בכך הרי  .תהנתבעשהתקבלה במפגיע על ידי מודעת במסעדות לא כשרות מהווה החלטה 

 .שבהיפוך תפקידים מוזר ננזף התובע על שהעז לבקש שלא יהא מופלה לרעה, ויוחסו לו כוונות זדון

 נביא את הדברים כלשונם:

 עדי שלום,

מכתבך לוקה באי דיוקים חמורים והסקת מסקנות שאינה במקומה, מעבר 

 לסגנון מתלהם שאינו מקובל עלי. 

ההזמנה הנ"ל הנה בהמשך לבקשה של חברי המשלחת מסין להזמין       .1

(. ההזמנה NETWORKINGתלמידים ישראלים לצרכי יצירת רישות )

קשר לשכר הלימוד למפגש אינה חלק מתכנית הלימודים שלך, אין לה כל 

שאתה משלם, אין כלל חובה להזמין סטודנטים, והדבר נעשה מתוך רצון טוב 
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של חברי המשלחת בלבד, ומבחירה שלי איזה כתות להזמין. מצער מאד 

שבמקום להודות על ההזדמנות הייחודית שאינה ניתנת לכלל הסטודנטים, 

 אתה מוצא מקום לנסות לכפות את דעתך בנושא. 

ברי המשלחת מממנים את הארוחה, ולאור זאת זכותם לקבוע את ח      .2

המיקום וסוג המסעדה. היות ומדובר במפגש רישות, גם משתתפים דתיים 

ושומרי מסורת לוקחים בו חלק. חלקם נמנעים מלאכול ומגיעים ליצירת 

קשרים כי זו הרי מטרת המפגש, ולחלקם שפחות מקפידים האוכל מוכן 

רת להם לאכול, כגון דג עטוף בנייר כסף, לאור זאת בצורה פרטנית המאפש

 הטענות שלך בדוא"ל חסרות כל ביסוס, שלא לומר מקוממות.

רוב מוחלט של האורחים במפגשים הנם חלק מ'המדינה היהודית', גם       .3

אם הם אוכלים אכל במסעדה לא כשרה )להזכירך, כרבע מאזרחי המדינה 

ווי זכויות( אולם מדינה יהודית אינה אינם יהודים אולם הנם אזרחים ש

הגדרה למדינה דתית, ולכן כל הטיעונים שלך מובילים למעשה לנסיון לכפות 

את סוג המזון על משתתפים מסין המשלמים ממיטב כספם על הארוחה, 

ומזמינים ברוחב לב סטודנטים ישראלים לארוחת רישות, ועל משתתפים 

על מנת לרצות את צרכיך  יהודים הלוקחים חלק בארוחה, וכל זאת

 בלבד.  האישיים

 בכבוד רב

  "אודי

 סיטה. רמצד מנהל בכיר באוניבשערורייתי הוא מכתב אהרוני מכתבו של  .27

אינו וא הנערך לבקשת חברי משלחת מסין וכי השלישי האירוע החגיגי כאילו  אהרוניטענתו של  .28

ואינו קשור לשכר הלימוד אלא אירוע הנובע מרצון טוב של חברי חלק מתכנית הלימודים מהווה 

 אינה מתקבלת על הדעת.  - בלבד המשלחת 

במסגרת מדיניות מוצהרת בקשר עם תכניות הלימודים והאוניברסיטה המתבצעת על ידי פעילות 

טאית בינלאומיים היא פעילות אקדמית ואוניברסידיה לבין גורמים יוזיקה בין תלמשל יצירת קשר 

לכיתה שלמה של תלמידי הפקולטה ולסטודנטים לכל דבר ועניין על אחת כמה וכמה כשהיא מיועדת 

 אוניברסיטה.  בהלומדים מחו"ל 

פעילות אקס טריטוריאלית שאינה קשורה לשכר לימוד או לתכנית הלימודים מעין הצגת הפעילות כ

 –היה משלם את שכר הלימוד  למלאהיה התובע נרשם ללימודים וא למלאהיא טענה מיתממת. א

 .ולא היה רשאי ליטול בו חלקהחגיגי  מוזמן לאירועלא היה הוא 

וסט אחר של כללים על כל אותן פעולות  "לימודי ליבה"הניסיון להחיל סט שונה של כללים על 

 כול לעמוד.אינו י –שהפקולטה מתהדרת בהן באתר האינטרנט שלה כחלק מחזונה 

אינה  -האירוע החגיגי בידי המשלחת מחו"ל כביכול של בדבר מימון , אהרוניתו הנוספת של טענ .29

