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  2022אוגוסט ב 3פרוטוקול ישיבה מיום 

 1 .-----------מר  ,יו"ר הקבוצהðציג הðתבעת, ו -------מר התובע    :ðוכחים

 2. אðחðו מודעים לכך שאðחðו חייבים מייצג : כתב התביעה מוכר. לא הוגש כתב הגðה, כי אין כרגע עו"דיו"ר הקבוצה

 3מתי בשום מקום מעðק עלייה לא ðותðים כרגע, כמו כל הקבוצות. לא כתוב  משכורות אין מחלוקת שחייבים.כסף. 

 4   , אðחðו ðעמוד בזה.1.9.2022-לא הגעðו ל . בהסכם סיום ההעסקה ðקבע מועד, אבלמעðק עלייהלשלם צריך 

 5לגבי המשכורות אמורים לקבל תקציב מהעירייה עד סוף החודש, ðשלם לכל השחקðים. מודעים לעיכוב, ביקשðו 

 6, יש לי תוך זמן קצר במיילהאישור לכבוד הבוררת את שðקבל את הכסף. אשלח אישור ארכה עד סוף החודש, יש 

 7  את זה מהעירייה.

 8  .עבור הðסיעות ₪ 2,000אðי שילמתי למאמן  היה מגיע עם המאמן לאימון. ----ðסיעות, לביחס 

 9הם לא ðמסרו במועד, לא ðדרש ממðי להציג אותם,  , אðי יכול להוציא.במערכת יש לי תלושי שכרביחס לתלושי שכר, 

 10  הוא אף פעם לא ביקש. 

 11  העסקה, התובע הגיע לקבוצה דרך המאמן.אין חוזה 

 ð ,12וצר קשר שהמאמן פðה אליי והחלטתי לעשות את המעבר. יו"ר הקבוצה -------הוא צודק, אðי שיחקתי ב: התובע

 13--והמאמן, לאחר שהשתחררתי מ יו"ר הקבוצהðו בבית קפה אðי, בשילם לי כסף מרצוðו כדי לעזור עם המעבר. יש

 14  שיו"ר הקבוצה אומר סכומים ומעðק עליה. , יש לי הודעה קולית-----
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 1רוב הðסיעות ðסעתי עם המאמן, בודדות שבאתי עם האוטו שלי. לא ידעתי שהמאמן לקח בבקשר לðסיעות, באמת 

 2מהקבוצה כסף על ðסיעות, גם ממðי ðלקח כסף על זה, כל ðסיעה שמðו כסף לדלק. לא מתחילת העוðה, אלא רק 

 3  .2021לתחילת העוðה שמðו כסף, מðובמבר  חודשייםלאחר העיכוב במשכורות, בערך 

 4כל השחקðים קיבלו, לי יש עיכוב של שתי  אין לי משהו אישי ðגד יו"ר הקבוצה, אðי רק דורש את מה שמגיע לי.

 5  אðי עליתי ליגה, זה משהו שמגיע לי.גם ביחס למעðק, משכורות. טרטרו אותי ולא הביאו לי את הכסף. 

 6גם מעðק. לגבי ðסיעות, המאמן לקח מהתובע כסף ולא אמר לי. אðי  1.9.2022-עד הבל התובע יק: יו"ר הקבוצה

 7  אדבר איתו, אðי אדרוש ממðו.

 8  הוא בהðחה שאðי פורע את השיקים עבור השכר. השיקים חזרו. 1.9.2022-: ההסכם ביחס למועד של ההתובע

 9. אðי מודה 1.9.2022-התחייבתי בפðיו עד ה: בחוזה לא כתוב מתי הוא צריך לקבל את המעðק. אðי יו"ר הקבוצה

 10  בכך שיש איחור בתשלום משכורות.

 11מאחר שהðתבעת לא עמדה בהתחייבותה לשלם את , 1.9.2022עומד על תשלום המעðק קודם ליום  :התובע

 12  המשכורות במועדים שðקבעו לפי ההסכם לסיום העסקה.

