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 פסק די)

  1 

 2 הפרת בגי�, לטענתה, לתובעת שנגרמו נזקי� בגי� � 200,000 של בס
 כספית תביעה בפני .1

 3 . לימודיה סיו� ע� בחינו
 מוכר לתואר זכאית תהא היא לפיה כלפיה הנתבעת התחייבות

 4 התובעת טענות

 5, חינו
 עובדי להכשרת מכללה שהינה, הנתבעת אצל למדה התובעת, התביעה בכתב הנטע� פי על .2

 6 ידי על לתובעת הובטח, ללימודי� הרישו� במעמד. 2003#2007 השני� בי� הוראה לימודי

 7 לה ותאפשר החינו
 משרד ידי על מוכרת תהא לימודי� סיו� ע� שתקבל התעודה כי הנתבעת

 8 .  משפחתה את ולכלכל ההוראה במקצוע לעסוק

 9 . הנתבעת אצל ללמוד בחרה היא, בלבד זו הבטחה סמ
 על כי, מדגישה התובעת .3

 10 איננה שקיבלה התעודה, הנתבעת להבטחת בניגוד כי לתובעת התברר, לימודיה תו� ע�, ואול� .4

 11 נוספות שנתיי� ללמוד התובעת נאלצה, הנתבעת בהוראת. החינו
 משרד ידי על מוכרת

 12 ). אלקאסמי: להל�( לחינו
 אלקאסמי באקדמיית

 13 מול נותרה א
, הלימודיות וה� הכספיות ה�, הנתבעת מול התחייבויותיה בכל עמדה התובעת .5

 14 לנתבעת רבות פעמי� פנתה התובעת. החינו
 משרד ידי על המוכרת תעודה וללא שבורה שוקת
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 1 א
, הנתבעת אצל בלימודיה החלה טר� לה שהובטח כפי, המוכרת התעודה לקבלת בדרישה

 2 .הועיל ללא

 3 סמ
 על ההוראה בתחו� לעבודות להתקבל ניסתה היא, השני� במרוצת, התובעת לטענת .6

 4 הוראה תעודת בידיה ואי� מאחר צלחו לא אלה שניסיונות אלא, הנתבעת מ� שקיבלה התעודה

 5 וזמנה כספה מיטב את השקיעה שבו בתחו� לעסוק שלא נאלצה התובעת. נטע� כ
, מוכרת

 6 . דלתות בטריקת נתקלת כשהיא, עבודה מקומות בי� ולהתרוצ'

 7 שהיא הנייר את שווה תהא לא" הנתבעת מ� שתקבל התעודה כי ידעה אילו כי טוענת התובעת .7

 8 ושנתיי� הנתבעת אצל לימוד שנות 4 ומבזבזת בלימודיה מתחילה הייתה לא היא", עליו כתובה

 9 . אלקאסמי אצל נוספות

 10, � 200,000 של כולל בס
 הנתבעת התנהלות בשל נזקיה את התובעת אומדת, התביעה בכתב .8


 11 :  הבאי� לסעדי� עותרת שהיא תו

 12 ידי על המוכרת רשמית תעודה, דיחוי ללא, התובעת לידי להמציא הנתבעת את לחייב −

 13 . לה שהובטח כפי, החינו
 משרד

 14 . לה ששול� הלימוד שכר בגי� � 60,000 של ס
 לתובעת להשיב לנתבעת להורות −

 15 היא שבה� השני� עבור � 140,000 של בס
 התובעת את לפצות הנתבעת את לחייב −

 16 בתחו� עבדה לא היא שבה� השני� כל עבור וכ� בלימודי� ומרצה זמנה את כילתה

 17 .   הנתבעת של ממחדליה ישירה כתוצאה ההוראה

 18 הנתבעת טענות

 19 על התביעה את לדחות יש, לטענתה. נגדה התובעת טענות את הנתבעת מכחישה, הגנתה בכתב .9

