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 פסק בוררות 

 רקע כללי

בעלת הזכויות   והיא  עמותה רשומההיא    ,"(העמותה)להלן גם: "  1התובע הוא מאמן כדורגל. הנתבעת   .1

תרם בשעתו "( הנתבע)" 2. הנתבע "(הקבוצה)" "אדומים אשדוד" הידועה בשםבקבוצת כדורגל, 

 .העמותהכספים לקבוצה ואף שימש כספונסר שלה ובשלב מסוים קיבל את זכויות הניהול של 

. אין 2018/19ובחלק קצר מעונת  2017/18, 2016/17התובע אימן את הקבוצה בעונות המשחקים  .2

הראשונה בעונתו . משמעותית מחלוקת כי בתפקידו כמאמן הקבוצה, נחל התובע הצלחה מקצועית

העפילה  ,(2017/18(, העפילה הקבוצה מליגה ג' לליגה ב'; בעונה השנייה )2016/17כמאמן הקבוצה )

 הקבוצה מליגה ב' לליגה א'.

במהלך חודש  - (2018/19עונת ) בה אימן התובע את הקבוצהתחילת העונה השלישית זמן קצר לאחר  .3

הסיבות לכך,  אודותחלוקים ביניהם הסתיימה ההתקשרות בין הצדדים. הצדים  - 2018ספטמבר 

 .העמותהביוזמת באה לעולם  הפסקת ההתקשרותכי  מחלוקת של ממשם נראה כי אין לאו

 כתב התביעה וכתב ההגנה

של ההתאחדות לכדורגל כתב תביעה נגד הנתבעים. בכתב וגישור התובע הגיש למוסד לבוררות  .4

מעביד, כי הוא פוטר מעבודתו  -חסי עובד בינו ובין הנתבעים התקיימו יהתובע כי טען  ,התביעה

זה עתר התובע לחיוב הנתבעים  על רקע זהכמאמן הקבוצה וכי הדבר נעשה בצורה מבישה ומשפילה. 

הלנת שכר,  יפיצויטענתו לא שולמו לו, ללפצותו בסכומים שונים ובין היתר בשכר עבודה, מענקים ש

פיצויי פיטורים, הפרשות פנסיוניות, דמי הבראה, פדיון ימי חופשה וכן פיצוי בגין אי עריכת שימוע. 

התובע טען כי בנסיבות   .ש"ח  475,884על סכום של    יםהנתבע  נגדבסך הכל, העמיד התובע את תביעתו  

 העמותה כלפיו. בחובותבאופן אישי העניין, יש להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את הנתבע 

 -טענות מקדמיות  שלושראשית, העלו הנתבעים כפרו הנתבעים בטענות התובע.  ,בכתב ההגנה .5

התיישנות, העדר סמכות של הבורר לדון בחלק מן הסעדים להם עתר התובע והעדר יריבות בין התובע 

הנתבעים מעביד.  -לא התקיימו יחסי עובד  לעמותההנתבעים כי בין התובע בנוסף לכך, טענו לנתבע. 

במהלך הפגישה שקיימו נציגי העמותה עם כפרו בטענת התובע כי פוטר מעבודתו בעמותה. לטענתם, 
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, הגיעו הצדדים להסכמה משותפת על הפסקת עבודתו של התובע כמאמן 2018התובע בחודש ספטמבר  

תבעים הכחישו הנהקבוצה וסוכם ביניהם כי התובע יעבור לשמש בתפקיד יועץ מקצועי של המועדון. 

לו סכומים שונים כשכר עבודה. הם טענו כי הסכום  תנותרה חייב העמותהאת טענות התובע לפיהן 

צה מליגה ב' ו, בגין העפלת הקבש"ח 30,000של  בסכוםא מענק, וה לתובע חייבת שהעמותההיחיד 

חייב  נותרקיזזה מן הסכום האמור סכומים שונים שהתובע  העמותהה נטען כי זלליגה א'. בהקשר 

"מניות" של הקבוצה, שלטענת הנתבעים  עשר ובגיןשחקנים  הרכישת שלוש עלותבגין לה, ובכלל זה 

, לכל תכםסנרכשו על ידי התובע. לטענת הנתבעים, לאחר ביצוע הקיזוז, חוב הנתבעת כלפי התובע מ

בנוסף לכך, טענו הנתבעים כי התובע הפר את ההסכם בין  ש"ח בלבד. 4,000 , בסכום שלהיותר

הצדדים בכך שניהל משא ומתן עם קבוצות אחרות, בעודו קשור בחוזה עם העמותה וכן בכך שבמהלך 

בכתב ההגנה הועלו על ידי הנתבעים טענות  .בעיריית גדרהתקופת העסקתו בעמותה, עבד במקביל 

 נוספות, שלכולן נתתי את דעתי. 

      הם המקדמיות של הנתבעיםטענותי

 פר טענות מקדמיות.סכאמור לעיל, בכתב ההגנה העלו הנתבעים מ .6

, סוכם כי הצדדים יגישו את התייחסותם הכתובה 7.5.2019בישיבה המקדמית, שהתקיימה ביום  .7

  לטענותיהם המקדמיות של הנתבעים.

 החלטתי לדחות את טענתסיכמו את טענותיהם בכתב, לאחר שהצדדים , 10.6.2019בהחלטתי מיום  .8

שנות ואת טענת העדר הסמכות. באשר להעדר היריבות, סברתי כי לצורך הכרעה בטענה זו יש יההתי

וכי  םראיות ומשום כך לא הכרעתי בה וקבעתי כי טענות הצדדים בהקשר זה שמורות לה לשמוע

  העניין יוכרע לאחר שמיעת הראיות. 

 למתן פסק הבוררותחלוף המועד 

אנחנו כבר מעל חצי " -  טען בא כוח הנתבעים כי,  3.12.2019שהתקיימה ביום  בפתח ישיבת ההוכחות,   .9

ואף   "שנה בהליך הזה, ככה שיש חריגה מסמכות, לנושא של הזמן, גם שזה יהיה רשום בפרוטוקול

 לכך. בקשה זו נדחתה על ידי, תוך הבהרה כי הנימוקים  לפרוטוקול(  4)עמוד    ביקש כי הבוררות תופסק

  יינתנו בפסק הבוררות. 

