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 פסק בורר 

 יעהבכתב התב טענות התובע

1. " )להלן:  כי    "( הגישהשחקןהתובע  ותביעה לסעד הצהרתי במסגרתה טען  תביעה חוזית 

 " )להלן:  הנתבעת  ידי  על  הועסק  בעונת  הקבוצההוא   )"2018/2019  " "(  העונה)להלן: 

 "(.  ההסכםלעונת משחקים זו )להלן: "  31.8.19בהתאם להסכם עבודה מיום 

₪ ברוטו למשך   2,000ר חודשי של  בהתאם להסכם, התחייבה הקבוצה לשלם לשחקן שכ .2

 העונה.  

הוצא  .3 הוא  החודש  שבאמצע  אף  על  מרץ,  חודש  משכורת  את  קיבל  לא  כי  טוען  השחקן 

לחל"ת עד לסוף העונה. לפיכך, טוען השחקן כי הוא זכאי למחצית שכר חודש מרץ בסך 

 ש"ח.    1,000של 

, כי הוא  "(XXX"לן:  )לה __________עם סיום העונה הודיע השחקן למנהל הקבוצה, מר   .4

הודיע לו בתגובה כי הקבוצה אינה מוכנה לשחרר   XXXקבוצה אחרת. מר  מבקש לעבור ל

וכי אם ברצונו לעבור לקבוצה אחרת, עליו לשלם לקבוצה   , לטענת  "סכומי עתק "אותו, 

 התובע, במונחים של ליגה ב'.

תקנון )להלן: "  כי בהתאם להוראות תקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל  טוען  השחקן .5

כלומר  )  אחרת  חוזה, ומעוניין לעבור לקבוצה לא מקצועניתתחת  ינו  , שחקן שא"(הרישום

שאינה נמנית על ליגת העל או הליגה הלאומית( רשאי לעבור לכל קבוצה ללא כל  קבוצה  –

 לקבוצה המשחררת. כל פיצוי או תמורה תנאי ומבלי לשלם 
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שכר   הציעה לו  _(______________ל  כדורג  מועדוןקבוצה אחרת )כי    טוען עוד  השחקן .6

פי   שהרוויח  3הגבוה  בשל בקבוצה  מהשכר  רק  להצעה  להיענות  באפשרותו  אין  אך   ,

 סירובה של הקבוצה לשחרר אותו.  

שכרו,   יתרת  תשלוםאת  פנה השחקן לקבוצה וביקש להשתחרר לאלתר וכן    7.7.20ביום   .7

 יו. המתעלמת מטענות  , בתשובה לאקוניתלטענתו אך נענה 

לעבור לכל קבוצה שיחפוץ ללא תנאי, מאחר וההסכם   כי הוא שחקן החופשי   טוען  התובע  .8

וזאת בהתאם להוראות סעיף   . לתקנון הרישום המסדיר מעבר 2א.12עמו הגיע לסיומו, 

של שחקן מקבוצה לא מקצוענית אחת לקבוצה לא מקצוענית אחרת. השחקן טוען כי אין  

ר לקבוצה לא  פיצוי כשהשחקן עובזכות למקצוענית    הוראה בתקנון המקנה לקבוצה הלא

 מקצוענית אחרת. 

להשתחרר מהקבוצה ולהירשם בכל קבוצה    הוא רשאיסעד הצהרתי לפיו  ל  השחקן עותר  .9

להורות לקבוצה לשלם סך של וכן  שיחפוץ מבלי שיידרש לשלם כל סכום וללא כל תנאי;  

ל   ספר פעמים בכתב התביעה ע)יודגש כי השחקן טוען מ  ₪ בגין מחצית חודש מרץ  1,000

 . כר"("הלנת ש

לכך  .10 לב  ובשים  לו  ייגרמו  ו/או  שנגרמו  הנזקים  כל  בגין  סעדים  לפיצול  גם  עתר  השחקן 

אחרת  בקבוצה  להירשם  יוכל  שהשחקן  כדי  האפשרית  במהירות  הוגשה  שהתביעה 

 ולהקטין את נזקיו.  

 

 בכתב ההגנה טענות הקבוצה

דוח .11 היא  הקבוצה  שהגישה  ההגנה  השחקן.  בכתב  טענות  את  היא    כי טוענת  הקבוצה  ה 

קבוצה בליגה חובבנית, אשר חלק נכבד משחקניה אינו מקבל שכר ומשחק לשם ההנאה  

 בלבד. 

