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 5 --------------- :התובע

 6 -----------ע"י ב"כ עוה"ד 

 7    ,-----------רחוב 

-------------- 8 

 9 

 10 -  גדנ -

 11 

 12 ------------------ :תעבתהנ

 13 -------------ע"י ב"כ עוה"ד   

 14 ,   ----------רחוב 

--------------- 15 

 16 

 17 ת ורר וב קס פ

 18 

 19 א ובמ - 'א קרפ

 20 . לגרודכ ןקחש וניה עבותה .1

 21 . לעה תגילב תקחשמה הצ ובק  הניה (ZZZ) תעבתנה .2

 22  .20/21 תנוע םותל דע ,תונוע י צחו עבראל םכסהב 23.1.17 םויב ורשקתה םידדצה .3

 23 ם יאנתל  הרקיעב   תסחייתמה  תפסות  הפר וצ  ול  ,םינקחשה  םכסה  יפ  לע  הניה  תורשקתהה .4

 24 ,ח"ש  38,792  ךס ב  ישדוח  רכש  ןקחשל  םל של  הצובקה  הבייחתה  20/21  תנוע  ןיגב  .םייפסכה

 25 . הנועה לכל וטורב  ח"ש 426,712 לש ךס לכה ך סבו ,םישדוח 11 -ל תאזו

 26  ם ייוניש  יבגל  תו מכסהל  ועיג ה  םידדצה  ;הנ ורוקה  ת פיגמ  הצרפ  19/20  ת נוע  םות   תארקל  ,עודיכ .5

 27  ה לא  תומכסה  י פ  ל ע  וגהנ  םידדצה  .דבל ב  19/20  ת נוע  תרתיל  םי סחייתמה  ןקחשה  רכשב

 28 . ךכל רבעמ טרפל םעט ןי אש ךכ (ןקחשה ריהצתל 'ג  חפסנ ,"ןקתמה חפסנה")

 29 :20/21  תנועב  ו רכש  םולשתל  םיוותמ  ינש   ול  העיצהו  ןקחשל  הצוב קה  התנפ  ,15.6.20  םויב .6

 30  ל ש   הוותמו  ירוק מה  םיקנעמו  תוימרפ  תפ סותב  ךא  ירוקמה  23%  ץ וציק  ותועמשמש  הוותמ

 31  . (AAA  רמ  ריהצת ל  22  -ו  21  םיפיעס)  ירוק מה  ו רכשמ  20%  לש  ץוצי ק  ו תועמשמש  עובק  רכש

 32  ך פה  הקסעה  םכ סה"  י כ  הצובקל  רורב  היה   ן כש  ןקחשל  ועצוה  הלא  םיוותימ  ,הצובקה  תנעטל

 33  םי דדצה  ןיב  ויל ע  ם כסוהש  ה ממ  ידוסי  ןפו אב  ה נוש  ו עוציב  תורשפא  ה רקמ  ל כבו  ירשפא-יתלבל

 34 ינקחש  רתיל  וע צוה  תומוד  תועצה  יכ  ןי יוצי  .(רומאה  ריהצתל  20  ףיעס)  "ותמיתח  דעומב

 35  .י נשל דחאמ םינוש התחפה  ירועישב יכ םא ,הצובקה

 36 .הצובקה  תיינפל ביגה אל ןקחשה
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 1 םכסה  לוכיס  ,ןויל ע  חכ  לשב  תוביסנ  יוניש  לע  העדוה"ב  ןקחשל  הצובקה  התנפ  13.7.20  םויב .7

 2  ן קחשל  הצובקה  ה עידומ  ו ז  הינפב  ."שדח   הק סעה  םכסהל  העצה ו  20/21  תנועל  הקסעה

 3 :ןמקלדכ

 4 ל כבו  ירשפא  י תלב  אוה  20/21  ת נועל  ךתקסעה  םכס ה  , הנורוקה  רבשמ  לשב .3

 5 רב דהו  ,וניניב  וילע  םכסוהש   הממ  ידוסי  ןפואב  הנוש   ועוציב  תורשפא  הרקמ

 6 י פ  לע  ,20/20  םיקחשמה  תנ ועל  ךתקסעה  םכסה  תא  לכסמה  ןוילע  חכ  הווהמ

 7 .ןידה

 8 ם י נוכנ  ו נא  ,20/21  תנועל  וני ניב  תורשקתהה  ךישמהל   תנמ  ל עו  ,תאז  םע  דחי  .4

 9 ך ס  לע  ,לבקת  םתוא  םימוכס ה  ודמעי  ויפ  לע  ,שדח  ה קסעה  םכסה  ךל  עיצהל

 10 תנ ועו  הדימבו  ,ךתקסעה  ם כסהב  םיבוקנה  םימו כס המ  40%  -ל  הוושה

 11 יוני ש  ל ע  ך תיא  ןודל  םינכו מ  הי הנ  ,הליגרה  התנוכ תמל  ר וזחת  םיקחשמה

 12  .הז ץוציקב

 13  ה עצהשא ומתן.  טרם משלוח הודעת הפיטורים לא פנתה הקבוצה לשחקן והציעה לו לקיים מ  .5

 14  ןקחשה  לע  תלבו קמ  התיה  אל  60%  -ב  ת חפומ  רכשב  תורשקתהל   הצובקה  לש  תיפולחה

ולא    ;עומישל  ן מוזש  ילבמ  ,רתלאל  וירוט יפ  היה  רבדה  תועמשמו מהקבוצה,  שוחרר   15השחקן 

 16 .20/21גין עונת כלשהו בשולם לו סכום 

 17  הז  הרקמב  םגשכ , הצובקב  םיפסונ  םינקחשל   ה חלשנ  13.7.20  םוימ  הצ ובק ה  תעדוה  םגש  ןייוצי .6

 18 .ןקחש ל ןקחשמ הנוש יזוחה רכש המ עצומה רכשה רועיש

 19  ה י צפוא  YYY  -מ  ה צובקלשכ  ,הנש  לש  הפוק תל YYY   תצובק  םע  ןקחש ה  רשקתה  28.7.21  םויב .7

 20  .וטורב ח"ש  340,000 לש ךס לע דמעוה  29/21 תנועל ורכש .תפסו נ הנועל םכסהה ךיראהל

 21  ם וי ב  שיגה  ןקחשה   ,וז  ה ינפל  ה נעמ  לכ  לבקת ה  א לשמ  . 6.8.20  םויב  הע רתה  בתכמ ב  הנפ  ןקחשה .8

 22  :םיאבה  םידעסה םיעבתנ הב ,הצו בקה דגנכ העיבת 17.8.21

 23  (ח"ש 426,712) 20/21 תנועל יזוחה  רכשה ןיב שרפהה אולמ 7.1

 24 תצו בקב רכתשהל רומא ןקחש ה ותוא םוכסה תתחפהב

 YYY  (340,000 ח"ש) :  ---------------------------------------------   25 ח"ש   86,712 

 26 ם ויק-יא ןיגב תוברל ןידכ  אלש םירוטיפ ןיגב יוציפ 7.2

 27 ח"ש 116,376  -----------------------------------------------------  (תורוכשמ 3) עומיש

 28 ח" ש   21,156                            ה שפוח ימי 12 ןוידפ 7.3

 29 ח"ש      2,646                                                                                                    הארבה ימד 7.4

 30 ח "ש  50,000               םיי נוממ אל םיקזנ ןיגב יוציפ 7.5

 31 שעד התקופה  בין בגיןחיוב במלוא ההפרשות הסוציאליות,  7.6

 32 ; לפיטורים ובין לגבי השכר שיפסק בגין התקופה שלאחר הפיטורים

 33 ; רכש תנלה ייוציפ 7.7
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 1 ביכר  עבתנ  הניגב   הליעה  טוריפל  יתשקב  תו בקעב  ךא  הלחמ  ימי  ןוידפ   םג  עבת  ןקחשה  יכ  ןייוצי

 2  ו תשירד  לע  ןקח שה  רז ח  אל  וימוכיסב  .ה עיבת המ  ותקיחמ  לע  עיד והו  ןק חשה  וב  רזח  ,הז

 3 . רתייתה הז ביכרב ןוידהש  ךכ ,הארבה ימד תלבקל

 4 ה צובקה  .החדהו  האדוה  ךרד  לע  להנתי  ןוידהש  וב  עבקנו  2.9.20  םויב  ךרענ  טפשמה  םדק .9

 5 ר יהצת  שיגה  ןקח שה  .AAA  באז  רמ  ,הילעבמ  דחאו  הצובקה  ל"כנמ  לש  וריהצת  תא  השיגה

