
 1 02/91-16תיק בוררות                                                           שלולגישור  המוסד לבוררות 

 2 תגר עמיאלעו"ד  ,יו"ר המוסד לבוררות וגישורבפני                 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3 

 4 

 5 הינתנ יבכמ :מבקשה

 6 ב גש לטע"י ב"כ עוה"ד   

 7 

 8 –נגד  -

 9 
 10   ןהכ ןב  .1 :םיבישמה

 11 ל דייז ןבב"כ עוה"ד י ע"

 12 ,  01 ימרמערחוב 

 13 אבס רפכ

 14 

 15   לארשי ב לגרודכל תודחאתהה .2

 16 ס ניפ תימעב"כ עוה"ד י ע"

 17 ביבא  לת, 3 שירפ לאינדרחוב 

 18 

 19 בבקשה לדיון נוסף החלטה

 20 מבוא

 21פסק )להלן: " רימט ןימינבע"י הבורר עו"ד  91.21.4ביום פסק הבוררות בתיק זה ניתן  .1

 22 ."(הבוררות

 23  ם ע  – וירוה תועצ מאב – ןקחשה רשקתה 30.7.19 םויב .ןיטק לגרו דכ ןקחש וניה 1 בישמה

 24 ת וליעב ,מהקבוצה ורוחרשל רתע הב העיבת שיגההתובע  .תונוע שולשל םכסהב ,הצובקה

 25  . לטרופב – ומשב  – ו ירוה תמיתח תא הפי יז ה צובקה יכ הנעטה הני ה תוליעהמ תחא .תונוש

 26   :(רוקמב תושגדהה ) הנושלכ ררובה תערכה  איבנו, הלבקתההתביעה 

 27 

 28  י נניא ,ה צובקב שדח ןקח שכ תודח אתהה לטרופב ע בותה ל ש ומושירל רשאב  6.4

 29  "רושיאה ץחלנ" היטעב ת יתדבועה תושחרתהל רש אב ת ורמסמ עובקל לוכי

 30 . עבותה לש ומושירל

 31 ץחל" רשא עבותה הז היה יכ הצובקה תסרג תא לבקא םא םג ,תאז םע דחי

 32  י כ ,ןיינע לש ושרושל דר ויה םגפה תא אפרל ידכ  ךכב ןיא ,"רושיאה לע

 33  תוביסנב שרדנכ וירוה י "ע אלו ן יטק ותויהב עבו תה י "ע התשענ המיתחה

 34 .הלאכ

 35  תרבענה הצובקב שדח ן קחשכ ו מושירו ןיטק ן קחש תר בעה לע המיתח

 36 .ויסופורטופא/ וירוה תמיתחב קר הפקת

 37 . ףקת וניאו ורקיעמ לטב  הצובקב ןקחשה לש ומו שיר יכ עובקל שי ךכיפל
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 1 הי ה אל ומושיר ןיינעש הארנ כ ,הצובקב ותוליעפ ךשמה ב ץפח עבותה היה ול 6.5

