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מיום של ההתאחדות לכדורגל בישראל הליך זה הובא בפני מכח החלטת נשיאות בית הדין העליון  .1
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 מבוא ורקע

 

ובעונות  הפועל עכושיחק בשורות  2016/2017התובע הינו שחקן כדורגל מקצועני שבעונת  .2
 הפועל ניר רמת השרון.שיחק בשורות  2018/2019 –ו  2017/2018

 

. עיקרי 2017יולי -יסודו של הליך זה באירועים שהתרחשו במהלך מספר ימים במהלך החודשים יוני .3
דוגמת מספר  –שהצדדים חלוקים על ניואנסים מסויימים  הגם –הדברים )שאינם שנויים במחלוקת 

ומספר השעות שחלפו בין המועד בו  [מליגת העל] הימים בהם התאמן התובע בשורות הנתבעת
הסכם ראשוני" בדבר צירופו של התובע לשורות הנתבעת לעונת  –חתמו הצדדים על "זיכרון דברים 

הם  בה מכוונתה לצרפו לשורותיה( לבין המועד בו הודיעה לו הנתבעת כי היא חוזרת 2017/2018
 אלה:

, 2017ביולי  9התובע התאמן בשורות הנתבעת מספר ימים ובסיומם חתמה עמו הנתבעת, ביום  .א
 2017/2018הסכם ראשוני", שעניינו בצירוף התובע לשורות הנתבעת לעונת  –על "זיכרון דברים 

)עם אופציה לנתבעת להאריך את ההסכם לשתי עונות נוספות( )מטעמי נוחות גרידא, ומבלי 
מסמך לקבוע, בשלב זה, מסקנות באשר לתוקפו של מסמך זה, ייקרא מסמך זה להלן: "

 "(.ההתקשרות

)לשיטת  2019ביולי  10)לשיטת הנתבעת( או בבוקרו של יום המחרת,  2017ביולי  9 –בערבו של ה  .ב
 .מסמך ההתקשרותהתובע( הודיעה הנתבעת לתובע כי חזרה בה וכי היא מבטלת את 

נפגשו התובע ואביו עם נציג הנתבעת, אולם הנתבעת לא שינתה  2017ביולי  10 –בבוקרו של ה  .ג
 מהחלטתה.

]מהליגה  הפועל ניר רמת השרוןעם  2017אוגוסט ב 8בסופו של דבר התקשר התובע, ביום  .ד
 .2018/2019 –ו  2017/2018, בה שיחק בעונות הלאומית[

 
, אולם תחילה הגיש התובע תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה )כב' השופטת דניה דרורי( .4

( על עיכוב ההליכים ועל 2018בנובמבר  20לבקשת הנתבעת )שם וכאן( הורה בית הדין לעבודה )ביום 
חלוקת בין הצדדים לבוררות בפני המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל העברת המ

 למסמך ההתקשרות. 12בהתאם לסעיף  –בישראל 
 

 בר יחיאל אביטן התובע:  
 ע"י ב"כ עו"ד שי אליאס 
 ו/או ליזי דללי ואח' 
  65רח' יגאל אלון  
 תל אביב 
  5616607-03: פקסימיליה 
                                               5616605-03 טלפון: 

 



עם פתיחת ההליך הגיש התובע את כתב התביעה אותו הגיש לבית הדין לעבודה, אולם בדיון  .5
תיקן את כתב התביעה, כך שהסעדים המבוקשים  2019בפברואר  26המקדמי שנערך בפני ביום 

 120,000מכוחו יעמדו על שווים של התקבולים המגיעים לו מכח מסמך ההתקשרות )שכר שנתי של 
וכן פיצויים ₪  175,000 –החזר הוצאות דלק( ₪  15,000 –נטו עבור נקודות ליגה, ו  ₪ 40,000נטו, ₪ 

 ₪. 20,000על עגמת נפש בסך 
 

ראוי היה להסדיר את המחלוקת כאן על דרך של הידברות והסכמה, כזו או מלכתחילה סברתי כי  .6
בעניין זה, יהיו אחרת ולא לקיים כאן דיון מלא. אולם לא עלה בידי הצדדים להגיע לכלל הסכמה 

 הטעמים לכך אשר יהיו.

