
 1 02/91-85תיק בוררות                            של ולגישור  המוסד לבוררות 

 2 , עו"ד תגר עמיאלבפני הבורר                              ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3 

 4 

 5 

 6 לאקזחי לארה :בעוהת

 7 אוהד כהן עוה"ד ע"י ב"כ                         

 8 ,   2רחוב השונית 

 9 הרצליה פיתוח 

 10 

 11 –נגד  -

 12 

 13 ה בייט ינב ןושמש :תתבענה

 14 ר גנוא קרבעוה"ד ע"י ב"כ                         

 15 ,   7 לצרהרחוב 

 16 הינתנ

 17 

 18 

 19 סק בוררות פ

 20 

 21 הקסע ה יאנת תרדסהל הפ לעב  םכסה תועמשמ – אובמ

 22 ם ירבדה  םוכיס  תא   םילעמו  םיחרוט  ויה  םי דדצה  םא  םלועל  האב  התיה  אל  וז  תוררובש  הארנ .1

 23  קחשי  אל  –  רבוד מ   הגיל  וזיאב  הנשמ  אלו   –  ןקחשש  תעה  עיגה  יכ  י נרובס  .בתכה  לע  םהניב

 24  ם י רומא  םירבדה   .םידדצה  ינש  י"ע  םתחנש   בתכב  םכסהב  ושבוג    ויא נת  ירקיעש  ינפל  הצובקב

 25 ה צובק ןיב .דבלב תואצוה רזחהל יאכז ןקחשה וב םוקמ וא "ספא הזוח"ב רבודמה וב בצמב םג

 26לעבודה )תנאי עבודה ובד ולמועמד  ה לעהודעחוק    יפ  לע  .מעביד-שוררים יחסי עובד  ןקחש  ןיבל

תשס"ב  והליכי לעבודה(,  וקבלה   27  לע  ןקחשל  עידוהל   הצובק  לע  ,("קוחה"  :ן להל)  2002-מיון 

 28 ק וחל (א)2 ףיעסב םייונמה הדובעה יאנת לולכמ םיללכנ וב םכסהל ומיע עיגהל וא ותדובע יאנת

הקנותל  .םיוולינה  םילאיצוסה  םיאנתהו  רכשה  םולשת  דעומ  ,ורכש  םהניבו לעובד ת   29ודעה 

ופרט הודעה  )צורת  עבודה(  תשס"ב)תנאי   30  י א נת  לע  דבועל  ה עדוה  חסו נ  םיפרוצמ  ,2002-יה(, 

 31 .ותדובע

 32 : ןמקלדכ עבוק  ,2011 תנשב ןקתוהש ,"טל ההוכחה בהעדר הודעהנ"  ותרתוכש קוחל א5 ףיעס .2

ש סעיף  בתובענה  לפי  מהעניינים  עניין  במחלוקת  שנוי  שבה  מעסיקו  נגד  עובד   33, 2ל 

 34, בכלל 3או  1יק לא מסר לעובד הודעה שהוא חייב במסירתה כאמור בסעיפים  והמעס

 35, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק בדבר העניין השנוי במחלוקתו לגבי אותו עניין,  א

ב  ובלבד לרבות  עניין,  באותו  טענתו  על  העיד  הראיות שהעובד  פקודת  לפי   36תצהיר 

 37 .1971-]נוסח חדש[, התשל"א



2 

 

 

 1  ת נ תינש  ךכל  תמר וג  בתכב  טרופמ  םכסהב   ר שקתהל  ו א  העדוה  ןתי ל  ה בוחה  ת רפה  ,ןכ  םא .3

 2  ש י גמש  העיבתב  רב ודמה  ללכ  ךרדבש  ףא  ,קי סעמה  תסרג  ינפ  לע  דבועה   תסרגל  תיתייאר  תופידע

 3   ."היארה וילע ורבחמ איצ ומה" ליגר ןפואבו דבועה

 4  ת וררובל דסומב גה נ הצובק ןיבל םינמאמ/םי נקחש ןיבש תועיבתב החכ והה לטנ ךופיה יכ ןייוצי .4

 5 " דודיע"  יכ  עבקנ  וב  ,155  –  98/99  קיתב  14.9.99  םוימ  תוררובה  קספמ  דוע  (זאד  ומשכ)

