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 הגדרה א.   .1

 המוסד לבוררות הנו מוסד ממוסדות השיפוט של ההתאחדות,

 :)להלןכמוגדר בתקנון ההתאחדות, ריבוני בדיוניו ובהחלטותיו 

 (."המוסד לבוררות"

  חברי המוסד לבוררות  ב.

  הבוררים מתמנים על ידי ועדת מינויים שתורכב מנשיא בית הדין העליון, 

חבר נשיאות בית הדין העליון, נציג ארגון השחקנים, מנכ"ל ההתאחדות ונציג 

שנים, כמוגדר בתקנון ההתאחדות לכדורגל  5מנהלת הליגה, לתקופה של 

 )"תקנון היסוד"(.

שנים נוספות  5פה של ועדת המינויים רשאית להאריך את המינוי לתקו

ונשיאות בית הדין תהא רשאית להאריך את הכהונה, על יסוד בקשה של 

 שנים. 5וועדת המינויים ומנימוקים שיירשמו, לתקופת כהונה שלישית של 

    מינוי בורר ייעשה בהתייחס לאמות המידה שלהלן:                         

 לשופט בית משפט השלום.המועמד רשאי על פי כל דין להתמנות  .1

. הינו בעל ידע והתמצאות בתחומי המשפט הנדונים במסגרת המוסד 2

 לבוררות.

 סיון כבורר או כממלא תפקיד שיפוטי.י. תינתן העדפה לבעל נ3

. לא ימונה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירה משמעתית אשר מפאת 4

יאות בית הדין העליון, מהותה, חומרתה ונסיבותיה, אין הוא ראוי , לדעת נש

 לשמש כבורר במסגרת המוסד לבוררות.

במינוי הבוררים תביא הנשיאות בחשבון את מקום קיום ההליכים בהתייחס 

 לצורך בפעילות המוסד לבוררות בפריסה ארצית.

 תחולה ג. 

 תקנון המוסד לבוררות חל על כל הקבוצות, השחקנים והמאמנים

 תקנון בקרתכהגדרתו ב" בכל הליגות וכן על כל בעל תפקיד

 תקציבים".

 התיישנות ד. 

 18תקופת ההתיישנות בגין תביעות למוסד הבוררות תהיה . 1

 חודש, שתחילתה עם תום עונת המשחקים, שבה נוצרה עילת

 המוסד

 לבוררות



 
 

3 
 

 התביעה, וסיומה במועד הגשת התביעה למשרדי ההתאחדות.

 נוצרה עילת התביעה במהלך הפגרה הרשמית, כהגדרתה. 2

 ההתאחדות", יחל מניינה של תקופת ההתיישנות,ב"תקנון 

 עם תום עונת המשחקים שקדמה לה.

 .הייתה התביעה כוללת מספר עילות, תחול תקופת3

 ההתיישנות המנויה לעיל לגבי כל עילה בנפרד.

 הסכם בוררות  ה.

 דין תקנון זה כדין הסכם בוררות לכל דבר ועניין ומהווה שטר

 בוררין.

 הבוררים ידונו: . 2

 בכל סכסוך שבין קבוצה לשחקן ובין שחקן לקבוצה המתייחס א. 

 לרישום, העברות, השאלות והסגרים.

 בכל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין הקבוצה לשחקן או בין ב. 

 שחקן לקבוצה.

 בכל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין הקבוצה למאמן או בין ג. 

 מאמן לקבוצה.

 בכל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין הקבוצה לבעל התפקיד  ד.

 או בין בעל תפקיד לקבוצה.

 בכל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין קבוצה לקבוצה וכן  ה.

 בעניינים הנוגעים במישרין או בעקיפין לרישום, העברה, השאלה

 של שחקן הנמנה על שורותיה של אחת הקבוצות הנוגעות

 לסכסוך.

 בכל סכסוך שבין קבוצה לבין תאגיד עסקי או בין תאגיד עסקי  ו.

 אחד לתאגיד עסקי אחר שעניינם, הסכם העברת זכויות בהתאם

 ל"תקנון העברת זכויות בקבוצות כדורגל".

 או/מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, לדון בכל סכסוך ו  (1) ז. 

 או בין מאמנים/או בין שחקנים ו/מחלוקת שבין קבוצות ו

 או בכל/או בין ממלאי תפקידים, בינם לבין עצמם ו/ו

 לבין משנהו, בכפוף לאמור בסעיף —אחד מן המנויים לעיל 

 שלהלן. (2)קטן 

 דלעיל לא תיכללנה תביעות לנזקי (1)באמור בסעיף קטן   (2)

 גוף.

