
 

 

 19/20-73תיק בוררות                 ההתאחדות לכדורגל בישראל
 בפני  הבורר עו"ד אמיר זולטי                  
              

 
 
 032586661דוברת ואן אוורקרק ת.ז.                       :תתובעה  
 ע"י ב"כ עוה"ד אסף גופר              )התובעת(  

 גופר, משרד עורכי דיןאסף  
  3309502חיפה  6, בניין אשל )גופר(, ריג'ס קומה 2ים -משד' פל

 5880187-540טלפון:
 2205201-370פקס:

 law.co.-assaf@agoferדואר אלקטרוני:                                        
          

 -נגד  -                                    
 
 
 מכבי בנות עמק חפר                     :  נתבעתה

  580417509עמותה לקידום הספורט בעמק חפר ע"ר                         )הנתבעת(
 ע"י ב"כ עו"ד יפעת כהן

 , ת"א יפו55מרחוב מנחם בגין 
 773551-03טלפון: 

 5650001-03פקס: 
 yfatc2912@gmail.comדואר אלקטרוני:            

 
 

 פסק בורר
 

בין התובעת לנתבעת נחתם הסכם שעניינו בהצטרפות התובעת כשחקנית בשורות הנתבעת  .1
 להסכם קובע:  9)"ההסכם"(. סעיף  2018/2019לעונת 

"במידה והשחקנית תרצה לעזוב את הקבוצה בסיום עונת משחקים, תהיה רשאית  
 ₪." 15,000לעבור לכל קבוצה בארץ. התמורה להעברתה תעמוד על סך של 

 

בפיה שתי טענות התובעת אינה משחקת עוד בשורות הנתבעת. תמה.  2018/2019עונת  .2
 הנ"ל נוגד את הוראות תקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל 9סעיף  עיקריות: )א(

)"תקנון ואת נספח ה' לתקנון האליפות של ההתאחדות לכדורגל  )"תקנון הרישום"(
של  , נוכח נסיבות סיום התקשרותה פיןלחלוולכן הוא בטל מעיקרא; )ב( האליפות"( 

זכאית לעבור לכל קבוצה אחרת ללא תמורה. הנתבעת,  התובעת ,עם הנתבעת התובעת
מחוייבת בתשלום התובעת להסכם ולכן  9מצדה, טוענת, כי בנסיבות המקרה חל סעיף 

 ₪ לנתבעת אם תעבור לקבוצה אחרת. זוהי המחלוקת בה נתבקשתי להכריע. 15,000
 

, הינה שחקנית כדורגל מקצוענית ועתירת הישגים, ששיחקה בארץ 1986התובעת, ילידת  .3
 בליגה הלאומית לנשיםובחו"ל. היא התקשרה עם הנתבעת בהסכם בעת שהנתבעת שיחקה  

 .העל ליגתעלתה הנתבעת ל 2018/2019בסיום עונת הליגה השניה(. )

 

ניינם שחרורה המידי של התובעת בצידו בקשה דחופה למתן צווי ביניים שעכתב התביעה ו .4
. עם 2019בנובמבר  20הוגשו ביום  ורישומה בקבוצה אחרת, לאחר חלוף חלון ההעברות

מינויי כבורר בהליך זה הנחיתי את המשיבה להגיש תגובה מקדמית הנתמכת בתצהיר 
, קיימתי דיון במעמד הצדדים 2019בנובמבר  27וביום  2019בנובמבר  26מטעמה עד ליום 

שלא במהלך חלון המיידי לשחרורה התובעת? שר בסיומו החלטתי לדחות את בקשת כא
)מועד זה   2019בדצמבר  16בהחלטתי זו הוריתי על קיום דיון מקדמי ביום  ההעברות.

 , תוך שאני מציין:(2019בדצמבר  18 –נדחה, בהסכמה ל 
 

"כפי שאמרתי לצדדים בדיון, אם וככל שאדרש לדיון בהליך העיקרי, 
בכוונתי לקיימו במהירות האפשרית, על מנת שמצבה המשפטי של 
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המבקשת יוכרע עובר לתום חלון ההעברות הבא, כך שהצדדים מתבקשים 
 להיערך בהתאם."