 2 לע הציחל" תועצמאב ם ושירה תא םיררשאמ ויה  וירוהש וא ללכ ררועתמ

 3 .תוד חאתהה לטרופב רושיאה

 4 לוכי וניא אוהו ףקת ונניאו לטב הצובקב ןקחשה לש ומושיר ,אסיג דחמ 6.6

 5  תא ידוסי ןפואב רפה עבותה יכ אצמנ ,אסיג ך דיאמו התרגסמב לועפל

 6 .םכסהה

 7 ףיעסל םאתהבש ירה ,ףקת היה הצובקה ןקחשכ עבותה לש ומושיר םא םג

 8  ן תמל אוה הזוחהש הרק מב (הזוח תרפה לשב תו פורת) םיזוחה קוחל (2)3

 9 תא וילע תופכל ןתינ אל ,תורישה תא קפסמ ונניא רפמה דצהו ישיא תוריש

 10 .הזוחה םויק

 11  תורישב ן לגרודככ ויתורי ש ןת מ תא ע בותה לע תופ כל ן תינ א ל ונלש הרקמב

 12  הז תוריש לש ותויהב , םכסהה תא ידוסי ןפואב רפמ אוה וליפא הצובקה

 13  לכל .עבותה לש תוישיא ה  ויתויורישכבו ויתונוכת ב ר ושקה ותוהמב ישיא

 14  ל ככ הי קזנו הידספה ןי גב עבותה מ היוציפל תוכז ה הצובק ל תדמוע רתויה

 15   .החכוה ל םינתינו םימייק הלאש

 16 ק חש ל ישפוח א והו הצובקב ןק חשכ םושר ו ניא עבותה י כ עבוק י נאש האצותה .7

 17 . ץופחי הב הצובק לכב

 18 

 19  ה צובקה תורושב  ןקחשה םושיר לוטיב ,ן ושארה דבורה :םידבר ינש  תוררובה קספב ,ןכ םא .2

 20  ן וויכמו ,ודי לע הש ענ תודחאתהה לטרופב ותרבעהל ומעטמ רושיאה  יכ הדבועה לשב תאזו

 21  , לטרופב הרומאה  הלועפל ף קות היה םא ם ג ,ינ שה דבורה ;וז הלועפ ל ףק ות ןיא ,ןיטק אוהש

 22  ת א דגונ רבדהו , ישיא תוריש ןתמ תפיכא ועמשמ ורורחש-יא ןכש ןקחשה ררחשל שיש ירה

 23  .(תופורת)  םיזוחה קוחל (3)2 ףיעס

 24 ן קחשה .תפסק הבוררו לש ןושארה דבורל סחייתהבקשה לקיום דיון נוסף ב ההגיש הצובקה .3

 25. תודחאתהה תבוגתל וסחייתה ןקחשהו הצובקבו לבקשה והוההתאחדות לכדורגל הגי

 26 .דגנתמ  ןקחשה וליאו ףסונ ןויד םו יקב תדדצמ תודחאתהה

 27 ה ש קבה לבקתת םא םג ,תוררובה קספב הערכהה קרפ לש לופכה דבורה רואל :בל לא םשויו .4

 28 לע ץחלש אוה ןק חשהש הדבועה םצע יכ עבקיו השקבה לבקתת ם א םגו ףסונ ןויד םויקל

 29  ת א תונשל ידכ ך כב היהי אלש ירה ,םכס ההמ ותוררחתשהל הליע  הנניא לטרופב רושיאה

 30 ה שגוה אל וניגבש) ינשה דבורב ררובה עבקש יפכ ;תוררובה קספ לש תיביטרפואה תועמשמה

 31 ו ילע ףוכאל ןתינ אל ןכש ןקחשה ררחשל שי ,ףקת לטרופב רושיאה םא םג ,(ףסונ ןוידל השקב

 32  .1ה צובקה תורושב קחשל

 
נמתחה  16ף סעיב .3 – 615/1ראה תיק בוררות  - ת הבוררעתי איננה כדעקרוני זה דעאציין כי בנושא  1

בה  מחייב להעתר לבקשת שחקן לשחררו מקבוצה ( לחוק החוזים )תרופות(3)2ף עיס הגישה לפיה ביקורת על

 www.football.org.il/files/11.11.2015.pdf//:httpsפורסם באתר ההתאחדות: ות פסק הבורר .וא רשוםה

. יצויין כי שוחרר שחקן בעילה זו ובוררות ב סקה, אינני מכיר פבפסק זרים כמלבד פסקי הבוררות הנז

 .מיוזמתו הבוררלא העלה הטענה אלא  ןשחקפנינו השלרה במק

https://www.football.org.il/files/11.11.2015.pdf
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 1 ון נוסף יד םויקל םיאנתה

 2ות  ב לתקנון המוסד לבורר8סעיף ב העובקדיון נוסף בפסק בוררות ם יקיל תורשפאה ,עודיכ .5

 3 : ("ןונקתה" :ןלהל) וגישור

 4לום אגרת בקשה בסכום שייקבע על ידי המזכירות, רשאי כל בעל דין בכפוף לתש

 5   .ףלהגיש בקשה ליו"ר המוסד לקיים דיון נוס

 6פסיקה ו/או  ל בסתירה תעומד בורר  החלטת כי וגישור לבוררות המוסד ר"יו סבר

 7 או  ותהקשי, חשיבותה שמפאת או, וגישור לבוררות מוסדב  ניתנהש תקודמהחלטה 

 8, נוסף לדיון מקום, לדעתו, יש, יןיבענ שנפסקה ו/או ההחלטהפסיקה ה של חידושה

 9 רשאי הוא להיענות לבקשה כאמור. 

