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--YYY---(ןיטק)                                 14 129-20/21תיק בוררות 

 15 ---------------ע"י ב"כ עוה"ד 

 16 

 17   תורר וב קס פ

 18 

 19 אובמ

 20 ה צובקה  ןיבל  םניבש  םכסהה  יפ  לע  םינקחשה  תובייחתה  יכ  יתעבק  12.7.921  םוימ  יתטלחהב .1

 21א)א(  11  ףיעסב  העמשמכ  ,"ןיטק  תעדוה"  תשגה  ךרד  לע  הצובקהמ  ררחתשהל  םהמ  תענומ

 22  ה מסחנ  ןיטק  רו רחש  לש  יהאדמיניסטרטיב  ל ולסמב  הכילהה  .1988  –לחוק הספורט, תשמ"ח  

 23     .(םהירוה תו עצמאב ןבומכ) םעל עצמ ו ללכבד את ההתחייבויות שנט םינקחשה תובח רואל

 24  , ("יטופישה  לולס מה")  םייללכה  םינידה  ח כמ  ררחתשהל  םיאכז  ם ינקחשה  םאה  יתנחב .2

 25 יבגל  .המיע  םכס הה  תא  רפהל  טילחה  וב   םוקמ  ותצובקמ  להשתחרר  ןקחשל  םירשפאמה

 26  ך מתסמה  דצה  לע   הנ גהו  תויזוח  תויובייחתה   םויק   לש  יסיסבה  בויחל הובג   לקשמ  ןתינ  ,םיריגב

 27  , תורידנו  תוינוצ יק  תוביסנב  קר  תירשפא  ת יזוחה  ותוביוחממ  ןקחש  ת וררחתשה  ,ךכיפל  ;ךכ  לע

 28 ונניא  יכו  פעל באופן סביר כדי לאפשר את השארותו בקבוצה  יכ  חיכוהל  לטנה  ןקחשה  לעשכ

 29בכל    ;וכיוצא בזהמתוך נסיון לנצל הזדמנות  ובאופורטוניזם    ,תונססכ תב  , חוסר תום לבב  לעופ

 30 . 2בלת פיצוי לקמקרה, שחקן שמשתחרר בדרך כזו חשוף לדרישת הקבוצה 

 
ורסמה באתר ההתאחדות:  פההחלטה  1
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היטב,    2 מושרשת  בהלכה  בהמדובר  באתר  החלטו כאמור  שפורסמו  הבאים,  הבוררות  בתיקי  ת 

 .75 – 20/21 -ו 2 – 20/21, 148 - 19/20 ,31 – 17/18 ,3 – 15/16ההתאחדות: 
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 1הרף אותו עליהם לעבור כדי להשתחרר ממחויבות חוזית נמוך יותר מאשר לגבי    ,םיניטק  יבגל

יותר.    :בגירים נמוך  הרף  יותר,  נמוך  השחקן  שגיל  שיבקש   אלש  ןבומככל  קטין  שחקן   2כל 

 3  ת ו ביסנ  תא  ןוחב למ  ררובה  תא  רטופה  אוטומטישחרור  ב    רבודמ  ןיא ו  להשתחרר יענה בחיוב

השחקן,  ההפרת  ל  בשחנ  רורחשה  ,םיניטק  יבגל  םג.  הרקמה ע"י   4אית כז  הצובקהוהסכם 

 5    :ךכ לשב לפיצויים

 6פשר לקטינים חופש דומה שזהו האיזון הראוי, ההוגן והמידתי בין הרצון לא

קבוצות   בין  למול    –תנועה  יותר,  קטן  השחקן  שגיל  ככל  גדלה   7שעצימותו 

על ההסכם עם השח על   קןהאינטרס של הקבוצה להסתמך  פיצוי  לקבל   8)או 

כדי   איתם  להתקשר  ירצו  שקבוצות  השחקנים  כלל  של  האינטרס   9הפרתו(, 

 10 . םתוקף להסכמי להשקיע משאבים בקידומם והאינטרס הציבורי ליתן

 11  ם י אכז  םה  יכ  ה נקסמ  ל לכל  יתעגהו  רור חשל  םינק חשה  תשירד  י בגל  תוביסנ ה  תא  יתנחב .3

