
 102-18/19יק בוררות מספר ת       בפני המוסד לבוררות וגישור

 ההתאחדות לכדורגל של

 

 ג'ורג' אקפביו    בעניין:

 יהב ארגמןעו"ד על ידי    

            

 התובע         

 -נ ג ד  -

 

 בני סכניןמועדון הכדורגל    

 זיסמן, אהרוני, גייר, עורכי דיןעל ידי    

       

            

 תהנתבע         

 

  פסק בוררות

 

 רקע עובדתי

"( הקבוצה"  -)להלן גם  . הנתבעת  שמוצאו מניגריההוא שחקן כדורגל זר,  "(  השחקן"  -)להלן גם  התובע   .1

 שבמועדים הרלוונטיים נמנתה עם קבוצות ליגת העל. ,היא בעלת הזכויות בקבוצת כדורגל

נחתם בין הצדדים הסכם, על פיו סוכם כי התובע ישחק בשורות הנתבעת בעונת  15.7.2018ביום  .2

תקופה קצובה,  בין הצדדים תהיהתקופת ההתקשרות בהסכם נקבע כי . 2018/19המשחקים 

 ה)עם אופציה, שאינה רלוונטית לענייננו, להארכת 31.5.2019סיומה ביום ו 1.8.2018ביום שתחילתה 

 . (נוספות משחקים בשתי עונות

 MRIעבר התובע בדיקת    22.12.2018, במהלך אימון של הקבוצה, נפצע התובע. ביום  13.12.2018ביום   .3

 קרע ברצועה הצולבת.מנזקים במיניסקוס ומ, בה נמצא כי הוא סובל, בין היתר, לאבמפרק ברך שמ

לא ברור האם מדובר בקרע חריף או " -נאמר במסקנות הבדיקה כי  ,באשר לפגיעה ברצועה הצולבת

 ".שינויים על רקע קרע ישן ...

ובין היתר ענייניו הרפואיים ל לדאוגהוא נאלץ  טוען כי בשלב זה הוא נזנח על ידי הקבוצה וכי התובע .4

 כופרת בטענה זו.  הקבוצהעצמו. בכוחות  ,שעבר לניתוח

בשלב ראשון רת הביטוח, בה בוטח התובע על ידי הנתבעת, סרבה חבאין בין הצדדים מחלוקת כי  .5

כנפגע עד שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בו הניתוח והודיעה לתובע כי עליו להמתין  לממן את עלות

 תאונת עבודה.

)כחודשיים ושבוע לאחר הפציעה(. ההתחייבות  19.2.2019ביום  התובעבסופו של דבר, נותח  .6

לאחר . התובעשל  חבריו, ניתנה באמצעות כספים שנאספו על ידי הניתוח עבורלתשלום הראשונית 

עלות הניתוח שולמה על ידי חברת , הכיר המוסד לביטוח לאומי בתובע כנפגע תאונת עבודה והניתוח

 וח.הביט
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, התארך עקב המועד המאוחר בו נותחהשיקום שנאלץ לעבור בעקבות הפציעה,  תהליך  לטענת התובע,   .7

 (.)העונה שלאחר העונה בה נפצע 2019/20 למצוא קבוצה לעונת המשחקים שמנע ממנו אופןב

 ההליך המשפטי

)שעיקריה  כתב התביעה, גולל התובע את המסכת העובדתית שהובילה לטענתו להגשת התביעהב .8

 :כדלקמן ,. הסעדים שנתבעו על ידו הםלעיל( תוארו

במהלך התקופה החוזית בה היה לו על ידי הנתבעת השכר החודשי שאמור היה להשתלם  

 ש"ח; 120,726של בסך  ,לטענתו ,בסכום המסתכם(, 31.5.2019עד  13.12.2018פצוע )

נקודות ליגה  12ש"ח, לפי  11,328ש"ח לכל נקודת ליגה ובסך הכל  944בסכום של  ותפרמי 

 ;ד מועד הגשת התביעה(על ידי הקבוצה ע לטענתו )שהושגו

 ש"ח; 30,521הוצאות הניתוח בסכום של  

 ש"ח; 100,000האיחור בביצוע הניתוח, בסך של  עקבפיצוי בגין נזק עתידי  

פיצוי עונשי בגין הפרת הסכם, הפרת חובת תום לב ועוגמת הנפש שנגרמה לתובע, בסכום  

 ש"ח. 100,000של 

 לטענתעל ידו.  שנתבעוסעדים איזה מן הכאותו להנתבעת בטענות התובע ובזבכתב הגנתה, כפרה  .9

לא עמד לרשות המעביד עקב פציעה אינו זכאי לשכר בגין תקופה בה  עובד כדוגמת התובע, הנתבעת

מכיוון שבענייננו לא סוכם אחרת, התובע   בהסכם העסקתו.במפורש אלא אם סוכם אחרת  או מחלה,  

 ,על פי הדיןהנתבעת מוסיפה וטוענת כי  אינו זכאי לקבל מן הנתבעת סכום כלשהו בגין תקופת פציעתו.  

