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 פסק בורר
 

 . החלטת נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בישראלהליך זה הובא להכרעתי מכח 
 

ביוני    1שתוקפו הוא מיום    2018ביוני    1התובע שימש כמנכ"ל הנתבעת  מכח הסכם מיום   .1
 . "(ההסכם)" 2022במאי  31ועד ליום    2018

 

 מכח ההסכם היה התובע זכאי, בין היתר, להטבות ולתשלומים הבאים:  .2
 ₪ ברוטו.  _________בגובה  שכר חודשי  3.1
בנפח   3.2 ביטוח    2,000רכב  )רישוי,  בכך  כל ההוצאות הכרוכות  וכן  סמ"ק, 

 וכד'(.
 ₪ לחודש. ________תשלום הוצאות דלק באמצעות דלקן, עד לסך  3.3
 ₪ לחודש. __________השתתפות בשכר דירה עד לסך של  3.4

 

"בהמשך   –מסרה הנתבעת לתובע מכתב "הודעה בדבר סיום העסקה"    2020ביולי   31ביום   .3
בינינו וכפי שהודענו לך בסוף העונה, לאור מצבה הכלכלי של העמותה,    לשיחות שהתקיימו

. עוד נכתב ין משבר וירוס הקורונה שפקד את העולם בכלל ואת העמותה בפרט"ג לרבות ב
ד סיום העסקתך, לאחר כל התקופות הנדרשות על פי דין  במכתב הנ"ל כי "כמוסכם, מוע

 ."  2020ביולי  31)לרבות תקופת ההודעה המוקדמת ככל שהינך זכאי לה( הינו 

 

התובע טוען כי בפיטוריו הפרה הנתבעת את ההסכם, שהינו הסכם לזמן קצוב, ולכן תובע   .4
שלום הוצאות דלק  את יתרת שכרו עד לתום תקופת ההסכם, וכן את שווי השימוש ברכב, ת

₪ )קרן(, הפרשי הצמדה וריבית בגין סכום זה    858,000ותשלום שכר דירה, בסך כולל של  
 .ש"ח 100,000, בסך וכן פיצוי על עגמת נפש שנגרמה לו עקב הפרת ההסכם

 

 לכתב התביעה צויין:   4בסעיף לא למותר לציין, כי  .5
בחוקי שמקורם  סעדים  זו,  תביעה  במסגרת  תבע  לא  בסמכות   "התובע  שהינם  מגן 

ייחודית של בית הדין לעבודה כדוגמת הפרשות לפנסיה, פיצויי הלנה, פיצויי פיטורין, 
דמי הודעה מוקדמת, דמי הבראה, דמי חופשה ופיצוי בגין אי קיום שימוע כדין והוא 
שומר על זכותו להגיש תביעה נפרדת בגין כך, שכן סעדים אלו הינם בסמכות העניינית 

זכותו לתבוע סעדים אלו בעתיד.  והבלעדית   על  והתובע שומר  בית הדין לעבודה  של 
הבורר הנכבד מתבקש להורות לשם הזהירות בלבד על פיצול סעדים אלו על מנת אפשר 

 לתובע לתבוע אותם בעתיד." 

נוכח בקשה זו, ובעקבות הדיון המקדמי שנערך בהליך זה, אפשרתי לתובע להגיש בקשה  .6
,  2020בדצמבר    27דחיתי בקשה זו )ביום     ר קבלת עמדת הנתבעתסדורה לענין זה ולאח

 מהטעמים שפורטו בהרחבה בהחלטתי הנ"ל( וקבעתי: 
 

ככל שהתובע מבקש את רשותי לפיצול סעדים, הבקשה נדחית.   "
כן,   לעשות  לנכון  ימצא  אם  לתובע,  מתיר  אני  זו,  החלטתי  נוכח 
יום מהיום.   תוך שלושים  וזאת  התביעה שהגיש,  כתב  לתקן את 
או   מתוקן,  תביעה  כתב  הגשת  לאחר  )או  זה  מועד  חלוף  לאחר 



התב כתב  את  לתקן  מבקש  אינו  לפיה  התובע  לפי    –יעה  הודעת 
 המוקדם(, אשוב ואדרש להליך זה." 

