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 1 21/22-30 בוררות תיק           המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל בישראל

 2 -- --- ----בפני הבורר עו"ד 

 3 

 A 4  התובע:

 5 

 6 - נ ג ד     -

 7 

 B 8 הנתבעת:

 9 

 10 פסק בורר 

1. " גם:  )להלן  התובע  שהגיש  תביעה  קבוצת  השחקןבפניי  נגד  חיפה"(   11)להלן:    בית"ר 

 12"(. במסגרת התביעה עותר השחקן לשחרורו מהקבוצה ללא תמורה באופן מיידי,  הקבוצה"

 13 תוך טענה כי הקבוצה אינה זכאית לדרוש דמי השבחה בגין קידומו ואימונו. 

 14 :טענות התובע בכתב התביעה

 15, שהינה קבוצה לא מקצוענית המשחקת התובע הוא שחקן כדורגל ששיחק אצל הנתבעת .2

 16 . 2020/21 -ו  2019/20במשך שתי עונות,   בליגה ב',

 17שיחק בהרכב הפותח בארבעה משחקים בלבד,   2019/20בעונת המשחקים    כי  ,טוען  התובע .3

 18 בהתאםלעיוני    טענותיו אומתו בתצהיר שהוגשוכי אין לו חוזה העסקה חתום מול הקבוצה.  

 19 , כפי שיפורט בהמשך.26.8.2021החלטתי מיום ל

ליגה    הנתבעת   ביקש לעבור מהקבוצהלטענת השחקן,   .4  20לקבוצה אחרת המשחקת באותה 

וזו לא העריכה אותו   21שלח השחקן    25.7.2021, אך האחרונה סירבה. משכך, ביום  מאחר 

ללא   ממנה  שחרורו  לצורך  משפטיים  הליכים  נקיטת  טרם  הקבוצה  אל  התראה   22מכתב 

 23 .  , אשר צורף כנספח א' לכתב התביעהתמורה

 24תביעה זו על ידי השחקן, תוך טענה כי הקבוצה    הוגשה הועילו,  אל פניותיו לקבוצה  מאחר ו  .5

לקידומו   מאומה  תרמה  עיסוקו,  לא  ובחופש  בפרנסתו  פוגעת  היא  על  וכי  להורות   25ויש 

 26 שחרורו מהקבוצה לאלתר וללא תמורה.  

 27 :ההגנהבכתב  הנתבעתטענות 

 28 הנתבעת מכחישה את האמור בכתב התביעה.   .6

 29לליגה ב' מליגה ג',    עם הקבוצה  כי השחקן הינו שחקן מוביל בקבוצה שעלה  תטוענהנתבעת   .7

 30והוא אינו שחקן שולי כפי שמצטייר לטענתה בכתב התביעה. נטען כי הקבוצה השקיעה  
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כי לא   ואין לקבל את הטענה  ניסיון בקבוצת הבוגרים,  ללא   1בשחקן, אשר הגיע לקבוצה 

 2 התקדם מקצועית במהלך שהותו בקבוצה.  

 3כן טוענת הנתבעת כי לא קיבלה פניה רשמית מאף מועדון שמעוניין שהשחקן יעבור לשחק  .8

 4על השחקן להמשיך ולהתאמן במועדון    ,בשורותיו, ובהתאם לתקנון ובהעדר קבוצה קולטת

 5 אליו הוא שייך. 

 6  נענה   שחקןהכי  ו,  שנשלח לנתבעתלא צורף אישור המצאה למכתב ההתראה  בנוסף נטען כי   .9

 7חרף זאת בחר השחקן להפסיק להגיע למשחקי  , אך  יו להתייצב לאימוניםעל פה כי עלב

 8 . בה הקבוצה תוך פגיעה קשה 

 9בכתב התביעה  באשר לאי חתימת חוזה העסקה בין הצדדים, טוענת הנתבעת כי האמור   .10

 10   .וכי לא הובטח לשחקן דבר ביחס לנושא זה אינו אמת

 11 :הדיון המקדמי

דחוף   .11 דיון  קבעתי  במסגרתה,  שהתבקש  והסעד  התביעה  מהות  הצדדים בשל   12במעמד 

 13 באמצעות אפליקציית "זום".   26.8.2021שהתקיים ביום 

הדיון   .12 שיחק  במהלך  שבשלה  הסיבה  כי  התובע  ב"כ  ידי  על  ארבעה  התובע  הובהר   14רק 

בעונת המשחקים   השחקן  2019/20משחקים  של  פציעתו  בהייתה  ידי  על  הובהר  וכן   15"כ , 

 16 .2020/21במשך כל עונת המשחקים של  בקבוצה בפועלשיחק  השחקןהנתבעת כי 

 17לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמות במהלך הדיון, ניתנה החלטתי במסגרתה קבעתי כי   .13

 18תינתן לצדדים ארכה בת שבעה ימים לצורך הגעה להסכמה ביחס לסוגיית שחרור השחקן.  