 12  .םדי  לע םכסהה תרפה לשב יוצי פל תיאכז הצובקה ,ךכ דג נכו הצובקהמ ררחתשהל

 13  ת ו נורתפל  עיגהל   ןתינ  זאש  םושמ  ,יוציפה  ןפואו  הבוג  יבגל  המכסהל  ועיגי  םידדצה  יכ  יתפדעה .4

 14 הצובקה  ,יתשקבל  .םהיתודמע  תא  בתכב  ומכיס  םידדצהו  ,עייתסה  אל  רבדה  .רתוי  םייתריצי

 15 .הימוכי סל ןועיט תמלשה השיגה

 16  ך כ  ,העיבתה  יבת כב   םיעבתנה  םידעסה  תא   ה תבוטל  קוספל  שיש  הצ ובקה  תנעוט  הימוכיסב .5

 17 דספה  ןיגב  ח"ש  150,000  :ח"ש  200,000  ל ש  ללוכ  םוכסב  התוצפל    םינקחשהמ  דחא  לכ  לעש

 18  ח " ש  50,000  לש  ף סונ  ךסו  (םכסהה  תפוקת   םותל  ד ע  ם יראשנ  ויה  םי נקחשה  םא)   החבשה  ימד

 19   .הצובקל םרגנש יביטרו פסהו יתימדתה קזנה ןיגב

 20 ,םתנעטל  ;היתונעט  תא  חיכוהל  לטנה  תא  המירה  אל  הצובקה  יכ  םינעוט  םדיצמ  םינקחשה .6

 21 ,והשלכ  יוציפ  ה צובקל  עיגמ  םא  ,הרקמ  ל כבו  "החבשה  ימד"  הצובק ל  םיעיגמ  אל  הרקמ  לכב

 22 לש  ונייעב  ןקחשה  דמעמל  דסומה  תקיספל  םינפמ  םישקבמה  .דואמ  ם יכומנ  םימוכסב  רבודמה

 23  ם י נש  17.3  ליגב  ן יטקל  סחייתהב  ,ח"ש  20,000  לש  ךסב  החבשה  ימד   וקספנ  וב  ,שמרח  םאיל

 24  י קלחכ  20/21  -ו  19/20  תו נועל  סחייתהל  שי ש  ו רבס  ף א  םינקחשה  .(ם המ  רגוב  יצחו  םייתנשכ)

 25  ם ינקחשה  .םהב  ה צובקה  ת עקשה  תא  ןיטקה ש  רוציק  ,הנורוק  תפיגמ  ב קע  ןרוצ יק  רואל  ,תונוע

 26 "הימדקא"ב  ללכהל  םנוצר  רואל  ,םהילע  התפכנ  הצובקה  םע  תורשקתההש  ךכ  לע  ודמע  ףא

 27 . טייגניו ןוכמבש

 28 הרומת  אלל  ררח תשהל  יאכז  אוה  היפל  תפסונ  הנעט  וימוכיסב  הלע הXXX   ןקחשה  יכ  ןייוצי .7

 29  4  ףיעסב  עובקה   ילמינימה  תוקדה  רפסמ   תא  קחיש  אל  20/21עונת  בש  ןוויכמ  הצובקהמ

 30 אל הנגהה בתכב ןכש ,תיזח תבחרהב רבודמה :וז הנעטב ןודל םוקמ שי יכ רובס ינניא .םכסהל

 31  ; ( ןיטק  תעדוה  שי גה  אלא  ם כסהל  4  ףיעס  יפ  ל ע  לעפ  א ל  ףא  ןקחשה   , רוכזכו)  ו ז  הנעט  הנעטנ

 32ורי  ה  י"ע  השקבתה   יכ  הצובקה  הנעט  –  םי נקחשה  ימוכיס  ינפל  ושג והש  -  הימוכיסב  ,ףסונב

