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 19   פסק בוררות

 20 פרק ראשון: מבוא 

 21 .  2000התובע הינו שחקן כדורגל יליד חודש ינואר  .1

 22ונחתם עימו הסכם לשלוש עונות, עד לתום עונת    עבר השחקן לשורות הקבוצה   2017בחודש יוני   .2

 23 ש"ח מדמי ההשבחה ששולמו לקבוצתו הקודמת.  ======== ל. השחקן נשא בסך ש19/20

 24החל החל מו"מ בין השחקן לבין הקבוצה על התקשרות בהסכם שתוקפו    2019בחודש אוגוסט   .3

 25 . מטבע הדברים, המדובר על השתלבות השחקן בקבוצת הבוגרים. 20/21מעונת 

 26המו"מ אומנם  .XXXששימש כמייצג השחקן לבין מנכ"ל הקבוצה, מר   AAAהמו"מ נוהל בין מר  .4

 27 , אך התנהל בעצלתיים. 2019החל באוגוסט 

 28לפני עליתה לליגת    שנים קודם לכך.  9שיחקה הקבוצה בליגת העל, אליה עלתה    19/20בעונת   .5

 29  לפרוטוקול(. 65, עמ' XXXמר  )עדות עונות בליגה הלאומית 11 -כהקבוצה שיחקה העל, 

 30, בתחתית הטבלה  2019לא הטיבה עם הקבוצה, והיא מצאה עצמה בחודש דצמבר    19/20עונת   .6

 31 בסכנה מוחשית לרדת לליגה הלאומית.

 32 ולהעלות  במייל למנכ"ל הקבוצה,    ,25.12.19ביום  מצבה זה של הקבוצה הניע את המייצג לפנות   .7

 33 :  רישות נוספות, שאינן רלוונטיות()כמו גם ד  לפני כן עלתהשה שלא ידר

 34יורדת לליגה לאומית בתום כל עונה, בעונה שלאחר מכן הוא   [הצובק]במידה וה

 35 .תהיה מחוייבת להשאילו לליגת העל במידה וירצה ]כך במקור[



2 

 

 

 1)בין  טיוטה מתוקנת ובה הוסף  הקבוצה  ל  "העביר מנכפניית המייצג,  במענה ל,  29.12.19ביום   .8

 2 , כהאי לישנא:1.5סעיף תיקונים נוספים שאינם רלוונטים( 

המשחקים העונות  אחת  בתום  תרד  והקבוצה  במידה  כי  במקור[  מוסכם   3  ]כך 

תקופת הלאומית    במהלך  לליגה  הלאומית)ההסכם  לליגה  העל  תהא (מליגת   ,4 

מחויבת המשחקים    הקבוצה  בעונת  השחקן  את  לליגה להשאיל  ירידתה   5לאחר 

 6המשתייך לליגת העל, בכפוף להסכמת השחקן ובתנאי   הלאומית, למועדון אחר

 7שיקלוט את השחקן לשורותיו יתחייב המועדון הקולט  שבמסגרת תנאיו במועדון

בלפחות השחקן  את  המשחק   (אחוזים  )חמישים  50%  לשתף  דקות  כל   8מסך 

כי ומסכים  מאשר  השחקן  והמועדון    הרשמיות.  את במידה  ישתף  לא   9הקולט 

 10דמי ההשאלה בגין השחקן על סך    השחקן בהתאם להוראות סעיף זה, אז יעמדו 

למועדוןש"ח    000100,של   השאלתו  מקרה  בכל  על   וכי  בחתימה  מותנית   11אחר 

 12 ]הדגשת הסיפא במקור[.. הסכם השאלה בין המועדונים

 13ן בו הופחתו הפרמטרים נוסח מתוק  30.12.19בעקבות פניית המייצג העביר מנכ"ל הקבוצה ביום   .9

