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התובעים הגישו כתב תביעה שהסעד העיקרי המבוקש בו הינו: "להורות על שחרור השחקן  .1

( לאלתר, ללא תמורה וללא תנאי, בהתאם א.ז. –( מהקבוצה )הנתבעת א.ז. – 1)התובע 
ו"להורות על מעבר השחקן ורישומו כשחקן  להוראות ההסכם בין השחקן והנתבעת"

...לעונת המשחקים ( בע"מ2001. בית"ר ירושלים )חמועדון הכדורגל מ.,  2בשורות הנתבעת  
 "ואילך. 2019/20הקרובה 

 
התובע לכל קבוצה שיחפוץ )קל וחומר  הנתבעת הודיעה כי: "אינה מתנגדת לכל מעבר של .2

בגין קידומו פיצוי ( והכל בכפוף לשמירת מלוא זכויותיה של הנתבעת, לבקשת 2לתובעת 
 .של השחקן בהתאם להוראות תקנוני ההתאחדות לכדורגל"

 
התובעים השיבו על הודעת הנתבעת והודיעו כי "התובעים עודם עומדים על המשך ניהול  .3

הינו ללא תמורה  2לתובע  1ן צו לפיו שחרור התובע תהבורר הנכבד ביחס למההליך בפני 
 וללא תנאי, ובכל מן הטעמים המפורטים בכתב התביעה."

 
( פסק בורר חלקי המורה על שחרור 2019ביולי  16ניתן על ידי )ביום  על בסיס הודעות אלו .4

לפיצוי כאמור בעת כמבוקש, כאשר שאלת זכאותה )או אי זכאותה( של הנת 1התובע מס' 
 נותרה תלויה ועומדת.

 
, לאחר שדחיתי את טענת הנתבעת להיעדר סמכות לדיון בסעד 2019בנובמבר  27ביום  .5

 ניתנה החלטתי לפיה: ההצהרתי המבוקש,  ולאחר הגשת כתב הגנה, 
 

"מעיון בכתבי הטענות שבפני עולה, לכאורה, כי אין מחלוקת עובדתית בין 
 יהיה בהגשת טיעונים בכתב לשם הכרעה במחלוקת כאן.הצדדים, וכי די 

 
פה, -אם מי מן הצדדים סבור כי יש צורך בקיום דיון הוכחות ו/או דיון בעל

 הוא מתבקש להגיש בקשה לענין זה תוך שבעה ימים מהיום...
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במקרה ואיש מן הצדדים לא יגיש בקשה כאמור, תגיש התובעת את טיעוניה 
יום ממועד   40והנתבעת תגיש את טיעוניה בכתב תוך  יום מהיום    40בכתב תוך  

 קבלת טיעוני התובעת."
 

הצדדים לא הגישו בקשות כאמור, ולפיכך הוגשו סיכומיהם כאמור בהחלטתי הנ"ל. כעת  .6
 הגיעה עת ההכרעה.

 
 

 טענות התובעים 

 
 . "(ההסכם)" 2015ביוני  14ביום  נחתם הסכם "( לנתבעתהשחקן)" 1בין התובע מס'  .7

 
, , סקציה נס ציונה, לאחר שעבר מקבוצתו הקודמת19ההסכם נחתם בעת שהשחקן היה בן   .8

בהתאם להחלטות  ,פיצוי בגין אימון והכשרה [הקודמת]לקבוצה ועקב המעבר שולם 
 המוסד למעמד השחקן.

 
 לנתבעתלהסכם קובע כי  8סעיף . 2017-2016 –ו  2016-2015לעונות  ההסכם הינו תוקף  .9

בתנאים  2019-2018 –ו  2018-2017נתונה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לעונות 
 הכלכליים והפרוצדורליים הקבועים בהסכם. כאשר בסיפא לסעיף נכתב:

 
"בסיום תקופת ההסכם השחקן משוחרר ללא תמורה וללא תנאי במידה ובכל 

 חרר ללא תמורה וללא תנאי"השחקן ישו שלב לא תמומש אופציה
 

חרר "ללא וההסכם הגיע לקיצו, לאחר מיצוי האופציות ובהתאם להוראותיו, השחקן מש .10
 תמורה וללא תנאי". 