 6 .ומעטמ

 7  ת ו חכוהב  ןויד  להנ תי  אל  ו יפל  ינויד  רדסהל  םידד צה  ועיגה  ,תוחכוהב  ןוידה  ב רע  ,10.2.21  םויב .10

 8 7.2.21  םויב  ומיי קתהש  תוידגנה  תוריקחה  לוקוטורפב  ךכ  ךרוצל  וקפתסי  םידדצהו  ,הז  קיתב

 9  ת ו נעט  תוהז  רוא ל  ,תאז  . ----------  ד"וע  ר רובה  י נפב ZZZ .נ  KKK    14  –  12/02  תוררוב  קיתב

 10   .םיקיתה ינשב הצובקה

 11   .הצובקה תבושתו  ןקחשה ימוכיס ,הצובקה י מוכיס ושגוה ךכל ךשמהב

 12 . הערכהה תע עיגה

 13 . רוקמב םניא םיטוטי צב ןותחת וקב תושגדהה

 14 

 15 םידדצה תונעט ב הערכהו ןויד - 'ב קרפ

 16 

 17 הנ ורוק תפיגממ האצותכ ולו כיס בקע םכסהה לטבל תי אשר התיה הצובקה םאה

 18  י תשמ  ,הנורוק  תפ יגממ  האצותכ  תושק  העג פנ  ה ינקחשל  רכש  םלשל  ה תלוכ י  יכ  תנעוט  הצובקה .11

 19 :תוביס

 20 ,םייונמו  םיסיטרכ  תריכממ  תוסנכהמ  עבונ  (47%  -כ)  הביצקתמ  דבכנ  קלח  ,הצובקה  תנעטל -

 21 רבודמה  .היתוסנכה  לש  דואמ  תיתועמש מ  הנטקה  הניה  להקל  םיקחשמה  תריגס  תועמשמו

 22 חתנ  הווהמ  םייונמו  םיסיטרכ  תריכממ  תוסנכהה  הב  לעה  תגילב  תודיחיה  תוצובקה  תחאב

 23  תויזוחה  תויו ב יוחמב  דומעל  הילע  השק מ  ה ז  הסנכה  רוקמב  העי גפ ש  ךכ  ,ביצקתהמ  דבכנ

 24 .הלש

 25 יעוצקמה  תווצה  רובע  האצוהה  ביכר   תא  ןיטקהל  הילע  היה   יכ  הצובקה  תנעוט  ןכ -

והספורט ב  ע ובקה  רואל  ,הביצקתבש התרבות  משרד  של  תמיכה  כספי  לחלוקת   26מבחנים 

" התמיכה )להלן:  והמבחני  התרבות  שר  ע"י  שהותקנו  ביום  "(   27ו"רשת   29.10.20ספורט 

בהםה שנקבעה   28  הכימתה  ינחב מב   םיעובקה  םיקנעמה  ת לבק ל  ףסה  יאנתמ  דחא  ; בטחון" 

 29ית הממוצעת בגין שכר שחקנים, מאמנים מההוצאה החודש  20%של  ור  שיעב  התחפה  וניה

מקצועית  30תקופה ב  וז  האצוהל  תיסחי,  21/22-ו  20/21עונות  ל  הצובקה  בי צקתב  ומעטפת 

 31 ם לשל  םייפס כ  םיבאשמ  ויה  הצובקל  ם א  םגש  ןאכמ  הלוע  .1.3.20ועד ליום    1.8.18שמיום  

 32  ה י לע  היהש  יר ה  , הנורוקה  תפיגמ  תליחת   ינפל  ה לש  רכשה  תואצוה מ  80%  ל ש  רועישמ  רתוי

 33      .ןוחטבה תשר יפסכ  תלבקל תיאכז היהת אל  ,ןכ אל םאש ,ךכמ ענמהל
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 1  תוביסנ  ומייקתה   ןכש  ,םכסהה  לוטיב  לע  ן קחשל  עידוהל  תיאשר  התי ה  הצובקה  תנעטל  ,ךכיפל .12

)ל  18  ףיעסב  ותועמ ש מכ  ,םכסהה  לוכיס  לש  2-פרת חוזה(, תשל"אתרופות בשל החוק החוזים 

1970. 3 

 4 ל ע  תונעטנה  תודבועה  תא  חיכוהל  הילע  לטומה  לטנה  תא  המירה  אל   הצובקהש  ןעוט  ןקחשה .13

 5  ןפואב  םירחבנו  ם ייקלח  םינותנ  רואל  טרפב   ,הנורוק  תפיגמ  תובקעב  ילכלכה  הבצמ  ןיינעל  הדי

 6 תריכממ  תוסנכהב  התחפהה  דגנכ  תא  ןעוט  ןקחשה  ,אמגודל  ךכ  .הדי  לע  וגצוהש  יביטקלס

 7  , הצובקהמ  וכסח נש  תורכיה  תואצוהה  לו מל  ןזאל  שי  (הצובקה  הנע ט  הל)  םייונמו  םיסיטרכ

 8 ךא  ,ןקחשה  לש  הלא  תונעטב  שמממ  רתוי  שיש  דיגא  .(ןיטולחל  המלע תה  הצובקה  ונממ  ןיינע)

 9 לע  דומעלו  הפוגל  לוכיסה  תנעט  תא  ןוחבל  ןוצר  ךותמו  ןלהל  יתעגה  הילא  האצותה  רואל

 10 הדמע  התנעטל  ןהב  םייביצקתה  םיצחלה  תא  החיכוה  הצובקה  יכ  הדובע  תחנהמ  אצא  ,היאנת

 11   .20/21 תנוע תחיתפ ברע

 12 

 13  ?הצ ובקה ןיבל ןקחשה ןיב קיום ההסכם לכוס הנורוק  תפיגמ תוכלשה בקע םאה

 14  סנ וא  לשב  רוטפ"   ו תרתוכש  ,1970-של"אבשל הפרת חוזה(, ת  חוק החוזים )תרופותל  18  ףיעס .14

 15 : ןמקלדכ עבוק "לוכיס וא

שהמפ מנסיבות  תוצאה  החוזה  הפרת  לא היתה  החוזה,  כריתת  בעת   16ר, 

ה ולא  לראותן ידע  עליו  היה  ולא  ראה  שלא  או  עליהן  לדעת  עליו   17יה 

בלתי  הוא  נסיבות  באותן  החוזה  וקיום  למנען,  היה  יכול  ולא   18מראש, 

 19תהיה   או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא  אפשרי

 20 פת החוזה שהופר או לפיצויים. ההפרה עילה לאכי

 21   ,םייזוחה  ויבויחמ   רוטפ  לבקלו  ולש  חבזמ ה  ינרקב  זחאהל  שקבמה   ,הז  ףיעסמ  הלועש  יפכ

 22 :םיאנת השולש  ומייקתה יכ חיכוהל ךירצ

 23 ;די ממה שהוסכם עליו בין הצדדיםקיום ההסכם הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסו -

כריתתיבומנס   ת עבונ  םכסהה  תרפה - בעת  שהמפר,  ע  ת  היה  ולא  ידע  לא  לדעת  החוזה,   24ליו 

 25 ; עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש

 26 . ןתוא עונמל היה לוכי אל  רפמהש תוביסנב רבודמה -

 27לתי אפשרי או קיום ההסכם הוא ב  :ןושארה  יאנתה  םייקתה  יכ  הח יכוה  הצובקה  םאה  ןחבנ .15

השונ בין  עליו  שהוסכם  ממה  יסודי  באופן   28  י פכ  ;היתצקמ  א לו  הינימ  אל  ,ימעטל  .צדדיםה 

 29  הידיב  ויה  ןכש  ,ןקחשה  םע  םכסהה  תא   םייקל  הלוכי  התיה  הצ ובקה  ,תויארהמ  הלועש

 30  ם יפסכה  תא  תו נפהל  ה רחב  הצובקה  .תו יזוח ה  היתויוביוחמב  דומ על  םייפסכה  םיבאשמה

 31  הרבסש  םושמ  ,ם י רחא  םינקחשל  רכש  תבו טל  ם כסהה  תא  םייקל  הלו כי התיה  םמיע  הביצקתב

 32  ם ישדחו  םירחא  םינקחשל  ר כש  םולשתל  ה לא  ם יפסכב  שומיש  ,הצוב קל   תלעות/תולע  ןחבמבש

 33 .רתוי  הל ליעוי ,הרשקתה םמיע

 34 הצובקה  הלעפ  ד ציכ  תידגנה  ותריקחבו  ו ריהצתב  ראית  AAA  רמ  ;םירומא  םירבד  המבו .16