 בכל סכסוך הנוגע ליחסים החוזיים שבין סוכן שחקנים לבין שחקן ח. 

 נושא
 הבוררות
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 לבין קבוצה או בין סוכן שחקנים לבין סוכןאו בין סוכן שחקנים 

 שחקנים אחר.

 דלעיל יובא לדיון אך ורק במסגרת 2כל סכסוך המפורט בסעיף קטן  . 3

 המוסד לבוררות.

 הובא סכסוך להכרעת מוסד הבוררות, רשאית ההתאחדות א.   .4

 פי תקנון זה. להחליט אם להצטרף כצד לבוררות, על

 יורה על –ב. סבר הבורר כי צירופה של ההתאחדות חיוני לבוררות 

 צירופה כצד לבוררות, על פי תקנון זה.

    בכל סכסוך המובא בפני מוסד הבוררות ידון בורר יחיד. זהות הבורר .5

 תיקבע על ידי הצדדים לבוררות מתוך רשימת הבוררים שמונו על ידי

 הדין העליון ואשר תפורסם על ידי ההתאחדות בפרסוםנשיאות בית 

 הרשמי, וזאת תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה ע"י ההתאחדות

 בדבר הגשת כתב התביעה.

 לא הסכימו הצדדים על זהות הבורר כאמור לעיל, יודיעו על כך

 לנשיאות בית הדין תוך המועד הנ"ל ונשיאות בית הדין היא זו שתמנה

 את הבורר.

 יאות בית הדין רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה, כי במקריםנש

 מיוחדים יידון הסכסוך בפני שלושה בוררים, ובמקרה כזה הליך מינויים

 יהיה בהתאמה לקבוע לעיל.

 כל דיון בפני מוסד הבוררות יפתח בהגשת כתב תביעה למשרד א.   . 6

 עותקים השווה למספר הנתבעיםההתאחדות, מודפס במספר 

 עותקים. 4בתוספת 

 במעמד הגשת התובענה תשולם אגרה ויופקד פיקדון כספי, ב. 

 כמפורט בתקנון זה.

 משרד ההתאחדות יעביר הודעה לנשיאות בית הדין העליון של  ג.

 ההתאחדות על תובענה כאמור לעיל.

 נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות תמנה בורר מבין חברי  ד.

 המוסד לבוררות לדיון בתובענה ותעביר אליו את התובענה

 בצירוף כתב מינוי לכהן כבורר.

 משרד ההתאחדות יעביר העתק מכתב התובענה וכתב המינוי אל  ה.

 הצדדים שבתובענה וכן אל היועץ המשפטי של ההתאחדות.

 ובענה רשאים להגיש את תגובתם בכתב לבוררהמשיבים לת  ו.

 וימציאו העתק תגובתם לצדדים האחרים, לרבות היועץ המשפטי

 בוררות

 חובה

 ההתאחדות

 כצד לבוררות

 הגשת נוהל
 כתבי טענות

 הרכב
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 להתאחדות, כל זאת עד למועד הדיון הראשון בתובענה.

 מועדי הדיון בפני הבורר ייקבעו על ידי הבורר. א.  .7

 בהודעהההזמנה לצדדים תימסר באמצעות מכתב רשום, מברק,  ב. 

 בע"פ במעמד הצדדים או בשיחה טלפונית אישית.

 

 או לדיני הראיות וסדרי הדין/הבורר לא יהיה כפוף לדין המהותי ו א.  . 8

 וכלליו 1968-המקובלים. הוא ידון על פי חוק הבוררות, תשכ"ח

 שבתוספת לחוק ועל פי הוראות תקנוני ההתאחדות ונספחיהם,

 מסמך הנערך על פיו ויפעל ככל שיראה לו כצודק ונכוןוכל 

 בנסיבות העניין.

 הבורר מוסמך ליתן פסק ביניים בכל עניין שיידון בפניו. ב. 

 הבורר מוסמך לפסוק פסק דין של פשרה. ג. 

 החליט הבורר על העברתו או השאלתו של שחקן, תכלול החלטתו ד

 הסכום בגין את תנאי ההעברה או ההשאלה של השחקן, לרבות

 ההעברה או ההשאלה ומועדי ביצוע החלטתו.

