
 1 19/20-131 בוררות תיק  המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל בישראל

 2 ------------בפני הבורר 

 X 3  התובע:

 4 -נ ג ד     -   

 Z 5 הנתבעת:

 6 פסק בורר 

1. " גם:  )להלן  התובע  שהגיש  תביעה  קבוצת  השחקןבפניי  נגד   7)להלן:    --------="( 

 8  10,985נפש, בסך של  עוגמת  בגין  יצויים  וכן פ  ו,ין שכר שנטען כי לא שולם ל "( בגהקבוצה"

 .₪ 9 

 10 טענות התובע בכתב התביעה

כדורגל   .2 שחקן  הינו  מזה  התובע  הנתבעת  בקבוצה  בהסכם שנים,    6המשחק   11שהתקשר 

 12. הסכם כאמור לא  27.8.2019חל מיום  , ה 2019/20לעונת המשחקים  העסקה עם הקבוצה  

 13 לותו. צורף לכתב התביעה מאחר שלטענת התובע הנתבעת מסרבת לג

 ₪14 ברוטו    2,500סך של  בהתאם להסכם, כך לטענת התובע, התחייבה הנתבעת לשלם לו   .3

 15 . (2020מרץ -2019לחודש במשך שבעת חודשי ההסכם )ספטמבר  

 16, במלואם  2020מרץ  -לטענת התובע, הנתבעת לא שילמה את שכרו עבור חודשים פברואר  .4

 17שכרו ללא הסכמתו. סך  מ  25%הפחתת  ואת תשלום חודש ינואר קיבל באיחור ניכר תוך  

 18 . (₪ ברוטו 5,985 )₪ נטו,  5,700הסכום הנתבע בגין רכיבים אלו הינו 

התובע   .5 טוען  כן  שכרו    בכך כי  כמו  את  לו  שילמה  לא  את  שהנתבעת  הפרה   19 הסכםהיא 

 20 ₪.   5,000גרמה לו לעוגמת נפש, ועבור כך הוא תובע סך נוסף של ו ההעסקה 

 21 . 106לושי שכר וטופס עוד תובע השחקן כי הקבוצה תמציא לו ת .6

 22 :ההגנהבכתב  הנתבעתטענות 

הסתרת  .7 תוך  הוגשה  התביעה  כי  וטוענת  התביעה,  בכתב  האמור  את  מכחישה   23הנתבעת 

 24 ניצול חסר תום לב של הנתבעת עצמה.   ותוךעובדות חשובות ומהותיות  

 25אר ומחצית חודש מרץ  שכרו של השחקן בגין חודש פברוהמחאה עבור  לטענת הקבוצה,   .8

 26,  מוכנהה  תקת הליגה על ידי ההתאחדות לכדורגל עקב מגפת הקורונה( הילהפס  )עד  2020

 27התבקש לסור למשרדי הנתבעת ולקחת את ההמחאה שהוכנה עבורו. אולם, כך והשחקן  

 28 לא הגיע ואף החל לטעון כי היא מסרבת לשלם לו את שכרו.השחקן לטענת הנתבעת, 
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 1  חו"ל ל   בל שכר מלא גם כאשר טסעוד נכתב כי התובע השמיט מתביעתו את העובדה שקי .9

הקבוצה קבלת  ללא   אימונים  אישור  החמצת  החסיר  ותוך  וכאשר  ללא    18,   2אימונים, 

 3 אישור, עקב לימודים שנרשם אליהם.  

 4, הרי שלטענת הקבוצה התקיימה בחודש דצמבר אסיפת שחקנים  להפחתת השכרבאשר   .10

 5,  25%ביופחת  , שכרם  ------------במסגרתה נמסר להם שבעקבות קיצוץ בתקציב המגיע מ 

 6וכל השחקנים הסכימו להישאר בקבוצה ולהמשיך לשחק בעבור השכר המופחת, למרות  

 7 אפשרות להשתחרר מהקבוצה ולעבור לקבוצה אחרת.  )לרבות התובע( ניתנה לשחקניםש

מול   .11 זכויותיו  את  למצות  התובע  התבקש  הקורונה,  מגפת  עקב  הליגה  הפסקת   8לאחר 

 9 הביטוח הלאומי.  