 
, בגין פיצוי 2כלפי התובעת מס'  –)במקרה זה  הנתבעתהכרה בדרישה כספית כלשהי של  .11

 .8ולמטרתו של סעיף  עומדת בסתירה להוראות ההסכםבגין אימון( 
 

היא שניסחה את הסעיף   הנתבעתברורה ומדברת בעד עצמה. לא זו אף זו:    8לשונו של סעיף   .12
, בין היתר, ואין להתיר לה לקרוא מתוכו את ההיפך הגמור. לעניין זה מפנים התובעים

 7649/18לפסקי הדין בע"א  1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 25להוראות סעיף 
אילנה זהבי נ' גד  7669/18, בע"א ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ

רונן חנציס נ' מכבי אבשלום   20-15/19ולפסק בורר שניתן על ידי בתיק בוררות     )גדי( זהבי
 ."(הקטיןענין )" ה ואח'פתח תקו

 
 Regulations on the – וה"(, תקנון הרישוםתקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל )" .13

Status and Transfer of Players ( של הפדרציה הבינלאומית לכדורגלFIFA"( ) תקנון
FIFA)"  עוסקים בפיצוי בגין אימונו וקידומו של שחקן, אשר ישולם בעת מעברו של

 השחקן מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה מקצוענית.
 

 קובעת: FIFAלתקנון  20תקנה  .14
"Training compensation shall be paid to a player’s training 

club(s): (1) when a player signs his first contract as a 

professional, and (2) each time a professional is transferred until 

the end of the season of his 23rd birthday. The obligation to pay 

training compensation arises whether the transfer takes place 

during or at the end of the player’s contract. The provisions 

concerning training compensation are set out in Annexe 4 of 

these regulations. The principles of training compensation shall 

not apply to women’s football. 
   

 קובע:  FIFAלתקנון  4כאשר נספח 
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1. A player’s training and education takes place between the ages 

of 12 and 23. Training compensation shall be payable, as a 

general rule, up to the age of 23 for training incurred up to the age 

of 21, unless it is evident that a player has already terminated 

his training period before the age of 21. In the latter case, 

training compensation shall be payable until the end of the season 

in which the player reaches the age of 23, but the calculation of 

the amount payable shall be based on the years between the age 

of 12 and the age when it is established that the player actually 

completed his training. )הדגשה הוספה על ידי התובעים- א.ז(  
 … 

"Training compensation is due when:  

i. a player is registered for the first time as a professional; or  

ii. a professional is transferred between clubs of two 

different associations (whether during or at the end of his 

contract) before the end of the season of his 23rd 

birthday." 
 

  Commentary to Regulations on the Status and Transfer of Players-, הזאת ועוד
 :FIFAלתקנון  20קובעת, בהתייחס לסעיף 

 
"This system encourages the training of young players and creates 

stronger solidarity among clubs by awarding financial compensation 

to clubs that have invested in training young players.” 
 

( הושלמה ]הקבוצה הקודמתלאחר שהכשרתו )במסגרת  הנתבעתהשחקן הגיע לשורות  .15
 .הכשרתו. בכך הסתיים הליך ]קבוצה הקודמת[והתשלום עבור הכשרתו שולם לס

 
את השחקן. היא   הנתבעתלא "השביחה"    21ועד להגיעו לגיל    לנתבעתלמעשה מאז העברתו   .16

אחרת )ענין שנדון בהליך קודם בין לא נתנה לו דקות משחק ואף השאילה אותו לקבוצה 
 (.18-9/17תיק  –הצדדים שהתנהל בפני 