 6 ן מאמ/ןקחשה  לע  החכוהה  לטנ  תלטה  ךרד  לע  השעי  ,בתכב  םכסה  תכירע  לע  דיפקהל  תוצובקה

 7 .(71 -05/06 -ו 51 -02/03 ,24 -99/00 םיקיתב  תוררובה יקספ םג הארו)

ששחקן .5 פעם  בכל  שלא  מע/מובן  בעל  מאמן  ההסכם  תוכן  בדבר  טענות  לבין  לים  שבינם   8פה 

 9הקבוצה, יש לקבל את גירסתם. בכל מקרה ומקרה יש לבחון את הדברים היטב, ולהכריע על 

 10 שבתיק הספציפי.   יתיראיה גראמסמך ה

 11 ת א  –  ביודעין  –  ם ייקמעסיק לא    וב  םוקמ  היצקנס  עבקנ  ףא  2011  ת נשמ  קוחל  ןוקית  ותואב .6

פיצויים  סוקלפ  ןתינ  :(בתכב  םכסה  ךורעל  וא)  הקסעה  יאנת  לע  העדוה  רוסמל  ותבוח  12 לעובד 

 13  .ח" ש 15,000 לש ךסל דע ,שאינם תלויים בנזק אמגודל

 14 י אנתש  ךכ  לע  ודיפקי  אל  םיקיסעמ  וב  בצמ  עונמל  דעונ  2011  תנשמ  קוחל  ןוקיתהש  ךכמ  הלוע .7

 15 .םכסהב ןי בו העדוהב ןיב :בתכה לע  ולעוי דבועה לש ותקסעה

 16 םינקחש  םע  ורשק תיו  קוחה  יאנת  יולימ  לע   ודיפקי  םא  תוצובקה  ושע י  בוט  ,ליעל  רומאה  רואל .8

 17  .םתקסעה יא נת בטיה םיטרופמ םהב ב תכב םימכסהב םינמאמו

 18 ינפב  "םסח"  הווהמה  רבד  ,תיסחי  םינטק  ם ימוכס  לע  דמוע  הצובקה  בוח  םירקמהמ  רכינ  קלחב .9

 19  ה עיגפל  םרוג  רבד ה  .ףסונ   םסח  הווהמ  בתכ ב  ם כסה  רדעה  .תובייחתה ה  ת פיכאל  העיבת  תשגה

 20  ט ר ופמ  םכסה  תכ ירע  לש  טביהב  רבודמהש  לככ  .תאז  עונמל  ידכ  לועפל   שיו  ,םימולשתה  רסומב

 21 . העפותה ידממב טעמל  תיסחי תולקב ןתינ ,בתכב

 22  ר ו מאה  רואל  יכ  הארנ  ,רושיגו  תוררובל  דס ומל  תושגומה  תועיבתה  לש  תיביטקפסרפ  היארב

 23  ת ויטנוולרה-יא  ן אכמו)  לג רודכה  ףנעב  םינמ אמו  ם ינקחשל  םיידוחיה  ה דובעה  י אנת  רואלו  ליעל

 24  ךורעת  לגרודכל  תודחאתהה  יכ  םוקמ  שי   ,(ליעל  תרכזנה  תיטרדנט סה  העדוההמ  קלח  לש

 25 ; תוגוהנה  תופולח ה  תא  לולכיש  אמגודל  ר טסמ  םכסה  םהידבועו  תוצובקה  תושרל  דימעתו

 26 ם כסהב  וקסעוי  םינמאמהו  םינקחשה  לכש  הווקמה  האצותל  עיגהל  רתוי  לק  היהי  ךכש  המוד

 27  .םתקסעה יאנת  בטיה םיטרופמ וב בתכב

 28  ם א  הלאשהו  (םיר קמה  ת יברמב)  שלחה  דצה   ו ניה  ןקחשה  תוינעוצקמ-אלה  תו גילב  יכ  רוכזל  שי

 29  א וה  םירקמהמ  רכ ינ  קלחב  ,םכסה  םתחנשכ   ם ג  .ותטיל שב  הנניא  ואל   ם א  בתכב   םכסה  םתחי

 30  ת ו שרפהה  תרדס הב  תורושקה  תויובחה  יבגל  םירבדה  םירומא  ט רפבו  ,ויד  טרופמ  ונניא