שאלו  מוסיפה   .12 הרי  כלשהם,  לכספים  זכאי  התובע  כי  ייפסק  לו  גם  כי  וטוענת   10הנתבעת 

כנגד החוב   וקיבל  לקבוצה  חב  שהתובע  מקוזזים  נעדר מעבודתו אצלה  הימים בהם   11בגין 

 12 .  מלא תמורתם שכר

הרי   .13 מחויבת,  היא  בהם  בתשלומים  עיכוב  היה  לו  גם  כי  הנתבעת  טוענת  הגנתה   13בשלהי 

הכספ בהעברת  מעיכוב  נבע  שיו"ר  שזה  ומכך  הקורונה,  מגפת  עקב  נהריה  מעירית   14ים 

 15 העמותה החותם על השיקים אינו בקו הבריאות. 

 16 הדיון המקדמי 

 17לאחר הגשת כתב ההגנה על ידי הנתבעת, הגם שזה הוגש באיחור בשל טענת הנתבעת לאי   .14

 18 המצאת כתב התביעה, קבעתי דיון מקדמי בנוכחות הצדדים.

הצטמצמו   .15 המקדמי  הדיון  ביהפלובמהלך  הקיימות  הצדדים.גתאות  להגיע  ני  ן   19סיונות 

מוסכמת ולפיכך  לפשרה  יפה,  עלו  הגשת לא  של  בדרך  ההליך  ניהול  המשך  על  הוריתי   ,20 

 21 תצהירים ושמיעת הוכחות. 

 22 דיון הוכחות

שלו .16 יחיד  תצהיר  הגיש  תצהיר   ,התובע  את  הגישה  והנתבעת  של  יהמטעמו,   23מנהל  ם 

 24נערך דיון הוכחות  לאחר הגשת התצהירים  קבוצה.שחקני ה Cו   Bשל ה"ה ו, Aהקבוצה מר 

 25 ובסיומם הוריתי על הגשת סיכומים מטעם הצדדים.   ,שהתייצבו בו העידו כל העדים

 26 לא התייצב לדיון ההוכחות, הוצא תצהירו מתיק הבוררות.  C  יוער כי מאחר ומר .17

 27 טענות התובע בסיכומיו

 28 התובע חוזר על האמור בכתב התביעה.  .18

 29עסקה עליו חתם הובא לעיונו רק עם הגשת תצהירי הנתבעת, התובע מדגיש כי הסכם הה  .19

 30מהוות הוכחה לכך שהנתבעת    Aטוען כי התכתובות שצורפו בינו לבין מנהל הנתבעת מר  ו

 31 התחמקה מדרישות התובע, ועוד ניסתה להאשים אותו בכך בחקירתו. 
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בדבר   .20 טענתו  על  חוזר  הקבוצההפחתת  התובע  בין  שנעשתה  השיחה  כי  ומבהיר   1  השכר, 

השכר  ואילו  ינואר,  בחודש  נעשתה  השכר  קיצוץ  על  להם  הודיעו  במסגרתה   2לשחקנים 

מהופחת   כבר  נובמבר,  שכר  רטרואקטיבית  בחודש  שהתשלום  חודש  רק  התקבל   3בגינו 

כי   הדגשה  תוך  ומכאן  תנעשההפחתה  ינואר,  השחקן  בהסכמת  שלא   4  . תחוקישאינה  ה 

 5פברואר  עת לתת לו עבור חודש  ההמחאה שהתכוונה הנתבש  העובדה טוען עוד כי  התובע  

 6  הוא  הפחתה, מעידה שהקבוצה ידעה כי₪, כלומר, ללא    2,412  סך שלעל  משוכה  ה  תהי

 7 . לא הסכים לביצוע ההפחתה

כי   .21 לתובע  הודיעה  המשפטיים  ההליכים  טרם  כי  ציינה  שהנתבעת  העובדה  כי  נכתב   8עוד 

 9, מהווה הודאת  2020מרץ -בחודשים פברואר סוף את ההמחאה בגין עבודתואעליו לבוא ול 

 10, ובכל זאת עד למועד כתיבת הסיכומים לא העבירה הנתבעת סכום זה  בחוב זה  בעל דין 

 11 לתובע.  

 12נטען, כפי שעלה אף בדיון הקדם ודיון ההוכחות אך לא נכתב בכתב התביעה, כי התובע    כן .22

התשלום   את  התנה  זה  אך  ההמחאה,  את  לאסוף  כדי  הנתבעת  מנהל  של  לביתו   13הגיע 

 14 תובע על מסמך היעדר תביעות.  בחתימת ה

למוסד   .23 דיווחה  לא  הנתבעת  כי  נטען  הקורונה,  מגפת  עקב  הליגה  להפסקת   15בהתייחס 

 16  2020לביטוח לאומי על יציאתו של השחקן לחל"ת ומשכך לא קיבל שכר עבור חודש מרץ  

 17 מהמוסד לביטוח לאומי. 