 35 ר ואל  ,20/21  תנועל  םכסהב  הרושק  התיה  םמיע  םינקחשה  יפלכ  היתויוביוחמל  סחייתהב
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 1  ת שר  תלבק  יאנ תב  דומעל   ידכ  ,רכשה  ת ואצוהב  ץ וציק  גיצהל  ךר וצה ו  היתוסנכה  תנטקה

 2 :ןוחטבה

 3  ם ע  תומכסהל   ועיגה  הנמאמו  הצובקה   ינקחשמ  השיש  ,15.6.20  םוימ  הינפה  תובקעב -

 4  ;(AAAתצהיר מר ל 45בסעיף   טרופמכ) 20/21 תנועל םרכ שב ץוציק רבדב הצובקה

 5 ; תיסחי ךומנ רכשב רבוד מ ןכש ,תחפוה אל ל"הצב  םיתרשמה םינקחשה רכש -

 6 ת מורתו  םכס הה  לש  ותולע  תא"  םירח אה  הינקחש  תששמ  דחא   לכ  יבגל  הנחב  הצובקה -

 7 ם הניב ,1םינק חש השימח לש םתמורת  יכ הנקסמל העיגה הצובקה  ;"ןודעומה לגסל ןקחשה

 8  ם ו יק  ךשמה  תא  התנתה  ןכלו  ,הצובק ל  היופצה  םתולעמ  הנטק  ,(KKK  ןקחשהו)  עבותה

 9  . ן קחש  לכל  ה די  לע  ע צוהש  רועישב  ,20/21  תנועב  ו רכש  זוזיקב  ם המ  דחא  לכ  םע  םכסהה

 10 אל  וב  הרקמב  (עבותה  ללוכ)  הלא  םינקחש  רטפל  אלא  הרירב  התיה  אל  ,הצובקה  תנעטל

 11    .(ריהצתל 33 – 29 םיפיעס)  הצובקה תעצה תא ולבקי

 12 ד חא  לכ  תולעש  םימכסהב  ,םיפסונ  םינקחש  םע  הצובקה  הרשקתה  ,הצובקה  לגס  תמלשהל -

 13 דחא  לש  ורכש מ  הובג  רכשב  םהמ  דחא  תוחפל  ,הארנה  לככ  .הצו בקה  י"ע  הטרופ  אל  םהמ

 14 .(27 – 23 תורוש ,ל וקוטורפל 28 'מע) ליעל םי רכזנה םינקחשה תשמחמ

 15  ו יה  –  רטופת  ו א  העצהה  לבקת  –  ןקחש ל  "עצומה"  זוזיקה  רועי ש  יבגל  הצובקה  ילוקיש -

 16  :הצו בקה ןמאמ ידי לע עבקנש  יפכ ,ןקחשה לש יעוצקמה  וכרעל םאתהב ,םייתלעות

 17 חד צדדית? [.ע.ת – MMM  ןקחשל]כמה קיצצתם לו  ש.

 18 .20% ת.

 19או   30%או  40%, למה לא . בוא נעשה עכשיו השאלה, בסדר? אגב20% ש.

60%? 20 

 21נדרשנו ע"י הבקרה, זה המינימום ש  20%-אני אסביר לך למה לא. ה ת.

הבקר דרך  הביטחון,  רשת  התקציבע"י  שיכלה  המינימום  זה   22נו ית. 

עכשיו,   עובר.  לא  פשוט  זה  מזה,  פחות  אומרת,  זאת   23יש לקצץ, 

רק   להם  קיצצנו  אז  עליהם,  לוותר  מוכן  היה  לא  שהמאמן   24שחקנים 

 KKK  –  25  ןקחשה]  KKKמינימום שאפשר, ויש שחקנים אחרים, למשל  ב

 26מר . בא המאמן, אKKKמא, שני השוערים דרך אגב, לא רק  דוג, ל[.ע.ת

 27, וידענו שאנחנו מדברים פה על שוער שני, אז זה  אני רוצה שוער אחר

 28 מה שחשבנו.

 29 אז יש פה גם עניין מקצועי, ש.

 30 לא, ת.

 KKK, 31זאת אומרת אם היה  ש.

 32 סכם קיצוץ, הוא היה נשאר. אם הוא היה בה ת.

 
, בתחילה ללא  ושכרו הופחתרות הקבוצה  , הוא נשאר בשונהגה הקבוצה אחרת MMMגבי השחקן ל 1

 . וטוקולרלפ 15  - 14 מ'ע   ,הסכמתו ובהמשך, ככל הנראה, הוסדר העניין חוזית
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בא   ש. היה  מדה  KKKאילו  עונה  ש ונותן  כמו  בעונה  MMMימה,   1 נתן 

 2שון של הנבחרת ושטקוס לא מגיע לקרסוליים שעברה, והיה שוער רא

 3 ,-שלו, כנראה ש

 4 ,20%שרק  [.ע.ת –  ול םיעיצמ ונייהש] כנראה ת.

 5הייתם וגם חד צדדית ולא הייתם מבטלים וככה, זה    20%כנראה שרק   ש.

 6 אני צודק?נכון? 

 7 צדדי.  זה חד 20%-לא, ה ת.

מורידים  20% ש. הייתם  צדדי  חד  היית,  20%,  לא  אבל  צדדי,   8ם חד 

 9 מבטלים את החוזה? 

 10 אני לא יודע, ת.

 MMM ? 11הייתם עושים מה שעשיתם עם  ש.

יודע שהיינו מתגמשים בקטע   ת. יודע להגיד דבר כזה, אבל אני   12אני לא 

 13השחקנים  הזה, כי אין לנו ברירה. שמע, בסה"כ בכדורגל זה, לא כל  

 14 מרוויחים אותו דבר, זה ברור לך הרי?

 15 כן. ש.

 16הציל את הקבוצה,    ר מלך השערים, גמר זה,שחקן ששנה שעברה גמ .ת

 17 קיבל.

 18 .לוקוטורפל 16 – 15 םיד ומע ,AAA רמ תודע

 19 

כדוגמת          .ש שחקן  מחתים  אתה  י-------אם  גבוה  חוזה  על  אחרי ,   20ותר, 

מפ את  שאתה  סיכול  KKKטר  לטבטענת  יכול  אתה  איך  טענת  ,   21עון 

אחר   שחקן  החתמת  הרי  אומר,סיכול?  אני  כסף.  פשוט   ביותר   22אתה 

 23 קיבלת החלטה תועלתנית.

שכן     .ת אמרתי  כל  על  קודם  דיברנו  כבר  השיחה  בתחילת   ,MMM    24ולמה 

MMM  20%   ו -KKK   .מדפחות שאנחנו  שחקני  הודיתי  על  פה   25ברים 

פכדור שמדובר  הודיתי  ש גל,  רף  שהוא  באיזה  אחיד  ה  לא  שהוא   26כר, 

 27גם שזה מאוד משנה אם    [.ע.ת  –  "יתדוה"  הא רנכ]  הודעתי.  לגבי כולם

שחקן שהוא  איזה  רוצה  מאוד  מסתכם  המאמן  בזה  מבחינתי,  זה   .28 

 29ההיבט המקצועי. אני לא באמת הולך לבחון איזה שחקן, אם הוא יודע  

מ לא  אני  לעצור,  יודע  או  בכדורגל,  לבעוט  כ"כ   30אם  מבחינתי,  אבל  בין 

ש על  בונה  אני  אומר  בהמאמן  מסוים  צ11-חקן  אני  או  שחקן ,   31 ריך 

 32 , כמו בכל מקום.  ירוויח יותר כסףמסוים לתפקיד מסוים, כמובן שהוא 

 33 .לוקוטורפל 30 -ו 29 'מע, AAAעדות מר 

 34 
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 1 תא  םייקל  הלוכי  התיה  אל  הצובקה  וב  בצמ  ונינפל  ןיא  ,AAA  רמ  לש  ותודעמ  הלועש  יפכ .17

 2  ך ר וצהו  הנורוק  ת פיגממ  האצותכ  הילע  הת חינש  תילכלכה  הכמה  ב קע  ןקחשה  םע  םכסהה

 3  וב  בצמה  רבודמה   ;"ןוחטבה  תשר"  יפסכ   תא  לבקל  ידכ  םינקחש ה  רכש  תולעב  םצמצל

 4 :הנורוקה  תפיגממ  האצותכ  ורצונש  םיצוליאה  בקע  ,םיפלקה  תא  שדחמ  קלחל  התצר  הצובקה

 5  רדגוה  והבוגש)  20/21  תנועב  הינקחשל  ר כש  םולשתל  םייוסמ  בי צקת  היה  הצובקה  ידיב