הקבוצה,   .12 שיחק  לטענת  המשחקיםבעונבקבוצה  השחקן  באופן    ( 2018/2019)הקודמת    ת 

כל ש ללא  בתואר "הפתעת העכחובבני  וזכה  פרח השחקן  ובזכות הבמה שקיבל,  ונה"  ר, 

  2,000השחקן, הסכימה הקבוצה לשלם לשחקן סך של  בקבוצה. לאור העונה הטובה של  

₪ לחודש. הקבוצה חתמה על ההסכם, אך השחקן סרב לחתום עליו מאחר וביקש לקבל  

לא   במעשה  ומדובר  מאחר  לכך  סרבה  הקבוצה  אך  שכר,  תלושי  ללא  "נטו"  שכרו  את 

בשלב   הסכם.  ללא  לשחק  המשיך  והשחקן  נפצע,  חוקי,  שהתובע  לאחר  יותר,  מאוחר 

, ושילמה את דה הקבוצה את ההסכם שלא נחתם על ידי השחקן, לפנים משורת הדיןכיב

 . שכרו לאורך תקופת הפציעה 

נפצע השחקן והושבת מפעילות לחודשיים. לאחר תקופה    14.9.19ביום  לטענת הקבוצה,   .13

ימי חודש  ונעדר  נפצע  שוב  לאחריו  אחד  למשחק  השחקן  שב  דצמבר זו,  באמצע  רק  ם. 

ל  2019 השחקן  של  שב  תקופה  לאחר  מלאה,  משחק   3פעילות  )למעט  רצופים  חודשים 

אחד( שבה השחקן לא הופיע לאימונים ולמשחקים. לפנים משורת הדין, שילמה הקבוצה  

 את שכרו גם בתקופה שבה השחקן היה פצוע. 

וכח הימשכות מצב החליטה הנהלת ההתאחדות על סיום עונת המשחקים נ  13.3.20ביום   .14

התפשטו עקב  תשלום.  החירום  ללא  לחופשה  הוצא  והשחקן  הקורונה,  נגיף  בנסיבות  ת 
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  שבת מפעילות וכרו לרבות התקופה שבה היה מ שאלה, הקבוצה שילמה לשחקן את מלוא  

ובהתאם לסיכום בין הצדדים, סוכם כי יערך חשבון בסוף העונה, ולכן לא מגיע לשחקן  

 . דבר

כי .15 הקבוצה  שההסכם    טוענת  לסהעובדה  הגיע  הצדדים  השחקן  בין  כי  משמעו  אין  יומו 

חלים   הצדדים  שבין  המשפטיים  היחסים  על  וכי  שיחפוץ  קבוצה  לכל  לעבור  משוחרר 

וסעיף   הכדורגל  התאחדות  התשמ"ח  11תקנוני  הספורט,  לחוק  "   1988  –א  חוק )להלן: 

 "(. הספורט

הבאה,   עוניינת בשירותיו גם לשנההודיע לשחקן כי הקבוצה מ   XXXמר  כי  טוענת  הקבוצה   .16

לעזוב.    אך ביקש  תמורה,    XXXהשחקן  ללא  לא  ולבטח  משוחרר  אינו  כי  לשחקן  הבהיר 

וכי   מקצועית  והתקדם  התובע  פרח  בה  הקבוצה  היא  הנתבעת  כי  העובדה  לנוכח  וזאת 

 הקבוצה תמכה בו בתקופה הארוכה בה היה פצוע.  

, א לחוק הספורט, באין הסכמה להעברה11הקבוצה טוענת כי בהסתמך על הוראות סעיף   .17

לכל   לעבור  יוכל  ולאחריה,  אחר,  משחקים  עונת  למשך  להסגר  להיכנס  השחקן  רשאי 

 קבוצה שיחפוץ.  

עוד טוענת הקבוצה כי לא קיבלה כל פנייה קונקרטית מקבוצה כלשהי המבקשת להעביר   .18

ופניות אלה  את השחקן אליה, אלא רק פניות של קבוצות המבקשות לבחון את השחקן,  

להשאיר את השחקן בשירותיה. הקבוצה פנתה לשחקן וביקשה  נשללו לאור רצון הקבוצה

להמשיך להעסיקו בעונה הבאה באותם תנאים כמו בעונה הקודמת, אך השחקן דרש שכר 

שכר ממוצע בליגת העל.  שהינם לטענת הקבוצה  ₪ נטו לחודש ובונוסים,    7,000בסך של  

 דים לא באו לכלל הסכמה. הקבוצה סרבה להצעתו והצד

 שת הקבוצה לדחות את התביעה ולחייב את השחקן בהוצאותיה. לפיכך, מבק .19

 