טוע .24 כך  שאלו,  הרי  התובע,  של  היעדרויותיו  בדבר  הנתבעת  לטענות  היו  באשר  התובע,   18ן 

 19קיבל אישורים לכך, לטענתו. עוד נטען כי  וידועות לנתבעת עת שיחק אצלה תקופה ארוכה  

 20ככל שההיעדרויות האלו לא היו מאושרות הייתה מעמידה אותו הקבוצה לדין משמעתי,  

 21אך תרחיש מאין זה לא קרה, ועובדה זו מהווה הוכחה להסכמתה של הקבוצה להיעדרות  

 22 התובע.  

מסכ .25 ללבסוף  חייבת  אותם  הסכומים  את  התובע  וטוען    ום  מהסכום  הנתבעת,   23בשונה 

 24  ₪ כולל ריבית והצמדה  9,510חייבת לו סך של  כי הנתבעת  ,  שנתבע על ידו בכתב התביעה

 25וכן עבור השכר שלא   2019דצמבר    -בגין הסכומים שקוזזו ממשכורתו בחודשים ספטמבר

 26    ₪ בגין עוגמת נפש. 7,000, וסך נוסף של  2020מרץ -שולם עבור פברואר 

 27 ה בסיכומי הנתבעתטענות 

כי   .26 בתביעתה  האמור  על  חוזרת  היה  הפחתת  הנתבעת  נובמבר  מחודש  החל  התובע   28שכר 

וכולם אישרו את   כוללת לשחקנים  נערכה שיחה  וכי   29, כולל  ההאמור   ההפחתהבהסכמה, 

מסכים   . התובע אינו  כי  התובע  הודיע  הקבוצה,  מנהל  לעמדת  כך  ינואר,  בחודש   30רק 

ממשכורתו.  הפחתה  ל שהופחתו  הכספים  את  לקבל  הנתבעתוביקש   31של עדותו    ,לטענת 

בדבר   השיחה  לפיה  והעובדה ההפחתה  התובע  שקרית,  עדות  הינה  בינואר   32בוצעה 

ינואר   מחודש  המופחת  השכר  את  רק  תבע  החודשים גם  ולא    2020שבתביעתו   33עבור 

 34 .ה על דעתותהישההפחתה  מהווה ראיה לכך  2019  דצמבר-נובמבר
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שהצדדים  .27 הרי  מעבודתו,  נעדר  בהם  ימים  עבור  גם  לו  ששולם  השחקן  לשכר   1באשר 

בכך  אין  הנתבעת  לטענת  מקרה  בכל  אך  באישור,  היו  מההיעדרויות  חלק   2חלוקים האם 

 3 כדי לשנות מהמסקנה כי התשלום עבור ימים אלו היה ביתר. 

בוצ .28 ביתר  המועדון, התשלום  מנהל  של  כפי שעלה מעדותו  כי  הוסבר  טעות  עוד   4ע מחמת 

 5לתובע  שמקורה בהנהלת החשבונות, ולא היה בכך כדי להביע את הסכמת הנתבעת לשלם  

 6 עבור היעדרויותיו.  

ביניהם,   .29 ההעסקה  הסכם  הפרת  מהוות  השחקן  של  היעדרויותיו  כי  טוענת   7הנתבעת 

 8 ומבצעת חישוב כספי מהו לדידה הסכום אותו חב לה השחקן. 

ב .30 אסורה  חזית  להרחבת  טוענת  ביהנתבעת  בין  -כתבי  הפער  לאור  זאת  התובע,  של   9הדין 

 10הסכום הנתבע בכתב התביעה לסכום שנתבע בסיכומים. טענה זו נטענת גם לעניין טענת  

 11השחקן בדבר אי הוצאתו לחל"ת, התניית קבלת ההמחאה על ידי השחקן ממנהל הקבוצה  

 12 בחתימה על מסמך היעדר תביעות ועוד.

 13ע אכן זכאי לשכרו עבור חודשים פברואר ומחצית  לטענת הנתבעת, גם אם ייפסק כי התוב  .31

 14, הרי מסכום זה יש לקזז את הסך שהוא חייב לנתבעת בגין הפרת ההסכם על 2020מרץ  

שלא  הבוררות  הליך  התמשכות  בגין  להוציא  הנתבעת  על  שהיה  הסכומים  את  וכן   15ידו, 

 16 לצורך.  

