
 1 20/91-81תיק בוררות                                                           שלולגישור  המוסד לבוררות 

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

 3 

 4 

 5 ירודכ ריפס :תשמבקה

 6 ן מגרא בהיע"י ב"כ עוה"ד   

 7 2 ןוירוג ןב ךרדמ  

 8 ןג תמר  

 9 

 10 –נגד  -

 11 

 12    הננער לעופה  .1 :םיבישמה

 13 םואב לפא ירמעב"כ עוה"ד י ע"

 14 ,  14 דלישטור 'דש

 15 ביבא לת

 16 

 17   לארשי ב לגרודכל תודחאתהה .2

 18 ס ניפ תימעב"כ עוה"ד י ע"

 19 ,  3 שירפ לאינדרחוב 

 20 ביבא לת

 21 

 22 בבקשה לדיון נוסף החלטה

 23 מבוא

 24 הפקתש השק הלחמ לע בוסנש ,תישונא הניחבמ דואמ רעצמ הרקמב רבודמה יכ ןייצנו םידקנ .1

 25  לש המורת ךרד לע בשוי יפסכה טביהה ,הצובקה תבוגתמ הלועש יפכ .תשקבמה/תינקחשה תא

 26  .הדי  לע עבתנש םוכסה אולמ לש  םילשורי ר"תיב תצובק

 27 .המלש ו הריהמ המלחהל הכזת ף א תינקחשה יכ תווקל שי

 28פסק )להלן: " בונ תינחד עו" תע"י הבורר 02.5.81ביום ניתן  פסק הבוררות בתיק זה  .2

 29 ך סב 18/19 תנוע ןיגב הרכש אולמ תלבקל תינקחשה תעיבת התחדנ תוררובה קספב ."(הבוררות

 30  .ח"ש 34,000 לש

 31  ד ע ומ ותואב ףקו תב היהש םינקחשה םכסה  חסונ יפ לע םכסה 9.8.18 םויב םתחנ םידדצה ןיב .3

 32 . 30.4.19 םויל דעו 1.10.18 םוימ לחה ,תחא הנוע לש הפוקתל ךרענ םכ סהה .("םכסהה" :ןלהל)

 33  ן טרס תלחמ בקע  , רעצה הברמל .ח"ש 3,400 לש ך ס לע דמע תינק חשה לש ישדוחה הרכש

 34  ר צ בנ ,הנועה תל יחת םרטו םכסהה תמ יתח רחאל ךומסב תי נקחשה לצא התלגתהש
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 1  ת ע יבק יפ לע .הנ ועה לכ ךלהמב הצובקה לש תיביטרופסה תוליעפ ב ףתתשהל תינקחשהמ

 2  ת ע בותה לש הקו סעמ תעבונ הנניאו הרוש ק הנניא רשא תראממ ה לחמב רבודמה ,תררובה

 3 , םידדצה ןיב םכסהה רשקנשמ יכ תינקחשה תדמע תא הלביק אל תררובה .לגרודכ תינקחשכ

 4  ב קע םכסהה יפ לע ה יתויוביחתה תא םייק ל הנממ ר צבנ םא םג ,הר כ שב תאשל הצובקה לע

 5  י דכ ךכב ןיא יכ הרבס ך א הרקמה לש תור עצמ ה תוביסנל הרע התיה  ת ררובה .יאופרה הבצמ

 6  ה צובקה תובייחת ה יכ עבוק םכסהל 6 ףיעס  :תינקחשה רכשב תאשל הצובקה לע תובח ליטהל

 7 , הנושארב שארבו היתויובייחתה תא אלמת תינקחשהש ךכב הנתומ תינקחשל םלשל

 8 רבודמ םא םג – הלא תויוביוחמב תינקחשה הדמע אלשמ ;םיקחשמ בו םינומיאב תופתתשה

 9 . םכסהב הבייחתהש תא תא םלשלמ הרוטפ הצובקה – תורעצמ תוביסנמ תעבונה העינמב

 10  א ל  תינקחשה יכ התעיבק ר ואל ההסכם סיכול לדון בשאלת  םוקמ  ןיא י כ העבק תררובה

 11 .םכסהה יפ לע  היתויובייחתה תא האלימ

 12  1.8.10 םויב ןתינ ש תוררובה קספ יפ לע ג והנל שי יכ תינקחשה תנ עט וחדנ תוררובה קספב .4

 13  , ("65 - 01/90 ת ורר וב קית" :ןלהל) ארז מסיקה נ' הפועל באר שבע 09/10-56ת בתיק בוררו

 14  ת ובח יכ תינקחשה  תנע ט התחדנ ןכ .ונינפב ש ת וביסנהמ הז תוררוב קספ תוביסנ ןוחבא ךות

 15 אלל ,אמלעב הנעטנ הנעטהש םעטהמ ,הבוצק הפוקתל םכסהב רבודמהש ךכמ תעבונ הצובקה

 16 א יה יכו התומד םע םיטסופ התלעה הצובקה יכ הנעט תינקחשה .תואתכמסא אללו טוריפ

 17 י כ החיכוה אלו הנעט אל תינקחשהש ןוויכמ .הצובקה לש םרגטסניאה דומע תא הלהינ

 18 . הצובקה לע בוי ח תישהל סיסב ךכב אצמנ  אל ,הלא תולועפ רובע הל  םלשל המיכסה הצובקה

 19 . תוררובה קספ  תוקמנהב השחקנית הגישה בקשה לקיום דיון נוסף .5

 20 

 21 ת ינקחשה תונעט

 22 י נידל תוידוחיי ןניה רשא תויטפשמ תויועט ובוחב ןמוט תוררובה קספ" יכ ןעטנ השקבב .6

 23 הקיספה תאו םייטנוולרה םינונקתה תא הנחב אל הלא תויגוסב הערכהה יכ הארנו טרופסה

 24 תוהמב הנוש אוהש יאטרופס לש ותקסעה םכסהב קוסעל ונא םיאב רשאכ הצופנהו תלבוקמה

 25  ת ליחתל םישרדנה  ףסה י אנתב הדמע ,תינק חשה ת נעטל ."רחא דבוע  לכ ל ש הקסעה םכסהמ

 26 הלוח איהש הדשח וא העדי יכ חכוה אל יכו תואירבה יקדבמ תא הר בועכ םכסהה תומייקתה

 27  ל עו תיטמרד תועמ שמ ה בוצק הפוקתל םכס הל י כ תנעוט תינקחשה .םכסה ה לע המתח םרט

 28יתן לבטל במחי יד הסכם לתקופה  נ לא .םי דדצה ינ ש ןיבש תוידדהה תויובייח תהה ומק וסיסב

 29 קצובה.