 10הדין העליון , ימנה נשיא בית דיון נוסף כאמור סד על קיומו שלומההחליט יו"ר 

 11 . ביניהם יו"ר המוסדהרכב של שלושה בוררים ו 

 12 תועמשמב יתנד – ףסונ ןויד םויקל השגוהש הנושארה השקבב – 81.8.72 םוימ יתטלחהב .6

 13 רבבהתייחס לכך שמדו לכהו ,ףסונ ןויד ריתהל שי יתמ הלאשבו ול ןתיל שיש תונשרפב ,ףיעסה

 14 .בוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגלהמוסד לבוררי  ים על ידישניתנ תוררובבפסקי 

 15מיום  תיקוןמ דומילבו 1984-משפט ]נוסח משולב[, תשמ"דחוק בתי הל 30 ףיעסל האוושהמ

 16 , (םימייוסמ םיאנ ת תומייקתהב ,על פי הדין המהותי הקיפס)  לתקנון)א( 8סעיף  לש 15.3.17

 17המוסד קות ודאות בפסיגדיל את הולה דעונ ףסונה ןוידה ךילה" יכ הנקסמ ללכל יתעגה

 18מינהלי בוררים שנקבצו תחת גג זה שאין המדובר בק השורות, במובן ודיולה וגישורלבוררות 

 19פסיקות אחידות, שואפת לשבמערכת שיפוטית אלא  –משלו  " ניגון"אחד  אחד שלכל

 20י הספורט בכלל  את דינ לפתח  המבמג , והכלתוך בחינת ההשלכות הרוחבשניתנות  ,קוהרנטיות

 21  ק ס פ תפיקתל תו רחא ת ויורשפא תניחב רח אל . "בענף הכדורגל בפרט המשפטיים יםוהכלל

 22ק )להבדיל ן הפסבתוכ ותלהתערבבספקטרום האפשרויות " יכ יתעד תא יתעבה תוררוב

 23ק ספבחינת ל דרךרת כל הת-אילבין  )לסוגיו( רעורנמצא הדיון הנוסף בין ע מבקשה לביטולו(

 24  ק ספב וערכוהו ונ ודנש תויגוסה לכב אל ךא  תויטפשמה תויגוסב םי נדבדיון נוסף  ."וררותבה

 25 : םיאנתה ינשמ דחא הב  םייקתמש תיטפשמ היגו סב קרו ךא אלא תוררובה

 26 ;"לבוררות וגישור במוסד שניתנה לפסיקה ו/או החלטה קודמת  בסתירה עומדת" היגוסה -

 27   " מצדיקה דיון נוסף.השדויח או קשיותה, חשיבותה"ש היגוסב רבודמה -

 28  :(רוקמב  השגדהה) עבקנ ,בוררות על פסק מרחב שיקול הדעת להורות על דיון נוסף יבגל .7

 29ים אחת מהן, יש לשקול הרי שישנן שתי חלופות שבהתקי האמור לעיל, תכלולב ...

 30ה )ורא כדי למנוע תוצאה קשהבחלופה הראשונה יעשה שימוש ; יון נוסףקיום ד

 31 בחלופה השניה(; משרד הרווחה נ' פלונית 6211/13א "דנ ,גמא, בענייני אימוץלדו

 32וסף, אלא שהדבר נתון  לקיום נ אין זכות בחון סוגיות עקרוניות. י לכד יעשה שימוש

 33רים יוצאי דופן  במקרק ור. רשות זו תתקבל ד לבוררות וגישדעת יו"ר המוס לשיקול

 
באתר ההתאחדות לכדורגל:  פורסמה, ההחלטה  18 - 17/18 בוררותתיק  2

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/law/borerut/031.pdf 
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 1י מרחיק לכת  לא היית ת ומהותיות.חשובו משמעותיות, כשעל הכף מונחות הכרעות

 2לחוק  30ף לגבי סעיכמקובל  כה מחמיריםצריכים להיות הקריטריונים וקובע כי 

 3ת נה מחדש של החלטה שנקבעה ע"י שלושה שופטי בירי בחי: לא הבתי המשפט

 4כבחינת  ,בית משפט מחוזי( הכרעה שלקדמה לה אף משפט עליון )שבדרך כלל 

 5ת כהכבדה כבדה על מער , מה גם שלשיקול שלדרר אחהחלטה שניתנה ע"י בו

 6ת" בסוגיות היחידה לקביעת "הלכו יש לזכור כי זו הדרך  המשפט אין משקל בעינינו.