ו השחקן,    האקדמיההשחקן  על  מהעומס  ש  פחת  ןכלולהפחית  הדקות   33 ף יעס)  קחישמספר 

 34  , ה ב  עירכהל  ינוי דה  בלשה  ה ז  אלש  ,םידדצ ה  ן יב  תיתדבוע  תקולחמב   רבודמה  ,ןכ  םא  .(2.5.8

 35   .וז הנעטב ןודל אלש  ףסונ םעט הווהמ רבדהו

 36 
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 1 הצוב קל עיגמה יוציפה תעיבק

 2  ה נש  15  לעמ  ולי גש  ןיטק  תרבעה  לש  הרקמ ב  ,םושירה  ןונקתל  (א1)(1)(ג)12  ףיעסמ  הלועש  יפכ .8

 3  י מ דל  הריבעמה  הצובקה  תיאכז  ,טרופסה   קוחל  (1א)א11  ףיעס  יפ   לע  הנש  17  -ל  תחתמו

 4 ה צובקה  תיאכז   אל  ,רתוי  ריעצ  ליגב  ןיטק  תרבעה  לש  הרקמבש  הלוע  ןאכמ  .3החבשה

 5 ם כסהה  תא  םינקחשה  ודביכ  ול  יכ  תנעוט  ךא  ,ךכל  תעדומ  הצובקה  .החבשה  ימדל  הריבעמה

 6  םולשתב  התוא  ה כז מ  התיה  םכסהה  תפוקת   ם ותב  תרחא  הצובקל  םת ר בעהש  ירה  ,ומתח  וילע

 7  ח "ש  150,000  לש   ך ס  לע  ה צובקה  תנעטל  ד מוע  הז כ  הרקמב  החבשהה   י מד  הב וג  ;החבשה  ימד

 8 ה תיהש  םיידיתעה  החבשהה  ימד  הבוגב  קזנ  הל  םרגנ  יכ  תנעוט  הצובקה  ,ןכ  םא  .ןקחש  לכל

 9  ם ג  ה מ  ,םיבר  םי אנתב  תנ תומה  ,והשמ  ספקולטיבית  הנעטב  רבודמה ש  י ל  האר נ  .לבקל  הלוכי

 10  ןונקתל  (2)(א1) (ג)21  ףיעס  ,4ש מרח  ןיינעב   ן וילעה  ןידה   תיב  לש  ונ יד  ק ספמ  ונדמלש  יפכש

 11 ת ולתכ  ,הריבעמה  הצובקל  םיעיגמה  החבשהה  ימד  לש  ילמינימה  םוכסב  גרדמ  עבוק  םושירה

 12 שי  ,ףסונב  .5(ח"ש  000,051  לש  םוכסהמ  %03  לש  רועיש  ידכ  דע)  תטלוקה  הצובקה  תוהימב

 13  ם נומיא  ןיגב  תואצ וה   הצובקהמ  ךסח  םכסה ה  ל ש  הז  בלשב  םינקחשה   רבעמש  ןובשחב  תחקל

 14  ,תיביטרופס  ןהו   תיפסכ  ןה  ,ךכ  ןיגב  הרומת   לבקלו)  םירחא  םינקחש  םדקל  הצובקל  רשפאתמו

 15 . (ךופה רדסב ילואו

 16 לכבו  ,דואמ  תיתייעב  הניה  הזכ  הרקמב  קזנ  תומיכ  תלאש  ;םידדצה  תונעט  לולכמ  תא  יתלקש .9

 17  רוכזל  שי  .אנדמו א  ל ע  רחא  וא  הזכ  ןפואב ס סבתהל  ךירצו  הרעשה  טו חל   עולקל  ןתינ  אל  ,הרקמ

 18  ף קשל  ךירצ  יוצי פה  ה בוגש  ךכ  ,תבשוחמו  תעדומ   הרפה  ,םכסה  תרפ ה  לע  י וציפב  רבודמה  יכ