 הדיון המקדמי 

על מנת ליעל את דיון מקדמי בתיק.    27.7.2020לאחר הגשת כתבי הטענות, ערכתי ביום   .20

ו עובדתיות,  ההליך,  מחלוקות  הצדדים  בין  שאין  העובדה  והם לנוכח  לצדדים,  הצעתי 

ה אקיבלו  הצעת צדדים  ס  י, ת  יגישו  הצדדים  כל  כי  אליהם  לצרף  ויוכלו  בכתב  יכומים 

 . כך עשו הצדדים.  , ולאחר מכן יינתן פסק הבוררותמסמך שימצאו לנכון

 

 טענות התובע בסיכומיו

בסיכומיו חוזר התובע על האמור בכתב התביעה שהגיש. התובע טוען כי חתם על ההסכם  .21

כם, אך גם ללא  י לא הותיר בידיו עותק חתום של ההסועותק זה נשאר בידי הקבוצה, וכ

כי מאחר והקבוצה היא זו שניסחה  חתימתו, מדובר בהסכם מחייב שהצדדים פעלו לפיו, ו

ו כהצעה  לראותה  יש  אזי  קיבול  את  את ההסכם,  בבחינת  של השחקן להסכם,  הסכמתו 

 בהתנהגות. 

לתשלום וטוען כי לכל    השחקן מכחיש את טענת הקבוצה כי דרש לקבל את שכרו "נטו"   .22

 היה בדרישה שעלתה במהלך המו"מ בין הצדדים, אך השחקן ויתר עליה.היותר מדובר 
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בהתאם טוען  השחקן   .23 היא  הפציעה  בתקופת  שכרו  את  שילמה  שהקבוצה  העובדה  כי 

להסכם וזאת לאור העובדה כי הוא נפצע במהלך אימון ולא בזמנו החופשי, וכי הקבוצה 

ממנו את זכויותיו מהמוסד  ר כי נפצע במהלך אימון באופן ששלל  סרבה לתת לשחקן אישו

 לביטוח לאומי. הקבוצה אף סרבה לסייע לשחקן במימון הוצאותיו הרפואיות.  

קצובה    שחקןה .24 לתקופה  היה  ההסכם  כי  זכות    .והסתיים  –טוען  לשחקן  עומדת  משכך, 

לחוק הספורט.    א)ב(11קוגנטית להתפטר בסיום התקופה. לשם כך, מפנה השחקן לסעיף  

)א( 9ולקבוע כי לפי סעיף    1963  –ל חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  התובע מבקש להסתמך ע

פיצויי פיטורים,   מקום שמדבור בחוזה ההעסקה לתקופה קצובה, משהגיע החוזה  לחוק 

קוגנטית,   בזכות  וכי המדובר  עבודה אחר,  ולחפש מקום  העובד להתפטר  רשאי  לסיומו, 

 לכדורגל אינם יכולים להתנות עליה. שתקנוני ההתאחדות 

הסכמת  .25 את  לקבל  יש  אלא  אותו,  להעסיק  הקבוצה  של  ברצונה  די  אין  כי  טוען  השחקן 

זו לא ניתנה. לכן טוען השחקן כי סעיף   ( לתקנון הרישום 4)א()12השחקן לכך, והסכמה 

על שחקן המסיים חוזה העסקה לתקופה קצובה, אחרת מהווה הדבר התנייה שלא   חללא  

קום שמדובר בחוזה לתקופה קצובה אין צורך לקבוע  עוד נטען כי מכדין על דין קוגנטי.  

 במפורש כי השחקן יהיה משוחרר בתום החוזה. 

בניגוד   .26 אישי,  שירות  למתן  חוזה  השחקן  על  לכפות  בניסיון  מדובר  כי  טוען  השחקן 

סעיף   לבור2)3להוראות  המוסד  של  קודמת  ולפסיקה  )תרופות(  החוזים  לחוק  רות.  ( 

--------בעניין    18/19-32בתיק    14.11.18ר חלקי מיום  בהקשר זה מפנה השחקן לפסק בור

שעסק בשחרור שחקן בשל הפרת    ,----------  כבוד הבורר עו"ד  חברי  שניתן ע"י    --------

יפה  הנ"   פסק הבוררסתמך על  הסכם עמו. השחקן מ ל וטוען כי מדרך "קל וחומר" הוא 

ובע  מאחר  הן  הגיע  לענייננו,  הצדדים  בין  ההסכם  והקבוצה  נייננו  מאחר  הן  לסיומו, 

השחקן הפסיק    ---------------בענייננו לא השקיעה משאבים בשחקן, וכן מאחר ובפרשת  

זה  בהקשר  השחקן  מפנה  עוד  בענייננו.  כן  ארע  שלא  מה  סיבה,  ללא  לאימונים  להגיע 

ולפס"ד בוסמן, שקבעו כי כל שחקן עם אזרחו ת אירופאית רשאי לעבור  לתקנוני פיפ"א 

 ץ בסיום חוזה )בכפוף לפיצוי המעוגן בתקנונים(.  לכל קבוצה שיחפו

התביעה   .27 בכתב  שנתבקשו  כפי  סעדיו  על  השחקן  עומד  עתירתולפיכך,  לפיצול    לרבות 

 סעדים.  

