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 19 ת ורר וב קס פ

 20 

 21 א ובמ - 'א קרפ

 22 . לגרודכ ןמאמ וניה עבותה .1

 23 . לעה תגילב תקחשמ ה הצובק הניה תעבתנה .2

 24 ן מאמה  תא  הצובקה  קיסעת  ויפ  לע  םכס ה  הצובקה  ןיבל  ןמאמה  ןיב  םתחנ  15.5.19  םויב .3

 25  .(" םכסהה" :ןלהל) 31.5.21  םויל דעו 1.6.19 םוימ לחה  ,20/21 -ו 19/20 תונועב

 26 ןמאמה  היה  ,(15.5.19  םויב  םתחנש  חפסנה  תא  לטיבש)  24.6.19  םו ימ  םכסהל  חפסנה  יפ  לע .4

 27 : ןמקלדכ הרומתל יאכז

 28 ;וטורב ח"ש 47,000 לש ךסב תוישדוח תו רוכשמ 12 :19/20 תנועב -

 29 ;וטורב ח"ש 54,000 לש ךסב תוישדוח תו רוכשמ 12 :20/21 תנועב -

 30  י אכז  ןמאמה  היה  ןכ  .הצובקה  ןובשח   לע  םירוגמלו  בכרל  יא כז  היה  ןמאמה  ,ףסונב -

 31 . הז קיתב ןוידל םייטנו ולר םניא רשא ,םיקנעמל

 32 םידדצה  ןיב  םתח נ  9.1.20  םויב  ,ךכל  ךשמ הב  ;הצובקה  ידי  לע  ןמאמה  רטופ  5.11.19  םויב .5

 33 :("הרש פה םכסה" :ןלהל) ןמקלד כ וירקיעש ,הרשפ םכסה

 34 ומייתסה  וב ןפואה לשבו םכסהה ם ויס ןיגב יוציפכ" ח"ש 67,000 לש ךס ןמאמל םלושי -

 35 9,000 לש ךסב  םיישדוח םימולשת השי שב םלושי םוכסה ;םידדצ ה ןיב "דיבעמ דבוע יסחי

 36 ; 2019חודש נובמבר בגין  הפיצוי המגיע רובע ח"ש 13,000 לש ךס םולשתב ןכו ח"ש
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 1 ד עש  הפוקתה  ןיגב  ,םכסהה  חכמ  תויוכ זה  לכ  לש  יפוס  קוליס  הווהמ  יוציפה  םוכס  ןוערפ -

 2 ;31.5.20 םויל

 3  ך ות  ,ךשמהב  םידדצה  ומכסי  היבגל  ,20/21  ם יקחשמה  תנוע  לע  לח  ו נניא  הרשפה  םכסה -

 4 . וז הנוע יבגל ןמאמה תו יוכזו תונעט אולמ תרימש

 AAA ,  5  רמ  תריקח ב  ר רבוהש  יפכ  .ןמאמל  ומל וש  הרשפה  םכסהב  ם יבוקנה  םימוכסה  אולמ .6

 6 . רכשכ אלו יוציפכ ותרדגה  רואל ,וטנ םלוש םולשתה

 7 10"  המייתסה  וז  הצובקב  ותדובע  .הננער  לעופה  תצובק  ידי  לע  ןמאמה  קסעוה  וירוטיפ  רחאל .7

 8 . (3 הרוש ,2 'מע ,תוחכוהב  ןוידה לוקוטורפ) "הנועה  ףוס ינפל םירוזחמ 12 וא

 9 ןמאמה  הנפ  ךכ  תובקעב  .2020  ינוי  שדוח   ןיגב  יוציפ  וא  רכש  ןמאמל  המליש  אל  הצובקה .8

 10  27.7.20  םויב  הש גוה  ,ובתכמל  תוסחייתה  לכ  הלבקתה  אלשמ  .הצו בקל  וחוכ-אב  תועצמאב

 11 . ןמאמה תעיבת

 12 : 20/21 תנועל םיסח ייתמה ,ןמקלדכ םידעסה  תא ןמאמה עבת ותעיבתב .9

 13 ; וז הנועל ורכש  ןיגב ח"ש 648,000 לש ךס -

 14 השכר, בגין השכר שיפסק לזכותו;  ת תלושילבמלוא ההפרשות הסוציאליות וק -

 15  36,000  לש  ך סו  ב כר  ת ריכש  ןיגב  35,640  ל ש  ךס  : ח"ש  71,640  לש   ל לוכ  ךסב   בכר  תואצוה -

 16 ; קלד תואצוה ןיגב ח"ש

 17 ;ח"ש 76,800 לש ךסב םירוגמ תואצוה -

 18 . ח"ש 100,000 לש ךסב , רכש תנלהו שפנ תמגוע ןיגב  יוציפ ללוכ ינוממ אל קזנ -

 19 ת נועל  ישדוחה  ו רכש  .VVV  תצובק  םע  ןמאמה  רשקתה  ,19.10.20  םויב  ,העיבתה  תשגה  רחאל .10

 20 יאכז הנועה םותל  דעש םישדוחה 7.5 רובע  ,ךכל םאתהב ;ח"ש 50,960 לש ךס לע דמעוה 20/21

 21  ,םמולשתל  םיאנ תה  ומייקתה  אלש  ,תוימר פ  ן כו)  ח"ש  382,200  לש  ללוכ   ךסב  רכשל  ןמאמה

 22  תפוקתב  בכרלו  ה רידל  יאכז  ןמאמה  ,ףס ונב  . (הז  קיתב  ןוידל  תו יטנוו לר  אל  ןה  םג  ןכלו

