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 "המבקשת"           
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 ’עוה"ד רועי רוזן ו/או יובל שדמי ואחע"י ב"כ 
 5268104(, רמת גן  26)מגדל רוגובין תדהר, קומה  11מדרך מנחם בגין 

 7165159-03; פקס:  7165158-03טלפון: 
 

 "המשיב"           
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 ו/או אבישי איפרגן ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס
 'ממשרד עוה"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות

  6473104, תל אביב 3יאל פריש מרח' דנ
 03-6091116, פקס:  03-6944111טל': 

 
 

 "ההתאחדות"           

 

 החלטה

יו"ר המוסד ידי , על 2020במאי  26בפסק בורר שניתן בהליך זה ביום וסף בפני בקשה לדיון נ .1

 ."(הבורר)" לבוררות וגישור, עו"ד תגר עמיאל

י תקנון ההתאחדות לכדורגל בישראל די מי שעל פר ניתן על יהבורק נוכח העובדה שפס .2

ישור( לדון בבקשות לדיון ב לתקנון המוסד לבוררות ולג8י סעיף סמך )על פו"( מההתאחדות)"

, כב' השופט יון של ההתאחדותיא בית הדין העל, על דעתו של נשלח"מ  עו"ד עמיאליל  נוסף, האצ

 זו.את הסמכות לדון ולהחליט בבקשה )בדימוס( סטרשנוב, 

 

 הבוררפסק 

 

( 1920 בספטמבר 20 -ב –במהלך העונה )במקרה זה רי מאמן בפיטו עניינו של פסק הבורר הינו  .3

ות לבקרת ח הנספח לתקנון הרש, על פי נוס)ב( להסכם המאמנים 10סעיף  שנות נוסחבפרו

  .19/20לעונת "( רההבקתקנון "" וההסכם")תקציבים 
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 סעיף זה קובע: .4

ה ודעפת תוקפו בהם תקוהצדדים רשאים לבטל הסכם זה לפני תו"

ו דמוקדמת כדין. תנאי הביטול, ככל שאינם מפורטים בהסכם זה, יופק

 ".הברשות סמוך לאחר הביטול ויובאו לאישור

 קבע סעיף זה: 19/20לא למותר לציין, כי עובר לעונת 

ובלבד שהביטול פת תוקפו  ם תקו"הצדדים רשאים לבטל הסכם זה לפני תו

 ".רשות"ר השור יוה הדדית ויקבל איבהסכמ יעשה

משיב במהלך הסעיף היתה רשאית לפרט את השל סתמך על הרישא מבקשת טענה, כי בהה .5

כל התקופה הקצובה תחול עליה החובה לשאת בשכרו לוקדמת כדין" ובלא שבהודעה מ"ונה, הע

 משיב.השל ההסכם עם 

 בהתחשב ברציונאל זה, וקבע, כי עונה מלאהדן ברציונאל שבבסיס העסקת מאמנים להבורר  .6

 נוכח לשונו הסתומה משהו של סעיף בשינוי ובתוקפו, וים או אוחר פומבי, מקדנוכח היעדר דיון 

ך כשל הסכמי מאמנים, וב מיידי )כמעט( לאפשר סיוםעד החדש, אין מקום לקבוע כי נו )ב( 10

סיום הסכם במהלך י אסר  שעד לאותו שינוי אין עוררין כנוסח ההסכם )כה מהותי בקבוע שינוי  ל

 לפסק(: 38ורר )בסעיף הב כלשון .נה שלא בהסכמה(העו

ות ובין  וד בתנאי ההתקשרות בין קבוצ"המדובר בשינוי מהותי ודרמתי מא

כזה לא וי נשי; שמעותוה להפריז בחשיבותו ובממאמנים ושחקנים ש'ש

  " .וקים כבדי משקלוללא נימ ידלאחר כנעשה 

 ת:הבאוראות בפרט את ההוו, הבקרה נוןראות תקאת הוסקר  הבורר .7

אליהן   בכל הסכם תקבע בהסכמה הדדית עונה או עונות המשחקיםא(  )  .4"