 
ניין סדרי )בקשות שונות לע לאחר החלטתי זו התנהלו הליכים מקדמיים בהליך העיקרי .5

הדיון, הארכת מועד להגשת כתב הגנה, המצאת מסמכים ועוד, שמטעמי יעילות לא ארחיב 
 8הוגשו תצהירי עדות ראשית, התקיים דיון הוכחות ביום  כאן(. בסופו של דבר, ןלגביה

סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה. כעת הגיעה העת   2020בינואר    14וביום    2020בינואר  
והכספי( המוגבל של המחלוקת כאן,  , העובדתיהיקפה )המשפטי רר. נוכחלמתן פסק הבו

ונוכח האינטרס  2020בינואר  8 –העובדה שחלון ההעברות הנוכחי החל ב  כמו גם נוכח 
ובפתרון המחלוקת המונעת, לעת הזו, את התובעת מלשחק הברור במתן הכרעה מהירה 

את, ניתנה לצדדים האפשרות לפרוס את בקבוצה אחרת, התנהל דיון זה באופן מזורז. עם ז
להשלמת התמונה יצויין, כי התובעת  טענותיהם בהרחבה )והם אכן מימשו זכות זו(.

ביקשה פיצול סעדים, על מנת לאפשר לה לתבוע נזקים כספיים שנגרמו לה, לטענתה 
)והנתבעת לא התנגדה לכך( וכי הנתבעת, שהודיעה תחילה כי היא שוקלת הגשת תביעה 

 גד לא עשתה כן, תוך שמירה על זכויותיה לענין זה.שכנ
 

 :עיקריות כאמור לעיל , בפי התובעת שתי טענות .6
 

 הטיעון התקנוני 6.1
 לתקנון הרישום קובע כי: 1ב12סעיף  6.1.1

 
נשים יחולו ההוראות  ליגתעל העברת שחקניות ב  

הרלוונטיות בנספח ה' לתקנון האליפות של ההתאחדות 
 .לכדורגל

 
 הנ"ל קובע:נספח ה  6.1.2

 
שחקנית אשר ההתקשרות החוזית עם הקבוצה בה  .1

היה רשומה נסתיימה, תוכל לעבור ולהירשם 
בקבוצה אחרת, בהתאם ובכפוף לתנאים ולסייגים 

 .שבתקנון זה
בכפוף ובהתאם לאמור בתקנון זה ובחוק הספורט,  .2

קבוצה מעבירה תהיה זכאית לפיצוי בגין אימונה 
  יה.שורותוקידומה של שחקנית העוברת מ

קבוצה קולטת המעוניינת לקלוט שחקנית לשורותיה  .3
ו/או שחקנית המבקשת לעבור מהקבוצה בה היא 
רשומה לקבוצה אחרת, ינהלו מו"מ עם הקבוצה 
המעבירה. הגיעו הצדדים לכלל הסכמה בדבר תנאי 
העברתה של השחקנית, יפעלו הצדדים להעברת 

לקבוצה השחקנית. ככל ומדובר בשחקנית שעוברת 
העל לנשים, יהיו ההעברה והסכם השחקנית  ליגתב

  .הנשים ליגתכפופים לאישור הבקרה התקציבית ב
לא הגיעו הצדדים לכדי הסכמה בדבר תנאי העברתה  .4

של השחקנית והשחקנית לא פעלה עפ"י הוראות 
להלן בדבר הגשת טופס הסגר או הודעת שחקן   5ס"ק  

 :הבאותבהתאם לחוק הספורט, תחולנה ההוראות 
היה גילה של השחקנית בתום )ג(   .... 