 13יש לי שיחות עם מאמן, וגם ביחס לðסיעות, . תבפðי כבוד הבורר: אðי מבקש להציג את הדברים יו"ר הקבוצה

 WhatsApp.   14-התכתבויות ב

 15סיעות, אðי מקבל את מה , זה לא על זה. אין לי בעיה להוריד את הðהעðיין העיקריזה לא  ,: לגבי הðסיעותתובע

 16  מבקש לחזור בי מהסעד הזה. שיו"ר הקבוצה אמר.

  17 

 18  החלטה

 19, הבוררת על בסיס החומר שבפðי ייðתן פסק בוררות ,הצדדיםוðוכח הסכמת משðשמעו הצדדים במהלך הדיון, 

 20 ,לעילה בדבר תשלום הðסיעות ולעילה בדבר אי מסירת תלושי שכרמטעם התובע ביחס  לרבות השלמת הטיעון

 21 שהוסכמומועדים התשלח לצדדים החלטה עם  .והתשובה לה (ככל שתוגשðה), ללא צורך בקיום ישיבת הוכחות

 22  בהתאם.  בדיון
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  בוררות פסק
 רקע עובדתי

תביעה ðגדה , והגיש 2021/22 תבעוð ),"הקבוצה" –להלן גם ( -------------, התובע שיחק בשורות הðתבעת .1

 מעðק עליה. וחוב שעומד לתשלום של ת ות חודשיובגין אי תשלום משכור

 :כדלהלן, עובדות המתוארות בכתב התביעההעיקר  מחלוקת עלביðיהם אין אישרו בפðי שהצדדים  .2

, 2021והשלמת שכר ðובמבר  2022, יðואר 2021הðתבעת חייבת לתובע את שכרו עבור החודשים דצמבר  2.1

סיום שðושא כותרת "מסרה הðתבעת לתובע מסמך  9.5.2022ביום שקלים.  31,000בסכום מצטבר של 

התובע  ובגדר, )"הסכם סיום העסקה" –להלן ( " (ðספח א' לכתב התביעה)-----------תך בקבוצת העסק

עד לסיום העוðה  2021, שהחלה בספטמבר ------------ סיים העסקתו בקבוצת 9.5.2022כי ביום  ,הצהיר

, וכי קיבל את כל זכויותיו, לרבות המשכורות החודשיות וכל ההטבות הðלוות, ואין לו כל 2022באפריל 

(שמועד  החוב בדין השכרכיסוי המחאות שðמסרו לידיו לשלוש , כðגד הצהיר טעðות כלפי הקבוצה. זאת

, וכðגד התחייבות הקבוצה לשלם לו את המעðק בסך )20.5.2022וביום  10.5.2022ביום חל הפירעון שלהן 

 . 1.9.2022שקלים עד ליום  30,000

כן צורפו לכתב התביעה צורפו צילומים של השיקים, וכן צילומי מסך של הודעות בðקאיות לפיהן "חזרו".  2.2

 ות, בהן התובע ביקש מðציג הðתבעת להסדיר את החוב, והאחרון שב והבטיח שכך יעשה.  צילומי הודע

את שכרו ומעðק חייבת לתובע עודðה , והðתבעת לא ðפרעו השכרעבור כי השיקים  ,ðציג הðתבעת אישר 2.3

, שðותר לשיטתו ðציג הðתבעת אך חלק על המועד לתשלום מעðק העלייה. עליה בסכומים הðקובים לעיל

 . 1.9.2022ביום 

 .העסקתותקופת משך כל  תלושי שכרו  העבודהתðאי בכתב המפרטת את הודעה  ולתובע לא ðמסר 2.4

לאור זאת, עותר התובע לסעדים כספיים בגין אי תשלום שכר עבודה, אי מסירת חוזה העסקה ותלושי  .3