 31  ה מ  תרחוב  –  לל כ  ךרדב  –  הצובקה  ,"רטס מ  םכסה"  םידדצה  ינפב  יוצמ  אלשמ  .תוינויסנפה

 32 םירובס  ךכמ  אצוי  לעופכ  ;דקפנ  תוינויסנפ ה  תושרפהה  לש  םמוקמו   ,אל  המו  םכסהב  לולכל

 33  " רטסמ  םכסה"   .תוי רוטגילבוא  תויוכז  ת וחפוקמו  ך כמ  הרוטפ  הצ ובקה ש  דבועהו  הצובקה

 34      .וז העפות לש שרוש המ הריקעל איבי רומאכ

 35 .ינפבש קי תה תודבועב ןוידל רובענו .10
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 1 םיכילהה

 2 םכסהב  –  הווראצ מ  ףסוי  רמ  תועצמאב  –  הצובקה  םע  81.8.41  םויב   רשקתה  יכ  ןעט  ןקחשה .11

 3 לש  םוכס  ול  םלוש  ,ותנעטל  .תחא  לכ  וטנ  ח"ש  2,000  הבוגב  תרוכשמ  עבש  לבקי  ויפ  לע  הפ  לעב

 4 ח "ש  19,125  לש  ךס  םג  עבתנ  דבלב  ח"ש  7,500  לש  ךסב  בוחה  תרתי  דבלמ    .דבלב  ח"ש  6,500

 5 ת מגוע  ןיגב  ח"ש  2,000  לש  ךסו  ח"ש  2,187  לש  ךסב  תוינויסנפ  תוש רפה  ,רכש  תנלה  ייוציפכ

 6  . תופיחדב  ןודי  הז  ןיינעש  שקבמ  אוהש  ךות  ,הצובקה  תורושמ  ורורחש ל  רתע  ףא  ןקחשה  .שפנ

 7 .ךכל םיכסת  אל הצובקהש וששח עיבמ

 8  . ח"ש  6,500  לש  ךס   ול  םלוש  יכו  הפ  לעב  התשענ  ןקחשה  םע  תורשקתהה  יכ  הרשיא  הצובקה .12

 9 י סחי תרגסמב אלש  ...  ירטנלוו ןפואב" הצובקב קחשי ןקחשהש וניה םוכיסה ,הצובקה תנעטל

 10  ר ז חה  ,דבלב  םיש דוח  העבש  ךשמל  ןקחשל   םלושי    ,בוט  ןוצר  לש  הווחמכו  ...  דיבעמ  דבוע

 11 500  לש  ךסה  .שדוחל  ח"ש  1,000  לש  ךסב  "דבלב  הלכלכו  תועיסנל  סחיב  םיבדנתמ  תואצוה

 12 ב ט ימלו  םינומיאמ  רדענ"ש  רבתסהו  קדבנש  רחאל  ,ותמכסהב  ,ןקחשל  עיגמהמ  זזוק  ח"ש

 13   ."םיקחשממ  ףא תעבתנה לש הנורכז

 14 עבקנ  ,ורורחשל  ןק חשה  תשקב  רואל  :ררובל   יתנומש  רחאל  ךומסב  רדסוה  ןקחשה  רורחש  ןיינע .13

 15 ה נפ  אל  ןקחשה  יכו  ,ןקחשה  רורחשל  העינמ  לכ  ןיאש  דימ  העידוה  הצובקה  .ףוחד  ןויד  הז  ןיינעב

 16 . ףוחדה ןוידה לט וב ךכ תובקעב .ברוס אל  אליממו וזכ השקבב הילא

 17 ה צובקל  הינפ  תישענש  םדוק  ,ןקחש  רורחשב  ףוחד  םויקל  רותעל  םגפל  םעט  האור  ינא

 18  ן קחש  ל ש  ששח  . (ריבס  ן מז  ךותב  הבוגת  ל כ  תלבקתמ  א ל  וא)  תי לילש  הבושת  תלבקתמו

 19  ג צ וימ  ןקחשה  םא   טרפבו)  הצובקה  תדמע  ת א  קודבל  חרטש  ילבמ  –  ותרבעהל  ברסת  הצובקש