 6 רסירת)  20/21  תנועל  הזוח  םהידיב  שיש  םינקחשל  ןה  דעוי  הז  רכש  ב יצקת  ;(הכימתה  ינחבמב

 7 םמיע  םישדח  םינקחש  -  3ךרעל  הזה  רפסמכ  -  ןהו  ("םיכישממה  םינקחשה"  :ןלהל)  2םינקחש

 8  ם היבגל  ,ל"הצב  םיתרשמש  םינקחש  רפסמ   דוע  ןכו)  20/21  תנוע  תא רקל  הצובקה  הרשקתה

 9 ה לוכי  התיה  הצובקה  .(היהשכ  ראשנ  –  הצובקה  ביצקתל  תיסחי  יתועמשמ  אל  והבוגש  –  רכשה

 10 דעוימה  ביצקתה  תרתיבו  םיכישממה  םינקחשה  לש  םהזוח  תא  תדבכמ  איה  היפל  ךרדב  רוחבל

 11  ב יצקתה  הזכ  ה רקמב  , ןכא  .םישדח  םינ קחש  ם ע  תרשקתמ  איה  ם ינקחשל  רכש  םולשתל

 12  . ה מצע  לע  הלטנש   תויוביוח מב  תדמוע  התי ה  ה צובקה  ך א  ,רתוי  ןטק   היה  ם ישדחה  םינקחשל

 13 ן וכנ  ,םיכישממה  הינקחשמ  דחא  לכ  לש  "ויווש"  המ  הנחב  הצובקה  :ךכ  הגהנ  אל  הצובקה

 14 , הל  ועצוהש  םישדחה  םינקחשהו  םיכישממה  םינקחשה  רתי  תמועל  ,20/21  תנוע  תליחתל

 15  ןקחשל  ,ךכ  .םיכי שממה  הינקחשמ  דחא  לכ  קיסעהלו  ךישמהל  הל  יאד כ  תולע  הזיאב  הטילחהו

 16 ה יתורושב  קחשל  ךישמהל  הצובקה  העיצה  ,תיעוצקמ  הניחבמ  בושח  היהש  םייוסמ  ךישממ

 17  הצובקל  םתמורת ש  ,םירחא  םיכישממ  םי נקחש  יבגל  .יזוחה  ורכשמ   80%  לע  דמועה  רכשב

 18  ןקחש  בורס  תו עמשמ  ;12/024  תנועל  יזו חה  רכשהמ  ץוציקה  רועי ש  לדג  ,התוחפכ  הכרעוה

 19 . רתלאל וירוטיפ  הניה ,וקיסעהל הל יאדכ ה תעדל וב התחפהה רועיש  רבדב הצובקה "תעצהל"

 20 ת א  לידגה  םירטופמה  םינקחשה  רכש  םוכסו  ץוציקל  ומיכסהש  םי נקחשהמ  ץצוקש  םוכסה

 21 םימרוגה  תדמעל   רשא  ,םישדח  םינקחש  םע  תורשקתה  םשל  הצובקה  תושרל  דמעש  םוכסה

 22  תיסחי  ,תיעוצקמ  תלעות/תולע  רושימב  רתו י  תיאדכ  םמיע  תורשקתה ה  ,הצובקב  םייעוצקמה

 23  ת נ יחבב  -  הפדע ית  א לו  ו ז  האוושמל  הלל כיש  אל  ה צובקה  .ורטופש   םינקח שה  רכש  תולעל

 24  .תויזוחה  היתויוביוחמב דומעל הת בוח תא - הנוילע תופידע

 25  א יה  המיע  םינקח שה  ן יב  קלחל  הילע  ותוא  םי יוסמ  ביצקת  הצובקל  ו ב  בצמ  ו נינפב  ןיא  ,ןכ  םא .18

 26  י דכ  קיפסמ  ונניא  -  הנורוק  תפיגממ  עבונש  וב  ץוציק  בקע  –  הז  ביצק תו  ,20/21  תנועל  הרושק

 27 ב צמב  .12/025  תנ וע  יבגל  רבכ  הרושק  התיה   םמיע  םינקחשל  תויזוחה   תויובייוחמ  לכב  דומעל

 
שהקבוצה נהגה בהם  ארבעה שחקנים אחרים  עוד  ,  AAAתצהיר מר  ל  45ף  סעיבשנזכרו  ששת השחקנים    2

 .MMMוהשחקן   (KKK)כולל השחקן  תובע גה לגבי הפי שנהכ

ג  הקבוצה נמנעה מלהצי  .פרוטוקול(  15  –  14)עמ'    "שחקנים חדשיםחוזים/זה  כל השאר  העיד כי "  AAAמר    3

 . הראיות שבפניבקירוב המספר המתחייב מ אך זה נתונים מפורטים,

 . משכרו החוזי 40%על   ר העומד הוצע להמשיך בשכ תובעוכמפורט לעיל, ל 4

גובה התקציב  הממשיכים לעומת  השכר החוזי של השחקנים  קבוצה לא הציגה נתונים מפורטים לגבי עלות  ה  5

ציגה נתונים אלה או  תה הקבוצה מון היה עולה על השני, היראשלמכלול שחקניה; יש להניח כי אם הערך ה

 לכל הפחות, טוענת זאת. 



8 

 

 

 1 ל ע  ,(ירשפא-יתלבל  ךפה  םתומלשב  םיזוחה  םויקש  יאנתה  םייקתמ  ךכב  יכ  6החנהבו)  הזכ

 2  ןכו  םימייקה  םינ קחשה  ןיב  םייקה  ביצקתה   תא  קלחל  רתויב  תנגוהה   ךרדה  המ  ןוחבל  הצובק

 3 20/21  תנועל  םינקחשה  ביצקת  ,ונינפלש  הרקמב  .לגסה  תמלשהל  ריבס  םוכס  הדיב  ריתוהל

 4 הרתי  ריתוה  ףאו  20/21  תנועל  הצובקה  לש  תויזוחה  תויובייוחמה  לכב  הדימע  רשפיא

 5 ,םירוטיפ  וא  םייוסמ  רועיש  ץוציק  :הצובקה   הגהנ  הב  ךרדה  .םישדח  םינקחש  םע  תורשקתהל

 6 גורחל  אל  הצוב קל  רשפאל  ידכ  התשענ  א לו  ,םישדחה  םינקחשה  ביצקת  תא  לידגהל  הדעונ

 7  י כ  –  התוישק  ה רורב  ןיינעה  תוביסנבו  –  הנעטה  הנעטנ  אל  .ותול לכב  םינקחשה  ביצקתמ

 8 ב יצקת  תא  דימע מ  היה  רבדה  ,עבותה  לש  ורכשב  ץוציקה  תא  הגישמ  הצובקה  התיה  אלמלא

 9  ם י רגתאה  םע  דד ומתהל  הצובקה  תלוכי-יא   ועמשמש  ,ידימ  ךומנ  םוכ ס  לע  םישדחה  םינקחשה

 10 תא  דימעהל  תנ יינועמ  התיה  הצובקה  ,הצ ובקה  תולהנתהמ  הלועש  יפכ  .הינפבש  םייעוצקמה

 11  ךרוצלו  ,ןוחטבה   תשרמ  רזגנש  םינקחשה  ביצקת  תרגסמב  תירשפאה   רתויב  הקזחה  הצובקה

 12 רכשה  לע  םרכש  תא  דימעהלו  ,םיכישממה  םינקחשה  יבגל  הכרד  תא  שדחמ  בשחל  השקיב  ךכ

 13   .תיעוצקמה  םתמורת רואל ,םהל םלשל  יואר התעדלש (תחפומה)

 14 ה רקממ  תיטפש מ  הניחבמ  הנוש  הנניא  7ו רכש  תתחפהל  עבותל  הצ ובקה  תעצהש  עבונ  ךכמ .19

 15-יא  הצובקה  תינפ  ירוחאמ  תדמוע  אל  .ורכשב  תיחפהל  הסנמו  ןקחש ל  הנופ  הצובק  וב  "ליגר"

 16 התיה  הצובקה  .רתוי  ךומנ  םוכסב  ומייקל  ןוצר  אלא  ,ונושלכו  ובתככ  םכסהה  תא  םייקל  תלוכי

 17 . יזוחה םוכסב וקיסעהל  תניינועמ התיה אל ךא ,עב ותל היבויח םייקל הלוכי

 18 , י עוצקמה  תווצהו  הינקחש  לכ  רכשב  יבחור  ץוציק  ובייח  ןוחטבה  תשר  יאנת  יכ  הנעט  הצובקה .20