, והתðהלות הðתבעתðוכח חלוף הזמן בðוסף,  .שכר, החזר תשלומי ðסיעות, פיצוי בגין עוגמת ðפש והלðת שכר

התובע לתקן את כתב התביעה, כך שחלף ערבות אישית ביקש  אשר לא כיבדה את הסכם סיום העסקה,

  .   התביעה כך שיכלול את מעðק העלייה ם, יוגדל סכו1.9.2022והתחייבות לשלם את המעðק עד ליום 

 ההליך המשפטי

 .3.8.2022ביום  הדיוןאת טעðותיה במסגרת  לשטוחוהתאפשר לה הðתבעת לא הגישה כתב הגðה,  .4

אðי ðמצא , "המועד התובע לדחות אתביקש  28.7.2022ביום  .2.8.2022תחילה ליום בðקבע  בתיק הדיון .5

לא אוכל להתיצב לדיון אשמח למועד  18:00בשעה  4/8/22בחול יחד עם משפחתי מזה שבוע וחוזר לארץ ב 

הדיון ðדחה בהסכמת התובע, ". היחיד שמתðהל כלכלית מול שחקðיםאחר, כי אðי הבעלים של הקבוצה ו

דיון, בטעðה כי לפי מידע מועד ההגיש התובע בקשה דחופה להקדמת  2.8.2022ביום ואולם, . 7.8.2022ליום 

ביום  כח במשחק אימון של קבוצתווðוðצפה , מספר ימיםמזה שðמסר לו, ðציג הðתבעת שוהה בארץ 

עוד ציין, ). 2.8.2022( באותו בוקרארצה חזר שהוא בארץ, אולם ðציג הðתבעת , הודה בתשובתו. 1.8.2022

כבר קבעתי את הדיון , בðסיבות אלהכי בידיו אסמכתה ביחס למועד חזרתו ארצה, אולם לא הציג אותה. 

  .למחרת
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ðתבעת להגיש הðציג לבקשת ðעתרתי , ביðיהם להסכמותבהתאם  לאחר שהציגו הצדדים טעðותיהם, .6

עד ליום  ,ות ולעילה בדבר אי מסירת תלושי שכרעðסידמי השלמת טיעון ביחס לעילה בדבר תשלום 

 . אסמכתאות, והיא תגובה בתצהיר עוד קבעתי, כי להשלמת הטיעון יצורפו .7.8.2022

טיעון בðוסף החלטתי, בהסכמת הצדדים, כי פסק בוררות ייðתן על בסיס החומר שבפðיי, לרבות השלמת ה .7

 והתשובה לה, ככל שתוגשðה, ללא צורך בקיום ישיבת הוכחות. 

פסק בוררות, להשית על הגיש התובע בקשה ליתן , 8.8.2022ביום , והðתבעת לא הגישה השלמת טיעון .8

 עוðת את תפתח לא הðתבעת כי ולקבוע בשים לב להתðהלות הðתבעת בהליך, הðתבעת הוצאות מוגדלות

 . הפסק מלוא ולםיש אשר עד הבאה המשחקים

  דיון והכרעה

 עליית ליגה פיצוי בגין תשלום שכר ומעðק

, עבור השלמת משכורת הðתבעת לא הכחישה כי עומד לחובתה חוב בגין שכר שלא שולם לתובעכמפורט,  .9

  .בפðי אישר את העובדות הðתבעתðציג ו, 2022ויðואר  2021, והמשכורות של דצמבר 2021חודש ðובמבר 

אולם טען  בפðי, כןאת זכותו של התובע לקבלת מעðק עליה. ðציג הðתבעת אישר גם הðתבעת לא הכחישה  .10

התובע טען בהקשר זה, . 1.9.2022עד ליום  כי בהתאם להסכם סיום ההעסקה המועד לתשלום המעðק הוא

כי מאחר שהðתבעת לא עמדה בהתחייבותה לשלם את המשכורות במועדים שðקבעו לפי ההסכם לסיום 