 20 אוניברסיטת במסגרת לימודיה את למדה התובעת שכ�, עילה והעדר יריבות העדר מחמת הס,

 21 המוכר ראשו� תואר לה העניקה אשר) אלבלקאא: להל�( בירד� המצויה אלתטביקיה אלבלקאא

 22 מכללה הייתה לא הנתבעת, התובעת של לימודיה למהל
 הרלבנטיי� במועדי�. בישראל

 23 אלבלקאא של בלבד אדמיניסטרטיבית כנציגות תפקדה אלא, חינו
 עובדי בהכשרת העוסקת

 24. הנתבעת אצל למדה לא כלל התובעת. באלבלקאא התלמידי� רישו� על אחראית והייתה

 25 . הלימודי� מסלול אודות על לה והוסבר הובהר, ללימודי� הצטרפותה במועד



  
  בית משפט השלום בטבריה

    

  ח'ליל נ' מכללת גרנאטה לקידו� החינו� בע"מ 869�07�14 ת"א
  

   
    תיק חיצוני: 

   

3  
 9מתו

 1 התובעת טענת נוכח שכ�, התביעה התיישנות שעניינה נוספת מקדמית טענה מעלה הנתבעת .10

 2 זה התיישנה התביעה שעילת הרי, 2003#2007 השני� במהל
 הנתבעת אצל למדה היא ולפיה

 3 . מכבר

 4 הצדדי� מטע� הראיות

 5 מטע�. אחמד סעבי מר, אביה ושל התובעת של ראשית עדות תצהירי הוגשו, התובעת מטע� .11

 6 תצהירו פי על אשר) אמארה: להל�( אמארה מוסטפא אחמד ד"עו של תצהירו הוגש, הנתבעת

 7 מוסטפא טאהט ר"ד של בנו והינו הרלבנטיי� במועדי� הנתבעת של משפטי כיוע' שימש

 8 . הנתבעת מנהל, אמארה

 9 והכרעה דיו)

 10  התיישנות טענת

 11 מבקש משזה, הנתבע על מוטל התיישנות טענת להוכיח הנטל, ככלל כי, היא פסוקה הלכה .12

 12 על. בדי� הקבועות ההתיישנות מהוראות הצומח הדיוני המחסו� נוכח תביעה הס, על לדחות

 13 התובענה רכיבי כל כי להוכיח הנתבע נדרש, פלונית תביעה על התיישנות חלה כי לקבוע מנת

 14 ).12.7.10, מ"בע תובלה מפעלי' נ יפרח 10591/06 א"ע( התיישנו

 15 חודש הינו לתואר זכאותה אישור כמועד המצוי� המועד אמנ� כי טוענת הנתבעת, בענייננו .13

 16 ומשכ
 2017 ספטמבר בחודש בפועל לימודיה את סיימה שהתובעת אלא, 2007 ספטמבר

 17 לה שניתנה הלימודי� סיו� תעודת לפי כי, התובעת טוענת, מנגד. התביעה התיישנה

 18, 2014 יולי בחודש הוגש התביעה כתב ואילו 3.9.07 ביו� לימודיה את סיימה היא, מאלבלקאא


 19 . הנתבעת שהעלתה ההתיישנות טענת את לדחות שיש כ

 20 התובעת של לימודיה סיו� למועד ביחס הועלתה התביעה התיישנות בדבר הנתבעת טענת .14

 21 כי להוכיח הנתבעת בידי עלה לא, התביעה עילת נולדה מתי כלל הוברר משלא, ואול�. בפועל

 22 . להידחות זו טענה די�, משכ
. התיישנה התביעה

 23 התובעת של הלימודי� מסלול

 24 הפרה הנתבעת כי הוכח הא� השאלה היא, זה בהלי
 במחלוקת העיקרית לשאלה אדרש בטר� .15

