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 פסק בוררות 

החלטת נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות  תוקףתיק בוררות זה הובא בפני מ .1
ערן כב' הבורר עוה"ד , לאחר ש31.10.19מיום  "ההתאחדות"(לכדורגל בישראל )להלן: 

 .31.10.19בהחלטה מיום דן בו מלכתחילה פסל עצמו מלהמשיך לדון בו אשר  שמעוני
 

 . רשומה בהתאחדות לכדורגלהקבוצה ( הינה "הקבוצה")להלן גם:  הנתבעת .2
 

אשר התקשר עם הנתבעת בהסכם העסקה הנושא את התאריך  שחקן כדורגלהינו התובע  .3
עונת מחציתה השניה של הינה ההסכם התקופה אליה מתייחס (. "ההסכם"להלן: ) 6.1.18
 .ובכתב יד בתחתית , כך על פי תוספת19/20הוחל גם ביחס לעונת  הואאולם , 18/19

 
יועמד על סך , התובעשכרו של כי כי במסגרת ההסכם נקבע  אין מחלוקת בין הצדדים .4

היה אמור ש ,₪ 80,000בסה"כ על סך ו, להסכם( 5)סע'  18/19בעונת  לחודש'נטו' ₪  20,000
מעמד החתימה ישולם לידי התובע סך של ב. בהסכם נקבע כי 18/19עבור עונת לם שתלה

תשולם היתרה  15.03.19וביום  'נטו'₪  10,000ישולם סך של  10.02.19ביום  ,'נטו' ₪ 40,000
  .'נטו' ₪ 30,000סך של ב ,הנדרשת להשלמה

 
כי שכרו של התובע יוסיף לעמוד על סך של מסגרת ההסכם נקבע ב 19/20לעונת יחס ב .5

תחילת  עםלידי התובע 'נטו' ₪  40,000ישתלם סך של ומתוכו לחודש, 'נטו' ₪  20,000
החל  תשלומים חודשיים עוקבים 7-, והיתרה ב10.08.19האימונים ולא יאוחר מיום 

 .₪19/20 עבור עונת  180,000 מהחודש השלישי מתחילת העונה, ובסה"כ סך של
 

אולם הנתבעת  ,כלל התחייבויותיו מתוקף ההסכם את קיים טען בכתב התביעה, כי התובע .6
₪ בגין שכר שלא  70,000סך של ויצרה יתרת חוב ב התחייבויותיה על פיונמנעה מקיום 

בגין התשלום ₪  40,000-בגין התשלום האחרון לעונה זו ו ₪18/19 עבור עונת  30,000שולם )
 (. 19/20עבור עונת הראשון 

 
נאלץ השכר המגיע לו לא נענו, צורך קבלת ל יוולאחר שפניותלטענת התובע, בנסיבות אלה, 

, 106עתר להורות לנתבעת להפיק לו תלושי שכר וטופס  הבגדר הלפעול להגשת תביע
בגין ₪  180,250 שלם לו פיצויים בסך שלצה אשר יחפוץ וללשחררו משורותיה לכל קבו

 :אשר יפורטו להלן ראשי נזק
 

 שטרם שולם )נכון למועד הגשת כתב התביעה(.עבודה ₪ בגין שכר  70,000 .א
 ₪ בגין הלנת שכר. 24,500סך של  .ב
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בניכוי השכר  ,19/20עבור עונת  תובעיתרת התשלומים המגיעים לבגין  ₪  140,000סך של  .ג
משכורות, קרי, בסך של  3שירוויח בפועל בקבוצה אחרת או לחילופין פיצוי בשווי 

)יצוין כי במסגרת חישוב סך הפיצוי שנתבע במסגרת התביעה התבסס  ₪. 60,000
₪ ובהתאם מצאתי לראות בסך זה כסכום הנתבע  60,000התובע על הנתון החלופי של 

 (.19/20נת עויתרת שכר על ידי התובע בגין 
 ₪ בגין עגמת נפש וחסרון כיס. 7,000סך של  .ד
בוצעו משך התקופה בה העמיד שירותיו  א₪ בגין הפרשות פנסיונית של 18,750סך של  .ה

 לרשות הנתבעת.
 

סך ב 18/19עבור עונת  ויתרת שכראת  לשלם לתובעבחבותה  הנתבעתבכתב הגנתה לא כפרה  .7
 כי מציינת שהיא תוך, מבוקשיםה הסעדיםכפרה בזכות התובע ליתר  אולם ₪, 30,000של 

 .הנתבעתשורות מ התובע שוחררכתב הגנה מטעמה  להגשת עובר
 

, בגדרו עוה"ד שמעוני ,פסק בוררות חלקי מטעם כב' הבורר 9.9.19, ניתן ביום בהמשך לכך .8
ככל שלא וכן הורה כי  על שחרור התובע לכל קבוצה על פי שיקול דעתוזה האחרון הורה 

להמציא לתובע תלושי  הנתבעת עליהא , 12.09.19הנתבעת עד ליום מצד התנגדות תירשם 
 .2019ספטמבר -ינואר החודשיםשכר עבור 