 

 ,חאלד קסוםמטעמו הוא וה"ה  –התקיים בפני דיון הוכחות בו העידו התובע  2019ביוני  16ביום  .7
מטעם הנתבעת.  – "(יונס-אבוא, יו"ר הנתבעת )"ומוחמד אבו יונס "(חחאלד)" מנכ"ל הנתבעת

 גם סיכמו הצדדים בעל פה.זה במועד 

 
 

 המקרהעובדות 
 

כאמור, אין עוררין כי התובע התאמן בשורות הנתבעת מספר ימים בטרם נחתם הסכם ההתקשרות.  .8
. בתצהירו של ח נכתב כי התאמן בשורות 2017ביוני  30 -)בתצהירו טען התובע כי החל להתאמן ב

איני , שבערבו נחתם מסמך ההתקשרות. 2017ביולי  9 –ימים, שהאחרון שבהם היה ה  3הנתבעת 
משום שכך או כך החליטה הנתבעת לחתום עם התובע על מסמך  –רואה צורך להכריע בין הגרסאות 

 בין אם הדבר נעשה אחרי חמישה או ששה ימי התרשמות או שלושה ימי התרשמות(. –ההתקשרות 

  

 לגירסת התובע בתצהירו:  .9
 

ן "השתתפתי בכל האימונים, במשחקי האימון ואף זכיתי למחמאות גורפות ממאמ
הקבוצה והצוות המקצועי. לאור זאת כבר מתחילת תקופת האימונים שלי אצל הנתבעת 
נאמר לי שוב ושוב כי הצוות המקצועי מרוצה ממני ומרמתי המקצועית ובימים הקרובים 

. כתוצאה מכך דחיתי הצעות רבות מקבוצות אחרות. ביום םייחתם הסכם בין הצדדי
למשרדי הנתבעת ובמועד זה  חדי יו"ר הנתבעת מר , אני ואבא שלי הוזמנו על י9.7.2017

 "א.ז.(. –נחתם )מסמך ההתקשרות 
 

התובע לא ציין בתצהירו באיזו שעה )או באיזה חלק מהיום( נחתם מסמך ההתקשרות. בעדותו טען 
כי חתם: "לפני משחק אימון. לא יודע מתי זה היה בבוקר... היה משחק אימון חתמתי ואז באתי 

  אימון."למשחק 
 

 בתצהירו: חלגירסת   .10
 

"למיטב הבנתי ועפ"י מידע שקבלתי מהסגל המקצועי במועדון הנתבעת, בתקופת המבחנים 
והאימונים, התובע לא גילה ולא הפגין יכולת וכשרונות מיוחדים ומרשימים, המתאימים 

 לשחקן כדורגל בליגת העל...
לערך, התייצב במשרדי התובע  16:00, בשעה 9.7.17בתום יום האימון השלישי, היינו ביום 

יחד עם אביו בקשו ואף לחצו לערוך זכרון דברים ראשוני. במועד הנ"ל אכן הכנתי זכרון 
, וגם הסברתי והודעתי 01.08.17דברים ראשוני בו נרשם כי מועד כניסתו לתוקף יהיה ביום 
נחוצה חתימה נוספת של מורשה  להם באופן חד משמעי כי מדובר בזכרון דברים ראשוני וכי

 החתימה בשם ומטעם העמותה.
בנוסף הודעתי לתובע ולאביו באופן הברור ביותר כי ככל שתתקבל החלטה סופית על ידי 
הנהלת הנתבעת והסגל המקצועי באשר לקליטת התובע במועדון אזי יערך ויחתם הסכם 

ת של ההתאחדות התקשרות בנוסח של ההתאחדות לכדורגל ויוגש לבקרה התקציבי
 ( א.ז. –לכדורגל." )סדר הפסקאות שונה מעט בתצהיר 

 
א, שלא נכח בפגישות עם התובע ואביו, חוזר, מכלי שני, על הטענות בדבר הלחץ שהופעל על ידי 

 התובע ואביו ועל כך שנאמר לתובע כי מסמך ההתקשרות טעון חתימה נוספת.
 