כי   יגיעו הצדדים להסכמה, קבעתי  ולא  להגיש תצהיר לאימות העובדות  היה   19על התובע 

שחרורו   על  להורות  יש  מדוע  לנמק  עליו  בו  משפטי  טיעון  וכן  בתביעה  ידו  על   20הנטענות 

 21לאחר שיגיש הנתבע את כן קבעתי כי  ן הרישום וחוק הספורט.  ומהקבוצה לפי הוראות תקנ 

 22מק מדוע  הנתבעת תצהיר המאמת את העובדות הנטענות על ידה, וכן תנהנדרש, תגיש גם  

 23 לדידה אין להורות על שחרור השחקן כמבוקש.  

 24 טענות התובע ביחס לסוגיית שחרור השחקן: 

 25הטיעונים המשפטיים שהוגשו לעיוני מטעם התובע הוגשו במסגרת תצהיר אימות העובדות   .14

 26 עליו חתום התובע.

לל  .15 אחרת  קבוצה  בשורות  לשחק  לעבור  לזכותו  ביחס  טיעונו  את  לבסס  בחר   27א  התובע 

 28להתאחדות לכדורגל )להלן:  בטענה כי תקנון הרישום    תמורה על חוק יסוד חופש העיסוק, 

 29 שותק בעניין זה. "( תקנון הרישום"

 30העוסקים בתנאים בהם ניתן לפגוע  יסוד חופש העיסוק,  לחוק    5- ו  4לטענתו, לאור סעיפים   .16

 31 בחופש עיסוקו של אדם, לא רשאית הקבוצה "להכריח" שחקן להישאר בקבוצה.  

 32נוסף נטען כי ענף הכדורגל כפוף לדיני העבודה הנהוגים בישראל, וכי הנתבעת הפרה את ב .17

 33)א( לחוק הגנת השכר בו נקבע כי מעסיק חייב לנהל פנקס שכר ולמסור  24הוראות סעיף  

 34לטענתו, מאחר ולא הוצא לשחקן תלוש משכורת אין הוא נחשב עובד של לעובד תלוש שכר.  

 35 בשורותיה.  לשחק כריח אותו להישאר  לה הקבוצה, ואין היא יכולה 
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 1לחילופין טוען התובע כי ככל שייקבע שלקבוצה אכן מגיע פיצוי עבור השחרור, יש לפסוק   .18

בין   כי  והעובדה  במועדון  שיחק  בה  הקצרה  התקופה  לאור  הנמוך  הצד  על  הפיצוי   2את 

 3ת  , וכי הסכום שהוצע במסגרת הליכי המשא ומתן בבוררוהצדדים לא נחתם חוזה העסקה

 4 .  הינו גבוה ושערורייתי

 5 טענות הנתבעת ביחס לסוגיית שחרור השחקן:

 6הקבוצה הנתבעת טוענת כי מאחר וטיעוניו המשפטיים של השחקן הובאו בתצהיר בניגוד   .19

 7 להוראות החלטתי, יש לדחות אותם על הסף. 

 8העיסוק  לגופו של עניין, טוענת הנתבעת כי טענת התובע המתבססת על חוק יסוד חופש   .20

עומד   אינו  לכדורגל  ההתאחדות  של  הרישום  שתקנון  שמשמעה  אמירה  למעשה   9הינה 

היסוד חוק  של  ההגבלה  יבוטל  ומבוקש    ,בפסקת  זה  בוררות  הליך  במסגרת   10  תקנוןכי 

 11. במקרה כזה, בו משמעות קבלת הסעד המבוקש הינה ביטול חוק ספציפי, הסמכות  הרישום

 12 לא נתונה למוסד לבוררות. 

