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 הרצליהמכבי    :תהנתבע               
 7-280536-51 בע"מ, ח.פ. הרצליה )תפעול(מכבי                                 

  
                       

 פסק בוררות 
 
 
 בתקופה הרלבנטית לתביעה זו עסקינן בתביעת התובע, מאמן כדורגל, נגד הנתבעת,  .1

בגין הפסקת העסקתו של התובע אצל  , לתשלום פיצוי דרוםקבוצת כדורגל בליגה א' 
 .עקב כך הנתבעת ופיצוי בגין עוגמת נפש וחיסרון כיס לתקופה ממושכת

 
 הדברים הבאים: בכתב התביעה נטענו עיקרי  .2

 
הסכם )להלן: " נכרת הסכם העסקה בין הנתבעת לבין התובע  6.1.20ביום   .2.1

₪ נטו לחודש   10,000תמורה כספית   בגין עבודת התובע בסך    המעגן"(  ההתקשרות
 ₪ בסך הכל. 40,000משכורות, היינו שווי ההסכם הוא  4כפול 

 
כמו הוסכם בהסכם, שבמקרה שמי מהצדדים יבקש לסיים את ההסכם לפני קיצו    .2.2

 משכורות.  3ישלם לצד השני פיצוי בגובה 
 

התובע עמד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם ופעל בדרכו המקצועית להובלת   .2.3
 הנתבעת להצלחה רבה ככל שניתן.

 
לתובע פיצוי שאינו נחתם הסכם בין הצדדים, על פיו תשלם הנתבעת  9.2.20ביום   .2.4

הסכם )להלן: "  תשלומים חודשיים ₪3 בפרישה של  30,000מותנה בסך 
 ."(ההיפרדות

 
₪,   10,000על סך  2020התשלום הראשון בוצע על ידי הנתבעת בחודש מרץ   .2.5

ומסיבה שאינה ברורה בחרה הנתבעת שלא לקיים את יתרת מחויבותה על פי ההסכם 
 ₪.  20,000ל של השני ונותרה חייבת לתובע סך כול

 
 ניסיונות התובע לגבות את החוב באופן ישיר מול הנתבעת עלו בתוהו.  .2.6
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₪ נטו וכן פיצוי בגין עוגמת   20,000תבע התובע את הנתבעת לשלם לידיו סך    ,משכך  .2.7
₪, כל זאת בצרוף הוצאות, אגרות   2,500נפש ועל חיסרון כיס לתקופה ממושכת בסך  

מיום הגשת התביעה ועד ליום  למדד ונושאים ריבית ושכ"ט עו"ד, כשכל אלה צמודים 
 התשלום בפועל.

 
 בכתב ההגנה נטענו עיקרי הדברים הבאים: .3

 
הסיבה המרכזית לעזיבת התובע היא הבטחות רבות שהבטיח ולא עמד בהן,   .3.1

לא קיים התחייבותו להביא שחקני ולמעשה הטעה את הנתבעת ביחס ליכולותיו, 
חיזוק לקבוצה בשל "קשריו הענפים" וגם לא את התחייבותו לערוך שני אימוני בוקר 

 והצדדים סיכמו במשותף על סיום ההתקשרות.בשבוע, 
 

במעמד הסיכום על עזיבת המאמן, סוכם בין הצדדים בלחיצת יד "ג'נטלמנית", כי   .3.2
במידה והתובע ימצא עבודה חלופית ושכרו לא ייפגע, לא תשלם הנתבעת פיצוי על 

בקבוצה אחרת למשך עונה וחצי בשכר גבוה  תובעעזיבתו. בחודש פברואר חתם ה
 מזה שהרוויח בנתבעת.

 
כלי הגדול בהיסטוריה של הענף, אשר פוגע בנתבעת לא יתכן, שבעת המשבר הכל  .3.3

לשלם "פיצוי" לאדם אשר עבד היא ומהווה איום ממשי על המשך קיומה, תצטרך 
כמאמן במשך כחודש בלבד, עזב לקבוצה אחרת בתשלום גבוה יותר וכעת דורש כפל 

 משכורות.
 

 עוגמת נפש וחסרון כיס. בשל הנתבעת מכחישה חבות כלשהי, לרבות   .3.4
 

כך, התבקשה דחיית התביעה, על כל סעיפיה, וחיוב התובע בהוצאות הנתבעת מש  .3.5
 לרבות שכ"ט עו"ד.