 25 . התובעת של הלימודי� למסלול בקצרה אתייחס, התובעת כלפי התחייבותה
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 1 מעיו�). התובעת לתצהיר 1'א נספח( מאלבלקאא בחינו
 .B.A תואר לתובעת הוענק 3.9.07 ביו� .16

 2 הלימודי� בשנת לימודיה את החלה התובעת כי עולה אלבלקאא שהנפיקה הציוני� בגיליו�

 3 ). לתצהיר 1'ג נספח( 2006#2007 הלימודי� בשנת אות� וסיימה 2003#2004

 4 כארבע הנמש
 לימודי� במסלול למדה התובעת כי טע�, אמארה, הנתבעת מטע� המצהיר .17

 5 מטע� מעבר מבח�, הנתבעת אצל שנתיי� במש
 דיפלומה לימודי – שלבי� משני המורכב, שני�

 6 באלבלקאא לתואר והשלמה אקדמאיי� לימודי� והמש
") אלשאמל(" הירדני החינו
 משרד

 7 וידאו באמצעות ולימודי� בירד� מרוכזי� לימודי� ימי במסגרת היתר בי�, נוספות כשנתיי�

 8 .קונפירנס

 9 נמסר וכי ולתנאיו שלבי#הדו למסלול מודעת הייתה היא כי התובעת אישרה, הנגדית בחקירתה .18

 10 כי אישרה התובעת). לפרוטוקול 1#8 שורות 2 עמוד; 15#25 שורות 1 עמוד( לגביו המידע לה

 11 ניגשה שלא העובדה ועל שלה הנמוכי� הבגרות תעודת נתוני על נסמכה זה במסלול בחירתה

 12 ). לפרוטוקול 1#9 שורות 3 עמוד( פסיכומטרי למבח�

 13 ממסלול חלק הינ�, לדיפלומה התעודה לימודי, הנתבעת במסגרת הנלמדי� שהלימודי�, מכא� .19

 14. אמארה של מעדותו וא, הציוני� מגיליו� ללמוד שנית� כפי, הראשו� לתואר הלימודי�

 15 המש� לימודי ה�, הראשו� התואר את התובעת קיבלה שבתומ�, באלבלקאא הלימודי�

 16 המזכה לתואר הלימודי� מ� חלק הוא הנתבעת אצל הראשו� השלב כאשר, לתואר והשלמה

 17 אדמיניסטרטיבי  היה תפקידה לפיה הנתבעת טענת את לדחות יש, ומשכ
 לתואר זכות בנקודות

 18 . בלבד לדיפלומה תעודה לימודי היו אצלה הלימודי� וכי בלבד

 19 מ"בע החינו� לקידו� רנאטה'ג מכללת' נ דראושה 13#04#3325') נצ. (א.בת א, נדחתה זו טענה .20

 20 לימודיה בגי� פיצויי� לתשלו� תביעה הנתבעת כנגד הגישה התובעת, עניי� באותו). 26.8.16(

 21 לה הבטיחה כאשר אותה הונתה הנתבעת כי בטענה, מיוחד בחינו
 ראשו� לתואר הנתבעת אצל

 22: להל�( גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר .B.A לתואר זכאית תהא לימודיה שבתו�

 23 דחה) מוקדי גלפז רננה השופטת' כב( המשפט בית. בדבר אמת אי� כי לה התברר א
), ג"המל

 24 המועצה חוקל ד 25 בסעי, הקבועה החקוקה החובה הופרה א� א, כי שנקבע תו
, התביעה את

 25 שתקבל לה הובטח שכ� כ
 בגי� ניזוקה כי הוכיחה לא התובעת, #1958ח"התשי, גבוהה להשכלה

 26 טעו� הוא, כ� ועל, בישראל מאוניברסיטה אינו אשר תואר, ירדנית מאוניברסיטה ראשו� תואר