 13נטען כי  תקנון הרישום מהווה חקיקה משנית ספציפית חוקית שהוכרה במשך יתרה מכך,  .21

 14 די כל המוסדות המשפטיים.יהשנים על 

 15הנתבעת מפנה לתקנון הרישום וטוענת כי הוא קובע מפורשות כי רישומו של שחקן בשורות   .22

 16וכי הזכות להחליט לגבי    ,מועדון בהתאחדות מקנה לקבוצה בה הוא רשום זכויות כלכליות

 17העברת שחקן מוקנית לקבוצה ממנה מועבר השחקן. כלומר, הזכויות הכלכליות הנובעות  

 18לקבוצה אחרת וודאי שייכות לנתבעת, והיא הגורם שרשאי להחליט ביחס    התובעמהעברת  

 19   להעברתו. 

 20כמו כן נטען כי אי קיומו של חוזה בינה לבין השחקן אינו תנאי הנוגע לזכויות הכלכליות.   .23

 21לא ניתן היה לדון איתו ולהביא  ר שהשחקן הפסיק להגיע לאימוני הקבוצה  כן נטען כי מאח

 22 כריתת חוזה העסקה. ל

 23שעוסק בהעברת שחקן מקבוצה לא מקצוענית לקבוצה   1ב12בנוסף, מפנה הנתבעת לסעיף  .24

 24ר מקבלת הסכמת הקבוצה המעבירה, ומשווה את האמור בו לאמור בסעיף  וטמקצוענית שפ 

 25חקן מקבוצה לא מקצוענית אחת לאחרת, בו לא נכתב כי אין  א שעוסק במצב בו עובר ש 12

 26שבו אנו למדים שבמצב  הפרשנות הנטענת היא כי מכך  צורך בהסכמת הקבוצה המעבירה.

אחרת מקצוענית  לא  לקבוצה  אחת  מקצוענית  לא  מקבוצה  עובר  המצב שחקן  שזהו   ,27 

 28 בענייננו, נדרשת הסכמת הקבוצה להעברת השחקן.  

מועדון   .25 כל מסמך מטעם  לא הציג  וכן  לא תמך את בקשתו בפסיקה  כי התובע  נטען   29עוד 

 30הכדורגל שנטען כי מעוניין שהשחקן יעבור אליו. משכך, טענתו של השחקן כי נגרמה לו  

 31 חה.  פגיעה כלכלית שכן יכול היה לשחק במועדון אחר, לא הוכ 

 32לבסוף נטען כי הסכום שהוצע עבור שחרור השחקן הינו נמוך משמעותית מהסכום הריאלי   .26

 33והוא הוצע במסגרת הליכי המשא ומתן    ,הזכויות הכלכליות של המועדון  המגלם את שווי

 34 הראשוניים שנוהלו בתיק. 

 35 
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 1 דיון והכרעה: 

 2 הצדדים אינם חלוקים ביחס לעובדות כדלקמן:  .27

 3  -ו  2019/20במשך שתי עונות, , נה מקצוענית(קן שיחק בקבוצה )שאי חהש .א
2020/21 . 4 

 5 בין הצדדים לא נחתם חוזה העסקה.  .ב

הפסיק   .ג מכן  ולאחר  הראשונה  העונה  במהלך  משחקים  בארבעה  שיחק   6השחקן 

 7 . פציעהלהגיע לאימונים בשל 

 8ש  . השחקן לעומת זאת, מבקבשורותיההקבוצה מעוניינת כי השחקן ימשיך לשחק   .ד

 9. הקבוצה מסרבת לכך ומתנה מעבר  מקצוענית אחרת, לטענתולעבור לקבוצה לא  

 10 זה בתשלום פיצוי הולם.  

 11לאור התשתית העובדתית המוסכמת לעיל, אני נדרש להכריע בסוגיה האם זכאי השחקן   .28

 12לעבור לקבוצה לא מקצוענית אחרת כרצונו, ללא תנאי וללא תשלום פיצוי כלשהו לקבוצה  

 13 הנתבעת. 

ל .29 המונחת  העיקרית  של  המחלוקת  פרשנותו  שאלת  היא   14לתקנון    )א(12סעיף  הכרעתי 

סעיף   מסדיר  1)א()12הרישום.  הקבוצה  (  האם  קובע  אינו  אך  ההעברה  ביצוע  אופן   15את 

 16( מחיל את הוראות  4)א()12סעיף  . המעבירה זכאית לפיצוי בהעדר הסכמה לשחרור השחקן

 17 )ב( של חוק הספורט על העברת שחקן לפי פרק זה.11סעיף 

 18   -קובע כך: לחוק הספורט   א)ב(11יף סע .30

 19שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל,    17"ספורטאי שמלאו לו  

סעיף   לפי  בתקנון  שייקבעו  לתנאים  ובכפוף  להעברתו  הסכמה   20,  10באין 

להסגר.   שנכנס  לפני  אחרת  לאגודה  ולעבור  הסגר,  טופס  בפגרה,   21להגיש, 

 22עלה על עונת ספורט  תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא ת

 23 אחת". 