 
בישיבת הבוררות המקדמית, לאחר שנעשה ניסיון שלא צלח להביא את הצדדים להסדר  .4

פשרה ביניהם, הצהיר ב"כ הנתבעת כי על מנת לקצר ולייעל את ההליך, הנתבעת מוותרת 
לעיל ומבקשת לעבור ישירות להגשת סיכומים   3.2בסעיף  על הטענה העובדתית הכלולה

בכתב, שלאחריהם יכריע כב' הבורר בתיק. עוד הציע ב"כ הנתבעת ליתן סמכות פישור 
 בכדי שיכריע בגורל התיק עוד באותו יום. לכב' הבורר, 

 
התובע לא הסכים למתן סמכות פישור והוחלט, על פי בקשתם המשותפת של הצדדים,   .5

 יקוימו ישיבות הוכחות בתיק כי אם יוגשו סיכומים בכתב בטיעונים משפטיים בלבד.שלא 
 

חזרו  במסגרת סיכומים אלה  במועדים שנקצבו להם, הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב. .6
, המבוססת –הצדדים על טענות עובדתיות שונות, אולם בשל החלטתי האמורה לעיל 

לטיעונים   אלאלהתייחס לטענות אלו, אין בדעתי  –על הסכמת הצדדים לה  כאמור,
 המשפטיים בלבד הכלולים בסיכומים.  

 
 : הטיעונים המשפטיים הבאיםבכתב סיכומיו טען התובע את עיקרי  .7

 
המדובר בפיצוי מוסכם, שנקבע בהסכם שנכרת בין הצדדים ברוח חופש החוזים,    .7.1

 -)א( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א15בהתאם לקבוע בסעיף 
 "(.חוק החוזים תרופות)להלן: "  1970

 
הפיצוי המוסכם אינו מותנה. הנתבעת בקשה לסיים את ההסכם לפני שהגיע לקיצו    .7.2

 בהתחייבותה.לשאת ולכן עליה 
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די שבית המשפט ימצא "יחס סביר" בין הפיצוי שנקבע לבין ההפרה, ולו גם בדוחק,    .7.3
כדי שימנע מלהתערב ולהפחית את שיעור הפיצוי המוסכם. בנוהג הרווח בעולם 
הכדורגל נהוג ליתן פיצויים מוסכמים אף גבוהים הרבה יותר. גובה הפיצוי הוא גובה 

₪. לפיכך, יש לכבד את  99,000סך  משכורות אל מול הסכם בשווי כולל על 3של 
שכן הוא מידתי ומשקף את הסכמת הצדדים   , הפיצוי המוסכם על ידי הצדדים

 החופשית.
 

כנקודת מוצא, יש לפסוק לבעל הדין שזכה הוצאות ריאליות, כלומר ההוצאות שהוציא    .7.4
ין  שכן על היושב בדבפועל או התחייב להוציא. זו נקודת מוצא בלבד ולא נקודת סיום,  

לבחון את שיעור ההוצאות הנטען ולבדוק אם מדובר בהוצאות סבירות, מידתיות 
והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בכלל נסיבות העניין. פסיקת ההוצאות ושכר 
הטרחה מבוססת היא אפוא על הפעלת שיקול דעת אובייקטיבי בכל מקרה על פי  

 נסיבותיו.
 

 לעיל. 2.7ף לסיכום, התבקשה פסיקה בהתאם לאמור בסעי  .7.5
 

 את עיקרי הטיעונים המשפטיים הבאים:  תתבענה נהטע הבכתב סיכומי .8
 

)א( 15אין כל בסיס משפטי לטענת התובע כי מדובר בפיצוי מוסכם, כאמור בסעיף   .8.1
לחוק החוזים תרופות, שכן ההיפרדות בין הצדדים נעשתה בהסכמה וסכום הפיצוי  

, הן מבחינת מגפת הקורונה ותישולם בהתאם, עד אשר השתנו הנסיבות באופן מה
 והן מבחינת חתימת התובע על הסכם חדש, ככל הנראה בתנאים טובים יותר. 

 
)א( לחוק החוזים תרופות, על כב' 15לצורך הזהירות בלבד, גם אם מדובר בסעיף   .8.2

הבורר להפחית את סכום הפיצוי, שכן לית מאן דפליג כי ישנו יחס לא סביר בעליל בין 
 לבין הנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה. סכום הפיצוי 

 
בתחילת חודש מרץ הופסקה פעילותה של הנתבעת ושל כל הליגות בארץ. הדבר גם    .8.3

כמובן לאובדן הכנסות ניכר לנתבעת ולקושי קיומי ממשי שעלול היה להביא לסגירת 
המועדון כליל. ברי, כי שני הצדדים לא יכלו לצפות בעת חתימת ההסכם את שעתיד 

"כך  סכום הפיצוי המגיע לתובע.  אתלבוא. במקרים אלה, יש סמכות לבורר להפחית 
אם מגיע בית המשפט למסקנה, כי בעת כריתת החוזה האפשרות כי ייגרם נזק 
בשיעור כה גבוה הייתה בלתי מסתברת, יש לתת לכך משקל" )ציטוט ממאמרו של 

 בורנובסקי(.המלומד משה 
 

סך התובע מנסה להטעות את כב' הבורר בהליך אריתמטי פשוט. סכום הפיצוי הוא   .8.4
₪, כאשר שליש ממנו שולם בחודש מרץ לתובע עד אשר הופסקה  30,000של 

 פעילות הנתבעת.
 