 
 ,חלון ההעברות בליגה הלאומית ובליגה א'ניתן לאחר סיום  מאחר ופסק הבוררות החלקי .9

 עוה"ד שמעוני ,ו נעתר כב' הבוררבגדר פסק בוררות חלקי משלים 10.10.19ניתן ביום 
לבקשת התובע לעבור לכל קבוצה שיחפוץ ללא צורך בהמתנה לחלון ההעברות הקרוב )החל 

, בהעדר התנגדות מטעם הנתבעת, ערן שמעוני(. עוד נעתר כב' הבורר עוה"ד 2020בינואר 
, בגין התשלום האחרון עבור שכר התובע ₪ בערכי 'נטו' 30,000לחיובה בתשלום סך של 

   .18/19בעונת 
 

, מהמשך כהונתו עוה"ד שמעוני, פסל עצמו כב' הבורר, 31.10.19כאמור, בהחלטה מיום  .10
 כבורר בבוררות דנן, ולפיכך הועבר המשך הבירור של התובענה לפני.

 
 –והי שנותרו לבירור , נכון למועד העברת התובענה לבירור בפני,ת והמחלוק .11

 
₪  100,000סך של ב, 19/20ליתרת השכר המגיע לו עבור עונת  וותאזכהתובע ל טענת .א

₪ עבור התשלום הראשון המגיע  40,000)צירוף הסך של בהתאם לנקוב בכתב התביעה 
 .ג' לעיל( 6 כפי שצוין בסעיףשנדרש והפיצוי  19/20לתובע על פי ההסכם ביחס לעונת 

 .ההלנלפיצויי של התובע זכאותו הנטענת  .ב
 ., עגמת נפשהנטענת של התובע לפיצוי בגיןזכאותו  .ג
 .106והפקת תלושי שכר וטופס  הפרשות פנסיוניות זכאותו הנטענת של התובע לפיצוי בגין .ד

 :דיון וראיות הצדדיםהמהלך 

, ישיבה מקדמית במעמד 2.191.4ביום  קוימה ,מטעמם כתבי טענות ושיהגשהצדדים לאחר  .12
מר איהאב סרסור  ,הנתבעת מנהלו ,מחד בא כוחואביו והצדדים, אליה התייצבו התובע, 

 ., מנגדובא כוחה
 

בתואם עם פסק הבוררות החלקי המשלים, שולם נמצא כי במעמד הישיבה המקדמית,  .13
 הופקו לתובע תלושי שכר וטפסים נדרשים לצורךטרם ₪, אולם  30,000לתובע סך של 

מהלך אימון בשורות בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין פגיעה שארעה לשחקן 
 .106ולא הופק טופס  2019הנתבעת בחודש אוגוסט 

 
כי התובע שוחרר משורות הנתבעת, לבקשתו, במהלך וטענה הנתבעת שבה , ישיבה זובגדר 

על חשבון לביצוע התשלום הראשון שנקבע , כשבועיים לאחר המועד 2019חודש אוגוסט 
בנוף הכדורגל  אינו דבר חריגהנתבעת כי איחור בתשלום שכר  ענה. עוד ט19/20עונת לשכרו 

שית העונה, אין מגיעים הישראלי, ולשיטתה, נוכח העובדה כי התובע שוחרר משורותיה ברא
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בפעילות הנתבעת שעה שלא נטל כל חלק עבור עונה זו, בייחוד  תשלומים כלשהםלתובע 
פציעה. כמו כן, נרשמה הסכמת ב"כ הנתבעת כי ככל ולא בוצעו הפרשות  נוכחבעונה זו, 

   .על ידי הנתבעת פנסיוניות מטעם הנתבעת אלה יבוצעו
 

, בהסכמת הנתבעת, כי זו תמציא לידי נקבע המקדמיתישיבה ה החלטה שניתנה במעמדב .14
טפסים נדרשים לצורך הגשת תביעה ו 106, טופס 18/19התובע תלושי שכר עבור עונת 

בדבר הגשת ראיות ניתנו הוראות  כןלמוסד לביטוח לאומי בגין פגיעה שארעה לשחקן, כמו 
 . 20.2.091ה ביום מטעם הצדדים ושמיעת הראיות בישיבה שהוקדשה לצורך כך, ונתקיימ

 
הגישה תצהיר מטעם תצהיר עדות ראשית מטעמו. הנתבעת  9.112.31התובע הגיש ביום  .15

  .9.2.20בתאריך  סרסור מרמנהלה, 
 

 ,סרסורהנתבעת, מר ומנהל  מחדהתובע  ונחקר 20.2.019במעמד ישיבת ההוכחות מיום 
 מנגד.

 
 .20.4.2הצדדים הגישו את סיכומי טענותיהם עד ליום  .16

 
 :  טענות התובע בתמצית

 
 11אתייחס להלן לטענות התובע הנוגעות למחלוקות שנותרו לבירור בפני, לפי הנקוב בסעיף  .17

 לעיל. 
 