שהוכתרה ואף הגישו בקשה  האמורה הטענה תשבו הנתבעים והעלו א ,ישיבת ההוכחותלאחר  .10

הפניית הנתבעים להחלטה שניתנה  אגבבקשה זו נדחתה על ידי,  גם  "בקשה למחיקת הליך".    בכותרת

 .עת הועלתה הבקשה הנ"ל לראשונה, במהלך ישיבת ההוכחות

להשלמת התמונה יוער כי חרף מספר התראות והזדמנויות שניתנו להם, בחרו הנתבעים שלא להגיש  .11

פעם  ,את סיכום טענותיהם. במקום זאת, לאחר חלוף המועד להגשת הסיכומים, טענו הנתבעים

הליך. באותה הזדמנות טענו כי המועד למתן פסק הבוררות חלף ולכן יש להורות על מחיקת ה ,נוספת

 הנתבעים ל"חוסר סמכות" בניהול ההליך נגד הנתבע. 

את טענותיהם בעניין חלוף המועד למתן פסק הבוררות, מבססים הנתבעים על הוראת סעיף טו'  .12

על הבורר ליתן את " -. בסעיף זה נקבע כי "(חוק הבוררות)" 1968 -לתוספת לחוק הבוררות, תשכ"ח 

הבוררות בתוך שלושה חודשים מהיום שהתחיל לדון בסכסוך, או שנדרש לדון בו על פי הודעה פסק  

דין, הכל לפי המוקדם יותר, אולם רשאי הבורר להאריך את התקופה עד שלושה -בכתב של בעל

 ".חודשים נוספים
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 .הנוכחינימקו את טענתם בעניין זה והניחו כי התוספת לחוק הבוררות חלה על ההליך הנתבעים לא  .13

הבורר "  -)א( לתקנון המוסד לבוררות וגישור קובע כי  8סעיף .  צאת מאותה נקודת הנחהאני נכון לגם  

וכלליו  1968 -תשכ"ח לא יהיה כפוף לדיני הראיות וסדרי הדין המקובלים. הוראות חוק הבוררות, 

ונספחיהם, וכל  שבתוספת לחוק יחולו על הבוררות והבורר יפסוק על פי הוראות תקנוני ההתאחדות

זה סעיף טו'   לכי התוספת לחוק הבוררות, ובכלאפוא  על פני הדברים, נראה    ".מסמך הנערך על פיהם

 .בוררי ההתאחדות  על הליך בוררות המתנהל בפני  לתוספת, העוסק במועד למתן פסק הבוררות, חלים

חוסר תום לב ויש בה המועד למתן פסק הבוררות, נגועה בחלוף אני סבור כי טענת הנתבעים אודות  .14

 משום שימוש לרעה בהליכי משפט. 

בעיקר רובצת כך שהליך הבוררות נמשך פרק זמן ארוך מן המקובל, האחריות לראשית אציין כי  .15

 לפתחם של הנתבעים. 

רכות להגשת כתב ההגנה מטעמם. וכך, לשם ההמחשה, הנתבעים ביקשו וקיבלו לא פחות משלוש א .16

הוריתי לנתבעים , (29.1.2019) שניתנה למחרת ה. בהחלט28.1.2019ביום  לטיפוליהליך זה הועבר 

לאחר שהנתבעים ביקשו וקיבלו שלוש בפועל, . 6.2.2019להגיש את כתב ההגנה מטעמם עד יום 

 .13.3.2019ביום רק רכות, הוגש כתב ההגנה וא

לדיון בטענותיהם המקדמיות של הנתבעים. החלטתי יחסית זמן ממושך  לאחר מכן, הוקדש פרק .17

אפשרות להעלות את  ,לבקשתם ,, וזאת לאחר שלצדדים ניתנה10.6.2019בעניין זה, ניתנה ביום 

 . כתבבטענותיהם 

החלטתי בעניין טענותיהם המקדמיות של הנתבעים, הוריתי על הגשת תצהירי עדות ראשית סיום ב .18

ואילו תצהירי  5.7.2019התובע להגיש את תצהיריו עד יום על פי ההחלטה, היה על מטעם הצדדים. 

 14.7.2019. בפועל, הוגשו תצהירי התובע ביום  31.7.2019הנתבעים, היו אמורים להיות מוגשים עד יום  

 40איחור של )  9.9.2019( ואילו תצהירי הנתבעים הוגשו ביום  ימים ביחס למועד המקורי 9איחור של )

 .(ביחס למועד המקוריימים 

לאחר קבלת התצהירים, נקבעה על ידי ישיבת בוררות נוספת, מתוך מטרה לבחון דרכים לסיום  .19

שלושה ימים לפני מועד הישיבה, הודיע בא כוח הנתבעים .  6.10.2019תואמה ליום  הסכסוך. ישיבה זו  

לנסיעת עסקים  הנתבע , יצאיוןלא התקבל זימון לדומכיוון ש כ"אי הבנה" ועקב מה שתואר על ידכי 

, חלופיתישיבה  נקבעהובמקומה  הישיבהולכן לא יוכל להתייצב לישיבה. בעקבות זאת, בוטלה 

. בישיבה זו ביקשו וקיבלו הנתבעים רשות להגיש תצהיר נוסף, שהוגש 27.10.2019שהתקיימה ביום 

 .7.11.2019ביום על ידם 

בעיקר לפתחם של  רובצתהאחריות להתמשכות ההליך , כפי שעולה מן הסקירה שהובאה לעיל .20

נגועה בחוסר תום משך הבוררות,  אודות העלאת הטענהעצם בנסיבות אלה, אני סבור כי הנתבעים. 

משך הזמן שעבר מאז נסה להסתמך על  יגרום להתמשכות ההליך ואז  יבעל דין  לא ניתן להלום כי  .  לב

ליתן את פסק בשל כך למחוק את התביעה או כי הבורר אינו מוסמך בשל כך יש ויטען כי  החל ההליך

 הבוררות. 