 
. לענין זה אתייחס הנתבעתבפי התובעים טענות הנוגעות גם לאסמכתאות שהביאה  .17

 .הנתבעתבמסגרת סקירת טענות 
 
 נתבעתטענות ה

 –את מה שאין בו )לשיטתה(  8הנתבעת שוללת את נסיונם של התובעים לקרוא בסעיף  .18
לצרכי נוחות הקריאה, ובהתבסס על ויתור על פיצוי בגין אימונו וקידומו של השחקן )

"(. לשיטתה של הנתבעת אך מובן דמי השבחה"אלה להלן:  והפרקטיקה הנוהגת ייקרא
 8אילו דמי השבחה הם דבר אחר. לכן משסעיף הוא כי "תמורה ותנאי" הינם דבר אחד ו

, אינו נוקב מפורשות בביטוי "דמי השבחה" או "פיצוי בגין אימונו וקידומו של השחקן"
 משמעות הדבר הינה כי הנתבעת לא ויתרה על זכויותיה אלו.

 
לפסק הבורר( מופיע מיד לאחר המשפט   9להסכם )ומצוטט בסעיף    8שפט המצוי בסעיף  המ .19

 הבא:
 מכל תמורה שתקבל הקבוצה עבור מכירתו או השאלתו" 35%"לשחקן תהיה 

שאם   –אך מובן הוא כי "התמורה" כאן אינה כוללת פיצוי בגין אימונו וקידומו של השחקן  
לא כן יהנה השחקן מתמורה לה זכאית הנתבעת בגין מאמציה, דבר שאין לו תקדים 

רט הישראלי. מכך יש לגזור גזירה שווה לענין המשפט הבא ולקבוע כי גם המשפט בספו
 .לדמי השבחההבא )הנוקב בצירוף "ללא תמורה"( אינו נוגע 

 
הא ראיה: השחקן  –ממילא תשלום פיצוי בגין אימונו וקידומו של השחקן אינו "תנאי"  .20

באין  "(תהקבוצה הקולט)" 2שוחרר משורות הנתבעת והוא משחק בשורות התובעת 
 . דמי השבחה( לטתהקבוצה הקולמפריע, כאשר לנתבעת עומדת זכותה )כנגד 
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לחוק החוזים   34)או מוטב שלו מכח סעיף  איננה, ולא היתה, צד להסכם    הקבוצה הקולטת .21

 ואין היא יכולה להיבנות ממנו. , 1973-)חלק כללי(, התשל"ג
 

 :להסכם קובע כי 5סעיף  .22
 

 תקנון הרישום' ".'קן הוראות ח"בתום תקופת ההסכם יחולו על הש
 

 תקנון הרישום קובע:ל 12סעיף 
 

....  
 העברת שחקן לקבוצה מקצוענית... ב. "

 .העברת שחקן מקבוצה מקצוענית לקבוצה מקצוענית אחרת .ב
 תהליך ההעברה

שחקן אשר בתום עונת משחקים סיים את חוזהו עם קבוצה  (1)
בוצה מקצוענית מקצוענית בה היה רשום, יוכל לעבור ולהירשם בק

 אחרת, בהתאם ובכפוף לתנאים ולסייגים שבתקנון זה להלן
בכפוף ובהתאם לאמור בתקנון זה, קבוצה מעבירה תהיה זכאית  (2)

 ".וקידומו של שחקן העובר משורותיה ולפיצוי בגין אימונ
 

 לפיכך צירופם של שני סעיפים אלה מעיד על זכאות הנתבעת לפיצוי כאמור. 
 

 סומכת את טיעוניה גם על הפסיקות וההחלטות הבאות:הנתבעת  .23
 

- קשר ספורט בע"מ נ' האוצר  7883/12פסיקת בית המשפט העליון, במסגרת ע"א   .א
בסיווג  בית המשפט שם דן, "(ענין קשר ספורט)" 3אגף המכס ומע"מ ת"א 

התשלומים ששילמו קבוצות ישראליות לקבוצות זרות עבור הסכמתן לשחרר 
כי דובר בתמורה כנגד הסכמת הקבוצה להעביר או להשאיל  שחקנים וקבע שם

ו, להבדיל, אין חולק נשחקנים שהיו מצויים "תחת חוזה" לקבוצה אחרת. בעניינ
כי ההסכם עם השחקן פקע, וממילא אין עוד "תמורה" שהנתבעת זכאית לקבלה 
 בגין הסכמתה לשחרורו, אך לא כך הדבר באשר לפיצוי בגין אימונו וקידומו של

. הנתבעת מבקשת פיצויים מסוג אחר"השחקן, פיצוי שבית המשפט מגדיר כ"
שאין עוררין שהשחקן הופטר ממנה לבין  ,להבחין הבחנה דומה בין "התמורה"

 דמי ההשבחה.
 