 30  ה מכסהב תושעהל  לוכי ם כסה לוטיב תיבי צקתה ה רקבה ןונקתל (א )8 ף יעס יפ לע ,התנעטל .7

 31 .ונינפלש הרקמ ב השענ אלש רבד ,דבלב

 32  ס נכנש םכסה הב ת יטפשמ היצאוטיס םילב קמ םנ יא א"פיפ יקוחו תו יחנה י כ הנעט תינקחשה .8

 33 תנוע ךלהמב ןקחש לע הפכנ רשא יאופר בצממ האצותכ תיטופיש הכרע י"ע לטובמ ופקותל

 34 . הניינעב םג לוחל הכירצ 56 -09/10 תוררוב קיתב הער כהה ,התשיגל .םיקחשמ
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 1 הווהי רבדה ןכש ןוסא" וניה "תוגהנתהו הנעט יחמב" הבוצק הפוקתל הקסעה םכסה לוטיב .9

 2 םכסהב הסאמ םתצובק רשא םיאטרופסה ללכ לש םהיתויוכזב העיגפל יטפשמ חתפ שמשיו

 3 ."םתקסעה

 4 ת עגונ רשא תינורקע היגוס"ב רבודמה יכ תינקחשה הנעט ףסונ ןויד םויקל תוליעה יבגל .10

 5  ו יתויוכז" ורמשיש  יוארו "ותצובק ןיבל ן קחש ן יבש םיסחיה תכר עמ ל ש ןוציקה הרקמב

 6 ."תוקיס עמה תוצובקה לומ לא דד ובה ןקחשה לש תונידעה

 7 ט עמל) תוררוב י קספ ןוגכ תואתכמסא הל ופרוצ אל אליממו התנפה אל השקבה יכ ןייוצי .11

 8 תורפס ,הדובעל ןידה יתב לש ןיד יקספ ,(56 -09/10 תוררוב קיתב תוררובה קספל הינפה

 9 .ם מצע דעב םירבדמ םירבדה  לשמ ,ב"צויכו תיטפשמ

 10 

 11 הצובקה תונעט

 12 ת ררובה לש היתונקסמ תא תונשל ידכ ךכב ןיא ךא רעצמ הרקמב רבודמה יכ הרובס הצובקה .12

 13 ת ינללוכ תימתס השקב"ב רבודמה ,המעטל .היגוסב ףסונ ןויד םויקל הקדצה לכ ןיאש יאדוובו

 14 א ל ,התנבהל ."סיסב לכ תורסח תויטפשמ תונעט ןכו תויוגש תויתדבוע תונעט תללוכה תדספנו

 15  י שוק ,תובישח לכ  ןיא ו תרתוס הקיספ ןיא ן כש ףסונ ןויד םויקל םייפו לחה םיאנתה םימייקתמ

 16  ד ב וע לש ורכש ם ולשתב בייח ונניא דיבעמ  יכ העיבקב רבודמה .תו ררובה קספב שודיח וא

 17  ו א השקומ הנניא וז ה עיבקו ,(ותדובעל תור ושק ן ניאש) תויאופר תוב יסמ ד ובעל ונממ רצבנש

 18 .השדח

 19  ח תפ חתפנ יכ ה עדל הפתוש הנניא הצובק ה ,הרקמה לש תורידנהו  תוגירחה תוביסנה רואל .13

 20 שורדל תיאשר התיה אל הצובקהש יפכ .םינקחש םע םכסהה לש ידדצ-דח םויסל תוצובקל

 21 תא אלמל הצובקהמ שורדל תיאשר אל תינקחשה ךכ ,יאופרה הבצמ ףרח קחשל תינקחשהמ

 22 – הנומתה תא הנשמ ונניא הבוצק הפוקתל םכסהה תויה .רכש הל םלשלו התובייחתה

 23  י מואלה חוטיבל הינפב ה ניה תינקחשה לש  היד עסש ךכ ,וז התנעט  ה ססיב אל תינקחשהו

 24 ו נניא הבוצק הפוקתל םכסה הדובע םכסה תויה .(ךכ ךרוצל הלועפ התיא הפתיש הצובקהו)

 25  ד י בעמה בייחל ן יא , ומייקל ל וכי ונניא םא  ןכלו ם כסהה תפוקתב ד ובעלמ דב ועה תא רטופ

 26 .רכש ול םלשל

 27  ת לחמכ הלחמ ת ולגל ם ירומא םניא תינ קחשה  הרבעש םיטרדנטס ה ם ייאופרה םיקדבמה .14

 28 ת ורצבנה תפוקת רובע רכשב התוא תוכזל ידכ םתוא הרבע תינקחשהש הדבועב ןיאו תינקחשה

 29 .תיאופרה

 30  ו ליאו ,תיסחי םי ר ידנו ןפוד יאצוי םירקמב  קר  ףסונ ןויד םייקל םו קמ שי ,הצובקה תשיגל .15

 31 קספב ןיאו (ויהי ש לככ תורעצמ) הרקמה  תוביסנמ תשקבתמה ה עיבקב רבודמה וננינעב

 32 .תומייק תומ רונ יוניש םושמ תוררובה

 33  רבודמש ירה ,תי ביצקתה הרקבה ןונקתל (א)8 ףיעס לע תססבתמה  תינקחשה תנעטל רשא .16

 34  ה לטיב אל הצובק ה  ,הרקמ ל כב .הילא סחי יתהל ם וקמ ןיאו תררובה  ינפב ה נעטנ אלש הנעטב
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 1  ו ל  .היתויוביחתה האלימ א ל תינקחשהש הד בועה רואל  ,רכשה תא המ ליש אל א לא םכסהה תא

 2 רכש תמלשמ התיה הצובקהו ףקותב היה םכסהה ,תוליעפל רוזחל הרישכ תינקחשה התיה

 3 . תורישכה תפוקת רובע

 4 לע 56 – 09/10 תוררוב קיתב תוררובה קספ תוכלשה ןיינעל תררובה תדמעב תכמות הצובקה .17

 5 ק ספש הנעט תוברל) תינקחשל ליעומ אוה ןיא עודמ הלשמ םימעט הפיסומו ונינפלש הרקמה

 6 . (יוגש הז תוררוב

 7  תנעטל :תוררובה קספ ןתמ רחאל תינקחש ה תוגהנתה לע הצובקה תמערתמ התבוגת ףוסב .18

 8 םידקת רסח ןפואב" הב םידיקפתה ילעבו הצובקה ינפ תא הריחשה תינקחשה הצובקה

 9  .הצוב קה "יפלכ תיסראו תיזבנ  ,תורקיש תרוקיב תעמשה  ךות... ,ותויזבנבו ופקיהב

 10 ה רוצב תינקחשב הגהנ יכ ,םועז ביצקתב תלעופה םיעצמא תלד התומע הניה יכ הנייצ הצובקה .19

 11 ם ויקל תינקחשה תשקב םאו תורכינ תואצוהל הל ומרג םייטפשמה םיכילהה .תנגוהו ,תישונא

 12 .התבוטל ת ואצוה תקיספ לע תדמוע  הצובקה ,החדת ףסונ ןויד

 13 

 14 לג רודכל תודחאתהה תדמע

 15 תורעצמ ןניה הרקמה תוביסנ יכ תודחאתהה הנייצ ,תיטפשמה היגוסל תוסחייתהה םרט .20

 16 ה אלמ תואירב תינקחשל הלחיא תודחאתהה .לקשמ תודבכ תוישונא תויוטבחתה תולעמו

 17 . לגרודכה שרגמ לע םד קהב התוארל היהי ןתינ יכ  התווקת העיבהו הנתיאו

 18  ר בודמ עודמ ישממ  רבס ה הב ןיאו ,תטרופמ  א לו תיללכ הניה השקב ה י כ הנעט תודחאתהה .21