יום,  12 -במקרה של פציעה כדוגמת זו שעבר התובע, בה הוא נאלץ להעדר מעבודתו במשך יותר מ

 12עבור את שכרו של העובד ד לביטוח לאומי המחויבות היחידה החלה על המעביד היא לשלם למוס

בנוסף  .(1995 -)א( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשמ"ה 194)סעיף  הראשונים הפציעהימי 

כי על התובע למצות את זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי וכי מכל סכום שייפסק   ,נטען בכתב ההגנה

מוסד מים שקיבל בפועל או שהיה יכול לקבל מן היש לקזז את הסכואם וככל שייפסק, , לטובתו

כבר כי מן הבדיקה שנערכה לתובע עלה כי  ההגנהבאשר לפציעת התובע נטען בכתב  ביטוח לאומי.ל

ומסיבה זו  הנתבעתבעת שהצדדים התקשרו בהסכם, התובע לא היה כשיר וכי הוא הסתיר זאת מן 

לפצותה בגין הנזקים שנגרמו לה הוא שצריך הנתבעת היתה משוחררת מכל מחויבות כלפיו )והתובע 

 לכךסירב להמתין  וכי הוא עצמו לתובע הנתבעתחרף האמור לעיל, סייעה עוד נטען כי  .בהקשר זה(

הללו ומטעמים נוספים שהוזכרו מן הסיבות שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בו כנפגע תאונת עבודה. 

וכי דין תביעתו סילוק על הסף  לסעד כלשהו, טוענת הנתבעת כי התובע אינו זכאי בכתב ההגנה

 דחייה לגופו של עניין. ,ולחלופין

הסכם ההעסקה בבבקשה נטען כי בעוד ש .במהלך ניהול ההליך, הגיש התובע בקשה לפיצול סעדים .10

שכר וכן בדיווחים חודש, הרי בתלוש הבש"ח  20,121בין הצדדים, סוכם כי שכרו יעמוד על סך של 

 10,321כי שכר הבסיס של התובע עומד על סך של    נאמרביטוח לאומי,  מוסד ללבגינו    תשמסרה הנתבע

ש"ח בלבד, כאשר יתרת השכר הוגדרה כ"אשל עובד זר". התובע המשיך וטען כי כאשר פנה למוסד 

האשל" כחלק משכרו ב "ישעבר, התברר לו כי המוסד אינו מתייחס למרכ  לפציעהלביטוח לאומי ביחס  

הקובע ומשום כך נגרם לו חיסרון כיס משמעותי, אשר טרם התגבש סופית. בהקשר זה ביקש התובע 

עקב  , לטענתו,לפצל את סעדיו, באופן שיתאפשר לו לתבוע מן הנתבעת בנפרד, את הנזקים שנגרמו לו

לאומי, הגעות לביטוח בשכרו. התובע גם טען כי לשיטתו, הסמכות לדון בתביעות הנוהאמור הפיצול 
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בהתאם לכך,   .לפיצול סעדים  , נעתרתי לבקשה11.6.2019בהחלטתי מיום    מסורה לבתי הדין לעבודה.

 עקב הפיצול בשכרו, אינם חלק מן הנושאים העומדים להכרעתי ,לטענתו ,הנזקים שנגרמו לתובע

  .בהליך זה

התובע והתייחס לסכומים אשר מגיעים בהמשך ההליך ולאחר שניתנה לו רשות לפיצול סעדים, שב  .11

הימים הראשונים לפציעתו )מעבר לסכומים ששולמו לו בגין תקופה זו על  91לו, לטענתו, בגין תקופת  

. טענות אלה ולחיסרון הכיס שנגרם לו, לטענתו, עקב הפיצול בשכרו ידי המוסד לביטוח לאומי(

לפיצול סעדים, בה ביקש רשות לתבוע  בקשתועמדת התובע, כפי שבאה לביטוי בעומדות בסתירה ל

 אשוב ואתייחס לסוגיה זו בהמשך פסק הבוררות.  את ההפרשים הנובעים מפיצול שכרו בהליך נפרד.