שמות הצדדים בתחילתו ובסופו(, מחמת קוצרו  נוסח מסמך ההתקשרות יובא להלן במלואו )למעט .11
 וחשיבותו לצורך הדיון:



 
 
 
 
 

 הסכם ראשוני  –זיכרון דברים "
 09/07/2017ביום  סכניןשנערך ונחתם ב

.... 
והקבוצה חברה בהתאחדות לכדורגל בישראל ומשחקת בליגת העל בעונת  :הואיל

 .2017-2018המשחקים 
ב' הינו שחקן כדורגל וברצונו לשחק במסגרת הקבוצה כשחקן מן המניין  :וצדילאוהו

 .2017-2018בעונת המשחקים 
 אי לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב את הצדדים לכל עניין  .1
 ודבר.

ום מי 2017.2018השחקן ישחק כשחקן מן המניין בקבוצה בעונות המשחקים  .2
 . 31.05.2018ועד  1.08.2017

לקבוצה אופציה להארכת הסכם ההתקשרות עם השחקן לשנתיים נוספות   דהיינו  .3
ובלבד שהקבוצה מסרה לשחקן ו/או לב"כ הודעה  2018.2019-ו 2019.2020לעונות 

ואז הקבוצה  15/06/18בכתב על רצונה לממש את האופציה הזו עד לא יאוחר מיום 
 בכל עונה ויתר התנאים ללא שינוי. 20%יסי של השחקן ב תשדרג את השכר הבס

בתמורה למילוי וקיום התחייבויות השחקן כלפי הקבוצה תשלם הקבוצה לשחקן  .4
 את התשלומים הבאים

 2017/2018עונת המשחקים 
 Xנטו ₪  12,000בסך  2016.2017שכר בסיס חודשי לעונת המשחקים  .א

 _משכורות.10
 נקודות ליגה. 40נטו לנקודה כפול ₪  1000הקבוצה תשלם לשחקן  .ב
 ₪. 1500הקבוצה תשלם לשחקן הוצאות דלק בסך  .6
 1-6במידה ובסיום העונה הקבוצה תסיים את העונה בפלייאוף העליון )במקומות  .7

 .נטו₪  10,000כולל( השחקן יהיה זכאי למענק פלייאוף עליון בסך של 
במידה והקבוצה תזכה בגביע המדינה השחקן יהיה זכאי למענק זכיה בגביע  .9

 .נטו₪  10,000המדינה בסך של 
השחקן יהיה זכאי למענק זכיה בגביע הטוטו  במידה והקבוצה תזכה בגביע הטוטו .10

 .נטו₪  10,000בסך של 
מהתמורה לקבוצה  80%מוסכם בין הצדדים כי כרטיס השחקן יתחלק לפי  .11

בתקופת ההסכם, מוטב לציין כי זכויות ניהול המשא ומתן וקבלת ההחלטות 
 תהיינה בידי הקבוצה.

ע מהוראות הסכם זה חילוקי דעות בין הקבוצה לבין השחקן בכל הקשור והנוב .12
 יובאו להכרעת בורר שימונה מכוח תקנון המוסד לבוררות בהתאחדות.

 
 הבוררות תתנהל בהתאם להוראות תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות.

הקבוצה מתחייבת להפקיד הסכם זה בבקרה התקציבית לאחר תרגום הסכומים  .13
 לברוטו.

 הסכם זה כפוף לבדיקות הרפואיות של השחקן. .14
 1"יה באו הצדדים על החתום:ולרא

 

אין עוררים כי הנתבעת חזרה בה מכוונתה להתקשר עם התובע. לגרסת הנתבעת, שלא נסתרה )ולו  .12
ביולי  9 –מחמת העובדה שהתובע לא היה צד לדיונים הפנימיים בנתבעת( קרה הדבר בערבו של ה 

באשר למועד בו הודיעה הנתבעת על כך לתובע. , בעקבות ישיבת צוות. אולם הצדדים חלוקים 2017
)בכתב ההגנה ובעדותו של  לגרסת התובע בתצהירו, היה הדבר בבוקר יום המחרת ולגרסת הנתבעת

, עוד בערבו של היום בו נחתם הסכם ההתקשרות. התובע צרף לתצהירו תמליל הקלטה של (ח
 :ח. לפי התמליל אמר 2017ביולי  10 –עימו ועם אביו בבוקרו של יום ה  חהפגישה שקיים 