 ,שנים 24העונה האחרונה להסכם מעל 
רשאית היא לעבור ולהירשם בכל קבוצה 
שתחפוץ, מבלי שהקבוצה המעבירה 

 .תהא זכאית לפיצוי כלשהו בגין ההעברה
 )ג(על אף האמור בסעיף קטן )ד(          

שלעיל, שחקנית אשר גילה בתום העונה 



 

 

שנים וזו  24האחרונה להסכם עולה על 
הפעם הראשונה בה עוברת השחקנית 
מהקבוצה בה שיחקה מרבית שנותיה, 

המעבירה זכאית לקבל  תהא הקבוצה
מהקבוצה הקולטת, או מהשחקנית 

פיצוי עבור קידומה ואימונה של , עצמה
 ,השחקנית, כפי שיסוכם בין הצדדים

בהיעדר הסכמה, כפי שייקבע על ידי ו
 .המוסד למעמד השחקן

  
שנים  24לטענת התובעת, הואיל וגילה של התובעת עולה על  6.1.3

והואיל ואין זו הפעם הראשונה בה היא עוברת מהקבוצה בה 
)ג( לנספח ה' חלות   4שיחקה מרבית שנותיה, הרי שהוראות סעיף  

 כלשהו עם מעברה לקבוצה אחרת.כאן, ואין היא חייבת בתשלום  
 

התובעת מוסיפה וטוענת, כי הוראות התקנון הינן הוראות  6.1.4
להבטיח את   קוגנטיות, בבחינת "משפט עבודה מגן": מטרתן היא

להגן על שחקניות המצויות בנחיתות ביחס ו חופש העיסוק
להסכם,   9לקבוצות הכדורגל ולכן כל הוראה דוגמת הוראת סעיף  

 שיטת התובעת( בסתירה להן, דינה בטלות.העומדת )ל

 

 הטיעון החוזי 6.2

חל רק "במידה והשחקנית להסכם, ככל שהוא תקף ומחייב,  9, סעיף תובעתלטענת ה   
 רצתהמעולם לא תרצה לעזוב את הקבוצה בסיום עונת משחקים". ואילו התובעת 

חקה את רגליה של התובעת דלעזוב את הנתבעת: הנתבעת, במעשיה ובמחדליה היא ש
ולמעשה ניפתה  2018/2019משירותיה, סירבה לקיים עמה משא ומתן בתום עונת 

 עונת סמוך לתום חלון העברות )לפני תחילתאותה מן הקבוצה. לשיטת התובעת, רק 
אינה מתכוונת להתקשר עמה ואז פנתה לקבוצה אחרת   נתבעת( הבינה כי ה2019/2020

 ₪.  15,000אלא שאז העלתה הנתבעת, לראשונה, את הדרישה כי תשלם לה  –

 
 טענות הנתבעת .7

 
 באשר לטיעון התקנוני 7.1

 
אימונה וקידומה של "פיצוי בגין עניינו של תקנון האליפות הוא ב 7.1.1 

המקרה כאן, משום ". לא זה יהשחקנית העוברת משורות
שהסכום שנקבע הוא החזר על הוצאות שהוציאה הנתבעת על 

 מנת שהתובעת תוכל להתקשר עמה.
 

לנספח ה' לתקנון האליפות,  4כאמור ברישא לסעיף ממילא,  7.1.2 
לא הגיעו הצדדים לכדי   החלים בו ייושמו "אם ההסדרים

 ." במקרה כאן הגיעוהסכמה בדבר תנאי העברתה של השחקנית
מלכתחילה אודות התשלום שישולם לנתבעת הצדדים להסכמה 

כך שממילא אין נפקות   –במקרה בו תעזוב התובעת את הקבוצה  
 )ד( הנ"ל.-להוראות ס"'ק )ג( ו

 
מוסיפה וטוענת, כי גם לגופו אין כל פסול בהוראות סעיף   הנתבעת 7.1.2 

הסעיף נועד להחזיר לנתבעת את העלות בה נשאה על   –להסכם    9
מנת לגייס את התובעת לשורותיה )בעת שהתובעת היתה תחת 

)בה שיחקה התובעת  כשרונות חדרה מכבי חוזה עם קבוצת 
"(, ואין הוא בגדר קנס או הקבוצה הקודמת"  –  2017/2018בעונת  

 הכבדה. 