תבקש כב' הבורר להשתמש בסמכותו ולהפחית משמעותית מסכום  הכפועל יוצא,   .8.5
הפיצוי המגיע לתובע, אם בכלל, ולדחות את יתר סעיפי התובענה, לרבות בדבר 

 אף ראיה בדבר איזו שהיא פגיעה בו.  פגיעה בשמו הטוב של התובע, אשר לא הובאה
 

לכלל טעות כאשר סיווג הוא את התשלום הנתבע על ידי  נתפס ב"כ התובע כי י, סבורנ .9
)א( לחוק החוזים  15התובע מהנתבעת כפיצויים מוסכמים, כמשמעות מונח זה בסעיף 

זהו חוק העוסק במתן תרופות לצד לחוזה הנפגע   –תרופות. חוק זה כשמו )המלא( כן הוא  
לוש תרופות מעניק . ש, וכל הוראותיו סובבות ההפרהעקב הפרת החוזה בידי הצד האחר

אכיפה, ביטול ופיצויים, והכל למקרה בו הייתה הפרה של החוזה.   – החוק האמור לנפגע 
זאת יש לומר  ,בגדר תרופת הפיצויים יש מספר אפשרויות ובכללן פיצויים מוסכמים. אולם

 .באין הפרה, אין למעשה תחולה לחוק זה –



4 

 

במקרה שמי מהצדדים היתר: "  התקשרות שנכרת בין הצדדים קבעו הם, ביןהבהסכם   .10
". בהסכם משכורות 3יבקש לסיים את ההסכם לפני קיצו ישלם פיצוי בגובה של 

וגמר התרת הסכם אשר כותרתו "  – ההיפרדות שנכרת בין הצדדים כחודש לאחר מכן 
היות והקבוצה ביקשה לסיים את ההתקשרות בין הצדדים " , בין היתר: נקבע – " חשבון

הסעיף בהסכם שמאפשר לעשות זאת, הוסכם *ההסכם בין הצדדים לעונת וזאת עפ"י  
משכורות פיצוי  3ובכלל יסתיים מייד. *המאמן יהיה זכאי לפיצוי בגובה  2019-20

 ".שישולם לו בשלושה תשלומים
 

עינינו הרואות, בהסכם ההתקשרות שיירו הצדדים לעצמם, באופן הדדי, את הזכות לסיים   .11
עוד טרם הגיע ההסכם לקיצו, ואף סיכמו ביניהם מה יהיה התשלום   את ההתקשרו ביניהם

תשלום  –לו יהיה זכאי צד להסכם לקבל מאת הצד אשר בחר לעשות שימוש בזכותו זו 
בגובה שלוש משכורות. השימוש במטבע הלשון "פיצוי" אינו מעלה ואינו מוריד ואין בו,  

ן הצדדים, באופן המחייב אותו  כשלעצמו, כדי להורות שהצד המשלם הפר את ההסכם בי
 שיפויו בגין נזקו עקב ההפרה.שם לשלם פיצוי לצד הנפגע ל

 
הסדר מסוג זה אשר סוכם בין הצדדים בהסכם ההתקשרות ואושרר על ידיהם בהסכם   .12

ההיפרדות הוא הסדר מקובל למדי בתחום דיני העבודה. כאשר מדובר בעובד בעל תפקיד  
ניתן  –, כי מאמן הינו בעל תפקיד בכיר בקבוצת כדורגל ולית מאן דפליג –בכיר בארגון 

למצוא מקרים לא מעטים בהם מסכימים הצדדים לפרוש "מצנח זהב" לעובד הבכיר בעת  
או לקראת הפסקת יחסי העבודה ביניהם. הדבר יכול ללבוש צורות שונות, החל ממתן 

ומי משכורות הודעה מוקדמת ארוכה יותר מזו המחויבת על פי חוק, דרך המשך תשל
לתקופה מסוימת גם אם העובד אינו ממשיך לתת ואינו מחויב להמשיך לתת שירותיו  
למעסיק וכלה בתשלום מענקי הסתגלות אלה ואחרים. על פניו נראה, כי הסכם ההתקשרות 

 מהווה דוגמא להסכם עבודה מסוג זה.
 