 קוימו תנאי הפסק המחייבים שחרור, העברה, השאלה מכוחו של ה.

 פסק הבורר, על ידי צד מן הצדדים והצד האחר לא מילא את

 חלקו, תבצע ההתאחדות את השחרור, ההעברה, ההשאלה מכוחו

 של פסק הבורר, גם ללא חתימת הצד.

 מוסמך לדון בהעדר צד ולתת החלטה בהיעדרו, ובלבדהבורר  ו.

 שהצד הנעדר הוזמן לדיון באופן האמור לעיל.

 הבורר פטור מלנמק את החלטתו. ז. 

 החלטת הבורר תינתן בכתב ותהא סופית ומחייבת. ח.

 מצא הבורר במהלך הדיון או בסיומו, שצד מן הצדדים לבוררות ט. 

 ל הוראה מהוראות תקנוניאו כל צד אחר שהופיע בפניו, עבר ע

 יודיע על כך ליועץ המשפטי להתאחדות. –ההתאחדות 

א', לא יהיה  8מלבד ערעור על סנקציה שתוטל על קבוצה כאמור בסעיף  י.

 ערעור על פסק בורר בפני בית הדין העליון של ההתאחדות. 

ר ימים מהיום שפסק הבוררות נמס 14ערעור על הטלת סנקציה כאמור, יוגש בתוך  

 לצד המערער.

ההתאחדות, על פי שיקול דעתה, רשאית לפרסם בפרסומיה הרשמיים פסק     יא.  

בוררות ובלבד שכל הצדדים להתדיינות נתנו, במהלך הליך הבוררות ו/או בסיומו, את 

הסכמתם המוקדמת לפרסום. על אף האמור לעיל, אם סבר היועמ"ש של ההתאחדות 

מועדי 

 הדיון

 סמכויות

 ופסק הבורר
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חשיבות משפטית או קובע כללים מנחים אשר ראוי כי פסק בוררות מסוים הוא בעל 

להביאם לידיעת כלל הגורמים הכפופים לסמכות המוסד לבוררות, רשאי הוא, אף 

 ללא הסכמת הצדדים, להורות על פרסומו של הפסק.

 פרסום כאמור יהא ללא שמות הצדדים וללא שמות הבוררים.

 

 :סמכויות נוספות בגין אי תשלום במועד לשחקנים ולקבוצות -אי תשלום במועד           א.8

מבלי לגרוע מכלל חובותיה ההסכמיות של קבוצה, קבוצה חייבת למלא את  .1

התחייבויותיה הכספיות כלפי שחקנים, מאמנים )לרבות צוות האימון; עוזרי מאמן, 

לתנאים הקבועים בהסכמים מאמן כושר, מאמן שוערים( וכלפי קבוצות אחרות בהתאם 

שהיא חתומה עליהם עם שחקנים ומאמנים בנוגע להעסקתם ותנאים נלווים להעסקתם 

 ועם קבוצות אחרות בנוגע להעברת או השאלת שחקנים.

 

ימים  30ככל שיימצא שקבוצה מאחרת בתשלום המתחייב למשך פרק זמן העולה על  .2

טלו על הקבוצה הסנקציות המפורטות ללא בסיס חוזי  לכאורי לעיכוב בתשלום, יכול ויו

 להלן.  4בסעיף 

 

תנאי לקביעה כי מועדון מעכב או עיכב תשלום במובן סעיף זה בתקנון הוא שהנושה  .3

)שחקן, מאמן או קבוצה אחרת( ישלחו לקבוצה החייבת דרישת תשלום בכתב שבה יינתן 

תה על פי ימים לפחות לקיים את התחייבו 10לקבוצה המעכבת תשלום פרק זמן של 

 ההסכם.

 

לעיל, תוגש תביעה למוסד  3ככל שבעקבות משלוח מכתב התראה, כאמור בסעיף     .4

לבוררות שעניינה, בין היתר, נוגע לתשלום שעוכב, הרי שבנוסף לסמכויות הנתונות בידי 

הבורר על פי דין ועל פי סעיפים אחרים בתקנון זה, הבורר יהיה רשאי במסגרת פסק 

 קבוצה שנמצא שהיא עיכבה תשלום את הסנקציות שלהלן: הבוררות להטיל על

 

 התראה. א.

 עיצום כספי )שישולם לזכות ההתאחדות כדרך שמשולמים קנסות(. ב.

מניעת פעולות של רישום שחקנים חדשים בקבוצה, בין בהעברות או השאלות  ג.

