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 2 בפני הבורר תגר עמיאל, עו"ד                             כדורגל בישראלההתאחדות ל

 3 

 4 

 5 ך ורב ןב לאכימ :התובע

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

 7 ,   2רחוב השונית 

 8 וח תיהרצליה פ

 9 

 10  - נגד -

 11 

 12 םילשורי לעופה :תהנתבע

 13 , 32 ליווגנז 'חר

 14 םילשורי

 15 

 16  תוררוב קספ

 17 

 18  . ו ד בוכ אלו הצו בקה י"ע ו ל ונתינש םיקי ש ינשהתובע הינו שחקן אשר הגיש תביעה בגין  .1

 19הנתבעת לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון. לפיכך ראיתי לנכון ליתן פסק בוררות  

 20 .  בהעדר הגנה על סמך עדותו של התובע בפני

 21 , אני קובע כדקלמן:ביעהתהלכתב   ופשצור םיכמסמיד בפני ועיינתי בלאחר שהתובע הע .2

 22 ש ולת אצוה רבכ ,עבותה תודע רואל .ש"ח נטו 9,238הנתבעת תשלם לתובע סך של  .2.1

 23 . הז םוכס ןיגב רכש

 24 ר בודמה ,רומאכ .ול םלוש םרטש רכשה לע רכש תנלה ייוציפ תקיספל רתוע עבותה

 25-יא רבדב תקולחמ ןיא הארנה לככש ךכ ,ודבוכ אלש םיקיש לע תססובמה העיבתב

 26-יאו הנג ה בת כ תשגה-יאמ תעבונה  ,רבדה ך כש החנהל רבעמ ) ו דעומב רכשה םולשת

 27  ה כוראה ה יחדה ל ע פיצוי הולם שחקן ל ק ינעהל ש יאלה כבנסיבות  . (ןוידל תובצייתה

 28 תנלה ייוציפ קוספל תוכמס רושיגו תוררובל דסומל םג יכ המוד .ורכש םולשתב דואמ

 29אשר לשיעור . בחוסר תום לבתשלום שכר -פיצוי בגין אי תקיספ ךרד לע ולו ,רכש

 30לפיכך, הפיצוי: בית הדין לעבודה פוסק פיצויי הלנה מלאים רק בנסיבות מיוחדת. 

 31,  5%מצטברת בשיעור של -לא ישא ריבית חודשיתלא שולם שאני קובע כי השכר 

 32ועד למועד ביצוע   ( םיקישה ינש ן וערפ ידעומ ן יב עצמאה ד עומ) 25.8.18החל מיום 

 33 התשלום בפועל.

 34  י תבתכ ךכ  . ח"ש 1,500 לש ךסב שפ נ ת מגוע ןיגב יוציפ ןקחש ל הצובקה םלשת ףסונב .2.2
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2 

 

 
 1שחקן ומנעה ממנו שלא כדין את שכרו, תוך קבוצה לא נהגה כיאות כלפי הה

 2אילוצו לפנות לבוררות כדי לשמור על זכויותיו. נדמה לי שמדיניות שיפוטית 

 3ין עוגמת נפש דווקא כשמדובר בתביעה של  נכונה מחייבת פסיקת פיצוי בג

 4 ".סכומים נמוכים

 5 . תומוד תוביסנב  רבודמה ונינפלש הרקמב

 6 3,000וכן סך של ש"ח בגין הוצאות הבוררות  2,000לתובע סך של הנתבעת  םלשת ןכ .2.3

 7ש"ח בתוספת מע"מ כשכר טרחת עורך דין. שני הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית 

 8 לום בפועל. ועד לתשה כדין החל ממועד פסק ז

 9 . 8.8.19לעיל ישולמו עד ליום  2.3 -ו 2.2 ,2.1הסכומים הנקובים בסעיפים  .2.4

 10 ישולם מהפיקדון. ש"ח בתוספת מע"מ  750שכר טרחת הבורר בסך של  .2.5

 11יום ממועד המצאתו  30תשומת לב הנתבעת לזכותה לעתור לביטול פסק בוררות זה בתוך  .3

 12 אליה.

 13 

 14 . 1.8.19 ,םויה ןתינ

_________________________ 15 

 16 תגר עמיאל, עו"ד                                                                                   

 17 בורר                                