 
"קודם כל תשמע, אנחנו חתמנו אתמול, אני רציתי לדבר איתכם בערב, אחרי שידברו איתי. 
אני אמרתי "בוא נשאיר את זה לבוקר". זה לא כאילו שאנחנו משכנו את זה. אבל אני מה 

                                                           
 פערי המספור הם במקור. 1



שרציתי להגיד לכם שזה המצב...היתה ישיבה אתמול של הצוות המקצועי ושל 
, אחד שתיים שלוש", אוקיי. לא היה או לי "חבל היו"ר...אחרי השיבה התקשרו אלי אמר

 "נעים גם להתקשר בלילה.
 

)ימים ספורים לאחר  2017ביולי  13זאת ועוד, במכתבו של בא כוחה של הנתבעת לב"כ התובע מיום 
 מסכת האירועים המתוארת לעיל(, כותב ב"כ הנתבעת:

 
שעה  10.7.17 -בלבד( היינו ב שעות 17 –"בסמוך למועד עריכתו של זכרון הדברים )בחלוף כ  

אינה מעוניינת בשירותיו וכי עליו למצוא  בני סח'ניןבפגישה עימו כי  הודע למרשך 9:30
 א.ז.( –ליעצמו קבוצה ו/או מעסיק אחר." )הדגשה במקור 

 

מת ר)" הפועל ניר רמת השרוןהתקשר התובע עם ,2017באוגוסט  8 -כחודש לאחר מפגש זה, ב .13
 הקבוצה החדשה. לפי ההסכם התחייבה 2017/2018לעונת  "(  בהסכםהחדשה הקבוצההשרון

 ₪.  40,000ברוטו, כל אחד וכן דמי חתימה בסך ₪  8,000תשלומי שכר חודשי בסך  10לשלם לתובע 
 

 ברוטו".₪  120,000"סה"כ לתקופת ההסכם: "
 

 :הקבוצה החדשהעוד נקבע בהסכם עם 
 

)שלא  31/8/18על החוזה עימם עד לתאריך  בני סכניןקבוצת "היה והשחקן מגיע לפשרה עם 
ברוטו. זכויות הכרטיס ₪  9,000חודשים כפול  10 –במסגרת בית משפט( הסכם זה יהפוך ל 

ברוטו ₪  4,000תשלומים של  10 –של השחקן שייכות לשחקן. דמי החתימה ישולמו ב 
 ברוטו." ₪  8,000השכר ,  םביחד עם תשלו

 
 טענות הצדדים

 
, הנתבעת הפרה הסכם מחייב לזמן קצוב ולפיכך זכאי התובע למלוא השכר המגיע לו לטענת התובע .14

₪  15,000 –נטו עבור נקודות ליגה, ו ₪  40,000נטו, ₪  120,000לפי הסכם זה, היינו )שכר שנתי של 
כאשר מסכום זה יש ₪,  20,000וכן פיצויים על עגמת נפש בסך ₪  175,000 –החזר הוצאות דלק( 

)לענין זה טוען התובע כי השכר הרלוונטי קבוצה החדשה לקזז את הסכום אותו השתכר התובע ב
ברוטו, כאשר היתרה הינה בגדר "מענק חתימה", הנובע מהיותו ₪  80,000הינו שכרו השנתי, בסך 

 .(צריך תשלומים לצדדים שלישיים כלשהםשחקן חופשי שצירופו לא ה

 

 לטענת הנתבעת: .15
 

כלל לא נחתם הסכם מחייב עם התובע. כל שנחתם עימו הינו זכרון דברים שלא נחתם על ידי  .א
 מי שחתימתו מחייבת את הנתבעת.

 מלכתחילה נחתם זכרון הדברים עקב לחצים שהפעילו התובע ואביו.  .ב

ית ועניינית שלא לשתף את התובע בנתבעת, הודעה בערבו של אותו יום התקבלה החלטה מקצוע .ג
 על כך נמסרה לתובע עוד באותו לילה, ולמחרת הובהרו הדברים לתובע חד משמעית.