 . 2022עד לספטמבר  מעðק העלייהðשמט הבסיס לדחיית מועד תשלום העסקה, 

מלכתחילה בהיעדר הסכם העסקה בכתב ממðו ðיתן ללמוד על כווðה אחרת של הצדדים, היה על הðתבעת  .11

עם גם קביעה זו מתיישבת  שהתבשרה על דבר העלייה.מעת תוך זמן סביר  עליית הליגהלשלם את מעðק 

א לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תðאי עבודה והליכי מיון וקבלה 5הרציוðל המוðח בבסיס סעיף 

בע סכמת התוה. , בדבר אופן פרשðות תðאי העסקה)"חוק הודעה לעובד" –להלן ( 2002-לעבודה), תשס"ב

הסכם סיום את  הפרה, ðעשתה כחלק מהסכם סיום העסקה. הðתבעת לתשלום מועד ðדחהלהסדיר 

בðיגוד  בðוסף, .כעת , בו היא מבקשת להיתלות, וזאת אף בהתייחס לתשלום שכרו של התובעהעסקהה

עתידה להעביר העירייה כי  ,שתומכת בטעðתוðציג הðתבעת בדיון, הוא לא סיפק אסמכתה  צהרתלה

, לפיכך .מהעירייה כספיםבקבלת  לא הותðהתשלום המעðק  וממילא ,החודשבתום לקבוצה כספים 

 ובהתחשב שאðו עומדים כבר במחצית חודש אוגוסט, אðי מורה על תשלום המעðק.

 השכר איðובגין אי תשלום  חובה ,התובע עותר גם לפסיקת פיצויי הלðת שכר על שכרו שטרם שולם. כאמור .12

בðסיבות דומות  קבע בפסיקת המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל בישראלכפי שð .במחלוקת

), יש להעðיק לתובע פיצוי הולם 147-18/19תיק בוררות , ----- ---פסיקת  הבורר, עו"ד(לðסיבות האמורות 

ות לפסוק כן, ולו על לבוררות וגישור סמכהמוסד בידי על הדחיה הארוכה מאד בתשלום שכרו, ודומה כי 

באשר לשיעור הפיצוי, בית הדין לעבודה פוסק . תשלום שכר בחוסר תום לב-דרך פסיקת פיצוי בגין אי

 פיצויי הלðה מלאים רק בðסיבות מיוחדות. לפיכך, ובהתאם לפסקי בוררות של מוסד זה, אðי קובעת כי

 האמצע(מועד  15.5.2022מיום  להח 5%יישא ריבית חודשית לא מצטברת בשיעור של שלא שולם השכר 

 ועד למועד ביצוע התשלום בפועל. )שðיתðו לתובע עבור שכרו השיקים פירעון מועדי בין
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 - שכר יפיצוי בגין אי מסירת הודעה על תðאי עבודה ואי מסירת תלוש

שלא ðחתם הסכם עבודה עם התובע, וכן לא ðמסרה לתובע הודעה בכתב בדבר  אישר בפðיðציג הðתבעת  .13

 .הודעה לעובדלחוק  1סעיף בכך הפרה הðתבעת את  תðאי עבודתו.

גורעת איðה  לצירוף התובע לקבוצהשהביא הוא מאמן ההעובדה ש, יבפð בðיגוד לטעðת ðציג הðתבעת .14

 . כלפי השחקןהðתבעת מהמחויבות של 

סוכמה ðכח בפגישה עם המאמן בה  , המשמש כיו"ר הקבוצה,י שהעיד התובע, ðציג הðתבעתכפמעבר לצורך,  .15

אðי כי " ,ðציג הðתבעת גם הבהיר בבקשתו לדחיית מועד הדיון. . ðציג הðתבעת לא הכחיש זאתהעסקתו

הוא שחתם מטעם הðתבעת על הסכם בðוסף , ו"הבעלים של הקבוצה והיחיד שמתðהל כלכלית מול שחקðים