 27 תפקידה כי הנתבעת טענת נדחתה, עניי� באותו א,, היתר בי�. ג"המל ידי על הכרה

 28 חלק היו הנתבעת אצל השנתיי� לאור
 הלימודי� כי העובדה נוכח, בלבד אדמיניסטרטיבי

 29. בחוק כמתחייב, לכ
 היתר קיבלה לא הנתבעת כי העובדה חר,, זאת. הראשו� התואר מלימודי
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 1 רנאטה'ג מכללת' נ דראושה 16#10#25012) נצרת#מחוזי( א"ע( נדחה הדי� פסק על ערעור

 2 ).           17.5.17, מ"בע החינו� לקידו�

 3 התחייבות הפרת – חוזית עילה

 4 מצג התובעת בפני הציגה הנתבעת הא� – היא בענייננו להכרעה העומדת העיקרית השאלה .21

 5 החינו
 משרד ידי על מוכר יהיה לימודיה סיו� ע� שתקבל התואר ולפיו הסתמכה שעליו שווא

 6 ? התובעת כלפי התחייבויותיה הפרה הנתבעת הא�? בהוראה לעסוק לה ויאפשר

 7 בחומר ועיו� הצדדי� עדויות שמיעת לאחר כי, עתה כבר ואומר לראשית אחרית אקדי� .22

 8 . להל� שיפורטו הטעמי� מ� וזאת, להידחות התביעה די� כי שוכנעתי, הראיות

 9 . תביעתה של ההוכחה בנטל הנושאת היא התובעת – ולפיכ
 הראיה עליו מחברו המוציא .23

 10, כידוע. פה#בעל שיהיה יכול הסכ� כי קובע, #1973ג"תשל), כללי חלק( החוזי� חוקל 23 סעי, .24

 11 על, דנ� ובמקרה, קיומו להוכיח שמבקש מי על רוב' פה#בעל הסכ� של קיומו להוכיח הנטל

 12 ).  8.10.15, עיני' נ עיני 10#09#20868) א"ת מחוזי. (א.ת( התובעת

 13 ראייתי ביסוס וללא בעלמא שנטענה, טענתה את להוכיח הנטל את הרימה לא התובעת, ואול� .25

 14 . כלפיה כלשהי התחייבות הפרה הנתבעת לפיה, כדבעי

 15 שתקבל התואר ולפיה הנתבעת מטע� פה#בעל התחייבות של קיומה הוכיחה ולא כשלה התובעת .26

 16 על הסתמכה התובעת. בהוראה לעסוק לה ויאפשר החינו
 במשרד מוכר יהא לימודיה סיו� ע�

 17 .בנמצא אי� – לכ
 ראיה אול�, לטענתה, לה שהובטחו הבטחות

 18, הרלבנטיי� במועדי� הנתבעת מנהל, אמרה מוסטפא טאהא ר"ד של מזימונו נמנעה התובעת .27

 19. התביעה בבסיס העומדות ההבטחות את לתובעת הבטיח, התובעת בסיכומי הנטע� פי על אשר

 20 העומדת לסוגיה מכרעת וא, רבה כה חשיבות בעלת הינה שעדותו, ביותר רלבנטי בעד המדובר

 21 נסיבות על אור לשפו
 יכולה הייתה וודאי, טאהא ר"ד של עדותו. דנ� בתביעה המחלוקת בלב

 22 . ללימודי� התובעת של הרישו�

 23 כי, בלבד טאהא ר"ד באמצעות הייתה הנתבעת מול אל התנהלותה כי בסיכומיה טוענת התובעת .28

 24 שקיבל זה הוא, הנתבעת אצל בלימודי� והתעניינו שהגיעו בעת אביה וע� עמה שישב זה הוא

 25 זה והוא התביעה בבסיס העומדות ההבטחות את לה שהבטיח זה הוא, ללימודי� התובעת את


 26 את מלהזמי� נמנעה התובעת, זאת ובכל. האירועי� השתלשלות על ולהעיד לבוא היה שצרי
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 1 בתצהיר ולא התביעה בכתב לא, התובעת ידי על הועלו לא אלה טענות כי, ויוער. כעד טאהא ר"ד

