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 ענייננו בתביעה למתן צו עשה, ותביעה כספית.  .1

 

"( xxxx" או "השחקןצו העשה שהתבקש הוא ליתן הוראה על שחרור התובע )להלן ייקרא גם: " .1.1
 "(, בכדי שיכול לשחק בקבוצה אחרת.הקבוצהמשורות הנתבעת )להלן תיקרא גם: "

 

 .₪ 32,326בנוסף, תבע השחקן את הקבוצה בתביעה כספית על סך  .1.2
 

בשעות אחר  5.9.2021התביעה, עם בקשת הסעד הדחופה, הועברה לבוררות בפני הח"מ ביום  .2

 הצהריים, ערב ראש השנה.

  

הזמני, אשר התקיים באמצעי היוועדות מיד בצאת ראש השנה, נשלח לצדדים זימון לדיון דחוף בסעד  .3
 בשעות הבוקר. 10.9.2021חזותית )באמצעות אפליקציית זום( ביום שישי, 

 
בישיבה שהתקיימה בדיון הדחוף, בהסכמת שני הצדדים, ניתנה החלטה על שחרור השחקן מידית,  .4

ה הכספית. תוך קביעה כי בשבוע שלאחר מכן, תישלחנה הוראות להמשך ניהול התיק במישור התביע
 ב"כ התובע הודיע לבורר הח"מ, כי שחרור השחקן אכן בוצע בפועל.

 
לאחר שניתנו הוראות והוגש כתב ההגנה של הקבוצה, התקיים דיון מקדמי במעמד הצדדים, בו  .5

 הסכימו הצדדים כי יינתן הפסק לפי החומר המצוי בתיק.
 

לידיעתך הבורר טרם מתן  לאחר הישיבה המקדמית, שלחה הקבוצה עוד חומר שביקשה להביא .6
 הפסק. השחקן, באמצעות בא כוחו, התנגד לצירוף החומר הנוסף מצד הקבוצה.

 
 

 תקציר טענות הצדדים בתביעה הכספית
 
 –השחקן, הגיש באמצעות בא כוחו עו"ד כהן, כתב תביעה סדור ומפורט. עיקר טענות התובע טוען  .7
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 לחודש; ₪ 2,500הקבוצה התחייבה לשלם לשחקן תמורה כספית בסך  .7.1

  

 ;₪ 15,326השחקן קיים את כל התחייבויותיו ולכן זכאי לקבל מהקבוצה  .7.2
 

, ולכן על הקבוצה להשלים את התמורה המגיעה לשחקן בסך של ₪ 6,000השחקן קיבל רק  .7.3
9,326 ₪; 

 
 עבור המשך העסקה; ₪ 2,142הקבוצה צריכה לשלם לשחקן עוד  .7.4

 
 ;₪ 1,500השחקן זכאי לפיצויי הלנת שכר בסכום של  .7.5

 
 ;₪ 1,500השחקן זכאי לפיצוי עוגמת נפש בסכום של  .7.6

 
בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקתו,  ₪ 15,000הקבוצה נדרשת לשלם לשחקן סך של  .7.7

 בגין כך שלא נתנה לשחקן תלושי שכר; ₪ 5,000וכן עוד 
 

 כמו כן, נדרש שחרור מיידי של כרטיסו של השחקן. .7.8

  

  –ייצוג משפטי, ועיקר טענותיה בכתב הגנתה הן הקבוצה בחרה של לקחת  .8

 

, ₪ 2,500, וכי התמורה החודשית לשחקן היתה 20-21אין חולק כי השחקן שיחק בקבוצה בעונת  .8.1
 אך אלו הוגדרו כדמי נסיעות;

  

משחקים מכריעים שהיו קריטיים  3-אימונים ול 4-השחקן הפר את חוזהו בכך שלא הגיע ל .8.2
בהפרש תקצוב הקבוצה  ₪ 200,000-דבר אשר גרם לגריעה של כ –ב' להישארות הקבוצה בליגה 

בין השתתפות בליגה ב' לבין ירידה לליגה ג'. הקבוצה מוסיפה כי ההפרש בינה לבין הישארות 
בליגה ב' היה נקודה אחת בלבד, נקודה אשר לא הושגה עקב היעדרותו של השחקן ממשחקים 

 ואימונים מכריעים;
 

שחקן, יחד עם שחקנים אחרים, ייתבע בתביעה אזרחית נפרדת על הנזקים הקבוצה הוסיפה כי ה .8.3
 שגרם;

 
 ;₪ 2,500השחקן נקנס בוועדת משמעת על סך  .8.4

 
 השחקן שוחרר בהסכמה בדיון שנערך בהיוועדות חזותית על מנת לא לגרום לו נזקים. .8.5

 
 נדון בטענות.  .9

 
 דיון

 
  –לעניין משלוח הקלטות על ידי הקבוצה לאחר מועד הדיון  .10

  