 -שכזאת התובע. משעה שהאוניברסיטה מארגנת ומנהלת פעילות רלבנטית ואינה צריכה לעניין את 

מקור וס , מה גם שייחיהא מקור מימון הפעילות אשר יהא - שומה עליה לעשות כן באופן שוויוני
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הנתבעת  בכלל ושל הפקולטה בפרט אינו עולה בקנה אחד כספי קונקרטי לפעילות קונקרטית של 

 . עם עקרונות כלכליים או משפטיים

כאילו חברי משלחת מסין הם שקבעו באיזו מסעדה  אהרוניהטענה המשתמעת מדבריו של 

נניח אף אם אמנם  !מתקבלים על הדעת הקונקרטית תתקיים הארוחה החגיגית השלישית פשוט אינ

מגלים עניין בקביעת המסעדה בה חברי המשלחת כאילו  -את נכונות טענה מוזרה וקלושה זו 

 –כנהוג במחוזותינו  –לציין בפניהם  ת או מי מטעמהשומה על הנתבע -תתקיים הארוחה החגיגית 

ות כשרים על מנת שלא להפלות על פי דין לקיים אירועים שכאלה במקומכי האוניברסיטה מחויבת 

 ואין כל ספק כי הדברים היו מתקבלים בהבנה. את תלמידיה 

כאילו מצופה מהתובע, ככל שהוא באמת מתעניין במפגש עם הסטודנטים לחו"ל אהרוני  ו שלטענת .30

משקפת את  –ולאכול דג עטוף בנייר כסף תפשר על אמונתו להימנע מלאכול, או לה –ולא בארוחה 

עצם יוצרות ואת חוסר הבנת חובות האוניברסיטה האלמנטריות. כאמור לעיל, התהפכות ה

ההשתתפות באירוע הנסב סביב אוכל במקום בלתי כשר בעליל מעורר קשיים הלכתיים של ממש 

בפני הסטודנט הדתי המעוניין להשתתף בו, בפרט שעה שהוא נערך בעיר המשופעת באלטרנטיבות 

י, וקולע החגיגנטע זר באירוע מצפה כי התובע ירגיש כניברסיטה דומה כי האומעבר לכך, כשרות. 

ביכולת לממש את מטרת האירוע, דהיינו ליצור באווירה אותו להשתתפות בלתי טבעית הפוגעת 

 בלתי פורמאלית נקודת מפגש וקשרים עם מקביליו מחו"ל.

ב"אי דיוקים חמורים" אהרוני של התובע על לא עוול בכפו בידי  לזאת יש להוסיף את האשמתו .31

כי מטרת פנייתו של התובע היא ריצוי  טען אהרוני, ך"סגנון מתלהם שאינו מקובל עלי". חמור מכוב

אינה אוכל מרמזת על גרגרנות וקטנוניות האמתית של האירוע ם. דבריו כי המטרה צרכיו האישיי

צידוק אידאולוגי לעמדתו ולפיה "מדינה יהודית אינה  אהרונישל התובע. אם לא די בכך הוסיף 

 והאשים את התובע בכפיה דתית.   הגדרה למדינה דתית"

 נספחמצורפת לכתב תביעה זה כ 22.3.18-21מהתאריכים  2תבע נתכתובת דוא"ל בין התובע ל •

7.  

התייחס  ,3.7.18ביום  אהרונילבדוא"ל פנה התובע שוב  לאירוע הרביעיבות זימונו בעק .32

 לדברים הפוגעניים שנכתבו על ידיו ובין היתר כתב לו כך: 

חרתי אז לא להגיב למייל ששלחת מתוך תקווה שעל אף הסגנון הפוגעני "ב

בו התנסחת האירוע הבא יתקיים במקום כשר. למרבה הצער מסתבר שלא 

ולכן אני מבקש ממך בפעם הרביעית לשנות את המדיניות  הם הדברים.כך 

השגויה והמפלה הזו, ובאופן ספציפי לשנות את מיקום האירוע הקרוב ביום 

למסעדה או מקום אירוח שסטודנטים שומרי כשרות יכולים להיכנס  24.7.18

 ...אליו

וגענית אני מקווה שפנייתי זו תמצא מסילות ללבך וכי תשובתך לא תהא פ

  ."כלפיי

לכל הטיעונים למחרת היום הייתה חדה והיא נפתחה במילים הבאות: "אהרוני תשובת  .33

 ."בדואל שלך ניתן מענה בדוא"לים הקודמים שלי ואין טעם לחזור עליהם
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מצורפת לכתב תביעה זה  4.7.18 – 3.7.18מהתאריכים  2בין הנתבע תכתובת דוא"ל בין התובע ל •

  .8נספח כ

, 21.10.18שהועבר לראשי האוניברסיטה, כמו גם מכתב תזכורת מיום  28.8.18מכתב התראה מיום 

 נותרו ללא מענה ומשכך לא נותרה ברירה בידי התובע זולת נקיטה בתובענה זו.