 VVV . 23מ הצובקה אש ית םתקזחהבש ,םכסהה

 24  ביכרב  ודי  לע  עב תנה  םוכסה  תתחפה  לע  עידוהו  ותמיתחל  ךומסב  הז  םכסה  גיצה  ןמאמה

 VVV . 25 םע םכסהה יפ לע ול  עיגמהש רכשה אוהש ,ח"ש  382,200 לש ךסב רכשה

 26 ה קזחתה  הצובקה  ;והשלכ  םוכס  ןמאמל  תבייח  הנניא  יכ  הצובקה  הנעט  התנגה  בתכב .11

 VVV . 27 םע םכסה לע עידוה  ןמאמהש רחאל ,התדמעב

 28 ל ש  ךס  ןמאמל  םלשת  יכ  הצובקל  יתעצה  .םוזה  תועצמאב  23.8.20  םו יב  םייקתה  טפשמה  םדק .12

 29 ךא  הלבקתה  אל  העצהה  .הצובק  םע  ותו רשקתהל  דעו  1.6.20  םו ימ  לחה  שדוחל  16,000

 30  א ל  הצובקהו  הז   ר ושימב  תומדקתה  התי ה  אל  .רחא  הוותמ  עיצתו   ןכתי  י כ  הרסמ  הצובקה

 31 . ןמאמל םוכס לכ המליש

 32  ת ו ריקח  וכרענ  .ה צובקה  םעטמ  דיעה  ,הצו בקה  ילעבמ  ד חא  ,AAA  ר מ  .ומעטמ  דיעה  ןמאמה .13

 33 .הערכהה תע עי גה .הצובקה ימוכיסו ןמאמ ה ימוכיס ושגוהו תוידגנ

 34 
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 1 

 2 םידדצה תונעט ב הערכהו ןויד - 'ב קרפ

 3 

 4 12/02 תנועל םיו ולינה םימולשתהו רכשה

 5 

 6 ק זנה תנטקה תנעט

 7  .(םיוולנה  םיאנ ת הו)  20/21  תנועל  ורכש  אולמ  ת א  ול  םלשל  הצו בק ה  לעש  רובס  ןמאמה .14

 8  ,םכס הב  בוקנה  ר כשה  אולמ  ת א  םלשל  הי לעש  ן מאמה  ת דמע  תא  ן ורקיעב  ת לבקמ  הצובקה

 9  לטנה  תא  םירה  א ל  ן מאמהש  הרובס  הצובק ה   ,םלואו  .לתקופה קצובההסכם  ב  רבודמה  ןכש

 10  ך ש מל  רשקתי  המ יע  הצובק  רתאל  לוכי  הי ה  ןמאמה  ,התשיגל  ;וקזנ   תא  ןיטקהל  וילע  לטומה

 11  .הננער  לעופה  תצ ובקב  ותדובע  תא  םייס  2020  יאמ  שדוחב  רבכש  ךכל  בל  םישב  ,הנועה  לכ

 12 . ררובה תעד לוקיש יפ ל ע עבקיש םוכס ךכ לשב תי חפהל שי הצובקה תנעטל

 13  ו מעטמ  ימו  ודי  לע   ושענש  תולועפל  טוריפב  ו ריהצתב  סחייתמ  היה  םא   ן מאמה  השוע  היה  בוט .15

 14  ת נ עט  ,ןכא  .השד ח  הצובק   םע  תורשקתהו  ה שדח  הצו בק  רותיא  יבגל  (ב"צויכו  ן יד-ךרוע  ,גציימ)

 15  ע דימה  ,םירקמה   תיברמב  ך א  ,עבתנ  לע  לט ומ  ה תחכוהל  לטנהש  הנגה   תנעט  ו ניה  קזנה  תנטקה

 16  םא  ,ךכיפל  ;הצוב קה   תעידיב  םניאו  עבותה ל ש  תידעלבה  ותעידיב  םיי וצ מ  ךכל  רשקב  םינותנהו

 17  ת ו יארה  תאבה  תרגסמב  םוזיל  עבותה  לע   ,קזנה  תנטקה  לש  הנעט  ותנגה  בתכב  הלעמ  עבתנ

 18 ססביש  ,םיפסונ   םידע  לש  תויודעב  ךמתנו  (ןתינה  לככ)  ךמסוממ  ,ךרא ותמ  ,אלמ  טוריפ  ומעטמ

 19  ן ו כיסל  ףושח  או ה  ,ךכ  ל עפי  אל  עבותש  לככ   .וקזנ  ת נטקהל  ריבס  ןפוא ב  לעפ  ןכ א  יכ  ותנעט  תא

 20   .לבקתת עבתנה תנעט יכ

 21  35  ףיעסב  רומאה   ד בלמ)  הז  ןיינעל  וריהצת ב  ל לכ  סחייתה  אל  עבותה   ונינפלש  הרקמב  ,רומאכ .16

 22  .יהשלכ  הצובקמ   העצה  לביק  אל  -  23.9.20  –  ריהצתה  דעומל  ןו כנ  יכ  ןייוצמ  םש  ,אפיס

 23  ה צובק  רתאל  וי תו נויסנ  יבגל  ןמאמה  לאש נ  ,(ל וקוטורפל  7  -ו  2  םי דומע)  תידגנה  ותריקחב

 24 רתאל "יל עודיש  המכ דע ,לודג ץמאמ ושע " רשא ,םינכוס ינש תועצמ אב לעפ יכ בישהו ,השדח

 25 ,ושפיחש  תוצוב ק  טעמ  אלל  יתוא  ועיצה  םה"  יכו  20/21  תנוע  ינפלש  הרגפה  ךלהמב  הצובק