 14ו כפי  רנשא  1.5ש"ח, בהתאמה. יתר הוראות סעיף    50,000  -ו  30%  -ש"ח ל  100,000  -ו  50%של  

 15 .29.12.19 -שהיו בנוסח מיום ה

 16. מוסכם על הצדדים כי התאריך 30.12.19נוסח אחרון זה הינו הנוסח עליו חתמו הצדדים ביום   .10

 17 שגוי. – 29.12.19 –המופיע בהסכם כתאריך חתימתו 

 18 ". 1.5סעיף שתוקן כאמור ונכלל בהסכם החתום יכונה להלן: " 1.5נוסח סעיף 

 19 ירדה הקבוצה לליגה הלאומית. 19/20בתום עונת המשחקים  .11

 20, לבקשתו הושאל לקבוצה אחרת בליגה הלאומית, עד  20/21עט לשחק בתחילת עונת  השחקן מי .12

 21 לתום עונה זו.

 22 להסכם.  1.5אין חולק שהשאלה זו איננה מכח סעיף 

 23בתחילת עונה זו, שודרגו תנאיו    שיחק השחקן בשורות הקבוצה, בליגה הלאומית.  21/22בעונת   .13

 24 הכספיים של השחקן. 

 25נוהל מו"מ להעברת השחקן  לקראת העונה הנוכחית,  ירדה הקבוצה לליגה א'.    21/22בתום עונת   .14

ביום    המשחקת   BBBת  לקבוצ המו"מ  והפסיקו  להסכמות  הגיעו  לא  הצדדים  אך  העל,   26בליגת 

 27 ; הקבוצה סירבה לכך.  1.5על פי תנאי סעיף    השחקן   לאוהסכמתה לש  העהבי  BBB  תצובק  .7.7.22

ביום   השחקן  הגיש  כך  הצהרתי    11.7.22בעקבות  סעד  לקבלת  להיות  תביעה  זכאי  הוא   28לפיו 

 29 למינוי בורר בדחיפות.במקביל הגיש השחקן בקשה  .1.5מושאל על פי תנאי סעיף 

 30   .13.7.22קבעתי דיון דחוף ליום  11.7.22יום ב .15

 31על רצונה לשאול את    BBBעה  לקבוצה, בו מודי  BBBהעביר השחקן את מכתבה של    12.7.22  ביום .16

 32", תוך שהיא  [הצו בק].בהסכם השחקן מול ה1.5"על פי סעיף    22/23השחקן לעונת המשחקים  

 33    מביעה את רצונה "לקדם הסכם השאלה בהקדם האפשרי".
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לפיו תנתן קבלת  ל  השחקן  עתר  13.7.22ביום  בדיון שהתקיים   .17 זמני   1לו האפשרות להצטרף    צו 

של   האימונים  שBBBלמחנה  להתחיל  ,  רביםנסיו  ונעש  .15.7.22ביום  אמור  את   נות   2להביא 

לא   הדבר  אך  דחוף,  דיון  יצריכו  לא  הפחות,  לכל  או,  הדיון  את  ייתרו  אשר  להבנות   3הצדדים 

 4קבעתי  .קבעתי שלא ניתן להעתר לבקשה למתן הסעד הזמני ו11.7.22הסתייע. בהחלטתי מיום  

 5 , תוך מתן אפשרות לקבוצה להגיש כתב הגנה.  19.7.22דיון הוכחות ליום 

העידו   .18 ההוכחות  מר  בדיון  השחקן,  מר  AAAמייצג  השחקן,  אבי   6ומנכ"ל   ====== ===, 

 7עמודים.    16שהשתרעו על    – את סיכומי טענותיו    23.7.22. התובע הגיש ביום  XXXהקבוצה, מר  