 

 טענות הנתבעת בסיכומיה 

 הקבוצה בסיכומיה חוזרת על האמור בכתב ההגנה שהגישה.  .28

מלוא שכרו, על אף  שילמה הקבוצה את    ה בה היה השחקן פצוע,הקבוצה טענה כי בתקופ .29

זמנית   ונכוות  פגישה  דמי  גמול  לקבל  אותו  להפנות  ויכלה  ומאחר  לכך,  זכאי  היה  שלא 

)להם לא היה זכאי השחקן, לטענת   לו דמי מחלה  מהמוסד לביטוח הלאומי ו/או לשלם 

 הקבוצה(.  

סעיף   .30 ללשון  מפנה  וטו 11הנתבעת  הספורט,  לחוק  כי  א'  היא  המחדל  ברירת  כי  ענת 

ן זכות קנויה לעבור מאגודה אחת לאחרת, אלא בהסכמת הקבוצה בה הוא  לספורטאי אי 



5 

 

מפנה   אליה  ראשית  בחקיקה  מדובר  חוזהו.  את  סיים  האם  לשאלה  קשר  ללא  רשום, 

 תקנון הרישום. גזירה שווה חלה גם ביתר ענפי הספורט החובבניים.  

ק פיצויי פיטורין  ניגוד לחורט הוא חוק ייחודי וספציפי, בעוד טוענת הנתבעת כי חוק הספו .31

חוק הספורט מאוחר  לטענת הקבוצה  אליו מפנה התובע, שהוא חוק כללי ובלתי רלבנטי.  

, בבחינת דין ספציפי הגובר על דין כללי וחוק מאוחר  לחוק פיצויי פיטורין ולכן גובר עליו

 .  הגובר על חוק מוקדם

עסק בשחקן  ם  אינו רלוונטי. הנדון ש  --------------  ת בעניין ק הבוררופסלטענת הקבוצה   .32

היתה   לא  כשהקבוצה  ההסכם,  בתקופת  מקצוענית  מקבוצה  להשתחרר  שביקש  מקצוען 

לא   בקבוצה  המשחק  מקצועני,  לא  בשחקן  מדובר  דנן,  במקרה  בשירותיו.  מעוניינת 

נת בשירותיו  מקצוענית, המבקש לעבור לקבוצה לא מקצוענית אחרת כשהנתבעת מעוניי 

 לעונה הבאה.  

ועה בתקנון המחייבת הסכמה של הקבוצה בה הוא רשום, כדי  לאור ברירת המחדל הקב  .33

 להתגבר על כך, על הצדדים לקבוע במפורש את שחרורו בסוף התקופה.  

רשאי   .34 ההסכם,  את  המסיים  מקצוענית  לא  בליגה  שחקן  כל  כי  התובע  פרשנות  קבלת 

ומבל  תנאי  ללא  לכל קבוצה  מנוגדת לעבור  רשום,  הוא  בה  הקבוצה  לקבל את הסכמת  י 

 וראות החוק ותכליתו ותוביל לאנדרלמוסיה מוחלטת.  לה

הקבוצה,   .35 שהציעהלטענת  הכספית  כביכול,  לשחקן  ההצעה  בסך --------------קבוצת  ,   ,

)כ   6,000של   לחודש  נטו  ₪ ברוטו( אינה סבירה לאור הדו"חות הכספיים של   10,000-₪ 

עו  מהן  העמהקבוצה,  מתקציב  שלוש  פי  בגובה  שכר  המגלמת  בהצעה  מדובר  כי  ותה  לה 

 כולו בשנים שעברו. לכן, מדובר בהצעה פיקטיבית.  

היה על השחקן לעשות כן, ומשלא   -לעניין קבלת זכויות השחקן מהמוסד לביטוח לאומי  .36

 עשה זאת, אין לו אלא להלין על עצמו. 