 19 . םכסהה  תא  ומייקי  םינקחשהש  הצובקה  לש  היתויפיצ  לע  הנגהו  וזכ  תוגהנתהמ  תוגייתסה

 20  לע  תדמוע  התיה  ם א  ,יוציפה  הבוג  לע  תקולח מה  תא  רתייל  הלוכי  התי ה  הצובקה  ,תאז  םע  דחי

 21 .םכס הב םכסומ יוציפ תעיבק

 22  –  ההז  אל  טלחה בו  –  המוד  היצאוטיס  ל ע  ךמתסהל  ןוכנל  יתאצמ   ,ליעל  רומאל  בל  םישב .10

 YYY 23  םע  םכסהל  18  ףיעסבו  XXX  םע  םכס הל  17  ףיעסב  :םהניב  םי זוחב  ורידסה  םידדצהש

 24 םינקחשה  ולכוי   ,רחא  םרוגל  הצובקב  תולעבה  תא  ריבעי  הצובקה  לש  םילעבה  םא  יכ  עבקנ

 25 ה ב  הנועל  םאתהב  ,םיגרודמ  םימוכס  םולשתל  הרומתב  הנועה  םותב  הצובקה  תא  בוזעל

 26 , המאתהב  ,ח"ש  80,000  -ו  ח"ש  50,000  -ו  20/21  תנוע  םותב  ח"ש  20,000  :תוכזה  תשמוממ

 27 ,הנוע  לכ  םותב  10.6  -ל  1.6  -ה  ןיבש  הפוקת  עבקנ  רבעמה  דעומ  .22/23  -ו  21/22  תונוע  םותב

 28  ם נוצר  לע  םינקח שה  לש  ה עדוה  תווהמ  ניינינולעש)  ן יטקה  תועדוה  וש גוה   וב  ד עומה  ךרעל  הזש

 
 . הםבתנאים מסויימים, שאין טעם לעמוד עלי 3

 2 - 21/22תיק  4

הדיין לסעיף  נפלה טעות סופר בהפניית  , בכל הכבוד,נראה כי) , פיסקה שניהלפסק הדין 17סעיף  5

 ישום(.רי בתקנון ההרלוונט
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 1  ה צ ובקה  ,הזכ  הר קמב  , ףסונב  .(29.7.21  םו ימ  ה טלחהל  23  ףיעס  האר   –  תרחא   הצובקל  רובעל

 2 .6"ן קחשה לש הנושארה תידי תעה ותריכממ" %52 לש  רועיש לבקל תיאכז היהת

 3 ,רמול  ףא  ןתינו  –  הצובקל  עיגיש  יוציפה  תאהצדדים    ותמיכ  םימכסהה  תכירע  דעומב  ,ןכ  םא .11

 4  ם י נקחשה  ןוצר  תוימיטיגלב  הצובקה  הרי כמ  הב  היצאוטיסב  –  םי נקחשה  לש  רורחשה  ימד

 5 קזנה  תא  חרכהב  ףקשמ  אל  הז  רדסהש  ןועטל  ןתינש  ךכל  רע  ינא  .הצובקהמ  ררחתשהל

 6  ם ינקחשה  םירחו ב  ן הב  תוביסנב  ,םימכסהה   תמ יתח  רחאל  הנש  יצחכ   ,הצובקל  םרגנ  לעופבש

 7  ך א   (הז  ת א  הז  ןי יאי  םבור ש)  םייטפשמ  םינ ועיטב  ןאכל ו  ןאכל  קדקדל   ן תינ  .םכ סהה  תא  רפהל

 8  לדוג  רדסב  רבוד מה  ןכש  –  םידדצה  ולעהש   םינועיטב  בשחתהב  –  יני עב  הארנ  הז  יזוחה  רדסה

 9  ,רתוי  הבוט  החסו נ  רדעהבש  רובס  ינא  ךכיפ ל  .הז  רדסה  אלוליא  קוספ ל  םוקמ  היהש  םימוכסה