 19  " עצוה"ש  זוזיקה  ,תישאר  :תאז  הנעט  לבקל   ןתינ  אל  .8ה כימתה  ינחבמ ב  עבקנש  ץוציקה  הבוגב

 20  י נחבמב  ןחבנה  ז וזיקה  ,תינש  ;20%  רועיש ב  זוזיק  לע  –  רבעמו  לעמ   תניחבב  -    הלע  ןקחשל

 21 תנחבנ  אלא  ,(לוקוטורפל  30  'מע  ,AAA  רמ  ןעטש  יפכ)  ןקחשו  ןקחש  לכ  רכשב  ונניא  הכימתה

 22  ה כימתה  ינחבמ  ת ולח  תפוקתב  יעוצקמה  תווצה  לע  תעצוממה  תי שדוחה  ה אצוהה  לכ  ךס

 23 . 1.3.19  -  "הנורוק  תפיגמ  תליחת  םוי"ל  ומדקש  םישדוחה  19  תפוקתב  וזכ  האצוהל  תיסחי

 24  ל ע  הלע  20/21  ת נ ועל  ךישמהש  יעוצקמה  ת ווצה  לכ  ב יצקת  יכ  הנ עט  א ל  הצובקה  ,רומאכ

 25 . הכימתה ינחבממ  רזגנה ץצוקמה ביצקתה

 26  ר מוא  הווה  ,לוכי סה  ת נעט  סוסיבל  ןושארה   י אנתה  אלמת ה  אל  יכ  הנ קסמ  ל לכל  יתעגה  ךכיפל .21

 27 תנועל  יזוחה  ורכש  אולמ  תא  ןקחשל  םלשל  תורשפאה  תא  הצובקהמ  הללש  אל  הנורוק  תפיגמ

 28 ל ע  עצוהש  ץצוקמה  רכשה  קר  אלו  –  ורכש  אולמ  תא  ןקחשל  תמלשמ  הצובקה  התיה  ול  .20/21

 29 א ל  אליממו)  ןעטנ  אל  ךא  ,םישדח  םינקחש ל  דעוימה  ביצקתה  תא  ןיטקמ  רבדה  היה  –  הדי

 30  ה צובקה  .20/21  תנועב  יביטרופס  ןפואב  ת ורחתהל  הצובקהמ  ענומ  התיה  וז  הנטקהש  (חכוה

 31  , ןקחשל  היתויו ביחתה  יולימ  ינפ  לע  רתו י  ה הובג  תיעוצקמה  ותמר ש  לגס  דימעהל  הפידעה

 32  ת ר פה  רדגב  םניה   ןקחש ה  ירוטיפו  םכסהה   לוטיב   ;הלא  תויוביוחמ מ  הר וטפ  הנניא  ךכיפלו

 33 . לוכיסה תנעט יפנכ ת חת הסוח הנניאש םכסה
 34 

 
 קות ישאיננה נקיה מספ  6

 שבאה לאחר הודעה על ביטול ההסכםהצעה  7

  ינחבמב עובקה זוזיק ה רועיש לומ התמועשכ ,ן כמ רחאלו %03 לש זוזיקל  הליחתב הנעט הצובקה 8

 . הז רועישב יבחור זוזיק ל הנעט ,20% – הכימתה
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 1 ה צובקה י"ע םכסהה תרפ ה לש תיפסכה תועמשמה

 2  רכשה  ןיבל  20/21  ת נועל  יזוחה  ורכש  ןיב  ש רפהה  תא  ול  םלשל  הצו בקה   לע  יכ  ןעוט  ןקחשה .22

 3 .עו מיש תכירע-יא ןיגב םייוצי פ ןכו YYY תצובק םע והזו ח יפ לע לבקל יאכז אוהש

 4  ;הבוצק  הפוקתל   הדובע  םכסה  וניה  ןקחש ל  הצובקה  ןיב  םכסהה  : םכסהה  תרפה  ןיגב  יוציפ .23

 5  תרתי  הבוגב  יוצי פ  תלבקל  תוכזה  תא  ןקח של  הנקמ  ,הבוצקה  הפו קתה  םות  ינפל  םירוטיפ

 6  ד בועה  לע  לטומה   לטנל  ף ופכב  ,הבוצקה  ה פוקתה  ם ות  דעומל  דע ו  וירוטיפ   דעוממ  רכשה

 7  תורשקתהה  יזוח  יבגלו  ללכב  הדובעה  יניד  םוחתב  הקצומ  הכלהב  רב ודמה  .וקזנ  תא  ןיטקהל

 8 לע  םילבוקמ  וויהש  ,םינושאר  תולכשומב  רבודמה  .טרפב  תוצובק  ןיבל  םינמאמו  םינקחש  ןיב

 9 יכ  ותודעב  רשאמ   ףא  AAA  רמ  .ZZZ  .נ  GGG  16  –  20/21  קיתב  ךרענש  המוד  ךילהב  הצובקה

 10 : (לוקוטורפל 31 'מע) הצובק ל שארמ עודי היה רבדה

 11 

 12י ברור לחלוטין, היה לי  אבל באופן כללי, כל שאר השחקנים היה ל  ....... ת.

 13לי ברור  . היה  דדית, ההסכם שלהם סוכל או הופסק בצורה חד צ-ברור ש

ימ שהם  אני  לגמרי  יום,  של  שבסופו  לגמרי  ברור  לי  והיה  קבוצה,   14צאו 

 15צריך להשלים להם את מה שהם היו אמורים להרוויח אצלי, פחות ממה  

לחלוטין ברור  לי  היה  באמת,  הרוויחו  זהשהם  אגב,  דרך  היה    .  רק   16לא 

 17 בית, ברור לי, אני גם גיליתי את זה בצורת גילוי נאות לבקרה תקצי

 18 בסדר גמור,  :----עו"ד 

 19 פשוט התקציב עבר מתקציב שחקנים, לתקציב הוצאות משפטיות.   ת.

 20  ק יתב  ----------  ד "וע   ררובה  לש  תוררובה  קספ  ל ע  ךמתסהב  יכ  הצ ובקה  תנעוט  הימוכיסב .24

 21  ,הז  תוררוב  קספב   4.9.2  -ו  3.9.2  םיפיעסב  עבקנש  יפכ  .----------------------------  61  –  51/41

 22  תרטופ  –  םשד  תעבתנה  הצובקהמ  רטופש  ר חאל  –  תרחא  הצובק  םע   םשד  ןקחשה  תורשקתה

 23 םכסהב  רבודמש  ףא)  תיפסכ  תוביוחמ  לכ  תוברל  ,וילא  תוביוחמ  לכמ  םשד  תעבתנה  תא

 24 יכ  הצובקה  תנעוט  ךכיפל  .(תרטפמה  הצובקה  םע  םכסהה  יאנתמ  םילפונ  םייפסכה  ויאנתש

 25  ן ק חשה  יפלכ  הית ויוביוחממ  התוא  תרטופ  28.7.20  םויב   YYY  מ  הצוב קה  םע  עבותה  תורשקתה

 26 -  וירוטיפ  דעוממ ש  םימיה  15  תפוקתב  רכש   ןדבוא  ןיגב  קר  ותוצפל  ה ילעש  ךכ  ,הז  דעוממ  לחה

 27  ו ד ימעהל  שיש  הצ ובקה  תנעוט   ,הז  שדוח  תי צחמ  ןיגב  י וציפה  םוכס  יבג ל  .הז  ד עומל  דעו  13.7.20

 28 יפכ  -  30%  -ב  ץצ וקמ  ורכש  היה  ,הצובקב  ר אשנ  היה  ול  ןכש  ,ןקחשה  רכשמ  70%  לש  רועיש  לע

 29 .הצוב קה ינקחש רתי םע עראש

 30 ןקחשה  רטופ  םש  ןכש  16  -14/15  קיתב  תוררובה  קספ  תא  ןחבאל  שי  יכ  וימכויסב  ןעוט  ןקחשה .25

 31  י נ ניא  .ןקחשה  םע   םכסהב  הצובקל  התיהש   תוכז   יפ  ל ע  ,אדירג  תויע וצקמ  ת וביסמ  הצובקהמ

 32 םולשתמ  הרוטפ  התיה  אל  הצובקה  ,רימט  ד"וע  ררובה  עבקש  יפכ  :הז  ןוחביא  לבקל  שיש  רובס

 33 ם יקנעממ  לידבה ל)  םירוטיפה  דעומ  רחאל ש  הבוצקה  הפוקתה  תרת י  ןיגב  דוסיה  רכש  אולמ

 34 ,ונינפבש  תוביסנל  תומוד  םשד  הרקמה  תוביסנ  ,ךכיפל  .(הצובקה  הרטפוה  םהמ  ,וז  הפוקת  ןיגב