, שהיתה בליגה הלאומית בעונת הפועל עכוהתובע הינו שחקן שהיה רשום אמנם בקבוצת  .ד
ם הועלה להרכב , אך הוא מיעט לשחק וברוב המקרי)ובסופה העפילה לליגת העל( 2016/2017

עם . הקריירה של התובע לא נפגעה עקב האפיזודה הקצרה במהלכה היה בקשר לדקות מועטות
 הוא מצא קבוצה חלופית מן הליגה הלאומית. –הנתבעת 

זכאות זו אינה  –אפילו תאמר כי התובע זכאי לתמורה החוזית בהתאם למסמך ההתקשרות  .ה
ותנית בהשתתפות התובע במשחקים, דבר שלא חלה על מענקים בגין נקודות ליגה, שקבלתם מ

)במענה  התקיים כמובן. גם התשלום בגין הוצאות נסיעה, בהן לא נשא התובע אינו רלוונטי כאן
לטענה זו השיב התובע, כי הנתבעת שמנעה מן התובע לשחק במסגרתה אינה יכולה להסתמך 

 על הפרה זו כעילה לשלילת זכותו למענקים בגין נקודות ליגה(.

בין משכורת לבין בונוס  הקבוצה החדשהאין לקבל את ההפרדה שנעשתה בהסכם התובע עם  .ו
ה"בונוס" הינו תשלום קבוע ששולם חודש בחודשו ויש לראות את התובע כמי שהשתכר  –

, ואם ייקבע כי הוא זכאי לפיצוי יש לנכות הקבוצה החדשהברוטו לחודש בשורות ₪  12,000
   .מתביעתו₪  120,000של סכום 

 
 

 



 והכרעה דיון
 

לאחר שקראתי את טענות הצדדים ושמעתי את המצהירים נחקרים על תצהיריהם אני קובע כי  .16
מסמך ההתקשרות הינו הסכם מחייב שנחתם מתוך כוונה ליצור התקשרות מחייבת ולא נעשה 
מחמת לחץ, אילוץ או אי נעימות. מן הראיות שבפני עולה כי ח נוהג לחתום על הסכמים כאלו מימים 

בעת לא התנערה עד היום מהתנהלותו זו )הגם שאפשר שהיא אינה תואמת את ימימה וכי הנת
מנוסה מחקירתו של ח התרשמתי כי המדובר באיש מקצוע החלטות הנתבעת לעניין זכויות חתימה(. 

מחמת אי נעימות  רק שיחתום על מסמך כאמוראדם נוח להשפעה ב העומד על שלו וכי אין המדובר
רים לו(. הטענה כי עם חתימת מסמך ההתקשרות הבהיר ח לתובע או לחץ )מצד אנשים כמעט ז

ולאביו כי המסמך טעון עדיין אישור וחתימה נוספת הינה טענה נגד מסמך כתוב ולא הובאו לה כל 
תימוכין )מה גם שלא היה דבר שימנע מח לכתוב בכתב יד הערה לענין זה על גבי מסמך ההתקשרות 

 בזמן אמת(. –

ות עולה כי הוא מותנה אך בקיום בדיקות רפואיות )כאשר לא נטען, לא מלשון מסמך ההתקשר .17
מה גם שבפועל התקבל   -בשעתו ולא במהלך הדיון שבפני כי התובע לא היה עומד בבדיקות אלו 

ושיחק בשורותיה בעונה שלאחר מכן(. המרת סכומי הנטו במסמך ההתקשרות   החדשה קבוצהל
ה ב"הסכם בקרה" אינה אלא הליך טכני שאינו טעון לסכומי ברוטו והכללתם של סכומים אל

 שבמסמך ההתקשרות.התדיינות ואינו גורע מן המסויימות ומגמירות הדעת 

נושא פער הזמנים בין מועד חתימת הסכם ההתקשרות לבין מועד ההודעה על חזרתה של הנתבעת  .18
שעות  24לכל היותר מהתקשרותה לפיו אינו מהותי בעיני. גם לפי הגירסה המרחיבה ביותר חלפו 

כאשר מתמליל הפגישה בין ח לתובע ואביו  –בין המועדים )וככל הנראה מדובר בפחות מכך 
, עולה כי ככל הנראה מסמך ההתקשרות נחתם 2017ביולי  13וממכתבו של ב"כ הנתבעת מיום 

ענה בשעות אחר הצהריים וההודעה ניתנה בבוקר יום המחרת(. כך או כך, איני מוצא משקל רב בט
 כי במהלך שעות אלה שינה התובע את מצבו לרעה או כי יכולתו להשתלב בקבוצה אחרת נפגעה.