שעה שהחליטה להביא  בהסכם בין הצדדיםהנתבעת פעלה על פי זכותה המוקנית לה   .13
התובע זכאי לקבל לצד זאת,  .  לכדי סיום את הסכם ההעסקה בין הצדדים טרם הגיעו לקיצו

ממנה את התשלום שנקבע בהסכם ביניהם בקרות מקרה זה. אין מדובר בהפרת הסכם, 
פורש. את אומד דעתם של הצדדים ביחס לכך כי אם בשימוש בזכות הקבועה בו באופן מ

ניתן ללמוד מן האופן בו נסחו הם בהסכם ההתקשרות עניין זה, ומשנה תוקף לכך ניתן  
למצוא באופן בו בחרו הם לנסח את הסכם ההיפרדות, אשר כבר בתחילתו ציינו הם  

עפ"י הסעיף בהסכם שהקבוצה ביקשה לסיים את ההתקשרות בין הצדדים וזאת 
אמור מעתה, הפרת הסכם אין כאן. פעולה    ג.ה.(.  –)ההדגשה שלי    לעשות זאת  שמאפשר

 יש.  –לגיטימית על פי ההסכם 
 

בהעדר הפרת חוזה אין תחולה במקרה דנן להוראות חוק  אשוב ואדגיש כי כיוון שכך,   .14
אף שאין הפרת חוזה מצד הנתבעת, )א( בו.  15החוזים תרופות, ובכלל זאת להוראת סעיף  

אין היא משוחררת מלקיים כלפי התובע את אשר התחייבה בהסכם ההתקשרות למקרה 
כלפיו גם בהסכם , ואת אשר חזרה והתחייבה פסקת ההסכם טרם הגיעו לקיצושל ה

 ההיפרדות. 
 

ב"כ הנתבעת היה ער לכך, ולפיכך פנה הוא לאפיק אחר הדומה במהותו לאפיק המותווה   .15
)א( לחוק החוזים תרופות, בבקשו להגיע לאותה התוצאה של הפחתת 15בסיפא של סעיף  

מגיע  בו    במקרה  . זאת,סכום התשלום/הפיצוי על פי סמכותו הטבועה של הבורר לעשות כן
למסקנה, כי בעת כריתת החוזה האפשרות כי ייגרם נזק בשיעור כה גבוה   שב לדין יוה

לתמיכת טענתו זו הביא ב"כ הנתבעת, . יש לתת לכך משקלואזי הייתה בלתי מסתברת, 
לעיל, מובאה קצרה ממאמרו של משה בורנובסקי, אשר פורסם בעלון   8.3כאמור בסעיף 

נכתב בהתייחס לפסק ר  שאד בפיצוי מוסכם",  עיוני משפט תחת הכותרת "נזק שנגרם כיסו
לודאית חברה לבניין בע"מ נ. השקעות  795/86דינו של כב' בית המשפט העליון בע"א 

להבהיר כי פסק הדין האמור דן בנסיבות מקרה בו נקבעו פיצויים    יששירליב בע"מ. אולם,  
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משעמדתו  . מקרה של הפרתולמוסכמים בהסכם שנכרת בין הצדדים המתדיינים בפניו 
העקרונית של ב"כ הנתבעת היא, שאין בסיס משפטי לטענת ב"כ התובע בדבר היותו של  

ו  צדמ  כותיסוד ראוי להסתמ  ראיתיהסעיף הנדון בענייננו סעיף הקובע פיצויים מוסכמים, לא  
 על הערה כלשהי שבאה בתגובה על פסק דין שכל כולו עוסק בסוגית הפיצויים המוסכמים. 

 
אומד דעת בחינה של  היא  מצריכה  אינה יכולה להטען בעלמא, שכן  כך או אחרת, טענה זו    .16

הסכם עת חתימת  הסכם ההתקשרות והן בעת חתימת  הן ב  בעת חתימת החוזה,הצדדים  
מתוך לשון   אףבהעדר ראיות על כך, אין בידי כלים אמיתיים לנסות לבחון זאת.    .ההיפרדות

. גם אם אגייס לצורך כך את מבחן "הטרדן המתערב" , ההסכמים עצמם קשה ללמוד זאת
 כך הוא גם לעניין הטענה בדבר הנזקים הכלכליים שגרמה מגפת הקורונה לנתבעת.