( בעניין CASשל בית הדין העליון של המוסד הבינלאומי לבוררות ספורט )  פסיקתו .ב
Galatasaray SK v. MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA שם קבע בית הדין  ,

העליון כי הקבוצה הנעברת לא היתה רשאית להסיק כי אינה מחוייבת בתשלום 
 :דמי השבחה בהסתמך על אישור שניתן על ידי הקבוצה המעבירה לפיו

 “We hereby confirm that the contract of Mr. G. expires on 30.06.02 

 and there are no further claims with respect to his transfer”1 
 

טוענים התובעים כי נוכח המחלוקת שהיתה שם באשר לתרגום המדוייק ]לענין זה  
של האישור, ונוכח החלת כללי הפרשנות של הדין השוויצרי, אין מקום להקיש 

 ממקרה זה[ 
 

, שם דן פרידריךבענינו של    2016בדצמבר    18החלטת המוסד למעמד השחקן מיום  .ג
שההסכם עמו כלל הוראה לפיה: "במידה והקבוצה לא  ,ניינו של שחקןנדון ע

תממש את האופציה השחקן ישוחרר ללא תמורה ושני הצדדים ייפרדו ללא תביעה 
ו/או טענה אחד כלפי השני". חרף הוראה זו קבע המוסד למעמד השחקן כי 

בין הקבוצה )שם( זכאית לדמי השבחה. אותה הבחנה בין "תביעה ו/או טענה" ל
 כאן. דמי השבחה צריך שתחול גם

 

 
ם  גם בשאלת נכונות התרגום שלו לאנגלית. הנוסח הניסוח המקורי הינו בגרמנית והצדדים להליך שם נחלקו ביניה 1

 We המופיע לעיל  הוא תרגום שנעשה על ידי הקבוצה הנעברת. לגישת הקבוצה המעבירה, מה שנכתב במכתב זה היה:

hereby confirm that Mr G’s contract expires as of 30 June 2002 and no transfer claims exist anymore” 
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כי משהצדדים ציינו   )לשיטת הנתבעת(  נלמד  , ממנוהקטיןענין  פסק הבורר שניתן ב .ד
במפורש כי התשלום שהסכים השחקן )שם( לשלם כולל תשלום עבור דמי השבחה, 

 –יכולה להישמע בטענה כי לא ויתרה על דמי השבחה. משמע  )שם( אין הקבוצה
כאשר בהסכם כאן אין כל התייחסות מפורשת לדמי השבחה אין לראות את 

 הנתבעת כמי שויתרה עליהם.
 

 , במסגרתו נקבע, כי: אריאל הרוש נ' בית"ר ירושלים  14-97/13פסק הבורר בת.ב.   .ה
 

"התובע יכול לעבור לכל קבוצה שיחפוץ, ללא תשלום כל תמורה 
 שהיא לנתבעת !"