ונת משחקים אחת או שויה להיות לעתחולת ההסכם ע .ייחס ההסכםית

 ."יותר

ביניהם   קבוצה ושחקן או קבוצה ומאמן, רשאים לבטל הסכם חתום"  ()א  8 

שהביטול ייעשה  שאושר על ידי הרשות לפני תום תקופת תוקפו, ובלבד

 ".הודעה בכתב ליו"ר הרשות ,בהסכמה הדדית ותימסר, מיד לאחר הביטול

 מצהירים  םהצדדי"כי:  ,  ( להסכם, הקובעב)  2ראות סעיף  ל הוגם ע, כמו  בהסתמך על הוראות אלו .8

בסתירה  תעמוד( אשר להסכם זה )או הוראה אחרת 8בזאת כי כל הוראה מהוראות סעיף 

לה להוראות התקנון או להוראות אחרות של הסכם זה ו/או תחרוג מהוראות התקנון תחשב כבט

את תרת , סומבקשתרשנותה על ידי הכפ ,כם)ב( להס 10ף בע הבורר כי הוראת סעי, ק"ומבוטלת

בקשת אזי ו אכן קבעה מה שמייחסת לה המולרה תקנון הבקל )א( 8 –)א( ו  4פים הוראות סעי

 ב"תקיפה אך טענה זו הינו )לענין זה דחה הבורר את טענת המבקשת כי מקומה של תדינה בטלו

 ., בהליך מול ההתאחדות("ישירה

 43)בסעיף  ן הבוררה צייקנון הבקרלתף להסכם השחקנים המצור )ב( 11בהתייחסו לסעיף  .9

 כי: ,לפסק(

רשנות סעיף על פ )ב( להסכם השחקנים 11עיף יש להסיק מפרשנות ס..."

דות כי ההתאח תדעב(  להסכם המאמנים. מכיוון שלא יעלה על ה) 10
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אפשר לקצר הסכמי ככלל ובאופן טיפוסי    ו  ערוך הסכם גנרי על פיביקשה ל

ודעה מוקדמת, אזי גם ההסכם הגנרי המתייחס שחקן במהלך עונה במתן ה

 .זאת" איננו מאפשר , זהה בניסוחולמאמנים ובו סעיף 

 :(סקלפ 37)בסעיף  ררוסיכום קבע הבל .10

ב( ) 10סעיף )נכונה של הסעיף כי הפרשנות ה נראה לי ,"לאור האמור לעיל

 קמן:בכללותו הינה כדל (.זא. –

מראש  בו לא הוסכם , מקוםןקנוא( לת)8 –ו  )א(4 ףקבוע בסעיככלל וכ -

ניתן לקצרו אלא פת ההסכם, הרי שלא זכות מי מהצדדים לקצר תקועל 

ופקדו ההושגה הסכמה הדדית על כך, והתנאים הכספיים והאחרים  אם  

 .קיבלו את אישורהשות ובר

האפשרות במסגרת    –מקום בו הסכימו הצדדים במועד חתימת ההסכם   -

את התנאים בהסכם תו ופרטו פקוקיצור תעל  –על ההסכם  להתנות

פעול ים יכולים ל, הרי שהצדדחרים שיחולו במקרה כזההכספיים והא

ייתכן והצדדים אף פטורים מלהגיש לרשות לבקרת  .על פי הסדר זה

סכמתה לכך, משום שתנאים אלה כלולים קציבים ולקבל התה

 מלכתחילה בהסכם.

לגמרי עם הרישא בו נזכרת האפשרות ישבת זו איננה מתי פרשנות ,אכן

ח הסעיף עשה בניסועטנז שנרך הודעה מוקדמת כדין, אך מהשלביטול על ד

ן משקל רב יותר , יש מקום ליתבין הרישא לסיפאהתאמה  -שיצר אידש  חמ

ר דבר מתיישב היטב עם הנוהג הקיים ותכלית ההסכם שאמולסיפא. ה

מתחייבת מההקשר התעשייתי של  ףכזו ארשנות . פם גנרילהיות הסכ

הספורט בכלל ובענף הכדורגל  וםההסכם ומייחודיות ההתקשרויות בתח

  רט.ט דומים( בפור)וענפי ספ

שלא עקב על ידי המבקשת, בלא הסכמת המשיב, סיום ההסכם , קבע הבורר כי לאור כל זאת .11