 2 .  הראשית עדותה

 3 הרלבנטי העד את מלזמ� הימנעותה את הנתבעת לחובת לזקו, יש כי התובעת טענה, בסיכומיה .29

 4 על מטעמה כעד טאהא ר"ד של מזימונו נמנעה הנתבעת שג� הדבר הוא נכו�. זה בהלי
 ביותר

 5 בנטל הנושאת היא התובעת בה� בנסיבות, זאת ע� יחד. כנגדה התובעת טענות את להפרי
 מנת

 6 של מזימונו ההימנעות פועלת, פה#בעל שסוכמה התחייבות של קיומה ושל תביעתה של ההוכחה

 7 הדעת את המניח הסבר כל סיפקה לא התובעת. התובעת לחובת כל קוד� טאהא ר"ד

 8 .   בידה עלה לא הדבר וכי לעדות טאהא ר"ד את לזמ� ניסתה כי טענה ולא כאמור להימנעותה

 9 לתמו
 שיכול עד מהבאת צד הימנעות לפיה הפסוקה ההלכה את להחיל יש, אלה בנסיבות .30

 10 סלימה' נ מ"בע ולסחר למימו) הבנק 465/88 א"ע( שכנגד הצד לראיות חיזוק משמשת, בגרסתו

 11 ). 651) 4(מה ד"פ, מתתיהו

 12 כתובות ראיות או אחרי� תלמידי� עדויות כגו�, כלשה� נוספות ראיות הוצגו לא, כ� כמו .31

 13 טענתה את לבסס בכדי עמה למד אשר אחד סטודנט ולו להעיד טרחה לא התובעת. כלשה�

 14 השתלבות� ליכולת באשר או בתואר ההכרה לסוגיית באשר, לה� שהובטח למה באשר

 15 קיבלו לא, הנתבעת אצל חינו
 עמה שלמדו החברי� כל לפיה התובעת עדות חר,, זאת. בעבודה

 16 .  כלפיה� הנתבעת להבטחות בניגוד לתואר והערכה הכרה תעודת

 17 התרשמתי. התובעת גרסת את לבסס כדי, בפני נחקר אשר, התובעת של אביה בעדות היה לא ג� .32

 18 . המשפט בתוצאות עניי� לו ושיש אובייקטיבי שאיננו בעד המדובר כי

 19 בפניה הציגה הנתבעת ולפיה טענתה להוכיח בנטל עמדה לא התובעת כי שוכנעתי, האמור לאור .33

 20 .  תימוכי� כל וללא בלבד עדותה על נסמכה זו טענה. אותה והטעתה שווא מצג

 21 תואר איננו אלבלקאא ידי על לה שהוענק התואר כי הוכיחה לא א, התובעת, מכ
 יתרה .34

 22 מעיני נעל� לא כי, יצוי� זה בהקשר. ידה על שנטע� כפי החינו
 משרד ידי על מוכר אקדמאי

 23 אל המשפטי� במשרד) פיסקלי#כלכלי( וחקיקה יעו' תחו� מראש שנשלח 29.4.15 מיו� מכתב

 24 המשפטי הייעו' על הממונה ואל החינו
 במשרד ודיפלומות תארי� להערכת הג, על הממונה

 25 למדו אשר מירד� אלבלקאא' אונ של בוגרי של תארי� הערכת" # כותרתו אשר, החינו
 במשרד

 26 '). ח.ס – שלי הערה, הנתבעת( גרנאטה מכללת באמצעות


 27 אי� כי המסקנה אל הגעתי, האמור כל בחינת לאחר): "2/נ( כ
, היתר בי�, נכתב, זה במסמ

 28 כלשהוא במועד במכללה בלימודיה� החלו אשר בוגרי� של בתאריה� ולהכיר לשקול מניעה
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 1 את השלימו א� וא,, קונפרנס וידיאו לימודי כללו לימודיה� א� א,, 2012 לאפריל 15 לפני