 35 .םכסהה תפוקת  תרתי ןיגב יוציפה ןיינעל
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הבורר  תא  יתנחב .26 בתיק  פסק   1 רורחש  ןיינעל  הקיספה  תא  ןיבהל  יתחלצה   אלו  ,16  -14/15ות 

 2  ע בקנשמ  ,טרפב  ;תרחא  הצובק  םע  תורשק תהה  רחאלש  הפוקתה  ן יגב  בויחמ  םשד  הצובקה

 3  ל ע   יכ  ,השדחה  תו רשקתהה  דעומל  דעש  הפוקתה   יבגל  –  יעמשמ  דח  ןפ ואב  תוררוב  קספב

 4  ה פ וקתל  םכסה  תרפה  ן יגב  יוציפב  רבודמה   ןכש  י זוחה  רכשה  אולמ  תא  ם לשל  םשד  תעבתנה

 5  ן תינ  אל  ,ךכשמו  , ותעיבקל  ל נויצרה  תא  טר פמ  ונניא  ררובה  .(תוררוב ה   קספל  3  ףיעס)  הבוצק

 6  ר רובה  תטלחה  ת קדצה ל  םימעט  הנתנ  אל  הצובקה   .וננייעב  םג  םילח   הלא  םיקומינ  םא  תעדל

 7   .תוררובה קספל הינפ הב הקפתסהו ,הז אשונב

 8 ה שדח  הצובק  םע  תורשקתהל  דעש  הפוקתה  לע  הנוש  ןיד  ליחהל  הב יס  יתאצמ  אל  ,ימצעלשכ

 9 דודיע  ועמשמ  הנ וש  ןיד  תלחה  .השדחה  תו רשקתהה  םוכסב  יוציפה  ת נטקה  טעמל  ,הז  דעוממו

 10  : ה כופה  תויהל  הכ ירצ  תויניד מהו  ,השדח  תו רשקתה ב  רשקתהל  אלש  (ןמאמ/ן קחש)  הזכ  דבוע

 11  ד יבעמהש  ףא  לא)   םדוקה  דיבעמה  לע  יפסכ ה  לטנה  ןיטקיש  ,שדח  הד ובע  םוקמ  רתאל  ץירמת

 12  ת א  תרטופ  הנניא   דיבעמה  לש  הניקת-אלה   ת ולהנתהה  .(דבועה  תא  ן ידכ  אלש  רטיפ  םדוקה

 13 הכומנ  וב  הרומתה ש  שדח  הדובע  םוקמ  אצ מו  בל  םותב  גהנש  דבוע  ;בל  םותב  גוהנלמ  דבועה

 14 . ךכמ עגפהל ךירצ ונניא ,ורט יפש דיבעמה לצא ורכשמ

 15  ררוב  ידי  לע  ןתי נש  תוררוב  קספ  לש  בייחמ ה  ופקות  תייגוסב  ןודל  ם וקמה  הז  אל  ;דועו  תאז .27

 16חורגות  משמעויותיו    אולמ  לע  הדימעש  ,ב כרומ  אשונב  רבודמ  .רחא   ררוב  תטלחה  לע  דחא

 17  ה מרופרה  ינפל  ן תינ  16  -14/15פסק הבוררות בתיק  ש  ן וויכמ  ,תאז  ; מהנדרש להכרעה בעניננו

 18  ם יי ונישה  דחא  :1.7.17  םוי   רחאל  ושגוהש  ת ועיבת  ל ע  הלחש  רושיגו   תוררובל  ד סומה  ןונקתב

 19 : ןמקלדכ עבוקה ,הז ן ונקתל (א)8 ףיעס ןוקית או ה וז המרופרב םיבושחה

 20 

הד וסדרי  הראיות  לדיני  כפוף  יהיה  לא  הוראות  הבורר  המקובלים.   21חוק ין 

תשכ"ח והבו  1968-הבוררות,  הבוררות  על  יחולו  לחוק  שבתוספת   22רר וכלליו 

 23וכל מסמך הנערך על פיו. יפסוק על פי הוראות תקנוני ההתאחדות ונספחיהם,  

לעיל,   האמור  אף  יפסוק על  כאמור,  בתקנונים  מוסדר  אינו  הנושא  בו   24במקום 

 25 .הבורר על פי הדין המהותי

 26 

 27 ן יינעב  ;יתוהמה   ןידה  יפ  לע  לבקתהל  תוכירצ  רושיגו  תוררובל  דסומה  יררוב  תוערכה  ,ןכ  םא

 28  ד סומב  םג  ,רמו ל  שיו  –  הדובעל  ןידה  תי בב  תוגוהנה  תוכלהה  יפ  לע  עירכהל  ילע  ,ונינפבש

 29  ה פוקתה  םותל  דעו  ם ירוטיפה  דעוממש  ה פוקתב  י וציפ  םולשת  ן יינעל  –  ר ושיגו  תוררובל

 30  ה נוש  היהת  הערכ הה  ו נינפל  הרקמבש  ביי חמ   רבדה  , ךכש  ןוויכמ  . הזוחב  הבוקנה  הבוצקה

בתיק  ב  הערכהה  רשאמ הבוררות   31  א ולמ  ןיגב  יוציפ ל  ם יאכז  ןמאמ/ןקחש  :16  -14/15פסק 

 32 ןיגב  םג  תוצפל  התובחמ  רוטפל  תיאכז  הנניא  םתוא  הרטיפש  הצו בקהו  ,הבוצקה  הפוקתה

 33  ב וקנה  םוכסה  ת תחפהב   ,ןבומכ)  השדח  הצ ובק   םע  ןמאמ/ןקחשה  תו רשקתה  רחאלש  הפוקתה

 34 ,ויפלכ  תובחמ  תעבתנה  רוטפל  ידכ  YYY  תצובק  םע  עבותה  תורשקתהב  ןיא  .(שדחה  םכסהב

 35 . הז דעוממ לחה
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 1על שיעור של    ודי מעהל  ש יש  י רה  ,20/21  תנ וע  ן יגב  יוצ יפ  ןקחשל  עיגמ  םא  ם ג  יכ  ת נעוט  הצובקה .28

 2כפי שארע עם יתר  - 30% -משכר השחקן, שכן לו היה נשאר בקבוצה, היה שכרו מקוצץ ב 70%

 3  י פ   לע  .(12  'מע)  ו תודעלו  AAA  רמ  ריהצתל  47  ףיעסל  הצובקה  הנפמ  ה ז  ןיינעל  .שחקני הקבוצה

 4  ך ו מנה  רכש  וניה ש  ,ח"ש  298,698  לש  ךס  לע   דומעל  ר ומא  היה  ןקחש ה  רכש   ,הצובקה  בישחת

 5   .ח"ש  YYY: 340,000 תצובק ול  םלשל הבייחתהש רכשהמ

 6 תורושב  קחשמ  הי הו  רטופמ  היה  אל  ןקחשה   ול  יכ  הצובקהו  AAA  רמ   םירובס  עודמ  רורב  אל .29

 AAA,  7  רמ  ריהצתמ  הלועש  יפכ  ,תישאר  .30%  -ב  ץצוקמ  ורכש  היה  ,20/21  תנועב  הצובקה

 8 רועיש  לע  תדמוע  ,MMM  ןקחשהו  וריהצתל  45  ףיעסב  ורכזנש  םינקח שה  ומיכסה  הל  התחפהה

 9  ה תחפהל  בייוחמ   היה   אל  עבותה  ,ליעל  י תעבקש  יפכ  ,תינש  ;20%  -ל  רתוי  בורקש  עצוממ

 10 ם יכסמ  היה  עבותה  ףא  יכ  התחפהל  םינקחש  רפסמ  תמכסהמ  קיסהל  ןתינ  אלו  ,ורכשב  יהשלכ

 11 , ץוציקה  קמועו  ץ וציקה  םצע  יבגל  עבותה  ם ע  ןתמו  אשמ  הלהינ  אל   הצובקה  ,תישילש  ;ךכל

 12  ו נניאש  ךכ  ,ורכשמ   תיתועמשמ  דואמ  התחפ הל   תידדצ-דח  תיפילח  העצ ה  ך ות  ותוא  הרטיפ  אלא

 13 אלא  הצובקל  ןיא  .(ללכב  םא)  תמא  ןמזב  ,עבותה  םיכסמ  היה  ול  רועישה  היה  המ  תעדל  םילוכי

 14   .ןתמו אשממ הענמ נש ךכ לע המצע לע ןילהל

 15 "לעופב"  ץוציק  לש  הפולחהו  ,יטרואת  ןיי נע  רדגב  הרתונ  התחפהל  ןקחשה  תמכסה  ,ןכ  םא