 26  א ל ש  ורחב  ,אל  םימע פהמ  קלחו  הזוחל  הלישב ה  אלש  תוניינעתה   התיה   םימעפהמ  קלח

 27 . "ןמאל יל רעב דואמש"  דיעה ןמאמה ".ןיינעתהל

 28ם  , עושם עה הת מ יפיצפך סד ליגהע לדוא י י לנא"  :ךכל  רבעמ  עדי  אל  ןמאמה  ,תאז  םע  דחי

ומ אהזי  אב,  ינל  ש דוי  אושע  םהע  ינ.  שדוי  עהע  ושם  ינאו  שדוי  הנאע  בתייי  כשקי   29ט עמר 

אעובש כתיי  וודבל  ידם  אמ  תעדלק  ענחנה   30  ם ירשקב  יוצמ  א וה  יכ  רשיא  ןמאמה  .". םישוו 

 31 . םהמ דחא ולו תודעל אי בה אל עודמ ,ריבסהל עדי  אל ךא ,וינכוס םע םיבוט

 32 ל בקל  םוקמ  ןיא  יכ  –  תוקפסמ  היקנ  אלש  –  הנקסמ  ללכל  יתעגהו  ,ינפבש  תויארה  תא  יתלקש .17

 33 ונוצר  ןיינעלו  ורובע  ויגציימ  תוליעפ  ןיינעל  ןמאמה  תודע  תונכמ  יתמשרתה  .הצובקה  תנעט  תא

 VVV: 34  תצובק  םע  ןמאמה  תורשקתהב  אוצמל  ןתינ  וז  תודעל  קוזיח  .ןמאי  התוא  הצובק  רתאל

 35  יפ  לע  ול  םלושש   תיסחי  דואמ  הובגה  םוכ סה  תינש  ,וז  הצובק  םע  תורשקתהה  םצע  ,תישאר

 36  י נ ושאר  דואמ)  בלש   ותואב תאצמנש  הצובקב   רבודמש הדבועה  ,תישיל שו  ו ז  הצ ובק  םע  םכסהה
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 1 ק ר  אל  יכ  םידיעמ  םירבדה  .ןמאמל  חנ  אל  יפרגואיג  םוקימבו  הגילב  ןורחאה  םוקמב  (םנמא

 2 ,הב םייפסכה ויאנת תא םסקמל הסינ ףאש אלא ,ירשפאה םדקהב הצובק רתאל ץמאמ השעש

 3  דוע  .רשפאה  לככ   ןט ק  היהי  ביבא  לת  לעופה   ת ובחל  וז  הצובקב  לבקיש   ר כשה  ןיב  שרפההש  ידכ

 4  ט רפב  ,הריבס-י תלב  הנניא  הצובק  רתאל   ידכ  םישדוח  יצחו  העב רא  לש  הפוקתש  רמאי

 5  י בגל  לודג  תואדו רסוח  ר צי  הנורוקה  תפיגמ רבש מו  הכראוה  19/20  תנ וע  י כ  ןובשחב  םיחקולשכ

 6 .20/21 תנוע

 7  ד ואמ  תקזחתמ  וז  ה פוקתב  תוילאיצנטופ  ת וצובק  ם ע  םיעגמ  רבדב   ן מאמה  תו דע  יכ  ןייוצי .18

 8 תנוע  תליחתב  רכ ש  ןמאמל  המליש  אל  הצובקה  עודמ  AAA  רמ  לאשנשכ  :AAA  רמ  לש  ותודעמ

 9  , לוקוטורפל  17  -  16  ' מע)  AAA  רמ  הנוע   ,תאז  ת ושעל  תבייוחמ  א יהש   הל  עודישכ  ,20/21

 10   :(רוקמב אל השגדהה

 11 ב וצק  םכסהל  םיבייוחמ  ונחנא  ,הטושפ  דואמ  דואמ  ונלש  היגטרטסאה

 12  , תובוח  םג  (עבות)ל  שי   .ותוא  םלשל  אל  םינווכתמ   אל  ונחנאו  (עבותה)  לומ

 13  ל כ  ל ע  םיעמוש  ונחנאש כ  . תובוח  ינימ  ל כ  ול  שי   ,קזנה  ת נטקה  תבוח  שי

 14  ל ש   ןיינע  הז  (עבותה)ש   םיעדוי  ונחנאו  םילהנתמ ש  םינתמו  םיאשמ  ינימ

 15 "..... ,ה צובק אצמי אוהש דע ןמז

 16  ן מ אמה  ןיב  "םי נתמו  םיא שמ"  םויק  לע  (ת וחפה  לכל)   תועומש  ויה  י כ  דיעמ  AAA  רמ  ,ןכ  םא

 17  .בייחמ םכסה ל הרהמב ולישבי יכ העיד יה לובג לע הווקת הצובקב  ועטנש ,תורחא תוצובקל

 18 ,ןמאמה  תודע  לש  יתייארה  לקשמב  תעגופ  ןקחשה  יגציימ  תדעה-יא  ,הצובקה  תנעטכ  ,ןכא .19

 19 ן מאמהש  ךרוצה  ידכ  חכוה  אל  יכ  הנקסמ  ללכל  איבהל  ידכ  ךכב  היה  תורחא  תוביסנב  יכ  ןכתיו

 20  ד עה  תודעב  םדוה דה  ר ומאכו  , הז  קיתב  ואב והש  תויא רה  לולכממ  ;הצ ובקה  י קזנ  תנטקהל  לעפ

 21  ר תאל  ידכ  (תוח פה  ל כל)  ר יבס  ןפואב  לע פ  ןמאמה ש  הנקסמ  ללכל   יתעגה  , הצובקה  םעטמ