במהלך ההליך ולאור העובדה שהמוסד לביטוח לאומי שילם לתובע סכומים שונים, הוריתי לתובע  .12

עת העדכון שהוגשה על ידי התובע, להגיש הודעה מעודכנת בדבר הסכומים הנתבעים על ידו. בהוד

נאמר כי בעקבות הכרתו כנפגע תאונת העובדה, שולם לו על ידי המוסד לביטוח לאומי סכום של 

ימי הפציעה הראשונים. התובע הוסיף  91ש"ח נטו, וזאת בגין  25,521ש"ח ברוטו, שהם  27,785

שכרו הרבע נקבע    ד לביטוח לאומי,בעקבות הפיצול בשכר, כפי שדווח על ידי הנתבעת למוס  והבהיר כי

ש"ח. לטענת התובע, על פי הסכם   66,029ש"ח, במקום    36,758לאומי על סך של  השנתי על ידי הביטוח  

עד  13.12.2018העסקתו הוא זכאי, בגין התקופה שממועד הפציעה ועד סוף תקופת ההסכם )

נקודות  13א זכאי לפרמיה בגין ש"ח ובנוסף לכך הו 110,665.5(, לשכר בסכום כולל של 31.5.2019

יש לנכות את הסכומים ששולמו   הנ"לסכום  ן המכי    גילה את דעתוהתובע  ש"ח.    12,272ליגה, בסך של  

ש"ח. יתרת התשלום החוזי המגיעה לתובע  27,785לו בפועל על ידי המוסד לביטוח לאומי, בסך של 

האחרים סכומי הפיצוי זאת בנוסף ל ש"ח ברוטו, וכל 95,152.5עומדת, אפוא, לטענתו, על סך של 

 הנתבעים על ידו בכתב התביעה.

הגיש כל צד את תצהירי העדות הראשית מטעמו, בהם חזר על עיקר טענותיו, כפי שהועלו  ,בהמשך .13

    .וכפי שנסקרו על ידי לעיל הטענות יבכתב

 ההסכמה הדיונית

תינתן ללא שמיעת עדים ועל בסיס החומר בין הצדדים הושגה הסכמה דיונית, לפיה ההכרעה בתיק זה   .14

 ., כאשר כל צד יסכם את טענותיו בקצרההקיים בתיק

בעקבות הבהרות התובע, הגישה ביקשתי מן התובע הבהרות שונות.  ,בהמשך לסיכומי הצדדים .15

 .מטעמההנתבעת הודעה קצרה 

עדות הראשית, אעיר כי לצורך כתיבת פסק הבוררות, חזרתי וקראתי את כתבי הטענות, תצהירי ה .16

הסיכומים ויתר המסמכים שהוגשו לי על ידי שני הצדדים ונתתי את דעתי למכלול הטענות שהועלו 

לטענה כזו או אחרת שהועלתה על במסגרת פסק הבוררות באופן מפורש  לא התייחסתי  ש  ככלעל ידם.  

 לשינוילגרום אין זאת אלא משום שהגעתי למסקנה כי בטענה האמורה אין כדי ידי מי מן הצדדים, 

  מן המסקנות אליהן הגעתי.

 דיון והכרעה

הכרעה, אעיר כי עם ביצוע התשלום עבור עלות הניתוח על ידי חברת  לסוגיות הטעונות אדרשבטרם  .17

 (. לעיל 8.3)המוזכרת בסעיף  בהקשר זההביטוח, התייתרה תביעת התובע 

בנוסף אציין כי לא מצאתי לנכון לקבל את טענת הנתבעת, לפיה התובע הסתיר ממנה את מצבו הרפואי  .18

הנטל להוכיח טענות מעין אלה וכי במועד בו התקשרו הצדדים בהסכם, כבר סבל התובע מפציעה. 
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הוכיחה הטוען אותן ובענייננו על הנתבעת. אני סבור כי הנתבעת לא עמדה בנטל ולא  בעל הדין  מוטל על  

. במסקנות נסמכת על מסקנות הבדיקה הרפואית שעבר התובעטענת הנתבעת בהקשר זה  .  הטענהאת  

 מפורשתבצורה  בהן  פציעה קודמת כגורם אפשרי לפציעה הנוכחית, אך לא נקבע  הבדיקה נזכרה אמנם  

ובר לא ברור האם מד" -כפי שצוין לעיל, בהקשר זה נאמר במסקנות הבדיקה כי כי זה אכן המצב. 

