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   התובע:

 - נגד  -
 

  :עהנתב
 
 

 פסק בורר
 

בהתאם להחלטת נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בישראל, מונה הח"מ כבורר  
 בתביעה שבנדון.

 רקע עובדתי 

 כדורגל מקצועני.  חקןהוא ש .....התובע .1

 קבוצת כדורגל המשחקת בליגת העל.  ו מועדון כדורגל ובוהנתבע הינ  .2

משנת   .3 החל  הסכמים  במספר  התקשרו  והתובע  המחלוקת  2017הנתבע  נשוא  ההסכם   .
ועניינו בהתקשרות בין הצדדים   2019שבפנינו הוא הסכם שנחתם בין הצדדים בחודש יוני  

 . "( ההסכם)להלן: " (2019/2020-2022/2023)עונות ארבע ל

, בכפוף למתן "זכות סירוב  סיים את ההסכם בתום כל עונהל  תובעלהסכם מתיר ל  2.3סעיף   .4
ל  סעיף  נתבעראשונה"  בהסכם  אין  כאן.  לענייננו  רלוונטיים  שאינם  מסויימים  בתנאים   ,

 לסיים את ההסכם לפני תום התקופה.   נתבעמקביל המאפשר ל 

 על פי ההסכם היה התובע זכאי: .5
₪  ________מים של  תשלו  11  – ₪ ברוטו )מחולק ל  ___________לסך כולל של   5.1

)כאשר ההסכם ממשיך וקובע כי אם ישחק בלפחות    2019/2020ברוטו( בגין עונת  
ל   חודש  באותו  שכרו  יועלה  מסויים  בחודש  ליגה  משחקי  ₪  ______  – שלושה 

 1. ברוטו(
₪  _________תשלומים של    11  – ₪ ברוטו )מחולק ל  ________סך כולל של  ל 5.2

)כאשר ההסכם ממשיך    2021/2022  – ו    2020/2021ברוטו( בגין כל אחת מעונות  
שכרו   יועלה  מסויים  בחודש  ליגה  משחקי  שלושה  בלפחות  ישחק  אם  כי  וקובע 

 ₪ ברוטו(. ______ – באותו חודש ל 
 ע המדינה.למענקים בגין זכיה בגביע המדינה, השתתפות במפעל אירופי וזכיה בגבי 5.3
 . לרכב )על כל העלויות הכרוכות בכך, למעט קנסות( 5.4

הגם שאין לכך נפקות ישירה לגבי ההליך שבפנינו, אני מוצא לציין כי נציגי הקבוצה שבו  .6
שיחה    –  נתבע, מבעלי ה________בשיחה שקיים התובע עם מר    –והדגישו )הן בפני התובע  

, אף הוא מבעלי  _________הן בעדותו של מר  ו   שתמליל שלה צורף לתצהירו של התובע, 
 הקבוצה( כי הם מעריכים את התובע ואין להם כל טענה באשר להתנהלותו בקבוצה. 

הקורונה  2020במרץ   .7 מגפת  פרוץ  עם  וה,  התובע  חתמו  הליגה  תיקון    נתבעוהשבתת  על 
 . 2019/2020שכרו של התובע לגבי יתרת עונת  _____ –לפיו הופחת ב  - להסכם  

ה   2020ביוני    15ביום   .8 פרק    נתבעשלח  שינוי  על  "הודעה  לעונת    4לתובע  להסכם העסקה 
2020/21"  " ההההצע)להלן:  "הציע"  במסגרתה  מתווים    נתבע "(,  שני  בין  לבחור  לתובע 

לעיל( וביקש כי   5.3-  5.2שונים )שכל אחד מהם מעניק לתובע תמורה פחותה מזו בסעיפים 
 . 2020ביוני  22חר מיום על בחירתו לא יאו נתבעיודיע ל

לא התקיימו    2020ביולי    13ועד ליום    צעההולמעשה מאז משלוח ה  ,צעהההתובע לא השיב ל .9
ל התובע  בין  כלשהם  מר נתבעמגעים  עם  מיוזמתו,  התובע,  שקיים  טלפון  שיחת  למעט   ,

בשיחה התרעם מתמליל השיחה עולה כי  .  2020ביוני    15  -ב__________ )אחד הבעלים(  
אחד  ההצעה בלא תיאום מקדים וביקש ממנו להגיע לעמק השווה.  על עצם משלוח  התובע  

למשלוח הודעת    , לדברי התובע, שלא נסתרו, עדאמר לו כי יחזור אליו למחרת, אך  הבעלים
 לא יצר עמו הנתבע כל קשר.  )כהגדרתה להלן( הביטול

 
, ואשר התובע לא חלק על קבילותם או  בנתבעת  הבעליםאחד  על פי תלושי שכר שהמציא הנתבע, כנספח לתצהירו של    1

 . 2020לפברואר   2019רק בחודש אחד במהלך התקופה שבין יולי  ...נכונותם, שולם לתובע הסכום הגבוה יותר



עליון סיכול הסכם לתובע "הודעה על שינוי נסיבות בשל כח    שלח הנתבע  2020ביולי    13ביום   .10
     , ובה נכתב:"(הודעת הביטול)"  והצעה להסכם העסקה חדש" 2020/21העסקה לעונת 

העולמי   . 1"  בכדורגל  לרבות  העולם.  בכל  קשה  למשבר  גרם  הקורונה,  משבר  כידוע, 
 והישראלי. 