, ₪ 40,000זכאי לתשלום בסך של הוא הסכם שנכרת בין הצדדים ל בהתאםכי טוען התובע  .18
אמור היה ואשר  19/20בגין שכרו לעונת סכום התשלום הראשון שאמור היה לקבל 

על אף זכאותו לטענת התובע, . "(התשלום הראשון)להלן: " 10.08.19ביום לידיו להשתלם 
מציגה בפניו מצג שווא בדבר היא , תוך שביצוע התשלום, לא פעלה הנתבעת לזה תשלוםל

לצד )זה  התובע, המתין בסבלנות לתשלום דבריל ההסכם.בחיוביה על פי לעמוד  כוונתה
כי זה  נוכחאולם לאחר ש לעיל(. כבר₪ ששולם לבסוף, לפי האמור  30,000תשלום הסך של 

 עתר בתובענה למוסד לבוררות.לא יבוצע, 
 

לעניין זה טוען התובע כי לאור לשונו המפורשת של החוזה, לפיה "ביום תחילת האימונים 
₪ נטו ויתרת המשכורות ישולמו  40,000יקבל השחקן סך של  10.08.19יאוחר מיום ולא 

ברצף החל מהחודש השלישי", ומאחר ובמועד הרלוונטי נטל חלק באימוני הנתבעת אין 
     ₪. 40,000חולק כי זכאי לתשלום הסך של 

  
א שולם שלעת הפרה יסודית בהנתבעת ההסכם בין הצדדים הופר על ידי לטענת התובע,  .19

לשלם לו את מלוא יתרת השכר שאמור היה על הנתבעת ולפיכך , במועדושכרו לתובע 
משכורות בשווי  ₪7, בגין  140,000, קרי, סך של 19/20ההסכם עבור עונת להשתלם לו על פי 

  משכורות לפחות. ₪3 או לחילופין לפצותו בשווי  20,000
 

חר ומדובר חסרון כיס ומאלהפרת החוזה על ידי הנתבעת גרמה לו בע כי ותטוען ה זהלעניין 
, הרי שלא נותר ככלל, בהתאם להוראות הדין אינו בר אכיפה בחוזה העסקה אישי, אשר

 בידי התובע מנוס אלא לעתור לפיצויי קיום.
 

₪,  24,500הלנת שכר בסך של  יפיצויחייב את הנתבעת בתשלום בנוסף עותר התובע ל .20
₪ בגין הפרשות פנסיוניות  18,750פיצוי בסך של ובן עגמת נפש, ₪ בגי 7,000פיצוי בסך של ב

הטפסים הנדרשים כן עותר הוא לחייבה לחתום על ו ו מטעם הנתבעת לפי הנטעןשלא בוצע
יצוין  .23.08.19ביום  לצורך הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין פגיעה שארעה לתובע

לא נטען על ידי התובע כי הפגיעה שארעה לו מקימה טענה לפיצוי כלשהו מאת הנתבעת, כי 
ודרישתו בהקשר זה מתמצה בחתימה על טפסים נדרשים לצורך הגשת תביעה למוסד 
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לחתום על הטפסים הנדרשים  ביעה הסכמתההנתבעת המאחר ולביטוח לאומי. כמו כן, 
 .לא מדובר בסעד השנוי במחלוקת ,מקדמית שקוימה בתיקבמעמד הישיבה ה

 
  :להלן עיקר טענות הנתבעת

 
ללא כל תנאי  19/20כי התובע שוחרר מההסכם עבור עונת  בכתב הגנתה טענה הנתבעת .21

חבה בתשלום שכרו עבור עונה זו. בהקשר זה נטען כי היא ותמורה, לבקשתו, ומשכך, אין 
לקבלת תשלומים מאת חברת ביטוח ו/או המוסד  היה פציעתו זכאיהתובע נפצע ובתקופת 

 לביטוח לאומי.
 

התשלום מועד ביצוע הנתבעת, מר סרסור, כי מנהל במעמד ישיבת ההוכחות נטען מפי  .22
. כן נטען כי קפטן נדחה בהסכמת התובע, אשר נמסרה לקפטן הקבוצה, איוב הראשון

  .הראשון התשלום₪ על חשבון  20,000סך של שילם לתובע אף הקבוצה, מר איוב, 
 

ולשיטתה היא חבה תשלום הראשון, מלוא הבהנתבעת לחבותה לשאת בסיכומיה, מתכחשת  .23
 . ₪2019 בלבד, בגין שכר חודש אוגוסט  20,000לתובע תשלום בסך 

 
לפסוק אינו מוסמך הבורר  תוך שנטען כיעל ידי הנתבעת, יתר טענות התובע הוכחשו כל  .24

הלנת שכר וכי על התובע חלה חובה לפעול להקטנת נזקיו הנטענים, המוכחשים  יפיצוי
 כשלעצמם.

 
בגדר תצהיר עדותו העלה טענות כי מאחר והתובע  טענההוסיפה הנתבעת ובכתב סיכומיה  .25

₪  הרי  40,000בסך של חובת הנתבעת לשלם לו את התשלום הראשון הראשית אך בקשר ל
  .19/20עת בגין תשלומים נוספים המגיעים לו עבור עונת טעון לחיוב הנתבמנוע מלהוא ש
 

 דיון והכרעה
 

שכר חוב לשחרור התובע משורות הנתבעת ון המתואר לעיל המחלוקות הנוגעות לכעולה מ .26
פסק ר בפני, כך במסגרת והוכרעו עוד טרם העברת התביעה לביר 18/19עבור עונת העבודה 

 .10.10.19הבוררות החלקי המשלים מיום ופסק  9.9.19הבוררות החלקי מיום 
 
 לעיל.  11בנושאים הנקובים בסעיף ות בפני מתרכזות המחלוק 

 
תרופות בשל הפרת חוק החוזים )בהוראות מעוגנת המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לדיון  .27

חוק )להלן:" 1958-חחוק הגנת השכר, תשי"ב ,"(חוק החוזים)להלן: " 1970-א(, תשל"חוזה
לפי חוק הסכמים קיבוציים,  ובצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק "(השכרהגנת 

 . "(צו ההרחבה)להלן: " 1957-התשי"ז
 

אשר קובע הפרת חוזה מהי, קובע  חוק החוזיםעל מערכת היחסים שבין הצדדים חולש  .28
 זכות לפיצוי וחובה להקטנת נזק.