, שרק מעלה את האפשרות כי הפציעה אמירה מעין זו ".בקרע חריף או שינויים על רקע קרע ישן ...

אני דוחה, אפוא, את . טענות הנתבעתמספיקה לצורך הוכחת אינה  ,הנוכחית מקורה בפציעה קודמת

 .טענת הנתבעת בהקשר זה

בגין  החוזיהשכר לקבל מן הנתבעת את השאלה הבסיסית הדורשת הכרעה, היא האם התובע זכאי  .19

 (.31.5.2019)תקופת ההסכם  ( וסיומה ביום האחרון של  13.12.2018ביום פציעתו )התקופה שתחילתה  

לקיים   הנתבעתהתייחסות מפורשת. אין הוראה שמחייבת את    עצמו, אין לסוגיה זובהסכם ההעסקה   .20

חדל לקיים כתוצאה מכך גם אם הלה נפצע ו ולשלם לו את שכרו התחייבויותיה כלפי השחקןאחר 

אחר התחייבויותיו כלפיה; ואין הוראה הפוכה, שקובעת כי במקרה של פציעה )או "תאונת עבודה"(, 

 את שכרו. שלם לתובעובכלל זה ל כלפי התובעקיים את התחייבויותיה מל פטורה הנתבעתתהיה 

הסכים עם הנתבעת, כי בהעדר התייחסות לסוגיה האמורה בהסכם ההעסקה, אין חובה אני נוטה ל .21

על המעביד לשלם לעובד את שכרו בתקופה בה העובד אינו מעניק למעביד את שירותיו עקב תאונת 

וכי במקרה כזה, תרופתו של העובד צריכה להימצא בכספים המגיעים לו מן המוסד לביטוח  עבודה

 . לאומי

יוצר זיקה בין חובת הקבוצה לשלם לשחקן יוער כי סעיף התמורה בהסכם בין הצדדים,  בהקשר זה .22

שכרו של שכר ובין חובת השחקן לקיים אחר התחייבויותיו החוזיות כלפי הקבוצה. בסעיף נקבע כי 

 (:6או, בשפת החוזה )סעיף  כנגד קיום התחייבויותיו החוזיות כלפי הנתבעת; התובע ישולם לו

“In return for the player’s fulfillment of all of his obligations as set out in this agreement  ." 

הקבוצה לשלם לשחקן את השכר בין חובת שהוא יוצר  האופן בו נוסח סעיף התמורה בהסכם והזיקה   .23

 .הקבוצהתומכים בעמדת לחובתו שלו לקיים אחר התחייבויותיו החוזיות כלפי הקבוצה, 

לא אמור לסבול חיסרון כיס, במקרה  התובעכי הרושם  נוצרכמכלול ההסכם קריאת מ, ומת זאתלע .24

מנוסחים   , אשרבהסכםמסעיפי הביטוח    , בין היתר,הדבר עולהבמסגרת הפעילות בקבוצה.    השל פציע

 בצורה רחבה. 

מפני  יכללו כיסוילרכוש עבור התובע פוליסות ביטוח, אשר הנתבעת התחייבה להסכם,  d.1.4בסעיף  .25

, וכל זאת לאובדן כושר עבודהלחוסר כשירות או הגורמות  פציעותכנגד , ובכלל זה תאונות אישיות

שלא יפחתו מן הסכומים הקבועים בחוק הספורט   ,(”in adequate amounts“"בסכומים מתאימים" )

 ,התובעשל כל פעילות  כם, פוליסות הביטוח אמורות לכסות. על פי ההסובתקנות שהותקנו מכוחו

 (.”…to cover all of the Player’s activities, in Israel and abroad“) בישראל ומחוץ לישראל

כפי שצוין   , לעניין סכומי הביטוח, מפנה ההסכם לחוק הספורט והתקנות שהותקנו מכוחו.לעיל  כאמור .26

 סכומים העולים על שכר מינימום המשתכריםהחובה לבטח ספורטאים על ידי הנתבעת בסיכומיה, 

יחד .  2016לחוק הספורט, שהותקן בחודש אוגוסט    10, בוטלה בתיקון מספר  ()כדוגמת התובע בענייננו

החובה   פטר את הנתבעת מןעם זאת, אני לא מקבל את טענת הנתבעת, כי ביטול החובה הסטטוטורית,  

ביטוח מתאימה. בניגוד לנטען בסיכומי הנתבעת, ההפניה מן ההסכם בין  לרכוש עבור התובע פוליסת
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ובתקנות הצדדים לחוק הספורט בקשר עם ביטוח התובע, מתייחסת לסכומי הביטוח שנקבעו בחוק 

יתרה מכך, ההסכם עצמו נחתם לאחר התיקון לחוק הספורט, בו בוטלה החובה  ולא לחובה עצמה.