 2 תואר לקראת האקדמיי� הלימוד תחומי לכל נכונה זאת הכרעה. 2012 שנת סו, לאחר תאריה�

 3 קונפרנס וידאו לימודי בישראל גרנאטה מכללה קיימה בה� אלבאלקאא אוניברסיטת של

 4 ".  תקופה באותה

 5 לשקול מניעה אי� כי, המשפטי� במשרד הוחלט, 2015 אפריל בחודש כי עולה זה ממסמ
, אמנ� .35

 6 בלתה שאי� אחת למסקנה להוביל כדי זה במסמ
 אי�, בר�. המכללה בוגרי של בתארי� ולהכיר

 7, הנתבעת באמצעות למדו אשר אלבלקאא בוגרי של התארי�, 2015 אפריל לחודש קוד� לפיה

 8 שרר המשפטי� משרד להחלטת קוד� כי, להסיק נית�, היותר לכל. הוכרו לא, התובעת וביניה�

 9 . זה בעניי� וודאות חוסר

 10 בתואר הכרה אי על המעידה כלשהי ראיה הציגה לא התובעת – לענייננו החשוב וזה, מקו� מכל .36

 11 התובעת כי עולה בפני התובעת מעדות. הוכחו שלא בעלמא בטענות המדובר. אוחזת היא שבו

 12 תארי� להערכת הג, הוא, התואר ולהערכת הכרה לצור
 הרלבנטי לגור� פנתה לא כלל

 13 – במקור הטעות; לפרוטוקול 1#9 שורות 6 עמוד; הג+: להל�( החינו
 במשרד ל"מחו אקדמיי�

 14 '):ח.ס, שלי הערה

 15 לאג, פנית לא, ללמוד באלקאסמי ללמוד שהפסק אחרי 2010 משנת שואל אני. ש"

 16  הערכה

 17  פניתי לא, הבעיה איפה יודעת אני. ת

 18 מה, תארי� והכרת להערכה לאג, אישית רק היא שהפניה ל
 אומר אני א�. ש

 19  אישי פרטני רק שזה, תגידי

 20  זה את לנו אמרו לא בנתבעת. ת

 21  של
 התביעה את הגשת #2014ב. ש

 22  כ�. ת

 23  והכרה הערכה לאג, פנית� לא של
 הדי� עורכי ולא את לא #2014מ. ש

 24 ".  פנה שלי ד"העו א� יודעת לא, פניתי לא אני. ת

 25 כי צוי�) 3/נ( הנתבעת ידי על ושהוגש הג, על מהממונה שנשלח 21.7.09 מיו� במכתב, ועוד זאת .37

 26 אקדמי תואר להעניק כמוסמ
 בירד� גבוהה להשכלה המוסדות ברשימת מופיע אלבלקאא

 27 לעובדי בלבד בשכר דירוג לצור
 הינה הג, ידי על התואר הערכת כי שהובהר תו
, ראשו�

 28 .המדינה
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 1 לה תאפשר, התואר לימודי סיו� ע� לה שתוענק שהתעודה לה הובטח לפיה התובעת טענת ג� .38

 2 לפיה טענה, הנגדית חקירתה במהל
 לראשונה, העלתה התובעת. הוכחה לא, בהוראה לעסוק

 3, אלא. התואר לימודי סיו� בעת הוראה תעודת יקבלו ה� כי ללימודי� ולחבריה לה הובטח

 4 מבלי, הוראה לתעודת בלימודי� להתחיל נית� לא כי לה ברור כי העידה, מכ� לאחר שמיד

 5 ). לפרוטוקול 3#8 שורות 4 עמוד; 13#22 שורות 3 עמוד( לכ� קוד� התואר את לסיי�

 6 נוספות שנתיי� ללמוד התובעת נאלצה, הנתבעת בהוראת כי הינה הוכחה שלא נוספת טענה .39