 19  ל ש  תישיאה התק וצמ לע ר תוי ןעשנ אוה י כ ןוע יטב רכינ"שכ ,ףסו נ ןויד קידצמה הרקמב

 20 הטלחהל וא הקיספל הנפמ הנניא השקבה ."הקיספהו ןידה תוארוה לע תוחפו תשקבמה

 21פסק   ט עמל) הלא  תו נעטב תכמותה יהשלכ  א תכמסא אלל תוינללוכ  תו נעט תונעטנו תרתוס

 22 .(ךשמהב  וילא סחייתנש 56 – 09/10הבוררות בתיק בוררות 

 23  יהשלכ תיטפשמ תו עט וב שיש אצמנ אל"ש  הניה תודחאתהה תדמע  ת וררובה קספ לש ופוגל .22

 24 וא ישוק ,תובישח תוררובה קספב ןיא ,המעטל ."קיודמו יניינע אוה תיטפשמ הנחבמ יכ הארנו

 25 .ףסונ ןוי ד םויק םיקידצמה שודיח

 26   , תררובה הראבש  י פכש ירה , 56 – 09/10בוררות  פסק הבוררות בתיק  תש קבמה תוכמתסה יבגל .23

 27  ק לח יכ תנעוטו הפ יסומ ףא תודחאתהה .יטנ וולר ונניאו םיאתמ ונניאש  תוררוב קספב רבודמה

 28  ן ו יד" לש לולסמה " ןליאו  ,ירוערע יפוא תו לעב ןני ה תוררוב קספ ן יינעל תינקחשה תונעטמ

 29 . "רוערעל ףקוע לול סמ רוציל דעונ אל "ףסונ

 30  ת ו ליעה תא שרפ ל שי" י כ תודחאתהה הר ובס ףס ונ ןויד םויקל םי אנתה תומייקתה ןיינעל .24

 31 לש ומויק תא הרושמב רשפאלו םוצמצה ךרד לע רושיגו תוררובל דסומה ןונקתל ב8 ףיעסבש

 32  ת מדוק הקיספ ר תוס ונניא תוררובה קספ :ונניניעב ומייקתה אל הלא כ תוביסנ ;"ףסונה ןוידה

 33 ."ףסונ  ןויד םויק קידצמה שודיח  הווהמש הזכ וא השק ,בוש ח הרקמב רבודמה ןיא"ו

 34 



5 

 

 
 1 ל גרודכל תודחאתהה  תדמעל תינקחשה תבוגת

 2  – רוקמב ךכ] בניגוד לעמדת ההתאחדות האפשרות לבקשה לעיון מחדשת" ,תינקחשה תדמעל  .25

 3התקדים  גילים. בשיטת משפט המבוססת על עקרון ר רים שאינםערעור במק הינה מעין [.ע.ת

 4אינטרס אישי של בעלי הדין בתוצאות הסכסוך   רס כפול:המחייב מוסד הערעור משרת אינט

 5תפקידו של הערעור הוא תיקון טעויות של הערכאות  ור בפיתוח המשפט.יבהצל ס שואינטר

 6 ת ינקחשה ."..., הן למערער והן לחברה כולהיותעלו הנמוכות. לתוצאה שגויה של פסק דין יש

 7נקבע  םש סופר 5580/98בג"ץ ו שלם נ' בית הדין הארצי לעבודה 520/951בג"ץ ל התנפה

 8 . הותהבמסוד ת יזכו הנ יהזכות הערעור  התנעטל

 9  יכ תנעוט תינקחש ה ,פסיקה מתאימה לע תי נקחשה תוכמתסה-יא יבג ל תודחאתהה תדמע יבגל .26

 10  הבוררות וההחלטות אשר התקבלו במסגרת המוסד  חשופה לכלל פסקיהפריבילגיה להיות "

 11י ההתאחדות לכדורגל ואילו  שבאופן בלעדי רק לאנ לבוררות של ההתאחדות לכדורגל שמורה

 12אם כך הכיצד מצפה   .חשופים למידע זה אי כוחם כלל לאכן בים ותבעהתובעים והנ

 13 ."ההתאחדות לכדורגל בהצגת פסיקה? תקדימים? החלטות?

 14ם ל היחסים המיוחדינוגעת בלב ליבם ש" הטלחהה יכ תינקחשה תנעוט הערכהה לש הפוגל .27

 15דה עבוחריג לנעשה ולמקובל בעולם דיני ה" םניהש "ספורטאי לבין קבוצה המתקיימים בין

 16פסק הבוררות מעקר מתוכן את רצונם של הצדדים להתקשר בהסכם " ,התשיגל ".רגילה

 17סיום ההסכם בטרם המועד המקורי אשר  ציפיות עלהוראות ספ סקה לתקופה קצובה ללאהע

 18לסיים הסכם העסקה לתקופה קצובה על אף שתוכן ההסכם אינו מאפשר  " ןתינ אל יכו "נקבע,

 19ול ו/או סיכול באופן רשמי ועל אף שלא נמסרה כל  יטעת בהודכל  זאת ועל אף שלא נמסרה 

 20   "הבקרה.תקציבית עפ"י המתחייב בתקנוני  הוראה על ביטול לרשות לבקרה

 21מובילים  מדת ההתאחדות לכדורגל מסקנות פסק הבוררות וע" יכ ת נעוטו הפיסומ תינקחשה .28

 22ר את  ולהפתיר לה ובלתי מתקבלת על הדעת בה יכולה קבוצה  ציאות משפטית בלתי נסבלתלמ

 23   ."רפואית נההסכם העסקת שחקניה במחי טע

 24תכלות על תחום המשפט  פסק הבוררות אשר ניתן ע"י כבוד הבוררת ניתן תוך הס" התדמעל .29

 25ל ועל  כדורגרט הנשען על תקנוני ההתאחדות לעסקי ומנותק ומנוגד למשפט הספו האזרחי

 26 . "תקנוני הבקרה

 27 

 28 תינקחשל םירו פיש הצקמל תורשפא ןתמ – 02.7.1 םוימ הטלחהה

 29  ל ש תודחוימה תו ביסנב י כ ה נקסמ ללכל י תאב , תינקחשה תבוגתבו  השקבב יתנייעש רחאל .30

 30  י כ התרבס רואל  , תאז .היתונעטל "םירופ יש הצ קמ" ךורעל הל רש פאל ם וקמ שי ,הרקמה

 31  ד ס ומה לש תוררו בה יקספ י כ החוכ-אב תו נעט רואל , ףסונ ןוידב אלו  ר וערעב רבודמה השעמל

 32  ת וטרופמ-יתלבהו  תוינללוכה תונעטה רואל ו םיניידתמה ינפב םיפוש ח םניא רושיגו תוררובל

 33  .תינקחשה םע טמ ונעטנש תוכמסואמו

 34 .םירופישה הצ קמל תורשפאה ןתמל ודג נתה אלש תודחאתההו הצ ובקה חכ-יאב ,םתוניגהב
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 1 ונתינש תוטלחהל ,רתיה ןיב ,תשקבמה יתנפהש ךות ,ןמקלדכ יתעבק 1.7.20 םוימ יתטלחהב .31

 2 הרקמה סיסבב תדמועה תיטפשמה הלאשב הדקמל יתיסינ ,ףסונ ןויד םויקל םיאנתה יבגל

 3 : ןסוסיבו היתונעט  טורפבש תונורתיל הביל תמ ושת תא יתנפהו ונינפלש

 4עיינתי בתגובת המבקשת. ניתנת למבקשת אפשרות להגיש השלמה   .1

 5 .12.7.20ה, עד ליום לתגובת

 6 א: אני מפנה את ב"כ המבקשת לקישור הב .2

 ttps://www.football.org.il/?catid=%7BBF84D50E-B695-40BE-7 

A52E-2A5E009B3951%7D , 8 

 9ו בשלוש שם יוכל למצוא את פסקי הבוררות בעניינים עקרוניים שניתנ

 10 השנים האחרונות. 