 8 .27.7.22ביום   -עמודים  16על  גם הם שהשתרעו –יה הקבוצה הגישה את סיכומי טענות

 9 

 10 דיון והחלטה בבקשת הקבוצה לעיכוב הליכים –פרק שני 

 11מיטב הבנת ל,  דחופה לעיכוב ההליכים. כפי שצויין בבקשהפנתה הקבוצה בבקשה    27.7.22ביום   .19

 12שאם יקרה, יביא  הודעה על הורדתה לליגה א', דבר    TTT  תצובקקיבלה    25.7.22הקבוצה, ביום  

 13ן שהקבוצה סבורה שטענת השחקן הינה שעקב הירידה  וליית הקבוצה לליגה הלאומית; מכיולע

בסעיף   כאמור  זכותו  קמה  א'  בליגה    , 1.5לליגה  דבר  של  בסופו  תשתתף  הקבוצה  שאם   14הרי 

 15 הלאומית, תביעת השחקן תתייתר. השחקן התנגד לבקשה וביקש שתינתן הכרעה בתיק.

 16והגעתי למסקנה שאין לקבלה ועלי להכריע הבוררות    לעיכוב הליכי  הקבוצהבקשת  את  שקלתי  

 17,  22/23תקף לגבי עונת    1.5אם אגיע למסקנה כי סעיף  בטענות הצדדים לגופו של עניין, ואבהר.  

 18;  הרי שזכות זו היתה קיימת לשחקן ממועד ירידת הקבוצה לליגה א', כולל במועד הגשת התביעה

 19, ולו הקבוצה לא  1.5השחקן על פי תנאי סעיף את לשאול  BBנה הצעת נית 12.7.22כאמור, ביום 

 20והשחקן   הסכם כזה מושג שהיה צאת מהנחה הייתה מסרבת להצעה לקדם הסכם השאלה, יש ל

 21הינו בין הקבוצה לבין הקבוצה השואלת    הסכם השאלהקובע כי    1.5; אכן, סעיף  1היה מושאל

 22התקיימות תנאי מוקדם  -להיבנות מאי  הקבוצה איננה יכולהלהשאלת השחקן, אך  מקדים  תנאי  

 23; בכך סיכלה הקבוצה את התקיימות על הסכם השאלה  שא ומתןמנעה כל אפשרות למזה, שכן  

 24 – לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג    28סעיף  קיומו, ראה  -תנאי זה ואין היא יכולה להינות מאי

 25לאור נסיבות אלה, אינני סבור שיש    .(אי"שכותרתו: "סיכול תנ  ,'"חוק החוזים)להלן: "  1973

 26   בליגה א'. 22/23שהקבוצה תשחק בעונת  רק אם וכאשר יתברר  בטענות הצדדים מקום להכריע

 27תניות  קיימות  בהם  מקרים  ביות היו להיות השפעות רוחב:  ועש  קבלת טענת הקבוצהלאציין כי  

 28עד להשלמת   תנאים אלה  התקיימותלהמתין לבחינת  צורך    היה,  1.52כדוגמת התניה שבסעיף  

 29)עקב   הקבוצה הרלוונטיתליגה בה תשחק רישום הקבוצות לליגות השונות, שמה יהיו שינויים ב

 30נסיבות חיצוניות כגון דרישות הבקרה התקציבית, פירוק קבוצה וכיוצ"ב(. מיותר לפרט מדוע  

 31   הדבר איננו סביר.

 
ירידת קבוצת    1 יהיה(, לא היתה    TTT"עליית" הקבוצה לליגה הלאומית בעקבות  כך  )אם אכן  לליגה א' 

 מביאה לביטול השאלה זו. 
 עליה או ירידת ליגה  2
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 1 דיון והכרעה בטענות הצדדים  –פרק שלישי 

 2הטענות    ושקלתי את כל  ההוכחות, עיינתי בראיות הצדדים ובחנתית פרוטוקול דיון  קראתי א .20

בדל   כח-ואף אחד מבאיהמדובר בטענות מפורטות  בסיכומים שהוגשו.   ולו  לא חסך   3הצדדים 