בטרם נחתם הסכם  –)למען הסר ספק  2017ביולי  9 –למותר לציין, כי אילו בצהרי יום ה  .19
, חרף העובדה שהשתתף ההתקשרות( היתה הנתבעת מודיעה לתובע כי אין היא חפצה בשירותיו

, שכן תבאימונים ובמשחקי מבחן מזה מספר ימים, לא היתה קמה לתובע עילת תביעה נגד הנתבע
כך מתנהלים הדברים בעונת ההעברות וכל קבוצה רשאית להרכיב את סגל השחקנים שלה לפי 

 יקול דעתה.ש

אולם כאן נחצה הקו שבין משא ומתן או מיונים גרידא לבין התקשרות חוזית מחייבת, והחרטה  .20
 המאוחרת )גם אם בכמה שעות( של הנתבעת יצרה חבות משפטית מצידה.

יובהר, לא מצאתי צורך לדון באריכות בטענות הנתבעת בדבר איכותו של התובע כשחקן, עברו  .21
ועתידו המקצועיים. עובדה היא כי בשלב מסויים התקשרה עמו הנתבעת בהתאם לחוות הדעת 

די בכך )אילו, לדוגמא, היה התובע מעלה טענות באשר  –המקצועית שגובשה לגביו, ולעניין הליך זה 
הטוב אפשר שהיה מקום להידרש לכך, אולם התובע לא קריירה המקצועית שלו או בשמו לפגיעה ב

 עם זאת, אתייחס לעניין זה בקצרה אגב דיון בסכום פיצויי הקיום.  העלה טענות מעין אלו(.

ואינו קובע מנגנון יציאה אין לי אלא  2017/2018הואיל ומסמך ההתקשרות מתייחס לכל עונת   .22
בפיצויי קיום )וראו לדוגמא: ע"ע בהסכם לזמן קצוב, שהפרתו מזכה את הנפגע לקבוע כי המדובר 

, כאשר מפיצויי הקיום (( בע"מ07ג.מ. מעין אלפיים )  -יונתן גב  8826-02-17,  ע"ע 3393-02-17
 .הקבוצה החדשההללו יש להפחית את הסכומים אותם השתכר התובע במסגרת התקשרותו עם 

רות מבוסס על שלושה רכיבי תשלום: שכר קבוע, תשלום עבור נקודות כאמור לעיל, מסמך ההתקש  .23
ליגה והחזר הוצאות נסיעה. נושא השכר הקבוע מובן ואינו שנוי במחלוקת )בכפוף, כמובן, לטענות 
הנתבעת, אותן דחיתי, באשר לכך שמסמך ההתקשרות אינו הסכם מחייב(. עם זאת, לטענת 

קנית לקבלת תשלום עבור נקודות ליגה, משום שהללו הנתבעת: )א( לא היתה לתובע זכות מו
משולמות, בדרך כלל, לשחקנים שנטלו חלק במשחקים בהם הושגו נקודות כאלו. מנגד טוען התובע 
כי משהנתבעת סיכלה את קיומו של מסמך ההתקשרות אין היא יכולה להישמע בטענה כי לא קמה 

משחקיה; )ב( משלא קויים הסכם לתובע זכות לקבל תשלומים אלה, משום שלא השתתף ב
 ההתקשרות אין התובע זכאי להחזר דמי נסיעות עבור נסיעות שלא ביצע.