 7מוסד בוררות דובר באין המ המובאות בפני המוסד לבוררות וגישור. רוניותעק

 8במוסד אלא  ,אחר תחוםבוררים העוסקים כל אחד בבית אדמיניסטרטי המאגד

 9הדן בתחום משפטית של ההתאחדות לכדורגל, ת השיפוטית והמהמערכחלק  שהינו

 10   ה.זוהמועסקים בענף  להנחות את העוסקיםבהכרעותיו יש כדי זה בלבד ו

 11 

 12 ? תוררובה קספ לע ףסונ ן ויד םויקל םוקמ שי םאה

 13 ןיטק ןקחש י"ע לטרופב הרבעה םושיר רושיא תוקפנ תלאש יכ תונע וט תודחאתההו הצובקה .38

 14 ן כש תובחר תויבחור תוכלשה תלעב תויהל הלולע/היושע רשא תינורקע הלאש הניה

 15  . םתצובקמ ררחתש הל ידכ  ,וז הנעטב זחאהל ו תוסנ ל לוכי םינקחש לש  ב ר רפסמ ,תילאיצנטופ

 16 תלאש תא ססבל שי ןכש תישקומ הניה הטלחהה יכ ףסונה ןוידה ידדצמ םינעוט ןיינע לש ופוגל

 17  ך י להה לע אלו םה ניבש יטיבהקונסטיטו םכ סהה יפ ל ע ןקחש ןיבל ה צובק ן יב בייחמה רשקה

 18 .דבלב יביטרל קד-ימושירה רושימב וניינ עש יגולונכט-ילרודצורפה

 19  ר ר ובה ינפב ויהש  תויא רהו תוררובה קס פ תו דבוע תא טבפרוטרו חת נמ ודיצמ ןקחשה .39

 20  ה תלוחתש "רידנ  תוביסנ לולכמל" תסחיי תמ תוררובה קספב הערכ הה יכ ןעוטו ,(ותרבסל)

 21  ת ל הנה תעידי ןרק יעש ת ומוד תוביסנ ומי יקתי ם הב "םידדוב םיר קמ םתוא"ל תמצמוצמ

 22  ם י ינטרפ םירקמב  רבו דמשמ ,ותשיגל .ומצע  ןיטקה י "ע התשענ לטרו פב המי תחה יכ הצובקה

 23 ק ס פב ררובה תעיבק תא ץמאל שי ,ןיינע לש ופוגלו וז היגוסב ףסונ ןויד םייקל םוקמ ןיא ,דבלב

 24 .תוררובה

 25 ת בייחתמה תמצמוצמה תרגסמל רבעמו לעמ םהינועיטב וביחרה םידדצה תשולש יכ ןייוצי .40

 26  ה י ה – ךירצו – ן תינ .ףסו נ ןויד םויקל םו קמ שי  םאה הלאשב הער כה :ןו ידה לש הז בלשב

 27 ם ניאש םירושימ לע תוררובה קספ תוכלשהל םג ומכ ,ירוערע יפוא תואשונה תונעטמ ענמהל

 28  ן ודל ןוכנל יתאצמ  אל ,תאז רואל .(תויתע משמה תוכלשהה ןוגכ) ה זכ ןויד גוסל םייטנוולר

 29 .הלא תונעטב

 30  ק ספב רבודמהש ןוויכמ ; ףסונ ןויד םויקל ת ורשפאה תניחבל תופולח  ית ש שי ,ליעל טרופמכ .41

 31 לואשלו הינשה הפולחה יאנת תומייקתה תא ןוחבל וניילעש ירה ,וז היגוסב ןושאר תוררוב

 32  ן נוסף מקום לדיו שי "דושהחשיבותה, קשיותה או חישמפאת " היג וסב רבודמה םאה ונמצע