ושולחתו.   בעמדת שולחו  ואחד  אחת  כל  לשכנעני  במטרה  אבן,  כל  הפכו  ושניהם  טובה,   4טענה 

 5כדי ששני הצדדים יוכלו   –לאור הצורך במתן הכרעה דחופה ו - וטוב שכך  –משכך נהגו הצדדים 

 6  – צות  לכלכל את צעדיהם בתקופה זו של טרום עונת המשחקים וקבלת החלטות על סגלי הקבו

 7 את החלטתי.  ירת האומראנמק בקצ

 8הדיון בחלק  ;, התייחסתי בהחלטתי רק לחלק מטענות הצדדיםהנזכרים לעיל דחיפותהמטעמי 

 9 בהחלטתי איננו בעל משקל מהותי. דנתי  בו  מהטענות התייתר עקב קביעותי והחלק האחר שלא  

 10ושכל,   הצדדים שובות לבכל אחד מטענות  תיק זה הינו מהתיקים הקשים להכרעה שהובאו בפני.   .21

 11מה   קבועהמציאות מורכבת הרבה יותר מהצפוי, והמשפט נדרש לבבחינת זה צודק וזה צודק.  

 12שלא נצפה על ידי הצדדים. אתנחם בכך שרבים וטובים ממני התלבטו    הפרשנות הנכונה לארוע

 13 רבות בסוגיות מעין אלה. 

 14כפי שהובהרה   –השחקן משליך את יהבו על הדרך הפרשנית שלהבנתו נגזרת מהלכת אפרופים   .22

 15: "חוזה  הבלט הישראלי, עמותה רשומה נ. ברטה )ציונה( ימפולסקי  34409  -  10-  18בע"ע )ארצי(  

 16בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית  יפורש תוך  

 17ניתנת לסתירה ש לפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון... קיומה של החזקה  

ניתנת לסתירה    18מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון החוזה; לעומת זאת, היותה 

הלש של  משקלה  כי  העובדה  את  בלעדי".משקף  או  מכריע  אינו  חשיבותה,  חרף   19טענתו   ון, 

 20, דין הירידה לליגה השלישית כדין הירידה לליגה  1.5המרכזית של השחקן הינה שלעניין סעיף  

 21 . 1.5השניה, וזו גם זו מקנה לו את זכות ההשאלה, בתנאים המפורטים בסעיף 

 22אם לשון ההסכם    הקבוצה מצידה סבורה שממכלול האסמכתאות שהובאו על ידה, עולה "כי .23

 23אין צורך להיזקק לנסיבות חיצוניות כדי לפענח את כוונת הצדדים. ואולם,    –ברורה ומפורשת  

 24קיימת חזקה כי פרשנות    –גם אם נניח כי יש לפנות לנסיבות חיצוניות על מנת לפרש את ההסכם  

 25סעיף  החוזה תואמת את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הלשון." להבנתה, לשונו של 

בעונה  -חד  1.5 ורק  ואך  העל,  לליגת  ירידה  של  במקרה  ורק  אך  קמה  השחקן  וזכות   26משמעית 

 27לפרשו מילולית המדובר בחוזה שהינו למעשה חוזה מסחרי סגור, שיש    שלאחר עונת הירידה.

 28 בלבד.

סעיף   כי  וטוענת  מוסיפה  השחקן    1.5הקבוצה  לבין  הקבוצה  בין  הסיכונים  חלוקת  את   29גיבש 

 30פעמית ומגודאת  -תנה מעמדה המקצועי של הקבוצה וכי לשחקן ניתנה הזדמנות חד למקרה בו יש

 31הקבוצה שוללת את טיעון השחקן כאילו יש להתייחס אך    בתנאיה, להיות מושאל לליגת העל.