בעת חתימת ההסכם, אף אחד מהצדדים לא ידע ולא היה עליו לדעת על ההשלכות  .2
שבר הקורונה, ולא היתה לאף אחד מהצדדים האפשרות לראותן  הקשות שיגרום מ

 מראש, או האפשרות למנוע אותן.

, הוא בלתי אפשרי 2020/21בשל משבר הקורונה, הסכם העסקתך לעונת המשחקים   .3
והדבר  בינינו,  עליו  שהוסכם  ממה  יסודי  באופן  שונה  ביצועו  אפשרות  מקרה  ובכל 

 , על פי הדין. 2020/21ך לעונת המשחקים  מהווה כוח עליון המסכל את הסכם העסקת

פנייתנו אליך בהצעה למתווה הקיצוץ שהצענו לך, לא נענתה, ולאור זאת אנו נאלצים  .4
, והחל ממועד מכתב  2020/21להודיע לך על ביטול הסכם העסקתך לעונת המשחקים  

 זה, הנך שחקן חופשי, ואתה רשאי לחפש לך קבוצה אחרת, ללא מגבלה. 

, אנו נכונים להציע  2020/21על מנת להמשיך ההתקשרות בינינו לעונת יחד עם זאת, ו .5
 40%  –סך השווה ל    על  לך הסכם העסקה חדש, על פיו יעמדו הסכומים אותם תקבל

מהסכומים הנקובים בהסכם העסקתך, ובמידה ועונת המשחקים תחזור למתכונתה  
 הרגילה, נהיה מוכנים לדון איתך על שינוי בקיצוץ זה. 

 בלת אישורך להצעתנו זו, ונעביר אליך הסכם לחתימה.נודה לק .6

בהזדמנות זו מבקש להודות על תרומתך עד היום למועדון, נשמח להמשך העסקתך  .7
 בתנאי ההסכם החדש המוצע, ונאחל בריאות והצלחה בהמשך בכל אשר תחליט."

עם   .11 כי במקביל לסיום ההסכם עם התובע התקשר הנתבע  לציין,    ________לא למותר 
 . נתבע, שנועד לשמש שוער ראשון בשורות ה ____________ליגת העל,  מ

 הצהיר:  "(,המאמן)להלן: " נתבע, מאמן ה_________מר  .12
לעונת המשחקים   , וכחלק מבניית 2020/21"במסגרת ההכנות של הקבוצה 
לצרף   מקצועית  החלטתי  זו,  לעונה  לקבוצה,   __________הקבוצה 

 . ___________והקבוצה החתימה את 
 
החתמת    לאור  מקצועית,  נשאר  _________מבחינה  היה  התובע  אילו   ,

 בקבוצה."___________בקבוצה, הוא היה משחק כ
 על תצהירו( ןהמאמ)התובע ויתר על חקירת 

ה________מר   .13 מבעלי  ה  ,"(הבעלים)"  נתבע,  משמאמן  כי  לגייס    נתבעהעיד  החליט 
לשקול מחדש את כדאיות ההעסקה של התובע נוכח סיווגו    נתבע , נדרש ה__________

 :  __________כ

כי הרי קבוצת כדורגל בנויה מאיזושהי מטריצה. אז יש איזשהו, מה  "ת: 
ל לשריין  יכול  לשריין  ________שאתה  יכול  שאתה  מה  ויש 

ש  _________ ...וב_______ל צריכים  הבנו    __________ אנחנו 
 אחר...

במקור,    __________ בשביל שיהיה    התובעסליחה אתה הבאת את   ש: 
 במקור, נכון ? 

 נכון...  ת:
אמרתם   ש:  מסויים  אתה,    –ובשלב  לא  טוב,  מספיק  לא  הוא  תשמע, 

, הוא  __________המאמן, הצוות המקצועי. הוא לא מספיק טוב לש
 אחר.  __________, אני רוצה ל______טוב 

 כן. ת:
 לא מתאימות.... _________ רוהעלויות שלו בתו ש: 
 כבדות עלינו." ________כן, העלויות שלו בתור  ת:

 לפרוטוקול הדיון( 13-14)עמ'  
   

ה  הבעלים .14 ניהל  מהתובע,  להבדיל  כי  בחקירתו  עם  נתבעאישר  ומתן    _______משא 
 מדוע לא עשו כן השיב:  הבעליםהשחקנים האחרים ששכרם קוצץ, משנשאל  

בתור האלה  מקצועית...בעלויות  אותו  רצינו  שלא  עלינו,  __________"לא  כבד  זה   ,
 היה כבד עלינו, בלי הכנסות, בלי כלום, היה קשה לנו."  