 24( לחוק הספורט קובע כי התנאים למעבר של ספורטאים מאגודה אחת לאחרת  1א)ב11סעיף   .31

סעיף   לפי  בתקנון  ייקבעו  ההסגר  ותקופת  לאגודה  גמול  או  תשלום  בסיס    10לרבות   25על 

גיל הספורטאי, תקופת פעילות הספורטאי בקבוצה שהוא מבקש   26שיקולים הכוללים את 

 27לחוק    )ב(א11והמשאבים שהושקעו באימונו ובקידומו של הספורטאי. כלומר, סעיף  לעזוב  

הספורטאי(   עם  )המטיבה  תקנונית  הסדרה  אין  בו  למקרה  מחדל,  ברירת  קובע   28הספורט 

 29 למעבר לקבוצה אחרת.

 30תקנון הרישום העוסק בענף הכדורגל אכן מסדיר הוראות אלה ככל שהדבר נוגע למעבר   .32

מקצ לקבוצות  לא  הרלוונטי  לקבוצה  אחת  מקצוענית  לא  מקבוצה  מעבר  לגבי   31ועניות. 

 32א)ב( 11כי יש להחיל את האמור בסעיף  מקצוענית אחרת, כבענייננו, קובע תקנון הרישום  

 33 לחוק הספורט.

ההשוואה   .33 עליי  סעיף  מקובלת  סעיף  1)א()12בין  למול  הרישום  לתקנון  בעוד  1)ב()12(   ,)34 

 35שהאחרון קובע מנגנון של מעבר שחקן לקבוצה מקצוענית, המחיל הוראות שונות מאלה  

לא מקצוענית   מקבוצה  של שחקן  במעבר  אזי הראשון העוסק  בחוק הספורט,   36הקבועות 
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 1שוואה בין סעיפים אלה  ( את חוק הספורט. ה4)א()12אחת לאחרת, מחיל במפורש בסעיף  

 2מלמדת, איפוא, כי קיים הסדר שלילי לגבי האפשרות של שחקן לכפות את שחרורו בהעדר  

 3 א לחוק הספורט. 11הסכמה של הקבוצה, שלא במסגרת הוראות סעיף 

 4הרי שישנם   ,העיסוקחוק יסוד חופש  טענות השחקן המתבססות על טענות במישור  באשר ל .34

 5שר בכפוף לעמידה בהם, ניתן לפגוע בעקרונות עליהם  תנאים שנקבעו בפסקת ההגבלה א

 6מגן חוק יסוד חופש העיסוק. אני סבור כי הן החקיקה הראשית בנושא, קרי, חוק הספורט,  

 7והן תקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל,  מאזנים נכונה בין זכויותיה של הקבוצה לבין  

במ להתערב  לנכון  מוצא  איני  משכך,  השחקן.  של  הרישום זכויותיו  בתקנון  שנקבע   8נגנון 

 9 ומחיל את חוק הספורט על המקרה שבפנינו.  

כי    .35  10על אף שהקבוצה טוענת מפורשות כי היא מעוניינת בהמשך שילובו של השחקן  ניכר 

אלא    אצלה, אחרת,  לקבוצה  לשחררו  מסרבת  היא  הסכמתה    אין  את  להתנות   11מבקשת 

 12 .  זכאית)הנדרשת( למעבר לקבוצה אחרת בתשלום פיצוי שלו היא 

 13, ועל אף שאפשרות זו לא הועלתה על ידי מי מהצדדים, רשאי השחקן לבחור גם  לחילופין .36

 14תקופת הסגר )לפי זכותו של השחקן על פי חוק הספורט(. הדבר מקובל גם בהיבט  להיכנס ל

 15 .של דיני העבודה הכלליים בתניות של איסור תחרות ותקופות צינון, והדברים ידועים היטב

 16טענת התובע כי הנתבעת לא הנפיקה לו תלושי שכר ומשכך אין הוא נחשב עובד  כמו כן,   .37

 17נדחית על ידי. לבד מהעובדה כי טענה זו נטענה לראשונה בטיעונים המשפטיים ולא    ,שלה

 18הוכח לפניי כי כוונת הצדדים הייתה להתקשר האחד עם משנהו, על אף בכתב התביעה,  

 19 שלא נחתם חוזה העסקה בפועל.   