 32ורק לקידומו, בהתעלם מהאינטרסים הלגיטימיים של הקבוצה. הקבוצה אף טוענת כי ירידה 

נ לגביו שהינו בלתילליגה השלישית הינה מאורע שלא   33צפוי, כך שאין לשחקן אלא  -יתן לטעון 

 34 להלין על עצמו על כך שהתעלם מאפשרות זו.  
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 1)א( לתקנון המוסד לבוררות וגישור, הבוררים כפופים לדין המהותי. כשמדובר על 8על פי סעיף   .24

 2)להלן:    1973  –)חלק כללי(, תשל"ג    לחוק החוזים  25פרשנות הסכמים, נקודת המוצא הינה סעיף  

 3 )א( לחוק החוזים:25ך נקבע בסעיף חוזה". וכ של , שכותרתו "פירוש"(חוק החוזים"

אומד לפי  יפורש  החוזה   חוזה  מתוך  משתמע  שהוא  כפי  הצדדים,  של   4דעתם 

ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון   5ומנסיבות העניין, 

 6 החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

אמרנו,   .25 המוצא  החוזים  25סעיף    שכןנקודת  כאן" בבחינת  הינו    לחוק  מתחיל  הזה   7, 3" השביל 

 8טרם נראה. וכך כתבתי לפני למעלה משבע    4פה של הדרך רבים, וסו(   ופיתוליו )והתפלפלויותיו

 9 :5שנים

 10)א( 25שאלת האופן הנכון לפרש הסכם הינה שאלה נכבדה מאוד )ותיקון סעיף  

תשל"ג כללי(  )חלק  החוזים  דרכי   1973  -לחוק  מפרשי  למדורות  שמן   11הוסיף 

"הלכת  את  לפרש  יש  כיצד  השאלה  כולל  מאוד,   רחב  הספקטרום   12הפרשנות(. 

סעיף  אפרופ על  ו/או  עליה  להסתמך  והאפשרות  כנקודה 25ים"  הנ"ל,   13)א( 

 14 ארכימדית אשר יכולה להצדיק כמעט כל טענה על משמעותו של הסכם מסוים.

 15עולה קולמוסים )ומקלדות( רבים נשברו בסוגיית הדוקטרינה הנכונה לפירוש חוזה וכפי ש  מאז, .26

 16, כל אחד מהצדדים יכול להיתלות באילנות גבוהים ורבים לתמיכה בדרך הפרשנית  מהסיכומים

 17משקל  היחד עם זאת, מקובלת עלי טענת הקבוצה כי המגמה הינה להגדיל את    .6המתווית על ידו 

 18  אכן   ות הלשונית המצומצת על פני התייחסות לנסיבות החיצוניות; התמהילשיש ליתן לפרשנ

 19היחס בין המשקל לפרשנות נשללה האפשרות ליתן משקל לנסיבות.  , אך לא  ברבות הימים  שונה

 20דרך   –שונה מחוזה לחוזה, ולא הרי הבכורה הנתנת  המילולית הצרה לבין בחינה נרחבת יותר

 21מסחריים סגורים, לגישה הוליסטית יותר בהתייחס לחוזי יחס  חוזים  ב  ללשון ההסכם    –כלל  

 22קיים "שיויון" בדרך : חוזים אינם שווים ושקולי זה לזה בפרמטרים רבים, ולכן לא מתפתוחים

 23   פירושם.

 24)שיש בהם   השחקן טוען כי ההסכם נופל בגדר חוזה יחס פתוח. הקבוצה מציינת חמישה טעמים .27

 25י הסכם של שחקן כדורגל מקצועני הינו בגדר חוזה מסחרי סגור. לא מדוע יש לקבוע כ  טעם רב(

ניתנה לשחקן הזדמנות  )ובפרט שמפאת לחץ הזמן שלא  זו  והזמן להכריע בסוגיה   26זה המקום 

 27מהיותו הסכם עבודה מחד ולאור הטעמים שמנתה להתייחס לטענות הקבוצה(; אגיד רק זאת:  