 20  ט עמכ   –  וזכ  השק ב  . רורחשב  ף וחד  ןויד  םוי קל  ה שקב  קידצמ   ונניא  –  ( תאז  ןוחבל   לוכי  וחוכ-אבו

 21 ר ורב  אל  םא  .(תעבתנל  הפוחד  הינפ  תוברל)  ףוחד  לופיט  להונ  לעפומו  תדבוכמ  –  הרגשבש  רבדכ

 22  ת אז  תחקל  שי  , ךכ  לעופ  עבות  םא  .הז  ןונגנ מ  תלעפה  םוזיל  םוקמ  לכ  ןיא  ,ישממ  ךרוצ  ךכב  שיש

 23 .ה ז קיתב השעא ךכו ,תואצו הה תקיספ בלשב ןובשחב

 24 ר בדה  ,תיסחי  םיכומנ  םימוכסב  רבודמהש  ת ורמלו  רעצה  הברמל  ךא  , םידדצה  ןיב  רשפל  יתיסינ .14

 25 . תויאר תעימשל קיתה  עבקנ ךכיפל .עייתסה אל

 26  לע  הב  ןומאש  ימו  הצובקה  להנמ  ,הווראצמ  ת יבס  ףסוי  רמ  .ןקחשה  םע טמ  ודיעה  ויבאו  ןקחשה .15

 27 .הצובקה  םעטמ דיעה ,יפסכה ןפה

 28 

 29 םידד צה תונעטב הערכהו ןויד

 30 ח"ש 000,1 ךסב תואצוה רזחה וא ו טנ ח"ש 000,2 הבוגב רכש

 31 ם וקמ  ,ןושארה  קר פב  ראובמכ  .והבוגו  םכוסש  םולשתה  יפוא  תלאשב  םיקולח  םידדצה  ,רומאכ .16

 32  ה חכוהה  לטנ  ,םה ניבש  םכסהב  םייוסמ  יאנ ת  ר בדב  ודבוע  ןיבל  קיסע מ  ן יב  תקולחמ  תמייק  וב

 33  ה צובק  וב  םוקמ  ם ג  –  וראובש  םימעטהמ  –  הז  ללכ  ליחהל  םוקמ  שיש  המוד  .קיסעמה  לע  לטומ

 34 ת ומלושמשמ  טרפבו  ,תובדנתהב  הקסעה  לש  םיסחי  םניה  ןקחש  ןיבל  הניב  םיסחיה  יכ  תנעוט

 35 תסרג  יכ  יתענכוש   ינפבש  קיתב  ,הרקמ  לכב   .(תולבק  דגנכ  רזחהכ  אלו)  עובק  םוכסב  תואצוה

 36  ר הבא  .תוביסנה  רואל  ,רתוי  תרבתסמה  הס רגה  איה   הצובקה  ןיבל  וני בש  ם וכיסה  רבדב  ןקחשה

 37 .הרצקב
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 1 ה"הו ביבאו ןקחש ה וחכנ הב ,91.6.12 םויב  הכרענש החישמ קלח לילמתו הטלקה גיצה ןקחשה .17

 2 ללכל  יתעגהו  לילמתה  לומל  הטלקהה  תא  יתעמש  .הצובקה  םעטמ  הווראצמ  ד'גמאו  ףסוי

 3  ה י ונש  הנניא  םיר בודהו  םיפתתשמה  תוהז  .הב  רומאה  תא  קייודמב  ףקשמ  לילמתהש  הנקסמ

 4 ךא  ,העש  יצחכ  לע  הסרפתהש  החישמ  דבלב  תוקד  המכ  לש  עטקמב  םנמוא  רבודמה  .תקולחמב

 5  ל ע  הבורב  הבסנ  החישהש  ודיעה  ויבאו  ןק חשה)  הכורע  הטלקהב  ר בודמה  ןיאש  יתעד  החנ

 6 תא  לבקל  םוקמ  ןיא  ,ךכיפל  .(תאז  רשאמ  הווראצמ  רמו  האבה  הנועל   תויביטרופסה  תוינכותה

 7 תויארה  ינידל  לובכ  ינניאש  ךכב  בשחתהב  טרפבו  ,הטלקהה  תוליבק-יא  ןיינעל  הצובקה  תונעט

 8   .(רושיגו תוררובל ד סומה ןונקתל (א)8 ףיעס)