 טענות התובע

מבלי לגרוע מכל טענה משפטית ו/או עילה הנובעת מהטענות העובדתיות המפורטות לעיל  .34

 :תובע כיהיטען 

אסורה אירועים במקומות לא כשרים עולה כדי הפליה על קיום  האוניברסיטה עמידת 34.1

במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור  הפליהלחוק איסור  3לפי סעיף 

 ; "(החוק)להלן: " 2000 –ולמקומות ציבוריים, תשס"א 

האירועים נשוא תובענה זו, הנערכים על ידי האוניברסיטה, עולים כדי "שירות ציבורי"  34.2

 ;)א( לחוק2כמשמעו בסעיף 

עומת פליה מחמת דת או מחמת קבוצה דתית לבהת התובע הופלה לרעה בידי הנתבע 34.3

 שאינם שומרי מצוות;תלמידי הפקולטה 

 לחוק; 3כלפי התובע בעוולה לפי סעיף  תהנתבע הבמעשים אלה עוול 34.4

 נעשו מתוך מודעות ומתוך כוונה ו/או זדון ולחלופין מתוך רשלנות; תמעשי הנתבע 34.5

( לחוק וזאת בשים לב להתראותיו ולבקשותיו 1)6כי מתקיימת החזקה הקבועה בסעיף  34.6

 ות של התובע.החוזרות ונשנ

וככזה מעשיו ופעולותיו האוניברסיטה פעל כאורגן ו/או כנושא משרה בכיר של  אהרוני 34.7

 בגדר מעשים ופעולות של האוניברסיטה. םה

גם מכוח כללי המנהל הציבורי  –אסורות  תשל הנתבע יהפעולות –כי לבד מן החוק  34.8

החלים עליה לרבות החובה לנהוג בשוויון כלפי כל תלמידי האוניברסיטה וכי התנהלות 

עולה כדי עוולה חוקתית, עוולת הפרת חובה חקוקה )כאשר העוולה החקוקה  תהנתבע

 היא העוולה לפי החוק כמו גם הפרת החובה לנהוג בשוויון בתלמידי האוניברסיטה(.

נזק יטען התובע כי נגרם לו נזק של ממש הן מחמת ההפליה החוזרת ונשנית והן מחמת באשר ל .35

התייחסותם הבוטה המזלזלת והפוגענית של הנתבעים כלפיו. המדובר בפגיעה משמעותית 

 ביותר בזכויות יסוד המלווה בפגיעה בכבודו של התובע כאדם. 

יעו לנפגע מנגנון פיצויים ללא מטבע הדברים קשה לכמת את הנזק שנגרם לתובע. החוק בהצ .36

הוכחת נזק מתמודד עם הצורך במתן סעד לנפגע בנסיבות מעין אלו, ואנו נלך בדרך שהוא 

 . )ב(75התווה בסעיף 

 :על יסוד האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד .37



 

9 

 

באמצעות צו מניעה קבוע להפלות בין תלמידיהם בדרך של עריכת  תלאסור על הנתבע  37.1

המתואר בכתב תביעה זה כמו גם כל אירוע אחר הנמצא בזיקה ישירה  אירועים מהסוג

 לפעילות האוניברסיטה במסעדות לא כשרות. 

 30,000 -בגין האירוע הראשון ו₪  10,000) ₪ 100,000לשלם לתובע פיצויים בשיעור של  37.2

 .בגין כל אחד מן האירועים הנוספים(₪ 

 סוף דבר

מתבקש בזאת לקבל את התביעה במלואה ולהורות  על יסוד האמור לעיל, בית המשפט הנכבד .38

בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת ₪,  100,000לשלם לתובע סך של לנתבעת 

 התביעה. 

בנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על הנתבעת את הוצאות ההליך, לרבות שכר  .39

 טרחת עו"ד, בתוספת מע"מ כדין. 

 כות העניינית והמקומית לדון בתביעה זו. מסלבית המשפט הנכבד ה .40

 

 כ"ט חשוון תשע"טירושלים, 

6.11.18 

 

 אסף בנמלך, עו"ד                                                               

 ב"כ התובע

 

 
































