השימוש בזכות דיונית העומדת לבעל דין, צריך להיעשות בתום לב. כך נקבע על ידי בית המשפט העליון  .21

 :(5.6.2006)פורסם בנבו,  חממי נ' אוחיון 2236/03בבש"א 

אזרחי. היא היכתה "תורת תום הלב קנתה לה שביתה בכל ענפי המשפט ה

שורשים במשפט המהותי. היא מתפרשת כיום גם על פעולות משפטיות 
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בעלות אופי דיוני: עיקרון תום הלב חל בסדרי הדין. חובתו של בעל דין 

דיוניים בדרך מקובלת ובתום לב. עליו -להפעיל את כוחותיו המשפטיים

 לפעול כאדם סביר והוגן בנסיבות המיוחדות של המקרה". 

, נגועה בכל הנוגע לסוגיית התמשכות ההליך ר לעיל, לעניות דעתי, הדרך בה נהגו הנתבעיםכאמו .22

 לב.  בחוסר תום

ולא נתנו הנתבעים טענה כלשהי  טענולא עד ישיבת ההוכחות, של ההליך ן כי בשום שלב יחשוב לצי .23

הם יצרו את הרושם כי אודות התמשכות ההליך. כי בכוונתם לטעון טענה כלשהי אחרת אינדיקציה 

הפעם הראשונה בה הועלתה על ידם טענה זו, היתה בפתח עד תומו.  ובכוונתם לנהל את ההליך כסדרו  

בנסיבות אלה, יש לדעתי לראות בנתבעים כמי שהסכימו להארכת המועד למתן פסק   ישיבת ההוכחות.

, כי הם באופן סביר  עליו יכול היה התובע להסתמך,  יצרו מצגיש לראות בהם כמי שלמצער   .הבוררות

וכי אין בכוונתם להעלות טענה סותרת. אני סבור כי בנסיבות העניין, מסכימים להארכת המועד 

 .מושתקים הנתבעים ומנועים מלטעון אחרת

בעל דין לא יישמע בטענה כי פסק הבוררות ניתן שלא במועדו, אלא לחוק הבוררות,  )ג(26על פי סעיף  .24

אם שמר על הזכות להעלות טענה זו עוד לפני מתן הפסק. בענייננו, הועלתה הטענה על ידי הנתבעים 

. יחד עם זאת, הטענה הועלתה לראשונה ולכן, לכאורה, התקיימה דרישת הסעיף עוד לפני מתן הפסק

כי אז  ,אם תתקבל טענת הנתבעיםלאחר חלוף המועד הקבוע בסעיף טו' לתוספת לחוק הבוררות. 

זמן ארוך יותר מזה הקבוע בסעיף טו' לתוספת, יוכל  פרקבכל בוררות שתימשך  - בעייתייווצר מצב 

ולראות להיכן "נושבת הרוח". אם יתחוור לו כי קיימת דין "לשבת על הגדר", להמתין  ה  יבעלכל אחד מ

הליך. אפשרות כי טענותיו לא יתקבלו, יוכל לשלוף את טענת התמשכות הבוררות ובכך לסכל את ה

 .אין לאפשר זאתברור כי מדובר במצב מסוכן ו

מן הראוי ת,  ות דיונייועיקרון תום הלב, החל כאמור גם על שימוש בזכו  מכוח  בהתאם לכך, נראה לי כי .25

להעלות את הטענה יודיע על שמירת הזכות  בעל דין המבקש לטעון לעניין התמשכות הליך הבוררות,  כי  

בסעיף טו' לתוספת לחוק, וזאת על מנת לאפשר לצד , בטרם חלוף המועד הקבוע  מבעוד מועדהאמורה  

  האחר לכלכל את צעדיו.

כי התמשכות הליך הבוררות  ,תרשמתילמעלה מן הצורך אעיר כי הנתבעים לא טענו וממילא לא ה .26

המשפט, סביר גם להניח כי אם התובע היה פונה בעניין זה לבית  נזק או עיוות דין כלשהו.   הסבה להם

 לחוק הבוררות. 19היה בית המשפט מאריך את התקופה, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

אציין כי הנתבעים לא טענו טענה כלשהי בעניין המועד ממנו יש להתחיל למנות את   למעלה מן הצורך .27

ספק רב אם תקופה זו צריכה להימנות בסעיף טו' לתוספת לחוק הבוררות. בעיני,  הקבועההתקופה 

הנתבעים עצמם העלו טענות ועד בו הוגש כתב התביעה. בעיקר במקרה כמו המקרה הנוכחי, בו  מן המ

 מקדמיות שהדיון בהן ארך מספר חודשים. 

 מכל הטעמים המפורטים לעיל, החלטתי לדחות את בקשת הנתבעים בעניין התמשכות הליך הבוררות. .28

 הנתבע נגדהאישית התביעה 

לא עומדת  ולאחר מכן בסיכום טענותיהם המקדמיות, טענו הנתבעים כיכאמור לעיל, בכתב ההגנה  .29

 מכתב התביעהשל הנתבע נגד הנתבע ומשום כך ביקשו "להסיר את שמו" אישית לתובע עילת תביעה 

לטענת הנתבעים, אין בענייננו עילה להרמת מסך   .ולסלק את התביעה, ככל שהיא נוגעת אליו, על הסף
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, אם וככל הכסף הנתבעים בכתב התביעהסכומי  לתשלוםאישית  בע חבותואין מקום להשית על הנת

  .חוב כספי כאמור שקיים

טוען התובע כי הנתבע היה פעיל בקבוצה זמן רב לפני המועד בו הסתיימה במענה לטענות אלה,  .30

בין  ההתקשרות אודות סיוםבין הצדדים וכי למעשה הוא זה אשר קיבל את ההחלטה  תההתקשרו

שימש הנתבע בתפקיד חבר הוועד המנהל ובעל , 2018. עוד נטען כי כבר בחודש יוני ינוהעמותה וב

וכי   מזכויות הניהול של העמותה  50%  לפחות  אז הוחזקו על ידוכי כבר    ,זכויות חתימה בשם העמותה

עוד   .כ"אוטוריטה" הבלעדית לקבלת החלטות בעמותה  הנתבע  שימשכבר באותו מועד    ,הלכה למעשה

 -כי  נקבעתקנון זה בהפועל" כחלק מתקנון העמותה וכי מרכז נטען כי העמותה אימצה את "תקנון 

כל אחד מחברי הוועד ישא באחריות אישית בגין כל חוב או גירעון כספי ו/או התחייבות שהעמותה "

חורגים מתקציבה המאושר בעת כהונתם, או כתוצאה ה לא תוכל לשאת בהם ו/או לא תוכל לשלמם

להשית על הנתבע חבות אישית בגין  התובע מוסיף וטוען כי גם מכוח הוראות התקנון יש". ממנה

 חובות העמותה. 