 20תה עומדת על זכויותיה מחד, אך מסרבת לאפשר יכי אם הקבוצה הי רוש אציין  מעבר לד .38

 21לשחקן לשחק בשורותיה מאידך, או מציעה לו להמשיך לשחק בשורותיה באופן המרע את  

 22ייתכן וניתן היה להעלות טענה בדבר שימושה של הקבוצה בזכותה  תנאיו באופן מובהק,  

 23העל של תום הלב קנה לו מקום בשיטת  עקרון  המשפטית באופן לא ראוי, זאת מאחר ש

 24 המשפט שלנו, וחל כמובן גם על היחסים במקרה דנן. 

 25ואולם, הוכח לשביעות רצוני כי הקבוצה אכן מעוניינת בשירותיו של השחקן. אמנם אין   .39

 26בידי הקבוצה לחייב את השחקן להמשיך ולשחק בשורותיה, אך היא רשאית, על פי הדין,  

 27 .להתנגד לשחרורו ללא תמורה

 28אין בדעתי לקבוע מסמרות בדבר ההצעה שהוגשה לשחקן לטענתו על ידי קבוצה אחרת,  .40

התמיה  כי  רק  אעיר  זה.  בעניין  עדויות  שמעתי  לא  כאשר  הועל  הבפרט  ידי    תהאשר   29על 

 30על ידי התובע,    אי צירוף אסמכתא לנטעןוכן    ,פניה כאמור  לא קיבלה כל  שטענה כיהנתבעת  

 31 מעיניי.  לא נעלמו

 32)ב( 11( לתקנון הרישום המחיל את הוראות סעיף  4)א() 12לאור הוראות סעיף    אני סבור כי .41

 33שיש לו זכות קנויה להשתחרר משורותיה של הקבוצה    התובע  של חוק הספורט, לא הוכיח

 34 .  או פיצוי הנתבעת ללא כל תמורה

 35לב. הצדדים חלוקים  התום  דרישת  גם על זכות משפטית יש לעמוד ב  כי ציינתי  טרם סיום,   .42

 36מבלי לקבוע  מהו סכום ראוי לפיצוי עבור קבלת הסכמת הקבוצה לשחרור השחקן.    בשאלה
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 1מסמרות אעיר כי לטעמי צריך שתהיה קורלציה לנתונים כגון הליגה בה משחקת הקבוצה,  

 2השכר המשולם בה, כמו גם לאורך התקופה בה משחק השחקן בקבוצה לבין הפיצוי הנדרש. 

ומתן   המשא  וכי  לנסיבות,  בהתאם  והוגן  ראוי  המתבקש  הפיצוי  כי  לוודא  הצדדים   3על 

 4 בעניינו נעשה בתום לב.  

 5בנוסף, על בסיס ניסיון העבר ידוע כי במקרים מעין אלו המוסד למעמד השחקן נכון לדון   .43

 6הצדדים מסכימים להביא את   שניבהערכת שווי הסכום שישולם למועדון המשחרר אם  

 7 המחלוקת לפתחו. טוב יעשו הצדדים אם יפעלו באופן האמור.

 8 החלק האופרטיבי 

 9 העתירה למתן סעד הצהרתי נדחית.  .44

 10הפרשי הצמדה וריבית    אשי  מע"מ. סכום זה  כולל₪    1,500סך של    לנתבעתלם  שי  התובע  .45

 11 כדין החל ממועד פסק זה ועד לתשלום בפועל. 

 12 .24.11.2021עד ליום   םלעיל ישול 45  ףהנקוב בסעי םהסכו .46

 13 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן: 1,500שכר טרחת הבורר בסך של   .47

 14 מהפיקדון. ישולם  -ש"ח בתוספת מע"מ  750סך של  .א

של   .ב מע"מ    750סך  בתוספת  ידי    -ש"ח  על   15ישא  ת  והנתבעתהיה    .התובעישולם 

זה חלקו    –  בסכום  או  לי  -כולו  ליום    התובע  השיב  עד  האמור  הסכום   16את 

ישא30.10.2021 כן  לא  שאם  פסק  ,  ממועד  החל  כדין  וריבית  הצמדה   17- הפרשי 

 18 בוררות זה ועד לתשלום בפועל 

 19  .202110.24.ניתן היום: 

 ____________________ 20 

 21 , עו"ד-- ---- --- ----

 22 בורר