 
 לעניין הפרת חוזה כי:לחוק החוזים קובע  1 סעיף

 הגדרות 

 –בחוק זה   )א(    .1

 מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה; -"הפרה"           
 :כדלקמן קובע החוזים לחוק 10 סעיף
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 הזכות לפיצויים  

הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה   .10
 כתוצאה מסתברת של ההפרה.אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, 

 
קובע הלחוק החוזים  14סעיף חובת הקטנת הנזק המוטלת על הנפגע מהפרת חוזה מוגדרת ב

 כדלקמן:

 הקטנת נזק 

בעד נזק שהנפגע יכול  13-ו 12, 10אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים   )א(  .14
 היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.

הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב   )ב(          
בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או 
הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המפר בשיפוי 

 כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין.

  
 

לחוק הגנת השכר ובמסגרת צו ההרחבה  17הדין הספציפי הותווה על ידי המחוקק בסעיף 
בגדרם נקבעה חובת פיצוי הלנת שכר והסכומים אותם מחויב המעסיק להפריש לקרן 

 פנסיה.
 

 :קובע, כי השכר הגנת לחוק 17 סעיף

 1985-( תשמ"ה16)תיקון מס'   פיצוי הלנת שכר

 פיצוי הלנת שכר(: –יווסף הסכום הגבוה מבין אלה )להלן לשכר מולן   )א(  .17

החלק  –בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה    (1)
החלק  –העשרים מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו 

 העשירי מהשכר המולן;

הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום    (2)
על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי  20%ומו, בתוספת תשל

ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש 
 האמורה באופן יחסי. 20%תשולם התוספת של 

 פיצוי הלנת שכר יהיה לכל דבר, פרט לענין סעיף זה, חלק משכר העבודה.  )ב(          

 

 קובעים כדלקמן: 23.05.2016לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום רחבה לצו ה 2-3סעיפים 
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 מן הכלל אל הפרט
 

 19/20תשלום שכר עונת 
 

 התשלום הראשון
 
ביום לתובע אמור היה להשתלם  הראשוןתשלום בין הצדדים, השנכרת בהתאם להסכם  .29

חקירתו ב הודה מר סרסורהנתבעת, מנהל . 10.08.19תחילת האימונים ולא יאוחר מיום 
 15עמ'  ')ר 2019מהלך חודש יולי בהחלו  19/20האימונים בעונת  כי 19.02.20מיום 

כי  סרסור. במעמד הישיבה המקדמית בתיק ציין מר (19.02.20מיום  לפרוטוקול הישיבה
 2עמ' ר' ) 25.08.19התובע פנה, באמצעות ב"כ, בדרישה לשחרורו משורות הנתבעת ביום 

התובע זכאי לשכר עבור חודש נתבעת טענה הנתבעת לעניין זה, כי י המ. בסיכולפרוטוקול(
 .בלבד 2019אוגוסט 

דדים צאין חולק כי במועד הגשת תביעת התובע, ההסכם שנכרת בין המהאמור עולה כי 
הופר על ידי הנתבעת, זאת בין היתר לאור הודאתה המפורשת של הנתבעת בחוב עבור 

 .18/19עונת 

 
 9.9.19סעד שחרור התובע משורות הנתבעת ניתן כאמור בפסק הבורר החלקי מיום 

בכתב הגנתה כי התובע שוחרר אמנם בהעדר התנגדות הנתבעת. הנתבעת טענה 
כי  , טעןבחקירתו הנגדית ,סרסורמר , ומשורותיה, מבלי שננקב המועד בו שוחרר בפועל

טען כי  אשר וכחשה על ידי התובע, טענה אשר הלבקשתו 25.08.20התובע שוחרר ביום 
 המשך באולם,  במסגרת כתב התביעה ולא לפני כן. חרר משורות הנתבעת רקביקש להשת

 דרך, בקשתך לפי שחרור מכתב רואה אני שנפצע אחרי" כי סרסור מר טען ,חקירתו
 כתב במסגרת לראשונה נתבקש השחרור סעד כי עולה סרסור מר תרסגמ ,קרי", הבורר
ה, ומכאן שבמועד הקבוע לביצוע התשלום הראשון התובע היה שחקן לכל דבר התביע

 בשורות הנתבעת.  
 