 
בדרישה )שנענתה( למוסד למעמד השחקן  תהקבוצה הקולטאשר לאחריו פנתה 

קביעה זו לקבלת דמי השבחה מהקבוצה הנעברת )השתלשלות העניינים לאחר 
 .אינה מענייננו כאן(

 
]לענין זה טוענים התובעים, כי המוסד למעמד השחקן קבע בפסיקתו כי הבורר 

 .בהליך הבהיר כי לא דן כלל בדמי השבחה[
 

( בתשלומים 16-70/15)במסגרת ת.ב  השחקן חויב, שם עומר אציליעניינו של  .ו
עבור שחרורו, כאשר בהסברי הבורר שם לחישוב תשלומים וצה הקולטת קבל

 )נכבדים( אלה נכתב, בין היתר: 
 

"בטעמים לפסיקת הסכום הנ"ל נלקחו בחשבון כישורי התובע ויכולותיו: 
קריירת המשחק הפוטנציאלית שלו; יתרונותיה המקצועיים של הקבוצה 

בשירותיו; גובה הסכום הכולל אשר היה אמור להשתכר עד  אשר תזכה
העסקתו בשורות  ילתום חוזהו באגודה הנתבעת; גילו של התובע, תנא

בית"ר הנתבעת והשבחתו בעת ששיחק בשורות מועדון הכדורגל 
; מעמדו של התובע בקרב שחקני הכדורגל בארץ; אל מול ירושלים

ים; מידת הפגיעה אשר השתלבותו ומידת תרומתו במפעלים האירופ
תיגרם לנתבע נוכח עזיבת התובע את קבוצת הכדורגל שבה משחק; משך 

הזמן   הזמן אשר נותר עד לסיום ההסכם בין הצדדים לתיק זה. כן גם משך  
אשר שיחק התובע עד כה אצל הנתבע; בחינת הסכמי עזיבה של שחקנים 

  אחרים..."
 

( 7) 14הוראותיו של סעיף  הנתבעת, הגם שהנמקה זו "מהדהדת" את טענתל
על המוסד למעמד השחקן לשקול בבואו לתקנון הרישום, באשר לשיקולים ש

תבעה וקיבלה דמי השבחה מן הקבוצה  הקבוצה הקולטתלחשב דמי השבחה, 
)לא הובאו סימוכין לטענה זו, למעט טענת הנתבעת שהתובעים לא   גרנדההנעברת,  

כשבצידה "הזמנה  ההגנהמצאו לנכון לסתור טענה זו, שהועלתה עוד בכתב 
 .(מפורשת" לתובעים, להראות כי לא כך היו פני הדברים

 
עקב הפרת   הקבוצה הקולטתמשוחרר    אצילי]לענין זה השיבו התובעים כי הואיל ו

אין להקיש מעניינו למקרה שבפנינו בו  וצה הקולטתהקבההסכם שלו על ידי 
 .מדובר במעבר שחקן בתום ההסכם[

 
 דיון והכרעה

 
 FIFA“  -)ה   Commentary to Regulations on the Status and Transfer of Players  -ה .24

Commentary” ל 1לסעיף  2(  קובע )בהערה- FIFA Commentary:) 
 

"The transfer of players between clubs belonging to the same 

Association is governed by specific regulations issued by the 

Association concerned in accordance with Art. 1 par. 3 below, 

which must be approved by FIFA. Such regulations shall foresee 

rules for the settlement of disputes between clubs and players, in 

accordance with the principles stipulated in these Regulations. 
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Such regulations should also foresee a system to reward the clubs 

investing in the training and education of young players." 

 (א.ז. –הדגשות הוספו )

 
אומר: "דמי העברה" )או מחלוקות בין שחקן לקבוצתו( מזה, ו"דמי השבחה" )או  הווה

  מזה: המדובר בנושאים נפרדים ושונים. (מחלוקות בין קבוצה מעבירה לקבוצה נעברת
 

 :FIFA Commentary -נקבע ב FIFAלתקנון  20בהתייחס לתקנה כפי שציינו התובעים,  .25
 

"This system encourages the training of young players and creates 

stronger solidarity among clubs by awarding financial 

compensation to clubs that have invested in training young 

players." 
 