 11עד כה בסוגיית קיום דיון  המעיין אף ימצא שם את שתי החלטות שניתנו .3

 12בערעור, כנטען  לעיון מחדש או נים, ולא בבקשהנוסף )ובזה אנו ד

 13 (.  בקשתהמ בתשובת

 14הרחיב, לפרט ולהפנות לאסמכתאות מתחום דיני  המבקשת מתבקשת ל .4

 15את עמדתה באשר לזכותה של  הספורט ודיני העבודה כדי להבהיר 

 16לתה קופת מחשחקנית שהתקשרה בהסכם השחקנים לקבלת שכר בת

 17מחלה הקבועים )שאיננה נובעת מפגיעה ספורטיבית(, מעבר לימי ה

 18תקופה ת הסכם זה הסכם העסקה ללכת היובדין, תוך התייחסות להש

 19קצובה. ככל שתהיה התייחסות לתקנון מסויים של ההתאחדות או  

 20 "הנחיות וחוקי פיפ"א", יש לציין את התקנון והסעיף עליו מסתמכים. 

 21  ב י גהל תינקחשלו הצובקל י תרשפא תינקחש ה לש ה מילשמה הבוגתה  ת לבק רחא ל יכ ןייוצי .32

 22 .הילע

 23 

 24 התבוגת תמ לשהב תינקחשה תונעט

 25 ה יגוס ןוחבל" ךרוצ םייק וב םוקמ ףסונ ןויד לע תורוהל תעד לוקיש םייק יכ תנעוט תינקחשה .33

 26דונו  הסוגייה שבנדון וסוגיות דומות לה טרם נ" ,המעטל ."השק האצ ות ע ונמל ידכו תינורקע

 27לתקופה קצובה  העסקה  של הסכם נף הכדורגל וקיימת פסיקה מועטה באשר למעמדובע

 28מונע את קיומו של ההסכם ולו   וצאה ישירה ממצב בריאותי אשרתכסוכל" במקרה בו הוא "מ

 29  ת א ךירדתש הקי ספב םוקמ שיו הנודנ םרט ש תינורקע היגוסב רבודמ ה ,המעטל ."באופן זמני

 30 . הזוחה תפוקת  ךלהמב ןקחש הלחי וב םו קמ תוצובקהו םינקחשה

 31  , לכוסש הדובע םכ סהל תוסחייתמה תויגוסב  תדקמתמו תובר (תושדח ) תונעט הלעמ תינקחשה .34

 32  .םירוטיפ וא  תורטפתה ןיינעל ךכל שיש  תוכלשהבו ,(תויתואירב אק ווד ואל) תונוש תוביסנב

 33  ו תפוקת הבוצק א לש םכסה  תמועל הבוצק  ה פוקתל ם כסהל הנוש ןי ד ש י יכ ת נעוט תינקחשה .35

 34 דע רכשל יאכז , הצובקה תוליעפ לכמ רדע נו ףקותל םכסהה תסינכ רחאל עצפנש ןקחש יכו

 35 . (תונוע רפסמל אוה םא  םג) םכסהה תפוקת םותל
 36 
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 1 הצובקה תבוגת

 2 התגובה המשלימה אינה מבהירה או מבססת באסמכתאות את עמדת יכ תנעוט הצובקה .36

 3הטענות, הפסיקה  " ;פת מחלתהבאשר לזכותה של המבקשת לקבלת שכר בתקו תינקחשה

 4ל  וכם ב"סיאלא תמצות מתוך מאמרים העוסקיה אינן המשלימ המובאות בתגובה והספרות,

 5  עבודה", שאינם רלוונטיים לענייננו. בוודאי מקום שהבוררת לא דנה בסוגיית הסיכול  הסכם

 6  ת יברמ "ות.וכאשר המבקשת לא טענה טענות דומות בתביעתה ובמהלך כל הליך הבורר

 7  ה עבקש יפכש דו עב , הדובע םכסה לוכיס ל ש היגוסל תוסחייתמ תינ קחשה התלעהש תונעטה

 8 . היתויוביוחמ  תא המייק אל תינקחשה  וב בצמב אלא לכוסש םכס הב רבודמה ןיא ,תררובה

 9 עודמ התדמע תא תטרפמו תינקחשה תונעטמ תחא לכל הצובקה תסחייתמ תוריהז ימעטמ .37

 10 .תינקחשל ה ליע המיקמ ןניאו וננינעל ת יטנוולר ןניא הלא תונעט

 11  ת ו יללכ תולאש ה לעמ תינקחשה התנעטל ןכש ת וילאר תואצוה תל בק ל ע תדמוע הצובקה .38

 12 . תוררובה קספ  אושנ היגוסהמ דואמ םי גרוחה םיבחר םירשקהב

 13 

 14 לג רודכל תודחאתהה תבוגת

 15פסק   טעמל) טרופ סה י ניד םוחתמ אתכמסא  לכל התנפה אל תינקחש ה י כ הנייצ תודחאתהה .39

 16 ק ספש תיזכרמה התנעט תא הססיב אל תינקחשהש ךכ ,(56 – 09/10ת הבוררות בתיק בוררו

 17 .יאטרופס תקס עהל םידחוימה םינידה רו אל העטומ וניה תוררובה

 18 ק ספב טרופש יפכ ,ונינפלש הרקמל םיאתמ ונניא 56 – 09/10ק בוררות פסק הבוררות בתי .40

 19 .תוררובה

 20 . הנושארה התבוגתב הינ ועיטל התנפה תודחאתהה .41

 21 

 22 םידד צה תונעטב הערכהו ןויד

 23 ון נוסף יד םויקל םיאנתה

 24 : ףסונ ןויד םויקל םיאנתה  תא הנומ ות וגישורלבוררד ן המוסב לתקנו8סעיף  .42

 25דין ל בעל בסכום שייקבע על ידי המזכירות, רשאי כה קשרת בגאם לובכפוף לתש

 26   .יים דיון נוסףבקשה ליו"ר המוסד לק להגיש

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

 28 ותהקשי, חשיבותה שמפאת או, וגישור לבוררות סדמוב הניתנש תקודמהחלטה 

 29 לדיון מקום, לדעתו, יש, יןיבענ שנפסקה הההחלט אוו/פסיקה ה של חידושה או

 30 היענות לבקשה כאמור.  הוא ל שאי, רוסףנ

 31הדין העליון , ימנה נשיא בית דיון נוסף כאמור סד על קיומו שלומהחליט יו"ר ה

 32 . וסדהמיו"ר ביניהם שה בוררים והרכב של שלו

 33  ט לחוה ( 77 - 18/19 -ו 18- 17/18) םיקית ינשב  : ףסונ ןו ידל תושקבב תו טלחה ע ברא ו נתינ הכ דע .43