הנתבעת התחייבה למרות זאת,  כרם עולה על שכר מינימום.עבור ספורטאים ששביטוח לרכוש 

כי הצדדים  , אפוא,ברורהסכם, לרכוש עבור התובע פוליסות ביטוח מתאימות. מפורשות במסגרת ה

לא התכוונו לפטור את הנתבעת מן החובה לרכוש עבור התובע ביטוחים מתאימים, למרות ביטול 

 החובה החוקית. 

, נקבעו סכומים מינימליים לביטוח ספורטאים. 1994  -ט )ביטוח(, תשנ"ה  בתקנות הספוראעיר עוד כי   .27

אניח, אפוא, כי הצדדים סברו כי אלה  .אלההצדדים לא התייחסו בסיכומיהם למשמעות סכומים 

   אינם רלוונטיים לענייננו. 

מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את שכרו למשך התקופה החוזית המוסכמת. בין הצדדים ההסכם  .28

הוראות  ההסכם גם כוללהוא קובע כי התשלום יהיה כנגד קיום התחייבויותיו החוזיות של השחקן. 

הגורמת לחוסר כשירות ולאובדן כושר זה פציעה  , ובכלל  שאמורות לחול במקרה של פציעה של התובע

 את התובע, בסכומים מתאימים.  חבה הנתבעת לבטהתחיי בהקשר זהעבודה. 

)לא כל שכן שחקן זר, שלא מצופה ממנו לגלות בקיאות בהוראות  הקורא את ההסכםמן הישוב אדם  .29

כי גם במקרה של  , באופן סביר,ויכול להניח צריך ,הדין המקומי ובכלל זה בכללי הביטוח הלאומי(

חברת ובין מ עצמה בין מן הקבוצה, ינו ובין הקבוצהזכאי לשכר החוזי שסוכם ב השחקן פציעה, יהיה

. גם במקרה האחרון, בו התשלום הוא מחברת הביטוח, התחייבה הקבוצה לבטחו הבביטוח, ה

מוטלת על פיה יבוטח השחקן "בסכומים מתאימים", האחריות לרכוש עבור התובע פוליסת ביטוח, 

  .הקבוצהעל פי ההסכם על 

לפיה בהעדר התייחסות בהסכם לא זכאי  נוטה לקבל את עמדת הנתבעת,הגם שאני , בהתאם לכך .30

עובד לשכר החוזי במהלך תקופה בה הוא אינו עומד לרשות המעביד עקב תאונת עבודה שעבד, אני 

סבור כי לאור האופן בו נוסחו סעיפי הביטוח בהסכם ובשים לב לכל יתר מאפייני ההתקשרות, התובע 

 . במקרה של פציעה במסגרת מילוי תפקידו כשחקן בקבוצהיס, אינו אמור לסבול חיסרון כ

עמדה לפיה פציעת התובע במסגרת פעילות הקבוצה, לא אמורה לגרום לו חיסרון כיס, מתיישבת גם  .31

 עם שורת ההיגיון ועם חובת תום הלב וההגינות, שחלות במערכת יחסים כדוגמת זו שחלה בענייננו.     

את (, הוא לא קיבל 31.5.2019. ממועד זה ועד סוף התקופה החוזית )13.12.2018התובע נפצע ביום  .32

  .שכרו מן הקבוצה

הימים הראשונים לתקופת פציעתו.   91בגין  פיצוי  ל  , במסגרת הליך זה,התובע אינו זכאי  ,עם זאתיחד   .33

ש"ח  27,785בגין תקופה זו, הגיש התובע תביעה למוסד לביטוח לאומי ואף קיבל סכום מסוים )

שכרו, כפי לטענתו, מכיוון שמדובר בסכום נמוך מן הסכום המגיע לו, וזאת  לטענת התובע,. ו(ברוט

שנקבע בהסכם העסקתו )וזאת בשל   השכרהנתבעת, היה נמוך מן  על ידי  למוסד לביטוח לאומי  שדווח  

התובע כי את טענותיו ביקש  בבקשתו לפיצול סעדים  עם זאת,  הפיצול בין שכר בסיס לאשל לעובד זר(.  