 22    .תיפולח הצובק

 23   .20/21 תנוע ןיגב אלמ  יוציפ עיגמ עבותל ,ןכ םא .20

 24 

 25 12/02 תנועל עבו קה רכשהמ %03 תתחפה

 26  ו רכשש  ירה  ,20/21  ת נועב  ד ובעל  ךישממ  ה יהו  ר טופמ  ה יה  אל  ןמאמ ה  ם א  יכ  ת נעוט  הצובקה .21

 27 תא  ףקשל  ךירצ  וז  הנוע  רובע  ול  םלתשהל  ךירצש  יוציפה  ,ןכיפל  ;30%  לש  רועישב  תחפומ  היה

 28  ,ןב ומכו)  דבלב  ו רכשמ   70%  ל ש  רועישב  ר כש  ד ספה  ר מוא  הווה  ,לע ופב  ו ל  םרג נ  היהש  קזנה

 VVV).   29ב רכת שהש םימוכסה תתחפהב

 30  ב צמהמ  הבייחתה   ר שא  , וזכ  התחפהל  ומי כסה  יעוצ קמה  תווצהו  ה ינקחש  ,הצובקה  תנעטל

 31  ל ש   הכימת  יפסכ   תקולחל  ם ינחבמהמו  הנו רוק  תפיגמ   בקע  הצובקה  ה עלקנ  ול   השקה  ילכלכה

 32  ם ויב  טרופסהו  תוברתה  רש  י"ע  ונקתוהש  ("הכימתה  ינחבמ"  :ןלהל)   טרופסהו  תוברתה  דרשמ

 33 ף יעסב  םיבוקנה  ףסה  יאנת  םימייקתמ  הצובקב  םא  ,םהב  העבקנש  "ןוחטבה  תשר"ו  29.10.20

 34 .םהל 5
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 1 התיה  הצובקה  , אל  םא  םגו  ,הזכ  רועישב  התחפהל  םיכסהל  רומא  היה  ןמאמה  ףאש  ןאכמ

 2  .ורכשב  וזכ התחפה עצבל תיאשר

 3 ט רפא  ;הצובקה  תדמע  תא  לבקל  םוקמ  ןיאש  הנקסמ  ללכל  יתעגהו  םידדצה  תונעט  תא  יתנחב .22

 4 .ילוקיש תא

 5  י נ ויע  סיסב  הגיצ ה  אל  ה צובקה  :תיללכ  רכ ש  תתחפה  ב קע  יוציפה  תי חפהל  י אשר  דיבעמ  םאה .23

 6 יופכו  םדקומ  םויס  ןיגב  דבועל  עיגמה  יוציפה  הבוג  תא  ןוחבל  שי  םהיפל  תיטפשמ  אתכמסאו

 7  ת לבק  .(קזנה  תנט קה   ןיינעל  טעמל)  הדובעה   ת קספה  דעומב  אלש  ,הב וצק  הפוקתל  םכסה  לש

 8 תרתי  ןיגב  דבועל  עיגמה  יוציפה  םולשת  תייחד  לש  הקיטקרפל  המכסה  העמשמ  הצובקה  תנעט

 9  ל ולכמ  תא  ןוחבל   ד יבעמה  ידיב  קפיס  הי היש  ידכ  ,וז  הפוקת  םות ל  דע  הבוצקה  הפוקתה

 10  ,וירוטיפ  דעומב  תשבגתמ  יוציפל  דבועה  תו כז  ,יתנבהל  .יוציפה  תתחפ ה  "תוקידצמה"  תוביסנה

 11 ק יספהל  רחבש  אוה  דיבעמה  .ךכמ  בייחתמ ה  יוציפה  תא  ידיימ  ןפוא ב  ול  םלשל  דיבעמה  לעו

 12 :תויורשפא  יתש   דיבעמה  ינפב  .ךכמ  תובייחתמה  תואצותב  תאשל  וילעו  דבועה  םע  תורשקתהה

 13  עצבי  ,רכשב  תות ח פהל  יאכז  היהיש  לככו   הבוצקה  הפוקתה  םות  דע   דבועה  קיסעי  ,הצור

 14  י כ  םא)  אלמה  רכ ש ה  םולשתב  בייוחמ  היהי   ז או  דבועה  תקסעה  קיספ י  ,הצור  ;הלאכ  תותחפה

 15  ד ו מעל  ידכ  .(קזנ ה  תנטקהל   לטנהמ  תעבונה   ה תחפהל  -  ךכל  תוביסנה  ומיי קתנ  םא  –  יאכז  היהי

 16  ר חאלש  הפוקתב   ה לוע  םידב ועה  רכש  הב  ה זטופיה  ת ולעהל  ןתינ  ,הצ ובקה  ןו עיט  תויתיעב  לע

 17 ד יבעמהש  וא  ,לדגומה  רכשה  הבוגב  דומעיש  יוציפל  דבועה  יאכז  היהי  זא  םאה  :דבועה  ירוטיפ

 18   .אל ותו אה ,םכסהה ר כשל יאכז דבועה יכ ןעטי

 19  ידכ  וב  שיש  יתיי אר  סיסב  םושמ  הצובקה  תויארב  יתאצמ  אל  ןיידע  ,יתשיגב  ינא  העוט  םא  םג .24

 20   .היתונעט תא לבקל

ל באמור  אין  של   ןלהאדגיש:  העובדתית  טענתה  מתקבלת  היתה  שאם  כך  על  להצביע   21כדי 

 22למאמן; המשמעות המשפטית של טענה זו   הקבוצה, הרי שהיתה רשאי להפחית הפיצוי המגיע

 23 בפסק בוררות זה.  הינה עניין מורכב כשלעצמו, שאינני מתייחס אליו כלל

 24את כספי "רשת , כדי לקבל  הכימתה  ינחבמל  ()א(6)5ן  על פי סעיף קט  :"ןוחטבה  תשר"ל  רשא .25