 – הבלתקופה קצושיב בפיצויים על הפרת הסכם ה את המכמנוגד להוראות ההסכם ומז, הפרה

 .וא שכרו ליתרת תקופת ההסכם וכן הפרשות סוציאליות בגין שכר זהמל

האופן על מתח הבורר ביקורת  צמושקדמה לפסק והן בפסק עבהחלטה  ן, כי הןלא למותר לציי .12

 , בהמשך.ור, בקצרהגרת ההליך. לענין זה אחזבו נהגה ההתאחדות במס

 

 ה לדיון נוסףבקשה

 , הקובע:ישורון המוסד לבוררות ולגב לתקנ8מפנה לסעיף  תהמבקש .13

יו"ר המוסד   בקשה ליו"ר המוסד לקיים דיון נוסף. סבר רשאי כל בעל דין להגיש"

עומדת בסתירה לפסיקה ו/או החלטה קודמת  לבוררות וגישור כי החלטת בורר

חשיבותה, קשיותה או חידושה של  שניתנה במוסד לבוררות וגישור, או שמפאת

מקום לדיון נוסף, רשאי הוא  ,עניין, יש, לדעתוהפסיקה ו/או ההחלטה שנפסקה ב

 ".להיענות לבקשה כאמור
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)ב(   10  שנות סעיף: הבורר דן לראשונה בפרחשוב וקשהבורר הינו חדש,  הפסק  ,  תשיטת המבקשל .14

ניות ות רוחב על כלל ההסכמים שבין קבוצות מקצועשלכיקתו של הבורר הפס, לנוסחו החדשב

ף היא על למאמניהן. העובדה שההתאחדות נתבקשה להציג את עמדתה בבוררות מלמדת א

ין בג, סיוניות, גם פסיקת הפרשות פנתהמבקש יה. לשיטתשבסוגי והחשיבותדוש הקשיות, החי

גדר העניינים לת בלמשיב אך היא נופ קשתבין המב לאחר סיום יחסי העבודההתקופה ש

 קים קיומו של דיון נוסף.דיהמצ

 10ו של התיקון שנעשה בסעיף וקפבורר איין למעשה את תת אגוז, כי הת, בקליפהמבקשת טוענ .15

לא שגה בקבעו כי הסעיף סותר את הוראות תקנון הבקרה, כי  נו הברורה, כי  עלם מלשו, כי הת(ב)

, שטרם נדון במסגרת המוסד לבוררות ולגישור הסכם השחקנים,ל 11סעיף היה מקום להקיש מ

באשר להפרשות  מי מאמנים.נים להסכגזור גזירה שווה בין הסכמי שחקוכי אין מקום ל

ל בכ – הפסקלשורשו של דת היורלה טעות בפסק הבורר נפת כי נת המבקש, טועליותהסוציא

חיוב בגין הפרשות סוציאליות אחרי שלכל הדעות הסתיימו יחסי עובד מעביד בין ל  הנוגע

 .ע הבורר(שקבכפי  –גם אם הדבר נעשה תוך הפרת ההסכם הצדדים )

  

 תגובת המשיב

על שיבה דות הוא טוען כי משההתאחאשית היום דיון נוסף.  ר, לקהמשיב מתנגד, מן הסתם .16

גם לגבי  שעשתה כן)ומ 19/20לפני עונת ן , כפי שעמדו בתוקפלהסכם 10ף כנן את הוראות סעי

, כפי שחל לגבי ההסכםסח נווסף בדיון נקנים( אין עוד צורך או עניין בלהסכמי השח 11ף סעי

במקרה של הסכם לתקופה ות לשאת בתשלומי פנסיה ה באשר לחב. באשר לפסיק19/20ת עונ

ן ה -כך נפסק גם בעבר : קשיות או חידושר אין כל , כי בפסק הבורמשיבטוען הקצובה 

ת המבקש  –זאת ועוד    לבוררות ולגישור.  ת בפני המוסדהן בבוררום הכדורסל ויות בתחוובבורר