 

  2021במאי    2התובע לא הגיש כתב תביעה מתוקן )במהלך דיון ההוכחות שהתקיים ביום   .7
נטען כי עקב תקלה במשרדי בא כוחו לא הוגש כתב תביעה מתוקן, אף שהוכן כזה, והתובע  

אך בקשה כאמור לא הוגשה(, ולכן    – ביקש כי תינתן לו האפשרות להגיש בקשה להגשתו  
 התנהל הדיון על בסיס כתב התביעה המקורי )והיחיד(. 

 

הנתבעת טענה בכתב הגנתה כי עקב משבר הקורונה נאלצה הנתבעת לקצץ בהוצאותיה ולכן   .8
ואף   שיחות  עימו  קיימה  בהחלטתה,  אותו  שיתפה  שהנתבעת  לאחר  פיטוריו,  על  הוחלט 

 ד פיטוריו. ערכה לו שימוע כחודש לפני מוע
 

באשר לנזקיו הנטענים של התובע טענה הנתבעת כי אילו היה נשאר בשורותיה היה שכרו   .9
. עוד טענה הנתבעת  בממוצע, כפי שנעשה בכל הקבוצות בליגות הבכירות  30%-מקוצץ בכ

כי משהופסקה עבודתו של התובע לא היתה עוד הצדקה לכיסוי הוצאות הרכב ושכר הדירה  
גם בגובה הסכומים שנקב התובע בהקשרים אלה(. הנתבעת הוסיפה    )כאשר הנתבעת כפרה 

  וטענה כי התנהלה באופן סביר ולגיטימי ולכן אין לחייבה בפיצויים בגין עגמת נפש. עוד 
 הוסיפה הנתבעת כי על התובע היה להקטין את נזקו. 

 

ומר    2021במאי    2ביום   .10 מזה  התובע,  נחקרו  במהלכו  ההוכחות,  דיון  התקיים 
 מזה. "(ג הנצי)" 2021ביולי   31נציג הבעלים בנתבעת עד ליום  ששימש כ, ___________

 
 ( הגיעה העת למתן פסק הבורר.2021ביולי  27עם השלמת סבב הסיכומים בכתב )ביום  .11

 
 

   דיון והכרעה
ושניים   .12 עשרים  ההסכם  את  סיימה  שהנתבעת  כך  על  הצדדים  בין  מחלוקת  למעשה  אין 

וכי לא שילמה לתובע תשלום כלשהו בגין התקופה שלאחר   שנקבע בוחודשים לפני המועד 
 . 2020ביולי  31 –ה 

 

של   .13 מעדותו  הנתבעת(    גהנציכעולה  ידי  על  פוטר  הוא  בנתבעת, )שאף  הבעלים  ביקש 
רכישת  "(הבעלים)"  ________________ עם  מיד  התובע  עם  ההסכם  את  לסיים   ,

  27, שורה  25, עמ'  4-14, שורות  23הקורונה )עמ' השליטה בנתבעת, זמן רב לפני פרוץ מגפת  
עמ'   זה    (18שורה    26עד  ענף    ורצונו  על  והשפעתו  משבר הקורונה  נוכח  והתגבר  התגבש 

 הכדורגל. 

 

   2020לפטרו ביוני    הבעליםהודיע לו על כוונתו של    הנציגבחקירתו הנגדית העיד התובע כי   .14
עם   נסיונו להגיע  רו שיאפשר את הישארותו בשורות  להסדר של קיצוץ בשכ  ליםהבעוכי 

החל לעבוד, תחילה ללא    2020הנתבעת לא צלח.  התובע הוסיף והעיד כי החל מנובמבר  
, תוך הבטחה שאם מצבה של קבוצה  "(קבוצה החדשהה)"  ___________שכר, כמנכ"ל  