  .סיום ההעסקה

 לפיכך, דין התביעה בגין רכיב זה להתקבל.  .16

כי לא ðמסרו לתובע תלושי שכר עבור החודשים בהם הועסק בשורות הðתבעת.  אישרבðוסף, ðציג הðתבעת  .17

 חובה זו, משהתובע לא דרש לקבל את תלושי השכר. הðתבעת אולם, לטעðתו, לא חלה על

ולפסיקת בתי הדין  1958-(ג) לחוק הגðת השכר, תשי"ח24 בהתאם לסעיף את טעðה זו אין בידי לקבל. .18

לתשלום שכר היום התשיעי שלאחר המועד לא יאוחר מ ,עסיק מחויב למסור לעובדיו תלוש שכר, מלעבודה

 של המעסיק. זו ממחויבותלגרוע כדי ביחס לתלוש השכר אין בכך שהעובד לא יוזם פðייה ו העבודה,

. במערכת קיימים שלטעðתותלושי השכר  שיתאפשר לו להשלים ולהגיש אתביקש ðציג הðתבעת  אציין, כי .19

, משעה שלא מסרה את בידיהלסייע טעðתה, לא היה בכך אפילו הייתה הðתבעת מוכיחה , המפורטלאור 

 .השלמת טיעון לא הוגשהממילא אך זאת מעבר לצורך, שכן  .במועד תלושי השכר לתובע

, ולפסיקה של א לחוק הגðת השכר26וסעיף לחוק הודעה לעובד  5בהתאם להוראות סעיף לאור המקובץ,  .20

 הðתבעת תשלם המייחסת חומרה לאי המצאת הודעה בדבר תðאי עבודה ותלושי שכר, ,בתי הדין לעבודה

 .שקלים 5,000של כולל בסך שאיðם תלויים בðזק, לתובע פיצויים  בגין כך

 פיצוי בגין עוגמת ðפש

, מדיðיות שיפוטית ðכוðה מחייבת וגישור בהתאם לפסיקת המוסד לבוררותכבר עמדתי בפסיקותיי, כי  .21

ואף מוðעת  י השחקןאיðה עומדת בהתחייבויותיה כלפפסיקת פיצוי בגין עוגמת ðפש, מקום בו הקבוצה 

, תיק 128-18/19(תיק בוררות , תוך אילוצו לפðות לבוררות כדי לשמור על זכויותיו שלא כדין את שכרו

ביחס לðתבעת, אשר אין זו הפעם הראשוðה בה אילצה שחקן ליזום פðיה  פסקתי). כך גם 140-18/19בוררות 

  ).74-21/22(תיק בוררות  בגין אי תשלום שכר להליך בוררות

אציין, שלא ðסתרה מעיðי גם טעðת התובע, כי הגם שהðתבעת מודה בחוב, היא ðמðעה מהסדרת התשלום,  .22

זמן שהיא מחתימה שחקðים וðערכת לרישום הקבוצה לליגה א' (אליה עולה הðתבעת) לעוðת וזאת ב

 . 5.8.2022, כאשר המועד האחרון לרישום חל ביום 2022/23המשחקים 

ðי מוצאת א, לטעðה בדבר פעולות הðתבעת ðוכח סמיכות המועד לסיום הרישוםלהידרש מבלי אף  אולם, .23

את התחייבותה לפי ההסכם לסיום אשר שללה מידי התובע את שכרו; הפרה  ,תהתðהלות הðתבעש
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התעלמה מסיבות של "אין כיסוי מספיק" ו"חתימת מושך לא תקיðה";  "חזרו"מסרה שיקים ש ;העסקה

פיצוי מזכה את התובע ב  –אילצה את התובע להגיש התביעה ו, להסדרת החוב מפðיותיו החוזרות וðשðות

  ."חש 2,000סך של בגין עוגמת ðפש, ב

בהקשר זה, אין בידי להיעתר לבקשת התובע, שהעלה רק במסגרת הבקשה למתן פסק בוררות, לקבוע כי  .24