מסגרת יא זכאית להישמע עתה באין הא העלתה כל טענה של ממש לענין זה בהליך המקורי, ול

 ".פורים"מקצה שי

משפט העליון אות שונות באשר לפסיקת בית הלענין זה, לאסמכתאות מאסמכתהמשיב מפנה,   .17

שניתנה במסגרת המוסד קיומו של דיון נוסף ובאשר לפסיקה טעמים בגינם יותר ה לגבי

נת המשיב, עם שינוי נוסח ההסכם (. לטע18/17-18תיק בוררות יין נ)בע לבוררות ולגישור

 .שאין לו השלכות רוחבך פסק הבורר לפסק יחידאי כאמור, הפ

מוצדקות וראויות , החלטות הבורר והנמקותיו היו של ענין וגופף וטוען, כי גם ליהמשיב מוס .18

ועיבוי טענות שכבר  עמדותשיפור ל נסיון אלא ערעור אוהבקשה לדיון נוסף אינה גורס כי ו

 .עו ונדונונשמ

 

 אחדותעמדת ההת

התנאים  שלושתכאן ום שנתקיימו , משף במקרה זהסן נודיו ההתאחדות סבורה כי יש לקיים .19

: נוסחו של סעיף דושקשיות וחי,  : חשיבותישורון המוסד לבוררות ולגלתקנב  8ף  הקבועים בסעי

פסיקת הבורר ורר,  ון לראשונה על ידי הבו( נד19/20גבי עונת  להסכם )כפי שעמד בתוקפו ל  )ב(  10

נוכח ההקבלה  .סקו באותה עונהע, מאמנים שהות, ואפשר שאף מאותרורלוונטית לעש
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הן ה, לדעת ההתאחדות( שמתח הבורר בין מאמנים לשחקנים, הרי שהשלכות הפסק )השגוי

 בות הרבה יותר.רח

קנים והמאמנים בהסכמי השחרלוונטי סח הסעיף האחדות מוסיפה וטוענת, כי הגם שנוההת .20

ביקשה למנוע מצב בו שההתאחדות משום  –התאחדות הלטענת )ה לאחר פסיקת הבורר שונ

תקנון הבקרה ומשום כך בטלים ה להוראות הנוסחי הסכם הנדרשים על ידיה עומדים בסתיר

ין רב שנתיים ועדיהינם  19/20נת ע הבורר(, הרי שחלק מההסכמים שנחתמו לעושקבכפי  –

קיימת   19/20תיישנות בגין אירועים שחלו בעונת  עד לחוף תקופת הה  כן-פם. כמווקעומדים בת

 כם.)ב( להס 10עקב סיום הסכמים לפי סעיף יוגשו הליכים נוספים  יכאפשרות 

בפסק     שפטי(המ  )ועל יועצה  מתח עליההבורר  יקורת שבמת רבה באשר לבפי ההתאחדות תרעו .12

רע במסגרת הדיון בהקשר זה היא מבקשת כי נושא זה יידון ויוכ. בורר ובהחלטה שקדמה לוה

מתייחס לשאלת מעמדה של ההתאחדות, שעה שהיא מצורפת כצד , כנושא עקרוני ההנוסף

, או שתדחה בקשתה לקיום דיון ככל שתדחה הבקשה לקיום דיון נוסףת כי "נומציי) לבוררות

 טעםהתאחדות אנוסה לשקול להגיש בקשה לביטול פסק הבורר ולו מ, תהיה הסף גם בענין זהנו

 .זה בלבד"(

 דיון

דש יחסית ועד כה ניתנו שור הינו מוסד חיגבמסגרת המוסד לבוררות וליון הנוסף מוסד הד .22

61/17-ובתיק  18-18/17בתיק בוררות  הבורר)ראו החלטות  החלטות ספורות בלבד בנושא זה

יש ה שטחלה היא עדיין ,, כשלעצמהףקשות לקיום דיון נוסרבה ההכרעה בב ידהשבמ , כך(18

המצדיק הינו מקרה מובהק  דעתי המקרה כאןלעם זאת, הואיל ו בה חשיבות קשיות וחידוש.