 9 :רוקמב אל תו שגדהה ,לילמתה ןושל וזו

כןכן בסד :סביתמר  וכל הדברים האלה, עכשיו    ר   10בקשר למה  מקום מסודר 

 11 שאמרנו לכסף וכל הדברים האלה

 12כמו שאמרתי עוד לא העביר את כל הכסף ראש העיר ואני אמרתי  

בסבלנות תתאזרו  השחקנים  קיבלנו   ,תקבלו  לכל  לא  לך   13אומר 

 14 .קיבלנו חלק קטן וזה לא הספיק

 15 הנגמרמה קרה הוא לא נותן לכם השנה  : בנימין יחזקאל

 16אממ כן, ראש העיר איחרו בתקציב השנה איחרו גם לשחקני הבית   :סביתמר 

שחקנים לכמה  וגם  חייבים  א  אנחנו  בסוף  אבל   17נחנו מבחוץ 

 18  בגלל זה אמרתי לו זה לא לטלפון תבוא לכאןכן כן,    משלמים הכל.

 19ואני אומר לך מה שאנחנו המאמן על העונה הבאה    וגם דיברנו עם

 20בעיה, רק   ך אתה תקבל לא תהיה לך שוםאית  סיכמנו ואנחנו נדבר

לנו   הובטח  זמן כאילו אנחנו  זה  ומה   21  לקבל את הכסף  30/8הזמן 

 22 . וגם חלק מהכסף

 23 מה אתה אומר :יחזקאלבנימין 

 24 . כן כן יש לנו בעיה בעיה  :סביתמר 

 25 . מה קרה ראש העיר עושה בעיות :בנימין יחזקאל

ה  :סביתמר  לוח  אבל  ונותן  בסדר  העיר  ראש  לא  זמנילא  העירייה  של   26ם 

עונת של  הזמנים  ללוח  הוא    מתאים  הבטחות  כבר  זה   27הכדורגל, 

 28משלם בסוף הוא נותן לנו הכל זה לא בעיה הוא ייתן לנו את הכל. 

לי עכשיו את הכסף ברגע    אבל אין אני יכול להכריח אותו תן   29לא 

 30 נחנו שילמנו שהיהזה. וכולם כאילו כל השחקנים יודעים א

הוא   שילמנו  וראה  לנו  שילמנו.  לשלם  לכסף  שהיה  מחכים   31אנחנו 

 32 .העיר של ראש

 33 כמה אנחנו חייבים לו? כמה חייבים לך עוד? :אמג'ד מסרוואה

 34   7500 :הראל יחזקאל

 35 .כמה?  :סביתמר 

 36 .  7500 :הראל יחזקאל
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 1 אהה זה שום דבר.. :אמג'ד מסרוואה

 2 .זה אמרתי לךלא זה לא כסף, נדאג ל :סביתמר 

 3 ?על עונה הבאה אתה רוצה להמשיךגיד מה ת :אמג'ד מסרוואה

 4 

 5לא זה לא כסף, "  :לילמתב  ול  םיסחוימש  ם ינורחאה  םירבדה  תא  ותו דעב  שיחכמ  הווראצמ  רמ

לך אמרתי  לזה   6 28  –  26  'מע)  ןוידה  דמעמב  ול  העמשוה  הטלקההש  רחאל  ףא  ,תאז  ;"נדאג 

 7  ש רופמב  תועמשנ   תונורחאה  םילימה  תע ברא  תוחפל  ןכש  ,ךכ  לע   רצהל  שי  .(לוקוטורפל

 8   .(1:26 -מ לחה) הטלקהב

 9  ר ת י ל  ומכ  –  ןקחש ל  בוחה  י כ  חיטבמ  הוור אצמ  רמ  : םמצע  דעב  םי רבדמ  ם ירבדה  יכ  המוד

 10  –  ןקחשה  י"ע  םו כסה  רמאנשמ  .30.8.19  -ב  ףסכה  ריבעת  היריעהש  רחאל  םלושי  -  םינקחשה

 11 ."ךל  יתרמא  הזל  גאדנ"  :חיטבמו  ונממ  גיי תסמ  ונניא  הווראצמ  רמ  –  הצובקה  יגיצנ  תלאשל