 , החלטתי לדחות את התביעה נגד הנתבע. בלי התלבטות כי לאחר ששקלתי בדבר ולא ואצייןאקדים  .31

לה כי הנתבע תרם בזמנו כספים לעמותה ואפשר שבשלב מסוים אף עו ,בפניי המונחמחומר הראיות  .32

הפך ספונסר של הקבוצה )אם כי לא הובאו ראיות כלשהן ולא הוברר, בין היתר, מה היה הבסיס 

, מונה 2018במהלך חודש יוני עוד עולה כי המסחרי להתקשרות בין הנתבע לעמותה בהקשר זה(. 

, הועברו מלוא זכויות הניהול של העמותה 2018 ודש דצמברבמהלך ח וכי הנתבע כחבר וועד העמותה

  לידי הנתבע.

ממסמכים אלה לתצהירו צירף התובע מסמכים שונים, אשר צולמו מתיק העמותה ברשם העמותות.  .33

, מונה הנתבע לראשונה כחבר וועד העמותה. על גבי אחד המסמכים )שכותרתו 24.6.2018עולה כי ביום  

"(, הופיע כאחד הנושאים שנערכה במשכן העמותה 24.6.2018פרוטוקול האסיפה הכללית מיום " -

 50%ו תהווה  כחבר וועד מנהל, אשר הצבעת    הוספת חבר עמותה חדש"  -שעל סדר היום הנושא הבא  

". ליד שורה זו בפרוטוקול, הוסיף מאן דהוא בכתב יד את המילה מערך ההצבעה בוועד המנהל

 , שהוא אחד השמות )הרבים יש לומר( של הנתבע."ג'רמי"

לא ברור מי הוסיף את שמו של הנתבע על גבי הפרוטוקול. כך או כך, אני נכון לקבל את טענת התובע,  .34

הועברו לנתבע מחצית מזכויות הניהול של העמותה. אעיר כי כך גם עולה  ,2018כי כבר בחודש יוני 

 והעיד בפניי כעד מטעם הנתבעים. יו"ר הקבוצה, ששימש בשעתו בתפקיד מר נועם פרקשמעדותו של 

כי מעורבותו הניהולית של הנתבע בענייני העמותה   -ועדותו בעניין זה אמינה בעיני    -גם העיד    מר פרקש

לקבוצה סכומי כסף אז גם החל הנתבע להזרים ו )חודשים יוני / יולי( 2018שנת החלה במחצית 

מחייב, ו , סופיהסכם משפטינחתם בין הנתבע לעמותה , 2018בחודש דצמבר רק  וכי ;משמעותיים

 104; וכן עמוד וקולטואילך לפרו 57)עמוד  עמותהשל המלוא זכויות הניהול במסגרתו הועברו לנתבע 

 .(לפרוטוקול

אציין כי מקובלת עלי טענת התובע, אשר דומה כי אינה במחלוקת, כי מי שהוביל בפועל את עוד  .35

הדבר עולה גם מעדותו .  באופן אישי  המהלך שגרם לסיום ההתקשרות בין העמותה לתובע, היה הנתבע

ת בין העמותה של הנתבע עצמו ובעיקר מן האופן בו תוארו על ידו האירועים שגרמו לסיום ההתקשרו

 .(לפרוטוקול ואילך 111)עמוד  לתובע

בסכומים הנתבע באופן אישי את  לחייביחד עם זאת, לא השתכנעתי כי בנסיבות העניין, יש הצדקה  .36

תקופה בה לא שימש הנתבע בתפקיד רשמי ב מקורםראשית, עיקר החובות שהעמותה חבה לתובע. 
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זכויות הניהול של העמותה )ויחד איתן השליטה, תורם וספונסר(.  לכל היותרכלשהו בעמותה )אלא 

, כשלושה חודשים לאחר 2018הלכה למעשה, בוועד העמותה(, עברו לידי הנתבע רק בחודש דצמבר 

 הפסקת ההתקשרות בין הצדדים.

 2018, כי ככל הנראה כבר בחודש יוני  מן הראיות עולה כי עוד לפני כן, פעל הנתבע בשם העמותהאמנם   .37

את  ,2018, בחודש ספטמבר הוביל זה אשרכפי שצוין לעיל, הוא  ר וועדה העמותה וכן,הוא מונה כחב

אולם לעניות דעתי בכל אלה אין די כדי . העמותה לתובעהמהלכים שגרמו להפסקת ההתקשרות בין 

המפריד בין התאגיד   ,קיומו של מסך התאגדות  בדברלהביא לחריגה מן הכלל הבסיסי בדיני תאגידים,  

 לעומדים בראשו. 

היתה   אולם מעורבותו  הנתבע אכן היה הרוח החיה מאחורי הפסקת ההתקשרות בין העמותה לתובע. .38

 . לטובת העמותה והקבוצה המהלך נועדכי בתום לב בשם העמותה והתרשמתי כי הנתבע סבר 

העמותה אכן אימצה בשלב מסוים את תקנון "מרכז הפועל", בו שהוצג בפניי עולה כי  מחומר הראיות   .39

הופיעה הוראה בעניין אחריותם האישית של חברי וועד העמותה, בנסיבות מסוימות, לחובות 

בין העמותה לחברי הוועד ובין חברי הוועד ובין  העמותה. עם זאת, נראה לי כי פועלה של הוראה זו

. יתרה מכך, על פי , כדוגמת התובעמיועדת להקים עילת תביעה משפטית לצד שלישי היאעצמם ואין 

האמור בתקנון, ההוראה המחייבת את חברי הוועד בחבות אישית, חלה מקום בו חברים אלה פועלים 

בענייננו לא נטען וממילא לא הוכח, כי של העמותה.    באופן שיש בו משום חריגה מן התקציב המאושר

 החבות כלפי התובע מקורה בחריגה תקציבית.