 17 דיון והכרעה

 18 הצדדים אינם חלוקים ביחס לעובדות כדלקמן:  .32

 19, בעבור שכר  2019/20נחתם בין השחקן לקבוצה היה לעונת המשחקים  ההסכם ש  .א

 20 ₪ ברוטו.  2,500חודשי של 

מרץ   .ב בחודש  הקורונה  מגפת  בשל  הליגה  להפסקת  עד  בקבוצה  שיחק   21השחקן 

2020 . 22 

פברואר .ג בחודשים  הנתבעת  אצל  עבודתו  עבור  תשלום  קיבל  לא   23מרץ  -השחקן 

2020 . 24 

 25 השחקן לא קיבל תשלום עבור חודש מרץ מהמוסד לביטוח לאומי.   .ד

 26לאור התשתית העובדתית המוסכמת, ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועדיהם, ישנן   .33

בהן להכריע  שיש  פלוגתאות  לכך,  ארבע  אדרש  טרם  אך  החזית  בטענת    אכריע,   27הרחבת 

 28 .שנטענה על ידי הנתבעת

 29מרץ  -בע את שכרו המלא בגין חודשים פברואר תבכתב התביעה  כפי שפורט לעיל, התובע   .34

 30, בסך של 2020משכרו בגין חודש ינואר  שהופחת  ואת הרכיב    ₪ כ"א,   2,500, בסך של  2020

"ובסה"כ    700 סעיפים  ₪5,700,  )ראו  התביעה(  9-10  ₪"  מטעמו,  ב.  לכתב   31תצהיר 

את  שינה  סיכומיו  וב גם  תביעתו,  התובע  שותבע  בחודשימשכרו    הופחתוסכומים   32ם גם 

סעיף  .  2019דצמבר  -נובמבר )ראו  התובע  טוען  בסיכומים(  )וכן   33לתצהיר    10בתצהירים 
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חייבת   נותרה  הנתבעת  כי  הראשית(  של  העדות  בסך  )במקום    9,056לו שכר   ₪5,700    ₪1 

 2 כאמור בכתב התביעה(.  

כי   .35 טען  עת  חישובית,  טעות  נפלה  ובסיכומיו  בתצהיר התובע  כי  אעיר  הסדר הטוב   3למען 

שילמ  סך  הנתבעת  לו  בסעיף    8,444ה  הסכומים  בעוד שמסיכום  כי    ₪10,  עולה   4לתצהיר 

זו מסבירה חלק מן הפער בין    10,254הנתבעת שילמה לתובע סך של    ₪5. טעות חישובית 

 6 הסכום שתבע התובע בכתב התביעה לזה שתבע בתצהירים ובסיכומים מעמו. 

 7ללא  גם את רכיביו,  השכר, כמו    בגין הפרשיהתובע שינה את הסכום הנתבע  מכל מקום,   .36

אסורה,   חזית  בהרחבת  מדובר  ומשכך  תביעה,  כתב  לתיקון  בקשה  מקבל  שהוגשה   8ואני 

 9 . בסוגיה זו את טענת הנתבעת 

 10 משכרו  25% הפחתתלהאם ניתנה הסכמת התובע  

כי    .37 להוכיח  הנתבעת  בידי  עלה  לא  כי  קובע  אני  הצדדים,  עדויות  את  ששמעתי   11לאחר 

ל הסכים  ב  הפחתתהתובע  קוהרנטית,  .  25%-שכרו  היתה  זו  בסוגיה  השחקן  של   12עדותו 

השחקן   עדות  גם  כץ.  מר  עם  המסרונים  בחילופי  גם  לא  Bונתמכה  הקבוצה,  מטעם   ,13 

 14לא העיד )פוזיטיבית( שהתובע הסכים להפחתה באסיפת    B  מסייעת לה, שכן לא רק שמר

 15  הקבוצה, אלא שגם במסגרת החקירה החוזרת, שנשאל אם התובע היה באסיפת הקבוצה

 16היית אתה?" )עמ'    –)התובע, ר.ח.(    X"  פנה הוא עצמו לתובע בשאלה בה נדונה ההפחתה  

 17לא    –(, ואף הוסיף "אני לא זוכר שחקנים כל אחד ואחד". כלומר  15לפרוטוקול, שורה    22

יכל לאשר שהתובע   לא  כלל  הוא  הסכים להפחתה באסיפה,  טען שהתובע  לא   18רק שהעד 

 19 בכלל נכח באסיפה. 