ובהקשר זה אף נעתרתי לבקשתו לפיצול  להעלות בתביעה נפרדת יתאפשר לובגין נזקי פיצול השכר, 

רים בהליך זה וכל טענות הצדדים לגביה, עם העניינים המתבר ,אפוא ,סעדים. סוגיה זו אינה נמנית

  שמורות להם. 
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 ,לפי חשבוני) ועד סוף תקופת ההתקשרות ימי הפציעה הראשונים 91באשר לתקופה שלאחר חלוף  .34

לאחר שקבעתי כי התובע אינו אמור לסבול חיסרון כיס במקרה : (ם וחצייבתקופה של חודשי מדובר

 את השכר המגיע לו בגין תקופה זו.  לתובעת לשלם ", אני סבור כי על הנתבעהשל "תאונת עבוד

לו או  ששולמו הסכומיםהתובע, אם וככל שזכאי, יש לקזז את זכאי לטענת הנתבעת, מכל סכום לו  .35

כי סכום מן המוסד לביטוח לאומי. דומה כי אין מחלוקת של ממש בין הצדדים,    ,שהוא יכול היה לקבל

ששולם לתובע בפועל על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין תקופה מסוימת, צריך להיות מקוזז מן הסכום 

המעודכן של בתחשיב התובע עצמו נתן לכך ביטוי לו זכאי התובע מן הנתבעת בגין אותה תקופה. 

דעתו כי מן הסכומים שמגיעים לו, יש לקזז את את גילה , בו הוא עצמו שהוגש על ידו סכומי התביעה

 ש"ח(.  27,785על ידי המוסד לביטוח לאומי )בפועל הסכום ששולם לו 

 91גדר הספקות נוגע לשאלת הניכוי הרעיוני ביחס לסכומים שמגיעים לתובע בגין התקופה שלאחר  .36

האם מסכומים אלה יש לנכות את הסכומים להם התובע זכאי,   -ימי הפציעה הראשונים. לשון אחרת  

ואין וודאות כי בפועל  גם אם טרם שולמו לו  , וזאת  באופן פוטנציאלי, לקבל מן המוסד לביטוח לאומי

 ישולמו לו בעתיד? 

למיטב הבנתי, התובע לא קיבל מן המוסד לביטוח לאומי סכומים כלשהם בגין התקופה שלאחר תום  .37

ימי הפציעה הראשונים. עם זאת, אפשר והוא זכאי לקצבת נכות, בהתאם להוראות הדין  91תקופת 

למוסד וכללי המוסד לביטוח לאומי. בהקשר זה יוער כי על פי החומר שבפניי, התובע פנה בתביעה 

יטוח לאומי, אולם זו טרם התבררה וכאשר הגיע התובע לישראל על מנת להתייצב בפני וועדה לב

הושם במתקן מעצר ובסופו של דבר, רפואית שתדון בעניינו, לא התאפשר לו להיכנס לישראל והוא 

 . , מבלי שהופיע בפני הוועדהנאלץ לחזור על עקבותיו ולשוב לארצוהוא 

בעת לפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בעניין סע"ש בסיכומים מטעמה, הפנתה הנת .38

. בעניין זה קיבל בית המשפט את עמדת תמיר כחלון נ' הפועל "איתוראן" קרית שמונה 2453-05-15

הנתבעת, לפיה מסכומים שעליה לשלם לתובע לאחר פציעתו, יש לנכות כספים ששולמו לו על ידי 

בכל הכבוד, העקרונות שנקבעו בפסק הדין האמור מקובלים עלי ציעה. המוסד לביטוח לאומי בגין הפ

ודומה כי הם מקובלים גם על התובע. כאמור, בחישובים מטעמו, קיזז התובע מן הסכומים הנתבעים 

 על ידו בהליך זה, את הסכומים ששולמו לו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

נחום  3901/15, הפנה התובע לפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ע"א מטעמו בהשלמת הטיעון .39

מתאונת במסגרת נטל הקטנת הנזק המוטל עליו, על נפגע , בו נקבע כי תאבסה אביב נ' חאלד בשאר

לפעול לשם מיצוי זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי, שאם לא כן, יבצע בית המשפט ניכוי עבודה 