 אני דוחה, אפוא, את התביעה האישית נגד הנתבע. .40

 מעביד? -האם בין התובע לעמותה התקיימו יחסי עובד 

ביחסי עבודה, האם מדובר    -בין הצדדים נטושה מחלוקת בשאלת מערכת היחסים בין התובע לעמותה   .41

 קבלן עצמאי, כטענת הנתבעים? -כטענת התובע; או ביחסי מזמין 

 באתי לכלל מסקנה כי בין התובע לעמותה התקיימו יחסי עבודה. ,לאחר ששקלתי בדבר .42

ראשית אציין כי בשני ההסכמים בין הצדדים, שהסדירו את מערכת היחסים ביניהם, נקבע במפורש  .43

. מנגד אציין כי לתובע לא הונפקו מעולם תלושי מעביד -יחסי עובד כי בין התובע לעמותה יתקיימו 

 ., שהנפיק התובע לעמותהשירותיו שולמה כנגד חשבונית מס התמורה עבורשכר וכי 

בה בחרו  מוכתבת מן הצורהכידוע, שאלת קיומם של יחסי עבודה היא שאלה של סטטוס, שאינה  .44

המבחן הוא מהותי ונגזר ממהות מערכת הם. להגדיר את מערכת היחסים בינילתאר או הצדדים 

 היחסים בין הצדדים והוא אינו מבחן צורני / טכני. 

קיומם של יחסי עבודה, הוא המבחן   לבדיקתהמבחן העיקרי שהוכר בפסיקת בתי הדין לעבודה כמבחן   .45

חיובי  - פניםהמעורב, שהמרכיב הדומיננטי שבו הוא מבחן ההשתלבות. למבחן ההשתלבות שני 

המבוצעת על ידי מי שנטען לגבי כי הוא עובד של  הפעילותילי. על פי הפן החיובי, יש לבדוק האם ושל

ש לבדוק כי הגורם בו מדובר אינו יבפן השלילי,    ;"המפעל""המפעל", מהווה חלק אינטגרלי מפעילות  

מן המבחן בעל עסק משלו, אשר נותן שירותים "למפעל" באופן חיצוני. מבחנים נוספים המהווים חלק  

המעורב הם מבחן הפיקוח והשליטה, הביצוע האישי, הציוד )מי נושא בעלות הציוד המשמש למתן 

 השירותים( ומבחנים נוספים.
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עבודה בין מאמן כדורגל למועדון שמעסיק אותו מתקיימים יחסי במצב הדברים הרגיל, לדעתי,  .46

מאמן כדורגל משתלב במועדון בדרך כלל, . ומערכת יחסים זו מקיימת אחר תנאי המבחן המעורב

פונקציית המאמן ככלל, שמעסיק אותו הן במובן החיובי של מבחן ההשתלבות והן במובן השלילי. 

 מקיימת לדעתי גם את המבחנים האחרים שנקבעו בפסיקה המהווים חלק מן המבחן המעורב.

 זהו לדעתי הכללגל, יחסי עבודה. הנה כי כן, בבסיסם מהווים יחסים בין מאמן כדורגל למועדון כדור .47

עליו להראות כי בנסיבותיו   .עליו מוטל הנטל  -ומי שרוצה לטעון כי בעניין קונקרטי יש לחרוג מן הכלל  

המבחנים האמורים. לעניות דעתי, הנתבעים לא הרימו בעניין זה   של המקרה המדובר, לא מתקיימים

 את הנטל.

מאמן כי קיים הבדל בין מאמן בליגה נמוכה וחובבנית, ללעניין קיומם של יחסי עבודה, נראה לי  .48

ליגות הגבוהות יותר. לכן אפשר וניתן היה לטעון כי למצער בשנתו הראשונה של התובע כמאמן ב

, לא התקיימו )אז שיחקה הקבוצה בליגה ב'(ויתכן שגם בעונה השניה  ליגה ג'(בשיחקה  אז)הקבוצה 

הנתבעים עצמם לא עשו את האבחנה הנ"ל ומשום כך גם אני  בין התובע לעמותה יחסי עבודה. אולם,

לא אדרש לה. למרות זאת, אתייחס לסוגיה זו ואעניק לה משקל מסוים, לצורך פסיקת הסכומים 

 המגיעים לתובע מן העמותה.  

, נעוצה בעובדה בכל הנוגע למהות מערכת היחסים בין העמותה לתובעעיקר טענתם של הנתבעים  .49

שולמה כנגד חשבוניות מס, שהנפיק התובע לעמותה. העובדה שנותן שירותים הנפיק   שהתמורה לתובע

למקבל השירותים חשבונית מס ומקבל השירותים לא הנפיק לנותן השירותים תלוש שכר, היא רק 

אינדיקציה אחת במכלול השיקולים שיש לשקול לצורך הכרעה בשאלת קיומם של יחסי עבודה. היא 

ה מכריעה. מנגד אזכיר כי בשני ההסכמים בין הצדדים, שנוסחו על ידי העמותה, בוודאי לא אינדיקצי

הוגדר התובע באופן מפורש וברור כעובד של העמותה וכמי זכאי לכל הזכויות הנובעות ממערכת יחסי 

 עבודה. 

 85בעמוד , אשר טען בחקירתו הנגדית )מר פרקשבהקשר זה יוער כי נתתי את דעתי לעדותו של  .50

ול( כי הסכם העסקה בו נעשה על ידי העמותה שימוש, הוא הסכם "שבלוני", שהועתק לפרוטוק

אודות מיהות מערכת היחסים בין  מסקנתיאת עדות זו לא גרמה לי לשנות ממועדון מכבי תל אביב. 

 התובע לעמותה.