 

 

  
עוד טוענת הנתבעת כי בענייננו אין המדובר כלל בניצול כוחה של  7.1.3 

הנתבעת מול התובעת: ההיפך הוא הנכון. התובעת, שחקנית 
תחת חוזה   העל,  ליגתב,  קבוצה הקודמתבכירה ומנוסה שיחקה ב

ששיחקה . הנתבעת 2018/2019שהיה אמור לחול גם על עונת 
ס לגיי)שלא עלו יפה( עשתה מאמצים רבים  בליגה הלאומית

 והיא זו ש"רדפה" אחרי התובעת. העל גתלימשחקניות 
 
 

 באשר לטיעון החוזי 7.2
 

להסכם קובע למעשה שני הסדרים  9הנתבעת טוענת כי סעיף  7.2.1
נפרדים ובלתי תלויים: זכותה של התובעת לעבור לקבוצה אחרת 

ש"ח  15,000בתום העונה מזה, וחובתה לשלם לנתבעת סך של 
העברה )בין אם המעבר הוא ביוזמת התובעת ובין בכל מקרה של  

אם הוא נובע מאי חידוש ההתקשרות על ידי הנתבעת(. כך שאין 
נפקות לשאלה אם התובעת עזבה את הנתבעת מיוזמתה או 

)לענין זה השיבה התובעת, כי פרשנות הסעיף,  שנאלצה לעזוב.
 אברתיהוא    –כמו גם ההסכם כולו צריכה להיעשות כנגד המנסח  

, ואין מקום לקרוא לתוך הסעיף מה הנתבעת, מבעלי אברהמי
 שאין בו(.

 
אפילו תאמר כי התשלום הנ"ל יחול רק במקרה בו התובעת היא  7.2.2

שביקשה שלא להמשיך בשורות הנתבעת, הרי שכך היה בענייננו: 
התובעת הציבה תנאים בלתי סבירים להישארותה בנתבעת: 

 גב' לביאה ואן אוורקרק, בת זוגההמשך ההתקשרות עם 
ובכך  –גיוס שחקניות זרות, החלפת השוערת וכד' "(, העדה)"

 סיכלה למעשה את המשך פעילותה בקבוצה.
 

הנתבעת מצדה עשתה מאמץ לרצות את התובעת, קיימה עמה  7.2.3
. אולם העדהנאותה להמשיך בהתקשרות עם ומשא ומתן 

התובעת היא זו שבחרה לסיים את התקשרותה עם הנתבעת, 
וסיימה גם את פעילותה במסגרת אימון קבוצת הילדות של 

 הנתבעת. 
 

בהתייחס לטענה כי לא הוגשה כל הצעה לתובעת לגבי עונת  7.2.4
להסכם,  10, טוענת הנתבעת, כי די היה בסעיף 2019/2020

( כך במקורשקבע: "במידה ויאריכו הצדדים את ההקשרות )
 חש" 90,000לעונה נוספת יעמוד שכר השחקנית על לא פחות מ 

ו על משנשאלו עדי הנתבעת מהם ההסדרים שיחול "לעונה.
כי מה שהיה )בעונת  והסדרי התשלומים, בונוסים, וכד' השיב

 (. 2019/2020( הוא שיהיה )בעונת 2018/2019
 

ומטעם הנתבעת הוגשו תצהיריהם   העדהמטעם התובעת הוגשו תצהירים של התובעת ושל   .8
שהקימו "(, בני זוג  מנהלתה)"  אירית אברהמי"( ושל הגב'  מנהלה)"  אברתי אברהמישל מר  

 את הנתבעת ואשר ניהלו ומנהלים אותה בכל המועדים הנוגעים להליך שבפני.
 