הנטל המוטל על התובע שהיה מגיע לו אילו פנה למוסד. באותו עניין נקבע גם כי  רעיוני, לפי הסכום

לעמוד אינו מוחלט ודי בכך שפעל בתום לב ובסבירות למיצוי זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי, כדי  

 . נטלב

נקבע בסעיף  . בהקשר זההפרת חוזהשנפגע מדיני הקטנת הנזק החלים על מי עמדה זו מתיישבת עם  .40

מי שנפגע מהפרת חוזה אינו זכאי , כי 1970 -ם )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א לחוק החוזי 14

 , אפוא,כדי לעמוד בנטל, אדם אינו מחויב ".באמצעים סביריםלפיצוי בגין נזק שהיה יכול להקטין "

  שנקט אמצעים סבירים. בהקשר זהלצאת מגדרו. די 

שבפניי, נראה כי התובע פעל לשם הקטנת נזקיו ולשם מיצוי זכויותיו על פני הדברים ומתוך החומר  .41

. התובע פנה למוסד לביטוח לאומי בתביעה באופן סביר ואפילו למעלה מכך  מול המוסד לביטוח לאומי

דמי פגיעה )בסכום שלטענתו נמוך מן הסכום המגיע לו וזאת עקב הפיצול בשכרו(. הוא אף קיבל  הוא  ו
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, . הוא הגיע לישראל לצורך הדיון בוועדהי וועדה רפואית, לצורך קביעת דרגת נכותגם זומן לדיון בפנ

נראה לי כי התובע פעל באופן סביר בנסיבות אלה,    .והוא אף הושם במעצר  סורבהאך כניסתו לישראל  

מן הסכומים המגיעים   בצע ניכוי רעיוניללא מצאתי לנכון  לצורך מיצוי זכויותיו מול הביטוח הלאומי ו

 . ול

הם יתרת התקופה ש ,ים וחצייחודשתקופה של  על הנתבעת לשלם לתובע את השכר המגיע לו בגין .42

לפי . (2019 עד סוף מאי 2019)אמצע מרץ  ימי הפציעה הראשונים 91לאחר תום תקופת החוזית ש

על ש"ח ברוטו. בהתאם לכך,  20,121, שכרו החודשי של התובע עומד על סך של ההסכם בין הצדדים

 . )ברוטו( ש"ח 50,302.5לתובע בהקשר זה סכום של תבעת לשלם הנ

בגין נקודות שהושגו על ידי הקבוצה בתקופת פציעתו: על פי  מענקבאשר לתביעת התובע לתשלום  .43

 37,760)  נקודות  40  -ש"ח לכל נקודת ליגה, אך לא יותר מ  944ההסכם, התובע זכאי לפרמיה בסכום של  

גם בהקשר זה שותק ההסכם ולא כולל הוראות לעניין השפעת פציעה אפשרית של התובע על  .ש"ח(

אני סבור כי התובע אינו זכאי לפרמיות בגין נקודות שהושגו בתקופת בניגוד לשכר, זכאותו לתשלום. 

והתובע לא התכחש לכך, כי התובע לא קיבל פרמיה בגין משחקים בסיכומיה פציעתו. הנתבעת טענה 

התנהגות זו עולה בקנה אחד עם  בהם לא נכלל בסגל הקבוצה, וזאת גם בתקופה שקדמה לפציעתו.

נו נרשם בטופס המשחק )תהא הסיבה לכך ככל שתהא(, אינו זכאי שחקן שאילפיו , בענף מקובלה

נקודות בגין התקופה שלאחר  עבור ותאת תביעת התובע לקבלת פרמי , אפוא,אני דוחהלפרמיה. 

 פציעתו.  

הנזקים שנגרמו לו עקב האיחור במתן הטיפול ש"ח בגין  100,000בנוסף לכך, תובע התובע סכום של  .44

. התלבטתי האם לפסוק לתובע פיצוי בראש נזק זה. כאמור, בו נערך הניתוחהרפואי והמועד המאוחר  

, למעלה מחודשיים לאחר הפציעה. על פני הדברים נראה כי מדובר 2019בפברואר   19  -הניתוח נערך ב

בפרק זמן העולה על הסביר. אזכיר גם כי במקור אמור היה הניתוח להתקיים במהלך חודש ינואר, 

נראה כי לנתבעת יש אחריות מסוימת לעיתוי דר התחייבות לשאת בעלותו. אולם הוא נדחה בהע

המאוחר בו בוצע הניתוח. בהסכם בין הצדדים, היא נטלה על עצמה אחריות לדאוג להיבטים 

סעיף הרפואיים הכרוכים בפציעות אפשריות של התובע. הדבר עולה הן מסעיפי הביטוח בהסכם והן מ

4.f   להסכם, בו התחייבה הנתבעת לספק לתובע טיפול רפואי ראוי במהלך תקופת ההתקשרות ובמידת

בגין הסבירה  עם זאת, התובע לא הציג ראיות המתייחסות לתקופת ההתאוששות  הצורך גם לאחריה.  