ואכן, תקנון הרישום, התקנון הרלוונטי של ההתאחדות לכדורגל בישראל שהותקן על בסיס  .26
 , כלומר:2ב. 12ות ברורות בסעיף האמור, קובע הורא

  
 העברת שחקן לקבוצה מקצוענית... ב. "

 העברת שחקן מקבוצה מקצוענית לקבוצה מקצוענית אחרת. .ב
 תהליך ההעברה

שחקן אשר בתום עונת משחקים סיים את חוזהו עם קבוצה  (1)
מקצוענית בה היה רשום, יוכל לעבור ולהירשם בקבוצה מקצוענית 

 ובכפוף לתנאים ולסייגים שבתקנון זה להלןאחרת, בהתאם 
בכפוף ובהתאם לאמור בתקנון זה, קבוצה מעבירה תהיה זכאית  (2)

 ".וקידומו של שחקן העובר משורותיה ולפיצוי בגין אימונ
 

כאשר ההפרדה, וההבחנה, בין מערכת היחסים בין השחקן לקבוצה מזה, ובין הקבוצה 
 נשמרות גם כאן.המעבירה לקבוצה הנעברת מזה, 

 
"הפרדה מבנית" זו, כמו גם חשיבות המנגנון של תשלום דמי השבחה )ודמי סולידריות,  .27

שלעניינם איננו נדרשים כאן( לקיום האורגניזם המורכב של ליגות מקצועניות וחובבניות, 
, להבנתי, על כך שאין להיחפז ולהכריז על ויתור על זכות לדמי השבחה, שעה ותמלמד

האסמכתאות שהביאה הנתבעת, לענין קשר  .אמור לא נעשה במפורש ובמוצהרשוויתור כ
 ועוד, תומכות גם הן במסקנה זו. קן[קת המוסד למעמד השח]פסיספורט, 

 
להסכם )שהינו הסכם קוגנטי  5לעניין זה אוסיף ואומר כי, כפי שציינה הנתבעת, סעיף  .28

סף לכל , הבאות "בנו8המוכתב על ידי ההתאחדות, למעט ההוראות המשלימות שבסעיף 
ודוק: לא נכתב, מן הסתם בכוונת מכוון: "על אף האמור  –ההוראות המפורטות לעיל" 

לעיל"( קובע מפורשות כי בתום תקופת ההסכם יחולו על השחקן הוראות תקנון הרישום, 
לעיל. לפיכך גם לפי פשוטו של הכתוב )כמצויין לעיל  ציטטתישבו  12שאת הוראות סעיף 

של הסכמים והביאו אסמכתאות  דווקניתטקסטואלית התובעים טענו בהרחבה לקריאה 
הוראות כאן (, אלא אם נקבע אחרת, מפורשות, חלות הנוגעות לפרשנות כללית של חוזים

 לדמי השבחה , שם נדחתה טענת הנתבעת לזכאותהקטיןעניין )והשוו: תקנון הרישום 
שם, שקבעה מפורשות מהו סכום דמי ההשבחה שישולמו, , נוכח לשון ההסכם )נוספים(

ח העובדה שהמשא ומתן בין הצדדים עובר לחתימת אותו הסכם דן מפורשות בגובה כונו
 דמי ההשבחה שישולמו(.

 
ככל שהדברים נוגעים למערכת היחסים בין הנתבעת לשחקן, אני מקבל את עמדת  :יובהר .29

וכך   –זכאי להשתחרר משורות הנתבעת, "ללא תמורה וללא תנאי"    השחקןהתובעים לפיה  
גם אירע בפועל )הגם שלאחר הגשת ההליכים כאן(. לא כך הדבר באשר לזכאותה של 

)כפי שיובהר להלן לא מצאתי מקום דמי השבחה. ת הקבוצה הקולטמ לדרושהנתבעת 
הכשרת השחקן הסתיימה עובר לקבוע בפסק בורר זה האם, לפי עובדות המקרה כאן 

 להגעתו לנתבעת, מה גובה דמי ההשבחה המגיעים, אם בכלל, וכיוצא באלה שאלות
 .המצויות בתחום מומחיותו של המוסד למעמד השחקן(
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לעניין זה אני מקבל גם את טענת הנתבעת, כי אין "משתמעת מן החוזה כוונה להקנות  .30
שלא ( 1973-)חלק כללי(, תשל"ג לחוק החוזים 34זכות" )כלשון סעיף  צה הקולטתלקבו