 34  . ( 63 - 19/20 -ו 61 - 19/20) ףסונ ןויד םייקל  טלחוה םירקמ ינשבו ףסו נ ןויד םויקל םוקמ ןיאש
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 1   :ףסונ ןוי ד םויקל םיאנתה םימייקת מ יתמ הלאשב םיחנמ םי ווק וותוה הלא תוערכהב

 2 ; דבלב בדיון נוסף דנים בסוגיות המשפטיות -

 3אלא אך   ףסו נ ןוידל תומיאתמ בפסק הבוררות והוכרעו שנדונו תו יטפשמה תוערכהה לכ אל -

 4לפסיקה ו/או   ירהבסת עומדת" היגוסה  :אחד משני התנאים ן קיים בהמתש הלא ורק

 5,  חשיבותה"ש ה יגוסב ר בודמש וא "רוגישו  ות לבורר במוסד שניתנה  החלטה קודמת

 6   " מצדיקה דיון נוסף.השחידו או שיותהק

 7בו ניתנה החלטה אשר שונה   םוקמ השק האצות ו דין למנוע עיוות ה נועד הנושארה הפולחה -

 8נוסף מקום בו   ןו יד ךרעי י כ תעבוקהחלופה השניה ; באופן מהותי מהחלטה קודמת וחורגת

 9ת כי איננה מפאת חשיבותה והאפשרו ךארעה בפסק בוררות, מדובר בסוגיה עקרונית שהוכ

 10 נכונה, ראוי לבחון אותה בהרכב מורחב של בוררים. 

 11 אמור לעיל. ור ואין להעלות בו טענות ערעוריות החורגות מהננו ערעידיון נוסף א -

 12רים יוצאי קבמ רק רשות זו תתקבל ודעת  , אלא שהדבר נתון לשיקולסףולקיום נ אין זכות -

 13 הותיות. ת ומוחשוב  משמעותיות, רעותות הכל הכף מונחדופן כשע

 14  ל ע ףסונ ןויד ן יינעל ןוילעה טפשמה תיבב  םיגוהנש הלאל תיסחי םי לקמ םניההקריטריונים  -

 15אין משמעות הדבר  ,אולם ;1984 – ד"מ שת ,[בלושמ חסונ] בתי המשפטלחוק  30ף סעי יפ

 16   .בשערי הדיון הנוסףחה מפסק הבורר בעניינו יבוא וכי כל בעל דין שדעתו לא נ 

 17לקיום דיון נוסף, אפילו ננקוט   המקרים בהם קיימת עילה של ממשהדעת נותנת כי מעטים  -

 18 .ן ונקתל ב8 סעיףבאשר לפרשנות ת יותר יגישה ליברל

 19הדין, לייצר פסיקה עקבית   סף יכול לשמש כעזר חשוב לבוררים ולבעלימוסד הדיון הנו -

 20 ע ונמל תורשפא וב שי ןכ ;הרואכל תורתוס ותבין פסיק תוריתסליישב ו חידה וצפויהא

 21   .תוררובה קספ  לוטיב ךרד לע ןתוא עונמל  ןתינ אלש תושק תואצות

 22 

 23 ? ףסונ ןויד םויקל םוקמ  שי ונינפלש הרקמב םאה

 24  ת אצות יכ לגרודכ ל תודחאתההו הצובקה ת דמע ילע תלבוקמ :ךשמה ב טרפאו רמואו םידקא .38

 25 ך כב ןיאש ןייצל רתומל .ףסונ ןויד םויק לע תורוהל ןיא ןיינעה תוביסנב יכו הנוכנ ןידה קספ

 26 י נא םג תודחאתההו הצובקה ומכ ;וילא העלקנ תינקחשהש השקה בצמב שאר לקהל ידכ

 27   .תכרובמ תיביטרו פס הרגישל הרזחו הריהמ  המלחה תינקחשל לחאמ

 28 תא ריהזמ ינאש ךות ,תבייחתמה תיטפשמה האצותה יתנבהל הניה יתעגה הילא הנקסמה .39

 29  הכרעהה ;ערמו יוגש יטפשמ ללכל איבמ ד ואמ רעצמו השק הרקמ ו ב בצמל עיגהל אלש ימצע

 Hard cases 30 :מרה הידועההא םייקתת אלש יכד חייבת להיות מנותקת מן המקרה הקונקרטי

make bad law. 31 

 32 117 – 11/12 תורר וב קיתב יתעבק ,(הנוש אשונב) "םישק םירקמ" ב הערכהה יפוא ןיינעל

 33  :ןמקלדכ

 34 



9 

 

 
 1בכל  ביר שחקן על המוסד לבוררות לגלות איפוק רב ולא להתפתות להע 

 2ו: כידוע, מקרים קשים יוצרים מציאות "מקרה קשה" שמובא בפני

 3ן הנורמות. יש נת מתקיוקשה, אשר בסופו של יום עומדת בניגוד לכו

 4דו ליצור איזון בין לכבד את המנגנונים הקבועים בדין, אשר נוע

 5האינטרסים של השחקן לבין האינטרסים של קבוצה בפרט ולהסדר 

 6 לל.כדורגל בכהפעילות בענף ה

 7 ם כסה םהניב םתחנ םהב םירקמ םתאב יאדוב ,לגרודכה תצובק לש דבוע וניה לגרודכ ןקחש .40

 8 לש הקסעה יאנת תא עבוק - םיביצקת תרקב ןונקתל חפסנ וניהש - םינקחשה םכסה .1הדובע

 9 ה ריתסב ודמעי אלש דבלבו ,םידחוימו םימילשמ םיאנת ףיסוהל םיאשר םידדצה .ןקחשה

 10 תומילשמ תוארוה ועבקנ ונינפבש הרקמב .םיביצקת תרקב ןונקת וא ירנגה םכסהה תוארוהל

 11 לש תיאופר תורצ בנ המק וב בצמל תוסחי יתמ ןה ןיא ךא ,םידדצה  ןיבש םכסהל 8 ףיעסב

 12 .הצו בקה לש תיביטרופסה תול יעפב ףתתשהל תינקחשה

 13  ן קחש וב הרקמל  תוסחייתמה תושרופמ תו ארוה ועבקנ אל 19/20 תנו ע דעש םינקחשה ימכסהב .41

 14  ן קחשה תויוכזל ת ושרופמ ס חיתמ ונניאו ק תוש םי נקחשה םכסה םא  םג  ,תאז ם ע דחי .2הלוח

 15 ן ידהש ירה ,הצוב קה תרגסמב תיביטרופסה ותוליעפמ תעבונ הנניאש הלחמב 3הלח וב הרקמב

