לתארים

סטודנטים
מתקדמים

לא

כעובדי

הטכניון

האזורי לעבודה

בית הדין

אורנהנירנפלד
בית

הדיןלעבודה

בחיפה

להתערב
זוולקבוע

פסק השבוע כי

אין להכיר בסטודנטים לתארים
בטכניון אשר קיבלו מלגתלימודים כעוב־
$TS1$כעובדי$TS1$
מתקדמים

י $DN2$המוסד.
די
בתום

פטיות,
פטיות$DN2$,

ארבע
פסקה

פסק

שופטת

במערכת
תחתיה

שנים

יחסים

חוזית

מערכת חוזית

האזורי
בית הרין
$TS1$לעבודה$TS1$
לע־

כארבע

ראשי ארגון הס־
$TS1$הסטורנטים$TS1$
ביוזמת

היה בתחילה צר לתבי־
$TS1$לתביעה$TS1$.

הטכניון.

ניון
ון$DN2$

אשר

אותו ביצעו
עבודה

והתביעה

הם ביצעו

אשר

לתארים גבוהים בטכ־
$TS1$בטכניון$TS1$

הסטודנטים להתנסות
בפעילות
המחקר

במסגרתלימודיהם היה למעשה
בוצעהלתועלת הטכניון ואשר

צריכה לזכות
דים
ים $DN2$לכל דבר.

אותם

זו

מסוים

התפרק

הארגון

בשכר ובתנאים כעוב־
$TS1$כעובדים$TS1$

פרט־
$TS1$פרטנית$TS1$
הפכה לתביעה

עבורהלתועלת

קיבל

תוך

רות
$DN2$ההתקשרות$DN2$

לעבודה בחיפה ,מיכל
נית
ה $DN2$עקרוניתובעלת השלכות לכלל מום־
$TS1$מוםרות$TS1$
לטה
$DN2$פרטנית $DN2$של חמישה סטודנטים ,תל־
$TS1$תלמידים$TS1$
$DN2$תלמידים$DN2$בלימודים לתואר שני וש־
$TS1$ושלישי$TS1$
מידים
ות $DN2$ההשכלה הגבוהה בארץ ,כי יש לדחות
רות
$DN2$ושלישי $DN2$במסלול מחקרי אשרקיבלו
את תביעתם של חמישה סטודנטים לתארים לישי
גבוהים מקבלי מלגות להכיר בהם כעובדי מלגה במהלךלימודיהם.לטענתם,

נדרשים

בודה
$DN2$לעבודה$DN2$

$TS1$בטכניון$TS1$
בטכ־
טורנטים
$DN2$הסטורנטים $DN2$לתארים גבוהים

עה .בשלב
הדין האזורי
$DN2$לתביעה$DN2$.

מחקרית .התובעים טענו בתביעה כי

$DN2$המחקר$DN2$לומדים
חקר
להיות

הסטודנטים איך

חוקרים.

לית
$DN2$שהתכלית$DN2$

נעים-ריבנר בהח־
$TS1$בהחלטה$TS1$

במסגרתלימודים

עבודה בין

סטודנטים

מקבלי

הטכניון

אחרת״ ,נרשםבהחלטה.
התביעה הוגשה לפני

ניון
$DN2$בטכניון$DN2$
שנים של התדיינויות מש־
$TS1$משפטיות$TS1$,

בית

כי לא
מלגותלבין

מתקיימים

יחסי

הוכרו

כאמור

עמדה

שהתכ־
$TS1$שהתכלית$TS1$
שהוא קובע

ההתקש־
$TS1$ההתקשרות$TS1$
המקורית של

לא

$TS1$עבורה$TS1$
עבו־
לביצוע
נועדה

$DN2$עבורה $DN2$לתועלת הטכניון ,ושלו
רה
היה הטכניון זקוקלחוקרים,
לא הייתה כל מניעהלהעסיק
חוקרים