 33 ף קיה לש טביהב ,הערכהה תובישח הניה תויורשפאה תשולשמ תיטנוולרה ונינפבש ןיינעב .הב

 34 . הטלחהה תעפשה

 35 

 36 
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 1  ביכר לש בחורה ת וכלשה רואל יכ תודחאתה הו הצובקה תדמע תא לב קל םוקמ שיש רובס ינא .42

 2  ן ק חש) תירניב ה ערכהב רבודמש הדבוע ה רואלו םיבר םירקמ לע תוררובה קספב הז

 3 תורוהל םוקמ שי ,ןקחש לש ודמעמ – רתויב תיתוהמ היגוסב (הצובקה ןקחש ונניא/הצובקה

 4  ש י  ר עונו םידלי ת וקלחמ ן תושרבש תוצובק ל ןהו ם יניטק םינקחשל  ןה . ףסונ ן ויד םויק לע

 5 ערכוהו אשונה הלעששמ ;"ןידה" הניה תוררובה קספב הערכהה םאה תעדל קהבומ סרטניא

 6 ד קמתיש ,רתוי בחר בטומב קימעמ רוריב ךורעל שי ,תוקפס תלוטנ הנניא וז הערכהשמו ,וב

 7  ש יש הובג אקווד  ואל ףרב רבודמה ,רומא כ .םיכירדמ תונורקע עב קיו וז תינורקע היגוסב

 8 ןקחשה י"ע התלעוה הנעטה יכ רוכזל םג שי .הז יאנת םייקתמ ונינפל הרקמבו ,רובעל

 9 ת ויארה אולמ ררובה ינפב ושרפנ אלש ךכ ,תיצמתבש תיצמתב תאז םגו ,דבלב וימוכיסב

 10 . ןאכל וא ןאכל הער כהמ תועבונה תויועמשמה  אולמ םג ומכ ,וז היגוסב

 11 קספ תאצות ,ליעל ןייוצמכש ןוויכמ רתייתמ ףסונה ןוידה םויק םאה ימצע תא יתלאש .43

 12 ףקות שיש עבקי םא םג ררחושמ ןקחשל בשחי אוהו הנתשת אל ונינפבש ןקחשה יבגל תוררובה

 13  ף ס ונ ןויד :יתטלחה  תא ת ונשל ידכ ךכב ןיא יכ ה נקסמ ללכל יתעגה .ה צובקה תורושב ומושירל

 14 םהב םירוערע םג שי יכ םא) םייוסמ הרקמב הערכהה יונישל תובישח שי וב ,רוערעכ ונניא

 15  ו א לו תינורקע הי גוס תנ יחבב ףסונה ןוידה ל ש ותובישח .(תיביטקפסור פ םתלוחתש שארמ עבקנ

 16 תלדמ הגירח רשפאי ךכב ךרוצהמ רורחשה אקווד .יפיצפס קיתב קדצהו ןידה תיישע אקווד

 17  ם ידדצהמ ימ אמש  שושחל ילבמ ,רתוי הבח ר תולכתסהו תויטרקנוקה  תוביסנה לש םהיתומא

 18 . ךכמ עגפי קיתל

 19 

 20 החלק האופרטיבי 

 21  ר ש אכ ,הצובקל הצ ובקמ ן יטק ןקחש רבעמ ףקות ת לאש וניינעש ףסו נ ן ויד םויק ל ע הרומ ינא .44

 22 .ומצע ןיטקה י די לע תישענ לטרופב ןקחש ה םעטמ םושירה תלועפ

 23  , םיפסונ םיררוב י נש הנמיש ידכ ןוילעה ןידה  תיב אישנל הנפא ,ןונקתל  ב8 ףיעסב רומאה יפ לע .45

 24 .ףסונה  ןוידה ךילהב הערכה םשל

 25  .ךיל הה ךשמה יבגל תוארוה ונ תני ,בטומה תעיבק רחאל .46

 26 

 27 . 19.1.20,ניתן היום

   28 

                                                                      _________________________ 29 

 30 תגר עמיאל, עו"ד                                                                         

 31 בורר                    

 32 רושי גו תוררובל דסומה ר"וי  