 20)רבע!(    25%פה מקבוצה המבקשת משחקניה להפחית באופן גורף סך של  יתרה מכך, מצו .38

זו. הקבוצה    21משכרם, להחתים אותם על מסמך מתאים המאשר את הסכמתם להפחתה 

מר   מטעמה,  והעד  כן,  עשתה  )עמ'  Aלא  בחקירתו  במפורש  זאת  אישר   22לפרוטוקול    38, 

 23 (.8-25ישיבת ההוכחות, שורות 

הס .39 לא  התובע  כי  קובע  אני  של  משכך,  להפחתה  תבע   25%כים  והתובע  מאחר   24משכרו. 

ינואר  רכיב זהב  ₪ בגין ההפחתה   700בכתב התביעה סך של    25, אני פוסק לו  משכר חודש 

 ₪26    1,400דצמבר )בסך של  -נובמברסכום זה במלואו. את ההפחתה מהשכר בגין החודשים  

 27שפסקתי    נוספים( אין בידי לפסוק לתובע, בהיות התביעה להם משום הרחבת חזית, כפי

 28 לעיל. 

 ₪29, שאין   2,500בנוסף, אני פוסק לתובע את מלוא רכיב השכר בגין חודש פברואר, בסך של  .40

של   שיעור  הפחתת  ללא  לו,  שולמו  שלא  ניתנה  25%חולק  לא  כי  קביעתי  לאור   30  מהם, 

 31 הסכמת השחקן להפחתה זו. 

 32 האם זכאי התובע לשכר עבודה עבור כל חודש מרץ 

 33  116-19/20תנהלו בפניי בעבר, ביניהם תיק בוררות מספר  כבר קבעתי בתיקים שונים שה  .41

 34 .  15.3.2020כי תאריך סיום הליגה בשל מגפת הקורונה הינו יום 
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יציאתו   .42 על  דיווחה  לא  הנתבעת  המקדמי,  בדיון  לראשונה  הועלתה  אשר  התובע,   1לטענת 

מרץ   חודש  עבור  שכר  קיבל  לא  הוא  שכך  ומכיוון  זו  .  2020לחל"ת  לטענה  בהתייחס   2גם 

 3 טענה הנתבעת כי מדובר בהרחבת חזית אסורה.

אסורה .43 חזית  בהרחבת  מדובר  כי  הנתבעת  טענת  עליי  התובע    .מקובלת  מחקירת   4בנוסף, 

הגשת ע לצורך  נדרשים  טפסים  למלא  ו/או  לחתום  לנתבעת  בדרישה  פנה  לא  כלל  כי   5לה 

זה,   בורר  לפסק  קשר  וללא  מקום,  מכל  למל"ל.  יחדתביעה  לפעול  לצדדים  ממליץ   6  אני 

 7 . בגין תקופת החל"ת לצורך מיצוי זכויותיו של השחקן מול המוסד לביטוח לאומי

 8לאור קביעתי מעלה, ותאריך הפסקת הליגה כאמור, אני פוסק כי הנתבעת חבה בתשלום   .44

מרץ   חודש  מחצית  בגין  לתובע  ההפחתה  ,  2020שכר  קבעתי    25%שלבשיעור  ללא   9שכבר 

 10 ₪.   1,250ידי התובע, בסך של על  לא הוסכמה מעלה כי 

 11 האם נדרש התובע לחתום על מסמך היעדר תביעות

 12, איני נדרש לשאלה זו,  2020מרץ  -בהינתן שכבר פסקתי לתובע שכר בגין החודשים ינואר .45

חזית   בהרחבת  מדובר  כי  הנתבעת  טענה  התובע  של  זו  לטענה  ביחס  גם  כי  אעיר   13רק 

 14 אסורה.  

 15 ות נטענים של התובע האם זכאית התובעת לקזז בדיעבד כספים בגין ימי היעדר

בתשלום   .46 חבה  היא  כי  יוכרע  לו  גם  כי  הנתבעת  טוענת  בסיכומיה  והן  ההגנה  בכתב   16הן 

 17ימי עבודה אצלה ללא    26לתובע, הרי שקמה לה זכות קיזוז הנובעת מכך שהתובע החסיר  

 18, הפר את הסכם , הגם אם רק לחלקםע לאימונים ללא אישורוב אישור. בכך שלא הגיע הת

 19 ₪.   4,412לתחשיב שצורף לסיכומים, הוא חב לה סך של  ההעסקה ובהתאם

האישורים   .47 את  קיבלו  שאלו  טוען  זה  שכן  התובע,  היעדרויות  בעניין  חלוקים   20הצדדים 