דנטים
$DN2$סטודנטים$DN2$

במקום סטו־
$TS1$סטודנטים$TS1$
בשכר
אשר

מתחלפים

שוב

ושוב.
עמדת הטכניון כפי שה־
$TS1$שהתקבלה$TS1$

הטכניון

$TS1$המלגה$TS1$
המל־
$DN2$שהתקבלה $DN2$על ירי בית הרין היא כי
תקבלה
וכי תשלום המלגה היה למעשה שכר עבור
שיאפשר
כתמריץ
$DN2$המלגה $DN2$משולמתלסטודנטים
גה
עבודתם.
להם להתפנות באופן מלאללימודיהם וכי
בהתאם לשיטת חלוקת המלגות בטכניון,
הרווח המרכזי של הסטודנטים ממהלךלי־
$TS1$לימוריהם$TS1$
מנות
סטודנט לתואר גבוה מקבל בין5-1
האקדמית.לכן ,ההת־
$TS1$ההתקשרות$TS1$
ההכרה
$DN2$לימוריהם $DN2$הוא
מוריהם
מלגה .סטודנט המקבל חמש מנות מלגה אינו
קשרות
בהקדשת זמן
משלם שכרלימור והוא מחויב
$DN2$ההתקשרות $DN2$לא נוערה מלכתחילה לצורך ביצוע
עבורה תמורת שכר.
מלאה למחקר באופן זה שנאסרעליולעבור

לביצוע עבודת הוראה בטכניון.
פרט
לעבודה דחה את הת־
$TS1$התביעה$TS1$
בית הדין האזורי
עו״ד
להשכלה
יצוין כי להבדיל מן המחלוקת בין הט־
$TS1$הטכניון$TS1$
עה $DN2$וקבע כי המחקר בוצע כחלק ממהלך
ביעה
כניון
הסטודנטיםועל כן אין מקום
לימודיהם של
מכשירים את הדור הבא של החוקרים.
$DN2$הטכניון$DN2$לתובעים באשר למהותו של המחקר לישי
$DN2$ושלישי$DN2$
הכשרה ארוך אשר בסופו מק־
$TS1$מקבלים$TS1$
לקבוע כי התקיימו יחסי מעביר -עובר בין
מדובר בהליך
שמבצעים הסטודנטים ,בכל הנוגעלעבודת
$DN2$מקבלים $DN2$התלמידים הכרה
בלים
ההוראה אין מחלוקת כי מדובר בעבודה לכל
התובעיםלבין הטכניון.
אקדמית בגין המם־
$TS1$המםלול$TS1$
$DN2$המםלול$DN2$הלימודי שעברו .המלגה משולמת לס־
$TS1$לסטודנטים$TS1$
בהחלטתו זו קיבל למעשה בית הרין
דברעליה משולם שכר בהתאם להוראות לול
$DN2$לסטודנטים $DN2$מצטיינים על מנת לאפשר להם
טודנטים
שנחתם בין הטכניוןלבין אר־
$TS1$ארגון$TS1$
הסכם קיבוצי
עמדת באי כוח הטכ־
$TS1$הטכניון$TS1$
האזורילעבודה את
ללימודיהם .בית הרין הכיר בכך
להתפנות
$DN2$ארגון $DN2$סגל ההוראה.
גון
ויזל -סבן ושחר הופמן,
ון $DN2$עורכי הריןגילת
ניון
ההתקשרות בין
שזו מהותה הבסיסית של
במשרד עורכי הרין בן ארי פיש סבן
שותפים
באי כוח הטכניון טענו כי מלכתחילה
הטכניוןלתלמידיו והבהיר באופן ברור כי
ההתקשרות בין המלגאים למוסד הטכניון
ושות׳ וקבע כי״בין הצדדים התקיימו יחסים
אף אם למחקר המתבצע במהלךהלימודים
ולגיטימיים של הוראה בין סטור־
$TS1$סטורנט$TS1$
אותנטיים
נוערה למטרהלימודית ולא לצורך ביצוע
ישנו ערך מוסף ,אין מדבר בעבורה המבוצ־
$TS1$המבוצעת$TS1$
ט$DN2$לבין מוסר להשכלה גבוהה בסיומם וככל
נט
עבודה .המחקר המבוצע על ידי הסטודנטים
מנחה
של
הצמודה
הנחייתו
תחת
קיבלו
בדרישות
$DN2$המבוצעת$DN2$לתועלת הטכניוןולא מתקיימים בין הצ־
$TS1$הצדרים$TS1$
התוב־
$TS1$התובעים$TS1$
האקדמיות
עת
מתבצע
שעמדו
דרים
מטעם הטכניוןולמעשה במהלך ביצוע המ־
$TS1$המחקר$TS1$
ם $DN2$תואר אקדמי .לא מצאנו כל הצדקה ברין
עים
$DN2$הצדרים $DN2$יחסיעבודה״.
הופמן

מסביר :״הטכניון הינו

מוסר

והלימודים לתואר שני וש־
$TS1$ושלישי$TS1$
גבוהה