 לפרוטוקול הדיון(   20)עמ'  

הודעת  באמצעות בא כוחו, והודיע כי נוכח  האמור ב  נתבע פנה התובע ל   2020ביולי    20ביום   .15
) פעל להקטין את נזקיו והתקשר עם קבוצת    הביטול   ("הקבוצה החדשה"__________ 
)בהפחתת הסכומים    2020/2021לעונת   לו על פי ההסכם  וכי הוא דורש לקבל את המגיע 

 ( עד לתום תקופת ההסכם. הקבוצה החדשהשיקבל מ

 . 2020התביעה שבפני הוגשה בחודש אוגוסט  .16



עונת   .17 )לאחר שמיע2020/2021בתום  ובטרם סיכומים(  , במהלך הדיון בתביעה  ת הראיות 
   .2022/2023  -ו   2021/2022בהסכמים לעונות  הקבוצה החדשההתקשר התובע עם  

התובע   .18 בין  ההסכם  פי  החדשהלקבוצעל  של   2020/2021לעונת    ה  סך  התובע  השתכר 
באירופה    _________ מקום  ו/או  המדינה  בגביע  זכיה  מענק  לו  הובטחו  וכן  )ברוטו(   ₪

 ף עליון. ומענק עליה לפלייאו

התובע   .19 בין  ההסכם  פי  החדשהלקבוצעל    2022/2023  –ו    2021/2022לעונות    ה 
של   סך  התובע  )ברוטו     _______משתכר/ישתכר  למענק    - ₪  זכאי  יהיה  וכן  לעונה( 

מהשנים( )אחד  עליון  פלייאוף  מענק  או  אופ"א  במשחקי  שלב    השתתפות  בגין  ולמענק 
 הבתים בקונפרנס ליג. 

 

 תובע טענות ה 

 ד צדדי.לא היה רשאי לסיימו באופן ח  נתבע ההסכם הינו הסכם מחייב לתקופה קצובה שה  .20

הראה   .21 לא  צדדי. הנתבע  חד  באופן  ההסכם  ביטול  את  שהצדיק  עליון"  "כח  התקיים  כי 
  ו ניסה "לנצל" את משבר הקורונה על מנת להפחית את הוצאותי  נתבעלאמיתו של דבר ה 

על ידי התנערות משחקנים שהיו יקרים מדי ו/או פחות    הקבוצה   לשדרג את הרכבו/או  
  ( __________)   בכיר בליגת העל  _______  םהנתבע החתי  –. הא ראייה  ומועילים לטעמ

)   םוכן החתי  במקומו של התובע  נוסף  כך שלא החיסכון הוא    –   (________ שחקן מוכר 
 של הנתבע. ומעייני שעמד בראש

עם חלקם ניהל משא ומתן על הקיצוץ    –  ובחר להתנהל באופן בררני כלפי שחקני  נתבעה .22
ם שהוסכמו עם שחקנים אחרים היו נמוכים מאלה  )מה שלא נעשה עם התובע(, הקיצוצי

ש"הוצעו" לתובע, וכן הלאה. כך שגם התנהלות זו מעידה על מהלך ניהולי של "ייעול" ולא  
 על כח עליון שטרף את כל הקלפים. 

של הנתבע אגב מגפת הקורונה )ת.ב   ובשני פסקי בוררים אחרים שניתנו בעניין התנהלות  .23
בוררות    ("16/20-21ב  .ת"   )להלן:  _____________  16/20-21   36/20-21ותיק 

)    ("36/20-21ת.ב.  "  )להלן:  ___________ כי   (אותו בורר   –בשני המקרים  קבע הבורר 
באופן    והתנהלות שונה  או  בלתי אפשרי  הוא  נבעה מכך ש"קיום ההסכם  לא  הנתבע  של 

)א( לחוק החוזים )תרופות בשל   18יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים" )כלשון סעיף  
תשל"א חוזה(,  שביקש 1970-הפרת  ייעול  ומהלכי  מערכות  משידוד  אלא  לנקוט  (    הנתבע 

שכר  מהפחתת  ש"ייחסכו"  כספים  לתעל  רצון  לצרכי ומתוך  ותיקים  שחקנים  של  ם 
  התקשרות עם שחקנים חדשים.

נהג .24 לא  דיני העבודה    ו כנדרש ממנ  הנתבע  פי  ער  –על  לו    ךלא  איפשר  ולא  לתובע  שימוע 
 לסיים את ההתקשרות עימו.  ולהעלות כל טענות כנגד החלטת

עונות   .25 פי ההסכם בגין  עקב זאת זכאי התובע לתשלום מלוא התשלומים המגיעים לו על 
 הקבוצה החדשהמ)בניכוי השכר שקיבל התובע ושהוא עתיד לקבל    2020/2021-2022/2023

ההפרשות   לביצוע  חופשה,  ימי  לפדיון  שימוע,  עריכת  אי  בגין  לפיצוי  אלו(,  עונות  בגין 
 הסוציאליות החלות על שכרו ולחלף עלות השימוש ברכב.

ה-כמו .26 את  לחייב  יש  ממוניים    נתבעכן  לא  נזקים  בגין  ופגיעה    –בפיצויים  נפש  עוגמת 
בפיצו וכן  של  י במוניטין  דינו  עורך  ובשכר טרחת  בהוצאות הבוררות  שכר,  הלנת  בגין  ים 

 התובע. 

 

 נתבע טענות ה

)א( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת    18כהגדרתו בסעיף  אירוע מסכל    ההקורונה הינ  גפתמ .27
, הסכםבעת כריתת ה  , נתבע. נוכח פרוץ המגפה. המדובר בנסיבות שה1970- חוזה(, תשל"א

  ול היה לראותן מראש, ולא יכ   ולדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עלי  ולא ידע ולא היה עלי
באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם   הסכםלמנען, וקיום ה
ע  לכן, סיום ההסכם בנסיבות אלו אינו מהווה הפרה ואינו מזכה את התוב  .יםעליו בין הצדד

 בפיצויים. 