 12  ר ש קב  םיכמסמה   א לל  היה  י כ  םוכסה  רכז  אלו  ת יעוצקמ  החישל  עיגה   הווראצמ  ר מ  יכ  הנעטה

 13  ו ל  יכ  חינהל  שי  :םי מ  הקיזחמ  הנניא  ,ןקחשה   בקנ  וב  םוכסה  שיחכה  א ל  ןכלו  םינקחשל  תובוחל

 14 לומל  קעזנ  היהו  לדוגה  רדס  תא  ולו  רכוז  היה  הווראצמ  רמ  ,דבלב  ח"ש   005  לע  דמוע  היה  בוחה

 15  , םכוסש  יתנשה  ם וכס ה  לע  ה לוע  ןקחשה  בק נ   וב  ם וכסה  ,וז  ף א  וז  אל  !15  י פ  הו בג  בוחל  הנעטה

 16  ר חאלש  ויניעב  ריב ס  היה  א לש  ירה  ,קייודמב   ם וכיסה  תא  ר כז  אל  םא  ם גו  \ה ווראצמ  רמ  תנעטל

 17 . הז םוכסב וניה בוחה ,הנו עה ךלהמב (תיסחי) םירכי נ םימוכס ןקחשל םלישש

 18  ק חשמהמ  ףלחש  ןמזה  קרפ  לע  הצובקה  הע יבצמ  ,קרס  תנעט  הניה  ב וחה  תנעטש  ךכל  היארכ .18

 19 תא  -  התנעטל  הנושארל  –  ןקחשה  הלעה  וב  דעומל  דעו  –  5.4.19  –  18/19  תנועב  ןורחאה

 20  ך כב  .עבנ  רבדהש   תנעוט   ףא  הצובקה  ; ןכמ  ר חאל  םישדוח  השי מ ח  ,תויפסכה  ויתושירד

 21  ר מאנ  ה ב  ,ויבאו  ן קחשה   תופתתשהב  הבישי   המ ייקתה  21.6.19  םויבש   ךכמ   הצובקה  תמלעתמ

 22 יכ  הוורארצמ  רמ  רשיא  ותודעב  .הצובקל  םיפסכ  ריבעהל  היריעה  הרו מא  91.8.03  -ב  קרש  םהל

 23 ה יריעה  זא  קר  ןכש  רבמטפס  שדוחל  םינקחשה  םע  תונבשחתהה  תמלשה  תא  החוד  אוה

 24  24-  23  'מע)  23.9.19  םויב  ביצקתה  רב עוה  2019  תנשב  .הצובקה  ביצקת  תא  הריבעמ

 25 י קחשמב  ףתתשהל   טעימש  רחאל  איצמה  ןקחשהש  הנעטב  רבודמה  ןיא  ,ןכ  םא  .(לוקוטורפל

 26  א י בהל  ידכ  ךכב  ן יאש  חכונשמו  היריעה  ביצ קת  תלבקל  ןקחשה  ןיתמה   וב  בצמב  אלא  הצובקה

 27 . ותעיבת תא שיגהו הצובק המ שרפ ,בוחה םולשתל

 28  א לש  םייוסמ  ןיינ על  ס חייתהב  ,רכשכ  אלו  תואצוהב   רבודמ  ןכא  יכ  ת וארהל  הסנמ  הצובקה .19

 29  ,תישאר  .(19  –  11  תורוש  ,לוקוטורפל  18  'מע)  ןקחשה  יבא  לש  טרפה  תעניצ  בקע  וטרפא

 30  ף או  הנגהה  בתכב  הנעטנ   אלש  ,הווראצמ  רמ   ת ודעב  הנושארל  התלעש   ה שובכ  הסרגב  רבודמה

 31  ש י ש  הדבועה  םצע   ,תינש  .טעומ  יתייארה  הל קשמ  ,ךכשמ  ;רבסה  ךכל ןתינש  ילבמ  ,וריהצתב  אל

 32  : רכש  אלו  תואצו ה  ם ולשת  לע  םכוסש  ךכ  ל ע  ח רכהב  העיבצמ  הנניא  , תואצוה  םולשתל  הקדצה

 33 ? םיקחשמלו םינומיאל העג הב היתשו הליכא ,העיסנ  תואצוה ןיא ןקחש הזיאל

 34  ה צ ובקה  תקדוב  הנועה  ף וסב  התנעטל  :תש קומ  ח"ש  500  לש  ךסה  זו זיק  ן יינעל  הצובקה  תסרג .20