 בחינת העובדות

 

. גם הנתבעת לא חלקה על כך ת הינה שחקנית ותיקה ועתירת הישגיםתובעכאמור לעיל, ה .9
)הגם שהעלתה השגות מהשגות שונות על התנהלותה הכוחנית של התובעת ועל דרישותיה 

 (.2018/2019המוגזמות במהלך 
 



 

 

פנתה הנתבעת  2018/2019מן התצהירים ומן העדויות שבפני עולה כי לפני תחילת עונת  .10
היא זו שהציגה את התובעת לנתבעת  )לשיטתה  העדהוביקשה לצרפה לשורותיה ו העדהל

 העדההן התובעת והן    –כאמור    התנתה את הצטרפותה בהצטרפות התובעת(.  –של הנתבעת  
)בשולי הדברים, והגם שלדבר אין השלכה   2018/2019בהסכם לעונת   התקשרו עם הנתבעת

עם  העדהחתום של ההמחלוקת כאן יצויין כי לא הוצג בפני הסכם ההתקשרות על ישירה 
 –הנתבעת הציגה, במהלך החקירה הנגדית, צילום של דף מודפס ולא חתום  –הנתבעת 

נוסח הסכם, דומה בצורתו   ,ת הדיוןמעין זכרון דברים בנושא, ואילו התובעת הציגה, למחר
 בלבד(. העדהלנוסח ההסכם, חתום על ידי 

 
התובעת "תחת  היתה העדהאין חולק כי בעת שהתנהלו הדיונים בין הנתבעת לתובעת ול .11

, )נוסח שהוצג  קבוצה הקודמת. לפי נוסח החוזה בין התובעת להקבוצה הקודמתחוזה" עם  
זה נדחתה על ידי(,   לאחר שבקשתה לגילוי מסמכים לענין  –על ידי הנתבעת    בסופו של דבר,

₪ עם עזיבתה טרם תום ההסכם  8,000סך של  הקודמת לקבוצההיה על התובעת לשלם 
)עקב מעבר לחו"ל או עקב מצב חברתי בלתי נסבל או היחלשות  דמתהקבוצה הקועם 

₪  13,600סך של  קבוצה הקודמת. בפועל )ועל כך אין חולק( שילמה הנתבעת להקבוצה(
₪( נבע  8,000 –עודף )מעבר ל תמורת שחרורה של התובעת. לשיטת הנתבעת, הסכום ה

מהחזר מקדמות ששולמו לתובעת. התובעת בחקירתה לא הציגה הסבר של ממש לסכום 
ראוי לציין, בהקשר זה, כי הנתבעת הראתה, והתובעת לא הכחישה, כי גם בעבר היה  זה. 

המעבר שלה מקבוצה לקבוצה כרוך בתשלומים מהקבוצה הקולטת לקבוצה המעבירה 
במקרים בהם עברה לקבוצה אחרת במהלך תקופת החוזה, או   ת, קרה הדבר)לדברי התובע

 במקרה בו הקבוצה המעבירה שילמה עבור קורס אקדמי עבורה(.
 

כי הוא מוכן לוותר על הסעיף  המנהללהסכם: לטענת התובעת, אמר לה  9באשר לסעיף  .12
שום מ –כ"מתנה" לתובעת ואילו היא זו שעמדה על הישארותו של סעיף זה בהסכם 

שראתה את עצמה משחקת בשורות הנתבעת עד לפרישתה ולא העלתה על דעתה כי תעזוב 
לעומתה טוען כי לא העלה על דעתו לוותר על סעיף זה,   המנהלמרצונה את שורות הנתבעת.  