נים בחבדיון באסמכתאות הנוגעות למ כאן ן נוסף לא מצאתי לנכון להרחיבואת קיומו של די

 ית ובכלל.פסיקה הכללחקיקה ובלקיום דיון נוסף, ב

כל הידוע )לח"מ( פסיקת הבורר כות שנמנו לעיל: התקיימו כל שלוש החלופ במקרה זה ,ילדעת .23

כם זה הוחל )כפי שהס  כםלהס  )ב(  10  ו של סעיףה שניתנה באשר לפרשנותסיקה הראשונהיא הפ

ת ל הסכמי המאמנים שנחתמו באשר לעונה זו, והיא מעורר(, יש לה השלכות לגבי כ19/20ת  נלעו

שבין קבוצות למאמנים. לא זו  ()וההתנתקותקשרות שאלות כבדות משקל באשר לחופש ההת

הקיש   רסכם השחקנים )שהבורהל  11סעיף  ה זו גם השלכות על פרשנות  סיקשלפאפשר    –בלבד  

רשנות לקיום דיון נוסף בפ  כם המאמנים(. לכן, לדעתי התקיימו כאן טעמים ראוייםממנו על הס

ויות על התקשר ו לאחר מתן פסק הבורר ולא יחולונאמנם סעיפים אלו שו "ל.הסעיף הנ

לתביעות שיסודן  תקופת ההתיישנות ,שציינה ההתאחדות ם, כפי, אול20/21שתחילתן בעונת 

, סד לבוררות וגישור(נון המולתק)ו(  1)וראו סעיף ם חלפה רט 19/20באירועים שארעו בעונת 

   )ב( )או לתואמיו(. 10געים לסעיף וגשו עוד הליכים הנומנע שין הנכך שלא מ

 סיקת תשלומים עבור הוצאות סוציאליותפבלדון  תהמצב באשר לבקשת המבקשלא כך הוא  .24

מעמדה בהליך ובאשר סף בקביעות הבורר באשר לם דיון נותאחדות לקייובאשר לבקשת הה

לגבי  א טענה ערעוריתאות סוציאליות אינה אלשר לפסיקת הוצאלהתנהלותה בו. הטענה ב

 –)וממילא  לת אמותיו של הדיון הנוסףבאה בדוככזו אינה  ררקביעה משנית/נגזרת בפסק הבו

 ,ייקבע בדיון הנוסף כי המבקשת היתה רשאית לסיים את ההסכם עם המשיב במהלך העונהאם  

יה כל חיוב מטיל עלהבורר אינו פסק  –אחדות תובאשר לה יתייתר הדיון בענין זה(ללא פיצוי, 
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 השלום משפט-בית נשיא סגן' נ צירינסקי 188/96 ץ"בגעו )והשוו:גותיה לא נפוממילא זכוי

תייחסות הבורר ה –רך למעלה מן הצו .((1998) 721( 3)נב ד"פ, שרון עמירם השופט בחדרה

ת יעות ספציפיוליך ואיני רואה בקבותה הנקודתית של ההתאחדות בהבפסקו נוגעת להתנהל

 המתדיינים.עבור כלל ו חשיבות קשיות או חידוש לא

ם, ( להסכם המאמניב) 10ת פרשנותו של סעיף דיון נוסף בשאל מורה על קיוםאני  –סוף דבר  .25

  ו על הסכסוך במקרה זה. חלתולה 19/20בתוקפו בעונת  דכפי שזה עמ

, תועבר החלטתי זו לנשיא בית ב לתקנון המוסד לבוררות ולגישור8בהתאם להוראות סעיף  .26

 הנוסף.ה את המותב שידון בדיון ננת שימהדין העליון, על מ

)לרבות בקשר עם  פסיקת הוצאות, שכר טרחת הבורר ושכ"ט עו"ד בקשר עם הדיון הנוסף .27

 וסף.נכרעה בדיון המסגרת ההייעשו ב קשה זו(ב
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