הוברר כי הכנסותיהן של הקבוצות המסתמכות על    2020/2021ונת  לע  במסגרת ההיערכות .28
שע התחשיב  שלפי  הנתבע  )דוגמת  וכרטיסים  מנויים  לאבד    רךרכישת  עלול    ____ היה 



במקרה של עונה ללא קהל( צפויות להיפגע קשות וכי גם עם התמיכה שתתקבל,   ומתקציב
הליגות ממנהלת  שתתקבל,  ה ככל  תקציבי  יהיו  משמעותית    נתבע,  נמוכים  זו  לעונה 

 .2019/2020מהתקציבים לעונת 

ועוד   .29 ל  – זאת  בכך נתבעהוברר  תותנה  כי התמיכה שתתקבל  ליתר המועדונים,  גם  כמו   ,
עבור שכר שחקנים    ו בהוצאותי  20%בצע קיצוץ רוחבי של  י)כמו יתר המועדונים(    נתבע שה

 וצוות מקצועי. 

כי לא   .30 וכי  ינוכח זאת הגיע הנתבע לכלל מסקנה  בתנאי ההסכם כמות שהם,  וכל לעמוד 
"הסכם ההעסקה של התובע, לאור הסכומים הנקובים בו מחד גיסא, ולאור תרומתו של 

בנסיבות שנוצרו בשל משבר פשרות קיומו  אהתובע למועדון מאידך גיסא, הוא הסכם אשר  
ורונה, הפך לבלתי אפשרי או לפחות לשונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הנתבע  הק

גם   כמו  התובע,  נוספים."    ___לבין  שחקנים  עם  שלח    הסכמים  את הנתבע  לכן  לתובע 
   ההצעה.

אך זאת מן הטעם    –אכן הנתבע לא ניהל כל משא ומתן עם התובע לאחר משלוח ההצעה   .31
   לא השיב לה בכל צורה שהיא.שהתובע בחר להתעלם מן ההצעה ו 

בשיעור    – , הסכימו לקיצוץ  שלא נעשה קיצוץ בשכרם  , למעט החייליםשחקני הנתבעיתר   .32
ל  ____ שבין   )כ  ____  –%  נותר בשורות  % בממוצע(__  –%  . כך שגם אילו היה התובע 

 %. ___ -היה גם שכרו מקוצץ ב  נתבעה

ר שהיה התובע מקבל בעונת  ביטל את ההסכם שלא כדין, הרי שהשכ  נתבעאפילו ייקבע כי ה .33
ידי    2020/2021 על  לו  ששולם  השכר  מן  נמוך  היה  לעיל(  כאמור  ההסכם  בוטל  )אלמלא 

החדשה ההסכם.  הקבוצה  מביטול  נשכר  יצא  שהתובע  כך  זו,  עונה  ז  בגין    ןטוע  הלעניין 
, וודאי נוכח  2019/2020עד לתום עונת    __________ דו של התובע כיהנתבע, כי נוכח תפק

, הרי  2020/2021בעונת    נתבע , הצטרף ל___________בכיר ממנו,    _______העובדה ש
המבוסס על כך    –שחישוב שכרו של התובע צריך להיעשות על בסיס התחשיב הנמוך יותר  

 שלא ישחק בשלושה משחקי ליגה לפחות בחודש. 

ר  מכל תשלום כלפיו. לכל היות  פטור הנתבע  הקבוצה החדשהמרגע שהתקשר התובע עם   .34
זכאי התובע לתשלום עבור השבוע שחלף בין מועד הודעת הביטול למועד התקשרותו עם  

 . הקבוצה החדשה

הרי שזכותו לקבל    –ככל שתביעתו של התובע מתייחסת לתשלומים בגין עונות עתידיות   .35
      תשלום בגין עונות אלו טרם הבשילה.

לרשותו   .36 שעמדו  החופשה  ימי  כל  את  מימש  הפגרה  –התובע  השבתות    במהלך  ובמהלך 
 הקורונה ואין לו כל יתרת זכות לענין זה. 

. משנסתיימה  נתבעהרכב שהועמד לרשות התובע נועד לצרכי עבודתו וכל עוד עבד בשורות ה .37
 פקעה גם הזכות לרכב. הוא הדין גם בהפרשות הסוציאליות.  –ההעסקה 

 

 דיון והכרעה 

תם של מועדוני כדורגל מליגת  דיון זה הינו אחד מני לא מעט דיונים העוסקים בהתנהלו .38
)מגפה שטרם נעלמה מחיינו, הגם שנכון למועד כתיבת פסק   העל במהלך מגפת הקורונה 

יום פחתה מאד(. אי לכך, מצויים בפני כמה פסקי  -בורר זה מידת השפעתה על חיי היום
, וכן פסק הבורר  36/20-21ב.  בענין ת.)פסק הבורר  בורר שכבר נדרשו לסיטואציות דומות  

"( ופסק  41/20-21ת.ב.  ")להלן:    41/20-21בתיק בוררות    _____________שניתן על ידי  
ידי   על  שניתן  בוררות    ___________הבורר  )להלן:  ____________  44/20-21בתיק 

ניתן על ידי הח"מ פסק בורר    . להשלמת2"( /21-2044ב.  ת." התמונה יצויין, כי לאחרונה 
עוסק בסיום הסכם עם שחקן    הואששהגם    –  "(56/19-20ת.ב.  )להלן: "  56/19-20בת.ב.  