 28כך שאיננו בקצה כלשהו    –פיינים מעורבים  הסכם בעל מאמדובר בהקבוצה מאידך, דומה כי  

 29ת, אם וכאשר  של ספקטרום אלא על הספקטרום. את קביעת המיקום נשאיר להזדמנות אחר

 30 . יתעורר הצורך בכך

 
 כלשונו של אהוד בנאי  3
קביעת נוסחה למשקל המדויק שיש לתת ללשון החוזה אל מול הנסיבות החיצוניות האופפות את כריתת    4

 הסכם. ה
 91, 101, 141  – 12/13פסק הבוררות בתיקים )מאוחדים(  5
פסקי דין, כשכל אחד מוצא באותו פסק דין דווקא    םוחלק נכבד מטענות כל אחד מהצדדים נובע מאות  6

 חיזוק לטענתו. 
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 1יש בצד מתן מעמד מרכזי ומהותי ללשון ההסכם,  קבוצה,  -לעניין הסכמי שחקן  להבנתי,  אם כך,

 2. המשקל שינתן הסכםהעריכת    החיצוניות של  נסיבותהלמכלול    משקל  גם  בהחלט מקום ליתן

 3      לזו והמשקל לאלה יהיו על פי העובדות באותו מקרה.   

 4פרשנות נכונה    פיניש, הגעתי לכלל מסקנה כי-אחר שהתלבטתי רבות ובבחינת הכרעה בפוטול .28

נכללת במסגרת התנאי הקבוע    1.5סעיף  של   א',  ירידת הקבוצה לליגה  כי   5מובילה למסקנה 

 6לפיכך, ירידת הקבוצה לליגה א' ירידת הקבוצה מליגת העל לליגה הלאומית;  סעיף זה בדברב

 7על פי תנאי סעיף  ה לקבוצה בליגת הקנתה לשחקן את הזכות להיות מושאל, 21/22בתום עונת 

 8 .22/23, בעונת 1.5

 9 אפרט את טעמי. 

סעיף   .29 כי  מחלוקת  מפורשת    1.5אין  מילולית  התייחסות  כולל  לליגה איננו  הקבוצה   10לירידת 

סעיף   לדוגמא,  )ראה,  השחקן  גם  מסכים  לכך  שטוענת   26השלישית;  כפי  זאת,   11לסיכומיו(. 

לליגה  העל  מליגת  ירדה  ולא  א',  לליגה  ירדה  הקבוצה  ראשית,  סיבות:  "משתי   12הקבוצה, 

 13הלאומית; שנית, לא מדובר בעונה שלאחר ירידתה של הקבוצה לליגה הלאומית, אלא מספר  

 14 אחר מכן". עונות ל

 15לא לקחו    -הקבוצה, המייצג והשחקן    -  לסיכומי השחקן, אף אחד מהמעורבים  41כמפורט בסעיף   .30

 16הקבוצה מנסה להסתמך על עדות אבי השחקן, לפיה    בחשבון כי הקבוצה תרד לליגה השלישית.

 17לפרוטוקול(.   27  -ו  26האם שאלה במעמד החתימה מה יקרה אם הקבוצה תרד לליגה א' )עמ'  

 18לראשונה    והועלאת שהתרחש במעמד החתימה: הדברים    מדובר בתיאור אוטנטיסבור שאינני  

 19אף לא אחד אין מחלוקת שבכל מקרה,  .  AAAנזכר בכתב ההגנה או בעדות מר  ולא    בעדות האב

 20 ., גם אם זו נזרקה לחלל האויר על ידי האםזוכתייחס לאפשרות ה לא מקברניטי ההסכם

כי   .31 להסיק  יש  ללימכך  בהסכם  ההשאלה ההתייחסות  זכות  ומתן  הלאומית  והליגה  העל   21גת 

 22ה  לליג  שניהבגדר הסדר שלילי לעניין ירידה מהליגה ה  - כשלעצמם    –  בירידה מליגת העל, אינם 

 23 . השלישית

הלאומית,  להבנתי,   לליגה  העל  מליגת  ירידה  בגדר  נכללת  א'  לליגה  הלאומית  מהליגה   24ירידה 

 25הקשר התעסוקתי,  תת משקל לההסכם שלפנינו יש לבפרשנות ם שזאת, משובבחינת קל וחומר. 