אכן הוסכם בין הצדדים כי פסק הבוררות יינתן על סמך החומרים המצויים בתיק וללא שמיעת  .10.1
הוכחות. יחד עם זאת, הסכמה זו הושגה בדיון המקדמי עצמו, מבלי שהקבוצה היתה מיוצגת 
משפטית, ומבלי שהיא התכוננה לכך מבעוד מועד והכינה בצורה מסודרת את חומריה. כתב 

ה הוגש לא במסמך מסודר, אלא כנקודות שנרשמו בדואר אלקטרוני, ללא ההגנה של הקבוצ
 צרופות.
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במצב דברים זה, אני דוחה את ההתנגדות הדיונית של השחקן לקבלת ההקלטות ששלחה  .10.2
הקבוצה לאחר הדיון המקדמי. עסקינן בבוררות שאינה כבולה לדיני הפרוצדורה והראיות, 

 אמת.ומטרתה היתה ונותרה להגיע לתוצאת 
 
לא מצאתי מקום למנוע מהקבוצה הגשת חומרים, כשם שמהשחקן לא נמנעה הגשת כל חומר  .10.3

שחפץ. בפרט כאשר הקבוצה לא היתה תחת ייצוג משפטי כשהסכימה למתן פסק בוררות על 
 בסיס החומר שבתיק, ללא שמיעת הוכחות, ועוד בטרם שהוגשו ראיות מעבר לכתב הגנתה.

 
כאשר ההקלטות רובן ככולן הן הודעות קוליות טלפוניות  הדברים מקבלים משנה תוקף .10.4

שהשאיר השחקן בקולו למאמן הקבוצה, והשחקן לא כפר בהודעותיו המוקלטות, אלא להתנגד 
 להגשתן מטעמים פרוצדוראליים. 

 
  –לעניין הסעדים הכספיים שתבע השחקן  .11

  

 –שכר השחקן  .11.1

 

, כי התמורה החודשית 21.12.2020-באין מחלוקת בין הצדדים כי החוזה ביניהם נחתם  .11.1.1
. 18.6.2021-לחודש, וכי העונה הסתיימה ב ₪ 2,500לה היה זכאי השחקן עמדה על 
 מדובר בסך הכל בשישה חודשים.

  

מנספח שצורף לכתב התביעה, ואשר לו טענה גם הקבוצה, אין גם מחלוקת כי מסוף  .11.1.2
משחק, נוכח סגר הקורונה אשר , לא קיימה הקבוצה אף 2021במרץ  9ועד  2020דצמבר 

 שרר בישראל וסיכל אפשרות לקיום אירועי ספורט.
 

במלואן, אני מוצא כי השחקן  2021בגין תקופת סגר הקורונה בחודשים ינואר ופברואר  .11.1.3
זכאי למחצית התמורה החודשית בלבד. למעשה, ההסכם בין הצדדים לא יכול היה 

קו לחלוטין, וגם הגעה לאימונים, ככל להתקיים, ימי משחקים ונסיעות למשחקים נפס
 שבכלל היתה, התמעטה משמעותית.

 
משום כך, זכאי השחקן לארבעה חודשי תמורה מלאים ולעוד חצי תמורה עבור שני  .11.1.4

, ממנו יש להפחית ₪ 12,500חודשים. הסכום הכולל לו זכאי השחקן ברכיב זה הוא 
 שהשחקן קיבל בפועל.  ₪ 6,000

 
רכיב השלמת התמורה המגיעה לשחקן, תשלים הקבוצה תשלום לפיכך נפסק, כי בגין  .11.1.5

 .₪ 6,500לשחקן בסך 

  

 –המשך העסקה  .11.2

 

 לא מצאתי עילה לזכות את השחקן בתביעה בראש זה. .11.2.1

 

, כי הוא סיכם עם 4בבקשה הדחופה שהגיש השחקן למינוי בורר, כתב השחקן בסעיף  .11.2.2
. בתביעתו 11.9.2021 , שאמורה להיפתח ביום2021-22קבוצה חדשה לעונת המשחקים 

 .27.8.2021-כתב השחקן כי הסיכום עם הקבוצה החדשה הושג ב
 

(. טוב עשתה 5.9.2021תביעת השחקן הוגשה אחר הצהריים ביום שלפני ערב ראש השנה ) .11.2.3
)ביום שישי לאחר ראש השנה(  10.9.2021-הקבוצה שהסכימה בדיון הדחוף שהתקיים ב

חקן שוחרר בהסכמת הקבוצה כבר ביום לשחרורו של השחקן מיידית. מאחר והש
, אין לקבל 5.9.2021-, לאחר שהגיש את תביעתו יום לפני ערב ראש השנה, ב10.9.2021

 את התביעה לפיה הקבוצה המשיכה להעסיק את השחקן, והיא ממילא גם לא הוכחה. 
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ד חאך בכך לא די. מזל היה לקבוצה כי הדיון הדחוף אכן התקיים בלוח זמנים קצר במיו

. לשבחה תשרי ( היו זמינים לכך בעיצומם של חגיכאשר כל הצדדים )כולל הבורר הח"מ
בהסכמה באותו דיון דחוף. אלמלא מיידית של הקבוצה כי השכילה לשחרר את השחקן 

. בענייננו, לשאת ם היתה הקבוצה מחויבתהעלולים להיגרם לשחקן נזקים שב כן, היו
 נזקים אלו נמנעו. 