המבוקש   .37 הכספי  הסעד  השחלעניין  שכר  את  שילמה  היא  כי  הקבוצה  במהלך  טוענת  קן 

וכי  3של  התקופה   התאמן  ולא  שיחק  לא  בהם  לקבוצות    החודשים  גרם  הקרונה  משבר 

בודדים,  ימים  מספר  עבר  לתשלום  השחקן  עותר  בהן  ובנסיבות  כלכליים  קשיים  רבות 

ה יתר  כל  גם  קטנונישחכאשר  בדרישה  מדובר  זה,  חודש  עבור  שכר  קיבלו  לא  ת.  קנים 

ותם כנגד הסכומים המגיעים  טוענת הקבוצה כי היא שילמה תשלומים ביתר ויש לקזז א

 לשחקן בגין חודש מרץ.  

 ראיה נוספת מטעם התובע 

לאחר הגשת הסיכומים ביקש התובע להגיש ראיה נוספת והיא התכתבות "ווטסאפ" עם   .38

ה  ----------------מר   ההסכם  של  בעותק  מחזיקה  הקבוצה  כי  עולה  ידי  ממנה  על  חתום 

 משקלה אפסי.   השחקן. הקבוצה לא התנגדה להצגת הראיה אך סברה כי

 דיון והכרעה

הצדדים  .39 של  טענותיהם  עיקרי  את  בתמצית  לעיל  הבאתי  כי  אבהיר  הדברים  בפתח  כבר 

אורך   לכל  רבות  טענות  וטענו  אבן,  על  אבן  הותירו  לא  הצדדים  לי.  שהוגשו  במסמכים 

שטענה מסויימת שנטענה על ידי הצדדים לא פורטה לעיל    החזית. אבהיר כבר כי אין בכך
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התע  לאחר  משום  ניתן  זה  בורר  ופסק  מעיני,  נעלמה  שהטענה  מכך  או  מהטענה  למות 

 ששקלתי את כל טענות הצדדים במסמכים שהוגשו על ידם.

   -הצדדים אינם חלוקים באשר לעובדות כדלקמן:  .40

ש .א מקצוענית(  לא  קבוצה  )שהיא  בקבוצה  שיחק  עונות  השחקן  -ו   2018/19  –תי 

קיבל2019/2020 לא  הראשונה  השנה  בעבור  בשנה   .  הצלחתו  ולנוכח  שכר,  השחקן 

שהיתה לשנה   2019/2020הראשונה, ביקשה הקבוצה לחתום עמו חוזה לעונה השנייה  

 ₪ לחודש. 2,000הזו בלבד, ולפי החוזה היה על הקבוצה לשלם לשחקן שכר של 

צה שילמה את שכרו של השחקן במשך כל העונה הקבו  –הצדדים נהגו לפי ההסכם   .ב

 והשחקן התאמן ושיחק בקבוצה.   2020ועד לחודש מרץ  

במהלך אימון ובמשך תקופה של כשלושה חודשים היה  .ג נפצע השחקן  במהלך השנה 

המשיכה  תקופה  אותה  במהלך  יחיד(.  משחק  )למעט  שיחק  או  התאמן  ולא  פצוע 

 הקבוצה לשלם את שכרו.  

מרץ   .ד חודש  לחופשה   2020באמצע  הוצא השחקן  לכדורגל,  הליגה  ובהתאם להחלטת 

 לום. עבור חודש מרץ לא קיבל השחקן את שכרו. ללא תש

הבאה   .ה בעונה  אצלה  לשחק  ימשיך  השחקן  כי  מעוניינת  באותו    2020/2021הקבוצה 

שכר ובאותם תנאים בהם שיחק בעונה הקודמת. השחקן לעומת זאת, מבקש לעבור  

אחרת. הקבוצה מסרבת לכך ומתנה מעבר זה בתשלום פיצוי  לקבוצה לא מקצוענית  

 הולם.  

סוגיות  ל .41 בשתי  להכריע  נדרש  אני  לעיל,  המוסכמת  העובדתית  התשתית  האחת,   –אור 

₪. השנייה, האם   1,000בסך של    2020האם זכאי השחקן לשכר בגין מחצית חודש מרץ  

אי וללא תשלום פיצוי  זכאי השחקן לעבור לקבוצה לא מקצוענית אחרת כרצונו, ללא תנ

 כלשהו לקבוצה.  

 2020 שכר השחקן בגין חודש מרץ 

נדרש  .42 איני  ומשכך  של ההסכם,  לתוקפו המשפטי המחייב  אינם חלוקים באשר  הצדדים 

מחייב,   בהסכם  מדובר  כי  הצדדים  של  ההדדית  בהסכמתם  לי  ודי  כריתתו,  לנסיבות 

 שהצדדים פעלו לפיו.  