התובע שוחרר משורות  שקלול נתונים אלה, וההצהרות שניתנו מטעם הנתבעת, מלמד כי
ההסכם הופר על ידי הנתבעת וכי פסק הבורר החלקי, כי  מכוח, 9.9.19הנתבעת ביום 

הנקוב  ל חלק באימוני הקבוצה לרבות אלה אשר התקיימו לאחר המועדנטהשחקן 
 התשלום הראשון. כתנאי לביצוע בהסכם בין הצדדים 

 
מנהל הנתבעת, מר סרסור, טען אמנם בישיבת ההוכחות כי עיתוי ביצועו של התשלום 

נמסרה לקפטן הנתבעת, איוב, וכן ציין כי קפטן הראשון נדחה בהסכמת התובע, אשר 
 .₪ על חשבון התשלום הראשון 20,000הקבוצה הנ"ל אף שילם לנתבע סך נטען של 

 
ואף לא  מדובר היה בטענה כבושה, שלא היה לה זכר בכתב ההגנה של הנתבעת דא עקא,

 .היו אלה פני הדברים כפי שמצופה היה כי ייעשה לו אכן, בסיכומי הנתבעת
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תשלום זה ובחרה ביצוע לא הציגה כל אסמכתא אובייקטיבית על  הנתבעתיתירה מכך, 
את קפטן הקבוצה אשר לטענתה ביצע את התשלום במישרין לידי התובע,  להעידגם שלא 

 היתה הנתבעת קפטן של עדותו לפיה החזקה הנתבעת של לחובתה חלה זה בהקשר. 
 הפסיקה בראי הדין, שלישי חלק ,הראיות על ,קדמי יעקב ראו זה בהקשר) לרעתה פועלת
נוסף על האמור, מר סרסור בהמשך עדותו, הודה כי אין בידו הוכחה   (.(2003) 1650-1649

₪ שולם לידי התובע באמצעות קפטן  20,000ו/או אסמכתה לתמיכה בטענה כי סך של 
)או לצורך  כמו גם לא ניתן נימוק מניח את הדעת .וכי "זה היה בינו לבין איוב" הקבוצה

הקבוצה, מדוע יבוצע התשלום, לכאורה במזומן באמצעות קפטן נימוק כלשהו(  –העניין 
האם מדובר לא צוין ומבלי להפיק תלוש שכר כמתחייב,  ,מה מקור סמכותו לעשות כן

 בפרקטיקה נוהגת. 
 

התשלום שבוצע לכאורה על ידי קפטן הנתבעת, יצוין כי בחקירת התובע לא עלתה שאלת 
  באופן אשר יש בו להשליך על מידת מהימנותה גם כן.

 
  ני מוצא לקבל טענה כבושה זו של הנתבעת.אי לפיכך

 
בשולי הדברים אולם לא בשולי החשיבות יצוין כי אף מטעמי מדיניות שיפוטית ראויה 

ה יש בקיומו של נוהג פסול בדבר ועל מנת שלא יצא חוטא נשכר, אין לקבל טענה לפי
ביצוע תשלומי שכר באיחור לאיין הסעד הנדרש על ידי התובע, ובפרט שעה שטענה זו 
משרתת את הנתבעת, מאחר והתובע שוחרר משורותיה זמן קצר לאחר המועד בו 
התגבשה זכאותו לתשלום. ברי כי לא הייתה נשמעת טענה מסוג זה ככל והתובע היה 

רות הנתבעת, ואין בעובדת שחרורו משורות הנתבעת לגרוע מזכאות מוסיף לשחק בשו
התובע לגביית התשלום הראשון, לו זכאי, ולהטות את הכף לטובת הנתבעת. בהקשר זה 

 18/19-128בוררות  תיקב עמיאל תגרכב' הבורר עוה"ד  אין לי אלא להפנות אל קביעות
"יש לזכור כי תמיד עומדת בפני הקבוצה האפשרות לשלם תחת מחאה ולתבוע החזר 

לגייס  -שממילא עומד בחסרון כיס -מהשחקן, ולא לעשות דין לעצמה ולהטיל על השחקן
 משאבים כספיים כדי שיוכל לקבל את המגיע לו". 

 
זכאי תובע די הנתבעת וכי הההסכם הופר על יהמסקנה המתחייבת, לפיכך, הינה כי ה

 בהתאם להסכם שנכרת בין הצדדים.₪,  40,000קבלת התשלום הראשון, בסך של ל
 

 19/20עונת בגין יתרת שכר 
 

כולל סך ב חודשיות משכורות 3) 19/20התובע עותר לפסוק לו פיצוי נוסף בגין יתרת עונת  .30
 (.₪ 60,000של 

 
מלדרוש פיצוי נוסף זה לנוכח  את טענת הנתבעת לפיה התובע מנוע אין בידי לקבל

. דרישת 19/20העובדה שבתצהיר עדותו לא כלל טענות לפיצוי בגין יתרת שכרו לעונת 
נכללה בכתב התביעה, אשר  19/20הפיצוי הנוסף בגין שכר שלא שולם לתובע עבור עונת 

פירוט החלקי בתצהיר העדות הגדיר את המחלוקות הניטשות בין הצדדים, ולמרות ה
(, אין לראות באי הכללת פירוט של מלוא הפיצוי 13-ו 7הראשית של התובע )סעיפים 

עדות תצהיר בגדר שמה גם,  הנדרש בתצהיר העדות הראשית כויתור עליו מצד התובע. 
, על דרישה לפיצוי היא דרישה משפטית במהותה ואילו לפרט עובדות על המצהירראשית 

כן, הרי שלא נדרש היה כי המצהיר יפרט כלל הסעדים הנתבעים בגדר תצהירו, ואף 
 מטעם זה, אין לקבל טענת הנתבעת.