בעיניי   תמוהה  כן  כמו  באמצעות  הטענה  הנדרשים.  מסודר  באופן  המתנהלת  קבוצה   21כי 

 22 . "מחמת טעות"הנהלת חשבונות, משלמת ביתר לשחקן שלא מגיע לאימונים 

 23יתרה מכך, הקבוצה טענה להיעדרויות של השחקן בתאריכים שונים בחודשים ספטמבר,  .48

)שמסתבר  ולמרות ההיעדרויות הנטענות הנמשכות  ודצמבר. מאידך,  נובמבר,   24אוקטובר, 

 25שהנתבעת טרחה לרשום לפניה(, אין ולא הוצגה בפני כל פניה של הנתבעת בתלונה כלשהי  

 26על השלמה של הנתבעת עם ההיעדרויות    לכל הפחותהעיד  לתובע בעניין זה, באופן שיכול ל

 27 להוות תמיכה בגרסת התובע כי נעדר בהסכמת הנתבעת ובהרשאתה. בדיעבד, או אף 

לתובע   .49 חבה  היא  אותו  מהתשלום  לקזז  לזכותה  הנתבעת  טענת  את  דוחה  אני   28משכך, 

 29 עדרויות נטענות של התובע מאימוני הקבוצה.יסכומים בגין ה

 30 

 31 

 32 ע פיצוי בגין עגמת נפש האם מגיע לתוב
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 1ות שהונחו לפניי, הנני נדרש לשאלת עוגמת הנפש לה  א לאחר שדנתי ופסקתי בכל הפלוגת .50

נפל אכן  כי  לפניי  הוכח  השחקן.  הנתבעת,  לא מעטים  ם  מיפג  וטען   2  החל מאיבהתנהלות 

 3משכרו   25%מוסכמת של  א  , דרך ביצוע הפחתה לחוזה ההעסקה כדיןשל  המצאה לשחקן  

 4לה באי תשלום שכר עבודה בגין חודשים פברואר ומחצית חודש מרץ, שאף של השחקן, וכ 

 5 . בוצה לא חלקה על כך שהגיע לשחקןקה

שהשחקן  משכך,   .51 סובר  הפיצוי  אני  גובה  את  מעמיד  אני  נפש.  עגמת  בגין  לפיצוי   6זכאי 

 7 .  ₪ 3,500שתשלם הקבוצה בגין עגמת הנפש שהסבה לשחקן על סך של 

 8 החלק האופרטיבי 

 ₪9    2,500,  ₪2020 בגין חודש ינואר    700)  ש"ח ברוטו   4,750לתובע סך של    הנתבעת תשלם .52

 10, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית  (₪2020 בגין חודש מרץ    1,250,  2020בגין חודש פברואר  

מיום   החל  בפועל.  1.4.2020כדין  לתשלום  נטו,    ועד  בערכי  יבוצע  לשחקן   11התשלום 

לחו מתאימים  שכר  תלושי  לשחקן  תמסור  הרלוונטייםוהקבוצה  ליום  דשים  עד  והכל   ,12 

1.12.21 . 13 

 14סך  ₪ בגין עגמת נפש,    3,500  סך של  תשלם לתובע הנתבעת  ,  לעיל  52לאמור בסעיף    בנוסף .53

 15  -₪ )כולל מע"מ( בגין שכ"ט עו"ד    1,700, וסך של  הוצאות הבוררות  כהחזרש"ח    1,800של  

 16ואם לא ישולם עד    1.12.21ישולם אף הוא עד ליום    ם זהסכו.  ₪  7,000ובסך הכל סך של  

 17 הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק זה ועד לתשלום בפועל.   ישאלמועד זה 

 18 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן: 2,250שכר טרחת הבורר בסך של   .54

 19 ישולם מהפיקדון.  -ש"ח בתוספת מע"מ  750סך של  •

של   • מע"מ    1,500סך  בתוספת  ידי    -ש"ח  על  ישא   .הנתבעתישולם  והתובע   20  היה 

זה חלקו    –  בסכום  או  ליום    -כולו  עד  האמור  הסכום  את  הנתבעת  לו   21תשיב 

 22בוררות  -שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק ,  1.12.21

 23 זה ועד לתשלום בפועל. 

 24 

 25 , בהיעדר הצדדים.3.11.21ניתן היום: 

 26 

           ______________ 27 

 28 , עו"ד--------             

 29 בורר                      