 35  ו ל   רבתסה  ןקחשל   רשקב  ה ווראצמ  רמ  תק ידבב  .םיקחשמלו  םינומ יאל  ע יגה  ימ  היכמסמב

 36   .(12 – 10 תורוש ,לוקוטו רפל 22 'מע) "ח"ש 500 ול  ונדרוהו עיגה אל לארהש"
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 1  םיכמסמה  תגצהל   ן קחשה  כ"ב  תשקבלו  ודי   ל ע  השענש  בישחתה  תא  ט רפ ל  עדי  אל  הווראצמ  רמ

 2 ת וענמהה  .(12-  9  תורוש  ,24  'מעו  8  –  7  תורוש  ,23  'מע)  "יל  ןיא  עגרכ"  :הנע  םייטנוולרה

 3 קזחמ  רבדהו  ,םלועמ  השענ  אל  הזכ  בישחתש   ךכ  לע  העיבצמ  זוזיקה  בישחת  תא  טרפל  תיבקעה

 4   .הצובקה םע םוכיסה ןכו ת יבגל ןקחשה תסרג תא

 5 ת ונעט  תא  םישיל חמו  ןקחשה  תונעט  תא  םיקזחמ  –  םינושארה  ינש  טרפבו  –  םימולשתה  ימוכס .21

 6  ר חאלו  12.12.18  -ו  12.11.18  םידעומב  ח"ש   2,000  ך סב  םימולשת  ינש   ו מלוש  ןקחשל  .הצובקה

 7  ם י מולשתה  ינש  . 10.4.19  ם ויב  ח"ש  1,000  -ו   11.2.19  ם ויב  ח"ש  1,500  ל ש  ךס  ו ל  םלוש  ןכמ

 8 י מולשת  4  םולשת  םע  -  תינובשח  –  םגו  תורוכשמ  יתש  םולשת  ם ע  םיבשייתמ  םינושארה

 9  ם ת וא  המליש  אלו   תואצוהה  םולשת  תא  ךכ   הזכיר  הצובקה  עודמ  הל אשה  הלוע  ךא  ,תואצוה

 10 ם ה ילא  םיימירזתה  םיישקה  תא  םיפקשמ  ומוכסו  ישילשה  םולשתה  דעומ  .ושדוחב  שדוח

 11 .ח"ש 1,000 לע הל ועה םוכסב רבודמה הז הר קמב םגו הצובקה העלקנ

 12 

 13 ת וינויסנפ תושרפה

 14  ךסב  יתנש  רכש  ל ע  םכוס  ןקחשה  ןיבל  הצ ובקה  ןיב  יכ  הנקסמ  ללכל  יתעגה  ,ליעל  ראובמכ .22

 15 לש  רועישב  קיסעמה  םעטמ  תוינויסנפ  תושרפה  ףיסוהל  שי  הז  רכשל  יכ  ןבומ  .וטנ  ח"ש  14,000

 16  ר בודמה  יכ  החנה ה  ךמס  לע  השענ  וימוכיס בו  העיבתה  בתכב  ןקחשה   ךרעש  בושיחה  .12.5%

 17 ר ועיש  והמ  תעדל   ןיאו  ךכל  היאר  לכ  האבוה   אלש  ןוויכמ  .שדוחל  ח"ש   2,500  לש  וטורב  םוכסב

 18  ר בודמה  ,רמוא  ה ווה  ;וטנ  םוכסה  יפ  לע  בישחתה  ךורעל  שי  ,הז  ר כש  לע  (ללכב  םא)  סמה

 19 .ח" ש 1,750 הבוגב תושרפהב

 20 ןקחשל  םלשל  שי   –  למגו  היסנפ  ללכ  רושי א  –  העיבתה  בתכל  'ג  חפסנמ  הלועש  יפכש  ןייוצי .23

 21  . ותדובעל יעיבשה שדוחה ןי גב קר אלו הלוכ הפוקתה  ינפ לע תוינויסנפ תושרפה

 22 

 23 פיצויי בגין עוגמת נפש 

שכרו,    ןקחשהמ  ן ידכ  אלשמנעה  הקבוצה   .24 כדי    ץלאנ  או הואת  לבוררות  על  ללפנות   24שמור 