זה:   הסכם  נערך  בו  למרחב  לב  בין  בשים  וההתקשרות  בכדורגל  המקצועניות  הליגות   26עולם 

 27שגים והקבוצות בליגות אלה והשחקנים שמעוניינים לשחק בליגות אלה. צריך לקרוא את המ

מובנם    1.5שבסעיף  ספורטיביים  -המקצועיים פי  ולעל  זה  המשמעות במרחב  את  להם   28תת 

 29ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים "  :)ג( לחוק החוזים25סעיף  כך מצוונו    רקע זה.המתחייבת מ

 30" ברור .להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים

 31מית לליגה א' שלשונית גרידא אין הרי ירידה מליגת העל לליגה הלאומית כירידה מליגה לאו

 32ואולם, בהתייחסות למשמעות שיש לתת לכל אחת משתי "הירידות" בהיבט הספורטיבי, הרי  

 33   בראשונה. שהירידה השניה נכללתשפשיטא 
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 1ליגה ה, ומבחינת ספורטיבית, הירידה מ7לערוך אנלוגיה מהכלל: "בכלל מאתיים מנה"אף  ניתן  

 2דומה כי    הליגה השניה לליגה השלישית.ירידה מ  –לכל הפחות    –לליגה השניה הינה  ראשונה  ה

 3  הבין משמעות זו.לא צריך מומחיות מיוחדת בספורט בכלל או בכדורגל בפרט כדי ל

 4עת הדין ילא זו אף זו; ההסכם נוסח על ידי אנשי מקצוע מתחום הכדורגל, ולאו דווקא מי שיד .32

 5תוך הדגשת המשמעות   1.5את סעיף    זו סיבה נוספת לפרש  .8וניסוח חוזים מומחיותם  אומנותם

 6נועד למנוע פגיעה   1.5לטעמי, סעיף  ם ומשמעותם במישור המקצועי.  ימונחההספורטיבית של  

 7מקצועית קשה בשחקן, בכך שישחק בליגה השניה, אם יש קבוצה מליגת העל שמעוניינת לשאול 

 8והמוצא    יותר, אם הקבוצה יורדת לליגה א'  דרמטית  ברור שהשחקן נפגע  . (בתנאי הסעיף)אותו  

 9בכך נפגע השחקן כפל כפליים, יותר מהפגיעה שהצדדים הסכימו עליה  ;  לליגת העל חסום בפניו

 10שמה את הדגש על מניעת פגיעה מקצועית בשחקן   1.5בסעיף    ההסכמה בין הצדדים  במפורש.

אי נמוכה-שעיניינה  בליגה  כשהקבוצה  העל  בליגת  לשחק  אפשרות  כש  מתן  על יותר,   11השמירה 

 12 . הסעיף תנאייתר במסגרת  םהאינטרסים של הקבוצה הינ

 13ית האחרונה פוגעת בה; אינני בטוח שטענה ז שהשאלת השחקן דווקא בעונת החו  הקבוצה טוענת .33

נכונה   כן,  )וזו  כמה(,  אם  סעיף  עד  אופן,  ה  1.5ובכל  ירידת האת    חריגלא  בו  מקרה  על   14חלתו 

עונת  הקבוצה לליגה השניה תהיה לא  15)ואין חולק שבמקרה כזה השחקן היה רשאי   21/22חר 

 16פעמית איננה חזות הכל: אם הקבוצה -גם טענת הקבוצה כי המדובר בזכות חדלהיות מושאל(.  