. התובע הכחיש פרסומים עיתונאיים לפיהם  2021   זו יתייצב הוא יקבל שכר החל מינואר
  2021וציין כי החל מינואר    קבוצה החדשהש קבוצת רוכשים שרכשה את הבעלות  עמד ברא

 ₪ לחודש )ברוטו(. _______ הוא מקבל משכורת בסך של 

 

כאמור לעיל, הנתבעת אינה מתכחשת לעובדה שסיימה את ההסכם טרם זמנו, אלא שהיא   .15
ועניינית בנסיבות, וכי התובע לא הקטין את נז קו, או  טוענת שהמדובר בהחלטה סבירה 

י את הסכומים האמיתיים אותם קיבל. לענין זה מציינת  י שמא הסתיר מפני הנתבעת ומפנ
)ואפשר שאף קיבל( דמי אבטלה, כפי שקיבלו   יכול לקבל בנקל  הנתבעת, כי התובע היה 

ואת אלה יש לנכות מהפיצוי המגיע לו. הנתבעת מוסיפה   –  2020רבים אחרים במהלך שנת  
חורגת מזו    קבוצה החדשהמפרסומים עיתונאיים עולה כי מעורבותו של התובע בוטוענת כי  

 של מנהל שכיר וכי יש להניח שהתיגמול שזכה לו עולה על זה שהוצהר. 
 

)הגם שהיא מנסה   .16 כך  נמצא אם כן כי ההסכם הופר, וכאמור, הנתבעת אינה חולקת על 
שאיני מקבל, נוכח עדויות    טענה  –לקשור באופן בלעדי בין מגפת הקורונה לבין הפיטורין  

של    הנציג לרצונו  באשר  הבעלים    הבעלים והתובע  מן  "ירש"  אותו  התובע,  את  לפטר 
לפני פרוץ הקורונה, ובאשר לכך  הקודמים של הנתבעת, מיד עם הגיעו לנתבעת, זמן רב 



קיצץ משמעותית את השקעתו בנתבעת(. לכן הנושאים העיקריים להם אדרש   הבעליםש
 יעים לפי ההסכם מזה והקטנת הנזק מזה.הם הפיצויים המג 

 

 .ורכב  תביעת התובע מכח ההסכם )התביעה שבפני( מתייחסת לשלושה רכיבים: שכר, דיור .17

 
לשכר   . 17.1 הסתיים    –באשר  וההסכם  הואיל  בעיני.  ברורים    22הדברים 

בו מחוייבת הנתבעת לשאת בתשלום   הנקוב  לפני מועד הסיום  חודשים 
איני מקבל לעניין זה את טענת הנתבעת    .₪  _______ =X0*22היינו  זה,  

בראיות   נתמכה  שלא  הנתבעת,  )כטענת  הרוחבי  השכר  קיצוץ  נוכח  כי 
בליגו הכדורגל  בקבוצות  שכלשהן(  צריך  העליונות  )לטענת  ת  זה  קיצוץ 

  גם על התובע. ראשית, הדברים לא הוכחו יחול      ( 30%  -הנתבעת, בסך של כ
מוצא לנכון להסתמך על הידע האנקדוטלי המצוי בידיעתי   , ואיניבראיות

כבורר, לענין קיצוצים שנערכו, בהסכמה, במספר קבוצות אחרות. ושנית,  
זו היתה מוכחת, א יכולה להיבנות  אפילו אם טענה  יני סבור שהנתבעת 

מקיצוץ מוסכם בקבוצות אחרות, שעה שהיא עצמה לא הביאה ראיות על  
ו/או לכך שהוצעה לתובע   זה בשורות הנתבעת עצמה  לענין  קיום הסדר 
הצעה מעין זו )מעדות התובע, שלא נסתרה עולה כי הקיצוץ שנדרש ממנו  

עד לעמוד    21ל, משורה  לפרוטוקו   35ראו עמ'    -  70%  - היה בשיעור של כ
    (.  12לפרוטוקול, שורה  36

התובע טען )וב"כ הנתבעת לא הקשה עליו לענין זה ולא      -  באשר לדירה 17.2
הביא ראיות לסתור(: "הרי הדירה מלכתחילה היה חלק מהשכר שלי כדי  
לחסוך למועדון עלויות של נו, של מיסים אז מלכתחילה אמרו לי אני אתן  