 10   .םימכסהל 17/18 ףיעסב  עובקה רדסהל דמצהל שי

 11 ת ומדב תידיתע הרומתל תיאכז הצובקה יכ  עבקנ ח"ש 20,000 לש יפסכה םוכסל רבעמ ,רומאכ .12

 12 קספב  וזכ  תוכז  תעיבק  םושיי  לש  םירורבה  םיישקה  רואל  .הנושארה  הריכמה  ימדמ  25%

 13 .ךכמ ענמהל ש י ,ןכ תושעל חרכה ןיא םא ש ירה ,(15 ינב םיניטקב  רבודמשכ טרפבו) תוררוב

 14 םוכס  םלושי  לל כב  םאה  הלאשב  תואדווה   רסוחב  בשחתהב  .הז  בוי ח/תוכז  תמכל  שי  ,ךכיפל

 15  ח "ש  10,000  לש  ךסש  י ל  הארנ  ,תידיימ  םל ושמ  םולשתהש  ךכבו  םי נק חשהמ  ימ  ןיגב  והשלכ

 16 . םידדצהמ ימ חפקמ  ונניאש "ףילחת" הווהמ

 17  ר בודמהש  ךכב  ב שחתהב  .ח"ש  30,000  לש  ךס  הצובקל  םלשי  םינקחש המ  דחא  לכ  ,ןכ  לע  רשא .13

 18   .תיסחי הכורא הפוקת  ינפ לע סרפי םולשתה יכ ע ובקל םוקמ שי ,םיניטקב

 19 

 20 י ביטרפואה קלחה

 21 .ודי  לע םכסהה תרפה ןיגב יוצי פכ ח"ש 30,000 לש ךס הצ ובקל םלשי  XXX ןקחשה .14

 22 ש"ח כפיצוי בגין הפרת ההסכם על ידו.  30,000ישלם לקבוצה סך של  YYYהשחקן  .15

כל   ליעל  15  -ו  14  םיפיעסב  םיבוקנה  םימוכסהמ  דחא  לכ .16 שווים,  תשלומים  בשלושה   23ישולם 

 24  .1.8.22 -ו 1.3.22  ,15.10.21 :ןמקלדכ םידעו מב ,ש"ח 10,000אחד של 

כדין  יתו  ידיימ   ן וערפל  הרתיה  דומעת  , ודעומב  םולשת  םלוש  אל וריבית  הצמדה  הפרשי   25שא 

 26 בוררות זה ועד לתשלום בפועל. -החל ממועד פסק

 27 . ויתואצוהב אשי דצ לכ  ,ןוידה תואצותב בשחתהב .17

 28 בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן: ש"ח  12,000שכר טרחת הבורר בסך של  .18

 29 שולם מהפיקדון. ש"ח בתוספת מע"מ  1,500סך של  -

של   - מע"מ    9,500סך  בתוספת   30 מ "עמ  תפסו תב   ח"ש  4,500  לש  ךס  :ן מקלדכישולם  ש"ח 

 31  .םיעבות המ דחא לכ י"ע םלושי מ" עמ תפסותב ח"ש 3,000 לש  ךסו הצובקה י"ע םלושי

 
יוצ   6 לא  בו  במקרה  גם  לקבוצה  יגיע  השחקן"  ב"כרטיס  כזה  שיעור  כי  הסכם    עיצויין  לשחקנים 

  י לקבוצה.ם להשתחרר ללא כל פיצוו רשאיוהם יהי םבוגרי



5 

 

 

 1עד   שרפהה  תא   וקלחמ  תוחפב  אשנש  דצ ה  ול  בישי  ,וקלח  לע  הלו עה  םוכס  םליש  דצה והי

כן  3.10.21ליום   לא  שאם  ממועד  שרפהה,  החל  כדין  וריבית  הצמדה  הפרשי   2-פסק  ישא 

 3 בוררות זה ועד לתשלום בפועל.

   4 

 5 

 6 . 14.9.21 ,םויה ןתינ

 7 

 8 

  9 

                                                                       _________ ______ _____ _____ 10 

 11 "דו, ע----------                                                                         

                               ---------,   12 

------------------------------------ 13 