תו, לאחר שדבר נעט)ל  קבוצה הקודמתסכום משמעותי לכי עמד עליו נוכח העובדה ששילם  
עם תכתובות שהעידו, על  המנהל. בחקירתו עומת שקיום החיוב נודע לו ברגע האחרון ממ

( וביקש לקבלו פני הדברים כי לא כך הוא. הסבריו לענין זה לא נתנו מענה ניצח לסוגיה
התובעת הבינה היטב את  המנהל,הנתבעת. לטענת התובעת את חזרה במקרה בו תעזוב 

גבוה מהסכום מטרת הסעיף ולא מחתה על עצם קיומו או על העובדה שהסכום הנקוב בו 
 .קבוצה הקודמתששולם ל

 
 דיברה הנתבעת במספר קולות 2018/2019באשר להתנהלותה של התובעת במהלך עונת  .13

צייר את התנהלותה של התובעת בצבעים קודרים הרבה יותר מאלו שהוצגו   המנהל)כאשר  
חלקה לתובעת שבחים באשר להישגיה המקצועיים ותרומתה  נתבעתה: (המנהלתעל ידי 

(, אולם טענה העל ליגתעלתה לשערים בעונה זו והנתבעת  111ת הבקיעה לקבוצה )התובע
פוטר בתום העונה  המנהלכי התובעת נטשה אימונים, התעמתה עם המאמן )שלפי עדות 

עקב אי מקצועיות(, סירבה להשתתף במשחקי גביע )ובסופו של דבר השתתפה בהם, לדברי 
הוסיף וטען כי הואיל והכיר   המנהללאה.  ארוכות איתו(, וכן ה  שכנוע  לאחר שיחות  -  המנהל

בתרומתה של התובעת לקבוצה נזהר מאד מלהתעמת איתה וניסה למלא את כל רצונותיה 
בין היתר כשזו דרשה לצרף שחקניות לחיזוק  או להיראות כמי שעושה זאת, ובקשותיה,

שצורפו לתצהירה של   WhatsApp)הדברים האחרונים נאמרו באשר לתכתובת ההרכב 
ממתין לתשובה מאנטוניה. היא מאד “: המנהל, ובה כתב 2019בינואר  3התובעת מיום 

מעוניינת אבל מרגישה מחוייבות לשלי. גם ככה שלי לא תעביר לי אותה בקלות, ואין הרבה 
תבלבל לך על שכר כי הנטו שלה ומה שהצעתי זמן. תעזרי לאנטו להחליט מהר :(...ושלא 

הרחיבו בתצהיריהם בהתייחס לכך שהתובעת  המנהלתו המנהל(. ”זה כמעט אותו סכום
של הילדות אותן אימנה ושלחה במסגרת זו את התעריפים  WhatsAppפעלה בקבוצת 

ה )לעניין ז  דבר שעורר את חמתם של הורים רבים –יועברו בפגרה שיחולו על אימונים ש
כמובן שבמסגרת כתב ההגנה יצויין כי בתגובה המקדמית שהוגשה על ידי הנתבעת נכתב: "

". בסופו של יום לא צורף יצורפו עשרות תצהירים מהורים המומים אשר נגרם להם עוול.
כי ביקשו להמשיך  המנהלתו המנהלכל תצהיר לענין זה(. עם זאת, ולמרות זאת, טענו 



 

 

וכי נוכח הישגיה המקצועיים המרשימים,  2019/2020 ולהעסיק את התובעת גם בעונת
 הנתבעת היא זו שסיכלה את נסיונם זה.

 
במאי  30התקיימה ביום  2019/2020בין התובעת לנתבעת באשר לעונת הפגישה הראשונה  .14

מזה( לא  המנהלתו המנהלמזה ו העדה. אין חולק שבראיית כל הנוכחים )התובעת ו2019
 :זו פגישה מוצלחת היתה

 
 29)סעיף  ": "הפגישה התאפיינה במתח אדיר לכל אורכההעדהלדברי התובעת ו 14.1

כי  העדהבחקירתה העידה  (.העדהלתצהירה של  27, סעיף לתצהירה של התובעת
הודיע בתחילת  המנהל, יהןלדבר לא מי שהיכרתי". –אחר  ]מנהל["בפגישה ראיתי 

 . אלא בסיכום העונה הקודמת הפגישה כי אין המדובר בפגישת משא ומתן
 

בפגישה זו הם אכן הציעו לתובעת להמשיך ולשחק  ,המנהלתו המנהללדברי  14.2
לא נאמר לתובעת כי המשך העסקתה טעון בגיוס ספונסר )עם זאת, אישרו בנתבעת.  