בעונות   להפחית  הקבוצה  על  של    21/22-ו  20/21הבטחון",  החודשית   20%שיעור   25מההוצאה 

 26, בתקופה שמיום  ("רכשה  תואצוה")  הממוצעת בגין שכר שחקנים, מאמנים ומעטפת מקצועית

 27 .   1.3.20ליום  ועד 1.8.18

 28  החינה  אל  הצו בקהש  ירה  ,30%  אלו  20%  לש  התחפהב  םיבקונ  ם ינחבמהש  הדבועל  רבעמ

 29 התחפה  הניה  ,רומאה  ףסה  יאנתב  הדימעל  הדיחיה  ךרדה  יכ  הלוע  הנממ  תיתייאר  תיתשת

 30  ן ותנ  לכ  הצובקה  הגיצה  אל  יללכה  ןועיטל  ר בעמ  ,השעמל  .ןמאמה  רכש ב  (רחא  וא  הזכ  רועישב)

 31 לע  דומלל  ןתינ  ונממ  20/21  תנועב  (הכימתה  ינחבמב  םתרדגהכ)  "רכשה  תואצוה"  תא  טרפמה

 32 ר ורב  .תואיצמה  תבייוחמ  התיה  ןמאמה  רכש  תתחפהש  קיסהל  ןתינש  ךכ  ,הצובקה  יצוליא

 33 ד סל  הסינכ  לש  הטושפ  אל  המישמ  הבצינ  –  תורחאה  תוצובקה  ינפב  ומכ  –  הצובקה  ינפבש

 34 תושעל ךרדה יכ היאר תווהל ידכ ךכב יד ןיא ןיידע ךא ,הכימתה ינחבמב עבקנש רכשה תתחפה

 35  י בחור  ץוציק"  ת ושעל  שי  יכ  AAA  רמ  תנע ט  .ןמאמל  עיגמה  יוציפה  ת תחפה  ךרד  לע  הניה  ןכ

 36 .החכוה אל  הרקמ לכבו ,ידימ תינטשפ  הנעט הניה ,(לוקוטורפל  15 'מע) "30% לש רועישב
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 1  לטנה  תא  המירה   אל  הצובקה  :%03  לש  התחפהל  יעוצקמה  תווצה ו  םינקחשה  לש  המכסה .26

 2  .םרכ שמ %03 לש התחפהל ןמא מהו הינקחש לכ ומיכסה  לעופב יכ התנעט תחכוהל

 3 ל ש  רועישל  השו לש)  םרכשב  התחפהל  ומיכ סה  םינקחש  השיש  ,AAA  רמ  לש  ותודעמ  הלעש  יפכ

 4  ר סמ  AAA  רמ  .( 56%  לש   רועישל  (שדוחמ  ם כסה  ת רגסמב)  דחאו  31%  לש  רועישל  םיינש  ,20%

 5 שיש  ןכתי ךא ,19/20 תנועמ ןודעומב וכישמהש הלא םניה םירומאה םינקחשה תששש ותודעב

 6  ד י עה  AAA  רמ  ;םהיבגל  ט וריפ  ן תינ  אלו  ן ודעומב  ו כישמהש  םיפסונ  םיינש  ו א  ד חא  ןקחש  דוע

 7 ו [נ]לש  םינקחשה   בור  ,[19/20]  תמדוקה  הנועהמ  םיזוח  וכישמהש  םינקחש  טעמ  ונל  שי"ש

 8 תפוקת  ךותב  רבכ   םיזוח  ושע  טושפ  םה  .ץצקל  ךירצ  אל  זא  ,םישדח  םינקחש  םינקחש  הז

 9  ה י הש  םכסה  יפ  לע  ק חשל  ך ישמהש  דחא  ן קחשש  ות ודע  ךשמהב  .(לוק וטורפל  9  'מע)  "הנורוקה

 10  -  9  'מע)  ותמכסה   אל ל  20%  -ב  תחפוה  ורכש ו)  והשלכ  ץוציקל  םיכסהל   ב ריס  19/20  תנועב  ףקת

 11  ןפואב  קר  םייטנ וולרש)  עבותה  תא  ףילחה ש  ןמאמה  יבגל  םינותנ  ור סמנ  ןכ  .((לוקוטורפל  10

פירט   AAAמר    . (התחפהל  ליבקמב  םכ סוהש  הז  ן מאמ  תבוטל  ם כסהב  י וניש  רואל  ,יקלח  12  לא 

 13 ןכ  .השחקנים החדשים  לפרוטוקול(  11)עמ'    15בתצהירו או בעדותו את התנאים הכספיים של  

 14  ה שעמל  הניהו  הצ ובקב  ילאיצנופה  ןקחשה  לש  המורתב  םג  יולת  יוציפ ה  רועישש  AAA  רמ  דיעה

 15 .(לוקוטורפל 14 – 12 'מע) ןתמו אשמ תייולת

 16  י בגל  טוריפ  לכ  אבוה  אל  :רתויב  תיקלח   הנומת  הניה  הצובקה  ה גיצהש   הנומתה  ,ןכ  םא

 17 ה שירדה  םא  םיע דוי  ונניאו)  הצובקב  וכישמה  אלו  20/21  תנועל  ףקת  הזוח  םהל  היהש  םינקחש

 18 הלא  יבגל  תיקלח   תוסחייתה  האבוה  הארנ ה  לככ  ,(םהילוקישב  יזכרמ   ביכר  התיה  אל  התחפהל