ו המגפה  להשלכות  גם  מתייחס  הוא  הקורונה  מגפת  לפרוץ  הנתבע  לעובר  שנקט  צעדים 
 . 16/20-21ב.  בת., זאת בדומה לפסק הבורר בעקבותיה
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למותר לציין, כי ההכרעה כאן תתבסס, בראש ובראשונה, על עובדות המקרה ועל טיעוני   .39
אדרש לקביעות שקבעו עמיתיי בסיטואציות דומות, אם  הצדדים. עם זאת, במידת הצורך  

 לא זהות. 

השאלה הראשונית והיסודית שבפני היא האם היה הנתבע זכאי לסיים את ההסכם עם   .40
-)א( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  18בהסתמך על הוראות סעיף  התובע  

לא תהיה ההפרה  )ב( לחוק החוזים: "  18"( ובהתאם להוראות סעיף  חוק החוזים)"  1970
 ." עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים

 )א( לחוק החוזים קובע: 18סעיף  .41

כריתת החוזה, לא ידע ולא היה  מנסיבות שהמפר, בעת    תוצאה"היתה הפרת החוזה  
עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען,  
וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם  

הצדדים בין  לפיצויים" עליו  או  שהופר  החוזה  לאכיפת  עילה  ההפרה  תהיה  לא   ,.   
 .( א.ז – הדגשות הוספו)
 

ענף הכדורגל    מן הסתם, אין .42 ועל  על חיינו בכלל  והשפעתה  חולק שקרות מגפת הקורונה 
לראותן    ואו שהיה עלי   ןלדעת עליה   וידע או שהיה עלי נסיבות שהנתבע    ן ינאהמקצועי בפרט  

על הנתבע להוכיח כי קיום ההסכם הפך  למנען. אולם בכך לא די.  היה  ל  וא יכומראש וה
שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, וכי כתוצאה מכך הפר  בלתי אפשרי או 

 את ההסכם. לתפישתי, הנתבע לא עמד בנטל זה. 

לעיל(, ההחלטה   13 – ו  12)ראו סעיפים   הבעלים ומעדותו של   המאמן כעולה מתצהירו של   .43
קורונה"   "מוטת  ולא  מקצועית/עניינית  ובראשונה  בראש  היתה  התובע  של    –בעניינו 

לשמש אמןהמ מתאים  אינו  שהתובע  מסקנה  לכלל  הגיע  הקבוצה  כמאמן   ,
לגייס  _________כ יש  וכי  הקבוצה  של  התובע    _______ קבוע  את  ולהציב  ממנו  בכיר 
וה____________כ הנתבע  בעיני  )הכלכלי(  ערכו"  "ירד  מכך  וכנגזרת  לכלל  ו.  הגיע  א 

 ם הקיימים. בתנאי את הנתבע להעסיק ןמעוניי  וכי אינמסקנה 

ישובץ   .44 לא  התובע  בו  תסריט  צפה  ההסכם  מלכתחילה  כי  להזכיר,  למותר  לא 
שייבחנו על בסיס חודשי, לפי השיבוץ בפועל    –וקבע שתי רמות שכר    _____________כ

- ככסדרם שובץ התובע    2019/2020של התובע וכי בפועל כל עוד התקיימו משחקי עונת  
   .בלבד דאח בחודש ליגה משחקיבשלושה  __________

כעולה מחומר הראיות, הנתבע לא ניהל כל משא ומתן עם התובע באשר להפחתה אפשרית   .45
)ביום קבלת ההצעה( את רצונו למצוא הסדר   אחד הבעליםבשכרו, אף שהתובע הביע בפני  

הנתבע דין ודברים, והגיע, בסופו    ם מניח את הדעת. זאת בשונה משחקנים אחרים עמם קיי
 .  לפתרון מוסכם ,של דבר

  ץהגם שאין עוררים כי הנתבע נקלע למצוקה עם תחילת מגפת הקורונה ונאל  –זאת ועוד   .46
של הנתבע    וולהיערך מחדש, הרי שמחומר הראיות עולה כי התנהלות   ולהפחית בהוצאותי 

קיצוצי    –( היתה מושכלת וסלקטיבית  2020/2021ולקראת עונת    2019/2020)עם תום עונת  
לא עסק אך ורק בביצוע קיצוצים, על מנת לבצע   השכר שביצע היו דיפרנציאליים, הנתבע 

ה הבטחון".  ול"רשת  הקורונה  ממגפת  הדרושות  ההתאמות  ב"בניין  ואת  גם  עסקה  א 
, ומן הסתם כאלה  בכיריםשחקנים    , בהם גםשחקנים חדשים  וגייס לשורותי  א והכוח": ה

גבוה לעיל    ששכרם  ו  –)כאמור  הצעות  __________  -_________   על  לוותר  ובחר   )
  –לפרוטוקול(. אין בכך פסול כמובן    35-37, עמ'  הבעליםלמכירות שחקנים אחרים )עדות  

התובע לא היה בבחינת    שסיום ההסכם עם   כך  על   להעיד   יש   בכךההיפך הוא הנכון. אולם  
קיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן  אילוץ שאין מנוס ממנו או ש"