 
דרישת התובע לפיצוי נוסף אינה אלא דרישה לפיצויי קיום. לאור הקביעה אליה באתי  .31

ת בין הצדדים לאור העובדה לפיה שכרו של לעיל בדבר הפרת הנתבעת את ההסכם שנכר
כמתחייב, יש לראות את הנתבעת כמי שסיימה למעשה במועדו התובע לא שולם על ידה 

)ראו את ההתקשרות בין הצדדים ובהשאלה לראות את התובע כ"מתפטר בדין מפוטר"
ף (, מכאן, שנקודת המוצא לפיצוי בגין רכיב זה, בכפו60-17/18לענין זה פסק בוררות 

כמובן לחובת הקטנת נזק, הינה מכפלת השכר החודשי במספר חודשי ההעסקה הנותרים 
( 07יונתן גב נ' ג.מ. מעיין אלפיים ) 3393-02-17לפי ההסכם)ראו לעניין זה ע"ע )ארצי( 

בע"מ(, אולם בענייננו במסגרת חישוב סך הפיצוי שנתבע במסגרת התביעה התבסס 
₪ ובהתאם מצאתי לראות בסך זה כסכום הנתבע על  60,000התובע על הנתון החלופי של 

 .19/20ידי התובע בגין יתרת שכר עונת 
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שירותיו את  כי לאחר עזיבתו את הנתבעת, העמיד התובע עלהמהבירור שנערך בפני  .32
 1920.10.₪ 'נטו', החל מיום  9,000חודשי בסך שכר תמורת  מכבי בני שערייםלקבוצת 

התובע  תקשרה 2020חודש ינואר כי בהתברר בחקירת התובע, . עוד 20.05.20וכלה ביום 
₪ 'ברוטו' וכן תשלום סך של  8,500בתמורה לשכר בסך של  עירוני קרית אתא עם קבוצת

 ₪ עבור כל נקודת ליגה. 400
 

 השכר את מלגלות נמנע כאשר לב בתום שלא פעל התובע כי בסיכומיה טענה הנתבעת .33
 הגובל באופן, הנתבעת את שעזב לאחר שיחק בהן אחרות קבוצות בשורות שהרוויח
 הגשת למועד לב בשים כי אעיר זה בהקשר. במשפט שלא עושר עשייתבו בהטעייה
 כי היה ומתבקש שסביר הרי, אחרות בקבוצות לשחק התובע של מעברו ומועדי התביעה

 התובע כ"ב ידי על הועלתה אכן וזו, המקדמית הישיבה במעמד לראשונה תעלה זו סוגיה
 הקבוצות  בשורות התובע של השתכרותו שנתוני לכך לב ובשים, משכך. זו ישיבה בפתח
לקבוע כי התובע נהג בחוסר  לנכון ראיתי לא, בהכרעה בחשבון נלקחו לשחק עבר אליהן

  תום לב או באופן לא ראוי.
 

 נזקיו להקטנת לפעול חובה חוזה מהפרת הנפגע על מטיל החוזים לחוק 14 סעיף .34
 . סבירים באמצעים

 
לתובע לעבור  בגדרו אושר 10.10.19מיום פסק הבוררות החלקי המשלים עיתוי מתן לאור 

שיחפוץ ללא צורך בהמתנה לחלון ההעברות הקרוב ומועד כריתת ההסכם  לכל קבוצה
נראה כי התובע עמד בחובה המוטלת עליו לפעול ( 13.10.19מול מכבי בני שעריים )

 להקטנת נזקיו.
 

  2020ועד לחודש ינואר  20.10.19כי מיום  נראה לעיל, 32נתונים המפורטים בסעיף מן ה
19.11-, למצער עבור חודשים והיה זכאי לשכר שערייםמכבי בני שיחק התובע בשורות 

ועד לתום העונה  2020 פברואראש"ח 'נטו', ואילו החל מחודש  27,000בסך של  ,1.20
₪  8,500משכורות בסך של  5-זכאי לוהיה  מכבי קריית אתאשיחק התובע בשורות 

)לא צורף העתק מן ההסכם שנכרת בין  עבור כל נקודת ליגה₪  400, וכן סך של "ברוטו"
ואף לא צוין מועד תחילת העסקתו בשורותיה, אולם עיון באתר  למכבי קרית אתאהתובע 

החל מחודש פברואר  קרית אתאעירוני ההתאחדות העלה כי החל נוטל חלק במשחקי 
2020.) 