הðתבעת לא תפתח את עוðת המשחקים הבאה עד אשר ישולם מלוא הפסק. על הðתבעת יהיה לקיים את 

לדין וררות הוא עðיין פסק הבוררות בהתאם למועדים הðקובים בו. קיום פסק בוררות מטעם המוסד לב

-ובורר איððו מוסמך להורות על אי ,משמעתי שמוסדר בתקðון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל בישראל

 .רישום קבוצה

 פיצוי בגין דמי ðסיעות

לעבודה כי לאורך יחסי העבודה לא שולמו לו דמי ðסיעות, ולכן ðאלץ להגיע  טעןבכתב התביעה, התובע  .25

עם מאמן הקבוצה, התובע הגיע  םאימוðילמרבית הכי  ,הוצאות דלק. בדיון התבררב שאתבאמצעות רכבו ול

 שילם ישירות למאמן עבור השתתפות בעלות הðסיעות. 2021והחל מחודש ðובמבר 

למחוק התובע ביקש , בדיון, כי הוא ðשא בתשלום הðסיעות במלואו ששולם למאמן לאור דברי ðציג הðתבעת .26

 . דמי הðסיעותאי תשלום ע למכתב התביעה את הסעד הðוג

 בהקשר התשלוםטוב תעשה הðתבעת אם תסדיר את  כי ,אעירזאת,  עם .בכךהתייתר הצורך להכריע  ,לפיכך .27

 .ידיו-על ששולמו הסכומים את לתובע, ותשיב זה

 סוף דבר

 לאור האמור לעיל, הððי מקבלת את התביעה, ומחייבת את הðתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: .28

הðתבעת תישא ותגלם את כל תשלומי . שכרועבור  ש"ח ðטו 31,000הðתבעת תשלם לתובע סך של  28.1

החובה החלים בגין תשלום הסכום האמור לתובע, ותמציא לתובע את כל המסמכים המעידים על 

מיום  החל 5%יישא ריבית חודשית לא מצטברת בשיעור של החוב בגין הלðת השכר,  כך.

 ועד למועד ביצוע התשלום בפועל.  ,15.5.2022

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ðטו ש"ח  30,000סך של ב העלייה מעðקדמי  הðתבעת תשלם לתובע 28.2

 .ועד לתשלום בפועלממועד פסק זה כדין, החל 

 ש"ח בגין אי מסירת הודעה על חוזה עבודה ותלושי העסקה. 5,000סך של תובע ðתבעת תשלם לה 28.3

 "ח.ש 2,000 של גמת ðפש בסךופיצוי על עהðתבעת תשלם לתובע  28.4

אðי מחייבת את הðתבעת במלוא אגרת הליך, בשים לב להתðהלות הקבוצה בוðוכח תוצאת ההליך,  28.5

 שקלים. 1,000של  ךהוצאות הבוררות בסבתשלום שקלים וכן  1,800הבוררות בה ðשא התובע בסך 

 הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק זה ועד לתשלום בפועל. שðי הסכומים ישאו

ש"ח בתוספת מע"מ (למען הסר ספק, סכום זה  4,000כן תישא הðתבעת במלוא שכר טרחת הבוררת בסך  .29

 חשבון שכר טרחת הבוררת שתשולם מתוך הפיקדון שהופקד במועד הגשת התביעה).-יתווסף למקדמה על

הפרשי  בתוספת, את התשלום שðעשה בגין כךאו בחלקו, הðתבעת תשיב לו בסכום זה ðשא התובע ככל ש

 .בוררות זה ועד לתשלום בפועל-הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק
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 . 25.8.2022, יבוצע עד ליום לעיל 29-ו 28 הðקובים בסעיףתשלום הסכומים  .30

  

  .14.8.2022היום,  ןðית

   

  

  , עו"ד ------------------

 תבורר
 