 16  .תיטפשמ  הניחבמ ףקות-תרב הנניא

 17 ת נועל  יזוחה  ורכש  ןיבש  שרפהה  אולמ  ןיג ב  ןקחשה  תוצפל  הצובקה  לעש  עבוק  ינא  ,ךכיפל .30

 18  ל ע  ד מוע  הז  שרפה   ;YYY  םע  ם כסהה  יפ  לע   ו ז  הנועב רכתשהל  רומא ה יהש  םו כסה  ןיבל  20/21

 19 . ש"ח 86,712  לש ךס

 20 61-  12/02  קיתב   תוררובה  קספל  92  ףיעסב   יתעבקש  יפכ  :יוציפה  םוכס  לע  תוינויסנפ  תושרפה .31

 21תשלום שעובד זכאי לקבל בנוסף "  ןניה  ההפרשות הפנסיוניות  ,ניסו אביטן נ. הפועל תל אביב

א בין  עובדלשכרו,  יחסי  מתקיימים  החו–ם  מוטלת  המעביד  על  אם  ובין  לפצות מעביד   22בה 

החליט  שהמעביד  מכך  להפגע  צריך  לא  העובד  עבודתו;  של  מוקדמת  הפסקה  בגין   23העובד 

 24 ".שאיננו מעוניין עוד בשירותיו

 25 :הדו בעל יצראה ןידה תיב תוכל ה לע תכמתסמ וז העיבק

 26 

"לפיצ הזכות  אובדן  על  לפיצוי  קמחי  זכאי  התהאם  בגין  פיטורים"   27קופה ויי 

 28 שבגינה נמנע ממנו לעבוד עקב הפרת החוזה?  

 29 כבר נפסק כי:  א. 

הפיצוי   חישוב  ההפרה.  בגין  מלא  פיצוי  ניתן  קצובה  לתקופה   30"בחוזים 

על לצד המקיים  על ההפסד שנגרם  דהיינו שכר  -מבוסס   31ידי הצד המפר, 

 32ותה תקופה,  וי הסכום )לרבות הנלווים( שהשתכר העובד באונלווים, בניכ

שיכול   מח/או  )דב"ע  סבירה;  בשקידה  להשתכר,   33[,  9]3  -27,22היה 

 34 (.112בע'
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 1מהאמור עולה, כי עובד המועסק בחוזה לתקופה קצובה, שפוטר שלא כדין,   .ב

לעניין  חוזה.  הפרת  בגין  הפיצוי  חישוב  לעניין  הנלווים  לחישוב  אף   2זכאי 

 3  לו היה מועסק עד תום   פירושו בגין פיצויי הפיטורים, שהרי-לווים"זה, "נ

אותה  בגין  אף  הפיטורים  פיצויי  מלוא  לו  משתלמים  היו  החוזה   4תקופת 

 5 תקופה.

 6 'חא ו מ"עב הלועל רוידאהרון דב קמחי נ'  )ארצי( 3-128נד/ -ב ןידה קספל 9 ףיעס

 7 

 8  ןיגב  יוציפה  ףלח   הלא  תושרפה  תואב  ,תו ינויסנפ  תושרפה  שירפהל   יללכה  בויחה  םע  ,םויכ

 9  ה ד ובע  תפוקת  ך להמב  ר טופש  ד בוע  יאכז  ם הל  "םיוול נ"ה  תניחבב  םה ו  ,םירוטי פ  ייוציפ  דספה

 10 .הבוצק

של   בשיעור  לשאת  הקבוצה  על   11ש"ח    86,712בסך    רכ שה  שרפה  ןיגב  יוציפה מ  12.5%לפיכך, 

 12 ש"ח.  10,839 לש ךס רמ וא הווה, ןקחשל קספנש

 13בעריכת שימוע, הדרך הראויה לביטול ההסכם עם השחקן עוברת    :עומיש  םויק-יא  ןיגב  יוציפ .32

 14 אל  ףאו  ,עומיש  ו מיע  ךרענש  ילבמ  ןקחשה  ת א  הרטיפ  הצובקה  .הכללים שנקבעו בפסיקהעל פי  

 15  , העיב תב  הז  ביכר ל  הימוכיסב  תסחייתמ  אל   ה צובקה  . ןתמו  אשמ  ותי א  ם ייקל  ןו יסנ  לכ  השענ

 16  ש ו לש  הבוגב  יו ציפל  ן עוט  עבותה  .תקול חמב  תוי ונש  ןניא  תודבו עהש  ם ושמ  הארנה  לככ

 17  .ח"ש 116,000 -כ לש ךס ,תורוכשמ

 18 אוצמל  ךרוצלו  הנורוק  תפיגמ  בקע  הצובק ה  תלהנה  לע  ולעפש  םיצח לל  דחא  דצמ  יתעד  יתתנ .33

 19 אולמ  ןקחשל  קספנש  ךכלו  ,טלחומ  טעמכ  תואדו  רסוח  לש  ימידקת  בצמב  םיריהמ  תונורתפ

 20  ןקחשה  תא  הרט יפ  ה צובקהש  ךכל  ,ינש  ד צמ ו  ,הבוצקה  הפוקתה  ןי גב  תוולינהו  רכשה  שרפה

 21 הצובק  םע  תורשקתהל  תורשפאה  םצעל  ותניחבמ  תואדו-יא  תמייק  הב  הפוקתב  רבודמשכ

 22 רוכזל שי .הצובק ה םע רבדיהל תונמדזה ול  הנתינש ילבמ תאזו (תיפס כה הלאשל רבעמ) תרחא

 23  ם ויק-יאב  רבודמ ה  ן יאו  ן קחשה  תא  רטפ ל  ת בייוחמ  ה תיה  אל  הצ ובקה  , ליעל  טרופמכ  יכ

 24  ע נכשל  לוכי  היה   ן קחשה  , עומיש  םייוק  ול   י כ  ענמנ ה  ןמ  א לש  אל  ;א רקיעב  ת ילמרופ  השירד

 25  ן יב  יעוצקמהו  י זוחה  רשקה  ךשמה  רשפאי ש  רדסה  א צמנ  היהש  וא  ,ו רטפל  א לש  הצובקה  יגיצנ

 26  .םידדצה

 27  ל ש  רכש  לע  עומי ש  תכ ירע-יא  ןיגב  יוציפה  תא  ד ימעהל  ןוכנל  יתאצמ   .ליעל  ר ומאל  בל  םישב

 28   .ח"ש 15,000 לש ךס ל ע רמוא הווה ,שדוח יצחכ

 29 

 30 ןקחשה י"ע  ועבתנש םיפסונ םימוכס

 31  ו ר בצנ  ,(ןקחשה  ריהצתל  ' ו  חפסנ  ,0202  ינ וי  ש דוחל)  ןורחאה  רכשה  שולת  יפ  ל ע  :השפוח  ימד .34

 32 ת ורגפה  ךלהמב  השפוחה  ימי  תא  לצינ  ןקחשה  יכ  תנעוט  הצובקה  .שפוח  ימי  12  ןקחשה  תבוטל

 33  י מי  תרתי  תספ אתמ  ,הנוע ה  םותב  קר  י כו  , הנורוק  תפיגממ  ובייח ת הש  תורגפהו  תוליגרה

 34 , תורוכשמ  11  וב  םכסה  ןקחשל  :הצובקה  לש  הלא  תונעט  לבקמ  ינניא   .רכשה  שולתב  השפוחה

 35 ן קחשל  םלושמ  אל  ,(ינוי  שדוח)  השפוח  םינקחש  םילוטנ  וב  (ךרעל)  הנשב  שדוח  ותוא  לעש  ךכ
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 1  ול  עיגמה  םולשת ה   יבגל  רדסהל  ןקחשה  םע   ע יגה  הצובקהש  ירה  ,"הנ ורוקה  תורגפ"  יבגל  .9רכש

 2 ם ותב  סופיאה  ןיינעל  .שפוח  ימי  ןקחשה  תבוחל  ופקזיש  הז  רדסהב  רמאנ  אלו  ,וז  הפוקתב

 3 ימי  לצנמ  ןקחשה   םאו  ,הנשה  לכ  ךרואל  רדוסמ  תושפוח  סקנפ  להנל  הצובקה  לעש  ירה  ,הנועה

 4  ן קחשל  רשפאל  ידכ  ,רתי ה  ןיב)  רכשה  שול תב  ידיי מ  ןפואב  יוטיב  יד יל  ר בדה  איבהל  ,השפוח