 
  –הלנת שכר  .11.3

  

דרישה לתשלום שכר עבודה, ומכך להלנת שכר עבודה, מניחה בהכרח מקצוענות  .11.3.1
 הכדורגל כמקצוע מניב שכר. –ספורטיבית. קרי 

 

היעדרויות השחקן ממשחקים מכריעים, ובפרט מהמשחק המכריע האחרון בסוף העונה  .11.3.2
, לצד הודעותיו הקוליות למאמנו על אי הגעתו לאימונים מעת לעת, 2021בחודש יוני 

 אינן מלמדות על מחויבות המצופה מכדורגלן מקצוען.
 

גם אם השחקן סבור כי אינו יכול לשחק, ואף אם סברתו מוצדקת לאותה עת, היה על  .11.3.3
השחקן לכל הפחות לעשות מאמץ להגיע למשחקים )וודאי למשחקים מכריעים(, גם אם 

נדרשת הקבוצה משמעות הדבר יכולה להיות ישיבה על הספסל או אפילו ביציע. עבור כך 
לשלם לו. כיבוד השחקן את קבוצתו ממנה הוא מצפה לקבל תשלום, ולמאמני הקבוצה, 
מחייב רמה גבוהה יותר של מחויבות מזו שנגלתה בענייננו, בפרט לקראת סיומה של 

 העונה בקבוצה הנלחמת נגד ירידת ליגה.

  

רמה לירידת אין בידי לקבל את טענת הקבוצה כי היעדרות השחקן היא היא אשר ג .11.3.4
הקבוצה לליגה ג', אך גם אין בידי לקבל את הנחת הבסיס הנדרשת לקבלת תביעות 

היא מחויבות השחקן לקבוצתו והגעה לאימוני ומשחקי  –השחקן בהקשר של הלנת שכר 
 הקבוצה כסדרם.

 
שחקן המבקש לקבל את שכרו צריך לפחות להתייצב למשחקים, גם אם ייתכן כי הוא  .11.3.5

 באותו יום.אינו כשיר לשחק 
 
נסיבות ההיפרדות של הצדדים אינן נעימות. הצדדים מלאים טרוניות זה כנגד זה.  –עוגמת נפש  .11.4

לא הוכח בפניי כי טענותיו של מי מהצדדים כלפי הצד השני חסרות בסיס. זוהי טבעה של 
 היפרדות לא נעימה. אינני מוצא כי לשחקן נגרמה עוגמת נפש מעבר לכזו הקיימת באופן שגרתי
מסיום התקשרות בטונים בלתי נעימים הדדיים. ודאי שעוגמת נפש המצדיקה פיצוי כספי כגובה 

 שכר החוזה כולו, לא הוכחה בענייננו.
 
דין התביעה ברכיב זה להידחות. השחקן  –אי מסירת הודעה לעובד לשחקן על תנאי העסקתו  .11.5

ההסכם פשוט וברור והן כי צירף את הסכם ההתקשרות שלו עם הקבוצה לתביעתו, וניכר הן כי 
 השחקן מכיר את תנאי ההתקשרות שלו היטב.

  

 –אי מסירת תלושי שכר לשחקן  .11.6
 

 דין התביעה במישור זה להתקבל חלקית. .11.6.1
 

 לא הוכח כי תלושי שכר נמסרו. בכל אופן, אף אחד מהצדדים לא הציג תלושים כאלו. .11.6.2
 

לחודש, לא יכולה  ₪ 2,500רישום כל התמורה החוזית כסעיף "נסיעות" בסכום של  .11.6.3
להיות מקובלת. אין חולק כי השחקן בוחר לנסוע הלוך וחזור לאימונים ומשחקים 
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כתחביב לשם שמיים. מטרת הנסיעה אמורה לייצר תמורה ספורטיבית בעלת ערך 
 לקבוצה. 