להסכם, כמו גם  5נוכח הוראות סעיף ה מכח ההסכם. זאת חלהיתבע לתשלום דמי השב
וודאי שאינו מתייחס לצד  – עצמו שאינו מתייחס מפורשות לדמי השבחה 8נוסח סעיף 

 .שלישי כלשהו
 

( מלמדת, להבנתי, כי הרושו אציליעצמה )בענייני  הקבוצה הקולטתגם התנהלותה של  .31
השכילה להבחין, במקרים בהם היתה היא הקבוצה המעבירה, בין  הקבוצה הקולטת

לא מצאתי  מערכת יחסיה עם שחקניה לבין מערכת יחסיה עם הקבוצות הנעברות.
 לענין זה נפקות לדיון שבפני. הקבוצה הקולטתבהבחנות ובדיוקים שהציגה 

 
אי לכך, אני דוחה את תביעת התובעים, ככל שהיא מתייחסת למתן סעד הצהרתי המורה  .32

כי "התובעים פטורים מתשלום כלשהו בגין שחרור השחקן מהנתבעת, לרבות פיצוי בגין 
למען הסדר הטוב, אני מוצא לציין, כי בסיכומיה ציינה הנתבעת כי היא מתנגדת )אימון". 

 . הא ותו לא(.קבוצה הקולטתם דמי השבחה ללהענקת פטור או חסינות מתשלו
 

( נימוקים ספציפיים התומכים לטענתם, 15-16ו התובעים )בסעיפים כמצויין לעיל, העל .33
במסקנה כי לא יחולו דמי השבחה במקרה זה. גם הנתבעת, מצדה העלתה בכתבי הטענות 

ונתי שלה, טיעונים המבססים, לשיטתה, את גובה דמי ההשבחה שבכוונתה לתבוע.  אין בכו
להידרש לגופם של טיעונים אלה. כאמור לעיל, במסגרת ההסדר הדיוני כאן לא נשמעו 

לדון לגופו של עניין בטענות והצדדים גם לא ביקשו ממני  )לרבות בנושאים אלה( ראיות
דמי ההשבחה. לפיכך אני מותיר את הדיון בנושאים אלה למוסד  -הנוגעות לגובה/זכות ל

 שהמחלוקת תובא בפניו.למעמד השחקן, אם וככל  
 

 סוף דבר
 

כאמור לעיל, אני דוחה את תביעת התובעים, ככל שהיא מתייחסת למתן סעד הצהרתי  .34
המורה כי "התובעים פטורים מתשלום כלשהו בגין שחרור השחקן מהנתבעת, לרבות פיצוי 

 בגין אימון".
 

הבורר )מעבר נוכח תוצאה זו אני מחייב את התובעים, ביחד ולחוד, בתשלום שכ"ט  .35
 7,250( בסך ומעבר לשכה"ט ששולם בגין החלטות ביניים ₪ 750למקדמה ששולמה בסך 

. סכומים אלה ישולמו ₪ + מע"מ 7,500 וכן בשכ"ט עוה"ד של הנתבעת בסך₪ + מע"מ, 
( יום ממועד מתן פסק הבורר. ככל שמי מן הצדדים נשא בתשלומים שהיה 30תוך שלושים )

בהם מכח פסק בורר זה, ישפה הצד השני את הצד ששילם ביתר בגין על הצד השני לשאת 
( יום ממועד מתן פסק הבורר. לאחר 30תשלומים אלה, וזאת לא יאוחר מחלוף שלושים )

חלוף מועד זה יתווספו לתשלומים כאמור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק, ממועד פסק 
 הבורר ועד למועד התשלום בפועל.

 
קש להתנצל בפני בעלי הדין על העיכוב המסויים במתן פסק הבורר, בשולי פסק הבורר אב .36

 רגילה אליה נקלענו.-שנבע בין היתר מהתקופה הלא
 
 
 

  2020, מאיב 13 ן היום,נית

 

    רר[] הבו         
   

 