האם   .43 השאלה  בעניין  הרחיבו  לצירוף  הצדדים  בקשה  הוגשה  ואף  לא,  או  נחתם  ההסכם 

כח אי ההתנגדות של הקבוצה להגשת הראיה אני מתיר את צירופה,  ראיה בענין זה. לנו

אך לטעמי איני נדרש לקבוע האם ההסכם נחתם או לא נחתם, מקום ששני הצדדים אינם  

 . חולקים על כך שההסכם חייב אותם והם נהגו בפועל על פיו

  ₪ לחודש בעונה,  2,000ההסכם היה על הקבוצה לשלם לשחקן שכר של  בהתאם להוראות  .44

טענתה כי סכומים אלה שולמו לפנים  ה השחקן היה פצוע.  והיא עשתה כן גם בתקופה ב

משורת הדין, וכי יש מקום לקזז סכומים אלה משכר חודש מרץ, אינה עולה בקנה אחד  

א הקבוצה  שילמה  אמת  בזמן  שכן  אמת,  בזמן  התנהלותה  גם עם  השחקן  של  שכרו  ת 

ומב הסתייגות  כל  ללא  פצוע,  היה  בה  שכי    שהוכחלי  בתקופה  בסכומים  הוסכם  מדובר 

 שתיערך לגביהם התחשבנות בסוף העונה. לפיכך, אני דוחה טענה זו של הקבוצה.  
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כל  .45 וכי  קשה  במצב  רבות  קבוצות  הותיר  הקורונה  משבר  כי  הקבוצה  של  הטענה  גם 

כל הטענות הללו  כר בגין חודש מרץ, אין בו כדי להועיל.  השחקנים בקבוצה לא קיבלו ש

היחסי  אינן מ לשלם לשחקן את החלק  בפני הטענה המוצדקת שעל הקבוצה  הוות הגנה 

להפסקת  )עד  ולמשחקים  לאימונים  והופיע  בקבוצה  שיחק  הוא  בו  מרץ,  חודש  בגין 

 העונה(. 

שלא שילמה את החלק  ומאחר והנתבעת מודה בכך לאור הוראות ההסכם, בנסיבות אלה,  .46

מרץ   חודש  שכר  של  כי  ,  2020היחסי  קובע  של אני  הסך  את  לשחקן  לשלם  הקבוצה  על 

מרץ    1,000 חודש  מחצית  בגין  שכרו  ידי  ₪2020,  על  תשלום  ללא  לחופשה  הוצאתו  עד   ,

 הקבוצה.  

 האם זכאי השחקן להשתחרר מהקבוצה ללא כל תנאי או תשלום

ה .47 להכרעתי  המונחת  העיקרית  פרשנותו  המחלוקת  שאלת  לתקנון    )א(12סעיף  של  יא 

סעיף   הקבוצה  מסדיר    ( 1)א()12הרישום.  האם  קובע  אינו  אך  ההעברה  ביצוע  אופן  את 

סעיף   השחקן.  לשחרור  הסכמה  בהעדר  לפיצוי  זכאית  את  4)א()12המעבירה  מחיל   )

 )ב( של חוק הספורט על העברת שחקן לפי פרק זה. 11הוראות סעיף 

   -פורט הקובע כך: א)ב( לחוק הס 11יף סע .48

גודת ספורט אחרת יוכל,  שנים המבקש לעבור לא  17"ספורטאי שמלאו לו  

סעיף   לפי  בתקנון  שייקבעו  לתנאים  ובכפוף  להעברתו  הסכמה  ,  10באין 

להסגר.   שנכנס  לפני  אחרת  לאגודה  ולעבור  הסגר,  טופס  בפגרה,  להגיש, 

על   תעלה  ולא  כאמור  בתקנון  שייקבע  כפי  תהיה  ההסגר  עונת  תקופת 

 ספורט אחת". 

ל 1)בא11סעיף   .49 התנאים  כי  קובע  הספורט  לחוק  אחת  (  מאגודה  ספורטאים  של  מעבר 

על    10לאחרת לרבות תשלום או גמול לאגודה ותקופת ההסגר ייקבעו בתקנון לפי סעיף  

שהוא   בקבוצה  פעילות הספורטאי  גיל הספורטאי, תקופת  שיקולים הכוללים את  בסיס 

שהו והמשאבים  לעזוב  הספורטאי.  מבקש  של  ובקידומו  באימונו  סעיף  שקעו  כלומר, 

הספורט קובע ברירת מחדל, למקרה בו אין הסדרה תקנונית )המטיבה עם   לחוק  )ב(א11

 הספורטאי( למעבר לקבוצה אחרת.