 .מעביד -עובד סיכומו של דבר, הגעתי למסקנה כי בין התובע לעמותה התקיימו יחסי  .51

  על רקע הממצאים אליהם הגעתי, אעבור לבחון את תביעותיו הכספיות של התובע.  .52

 תביעותיו הכספיות של התובע

 ומענקים שכר עבודה

בגין שכר עבודה וכן סכום   ש"ח  30,000בכתב התביעה טען התובע כי הנתבעים נותרו חייבים לו סך של   .53

 (.מענקכל לש"ח  30,000ש"ח, בגין מענקי עליה לליגה ב' ולליגה א' )בסכום של  60,000נוסף, בסך של 

 ש"ח. 4,000, הנתבעים כפרו בטענות התובע וטענו כי לכל היותר, חייבת לו העמותה סך של שצויןכפי  .54

ים שונים ששולמו לתובע. גם אם אניח כי בכתב ההגנה מטעמם, כללו הנתבעים פירוט של עשרה סכומ

טענות אלה נכונות, כי אז לכל היותר, מלמדות טענות אלה על סכומים שונים ששולמו לתובע על ידי 

העמותה, אולם אין בהם כדי ליצור משקל נגד, לגרסה הסדורה והקוהרנטית שהציג התובע בהקשר 

 זה.
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אודות סכומי הכסף מפורטת  (, מסר התובע גרסה  43עד    41הן בתצהירו והן בחקירתו הנגדית )עמודים   .55

נותרה חייבת לו הפרשי שכר בסכום של  העמותהעולה כי  מדברים אלהשהעמותה נותרה חייבת לו. 

בסך הכל, נותרה ש"ח, כך ש 40,000ש"ח וכי מתוך סכום זה שולם לו, על החשבון, סך של  70,000

   .ש"ח 30,000הפרשי שכר בסכום של העמותה חייבת לתובע 

כי אשר שימש במרבית התקופה הרלוונטית בתפקיד יו"ר הקבוצה, עולה , מר פרקשמעדותו של  .56

ניה הכספיים של העמותה לא נוהלו תמיד בצורה מסודרת וכך גם מערכת היחסים הכספית בינה עניי

ואילך   65עמוד  ראו עדותו בובין התובע, אשר באופן שוטף ורגיל התנהלה בצורה לא פורמלית וחברית )

 לפרוטוקול(.

בסכום כולל של שהובטחו לו )  העליהכי התובע לא קיבל את מענקי    מר פרקשבחקירתו הנגדית, אישר   .57

. בהמשך חקירתו טען כי מדובר ש"ח( ורק טען כי התובע ויתר על אחד מבין שני המענקים 60,000

 ויתורוטענת הואילך לפרוטוקול(.  75)עמוד  יתור מכללא וכי הדבר לא סוכם בצורה מפורשתובו

בכתב ההגנה או בתצהירי הנתבעים   אזכורואין לה   מר פרקשהועלתה לראשונה בחקירתו הנגדית של  

, שגם כך המשקל שנהוג לייחס לה, אינו מדובר בטענה כבושה(. מר פרקש)ובכלל זה בתצהירו של 

בין  מעין זה יינתן תוקף, מן הראוי להעלותו על הכתב.משמעותי על מנת שלוויתור יתרה מכך,  .גבוה

וי בהוראה מהוראות ההסכמים חייב היתר בשים לב לכך שבהסכמים בין הצדדים נקבע כי כל שינ

אני דוחה, אפוא, את הטענה וקובע כי העמותה לא שילמה לתובע את המענקים להיעשות בכתב. 

 ש"ח. 60,000המגיעים לו וכי בהקשר זה היא חייבת לו סכום כולל של 

, 2018כי במועד בו נפגש עם התובע, במהלך חודש ספטמבר  , אישר הנתבעאעיר כי בחקירתו הנגדית .58

לפרוטוקול(. הוא  125 -ו 121ש"ח )עמודים  30,000העמותה היתה חייבת לתובע משכורות בסכום של 

מר אמנם טען כי לא היה חוב בגין מענקים, אלא רק חוב שכר, אולם עדות זו נסתרת על ידי עדותו של  

ויות הניהול , ששימש בתפקיד יו"ר הקבוצה בתקופה הרלוונטית )עוד לפני שהנתבע קיבל את זכפרקש

 על פני עדותו של הנתבע.כמובן של הקבוצה( ועדותו בעניין זה עדיפה 

כאמור, לטענת הנתבעים, מכל סכום המגיע לתובע, אם וככל שמגיע, יש לקזז סכומי כסף שונים בגין  .59

עלות רכישת שלושה שחקנים וכן בגין עלות רכישת עשר "מניות". לאחר ששקלתי בדבר, החלטתי 

 נות הקיזוז שהעלו הנתבעים. לדחות את טע

מן העדויות, ובכלל זה מעדות התובע עצמו, עולה כי התובע הסכים  -לגבי עלות רכישת השחקנים  .60

אשר נטל   -להשתתף בעלות מסוימת לגבי שלושה שחקנים שהוחתמו בקבוצה. יחד עם זאת, הנתבעים  

הסכמות המפורטות בין לא הניחו תשתית ראייתית להוכחת ה -ההוכחה בהקשר זה מוטל עליהם 

לא נראה בעיני סביר, בעיקר באופן בו  -חשוב מכך הצדדים בהקשר זה והסכומים בהם מדובר. 

הופסקה ההתקשרות בין הצדדים, כי מחוב שכר שהעמותה חבה לתובע, יקוזזו סכומים בגין עלות 

 רכישת שחקנים, שהחתמתם נועדה לשרת, בראש ובראשונה, את הקבוצה. 