  ל ו". בפני הנתבע עמדה קשת רחבה של מהלכים שיכיסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים
, ומבין כל אלה בחר  –  ואו להגדיל את הכנסותי   ולנקוט על מנת להפחית את הוצאותי   יהה

לנהל משא ומתן עם   מיו,עמט "ידע"  לעיל, הנתבע  בחלופה מסויימת. יתרה מזו, כאמור 
ולשחקנים ובעלי תפקיד    והותיר לעצמ  –שחקנים ובעלי תפקיד אחרים )או במלים אחרות  
, אלא  ובחר שלא לעשות כן מול התובע  – אלה מרחב תמרון בכל הנוגע להיקף הקיצוצים(  

להציב חלופה שלישית )ובאותו שלב   –שבוע לאחר מכן  להציב בפניו שתי חלופות קיצוץ, ו
משכרו. במלים אחרות: קיום החוזה עם התובע הפך, בראיית    60%בלעדית( של קיצוץ    –

אך לא משום שקיומו הפך בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי מן    – הנתבע ל"נכס מכביד"  
 אלא משום מטעמי תיעדוף וייעול.  –המוסכם 



מצטרף .47 אני  זאת  עו"ד__________למסקנות    נוכח  בהבורר,  בפסיקתו    36/20-21ת.ב.  , 
דפוס של משלוח הצעה ולאחריה הודעת ביטול, באותם מועדים ובאותה  שם נשנה אותו  )

לשון כמו בענייננו( וקובע כי הנתבע לא הראה כי התנהלותו במקרה זה נופלת בגדרו של 
ולפיכך סיום ההסכם על ידו באופן חד צדדי הינו בגדר הפרה    –)א( לחוק החוזים    18סעיף  

 של ההסכם, המזכה את התובע בפיצוי.   

 התובע תובע:כאמור לעיל,  ר לפיצוי המגיע: באש .48

פיצוי בגין הפרשי שכר בין שכרו לפי ההסכם לבין שכרו לפי ההסכמים עם   48.1
 . הקבוצה החדשה

 ביצוע הפרשות סוציאליות בגין כל תקופת ההסכם. 48.2

בגובה    – פיצוי בגין פיטורין בלא עריכת שימוע כדין ובלא קיום משא ומתן   48.3
 . ותשלוש משכור 

 פדיון ימי חופשה.  48.4

 תשלום הוצאות רכב מכח ההסכם. 48.5

 פיצוי בגין נזק לא ממוני.  . 48.6

 פיצוי בגין הלנת שכר.    48.7

 כאמור לעיל:  .49

 : ההסכם קובע כי 49.1

  –  2019/20עונת        4.2.1.1"     
, תעמוד על 31.5.20ועד ליום    1.7.2019סית הכוללת של השחקן החל מיום  יהמשכורת הבס

שקלים חדשים( ברוטו. סכום    __________________₪ )במילים:  __________  של  סך
ל יחולק  בנות  11  - זה  חודשיות  )במילים: ____________  משכורות   ₪

 שקלים חדשים( ברוטו כל אחת. _________________ 
 

משחקי ליגה באותו   3, במידה והשחקן ישחק בפועל בלפחות  יללמרות האמור בס"ק זה לע
ויעמוד על סך שחודש  ל , הרי שבגין אותו חודש שחלף, ישונה סכום המשכורת החודשית, 

 ₪ ברוטו, בגין אותו החודש. _________
 

חודשי    11)  31.5.21, ועד ליום  1.7.20, החל מיום  2020/21לצדדים הסכם לעונת המשחקים  
₪ ברוטו, המשקף שכר  ________ודשי של השחקן בעונה זו, יהיה בסך של  שכר(. שכרו הח

 ₪.  ________חודשי נטו בסך של 
 

משחקי ליגה באותו   3במידה והשחקן ישחק בפועל לפחות  למרות האמור בס"ק זה לעיל,  
ויעמוד על סך של חודש , הרי שבגין אותו חודש שחלף, ישונה סכום המשכורת החודשית, 

 ₪, בגין אותו החודש. _________ברוטו, המשקף שכר חודשי נטו בסך  ₪ __________
כ על  לחתום  מתחייבים  עונת    להצדדים  תחילת  עם  זו,  הסכמה  לצורך  שיידרש  מסמך 

 , ובכפוף לאישור הבקרה.2020/21המשחקים 
 

חודשי    11)  31.5.22, ועד ליום  1.7.21, החל מיום  2021/22לצדדים הסכם לעונת המשחקים  
₪ ברוטו, המשקף שכר    ______החודשי של השחקן בעונה זו, יהיה בסך של    שכר(. שכרו

 ₪. _________חודשי נטו בסך של 
 

משחקי ליגה באותו   3במידה והשחקן ישחק בפועל לפחות  למרות האמור בס"ק זה לעיל,  
ויעמוד על סך של חודש , הרי שבגין אותו חודש שחלף, ישונה סכום המשכורת החודשית, 

 ₪, בגין אותו החודש. _________טו, המשקף שכר חודשי נטו בסך ₪ ברו ________7
 

מסמך שיידרש לצורך הסכמה זו, עם תחילת   להצדדים מתחייבים לחתום על כ          4.2.1.2
 , ובכפוף לאישור הבקרה. 2021/22המשחקים   עונת

 
חודשי   11)   31.5.23, ועד ליום  1.7.22, החל מיום  2022/23לצדדים הסכם לעונת המשחקים          