תקנון הרישום העוסק בענף הכדורגל אכן מסדיר הוראות אלה ככל שהדבר נוגע למעבר  .50

ל מקצועניותהרלוונטי  לא    לגבי.  קבוצות  לקבוצה  אחת  מקצוענית  לא  מקבוצה  מעבר 

 ייננו, קובע תקנון הרישום  ענ כב מקצוענית אחרת, 

אין בידי לקבל את טענת השחקן כי עצם העובדה שההסכם עם הקבוצה היה לעונה אחת   .51

 בלבד משמעה כי הקבוצה נתנה הסכמתה מכללא למעבר לקבוצה אחרת. 

בהסכם, הרי שיש לראות את הקבוצה    השחקן טוען כי בעצם העובדה שאין הוראה אחרת .52

תקופת בתום  לשחרורו  מנת    כמסכימה  על  לטעמי,  מההסכם.  זאת  למד  איני  ההסכם. 

להראות הסכמה לשחרור השחקן בתום תקופת ההסכם יש לכלול הוראה מפורשת בעניין  

סיום  זה בעצם  לראות  ניתן  לא  משמע  כך,  הקובעת  תנייה  אין  הצדדים,  בין  בהסכם   .

 בבחינת הסכמת הקבוצה למעבר של השחקן לקבוצה אחרת.   תקופת ההסכם
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לכ .53 סעיף  חיזוק  בין  מהשוואה  גם  למצוא  ניתן  סעיף  1)א()12ך  למול  הרישום  לתקנון   )

(, בעוד שהאחרון קובע מנגנון של מעבר שחקן לקבוצה מקצוענית, המחיל הוראות  1)ב()12

של שחקן מקבוצה לא    שונות מאלה הקבועות בחוק הספורט, אזי הראשון העוסק במעבר 

בסעיף   במפורש  מחיל  לאחרת,  אחת  בין  4)א()12מקצוענית  השוואה  הספורט.  חוק  את   )

סעיפים אלה מלמדת, איפוא, כי קיים הסדר שלילי לגבי האפשרות של שחקן לכפות את 

 א לחוק הספורט.11שחרורו בהעדר הסכמה של הקבוצה, שלא במסגרת הוראות סעיף 

דיני העבודה  גם טענות השחקן המתבס .54 לגבי חוזה העסקה    –סות על טענות במישור  הן 

והן לגבי דינו של עובד בתום תקופת העסקה בחוזה לתקופה קצובה, אין בהן כדי  אישי  

חוק   האם  בשאלה  להכרעה  נדרש  אינני  בפני  המונחת  בסוגיה  הכרעה  לצורך  לו.  לסייע 

ת דיני העבודה, שכן די בכך, הספורט גובר על הוראות חוק פיצויי פיטורין ועל יתר הוראו

ן שירות אישי, הרי שהקבוצה אינה מבקשת לחייב  לטעמי, כי גם אם מדובר בחוזה למת

להתנות   מבקשת  היה  אלא  שכזה,  שירות  למתן  השחקן  )הנדרשת( את  הסכמתה  את 

הסגר )לפי זכותו של השחקן  מעבר לקבוצה אחרת בתשלום פיצוי או לחילופין בתקופת  ל

איסור  הדבר מקובל גם בהיבט של דיני העבודה הכלליים בתניות של  .  רט(על פי חוק הספו

 תחרות ותקופות צינון, והדברים ידועים היטב.  

בפס"ד   .55 מצאתי  בתכלית    -----------לא  שונות  שם  הנסיבות  שכן  לענייננו,  רלבנטיות 

מהנסיבות דנן. באותו מקרה דובר על שחקן מקצועי שהקבוצה ביקשה לשחררו במהלך  

 נה, והנסיבות דנן שונות בתכלית.  העו

עו .56 היתה  הקבוצה  אם  כי  עוד  לשחקן  יודגש  לאפשר  מסרבת  אך  מחד,  זכויותיה  על  מדת 

לשחק בשורותיה מאידך, או מציעה לו חוזה המרע את תנאיו באופן מובהק, היה מקום  

תום  של  העל  עקרון  כידוע  שהרי  משפטית,  בזכות  לרעה  שימוש  עושה  שהקבוצה  לטעון 

 ה לו מקום בשיטת המשפט שלנו, וחל כמובן גם על היחסים במקרה דנן. הלב קנ 

ואולם, הוכח לשביעות רצוני כי הקבוצה אכן מעוניינת בשירותיו של השחקן, והציעה לו   .57

את  לחייב  הקבוצה  בידי  אין  אמנם  החולפת.  בעונה  שיחק  בהם  תנאים  באותם  חוזה 

בש ולשחק  החוזה  על  לחתום  רשוהשחקן  היא  אך  להתנגד  רותיה,  הדין,  פי  על  אית, 

 לשחרורו ללא תמורה. 