 17ה נבליגת העל ויורדת בתום עו  21/22משחקת בעונת  ,  20/21היתה עולה לליגת העל לאחר עונת  

 18אני מודע לכך שמדובר  .  1.5נס בשערי סעיף  להכ   שניהאזי היתה לשחקן הזדמנות  זו ללאומית,  

 19בהיפוטזות תיאורטיות, אך יש בהן כדי להקהות במידה מסויימת את עוקץ טיעוני הקבוצה בדבר  

 20 .  1.5הדרך הדווקנית בה יש לפרש את סעיף 

פרשנות   .34 כי  אותו    1.5סעיף  השחקן את  הקבוצה טוענת   21במשחקו בשורות הקבוצה    –מעמידה 

 22בניגוד עיניינים, שכן יש לו מוטיבציה לירידת הקבוצה לליגה א' )ובכך להקים   –בליגה השניה  

 23אני סבור שיש ליתן משקל נמוך לטענה זו: מעבר למשמעויות  את זכותו להשאלה לליגת העל(.  

שתפתח-הלבר כדי  א'  לליגה  בירידה  עצמו  יסכן  ששחקן  לחשוב  קשה   24ו ניבפ  ספורטיביות, 

 25    לשחק בליגת העל. -שאיננה יודעה את שיעורה  – הזדמנות

 26אם כך, ולא בלי היסוס, הגעתי לכלל מסקנה שיש לקבל את תביעת השחקן ולקבוע כי התקיים   .35

 27הקבוצה מחויבת להשאיל את השחקן בעונת המשחקים  , כך ש1.5התנאי הקבוע בסיפא לסעיף  

 28ף להסכמת השחקן ובתנאי שבמסגרת תנאיו במועדון  למועדון המשתייך לליגת העל, בכפו  ,22/23

 29 שלושים)  30%שיקלוט את השחקן לשורותיו יתחייב המועדון הקולט לשתף את השחקן בלפחות  

 30המועדון הקולט לא ישתף את השחקן בהתאם אם  אחוזים( מסך כל דקות המשחק הרשמיות.  

בגין השחקן על סך של   יעמדו דמי ההשאלה  זה, אז  ובכל מקרה    50,000להוראות סעיף   31ש"ח 

 32 .אחר מותנית בחתימה על הסכם השאלה בין המועדוניםה למועדון  השחקן השאלת

 
 ( נה = מאהמהמאתיים כולל את המאה )  7

אציין כי אני סבור שמדובר בניסוח הדדי שבוא נטלו חלק המייצג ומנכ"ל הקבוצה, ובכך נדחת טענת כל    8

 )הכלל שמכונה: פרשנות כנגד המנסח"(.   1.5אחד מהצדדים לפיו לצד השני היתה עדיפות בניסוח תנאי סעיף  
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 1ש"ח בתוספת מע"מ וכן תשיב לו את הסכום  9,000הקבוצה תשלם לשחקן שכ"ט עו"ד בסך של  .36

 2ששילם בעת פתיחת תיק הבוררות, את עלות ההקלטה והתמלול ואת שכ"ט הבורר ששולם על 

 3 . 15.8.22הסכומים האמורים ישולמו עד ליום ידו. 

 4 

 5לפני חתימה אבקש להודות לצדדים ולבאי כוחם, על הרתמותם לקיום הדיון באינטנסיביות כה  .37

על   הקפדה  תוך  והכל  מאירי הגינותו  ענייניותגדולה,  הטיעונים  על  אודה  הצדדים  כח  לבאי   .6 

 7   העיניים, הממצים והמאתגרים.

  8 

 9 

 10 . 28.7.22ניתן היום, 

 11 

   12 

                                                                       _______________ __________ 13 

 14 , עו"ד ========                                                                         

 15 בורר                                