 
לאימונים ומשחקים לא כתחביב פרטי  גם הקבוצה מסכימה עם ההנחה שהשחקן מגיע .11.6.4

מקצועני של הקבוצה. שכן, לטענת הקבוצה -שלו, אלא למטרת קידום ספורטיבי מקצועי
אי קיום השחקן את מחויבותו כלפי הקבוצה במלואה )לטענת הקבוצה(, גרמה לה 

. מבלי להידרש כהוא זה למידת צדקת )או היעדר ₪ 200,000)לשיטת הקבוצה( נזק של 
טענות הקבוצה במישור זה; הרי שעל פניו ברור כי עולה מהן שמטרת הקבוצה צדקת( 

-בהתקשרות עם השחקן לכתחילה, היתה כי השחקן יתרום להצלחתה במישור המקצועי
 מקצועני.

 
מקצוענית אינה יכולה להתמצות בתשלום -התקשרות בתשלום חודשי למטרה מקצועית .11.6.5

כום מהותי בהתקשרות כזו, עד כדי היותו נסיעות בלבד. גם אם רכיב הנסיעות מהווה ס
 חלק נכבד מהשכר המשולם.

 
מאידך, כפי שכבר נזכר לעיל, כאמור לעיל, לא התרשמתי כי השחקן עצמו כיבד את  .11.6.6

 מעמדו המקצועני במידה הנדרשת משך כל העונה כולה.
 

 ₪ 1,500אשר על כן, אני מקבל רכיב זה באופן חלקי ומחייב את הקבוצה לשלם לשחקן  .11.6.7
 בגינו.

 
  –הוצאות ושכר טרחה  .12

  

טוב עשתה הקבוצה כאשר הסכימה גם לשחרור השחקן באופן מידי בדיון הדחוף, וטוב עשו  .12.1
הצדדים כאשר צמצמו את הדיונים בתיק זה לאותו דיון דחוף )בהיוועדות חזותית( ולדיון 

 מקדמי אחד.

  

גם את הפער בין סכום בצמצום זה יש להתחשב בעת פסיקת ההוצאות. כמו כן, יש לשקול  .12.2
 התביעה לבין הסכום שנפסק.

 
כבר שולמו  ₪ 750)בתוספת מע"מ(, אשר מתוכם  ₪ 2,400שכר טרחת הבורר בתיק זה עומד על  .12.3

, בה התקבלה תביעת השחקן באופן נוכח תוצאת הבוררות על ידי התובע במועד פתיחת התיק.
חלקי, לא תידרש הקבוצה להשיב לשחקן את תשלום דמי פתיחת התיק, אך תידרש לשלם 

 )בתוספת מע"מ(. ₪ 1,650לתובע את מלוא יתרת שכר טרחת הבורר בסכום של 
 
 הקבוצה הנתבעת בשכר טרחת הבורר במלואו ותישא בהוצאות ושכר טרחתבנוסף, תישא  .12.4

 בתוספת מע"מ. ₪ 2,000ל התובע בסכום ש

 

  – סך כל הפסיקה האופרטיבית יל לכדיההכרעות שלע סיכוםנוכח כל האמור לעיל, להלן  .13

 

 12.1בגין שכר שלא שולם לו )רכיב  ₪ 8,000של כולל בסך הנתבעת תשלים לשחקן תשלום  .13.1
, ימים ממועד מסירת פסק זה 15וזאת בתוך  ובגין רכיב אי מסירת תלושי השכר, לעיל(

 ;שלאחריהם יתווספו לסכום, ככל שלא שולם עד אז, הפרשי הצמדה וריבית כדין

  

הנתבעת איננה נדרשת למסור לשחקן תלושי שכר, הן מאחר והדבר לא נתבע מלכתחילה, 
 והן כי מדובר בפעולה רטרואקטיבית שיישומה כיום יהיה מלאכותי.
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בתוספת  ₪ 2,000ו סכום של בנוסף, תשלם הנתבעת תשלם לשחקן באמצעות תשלום לבא כוח .13.2
שלאחריהם  יום ממועד מסירת הפסק, 15וגם זאת בתוך  בגין הוצאות ושכר טרחה מע"מ

 יתווספו לסכום, ככל שלא שולם עד אז, הפרשי הצמדה וריבית כדין.
 

 ככל שעובר למסירת פסק הבורר 
 
 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן: 2,400שכר טרחת הבורר בסך של  .13.3

 
 ישולם מהפיקדון. -ש"ח בתוספת מע"מ  750 שלסך  .13.3.1

 
על ידי הנתבעת. היה והתובע ישא לבורר ישולם , ש"ח בתוספת מע"מ 1,650 שלנוסף סך  .13.3.2

ימים  15לחלוף תשיב לו הנתבעת את הסכום האמור עד  – כולו או חלקו –בסכום זה 
חל הפרשי הצמדה וריבית כדין הסכום זה , שאם לא כן ישא ממועד מסירת פסק זה

 בוררות זה ועד לתשלום בפועל.-ממועד פסק
 

 .2021בנובמבר  5ניתן היום, 
 

xxxx xxxxxxעו"ד , 
 בורר