בדירה  זה  את  )עמ'  לך  שורות    36"  הגם  4-6לפרוטוקול,  לכך,  אי   .)
שבמקרים אחרים אפשר לומר כי משבטלה הסיבה בשלה הוענקה דירה  
ממקום   רב  מרחק  פועלת  הקבוצה  כאשר  )לדוגמא,  תפקיד  לשחקן/בעל 
הרי כאן התשלום עבור הדירה   מגוריו הקבוע של השחקן/בעל תפקיד(, 

כרו )לא למותר לציין, כי,  , חלק משמהווה, לטענת התובע, שלא נסתרה
  – כפי שציין התובע, פסקתי בעבר תשלום עבור שכר דירה במקרה אחר  

(. אי לכך, אני מחייב את הנתבעת גם בתשלום סכום השווה  44/18-19ת.ב  
 . ₪______=Y*22לשכר דירה עבור התובע, בסך כולל של 

לרכב   17.3 תכופה    – באשר  הגעה  לשם  לו  נדרש  התובע  כי  ספק  שאין  הגם 
לצרכיו   גם  אותו  הרכב שימש  כי  הוא  ברור  הרי  וממשחקים,  לאימונים 

בשלילת הרכב משום פגיעה בתובע, מעבר לכך  הפרטיים, ומבחינה זו יש   
של   בסך  נקב  התובע  הנתבעת.  אצל  עבודתו  לצורך  עוד  לו  נדרש  שלא 

מנם לענין זה לא הובאו ראיות, אך  ₪ כשווי חודשי של רכב. א  _______
"ידיעה פרקטית"  ניתן לומר כי בנושא זה קיימת "ידיעה שיפוטית" או  

והערכה זו עולה בקנה אחד ידיעה זו. כאמור, עיקר השימוש ברכב נועד  
הפרטית   ההנאה  טובת  שווי  על  מעמיד  ואני  התובע,  של  עבודתו  לצרכי 

לחודש. כך שבגין רכיב זה  ₪    1,500)מתוך הוצאה קבועה זו( על סך של  
 . ₪ 33,000=  22*1,500אני מחייב את הנתבעת בתשלום סך כולל של  

  לא מצאתי מקום לפצות את התובע בגין אי תשלום עבור דלק. הוצאות  17.4
נסיעות פרטיות, ולכן    נסיעות עבודה ולא   אלו נועדו בראש ובראשונה לממן

     לו. משבטלה העבודה, אין עוד צורך במימון נסיעות א 
 

, המעידים חובה זו חלה על התובע, כמובן. התובע הציג תלושי שכר  –באשר להקטנת הנזק   .18
, ובסיכומיו  ₪2021 לחודש, בגין התקופה שתחילתה בינואר    ______על קבלת שכר בסכום  

התייחס רק להפחתה של ארבעה חדשי משכורת. הנתבעת מנגד טוענת כי התובע היה זכאי  
, וכי עקב הקורונה שולמו דמי אבטלה  2020באוגוסט    1החל מיום  לתשלום דמי אבטלה  

  10,450אלו באופן אוטומטי כמעט לכל דורש )כאשר תקרת סכום דמי האבטלה עמדה על  
גילה טפח וכיסה טפחים    )מבלי להציג ראיות(  ₪ לחודש(. עוד טוענת הנתבעת כי התובע 

וכי יש לזקוף זאת   הקבוצה החדשהרבים באשר להשתכרותו בקשר עם ההתקשרות עם  
המצוי    כן-כמו  לחובתו. המידע  נוכח  כי  ראיות(,  להביא  מבלי  זאת  )וגם  הנתבעת  טוענת 

, שכרו של התובע צריך להיות,  צה החדשההקבובידיה באשר לשכרו של המנכ"ל הקודם של  
 או צפוי להיות, גבוה מן השכר שהוצג על ידו. 