 19 ,ףסונב  .התחפהל  םיכסה  אל  דחא  ןקחשש  ררבתהו  (ורכזנש  םינקחשה  תשש  דבלמ)  וראשנש

 20  ן פואב  הזמ  ךומנ   רועיש  א לא  ,30%  לש  יבח ורו  עו בק  רועיש  ונניא  הת חפהה   רועיש  יכ  ררבתה

 21  םירחא  םיאנתב  יונ יש  וזכ  המכסהל  הוולת מ   תחא  אלו  עציה/שוקיב   י פ  לע  עבקנש  ,יתועמשמ

 22  ת ת חפהב  תעבתנ ב  יזוחה  ו רכש  וניה  ןמאמה   לש  " קושה  ריחמ"  וליאכ   הנעטה  ם ג  .םכסהה  לש

 23 10%  -כב  ךומנ  השדחה  ותצובקב  ורכש  :התיווהכ  תואיצמה  םע  דחא  הנקב  הלוע  הנניא  30%

 24  י ווש  תדירי"ל  תנ  ח  במ  היצקידניא  הווהמ  א לש  רבד  ,תעבתנה  םע  םכ סהה  יפ  לע  ורכשמ  דבלב

 25 . ןמאמה לש "קושה

 26  ה תחפה  יבגל  ןתמ ו  אשמ  ומיע  להנל  התסינ   אלו  ןמאמל  התנפ  אל  הצ ובקה  :ךרוצהמ  הלעמלו .27

 27  ת רגסמב  דמעש  ךכ ב  ב ל  םות  ר סוחב  לעפ  ןמא מה  י כ  עובקל  ן תינ  אל  ךכ יפל  . יוציפה  לש  תמכסומ

 28 . יוציפה אולמ תל בקל ותוכז לע וז תוררוב

למאמן .28 המגיע  העבודה   29  ה ננ יא  הצובקה  י כ  ה נקסמ  ל לכל  יתעגה  , ליעל  רומא ה  רואל  :שכר 

 30  י פ  לע  יזוחה  רכש ה  ת א  אלא  20/21  תנועב  ורכש  ןיגב  ןמאמל  עיגמה  י וציפהמ  תיחפהל  תיאשר

ברו  265,800סך  בפרש  הב  רב ודמה  .VVV  םע  םכסהה בהסכם  ש"ח  הנקוב  השכר  בין   31  -טו, 

 32 ש"ח. VVV – 382,200לבין שכרו על פי הסכם עם  -ש"ח  648,000

 33 

 34 ב כרו הריד תקזחא רובע םי מולשתו םיינויסנפ םיאנת
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 1  ו ד בועל  םלשל  די בעמ  לעש  תוינויסנפה  תוש רפהה  םג  ול  םיעיגמ  ,רכש ל  ףסונב  יכ  ןעוט  ןמאמה .29

 2 הנניא  יכ  הימוכיסב  תנעוט  הצובקה  .בכרו  הריד  תקזחא  רובע  םכסהב  ועבקנש  םימולשתה  ןכו

 3 ,התדמע  תא  הצובקה  תטרפמ  אל  תוינויסנפה  תושרפהה  ןיינעל  :הלא  םיביכר  ןמאמל  תבייח

 4 ם אש  ,םיוולינ  ם יאנת  רובע  םולשתב  רבוד מהש  תנעוט  הצובקה  בכר הו  הרידה  ןיינעלש  דועב

 5  יל  תארנ  ,הז  ןורחא  ןיינעל  .םמולשתב  ביי ח  אוה  ןיא  ,דבועהמ  תוריש   תלבק  לע  רתוומ  דיבעמ

 6  ת א  עצבל  ןמאמל   רשפ אל  ידכ  (רקיעב  םא  ידו)  ו דעונ  הרידהו  בכרה  ת קזחא  :הצובקה  תדמע

 7  ם ימולשתב  תאש למ  הרוטפ  איה  ,הצובקל   ןהשלכ  םיתוריש  ןתיל  ב ייוחמ  ונניאשמ  .ודיקפת

 8 ך רענש  הרשפה  רדסהבש  ךכמ  תקזחתמ  תואצוה  רזחה  רובע  םולשתב  רבודמהש  יתעד  .הלא

 9  י וציפה  םוכסל  ף סונב  , הלא  תואצוהב  תאש ל  הצובק ה  תובח  תרכזנ  א ל  19/20  תנוע  תרתי  יבגל

 10 הלא  םימולשת  ותניחבמ  םג  יכ  ןאכמ  הלו ע  ךא  ,ןמאמה  תא  בייחמ  ונניא  הז  רדסה  .םכסוהש

 11  ר בודמש  ןוויכמ  , ךכ יפל  .ןמאמכ  לעופב  ותד ובעמ  בייחתמש  םולשת  לש  קהבומ  ןווג  םיאשונ

 12  .ןרזחה רת ייתמ תואצוהה תורתייתמ שמ ירה ,תואצוה רזחהב

 13  רבודמה  .תוינויסנ פה  תושרפהב  דיבעמה  קל ח  יבגל  ןמאמה  תדמע  תא   לבקל  שי  ,תאז  תמועל

 14 לע  םא  ןיבו  דיבע מ–דבוע  יסחי  םימייקתמ  םא  ןיב  ,ורכשל  ףסונב  לב קל  יאכז  דבועש  םולשתב

 15 ךירצ  אל  דבועה   ;ותדובע  לש  תמדקומ  ה קספה  ןיגב  דבועה  תוצפל   הבוחה  תלטומ  דיבעמה

 16  רועישב  תאשל  הצ ובקה  לע  ,ךכיפל  .ויתורי שב  ד וע  ןיינועמ  ונניאש  טיל ח ה  דיבעמהש  ךכמ  עגפהל