 
התקשרותו עם קבוצות בגין , 19/20בעונת  תובעכר השאלה מלמד כי  נתוניםשקלול 

ממכבי ₪  27,000)₪,  62,785 -כהסתכם לכדי סך של  ,אחרות, לאחר עזיבתו את הנתבעת
₪  42,500שכר ברוטו בסך של כ -מעירוני קרית אתא₪ נטו  35,785וסך של  בני שעריים

משכך, לא ראיתי לפסוק פיצוי בגין רכיב  .(לנקודה ₪ 400לפי עבור נקודות ליגה ופרמיות 
 . 19/20מעבר לפיצוי שנפסק לעיל בגין אי תשלום התשלום הראשון לעונת , זה

  מטעם הנתבעת הפרשות פנסיוניותאי ביצוע פיצוי בגין  

₪ בגין הפרשות פנסיוניות שלא בוצעו  18,750בכתב התביעה עתר התובע לפיצוי בסך של  .35
, מבלי ₪ 22,335בסיכומיו עתר התובע לפיצוי בסך של  (. מנגד,על יסוד הערכה בלבד)

 בהליך דנן. הסך הכולל הנתבע ששונה
 

בנסיבות המקרה שלפני, שעה שלא הופקו לתובע תלושי שכר כמתחייב על פי דין מטעם 
הגשת תביעתו ורק לאחר שניתנה ממועד הנתבעת, אלא בחלוף שלושה חודשים ומחצה 

, ובהעדר התייחסות 9.9.19חלקי מיום מסגרת פסק הדין ההחלטה מטעם הבורר ב
הינו מות החסר של הסעד הנדרש, אשר הנתבעת לסוגיה בסיכומיה, איני רואה לזקוף הכי

 מחדל של הנתבעת, לחובת התובע. תולדה של 
 

לאור דברי ב"כ הנתבעת במעמד הישיבה המקדמית, לפיהם "ככל שלא  ,דבריםשל  םלגופ .36
(, ובמסגרת הסיכומים, לפיהם 2הופרש מה שצריך להיות מופרש לפנסיה יופרש" )שם עמ' 

, )מבלי שצורף תחשיב( ₪ 5,200להפרשות פנסיוניות בסך של התובע זכאי לכל היותר 
שלא הפרשות פנסיוניות לפיצוי בגין זכאות התובע עצם בדבר  מחלוקתאין נראה כי 

זכאי  ןהפרשות לההבשאלה מה גובה ת יבוצעו על ידי הנתבעת וכי המחלוקת מתמצ
 .התובע
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בערכי החודשי בסיכומי התובע נטען, כי בהתאם לתלושי השכר שהופקו לתובע, שכרו   .37
, ₪. לא נרשמה התייחסות מטעם הנתבעת בסיכומיה 29,781'ברוטו' עומד על סך של 

 מטעמה לסתירת טענת התובע.ות אהוצגו גם נתונים או אסמכתלא וממילא גם 
 

קובעים כי על  23.05.2016ק מיום לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במש 2-3סעיפים  .38
 6%תשלום פיצויים בסך של בו 6.5%בסך של  המעסיק לשאת בתשלום דמי גמולים

 "כהגדרתו בהסכם החל על העובד". -מהשכר הקובע, המוגדר בצו ההרחבה
 

משכרו של  12.5%משבוססה חובת הנתבעת לשאת בהפרשות פנסיוניות בסך של לפיכך,  .39
למשך העסקת התובע בשורות הנתבעת, הרי שקמה לנתבעת חבות התובע, ובשים לב 

, וכן, חודשים 2019מאי -חודשי עבודה )חודשים פברואר 6לבצע הפרשות פנסיוניות עבור 
)מכפלת  ₪, בערכי 'ברוטו' 178,686(, ובגין שכר בסך כולל של 2019ספטמבר  -אוגוסט

רשות פנסיוניות בסך של חודשים(. מכאן, שעל הנתבעת לשאת בהפ 6-השכר ברוטו ב
  .(12.5%-₪ ב 178,686מכפלת סך של ₪ ) 22,335.75

 
₪ בגין הפרשה פנסיונית, אשר  22,335.75לפיכך תשלם הנתבעת לתובע את הסך של  .40

  בתואם עם בקשת התובע, ישולם לידיו, תחת הפרשתו לביטוח פנסיוני.
 
 

 פיצוי בגין הלנת שכר
 

₪ בגין הלנת שכרו ותמך ראש נזק זה בתחשיב,  24,500התובע עתר לפיצוי בסך של  .41
לפסיקת  התובע כן הפנה .השכר הגנת לחוק)א(  17 סעיףהעולה בקנה אחד עם הוראות 

סמכות בו נמצא כי קיימת , 18/19-147בהליך בוררות  עוה"ד עמיאל תגרכב' הבורר 
של ההתאחדות המוסד לבוררות לפסיקת פיצויי הלנה במסגרת בוררויות המנוהלות בגדר 

 .לכדורגל
 

זו כי הבורר מנוע על פי דין מלפסוק פיצוי בין הלנת שכר. טענה  מנגד, טוענת הנתבעת .42
, לרבות הפניה אסמכתה מתאימה לתמיכה בטענה זוכל ומבלי שצורפה  נטענה בעלמא

 .למקור חוקי עליו נסמכת
 

פסק בוררות  עוה"ד עמיאל תגריצא מלפני כב' הבורר  18/19-128במסגרת הליך בוררות  .43
בגדרו נדונה סוגיית הפיצוי בגין הלנת שכר ונפסקו פיצויים כאמור לטובת השחקן תוך 

 3שצוין כי "פיצוי כזה מוצדק גם כפיצוי בגין אי תשלום שכר בחוסר תום לב")שם עמ' 
בנסיבות בהן לא משולם לידי השחקן שכרו במועד, זכאי הוא (. עוד צוין כי 7-8שורות 

לפיצוי הולם, אולם גם ביה"ד לעבודה נמנע מלפסוק פיצויי הלנה מלאים, אלא בנסיבות 
והדברים אמורים אף ביתר שאת שעה שסוגיית הפיצוי בגין הלנת השכר, ביחס  מיוחדות.