יש מן הצדק בטענות שני הצדדים: מחד גיסא, משנקבע במסמך  התשלום עבור נקודות ליגה לענין .24
קות ההתקשרות מנגנון לתיגמול התובע בגין נקודות ליגה,  אין סיבה להניח כי המדובר במלים רי

ואך סביר הוא כי הנתבעת התכוונה )לפחות במועד חתימת מסמך ההתקשרות( לשלב את התובע 
, כך שאין הנתבעת זכאית להנות מסיכול מסמך ההתקשרות על ידה. מאידך גיסא )והגם במשחקיה

שהדברים לא נכתבו במפורש במסמך ההתקשרות(, מן המפורסמות שתשלומים עבור נקודות ליגה 
ם לכל שחקן בקבוצה, אלא לשחקנים ששיחקו בפועל, היו רשומים בהרכב באותו יום אינם מוענקי

וכד'. אי לכך, איני סבור שמן הצדק הוא לזכות את התובע בגין כל נקודות הליגה שצברה הנתבעת 
היתה אמורה להיות עונתו  2017/2018זאת נוכח העובדה שעונת  –נקודות(  38) 2017/2018בעונת 

ובע בליגת העל, כאשר לפי העולה מנתוני ההתאחדות לכדורגל בישראל )אשר הראשונה של הת
שיחק התובע )בליגה הלאומית( רק במקצת  2016/2017( בעונת צורפו גם לתצהירי הנתבעת



משחקים, מהם בשלושה שותף כל המשחק, ובשבעה שיחק  15) חלקי ןהמשחקים, וגם זאת באופ
דקות(. אי לכך ועל דרך האומדן, אני מעמיד את זכאותו של התובע לענין זה על סך של  30 -פחות מ

 לתרגום הסכומים לערכי ברוטו אדרש בהמשך(. ,)"נטו"₪  8,000

התובע לא נדרש לנסוע סכם, נוכח ביטול  הה –הדין הוא עם הנתבעת  –באשר להחזר הוצאות נסיעה  .25
 לאימוני הנתבעת ומשחקיה ואין לזכותו בהחזר הוצאות שלא הוציא.

הדעת נותנת כי מי שהתבשר ₪.  20,000כאמור ברישא תבע התובע גם פיצוי עבור עגמת נפש, בסך  .26
בערבו של יום כי התקבל לשחק בקבוצה מליגת העל ובבוקר יום המחרת נאמר לו כי לא ישחק 

ו יתאכזב וכי תיגרם לו עגמת נפש. עם זאת, נוכח העובדה כי בין החלום לשברו חלפו פחות בקבוצה ז
שעות וכי התובע יזכה ממילא לפיצוי בלתי מבוטל עקב מחדלה של הנתבעת שהחתימה אותו  24 -מ

 יהווה פיצוי הולם עבור עגמת נפש.₪  6,000"בטרם עת", אני סבור כי בנסיבות אלו סך של 

 10לתובע סך "ברוטו" שווה ערך ל: )א( אני קובע כי הנתבעת מחוייבת לשלם  –ם סיכום ביניי .27
₪  6,000"נטו" בגין נקודות ליגה ו )ג( ₪  8,000"נטו"; )ב( לסכום נוסף של ₪  12,000משכורות של 

 "ברוטו" פיצוי בגין עגמת נפש.

קבוצה רת פעילותו בבמסג 2016/2017מסכום זה יש להפחית את הסכום אותו השתכר התובע בעונת  .28
ברוטו, אולם, כאמור לעיל, טוען התובע כי ₪  120,000אין עוררין כי סכום זה עומד על  . החדשה

ברוטו( כחלק מן התמורה ששולמה לו על ידי ₪  40,000אין לראות את "מענק החתימה" )בסך 
חופשי".  משום שהמדובר בתשלום שניתן לתובע נוכח העובדה שהגיע כ"שחקן – הקבוצה החדשה

 12,000איני מוצא מקום לקבל טענה זו: עובדה היא כי בסופו של יום קיבל התובע תשלום חודשי של 
ולא הובאה עדות לענין זה( בחרה לפצל את סכום  –)מטעמיה הקבוצה החדשה  ברוטו. אפשר ש₪ 

תובע אולם מנקודת מבטו של ה –התמורה )ואפשר שגם התובע הסכים לפיצול זה או אף רצה בו( 
 .ברוטו ₪ 12,000התקבל תשלום אחד, זהה, חודש בחודשו, והוא עמד על 

נוכח העובדה שהצדדים לא הגיעו לכלל חתימת "הסכם בקרה", אני נדרש ליישב כאן בין סכומי נטו  .29
)בהם עשתה הנתבעת שימוש במסמך ההתקשרות( לבין סכומי הברוטו הנקובים בהסכם בין התובע 

להמציא חוות דעת של  ,נין זה ביקשתי מן הצדדים, במעמד הסיכומים. לעהקבוצה החדשהלבין 
 רואי חשבון/חשבי שכר מטעמם. 