 17 33,225  לש  ךס  לע   דמועה  םוכסב  ,ןמאמל  רו מאכ  עיגמש  ח"ש  265,800  ךסב  רכשהמ  12.5%  לש

 18  .ח"ש

 19 

 20 02/91 תנוע ןיגב זוזיק

 21 13,000  לש  ךסה  תתחפהב)  ח"ש  67,000  ךסב  הרשפה  םכסה  יפ  לע  יוציפה  יכ  תנעוט  הצובקה .30

 22  לע  דמוע  שדוח  ל כ  ר ובע  יוציפהש  ךכ  ,םישד ו ח  6  רובע  םולשת  ףקשמ  ( רבמבונ  שדוח  רובע  ח"ש

 23  ,הנורוקה  תפוקת ב  וללכנ  וז  הפוקת  ךותמ  םישדוח  עברא  ,הצובקה  ת נעטל  .ח"ש  9,000  לש  ךס

 24  ן מאמה לע יכ הצ ובקה תנעוט ךכיפל .םרכש מ 30% לש התחפהל הינמאמו הינקחש ומיכסה הב

 25 . רתיב םלושש ח"ש  27,000 לש ךס הל בישהל

 26  ת עברא  תפוקת"ב   הנווכה  , הארנה  לככ  ;ר ומאה  ם וכסה  בשוח  דצי כ  ה ריבסה  אל  הצובקה .31

 27 םע  המכסה  הגש וה  יכ  ןעטנ  םהיבגל  ,2020  תנשב  ינויו  יאמ  ,לירפא  ,ץרמ  םישדוחל  ,"םישדוחה

 28  ה ת חפהה  עודמ  ר אוב  א ל  , ךכל  רבעמ  .(םינ וש  םירוע ישב)  רכש  תתחפ ה  לע  ן מאמהו  םינקחשה

 29 ןיגב  ןמאמהמ  תיחפהל  שי  עודמ  ןעטנ  אל  םג  .שדוחל  (וטנ)  ח"ש  6,750  לש  ךס  לע  דומעל  הכירצ

 30 דע")  הרשפה  םכ סה  יפ  לע  יוציפ  םלוש  הניגב  הפוקתב  ללכנ  אל  ,רומאכש  ,2020  ילוי  שדוח

31.5.20"). 31 

 32  ר ועיש  וניהש)  ח"ש   10,800  ל ש  ךס  לע  דמוע  ר זחה/זוזיקה  םוכסש  ןעטנ   העיבתה  בתכב  יכ  ןייוצי

 33  .(הרשפה  םכסה  יפ  לע  םישדוח  4  רובע  םול שת  הרואכל  וניהש  ,ח"ש  24,000  לש  ךסמ  30%  לש

 34 ה ארנ  .רבסה  ךכל   ןתינש  ילבמ  ,טפשמה  םד קב  ח"ש  27,000  לש  ךסל  ןקות  רזחה/וזיקה  םוכס

 35 הנעטה  לע  הצובקה  תרזוח  הימוכיסב  ןכש  ,םישדוח  3  רובע  םולשתה  אולמל  הנווכה  ןיאש

 36 .הנ ורוקה ישדוח תעברא ןיגב  התחפה ףקשמ םוכסהש



8 

 

 

 1  ת פ וקת"ב  30%  תתחפה  ן יינעל  תיתייאר  תיתשת  ה תיהו  בישחתב  רדס  ה שענ  ה יה  םא  םגו .32

 2מר ש  רחאל  טרפ בו  ,הצובקה  תא  תדבכמ  ה נעטה  לע  הדימע  םא  יני עב  לודג  קפס  ,"הנורוקה

AAA  3נפש )ולא בשכר(, לא היה מקום    גמתשהמדובר בפיצוי עבור עו  אישר בחקירתו כי מכיוון 

 4  .(6 -5 תורוש  ,לוקוטורפל 39 'מע) ת ממנו הפחתה כלשהיאיחלהפ

 5  ,31.5.20  םויל  דע ש  הפוקתה  יבגל  םידדצה   ן יבש  תוקולחמה  תא  םי יס ל  דעונ  הרשפה  םכסה

 6 ו ללכנ  הלאו  םינוכיסהו  םייוכיסה  תא  ומצעל  רחמת  דצ  לכ  .וז  הפוקת  ךלהמב  הרקי  רשא  הרקי

 7  ע יגהש  ישדוחה  ר כשהש  ךכ  לע  עיבצנ  םא  יד   .םכסהה   יאנת  רתיבו  וילע   ם כסוהש  יוציפה  םוכסב

 8  ו ליאו  ,(םכסהל  אפ יס  4.2.1.1  ףיעס)  ח"ש  29,000  -כ  לש  וטנ  ךס  לע  דמ ע  םכסהה  יפ  לע  ןמאמל

 9 , וז  ףא  וז  אל  .דבלב  ח"ש  9,000  לש  ךס  לע  דמוע  הרשפה  םכסה  יפ  לע  "ישדוחה  יוציפה"

 10 היתונעטו  ,הנורוקה  תפוקת  לש  תמא  ןמזב  הרשפה  םכסהב  בוקנה  םוכסה  תא  המליש  הצובקה

 11  סיסבה  והמ  הימו כיסב  הריבסה  אל  הצובק ה  .הנגהה  בתכ  תשגה  דע ומב  קר  ולעוה  התחפהל

 12 איהש  ךות  ,העציב  ותואו  המתח  וילע  םכסהמ  הב  רוזחל  תיאשר  הניה  יכ  התרבסל  יטפשמה