 7 ללימודי להמשי
 יש, בהוראה לעסוק מנת על כי בעדותה אישרה עצמה התובעת. באלקאסמי

 8 שלה ההוראה לימודי כי טענתה הוכיחה לא א, התובעת. כאמור, התואר סיו� ע� הוראה

 9 הופסקו), מטעמה לעדות זומ� מה� אחד לא שא,( ללימודי� חבריה של ג� כ
, באלקאסמי

 10 ראייתי ביסוס בלא, בעלמא הועלתה זו טענה. הנתבעת ידי על מוכר תואר לה נית� ולא מאחר

 11 . כלשהו

 12 כי צוי�), התובעת לתצהיר' ד נספח( אלקאסמי ידי על שהוצא 11.3.10 מיו� לימודי� באישור

 13 אסמכתא כל הציגה לא התובעת. גננות במסלול' ב בשנה תנאי על כתלמידה לומדת התובעת

 14 קיבלה לא ומדוע לימודיה הופסקו מדוע, תנאי על ההוראה ללימודי התקבלה מדוע מאלקאסמי

 15 הלימוד הוצאות את הנתבעת על להטיל התובעת של ניסיונה, כ� על. זו ממכללה הוראה תעודת

 16  .   להידחות דינו, באלקאסמי הלימודי� תקופת בגי�

 17 נאמד כיצד פירטה ולא כספי או מקצועי נזק לה נגר� כי טענתה הוכיחה לא התובעת, לכ
 מעבר .40

 18 לא ג� התובעת. � 200,000 של בס
 לפיצוי, מפורט ולא סתמי באופ�, עתרה אלא, הנזק סכו�

 19 ההתחייבות הפרת בי� הסיבתי הקשר של קיומו את להסיק נית� שמה� העובדות מה� פירטה

 20 . הנטע� הנזק לבי� הנטענת

 21 בעוד. 2014 בשנת הוגשה דנא והתביעה 2010 בשנת באלקאסמי לימודיה את סיימה התובעת

 22 באופ� וטענה התעסוקתי לעברה התייחסה לא כלל התובעת, בתצהירה וה� התביעה בכתב שה�

 23 שבעדותה הרי, צלחו לא ההוראה בתחו� לעבודות להתקבל ניסיונותיה כי, ביסוס כל ללא, כללי

 24 עבדה לא, ולמעשה ההוראה בתחו� כלשהי למשרה מועמדות הגישה לא כלל היא כי התברר

 25 14#27 שורות 6 עמוד( חודשי� 4 למש
 בשטראוס זמנית משרה למעט לימודיה סיו� מאז

 26 . התובעת גרסת במהימנות פגעה זו סתירה). לפרוטוקול

 27, הנתבעת. המשפט בית בפני התמונה מלוא את לפרוש טרחה לא הנתבעת ג� כי, ציי�א לסיו� .41

 28 בדר
 כי העיד אמארה, בנוס,. אמארה מוסטפא טאהא ר"ד את להעיד טרחה לא, התובעת כמו

 29 עמוד( התובעת של טופס מצא ולא חיפש הוא א
 הרשמה טופס על חות� ללימודי� מועמד כלל
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 1  היה תפקידה לפיה הנתבעת טענת לדחיית דעתי נתתי עוד). לפרוטוקול 20#22 שורות 15

 2 מצאתי, הסכסו
 נסיבות ואת הצדדי� טענות מכלול את ששקלתי לאחר. בלבד אדמיניסטרטיבי

 3 . הנתבעת ד"עו טרחת ובשכר בהוצאות התובעת את לחייב שלא, התביעה דחיית א, על, לנכו�

 4 סיכו�

 5  .להוצאות צו ללא, התביעה נדחית, לעיל ורמהא יסוד על

  6 

 7  המזכירות תמציא פסק די) זה לצדדי�. 

  8 

  9 

 10  , בהעדר הצדדי�.2018יולי  29, י"ז אב תשע"חנית� היו�,  

                11 

 12 

  13 

  14 

  15 