 16 רבדה םא םג ,ךכיפל .4ן קחשהו הצובקה :םידדצה ינש תובוחו תוי וכז תא עבוקו לח יללכה

 17  ם ימוכס םולשתב  ת בייח ה צובקהו ןידה יפ  ל ע הלחמ י מדל יאכז ןק חש ,םכ סהב רכזנ ונניא

 18  ת י סחי הלחמ ימד  םולשת ל ש םיביטמ םי אנת ל ע םכסוה אל םא ,ה דובע ם כסה לכבכ ;הלא

 19 . ןידב עובקה לע ה לועה םולשתל יאכז אל דב ועה ,ןידב םייונמה הלאל

 20 ןמאתהל הל תרשפאמ הנניאש הלחמב הלוח איה יכלשחקנית  ררבתה ונינפלש הרקמב ,רומאכ .42

 21  א ל  תינקחשה . תיביטרופס תוליעפמ הלד ח ךכ תובקעבו םכסהה תמיתחל ךומסב קחשלו

 22   הרקמבש) ןידב  עובקל רבעמ הלחמ ימד הל  םלשת הצובקהש ךכל יקו ח סיסב םייק יכ התארה

 23 

 
, כגון שים הסדרים שונים ומשונים בין קבוצה לבין שחקן לגבי העסקתומקרים בהם נעתייחס למ ינניא 1

 . ה בחשבונית""העסק
ל הסדרתו ( בא עבדשלימות של עוכויות המ)כמו גם נושאים נוספים מתחום הז מי המחלהדנושא  2

והחיקוקים  1976 –תשל"ד  ,, בהם נקבע שחוק דמי מחלה19/20השחקנים מעונת מי בהסכ המפורשת

 שחקן )ומאמן, שכן שינויים זהים נערכו בהסכמי המאמנים(. בעניין זה, חלים על העסקת הנוספים
 –כזו  לפעילות קשררצה ללא כל מחלתו שפלהבדיל מ –שחקן במסגרת פעילות הקבוצה  פציעתהשלכות  3

 . זה )ד( להסכם4חקנים על דרך קביעת מנגנון עריכת ביטוח לשחקן, כמפורט בסעיף ם השבהסכ תמוסדר

 בי תוכנה()אם כי מעורפלת לג משלים בהסכם שבפנינו יש התייחסות ספציפיתיין כי במסגרת התנאים הוצי

ננו אי סדר זההכאמור,  צה".קבומענה מטעם הציעה יש ה של פלסיטואציה בה השחקנית תפצע: "במקר

 .ל הנסיבות שבפנינועחל 
עמד לעבודה אין חובה לכלול בהסכם העבודה )שמהווה חלף הודעת מעביד על פי חוק הודעה לעובד ולמו 4

( את ההסדר שבין הצדדים לעניין תשלום דמי 2002-)תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב

 .ל העובדזכות קוגנטית שבדובר מבע מכך שככל הנראה, הדבר נו .מחלה
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 1  י ולימ-יא ףרח יכ  ה נעט ססבל החילצה אל ם ג תינקחשה .(חי נז ם וכס וניה ונינפלש

 2 רצבנש דבוע לש וידעס .הרכש אולמב תאשל תבייח הצובקה ,הצובקה יפלכ היתויובייחתה

 3  ןדבוא ימד ,דיבע מ המ הלחמ ימד תלבק םנ י ה (ותדובעמ תעבונ הנניאש ) הלחמ בקע דובעל ונממ

 4  ; ( וזכ ה בציק ול הע יגמ םא) י מואל חוטיבמ ה בציק תלבקו ( ךרע םא) ךר עש חו טיבמ הדובע רשוכ

 5 ה ל חמה ימד הבוגב םירדוגמ ודבוע תלחמ יבגל דיבעמ ומצע לע חקולש םינוכיסה ,ןידה יפ לע

 6 םע םכסהה יפ לע םלשל בייחתהש רתוי םיהובגה הלחמה ימד הבוגב וא) ןידב םיעובקה

 7  ל כ כ תורעצמ תיא ופרה ת ורצבנה תוביסנ וי הי – ךכל ר בעמ דיבעמה ל ע תו בחה תלדגה .(דבועה

 8 דבועה ןיב םינוכיסה לוהינו םיסחיה תכרעמבש ןוזיאה תא הקדצה אלל הנשמ – ויהיש

 9    .דיבעמל

 10 )א( לתקנון המוסד לבוררות וגישור קובע כדלקמן:8סעיף  .43

 11ת וסדרי הדין המקובלים. הוראות חוק היה כפוף לדיני הראיוהבורר לא י

 12וכלליו שבתוספת לחוק יחולו על הבוררות והבורר  1968-הבוררות, תשכ"ח

 13ל מסמך הנערך על  יפסוק על פי הוראות תקנוני ההתאחדות ונספחיהם, וכ

 14פיהם. על אף האמור לעיל, במקום בו הנושא אינו מוסדר בתקנונים  

 15 . רר על פי הדין המהותיכאמור, יפסוק הבו

 16אם כן המדרג הנורמטיבי הינו כדלקמן: ראשית יש לחפש את התשובה בתקנוני ההתאחדות 

 17יננו מוסדר והמסמכים הנערכים על פי תקנונים אלה )כגון: הסכם השחקנים(. אם הנושא א

 18בתקנונים, יש לפנות לדין המהותי. במקרה שבפנינו, השחקנית אכן טענה כי תקנוני 

 19י פיפ"א"( תומכים בעמדתה; ואולם, כשהתבקשה לפרט את  ות )ואף "הנחיות וחוקההתאחד

 20  י פכ עמדתה ולהפנות לתקנון/ים ולסעיף/ים עליהם היא מסתמכת, לא יכלה לעשות כן.

 21  יתקיקחה רדסה ה תא וכותל אורקל תבייח מ םינקחשה םכסה תונשר פ ,יתנבהל ,ליעל יתנייצש

 22 ת לאשב הערכהה תאש ירה ,הז אשונב קתוש םכסהה יכ רמאת םא םג .הלחמ ימד ןיינעל

 23 ה תואל ונעגהו ,יתוהמה ןידה יפ לע קוספל שי הלחמ לש הרקמב םידדצה תובוחו תויוכז

 24  .האצות

 25 ת א הרפה תינקחשה יכ הנעט אלו תינקחשה םע םכסהה תא הלטיב אל הצובקה יכ רוכזל שי .44

 26  ה צובקל רשפאמ ת וררובה  קספש ךכל תינקח שה םשב עבומה ששחה ןבומ א ל ךכיפל ;םכסהה

 27  ם ולשת-יאל ןיא . ו תקסעה ךישמהל תניינועמ  הנניא ש ןקחש םע םכסה  י דדצ-דח ןפואב םייסל

 28 . תוררובה קספב עבק נ ךכ אלו ,םכסה לוטיב םע  רבד הלחמ תפוקתב רכש

 29  א ל ךכ לעו) הבוצק  ה פוקתל םכסה המתח ו ילע ה דובעה םכסה תויה ם צעמ  יכ תנעוט תינקחשה .45

 30  ה עציב אל םא םג  , ותפוקת םותל דע אלמ רכש ת לבקל תוכז הל תנ קומ  ,(קלוח תויהל לוכי