ערן כצפוי חוות הדעת אינן מדברות בלשון אחת. לפי חוות הדעת מטעם התובע )מכתבו של רו"ח  .30
ברוטו ואילו לפי חוות הדעת ₪  15,827 –נטו שקולים ל ₪  12,000(  2019ביוני  17מיום  רואימי

₪  13,265 –( שקול סכום זה ל 2019ביוני  24מיום  חמזה חסןמטעם הנתבעת )מכתבו של רו"ח 
ברוטו. נוכח פער בלתי מבוטל זה הצעתי לצדדים להידבר ביניהם על מנת להגיע למספר מוסכם, 

. הצדדים הסמיכו נוי "שמאי מכריע" או להסמיך את הח"מ לפסוק על דרך האומדןלהסכים למי
 , אחרי בחינה ועיון של נתונים רלוונטיים,אותי לפסוק לענין זה על דרך האומדנה ולפיכך אני קובע

)לאחר תשלום  נטו₪  12,000 –ברוטו כסכום שווה ערך ל ₪  14,200כי, לצרכי פסק זה, יראו סך של 
. נוכח העובדה , ביטוח לאומי, ביטוח בריאות והפרשות סוציאליות על ידי העובד(מס הכנסה

נטו בגין נקודות ליגה, ועל בסיס אותו מפתח ₪  8,000שפסקתי כי התובע זכאי לתשלום חלקי של 
המרה אני מוסיף וקובע כי, בהנחה שסכום זה נפרס על פני כל העונה ומעלה את התגמול החודשי ב 

הסכום המדוייק הוא  –ברוטו )בקירוב ₪  15,150 –נטו שקולים ל ₪  12,800 -הרי ש נטו,₪  800 –
 . מכיון שמדובר באומדנה בלבד, מצאתי לנכון לעגל את הסכום(.15,146.67

 
 סוף דבר

 

 על בסיס כל הממצאים והקביעות המפורטים לעיל, אני קובע כדלקמן: .31

 .לזמן קצוב מחייבהנתבעת הפרה את מסמך ההתקשרות שהיווה הסכם  .א

התובע לעיל(,  29על פי מסמך ההתקשרות )כפי שתורגם על ידי לערכי ברוטו כמפורט בסעיף  .ב
משכורת לפי )₪  151,500סך ברוטו של  מסמך ההתקשרותן הנתבעת, בגין היה זכאי לקבל מ

 ₪(. 950בגין נקודות ליגה בסך  חודשי ומענק 14,200חודשית בסך 

, כלומר סך הקבוצה החדשהברוטו שקיבל התובע מ₪  120,000של מסכום זה יש לקזז סכום  .ג
 .ברוטו ₪ 31,500הפיצוי החוזי המגיע לתובע עומד על 

 ברוטו.₪  6,000לעיל, זכאי התובע לפיצוי על עגמת נפש בסך  25כן, ומכח קביעתי בסעיף -כמו .ד

 .ברוטו₪  37,500בסך הכל מחוייבת הנתבעת לשלם לתובע סך של  .ה

זכה בתביעתו, אני מחייב את הנתבעת לשאת במלוא סכום אגרת הבוררות בו  הואיל והתובע .ו
נשא התובע, במלוא הוצאות ההקלטה והתימלול בהליך, וכן בשכר טרחת עורך דינו של התובע, 

 –)למען הסר ספק מע"מ ₪ +  6,700בסך  ובמלוא שכר טרחת הבורר  מע"מ₪ +  6,000בסך 
 סכום זה הינו אחרי הפחתת המקדמה על חשבון שכ"ט הבורר ששולמה מתוך אגרת הבוררות(.

בספטמבר  10ו לעיל לא יאוחר מיום  –הנתבעת תשלם את החיובים המנויים בסעיפים ה ו  .ז
 .1%. לאחר מועד זה יישאו חיובים אלה ריבית חודשית בסך 2019
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