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 ______________   התובע:  

 _ ______________באמצעות עו"ד                              

 

   –נגד  -   

 ______________   הנתבעת: 

   _________________ע"י עו"ד                              

 

 פסק דין      

וזאת    ,טענתו, בגין משחקו עבורהבתיק זה תובע התובע מן הנתבעת, סכומים שונים, המגיעים לו ל .1

"ההסכם"(. חשיבות ההסכם, לעניין  -)להלן 8.2.21ועל פי הסכם שנחתם בין הצדדים ביום   מכח

תיק זה ולהכרעה בו, הינה רבה ולמעשה אף מכרעת. אולם למרבית הצער, ולמרות טעוני הצדדים  

בתיק, וההתייחסות אליו ולתנאיו,  ההסכם לא הוגש לתיק, ואינו מצוי לפני, ככלי שיכול לסייע  

 סוגיות שבמחלוקת.   בהכרעה ב

לפיה היה על הנתבעת    ,, ניתנה החלטה24.8.21בישיבה המקדמית בתיק זה, שנתקיימה ביום  .2

, בגין  להעביר תוך שבוע, מהמועד האמור עותק מההסכם לב"כ התובע, וזאת יחד עם תלושי השכר

נ"ל לא  תקופת משחקו של התובע עבור הנתבעת. כעולה מחומר הראיות וסכומי הצדדים, דבר מה

   נעשה, והטיעונים והטענות לגבי ההסכם ותוכנו, נותרו בבחינת דברים בעלמא. 

₪  7,700נתברר כי אין מחלוקת בין הצדדים, כי סך במהלך ישיבת הדיון המוקדם, האמורה לעיל,  .3

, פסק  24.8.21מגיע מן הנתבעת לתובע, ומבלי לפגוע בכל טענה אחרת של מי מהצדדים, ניתן ביום 

י על סכום זה, כאשר פסיקת ההוצאות בגין פסק חלקי זה, נותרה סוגיה לעסוק בה  דין חלק

 במסגרת פסק זה. 

בעקבות ההחלטה שניתנה בדיון המוקדם, ובהתאם לה, הגישו הצדדים עדויותיהם בתצהירי   .4

נתקיימה ישיבה בתיק זה, לצורך חקירת המצהירים על תצהירי   27.10.21עדות, וביום 

ותיהם. בראשית ישיבה זאת, הושגה הסכמה דיונית, לפיה ויתרו הצדדים על שלב החקירות  י עדו

 ות הצדדים תוגשנה בדרך של סכומים בכתב, וכך אכן נעשה. הנגדיות, והוחלט כי טענ 

היתה להסדיר את משחקו של   ,הם בהסכםי למעשה אין חולק בין הצדדים, כי ההתקשרות בינ .5

התובע טוען כי   ₪. 11,000התובע בשורות הנתבעת למשך שלושה חודשים בלבד, ובשכר חודשי של 

לתצהיר עדותו הראשית(. הנתבעת    6יף ₪ לחודש נקבע כשכר נטו )סע  11,000השכר האמור,  

(.  _______לתצהיר עדות מר  11מאידך טוענת כי: "בהסכם לא נקבע כי הסכומים נטו" )סעיף 
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מה היו תנאי שכר אלה. משלא מלאה הנתבעת, ולא המציאה   --------אולם סתם ולא פירש מר 

, אין לה  24.8.21ום ההחלטה מי לעשות את ההסכם, ואף לא את תלושי השכר, שפי שהורתה לה  

אלא להלין על עצמה בענין המסקנה שמדובר היה בשכר נטו. יתרה מזאת. בתצהירו האמור של  

אומר המצהיר: "התובע קיבל שכר שכר בגין עבודתו בחודש הראשון סך   9בסעיף  ------ מר 

ודשי  ₪". לאור כל האמור, אני קובע כי שכרו המוסכם של התובע בגין כל אחד משלושת ח 11,000

 . נטו ₪ 33,000 ₪, ובסה"כ  11,000ההתקשרות, בין הצדדים, היה 

שתי סוגיות נותרו למעשה במחלוקת בין הצדדים, בענין יתרת המגיע לתובע. סוגיה אחת היא   .6

כמה שולם לתובע על חשבון שכרו. הסוגיה השניה היא האם הסכים התובע בדיעבד להפחתה  

 .   כלשהיא מסך כל התשלום שהוסכם מלכתחילה

בסוגיה של סך כל התשלומים ששולמו לתובע ע"י הנתבעת, קיימות גרסאות שונות של הצדדים.   .7