₪ ברוטו, המשקף שכר  ________שכר(. שכרו החודשי של השחקן בעונה זו, יהיה בסך של  
 ₪.  _______חודשי נטו בסך של 

 
משחקי ליגה באותו   3למרות האמור בס"ק זה לעיל, במידה והשחקן ישחק בפועל לפחות  

ויעמוד על סך של חודש, הרי שבגין אותו חודש שחלף,   ישונה סכום המשכורת החודשית, 
" )הדגשות ₪, בגין אותו החודש.  ______₪ ברוטו, המשקף שכר חודשי נטו בסך  _______

 (הבורר –הוספו 



                                                                                                                                   

₪ ברוטו בעונת     _________השתכר התובע    הקבוצה החדשהעל פי ההסכמים עם    49.2 
וישתכר    2020/2021 משתכר   – ו    2021/2022בעונות    ברוטו()  ₪________והוא 
2022/2023. 

חישובי הנזק שערך התובע, מתבססים על ההנחה שאילו היה התובע נותר בשורות הנתבע   .50
יותר   הגבוהים  הסכומים  את  משתכר  בשלושה    –היה  משחק  שהיה  כך  על  המבוססים 

 משחקי ליגה בחודש )בכל חודש(.

אין בידי לקבל תחשיב זה. מן הנתונים שבפני )הן השתלבותו של התובע במשחקי הליגה   .51
, שלא נסתרה, כי מצא המאמן, למצער עד לפרוץ הקורונה והן עדותו של 2019/2020בעונת 

(  ___________בכיר ממנו ולהציב את התובע בעמדת    _________לנכון לגייס לקבוצה  
בשורות הנתבע בכל יתרת תקופת    __________ עולה כי התסריט לפיו היה התובע משמש  

בעונת   )ודאי  שלקראתה 2020/2021ההסכם  עם    ,  הנתבע  הוא,  __________התקשר   )
 בלשון המעטה, דחוק.  

אי לכך יש להשוות בין "שכר הבסיס" של התובע על פי ההסכם לבין השכר ששולם וישולם   .52
והשוואה זו מראה כי בעקבות הפרת ההסכם על ידי הנתבע    –   הקבוצה החדשהלו על ידי  

  לא ביסס התובע נזק בר פיצוי ולא ירד, כך שבכל הנוגע לראש נזק זה,    עלה שכרו של התובע  
עם זאת, משהנתבע ציין כי לכל    .הקבוצה החדשה בגין התקופה שתחילתה בהתקשרותו עם  

,  2020ביולי    20- ל  2020ביולי    13היותר יהיה התובע זכאי לשכר של שבוע בגין התקופה שבין  
ופה שעד ושהנתבע לא כפר בטענה כי לא שולם לתובע כל שכר בגין חודש יולי )לרבות התק

מ"משכורת    שני שלישכ  אני מעמיד את הפיצוי תחת ראש נזק זה עלמתן הודעת הביטול(  
 ₪ )ברוטו(.  __________  –הבסיס" של התובע 

עלה    .53 התובע  של  ששכרו  ומכיוון  השכר,  אחר  "הולכות"  הסוציאליות  ההפרשות  ממילא 
  גע התובע.עלה גם סכום ההפרשות הסוציאליות, וגם כאן לא נפ  –בעקבות סיום ההסכם  

ון שהסכום היחיד שלא שולם בעיתו היה בגין  ו הוא הדין בדרישת הפיצוי בגין הלנת שכר. כי
 , איני רואה מקום לפיצויי הלנה בגין זאת. 2020חלק מחודש יולי  

)למעט  הנתבע לא העלה טענה ספציפית לענין זה    –  אשר לפיצוי בגין פיטורים בלא שימוע  .54
בה מזה, בעובדה שהמדובר בשחקן ששיחק בשורות  בהפרת החוטענת הסיכול(. בהתחשב  

מזה, ובנסיבות הקורונה מזה, אני מעמיד את   2023וההסכם עמו חל עד    2017  -הנתבע מ
 ₪. 30,000כאן על סך  הפיצוי 

על פי תלושי המשכורת שהמציא הנתבע כנספח לתצהירו של   –באשר לפדיון ימי חופשה   .55
. לא מצאתי בכתבי הטענות  2020ימי חופשה נכון למשכורת יוני   ___ , צבר התובע הבעלים

סכום כפול כמעט ממשכורת הבסיס    –של התובע הנמקה לסכום שנתבע על ידו לענין זה  
  –בות במשחקי ליגה  שלו )ועולה גם על המשכורת המוגדלת המשולמת במקרה של השתל

אני מקבל את טענת הנתבע כי ימי חופשה של שחקנים ממומשים כאמור לעיל(. כך או כך, 
מומשו    2019/2020במהלך הפגרות והחופשות וכי ממילא ימי החופשה של התובע בגין עונת  

אי לכך, ובנסיבות כאן, התביעה לענין    במלואם בתקופות הסגרים והקפאת משחקי הליגה.  
 חית. זה נד

: בנושא זה ניתן למצוא גישות שונות בפסיקת הבוררים, יש הטוענים כי רכב  עלותאשר ל .56
חדלה   ההעסקה  ומשחדלה  התפקיד  לביצוע  ומשמש  ההעסקה  של  נגזרת  הינו  הרכב 

הפסיקה   לדוגמא  )ראו  שוויו(  )או  הרכב  למתן  אחר  16/20-21בת.ב.  ההצדקה  במקרה   .)
( קבעתי כי הגם שהרכב נועד מיסודו לשם ביצוע תפקידו של העובד, הרי  51/20-21)ת.ב.  