באשר לרכישת "מניות" )המונח מניות מופיע במירכאות מכיוון שכידוע, בעמותה אין מניות ולא ניתן  .61

דובר על כך שירכוש מנויים, אבל הדבר לא בשלב מסוים התובע העיד כי לסחור בזכויות בעמותה(: 

 אמינה עלי.בעניין זה עדותו ולפרוטוקול(  33 -ו 32יצא אל הפועל )עמודים 

אני דוחה, אפוא, את טענות הקיזוז שהועלו על ידי הנתבעים וקובע כי העמותה נותרה חייבת לתובע  .62

 ש"ח.  90,000ש"ח כל אחד ובסך הכל    30,000ש"ח וכן שני מענקים בסכום של    30,000שכר בסכום של  
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 פיצוי בגין הפרת הסכם

ש"ח ובפיצוי   10,000בסכום של    בכתב התביעה, עותר התובע לחיוב הנתבעים בפיצוי בגין הפרת הסכם .63

 ש"ח. 20,000בגין הפרת חובת תום הלב, בסכום של 

אני דוחה את תביעת התובע בהקשר זה. לא ברור לי מהו הבסיס המשפטי לעתירות אלה. בגין הפרות  .64

היא חויבה ותחויב בסכומים שונים. לא מצאתי החוזה והסכומים שנותרה העמותה חייבת לתובע, 

  מעבר לכך בסכומים נוספים.לנכון לחייבה 

 פיצוי בגין אי עריכת שימוש, אי מתן הודעה מוקדמת ופיטורים שלא כדין

מן התשתית הראייתית שהונחה בפניי, עולה כי הפסקת ההתקשרות בין התובע לעמותה, באה לעולם  .65

 .ביוזמת העמותה. עובדה זו אינה שנויה במחלוקת

בו נוהלה מערכת היחסים בין הצדדים, ניתן הלא פורמלי  אני סבור כי בנסיבות העניין, בשים לב לאופן   .66

דנו הצדדים בעתידו של התובע בקבוצה ואף הועלתה האפשרות כי ימשיך להיות לראות בישיבה בה 

 מועסק על ידי העמותה בתפקיד מנהל מקצועי, משום ישיבת שימוע. 

ת אי בהירות מסוימת, לגבי מעמדו של התובע והשאלה האם מדובר בעובד אזכיר גם כי היתה קיימ .67

ונראה לי סביר כי נציגי העמותה סברו בתום   שזכאי לזכויות מכוח דיני העבודה, לא היתה נהירה דיה

וכי אין הכרח לקיים לו שימוע  נותן שירותים עצמאי ולא עובד התובע הואכי  ,)הגם שבטעות(לב 

  .פורמלי

פיטורים אי עריכת שימוע או בגין אלה, לא מצאתי לנכון לפסוק לטובת התובע פיצוי בגין בנסיבות  .68

 להודעה המוקדמת, אתייחס בעת הדיון בתביעת התובע לפיצויי פיטורים. שלא כדין. 

 פיצויי פיטורים

נאמר , והיה בתוקף במועד פיטוריו 28.3.2018הסכם ההעסקה של התובע, שנחתם בחודש  9.2בסעיף  .69

משכורות בעזיבה בין  6... הצדדים מאשרים כי פיצויי הפיטורים שעשויים להגיע למאמן : "כך

 ".מאי -חודשים בחודשים נובמבר  3אוקטובר,  -החודשים אוגוסט 

שש משכורות  ש"ח, המשקף 90,000של כולל סעיף זה, תובע התובע פיצויי פיטורים בסכום  מכוח .70

 .ש"ח כל אחת 15,000חודשיות בסך של 

הנתבעים כופרים בזכותו של התובע לקבלת פיצויי פיטורים וטוענים כי התובע כלל לא פוטר מעבודתו  .71

 וכי ההחלטה בעניין זה היתה החלטה משותפת של שני הצדדים.

ת בין הצדדים, היתה כפי שצוין לעיל, מן הראיות שהובאו בפני עולה כי היוזמה להפסקת ההתקשרו .72

בספטמבר של הנתבע באופן אישי. אמנם בסיומה של הפגישה שקיימו הצדדים למעשה של העמותה ו

הוצג על ידם מצג כאילו מדובר בהחלטה משותפת, אולם אני מקבל את גרסת התובע, כי עמדה , 2018

לו, מיועד  פוטר וכי    התובע לאה להפיס את דעתם של אוהדי הקבוצה וליצור את הרושם כאילו  דזו נוע

 תפקיד של מנהל מקצועי של הקבוצה.כביכול, 

"עשויים" להגיע הפיצויים הקבועים בו להסכם, שנוסחו הובא לעיל, סובל מקשיי ניסוח.  9.2סעיף  .73

)או לתובע )משמע אין התחייבות חד משמעית של העמותה לשלמם(; והם אמורים להשתלם לתובע 

 "עזיבה". במקרה של"עשויים" להשתלם לו( 
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של בעיניו שני הצדדים בחרו שלא להרחיב בנושא זה. אף אחד מהם לא התייחס לפרשנות הנכונה  .74

או לרקע להכנסת הסעיף להסכם הנ"ל )בהסכם שקדם לו, שהוא זהה במרבית  להסכם 9.2סעיף 

 ךאאעיר כי הכותרת בה הוכתר הסעיף היתה "פיצויי פיטורים", . הוראותיו, לא נכלל סעיף דומה(

פיצוי מוסכם במקרה של הפסקת ההתקשרות. כאמור לעיל, מעין  אפשר וכוונת הצדדים היתה לקבוע  

 .הצדדים לא הרחיבו בעניין זה

מן לא רב לאחר פיטוריו ז,  14.11.2018בהקשר זה צריך גם לקחת בחשבון כי מן הראיות עולה כי ביום   .75

 הסתכם בסך של שלדבריוחודשי מן העמותה, מונה התובע לתפקיד מאמן בקבוצה אחרת, בשכר 

הוא להסכם היתה לקבוע פיצוי מוסכם, הרי  9.2אם אכן כוונת הצדדים בסעיף  ש"ח ברוטו. 20,000

לנטל הקטנת הנזק, אולם שופט או בורר רשאי להפחיתם, אם מצא כי אין כל יחס סביר בין לא כפוף 

לחוק   15)סעיף    כתוצאה מסתברת של ההפרה  ,לנזק שניתן היה לראות בעת כריתת החוזהגובה הפיצוי  

 (.1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

בגין ראש הנזק הנ"ל, ת העמותה לשלם לתובע , החלטתי לחייב אלאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות .76

בקביעת הסכום לקחתי בחשבון, בין היתר, את העובדה שזמן לא ארוך לאחר  ש"ח. 20,000סכום של 

 סיום ההתקשרות בין התובע לעמותה )כחודש וחצי(, החל התובע לאמן במועדון אחר. 