₪ נטו, ולכן כי נותרה התבעת חייבת   14,200( כי קיבל בסך הכל סך  9התובע מעיד בתצהירו )סעיף 

( כי התובע  9)סעיף   --------₪ שכר נטו. הנתבעת טוענת בתצהירו האמור של מר  18,800לו סך 

₪, ועבור החודש השני  שכר מופחת )על דבר  11,000ל שכר עבור החודש הראשון בסך קיב

   ₪. ₪18,700, ובסה"כ  7,700ההסכמה הנטענת להפחתה, יורחב להלן( בסך 

לא ניתן לקבל את גירסת התבעת לענין זה. משהודתה הנתבעת בקיומו של ההסכם, ומשנקבע כאן   .8

₪ נטו, הרי שעובר אליה הנטל להוכיח    33,000ובע היה לת  כי חובה הכולל )ולו רק מלכתחילה( 

₪ בלבד, היה על הנתבעת   14,200כמה שלימה על חשבון חוב זה, כאשר התובע מודה בקבלת סך 

,  הנתבעת בנטל זה לא עמדה .₪ 18,700- להוכיח את תשלום יתרת הסכום עד לסך הנטען על ידה

, כדי להטות את הכף  שהוגש על ידה לתיק זה()ותצהיר זה הינו כל  שכן אין בתצהירה של הנתבעת

כנגד תצהירו של התובע בענין זה. לא הוצגה בפני כל ראיה בדבר בצוע התשלום האמור, ו/או  

בדבר קבלתו ע"י התובע. ניתן היה לצפות )ואף חובה לצפות(, שתשלומי קבוצה לשחקניה יעשו  

חשבונותיו, לרבות תשלומיו  וכמתחייב מגוף המנהל   ,בדרכים מקובלות ומתועדות בהתאמה

₪, שלמה    33,000בצורה מסודרת ומקובלת. אי לכך אני קובע שעל חשבון הסכום המוסכם של  

 ₪ בלבד.  14,200הנתבעת לתובע סך 

לתובע. על פי טענה זאת הוסכם בין הנתבעת  אולם טענה נוספת מעלה הנתבעת, בדבר יתרת חובה  .9

מהשכר המוסכם. הראיה הכתובה   30%שכר בשיעור לתובע, כמו גם עם יתר שחקניה, על הפחתת 

"מסמך ההפחתה"(. במסמך ההפחתה  - היחידה בנושא צורפה דוקא ע"י התובע לתצהירו )להלן

ומעבירים אותו )דהיינו מסכימים   ,משכרם נטו 30%אמנם נכתב כי השחקנים מסכימים להפחתת 

לתשלום   שהתקיימו קמה זכותם, כי יהיה( למענק. אולם מחלוקת נפלה בין הצדדים לגבי התנאי

תנאי שלא  -המענק. לגירסת הנתבעת התנאי היה העפלת הנתבעת לליגה הלאומית בתום העונה

  גירסתנתקיים. לטענת התובע התנאי היה העפלת הנתבעת למשחקי  הפלייאוף בתום העונה. ל

וכך היה אמור בנוסח   ,בעת החתימה אכן התנאי היה העפלה למשחקי הפלייאוף , אכןהנתבע

טיפקס   )ואכן תיקוני סתיקנה בטיפק ,על דעת עצמה ,המודפס של מסמך ההפחתה. אולם הנתבעת

כך שהתנאי הפך להיות העפלה לליגה    , את המסמך,ותוספת בכתב יד נראים על פני המסמך(

   הלאומית.

מסמך ההפחתה, אין צורך להכריע בין שתי הגירסאות האמורות, שכן אין   לצורך ההכרעה בנושא .10

שחקנים נוספים( כלל לא חתם על מסמך זה,  לושהגם שכמו מחלוקת בין הצדדים שהתובע )

התובע בעדותו, כי   ולגירסתו לא חתם עקב אי הסכמתו להפחתה האמורה. מקבל אני את גירסת
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ל תנאי העסקתו. אינני יכול לקבל את טענת הנתבעת  לא הסכים לנסיון לשינוי חד צדדי זה ש

לפיו התובע "התנהג לפי ההסכמות עם שאר השחקנים". העובדה   ,------- יר מרצה לת 14 בסעיף

מכח הסכם   , שהתובע המשיך במילוי המוטל עליו על פי הסכם שנחתם איתו, אינו מעידה על ויתור

סת את תביעתו כאן, שכן אין חולק בין  ההפחתה עליו לא חתם, אל נהפוך הוא: עובדה זאת מבס 

 הצדדים שהתובע מילא אחר כל שהוטל עליו מכח ההתקשרות בין הצדדים. 