 31  ת י טופישה תוניידת הה בחרממ וז הנעטל את כמסא האיבה אל תינקחש ה .התלחמ בקע היבויח

 32 ה דובע הזוחב עודמ .וז התדמעל לנויצרה והמ הטריפ אלו הדובעה יניד םוחתב תימדקאהו

 33 יאכז הזכ דבועו ,דבועל עיגמש הלחמה ימד הבוג רבדב ללכה לוחל ךירצ אל הבוצק הפוקתל

 34 ר שקתהש דבוע דועב ,(תודחא םינש םג תוי הל לוכיש) םכסהה תפוקת םותל דע ורכש אולמל

 35ת ר שקביעה כי לשחקניצריך לזכו ?דבלב ןידב עובקה ידכ הלחמ ימדל יאכז "ליגר" םכסהב
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 1זו נהנת וזו לא   : בוצה בתשלום שכר זה, ואין הדבר בבחינתחיוב הק מגיע שכר מלא משמעה 

 2 . תימתסו תינללו כ הנעטל רבעמ תינקחשה  הטריפ אל ,םירופיש הצקמ ל תורשפאה ףרחחסרה. 

 3 ה ניהש ,הצובק ןיבל ןקחש ןיב תורשקתה תורשקתהה תויה םצעמ יכ הנעט ףא תינקחשה .46

 4  ר בעמ תינקחשה ה גרח אל ו ז הנעט יבגל םג  .הרכש אולמל תיאכז איה  , דחוימ גוסמ תורשקתה

 5הבוררות בתיק בוררות  קספל התנפה תינקחשה .ךכל הקדצהה תא הטריפש ילבמ ,התלעהל

 6  ם יפיעסב רומאכ ,םירקמה י נש ןיב םינוחבי אה ת א לבקמ ינאו ,הל ליע ומ א ל הז ך א 56 – 09/10

 7 .תו ררובה קספל 13 -ו 12 ,11

 8  ג ציי וב ,102 - 18/19 תוררוב קיתב (3.3.20 םויב) הנורחאל ןתינש תו ררובה קספ בושח וניינעל

 9 הצובק העבתנ הז קיתב .םשד תעבתנה הצובקה תא הצובקה כ"בו עבותה תא תינקחשה כ"ב

 10  (םישדוח 5 -כ) ות עיצפ תפוקתב ורכש אולמ  םולשתל ןומיא ךלהמב עצפנש (רז) ןקחש ידי לע

 11  תנועל םינקחשה םכ סהב התיה םידדצה ן י ב תורשקתה .וננינעל םנ י אש םיפסונ םימוכס ןכו

 12 :תוררובה  קספב עבקנ ךכו .העיצפל  תוסחייתמה תומילשמ תו ארוה ועבקנ אל וב ,18/19

 13אני נוטה להסכים עם הנתבעת, כי בהעדר התייחסות לסוגיה האמורה בהסכם 

 14על  ובה ין ח, א[.ע.ת – העי צפ לש הרקמב הדובעה רכש םולשת] ההעסקה

 15בד אינו מעניק למעביד את ה בה העולשלם לעובד את שכרו בתקופהמעביד 

 16ופתו של העובד צריכה להימצא זה, תרוכי במקרה כ עבודה שירותיו עקב תאונת

 17 לאומי.  בכספים המגיעים לו מן המוסד לביטוח

 18בהקשר זה יוער כי סעיף התמורה בהסכם בין הצדדים, יוצר זיקה בין חובת 

 19תיו תחייבויו שכר ובין חובת השחקן לקיים אחר ה לשחקן לשלםהקבוצה 

 20ד קיום לו כנגהתובע ישולם  החוזיות כלפי הקבוצה. בסעיף נקבע כי שכרו של 

 21 .... ;התחייבויותיו החוזיות כלפי הנתבעת

 22 הסכם והזיקה שהוא יוצר בין חובת הקבוצה האופן בו נוסח סעיף התמורה ב

 23ים אחר התחייבויותיו החוזיות כלפי לקי לחובתו שלו שלם לשחקן את השכרל

 24 ם בעמדת הקבוצה.ה, תומכיהקבוצ

 25  ן ק חשה חטבל תבי יח התיה אל יכ הצובקה תנעט תא ה חד ררובה יכ ן ייוצי הנומתה תמלשהל

 26 91 תפוקת יוכינב) ןקחשה רכשב תאשל התו א בייח ,וז תובח םויק-יא רואלו העיצפ לש הרקמל

 27  .(ימוא לה חוטיבהמ העיצפ ימד  ןקחשל ומלוש הב םימיה

 28  ר ומאה ,רמוחו לק  חכמו ,ןקחש לש העיצפל סחייתמ 102 – 18/19בתיק בוררות  תוררוב קספ .47

 29  הצובקה תורושב  תיביטרופסה תוליעפהמ תעבונ הנניאש הלחמב רבו דמ ןהב תוביסנב ףקת וב

 30 ם ג סחייתמ תינקחשה חטבל הצובקה בויח יכ תינקחשה ידי לע ןעטנ אלש ןוויכמ .תעבתנה

 31 ה דמע אל הצובקה יכ (חכוה אלו) ןעטנ אלו (דבלב העיצפ לש הרקמל אלו) הלחמ לש הרקמל

 32 .חוטיב תכיר ע ףלח רכשה אולמ םולשת ל הצובקה בויחל הליע ןי א ,תינקחשה חטבל בויחב

 33 ת א םייקל דבועה תובח תא הנשמ ונניא ,הבוצק הפוקתל םכסה הדובעה םכסה לש ותויה .48

 34  ת וצפל בייוחמ ד יבעמ ה ,הזכ דבוע רטפמ דיבעמה ם א ,ןכא .הז םכ סה י פ לע ויתויובייחתה

 35 דומלל ןיא .(קזנה ןיטקהל דבועה לטנל ףופכב) םכסהה תפוקת םותל דע ורכש אולמב דבועה
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 1 ם כסוה רבדה םא אלא) דיבעמה לע וז הבוח הלח ןיידע ,דובעל ד בועהמ רצבנ םאש ךכמ

 2 יכ הרבס אל ףאו  תינקחשה תא הרטיפ אל  הצובקה ונינפלש הרקמב  .(םידדצה ןיב שרופמב

 3  : תוידדהה תויובי וח מה ועשוה ,תינקחשה תלחמ ר ואל .המיע םכסה ה ת א הרפמ תינקחשה

 4 .הרכש תא םל של הצובקה תוביוחמו תי ביטרופסה תוליעפב ףתתש הל תינקחשה תובייוחמ

 5 התוא הכזמ ,ןלגרודכ תקסעהל םכסה רדגב הדובעה םכסה תויה יכ תנעוטו הפיסומ תינקחשה .49

 6  י קוחו תויחנה" ת ו ברל ,טרופסה יניד לש ם ידחוימה םיללכה רואל  ,הרכש אולמ םולשתב

 7  ר ב עמ תורשפא ה ל הנתינ ר ומאכש ףא ,וז הנעטל א תכמסא לכ האיב ה א ל תינקחשה ."א"פיפ