ברור הוא כי יש לו גם שימושים פרטיים, ולכן פסקתי סכום חלקי )ביחס לשווי השימוש(. 
במקרה זה הרכב היה חלק מ"חבילת תגמול" שכללה שכר בסיס, בונוסים וכן    –כך או כך  

"חבי  לשיטתי,  התובע  הלאה.  השיג  אותה  תגמול"  ל"חבילת  להשוות  יש  זו  תגמול"  לת 
עולה )וביתר    הקבוצה החדשהבמסגרת הקטנת הנזק, ומשנקבע כי הסכום שמקבל התובע מ

( על שווי "חבילת התגמול" אותה קיבל התובע  2022-2023  – ו    2021-2022בגין עונות    –שאת  
, תוך  ולהעניק לו משקל נפרד ועצמאימהנתבע, איני רואה הצדקה עניינית לבודד רכיב זה  

 התעלמות מהמכלול. 

התובע טוען לעגמת הנפש שנגרמה לו ולפגיעה במוניטין שנגרמה    –באשר לפיצוי לא ממוני    .57
עקב הוצאתו משורות הנתבע באופן בו הוצא ועקב האילוץ להשתלב בקבוצה אחרת בשכר 

ותיו כלפיו( במהלך חד צדדי, נמוך יותר. אכן, הנתבע ניתק עצמו מן התובע )ומהתחייבוי 
מהיר ומנוכר, בלא להידבר עם התובע ובלא לבחון חלופות למהלך. אין ספק שמהלך זה  
גרם עוגמת נפש לתובע. עם זאת, אין להתעלם מהעובדה שהתובע הצליח להתגבר במהירות  



)וביחס לעונות   על נזקיו, השתלב במהירות בקבוצה אחרת בליגת העל, בשכר גבוה יותר 
אף גבוה הרבה יותר(, כך שעל פניו לא הובאה בפני כל ראיה    –   2022/2023  –ו    2021/2022

  והתובע זכה לשדרג את מעמדו  –התובע )וייתכן שאף ההיפך הוא הנכון    לפגיעה במוניטין
  20,000לכך אני מעמיד את הנזק הלא ממוני על    אי   .   לאחר שהנתבע ביטל את ההסכם עימו(

מהצלחתו של התובע, אולם דומה כי    נשכר""יוצא  הנתבע  במקרה זה    –אין לכחד  )  ש"ח
ופיצוי    –תסריט זה עדיף על התסריט הנגדי בו היתה נגרמת לתובע פגיעה של ממש במוניטין  

    כספי ממילא לא היה מהווה תחליף מלא לפגיעה(. 

הדיון   .58 שהתובע  בשולי  לאחר  הדיון  התקיים  זה  שבמקרה  העובדה  נוכח  כי  אציין,  כאן 
זוכה   ונוכח זאת שמכח הסכמים אלה  התקשר בהסכמים לגבי יתרת התקופה שבהסכם 
התביעה   להיות  באשר  הנתבע  בטענות  לדון  הצורך  התייתר  יותר,  גבוה  לשכר  התובע 

בגין חיובים שאמורים היו   ו/או באשר לעיתוי התשלום  עונת  מוקדמת  להתבצע עד תום 
2022/2023   . 

 סוף דבר 

אני קובע כי הנתבע הפר את ההסכם עם התובע, הסכם לזמן קצוב, בכך שסיים אותו באופן   .59
חד צדדי, בלא קיום שימוע. קביעתי זו באה לאחר שמצאתי לנכון לדחות את טענות הנתבע  

 )א( לחוק החוזים. 18לקיום אירוע מסכל כהגדרתו בסעיף 

 אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים: עקב זאת,  .60

 . 2020תשלום משכורת חלקי עבור חודש יולי  –₪ )ברוטו( ________ 61.1

 פיצוי על אי קיום שימוע.  -₪   30,000 61.2

 פיצוי על נזק לא ממוני.  -₪   20,000 61.3

 ₪._________–בסך הכל 

  יום ממועד מסירת פסק הבורר  30מחלוף  על הנתבע לשלם סכומים אלה לתובע לא יאוחר 
 .לצדדים

נוכח תוצאה זו אני מחייב את הנתבע בהוצאות הבוררות )לרבות דמי פתיחת הליך, הוצאות   .61
עו"ד בסך   ותמלול(, בשכ"ט  וכן בשכר ___________הקלטה  כדין  ש"ח בתוספת מע"מ 

הבורר של    טרחת  לסך  ההליך(    750)מעבר  פתיחת  עם  ששולם  מע"מ  בתוספת  בסך   ₪ 
או   _________ כולם  אלה,  בסכומים  נשא  שהתובע  וככל  אם  כדין.   מע"מ  בתוספת   ₪

 יום ממועד מסירת פסק הבורר לצדדים.     30מקצתם, ישפה אותו הנתבע תוך 

הפרשי הצמדה    יום ממועד מסירת פסק הבורר לצדדים יישאו  30סכומים שלא ישולמו תוך   .62
 . ממועד מתן פסק הבורר ועד לתשלומם בפועל וריבית כדין 
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