כביכול מגעים עסקה, בכך שניהל  בשולי הדברים אעיר כי הנתבעים טענו כי התובע הפר את הסכם הה .77

עם קבוצה אחרת, בעודו תחת חוזה עם העמותה. בהקשר זה מקובלים עלי הסבריו של התובע, 

וכי הוא עדכן בכך את  הפועל אשקלוןבחקירתו הנגדית, לפיהם נעשתה אליו פניה על ידי קבוצת 

ותה ולכן לא יוכל לחתום כי הוא מחויב חוזית לעמ הפועל אשקלוןמעסיקיו בעמותה והודיע למנהלי 

עצמו אישר בחקירתו הנגדית כי ידע מראש על  מר פרקשלפרוטוקול(.  41עד  38בקבוצה )עמודים 

 לפרוטוקול(. 94ולא הסתייג מכך )עמוד  הפועל אשקלוןהפגישה שקיים התובע עם מנהלי 

 הלנת שכר

 הלנת שכר.ש"ח בגין  15,000התובע עותר לחיוב הנתבעים בפיצוי בסכום של  .78

 התובע לא הגיש תחשיב כלשהו שעליו מבוססת תביעתו לפיצוי הלנת שכר. .79

כי מערכת היחסים בין בהחלט יתכן כי בזמן אמת, סברו הנתבעים בתום לב כפי שציינתי לעיל,  .80

נותן שירותים עצמאי ולכן לא מצאתי לנכון לחייב את   /מזמין    מערכת יחסים שלהעמותה לתובע היא  

הנתבעים בפיצויי הלנת שכר. במקום זאת וכפי שיובהר להלן, יתווספו לסכומי החוב הפרשי הצמדה 

 וריבית.

 תנאים סוציאליים ]הפרשות פנסיוניות, דמי הבראה, פדיון חופשה, פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר[

את ניתנו, במהלך התקופה בה נתן שירותים לעמותה, זכויות סוציאליות. אין מחלוקת כי לתובע לא  .81

 ש"ח. 40,000המסתכם בסך של , העמיד התובע על סכום )על מרכיביה השונים( תביעתו בעניין זה

הראשונה של  בעונתוובין היתר לקחתי בחשבון כי בהחלט אפשרי כי לפחות  בדבר לאחר ששקלתי .82

התקיימו בשירותים שניתנו על ידי התובע קה הקבוצה בליגה ג', לא התובע כמאמן הקבוצה, אז שיח

 ,, אני מחייב את העמותה לשלם לתובעהמבחנים הדרושים לקיומם של יחסי עבודהבקשר לקבוצה 

אני מודע לכך  ש"ח. 10,000סכום כולל של  הזכויות הסוציאליות שנתבעו על ידו בכתב התביעה,בגין 

התובע בראש הנזק הנ"ל, מגלם זכויות קוגנטיות, שלא ניתן להתנות שלפחות חלק מן התביעות של 

 על הצד הנמוך.  הואעליהן ולא ניתן לוותר עליהן וגם ברור לי כי הסכום שפסקתי בראש נזק זה 
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יחד עם זאת, לקחתי בחשבון כי לאורך שנות העסקתו כמאמן הקבוצה, לא טען התובע כי בינו ובין  .83

דה וממילא הוא לא דרש כי העמותה תשלם לו סכומי כסף או תעניק לו העמותה מתקיימים יחסי עבו

מעביד. למעשה, בחקירתו הנגדית הודה התובע כי הוא   -זכויות כלשהן, הנובעים ממערכת יחסי עובד  

עצמו כלל לא היה מודע לכך שהוא זכאי לתנאים סוציאליים ומי שהסב את תשומת ליבו לכך, היא 

, אשר בונה כדוגמת המועדון המופעל על ידי העמותה  מועדון "קטן" וצנועכי  סביר לדעתי  עורכת דינו.  

ויפעל על  התנהגות שכזועל במידה כזו או אחרת יסתמך  כל שנה מחדש את התקציב לעונה הבאה,

  משום כך, מצאתי לנכון שלא לפסוק לטובת התובע את הסכום המלא בגין ראש הנזק הנ"ל.. הפי

 סוף דבר

 נדחית. -הנתבע התביעה נגד  .84

 העמותה תשלם לתובע את הסכומים הבאים: .85

, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום נטו ש"ח 30,000סך של  -בגין הפרשי שכר  

)המועד שנבחר נופל באמצע תקופת המועד בו יומצא פסק הבוררות לצדדים  ועד  15.9.2017

 ;רו ההפרשים(ההעסקה וזאת מכיוון שלא הוברר מהו המועד המדויק בו נוצ

  - שני מענקי העלייהבגין  

 1.9.2017, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום נטו ש"ח 30,000סך של  .85.2.1

  -בנוסף  ;המועד בו יומצא פסק הבוררות לצדדיםועד 

 1.9.2018, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום נטו ש"ח 30,000סך של  .85.2.2

)המועד מבוסס על הוראת סעיף  םהמועד בו יומצא פסק הבוררות לצדדיועד 

 (;11.5.2016להסכם מיום  7.1

 ;נטו ש"ח 20,000סך של  - "פיצויי פיטורים"(ל התביעהההסכם ) ו המוקדם שלבגין ביטול 

 ש"ח; 10,000סך של  - אשר נתבעו בכתב התביעה ,הזכויות הסוציאליותבגין  

גין שכר טרחת עורך וכן בבגין הוצאות הבוררות )אגרות, עלות הקלטה וכיוב'( בנוסף לכך,  

 ש"ח; 6,000סכום כולל של דין, תשלם העמותה לתובע 

, תשיב העמותה לתובע כל סכום ששולם על ידו בגין שכר טרחת הבורר, אם וככל כמו כן 

 ששולם;

יום מן המועד בו יומצא פסק הבוררות  30סכום כלשהו מבין הסכומים דלעיל שלא ישולם בתוך 

 עד מועד התשלום בפועל. ממועד מתן הפסק ולצדדים, ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין 

 

 

 

 2.4.2020ניתן היום, 

____________________ 

 עו"ד ערן שמעוני, בורר                    