 13 ,דחא  םולשתב  ם לושי  יוציפה  םוכס  יכ  עבק   אל  םכסהה  .הנורוק  תפג מ  תוכלשהל  בטיה  תעדומ

 14 ה דמע  םא  םג  .ה פיגמה  תוכלשה  תורורב  ו יה  רבכש  רחאל  המלוש  ות יצחמו  סרפנ  אוהש  אלא

 15 . הילע  הרתיו  םימולשתה  עוציבבש  ירה  –  תאז  עובקלמ  קוחר  ינאו  -  יהשלכ  הנעט  הצובקל

 16 ם ירשפאמ  םיזוחה   יניד  םא  אלא  ,םפקותב  ריאשהל  שי  ועצובו  ודבוכש   םיזוחו  דבכל  שי  םיזוח

 17 ת יטפשמה  הליעה  המ  הריבסה  אלו  יטפשמה  רושימב  המצע  הרגתיא  אל  הצובקה  .תרחא

 18   .וז הנעט תוחדל שי  :םאתהב האצותהו ,דבעי דב הבשהב התוא הכזמה

 19 

 20  רכש תנלהו  ינוממ אל קזנ ןיגב יוציפ

 21  איה  המכו  םא  ת עדל  ידכ  ,הנועה  םותל  דע   ןיתמהל  הילע  היפל  הצוב קה  תדמע  תא  לבקל  ןיא .33

 22  ו לו  ול  םלשל  ןמא מה  תשירד/תשקבל  תונעה ל  ה כירצ  התיה  הצובקה  ,ת וחפה  לכל  .ןמאמל  הבח

 23 הדמעו  ןכ  התשע  א לשמ  .VVV  םע  ותורשקתה  ינפלש  םישדוח  םתואב  ,ורכש  ןיגב  יוציפהמ  קלח

 24 םלשל  הילעש  עבק נ  םוי  לש  ופוסבו  ,ותייחמל  והשלכ  םוכס  ול  םלשל   תבייח  הנניאש  התעד  לע

 25  ןכו  ול  המרגנש  שפ נה תמגוע  ןיגב  ןמאמה  תו צפ ל  הילעש  ירה  ,(רתיה  ןי ב)   וז  הפוקת  רובע  ןמאמל

 26 ח"ש  1,500  לש  ךס  לע  יוציפה  דמעומ  ןיינעה  תוביסנב  .םולשתה  תי יחד  ןיגב  יוציפ  ול  םלשל

 27 .ח"ש  6,750 לש ךסב ללוכ יוציפ  םוכס רמוא הווה ,שדוחל

 28 העיבתה  בתכב  רכזנ  אל  הז  ןיינע  .בוטה  ומשב  העיגפ  המרגנ  יכ  ןעטנ  ןמאמה  ימוכיסב  יכ  ןייוצי .34

 29 .הז קזנ שאר ב יוציפל הנעטה תחדנ ךכ יפלו ,חכוה אל ןפוא לכבו

 30 

 31 יבי טרפואה קלחה –' גפרק 

 32 : םיאבה םימוכסה תא  ןקחשתשלם ל הצובקה .35

 33הקבוצה תנכה את כל תשלומי החובה החלים    ; ש"ח ברוטו בגין שכר  265,800סך של   35.1

 34 .את כל המסמכים המעידים על כך וותמציא ל ןמאמבגין תשלום הסכום האמור ל

 35 ה צובקל   ןמאמה  עידוי  19.6.21  םויל  דע  ;תוילאיצוס  תושרפה   ןיגב  ח"ש  33,225  לש  ךס 35.2

 36 תושרפהה   יפסכ  םידקפומ  םהב  ם יפוגל  רבעוי  רומאה  םוכ סהש  ןיינועמ  אוה  םאה
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 1  יפ  לע  לעפת  הצובקה  .וידיל  םלושי  רומאה  םוכסהש  ןיינועמ  אוהש  וא  ולש  תוינויסנפה

 2 ר ומאה  ם וכסה  םולשת  לע  העדו הכ  רבדה  בשחי  ,העדוה  רדעהבו  ןמאמה  תעדוה

 3 .ןמאמל

 4   .םיינוממ אל םיקז נ ןיגב ח"ש 6,750 לש ךס 35.3

 5  18,000וכן סך של  זר הוצאות הבוררות  חש"ח כה   2,500תשלם לתובע סך של    קבוצה בנוסף, ה .36

דין.   עורך  טרחת  כשכר  מע"מ  בתוספת  ב  יכ  ן ייוציש"ח  התחשבתי  ההוצאות   6  ר סוחבפסיקת 

 7 הנזק. ן בסוגיית הקטנתלעניין הפירוט העובדתי והטיעו

 8  ם ימוכס  ואשי  ,ן כ  א ל  םא  .29.6.21  םויל  דע   ומלושי לעיל    36  -ו  35הסכומים הנקובים בסעיפים   .37

 9   .לום בפועלצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק זה ועד לתשהפרשי ה הלא

 10 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן:  11,000שכר טרחת הבורר בסך של  .38

 11 שולם מהפיקדון.  ש"ח בתוספת מע"מ 750סך של  -

 12 –ישא בסכום זה  ןמאמ. היה והקבוצהישולם על ידי הש"ח בתוספת מע"מ  10,250סך של  -

 13שאם לא כן ישא  ,29.6.21האמור עד ליום  את הסכום קבוצהה תשיב לו  -כולו או חלקו 

 14 בוררות זה ועד לתשלום בפועל. -הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק

 15 

 16 

 17 . 9.6.21ניתן היום, 

 18 

    19 

                                                                       _________ _____________ ___ 20 

 21 "דוע ,------------                                                                         

 22   בורר                            

------------------------------- 23 