---------רות בדבר ההצעה שהוגשה לשחקן לטענתו על ידי קבוצת  אין בדעתי לקבוע מסמ .58

ב"כ    ,---- העלה  אשר  התמיהות  כי  רק  אעיר  זה.  בענין  עדויות  שמעתי  לא  כאשר  בפרט 

נעלמו אף   --------------הנתבעת לאור הדוחות הכספיים של העמותה המפעילה את   לא 

 מעיני. 

נו מעוניין להמשיך ולשחק בקבוצה,  לפיכך, ובהינתן העובדה שהשחקן, משיקוליו הוא, אי .59

כי   סבור  אני  לו,  שהוצע  החוזה  אף  סעיף  על  הוראות  הרישום  4)א()12לאור  לתקנון   )

סעיף   הוראות  את  הספורט11המחיל  חוק  של  שתרצה השחקן  ,  )ב(  קבוצה  כל  )או 

סכום  להג  יכול בשירותיו(   לגבי  הקבוצה  עם  להסכמה  את  יע  לקבל  כדי  לה  לשלם  שיש 

 .  לפי הוראות חוק הספורטלהיכנס להסגר  יכול השחקן  לחילופין  ו  ר,הסכמתה למעב

כאמור, גם על זכות משפטית יש לעמוד בתום לב.   –בטרם סיום, אעיר עוד שתי הערות   .60

הקבוצה מבקשת  אותו  הסכום  מהו  בפני  טענו  לא  הס  הצדדים  לשחרור  עבור  כמתה 
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ליגה  לנתונים כגון ה לציה  קור השחקן. מבלי לקבוע מסמרות אעיר כי לטעמי צריך שתהיה  

הקבוצה משחקת  הבה  השחקן  ,  משחק  בה  התקופה  לאורך  גם  כמו  בה,  המשולם  שכר 

)למשל לתשלום בגין הסכמה לשחרור  . דרישה מופרזת מדי  לבין הפיצוי הנדרש   בקבוצה

ב המוצע לשחקן  לשכר  בקבוצה(  גין המשך  בהשוואה  להוות  פעילותו  כשלעצמה,  עלולה, 

לב תום  ואשאיחוסר  סבירה  ,  לא  דרישה  של  המשמעות  את  עיון"  "צריך  בגדר  כרגע  ר 

 כאמור. 

בנוסף, על בסיס נסיון העבר ידוע כי במקרים מעין אלו המוסד למעמד השחקן נכון לדון   .61

מסכימים להביא את   הצדדים  שניבהערכת שווי הסכום שישולם למועדון המשחרר אם  

 אמור.המחלוקת לפתחו. טוב יעשו הצדדים אם יפעלו באופן ה

לנוכח העובדה שהקבוצה לא התנגדה לבקשת התובע לפיצול סעדים, אני מתיר את פיצול   .62

 הסעדים, כמבוקש. 

 

 סיכום

₪ ברוטו. הנתבעת תמציא לתובע את תלוש השכר   1,000הנתבעת תשלם לתובע סך של   .63

 בגין חודש מרץ. 

 עתירה למתן סעד הצהרתי נדחית. ה .64

 גדות. הבקשה לפיצול סעדים מתקבלת, בהעדר התנ .65

לאור העובדה שהתביעה התקבלה באופן חלקי בלבד, ישא כל צד בהוצאותיו. אני פוסק   .66

כך אף על פי שלא נעלמה מעיני העובדה כי עיקר המחלוקת שבין הצדדים )סוגית שחרור  

 השחקן( הוכרעה לטובת הנתבעת.

 ₪ כולל מע"מ, ישולם באופן הבא:  3,510ת הבורר, בסך כולל של שכר טרח .67

 ₪ ישולם מהפיקדון המופקד בהתאחדות לכדורגל כחלק מאגרת הבוררות.  855סך של 

₪ )כולל מע"מ( ישולם בחלקים שווים על ידי התובע והנתבעת. ככל שסכום   2,655סך של  

ורה כי הנתבעת תשיב לתובע  שכר טרחת הבורר ישולם בשלב ראשון על ידי התובע, אני מ

 מחצית מסכום זה.  

 יעדר הצדדים ה ב, 7.9.2020יתן היום: נ

.  

 עו"ד ,-------                  

 בורר                          
 

        