 8 ת ורשקתה תונייפאמה תונושה תויגוסל סחייתהלמ העיריה הרצק .הנועיט תא בייטל לבוקמל

 9 םמיאתהל ידכ "םיליגרה" הדובעה ינידל תושעל שיש תומאתההו םייונישהו הצובקל ןקחש ןיב

 10  י ניד תשדע תא חינהל שיש םירובסה הנ חמב לגדה יפינממ ינאו)  וז תידוחיי תורשקתהל

 11 ע ודמ רבסה תינקחשה תונעטב יתאצמ אל ,תאז םע דחי .(הדובעה יניד תומרונ לע טרופסה

 12  ע ובקל םיאשר ם ידדצה ש) לעניין מחלת עובד ןידב  עובקה לדחמה ת רירב ר דסה לש לנויצרה

 13 ה דבועה םצע עודמ .ונינפלש הרקמב לוחל ךירצ ונניא ,(יאטרופסה תבוטל ונממ ביטימ רדסה

 14 בייחל שיש ךכ , רחא דבוע לכ לע םילחה םירדסהה תא תונשל רומ א ןלגרודכ וניה דבועהש

 15    .ותלחמ בקע תכשו ממ הפוקתל דבוע ונניא םא  םג ורכשב תאשל דיבעמ

 16  ה דובע םכסהב ר ב ודמה יכ תיטפשמ החנ ה תדוקנמ האצויב תובר  תונעט הנעט תינקחשה .50

 17 ב קע דובעל דבועמ רצבנ וב םוקמ ,רשקההו היגולונימרטה וזש רובס ינניא .לכוס ועוציבש

 18  ב ויח תוברל ,םידח ו ימ םירדסה םיעבוקו שר ופמב הזכ בצמל םיסחיי תמ  הדובעה יניד :ותלחמ

 19 עדומ דבוע .דבע אל הב – ןמזב תלבגומ ןכא – הפוקת לע דבועל הלחמ ימד םלשל דיבעמה

 20 ל ע ןתמו אשמב ןובשחב תאז חקול דיבעמה ףאו ,דיבעמ םע רשקתמ אוה תע הלא םיאנתל

 21  , הלחש דבועל עיגמ  ה מ םיקסופשכ ירה ,ישג ירה י שוקה לכ םע .דבועה  ןיבל  וניב הדובעה יאנת

 22 ע נומ תויהל אלו ,םידדצה ינש לש םיסרטניאה לע רומשלו התוללכב הנומתה תוארל שי

 23   .ותסנרפ הטמ תחאב  עדגנש דבוע לש תרעצמ דו אמהו תיקלחה הנומתהמ

 24 ת א לולשל ידכ , המצעשכל ,הנוכנ תוררובה קספ תאצות יכ יתעיבקב ןיא :ףסונ ןויד םויק .51

 25  ת חא תמייקתמ םאה ןוחב ל שי ,ליעל רומא כ  .הז קספב  ףסונ ןויד םו יק ל ע תורוהל תורשפאה

 26   .רושיגו תוררובל  דסומה ןונקתל ב8 ףיעסב  תועובקה תופולחה יתשמ

 27 אלקודמת שניתנה במוסד לבוררות וגישור, לפסיקה  הריתס – הנושארה הפולחה -

 28 ת ו ררובה קספל הריתסב םידמוע םניא ליעל ורכזנש תוררובה יקספ ינש ןכש ,תמייקתמ

 29  קספ וליאו תר ר ובה תועיבק םע בשייתמ  102 – 18/19בתיק בוררות  ת וררובה קספ :וננינעב

 30 םרגנ אל ונינפבש הרקמב יכ יתעד החנ ,ףסונב .יטנוולר ונניא 56 – 09/10 תוררובב תוררובה

 31 ק באמל ףסונ בש ךכב הל םרגנש םוצע ה ישוקב שאר לקהל יל במ) תינקחשל ןיד תוויע

 32   .(תינלגרודככ רכת שהל התפיצש םימוכסה ת א הרכתשה אל התלחמב

 33  ן כא יכ לגרוד כל תודחאתההו הצובקה תעדל ינא ףתוש ,יתנייצש יפכ :הינשה הפולחל רשא -

 34  ך א ,תינקחשב  תו רושקה תורעצמה תוי שיא ה תוביסנה תניחבמ ינוציק  הרקמב רבודמה

 35 םינקחשה םכסהמ רישי ןפואב תרזגנ הב הערכההו תשקומ הנניא תיטפשמה היגוסה
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 1  ק קוחמה .ןקח ש ת קסעה יאנת ןיינעל ת וברל  ,הדובעה יניד םוחת ב םינושאר תולכשוממו

 2  ר צ בנ וב בצמ , דיבעמה לש םיסרטניאה  ןיבל ד בועה לש םיסרטנ יאה ןיב ן וזיאה תא עבק

 3 . ד ואמ תורורב הז אשונב ןידה תועיבקו ,דיבעמל ויתורש תא ןתיל דבועהמ תיאופר

 4 י כ הינועיט תא ססבלו גיצהל (םירופיש הצקמ ףאו) דואמ הבוט תונמדזה הנתינ תינקחשל

 5 ןיד ןיינעל תו ברל) שממ הינועיטב אצמ נ אל ,תאז ףרחו ,הנוש ת ויהל ךירצ הניינעב ןידה

 6 ןתינ ךכמ .(הזככ ןלגרודכ לע וא הבוצק הפוקתל םכסהב דבוע לע לוחל ךירצש דחוימ

 7 לש ןפקותו הנתשת אל תוררובה קספ תאצות ,ףסונ ןויד םייוקי םא םג יכ קיסהל

 8   .רתסי וא שלחוי  אל וז האצותל תוקמנהה

 9 . תוררובה קספב ףסונ ן ויד םייקל םוקמ ןיא יכ הנ קסמ ללכל יתעגהש ןאכמ

 10 

 11 החלק האופרטיבי 

 12 . תחדנ ףסונ ןוידל השקבה .52

 13 השענ אל תוררובה קספב .התבוטל תוניידתהה תואצוה תקיספל הצובקה תשקב תא לבקמ ינא .53

 14  ם יטעמה םייוכיס ה רואל טרפבו ףסונ ןויד םויקל רותעל תינקחשה ה רחבשמ ךא ,תואצוהל וצ

 15  ך כיפל .ךכב יטפ שמה לוםיטה תולע תא גופסל הכירצ הצובקה ן יא ,לבקתת וז השקבש

 16 ר שא ,מ"עמ ףוריצב ח"ש 4,000 לש ךסב הצובקה לש תויטפשמה תואצוהב אשית תינקחשה

 17   .27.9.20 םויל דע ומלושי

 18 ה מ ליש הצובקה םא .תינקחשה י"ע םלושי מ"עמ תפסותב ח"ש 4,000 לש ךסב ררובה ט"כש .54

 19 .27.9.20  םויל דע ,המלישש םוכסה  תא תינקחשה הל בישת –  וקלח וא ולוכ – הז םוכס

 20 

 21 . 27.8.20 ,ניתן היום

 22 

 23 

 24 

____________________ 25 

 26 יאל, עו"דתגר עמ                                                                                                                    

 27 בורר                                        

 28 יו"ר המוסד לבוררות וגישור                                                                               