₪ נטו, סכום המתקבל מחשוב השכר   18,800אי לכך אני קובע כי לתובע מגיעה יתרת שכרו בסך  .11

לאחר   ₪, שהוא הסכום שקבעתי ששולם. ₪14,200, ולאחר הפחתת הסך  33,000הכולל בסך 

יתרת הסכום שעל הנתבעת לשלם לתובע בגין  ₪(  7,700פחתת הסכום נשוא פסק הדין החלקי )ה

  ₪. 11,100שכרו הינה 

אין אני רואה מקום לפסוק את הסכומים שנתבעו בגין דמי הודעה מוקדמת, שכן ההסכם, גם  .12

וק  היה לפרק זמן קצוב של שלושה חודשים ותו לא. אין אני רואה מקום לפס  ,לגירסת התובע

 תשלום בגין ימי חופשה, לאור תקופת ההתקשרות האמורה.

אשר לסכום הנתבע בגין חסרון כיס עמוק, לא מצאתי תימוכין לכך בתצהירו של התובע, ואיני   .13

 רואה מקום לפסוק בראש נזק זה.

שונה המצב לגבי הנושאים: אי מסירת הודעה לעובד על תנאי ההעסקה, ואי העברת תלושי שכר   .14

אים אלה הוסיפה הנתבעת חטא על פשע )מטפורית גרידא כמובן(. לא די שלא מילאה  כחוק.  בנוש

, ולא מסרה לו  חובתה "בזמן אמת", ולא מסרה לתובע את ההסכם שנחתם, לאחר חתימתואחרי 

את תלושי השכר מידי חודש בחודשו, אלא הנתבעת התמידה במחדליה אלה ולא עשתה כן, גם  

לאחר שקילת כל האמור כאן,   , המחייבת אותה לעשות כן.24.8.21החלטה ביום הלאחר שניתנה 

 ₪.  7,500אני מוצא לנכון לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויים בסך 

15.   -------------------------------------------------------------------------------   

 אשר על כן נפסק כדלקמן:  .16

₪ נטו.    11,100בסך הנתבעת תשלם לתובע, באמצעות בא כוחו עוה"ד אוהד כהן, יתרת שכר  .א

החל  , 5%בשיעור  , לא מצטברת ,ם מהיום, וישא ריבית חודשיתמי י  30סכום זה ישולם תוך 

 למועד תשלומו בפועל. , ועד  2021ביולי   20מיום 

סכום זה ישולם   ₪. 7,500סך הנתבעת תשלם לתובע, באמצעות בא כוחו עוה"ד אוהד כהן,  .ב

ועד למועד   ,2021ביולי   20ימים מהיום, וישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מיום   30תוך 

 תשלומו בפועל. 

, 106טופס הנתבעת תמציא לתובע, באמצעות בא כוחו עוה"ד אוהד כהן, תלושי שכר ו .ג

  30בע עבור הנתבעת. טפסים אלה יומצאו תוך והמתייחסים. לשלושת חודשי עבודתו של הת

 ₪ נטו.  11,000התלושים יהיו כאמור לפי שכר חודשי בסך   .ימים מהיום

 . ___________________________________________  .ד

₪, ששולם על ידי   1,800, באמצעות בא כוחו עוה"ד אוהד כהן,  סך הנתבעת תשלם לתובע .ה

סך כל .  ששילם התובע ₪   החזר הוצאות הבוררות 4,293למוסד לבוררות, וכן סך   התובע,

סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית  ₪.  6,093שתשלם הנתבעת בסעיף זה הינו סכומים ה

 , ועד למועד התשלום בפועל.2021ביולי   20כחוק, החל מיום 
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ימים מהיום, שכ"ט   30כן תשלם הנתבעת לתובע, באמצעות בא כוחו עוה"ד אוהד כהן, תוך  .ו

רשי הצמדה וריבית כחוק, החל  ומע"מ כחוק. סכום זה ישא הפ  ₪ 5,000בסך  עו"ד התובע, 

 מהיום, ועד למועד תשלומו בפועל. 

 . בהעדר הצדדים ובאי כוחם  2021בדצמבר  27ניתן היום 

 

 

        _____________________ 

   בורר  -, עו"ד------------             