  



שונה רק בסיכומים, אני פונה גם כאן  הגם שטענת הנתבעת באשר לדמי אבטלה עלתה לרא .19
  1וקובע כי על פניו היה התובע זכאי לדמי אבטלה החל מיום    פרקטית לידיעה השיפוטית/ 

ולמצער ימים ספורים לאחר מכן, לאחר שהסתיימה סאגת השיחות שלו    –  2020באוגוסט  
זכאי לקבל    )לכל הפחות(  (. אי לכך אני קובע, כי התובע היה34-37)ראו עמודים    הבעליםעם  

שמיום   התקופה  בגין  אבטלה  ליום    2020באוגוסט    15דמי  בסך    -     2021בינואר    15ועד 
10,450  *5 =52,250  .₪ 

 

איני סבור שיש להגביל את ההתייחסות להשתכרות זו אך ורק    – באשר להשתכרות התובע   .20
יתרת ב   -שב בטל מעבודה לאחר מכן  י. אין סיבה להניח כי התובע י2021לתקופה שעד מאי  

וניתן, באופן סביר הנוכחית(  –)בהסתייגויות הנדרשות    תקופת ההסכם,  , נוכח התקופה 
  2021מאי    –להניח כי ישתכר בה, לכל הפחות אותו סכום עליו הצהיר לגבי החודשים ינואר  

עמ'    -₪ ברוטו לחודש. התובע העיד גם כי "נותנים לי דלק לפעמים"     _______  –)כאמור  
לכך    לפרוטוקול(.   61-62 להשתכרות  אי  באשר  הנתבעת  מצד  ממש  של  ראיות  )ובהיעדר 

הקטנת הנזק יעמוד שכרו הרעיוני של התובע לתקופה    אני קובע, לצורך חישובגבוהה יותר(  
 .₪ _______=Z*16.5 על סך 2022במאי  31ועד ליום   2021בינואר  16שמיום 

  

אין ספק כי לתובע נגרמו קשיים ועגמת נפש   –באשר לתביעת התובע לפיצוי בגין עגמת נפש   .21
עקב סיום ההסכם עימו טרם זמנו, אולם הפיצויים החוזיים הנפסקים נועדו להשיב את 
המצב לקדמותו ולתקן את הנזקים שנגרמו עקב כך. לעיתים רחוקות נפסקים פיצויים על  

, ולא מצאתי לנכון להחריג מקרה זה. אי  )שכל עניינם כספי( עגמת נפש בהליכים מעין אלה
 לכך תביעת התובע תחת ראש נזק זה נדחית. 

 
 סוף דבר

 
לשלם   .22 הנתבעת  את  מחייב  של  אני  סך  זה,  פסק  מתן  ממועד  יום  שלושים  תוך  לתובע, 

בסעיף    _________ )כמפורט  של    ₪17  סך  בהפחתת  )כמפורט  ________לעיל(,   ₪
נוכח העובדה שכמעט מחצית מסכום זה  .  ₪  _______   –לעיל(, כלומר    20- ו  91בסעיפים  

, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית החל  2021במאי    31אמורה היתה להשתלם עד ליום  
 ממועד פסק בורר זה ועד לתשלום בפועל. 

 

את שכר טרחת עורך דינו  ,  כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע את הוצאות הבוררות בהן נשא .23
לסכום שנכלל באגרת   בנוסף₪ בתוספת מע"מ וכן תישא בשכר טרחת הבורר )  12,000בסך  

בתוספת מע"מ )אם וככל שהתובע יישא תחילה בתשלום    ש"ח  9,250פתיחת ההליך(, בסך  
. יובהר כי הסכום הנ"ל אינו כולל  זה, תשיב לו הנתבעת את הסכום ששולם על ידו כאמור

, ואשר בו יישא  2020בדצמבר    ₪27 שנפסק לחובת התובע בהחלטתי מיום    4,000  סכום של
 יום ממועד פסק בורר זה.    30(. כל זאת תוך התובע

 

 2021 אוגוסט ב 8ם, היו  ןנית

 
 

                                                          בורר                                                                                                              