תקופת ההתאוששות. בנסיבות  ניתוח מן הסוג שעבר ולהשפעת המועד המאוחר בו בוצע הניתוח על

ן לי כלים להעריך את ההשפעה של האיחור המסוים בביצוע הניתוח, על האפשרות של התובע אלה, אי

(. אני דוחה, אפוא, את תביעת 2019/20לאתר קבוצה לעונת המשחקים שלאחר העונה בה נפצע )עונת 

   גמת נפש.ו, אולם אתן לדברים ביטוי בפסיקת פיצוי בגין עהתובע בראש נזק זה

הפרת ההסכם וחובת תום הלב ובגין ש"ח בגין  100,000ם של וובע התובע סכ, תלסכום הנ"ל בנוסף .45

כפי שצוין לעיל, אני סבור כי לנתבעת אחריות עוגמת הנפש שנגרמה לו עקב התנהגות הנתבעת. 

אמנם קבעתי . ובעיקר למועד המאוחר בו נותח מסוימת למועד המאוחר בו טופלה פציעתו של התובע

כי המצב שנוצר  על פני הדברים נראהנגרם עקב העיכוב לא הוכח, אולם כי הנזק הכלכלי הישיר ש

נזק ובכלל זה עוגמת נפש. נקל להבין כי ספורטאי  והסב לובעיקר העיכוב בטיפול בתובע ובפציעתו, 

שנפצע במדינה זרה וממתין פרק זמן ממושך לניתוח, כאשר בזמן זה הוא אינו מקבל שכר וכאשר ברור 

לאחר ששקלתי בדבר, גמת נפש. וסובל עאת היום בו יוכל לשוב לשחק,  מרחיקבר לו כי כל יום שעו

 ש"ח. 17,500של כולל פיצוי בסכום בראש נזק זה החלטתי לפסוק לטובת התובע 
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לא מצאתי לנכון לקבל את טענת הנתבעת, לגבי הצורך לבצע קיזוזים מסכומים לבסוף אציין כי  .46

שייפסקו לטובת התובע, וזאת בגין העובדה כי היא נשאה בעלויות שונות בקשר אליו, לגבי התקופה 

טענות הקיזוז לא הועלו בכתב ההגנה שלאחר הפציעה )ובכלל זה הוצאות הדירה בה התגורר התובע(.  

  .נוכח מכלול נסיבות העניין, אין הצדקה לביצוע קיזוזסבור כי  ובכל מקרה, אני

 סיכומו של דבר, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: .47

ימי הפציעה  91בגין שכרו של התובע בתקופה שלאחר  ,ש"ח )ברוטו( 50,302.5סך של  
דה וריבית כדין, החל . לסכום זה יתווספו הפרשי הצמהראשונים ועד תום התקופה החוזית

 ;ועד מועד התשלום בפועלבמחצית התקופה הרלוונטית(  שחל)מועד  22.4.2019מיום 

 ש"ח בגין עוגמת נפש; 17,500סך של  

פתיחת בנוסף לכך, תשיב הנתבעת לתובע את הסכום ששולם על ידו להתאחדות לכדורגל עם   
 ש"ח; 1,800התיק, בסכום של 

 ש"ח;  5,000של כולל בשכר טרחת עורך דינו של התובע, בסכום , תישא הנתבעת כמו כן 

, אם וככל תשיב הנתבעת לתובע את הסכום ששולם על ידו בגין שכר טרחת הבורר ,לבסוף 
 .ששולם

יום מקבלת פסק הבוררות על ידי הצדדים,  30סכום כלשהו מבין הסכומים הנ"ל שלא ישולם בתוך 
 הצמדה וריבית כדין ממועד מתן הפסק ועד מועד התשלום בפועל.שא הפרשי יי

 

 

 3.3.2020ניתן היום, 

 

____________________ 

 עו"ד ערן שמעוני, בורר     