פיצוימזכויותיו.   פסיקת  מחייבת  נכונה  שיפוטית  כ  דיניות  דווקא  נפש  עוגמת   25  ם יעבתנשבגין 

נמוכים  26  ע נמהל  ףידעי  ןקח שש  ךכ  ,בוח  בנז  תראשה מ  תוצובק  עיתרהל  הנווכ   ךותמ  ,סכומים 

של  ול  עיגמה  רכשב  רבודמהש  ףא  ,םיכילהמ סך  לשחקן  פוסק  אני  לפיכך,  בגין    1,500.   27ש"ח 

 28 עוגמת נפש.

 29 

 30 ר כש תנלה ייוציפ

 31 : ןמקלדכ יתעבק 147 – 18/19 תוררוב קיתב .25

לו.   שולם  שטרם  השכר  על  שכר  הלנת  פיצויי  לפסיקת  עותר   32 . . ...התובע 

מאוד  הארוכה  הדחיה  על  הולם  פיצוי  לשחקן  להעניק  יש  כאלה   33בנסיבות 

 34פיצויי הלנת  בתשלום שכרו. דומה כי גם למוסד לבוררות וגישור סמכות לפסוק

ולו   איעשכר,  בגין  פיצוי  פסיקת  דרך  אשר -ל  לב.  תום  בחוסר  שכר   35תשלום 

רק מלאים  הלנה  פיצויי  פוסק  לעבודה  הדין  בית  הפיצוי:   36בנסיבות   לשיעור 

לא חודשית  ריבית  ישא  שולם  שלא  השכר  כי  קובע  אני  לפיכך,   37-מיוחדת. 

 38 ...,  5%מצטברת בשיעור של 
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 1 ר בעוהש  רחאל  ןקחשל  בוחה  תא  םלשל  אלש  הקדצה  לכ  התיה  אל  ונינפלש  הרקמב  םג  יכ  המוד .26

 2 . הז דעוממ רומאה יוצ יפה קוספל יוארש ךכ ,23.9.19 םויב היריעה ביצקת

 3 

 4 החלק האופרטיבי 

 5מצטברת  -ריבית חודשית לאש"ח נטו בגין שכר, בצירוף    7,500וצה תשלם לשחקן סך של  הקב .27

 6 .ועד למועד ביצוע התשלום בפועל. 23.9.19, החל מיום 5%בשיעור של 

ת לשחקן  יהקבוצה  האמור  הסכום  תשלום  בגין  החלים  החובה  תשלומי  כל  את  ותגלם   7שא 

 8 ם המעידים על כך. ותמציא לשחקן את כל המסמכי

 9ש"ח כחלף ההפרשות הפנסיוניות וכן סך נטו של   1,750  כן תשלם הקבוצה לשחקן סך נטו של .28

בלתי  1,500 נזקים  על  פיצוי  בגין  יתוו-ש"ח  אלה  לסכומים  נפש.  ועוגמת  הפרשי סממוניים   10פו 

 11 הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק זה ועד לתשלום בפועל.

 12  3,000ש"ח כהחזר הוצאות הבוררות וכן סך של    1,800סך של  בנוסף, הקבוצה תשלם לשחקן   .29

כדין  וריבית  ישאו הפרשי הצמדה  שני הסכומים  דין.  עורך   13ש"ח בתוספת מע"מ כשכר טרחת 

 14 החל ממועד פסק זה ועד לתשלום בפועל.

 15 . 25.3.20לעיל ישולמו עד ליום  29 -ו 28 ,27 מים הנקובים בסעיפיםוהסכ .30

 16 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן:  3,000שכר טרחת הבורר בסך של  .31

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

 18  –שולם על ידי הקבוצה. היה והשחקן ישא בסכום זה  י  -ש"ח בתוספת מע"מ    2,250סך של   -

ליום    -  וולו או חלקכ לו הקבוצה את הסכום האמור עד  כן ישא 25.3.20תשיב   19, שאם לא 

 20 בוררות זה ועד לתשלום בפועל. -הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק

 21 

 22 . 18.3.20ניתן היום, 

 23 

 24 

 25 

   26 

                                                                       _______________ __________ 27 

 28 תגר עמיאל, עו"ד                                                                         

 29 בורר                    