התפרצות מגפת הקורונה בעולם בכלל ובישראל בפרט היא בגדר ידיעה שיפוטית, אולם 
צדדים להתקשרות   בין שביחסים  כלכליות  -כספיותסוגיות  ה זו והשפעותיה על  גפתוצאות מ

חוזית, עניין הוא לענות בו בכל מקרה על פי נסיבותיו המיוחדות, לאחר הבאת ראיות  
 מתאימות על כך.

  
כאמור, הצדדים ויתרו מראש על הבאת ראיות בפניי, ובהעדר כאלו אין לי כל בסיס לבחון   .17

ל שקיימת ה, ככהאם בנסיבות מקרה ספציפי זה שומה עליי לעשות שימוש בסמכותי הטבוע
בידי בכלל וככל שמן הראוי לעשות בה שימוש עקב מגפת הקורונה שהתפרצה לחיינו   כזו

.  הפחתת סכום תשלום שנקבע בהסכם בין הצדדים לעת קרות אירוע מסוים שם ל ,בפרט
הפסקת תחולת   –, שתוצאות אותו אירוע ממש  האמור מקבל משנה חשיבות לאור העובדה

נקבעו על ידי הצדדים בהסכמה  -מהם טרם הגיעו לקיצו ההסכם על הצדדים על ידי מי 
ופעם נוספת   נצפה על ידיהם כאפשרות שיקרהר  שא  ביניהם, פעם אחת לפני קרות האירוע

לאחר קרות אותו אירוע בפועל, כאשר בשני המקרים הללו סוכם על ידי הצדדים  בדיעבד 
ובאו בפניי כל ראיות לעניין  לא הכאמור, כמו כן, . כי תוצאות האירוע האמור תהיינה זהות

מגפת הקורונה על הנתבעת וכיצד עניין זה מקרין על היחסים המשפטיים שנקבעו   השפעת
 בהסכמה בין הצדדים ובאו לידי ביטוי בגדר ההסכמים שנכרתו ביניהם.

 
חוזים לקיום ניתנו. חופש ההתקשרות : בלבד לצרכי תיק זה אומר כלליכ, אך זאת אומר  .18

וקביעת תנאיה המוסכמים הינו עקרון על בתחום דיני החוזים. לא בנקל יתערב גורם שיפוטי  
על פניו, סבורני שהיה זה הצדדים. או מעין שיפוטי בחופש זה ויגרום לשינוי המוסכם בין 

המתאים להתערב נטל כבד מאוד הרובץ על כתפי הנתבעת לשכנע אותי כי זה הוא המקרה  
ולשכתב את ההסכמים שנכרתו ביניהם בנקודה זו או אחרת.  ן הצדדיםבאשר הוסכם בי

מכל מקום, בהעדר בדל ראיה בסוגיה זו, אין ביכולתי ואין בדעתי להתערב בה. התובע  
שנכרתו  , שניהם, זכאי לקבל מאת הנתבעת את אשר סוכם ביניהם ומצא ביטויו בהסכמים

 .תשלום החלקי שנעשה כבר לידיו, בניכוי העל ידיהם
 

העדר ראיות בתיק זה מביא אותי גם למסקנה בדבר דחיית רכיב התביעה המתייחס   .19
 ., והוא אכן נדחה בזאתלעוגמת הנפש, באשר לא הובאה בפניי שמץ ראיה על כך

 
 לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:  .20

 
 , בערכי נטו כאשר ₪ 20,000עבודת התובע אצל הנתבעת, סך בגין הפסקת  .20.1

 .הנתבעת מגלמת ונושאת בתשלומי החובה המוטלים על תשלום זה
 
 ₪.   1,800בסך כולל של  ,הפקדון ואגרת המוסד לבוררות וגישור סכומי  .20.2
 
 ₪ בתוספת מע"מ. 850בסך  , לאחר ניכוי סכום הפקדון,שכ"ט הבורר .20.3
 
 ₪ בתוספת מע"מ.  2,000הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך  .20.4
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שאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום  ילעיל י  18.2-ו 18.1הסכומים הנקובים בסעיפים   .21
לעיל    18.4-ו  18.3הסכומים הנקובים בסעיפים  ל.  הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפוע
 ועד ליום התשלום בפועל.   מתן פסק בוררות זהיישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 

 
ימים ממועד מתן פסק   30כל התשלומים דלעיל ישולמו על ידי הנתבעת לתובע בתוך   .22

 בוררות זה.
 

 
 
 

 
 

 
                                                                        ___________________ 

 , עו"דגבריאל הורוביץ                                                              9.18.62
 בורר                                                                                        

 

 

 
 

                                                                                     
 
 