 5  .(תאז ןוחבל

 6  ן קחשל  קוספל  ןו כנל  י תאצמ  .שפוח  ימי  12  ול  ו עיגה  -  13.7.20  –  ןקחש ה  יר וטיפ  דעומב  ,ןכ  םא .35

 7  א יהשלכ  הצובק  םע  ר ושק  היה  אל  28.7.20  דעש  ה פוקתב  רומאכ  ןכש   ,הז   רפסממ  תיצחמ  קר

 8 הרומתה  אולמ  ןקחשל  העיגמ  יכ  יתקספ  ,רוכזכ  .תיקלח  השפוחכ  וז  הפוקתל  סחייתהל  ןתינו

 9 . וז הפוקת ןיגב תיזוחה

 10  ל ש  ךסה  לע  דמו ע  השפוח  םוי  ךרע  ;השפו ח  ימי  6  ןוידפ  םולשתב  הצובקה  בייחל  שי  ךכיפל .36

 11 .ח"ש 10,578 לש ללוכ ךס םלשל הצו בקה לעש ךכ ,ח"ש 1,763

 12 תושרפה  ןיגב  ח"ש  004,2  לש  ךסב  בוחב  התדוה  הצובקה  :רבעה  ןיגב  תוינויסנפ  תושרפה .37

 13 ,חטבמה  םרוגה  רושיאב  ךמתנש  הצובקה  בישחת  דגנכ  ןעט  אל  ןקחשה  .העציב  אלש  תוינויסנפ

 14   .הז םוכס םג ןקחשה  תבוטל קוספל שי ךכיפל

 15 עבונה  ןיטינומב  העיגפ  לש  קזנ  ול  םרגנ  יכ  ןעוט  ןקחשה  :ק לא ממוני והלנת שכרפיצוי בגין נז .38

 16  .רכש תנל ה ייוציפ ןקחשה עבות ןכ  .רתוי ךומנ רכש םע רחא ןו דעומל רובעל ץלאנש ךכמ

 17 ר ובעל  ץלאנו  רתא  לע  רטופש  ךכב  ,הצובקה  תולהנתהמ  שפנ  תמגוע  המרגנ  ןקחשל  יכ  הארנ .39

 18  , ל יעל  ותבוטל  וק ספנש  ם ימוכסה  םולשת-יא  ןיגב  רכינ  ק זנ  ול  םרג נ  ,ףסונב  . תרחא  הצובקל

 19 ר שקתה  ןקחשהש  ררבתהש  רחאל  ,2020  טס וגוא  שדוחב  רבכ  םמלשל   הכירצ  התיה  הצובקהש

 20  י שאר  ינש  ןיגב  , ח"ש  9,000  לש  ילבולג  םוכ ס  ןקחשה  תבוטל  קסופ  ינא  ךכיפל  .YYY  תצובק  םע

 21  .ליעלד קזנה

 22 

 23 לק האופרטיביהח –פרק ג' 

 24 תשלם לשחקן את הסכומים הבאים: הקבוצה  .40

 25 שכר;   20/21 תנועב רכש  םולשת-יא לע יוציפ ש"ח ברוטו בגין 86,712 סך של  40.1

ליום    13,239של    ללוכסך   40.2 עד  סוציאליות;  הפרשות  בגין   26 ן קחשהיודיע    1.9.21ש"ח 

הו האם  מעוניין  לקבוצה  כספי א  מופקדים  בהם  לגופים  יועבר  האמור   27שהסכום 

ש הפנסיוניות  לידיו. הקבוצה ההפרשות  ישולם  האמור  שהסכום  מעוניין  שהוא  או   28לו 

ה הודעת  פי  על  הסכום   ןקחשתפעל  תשלום  על  כהודעה  הדבר  יחשב  הודעה,   29ובהעדר 

 30 האמור למאמן. 

 31 .ש"ח ברוטו כפיצוי בגין אי עריכת שימוע 15,000סך של  40.3

 32 .השפוח ימד ן וידפכ ח"ש 10,578 לש ךס 40.4

 33 ממוניים.   ש"ח בגין נזקים לא 9,000סך של  40.5

הח .41 החובה  תשלומי  כל  את  תנכה  הסכוהקבוצה  תשלום  בגין  האמורימלים   34  ן קחשל  םים 

 35 ותמציא לו את כל המסמכים המעידים על כך. 

 
לאור התארכות העונה עקב מגיפת    2020חקן שכר )חלקי כמוסכם( בגין חודש יוני הקבוצה שילמה לש  9

 . קורונה
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 1  15,000ש"ח כהחזר הוצאות הבוררות וכן סך של    2,500בוצה תשלם לתובע סך של  בנוסף, הק .42

 2 "ח בתוספת מע"מ כשכר טרחת עורך דין. ש

 3אם לא כן, ישאו סכומים   .5.9.21.לעיל ישולמו עד ליום  42  -ו  40ים  סכומים הנקובים בסעיפ ה .43

 4 אלה הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק זה ועד לתשלום בפועל.  

 5 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן:  12,000שכר טרחת הבורר בסך של  .44

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

 7  –בסכום זה  "מ ישולם על ידי הקבוצה. היה והמאמן ישא  ש"ח בתוספת מע  11,250סך של   -

חלקו   או  ליום    -כולו  עד  האמור  הסכום  את  הקבוצה  לו  ישא 5.9.21תשיב  כן  לא  שאם   ,8 

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

 10 

 11 . 18.8.21ם, ניתן היו

 12 

 13 12.8.02 םוימ תפסות – ZZZ .נ KKK 14- 12/02 קיתב תוררובה קספ

 14  ת ר גסמב  –  19.8.21  םויב  י נפב  אבוה  ,םיד דצל  ותחילש  י נפלו  הז  תו ררוב  ק ספ  תמיתח  רחאל .45

 15  םויב   ןתינש  , ZZZנ.    KKK  41-  20/21בתיק    תו ררו בה  קספ  -  ינפב  להנתמ ה  ר חא  ק יתב  דצ  ינועיט

 16 .ןניק ךו נח ד"וע ררובה י"ע 12.8.1

 17  ת וררובה  קספ  תא   י נויעל  ר יבעהל  ןוכנל  אצמ   אל   םידדצהמ  ד חא  ףא  , םמיע   םירומשה  םימעטמ .46

 18 רמ  ,הז  קיתבש  ת וביסנל  תומוד  םשד  הרקמ ה  תוביסנ  ,ליעל  ןייוצש  יפ כ  ;ותלבק  םע  KKK  ןיינעב

KKK  הדיון  ו   (עבותה  ומכ)  הצובקה  י" ע  ורטופש  םינקחשה  תשמחמ  דחא  לע  הנמנ  19פרוטוקול 

 20 מהראיות שבתיק זה והחליף את חקירות הצדדים שבפני(. שימש חלק KKKבתיק 

 21 ( א)8  ףיעסב  עובקה  הערכהה  ללכ  יכ  םשד  ררובה  תרבס  רואל  ןתינ  KKK  ןיינעב  תוררובה  קספ .47

 22 תוביסנב  ןוכנו  קדוצכ  ול  האריש  לככ  לעפי"  ררובהש  אוה  רושיגו  תוררובל  דסומה  ןונקתל

 23;  (KKK  ןיינעב  תוררובה  קספל  69  -ו  68  םיפ יעס)  "קדצ  ימעטמ  קוספל"  ול  רתומש  ךכ  ,"ןיינעה

 24הינו הנוסח שהיה תקף   KKK)א( לתקנון שצוטט בפסק הבוררות בעניין  8נוסח סעיף    ,אקע  עד

 25  הלעמל  ינפל  ,ליע ל  72  ףיעסב  יתנייצש  יפכ  .2017בשנת    הכרענש  תורר ובל  דסומב  לרפורמה  עד

 26 תרשפאמה  הקס יפה  הקחמנ  ,רושיגו  תורר ובל  דסומה  ןונקתל  (א)8  ףיעס  ןקות  םינש  עבראמ

 27  ן ידה  יפ  לע"  קוספל  בייוחמ  ררובה  יכ  עבקנו  ,קדוצו  ןוכנ  ול  האריש  יפכ  לועפל  ררובל

 28  ."יתוהמה

 29  דחא  לכב  האצותה ו  ךוליהה  ךרד  ןיב  םילדב הה  םיעבונ  ,רתיה  ןיב  ,הע רכהה  יללכ  ןיב  לדבההמ

 30    .תוררובה יקספ ינשמ

                                                                       _________ ______ _____ _____ 31 

 32 "דו, עעמיאלתגר                                                                          

 33   ,בורר                             

 34 ריו"ר המוסד לבוררות וגישו      