מקומיות ובין בהעברות או השאלות בינלאומיות, למשך חלון רישום אחד 

 שני חלונות רישום מלאים עוקבים. מלא או

סמכויות 

 נוספות
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יכול שייכנסו לתוקף במועד דחוי שיקבע הבורר בפסק  4הסנקציות המפורטות בסעיף  .5

הבוררות אם הסכום שיפסק לא ישולם עד אותו מועד, ויכול הבורר לקבוע שהסנקציות 

וללא קשר לתשלום או אי תשלום הסכום שנפסק על  התניהיחולו ויכנסו לתוקף ללא כל 

 ו.יד

 לעיל או חלק מהן, יכול שיוטלו על קבוצה במצטבר. 4הסנקציות המפורטות בסעיף  .6

 

במקרה של עיכוב חוזר ונשנה בבצוע תשלומים, בין שנדון בפני בורר במסגרת הליך אחד  .7

ובין שנקבע כממצא בהליך אחד אולם הובא לידיעת הבורר במסגרת הליך אחר,  ייחשב 

להוביל להטלת הסנקציה החמורה מבין הסנקציות הדבר לנסיבות מחמירות העלולות 

 לעיל. 4שבסעיף 

 

ההתאחדות תנהל רישום של הסנקציות שהוטלו על קבוצות כאמור וחלק זה של פסק  .8

הבורר יהיה גלוי ופומבי, אף אם הצדדים להסכם הבוררות לא נתנו את הסכמתם 

 לפרסום פסק הבורר.

 

על תנאי כשהתנאי יעמוד בתוקפו למשך פרק  )ג( לעיל יכול ותוטל 4הסנקציה על פי סעיף  .9

זמן שבין ששה חודשים לשנתיים ובמקרה כזה יפרט הבורר את הנסיבות אשר בהתקיימן 

 יופעל התנאי והסנקציה תיכנס לתוקף.

ככל שבמהלך תוקפה של תקופת התנאי הקבוצה תבצע הפרה נוספת של חובתה לשלם 

לאלתר והסנקציה שהוטלה תיכנס לתוקף לעיל, ההתניה תבוטל  1במועד, כאמור בסעיף 

 לסנקציה שתוטל על הקבוצה בגין ההפרה הנוספת. –ולא בחפיפה  –מידי בנוסף 

 

הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע מכל סעד אחר שהבורר רשאי לפסוק בגין אי  .10

קיום ההתחייבויות החוזיות של הקבוצה וכן מכל כל סעד אחר ומכל עונש הקבוע 

ההתאחדות לכדורגל בגין אי תשלום או אי קיום פסק בורר המצוי בסמכות של  בתקנוני

בית הדין המשמעתי להטלת סנקציות על הקבוצה על פי סעיף זה לא תהווה טענת הגנה 

במסגרת הליך משמעתי ולא תהווה עילה להפחתה או הקלה של ענישה משמעתית בגין 

 אי קיום פסק בורר.

 

 כל המגיש תובענה חייב, במעמד הגשת התובענה במשרדי א.   .9

 ההתאחדות, לשלם אגרת בוררות, בסכום שייקבע מעת לעת על

 ידי מזכירות ההתאחדות וכן פיקדון כספי על חשבון שכר טרחת

אגרה ושכ"ט 

 בורר
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 הבורר, בסכום שייקבע מעת לעת על ידי נשיאות בית הדין העליון.

 רסום רשמי שלסכום האגרה וסכום ההפקדה יפורסמו בפ ב. 

 ההתאחדות.

 הבורר יקבע את שכר טרחתו ומי מהצדדים חייב בתשלומו. סכום  ג.

 שכר הטרחה לא יפחת מסכום הפיקדון הכספי ולא יעלה על סכום

 שייקבע על ידי נשיאות בית הדין העליון כסכום מקסימלי.

 הבורר רשאי להורות, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, על הפקדת  ד.

 צאות שכר טרחתו, אם סבר כי קיים חשש שלא ניתןערובה להו

 יהיה לגבותו בסוף ההליך ורשאי הוא להתנות את המשך ההליך

 בהפקדה כאמור.

 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו בהנהלת ההתאחדות  א.   .10

 .29.8.1988לכדורגל בישיבה מיום 

 או תיקונים/להחליט על שינויים והנהלת ההתאחדות רשאית  ב. 

 או תוספת בתקנון זה./ו

 

 

*** 

תוקף, תחולה 

 ושינויים