 ליתר הסעדים הנתבעים המבוססים רובם ככולם על פרשנות ההסכם בין הצדדים, טפלה
 .לעיקר, באופן המצדיק הדיון בה בגדר ההליך דנן

 
ותה יש משקפת מדיניות שיפוטית ראויה ומאוזנת א עמיאל תגרכב' הבורר עוה"ד  פסיקת

, ולו מן של ההתאחדות לכדורגל להחיל בגדר הליכים הנדונים בפני המוסד לבוררות
, בין הטעם שזו עולה בקנה אחד עם התכליות המונחות ביסוד המוסד לבוררות, בהן

הכרעה מהירה וצודקת בהליכים המנוהלים בקרב כדורגלנים, קבוצות והסובבים  היתר,
ו/או התדיינות בערכאות שונות, ומשכך, הינה  אותם, מבלי להידרש לפיצול סעדים

 מקובלת על דעת מותב זה.
 

בגין העיכוב בביצוע התשלום החלת מדיניות זו לנסיבות עניינו, מביאה למסקנה לפיה  .44
ריבית חודשית לא  )ובגינו בלבד( תתווסף לחיובה של התובעת 2018/2019האחרון לעונת 

תשלומו ועד לתאריך התשלום האמור חובת ביצוע , החל מיום 2%מצטברת בשיעור של 
לזכות התובע אף שהעמיד במלואו התשלום הראשון  לאור פסיקת גם זאת ,בפועל

  .2019שירותיו לנתבעת רק בחודש אוגוסט 

 עגמת נפש וחסרון כיס 

₪ בגין עגמת הנפש וחסרון כיס הממושך שנגרמו לו  7,000התובע עתר לפיצויו בסך של  .45
לאור ההפרות היסודיות של ההסכם מצדה של הנתבעת. לאור ההכרעות אליהן באתי 
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ובשים לב לכך שהתובע שוחרר מהנתבעת במועד סמוך יחסית להגשת תובענתו, לא לעיל, 
 יבות העניין. מצאתי לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש בנס

 
 106חתימת טפסים נדרשים לצורך הגשת תביעה למל"ל והפקת טופס 

 
עוד במעמד הישיבה המקדמית ניתנו הוראות מתאימות בקשר להפקת לכך שבשים לב  .46

)ככל שניתן להפיק כזה( ולחתימה על מסמכים נדרשים לצורך  2019עבור שנת  106טופס 
, לאור העדר 2019בע בחודש אוגוסט הגשת תביעה למל"ל בגין פגיעה שארעה לתו

לחתום טפסי התביעה למל"ל, כפי שהובעה במעמד הישיבה המקדמית,  התנגדות הנתבעת
, כנדרש בהחלטה מיום הנתבעת לידי הומצאו אכן אלה כי אסמכתה הוצגה שלא ומחמת
)והתובע אף טען בסיכומיו כי הטפסים טרם הועברו( אני מוצא לנכון לשוב  4.12.19

 יום ממועד פסק זה. 30ולהורות על המצאת הטפסים כשהם חתומים לידי התובע, בתוך 
 

 דבר סוף
 

לפיכך ולאור הנימוקים והדיון לעיל, פוסק אני כדלקמן ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע  .47
 את הסכומים הבאים:

 
בתוספת הפרשי  ,19/20התשלום הראשון עבור עונת ₪ בגין  40,000סך של תשלום  .א

 הצמדה וריבית כדין ממועד פסק בוררות זה ועד לתשלום בפועל. 
 

₪ בגין הפרשות פנסיוניות שלא בוצעו, אשר ישולם לידי  22,335.75תשלום סך של  .ב
התובע ישירות, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד פסק בוררות זה ועד 

 לתשלום בפועל. 
 
₪ )עבור  30,000הנתבעת תשלם לתובע פיצויי הלנת שכר עבור שכר מולן בגובה  .ג

ישא ריבית חודשית לא מצטברת בשיעור של  כך שזה (18/19התשלום האחרון לעונת 
ועד לתאריך התשלום  15.03.19, קרי יום , החל מיום חובת ביצוע התשלומים2%

  בפועל.
 

בהן נשא התובע  19.02.20תשלום הוצאות תמלול  הישיבה מיום הנתבעת תישא ב .ד
₪ +  5,000תובע בשיעור של ב"כ ה₪, וכן תשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד ל 654בסך של 

מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד פסק בוררות זה ועד לתשלום 
 בפועל. 

 
ורר )סכום הפיקדון הנתבעת תשפה את התובע בגין התשלום בו נשא בגין שכ"ט הב .ה

 . ₪ בתוספת מע"מ 7,500תשלום בסך של ששולם בראשית ההליך וכן 
 

 
, יום ממועד פסק בוררות זה 30החיובים שהוטלו לעיל על הנתבעת יבוצעו על ידה בתוך  .48

 .שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק זה ועד למועד התשלום בפועל

 .2020 מאיב 25ניתן היום, 

        _________________ 
 , ליאור מזורעו"ד 
 בורר

 