בהתנהלותם מול  העדהושיתפו את התובעת  בראשית הדרך כי המנהלתו המנהל
 המנהלהעידה, כי מצד אחד אמרו    העדההמועצה האיזורית, בניסיון לקבל תמיכה(.  

גם אותה(  –כי הם מעוניינים להמשיך ולהעסיק את התובעת )ולדבריהם  המנהלתו
הוסיף בחקירתו כי בפגישה  המנהל בקבוצה, אך טענו כי יזדקקו לספונסר לשם כך.

זו העמיד את התובעת במקומה והסביר לה כי היא שחקנית בלבד, ואינה מצופה 
 להתערב בניהול או באימון.

 

התובעת דרשה במפגיע לדעת מהן תוכניותיה של הנתבעת  ,המנהלתו המנהללדברי  14.3
לעונה הבאה, והביעה את אכזבתה מהיעדים שהציבה הנתבעת )פלייאוף עליון 

 לעומת אליפות, כפי שרצתה התובעת(.  – 1-4מות מקו
 

מוסכם בין הצדדים כי התובעת ביקשה כי הנתבעת תתקשר עם שוערת שהומלצה  14.4
לתצהירה   38, סעיף  המנהללתצהירו של    54על ידה, במקום השוערת הקיימת )סעיף  

. לטענת (העדהלתצהירה של   23לתצהירה של התובעת, סעיף   25, סעיף  נהלתהמשל  
שחקניות זרות )לענין זה  4-5עת, הציגה התובעת דרישה אולטימטיבית לגיוס הנתב

בתמיכה לתגובה המקדמית, שם נטען   המנהלתחלו הבדלי גירסאות בין תצהירה של  
"רשימת שחקניות" בפני המשיבה כתנאי להישארותה  הציגהכי "המבקשת אף 

חקו לצידה", שחקניות זרות שיש 5-6 –בקבוצה וביקשה מהמשיבה כי תחתים כ 
רשימת   טענה כי הכינהלבין  התצהיר המאוחר יותר בו נטען כי "התובעת אף 

. מכל מקום שמות השחקניות שחקניות...". לא שמעתי הסבר של ממש לפער זה
אין טעם להציג הצעה טען בעדותו כי הבין ש המנהל (.הללו לא צויינו בעדויות

גם שלשיטתו כל שנדרש היה  מפורטת, נוכח עמדה הלעומתית של התובעת, מה
 להסכם. 10להחיל את הוראת סעיף 

 
הודיעו לתובעת כי אין בכוונתם להמשיך להעסיק את   , הםהמנהלתו  המנהללטענות   14.5

מצבה הרפואי והתובעת התרעמה מאד על כך, עד נוכח  2019/2020בעונת  העדה
 הפגישה )ובסופו של דבר התרצתה וחזרה(. את כוונה לעזוב

 
)בתאריך לא ידוע, בעקבות פגישה זו, שנסתיימה, לפי כל הדעות, בלא הסכמה, התקיימה  .15

. הקלטה ותימלול מנהלתשיחת טלפון בין התובעת ל( 2019ביוני  11 –ל  2019במאי  30בין 
קום להרחיב באשר . איני מוצא משל שיחה זו צורפו לכתב התביעה ולבקשת סעד הביניים

להקלטה זו, שעיקרה דברי תרעומת ארוכים של התובעת ומשפטים קצרים וקטועים של 
. עוד יצויין כי, על פניו, ההקלטה )כפי שהובאה בפני( אינה מתחילת השיחה, וגם המנהלת

 . כפי שנראה, אין זו ההקלטה היחידה שהוגשה כך.מטעם זה איני מייחס לה משקל רב
 

 המנהלתהעיד כי שלח את    המנהל)  והתובעת בבית קפה  המנהלתנפגשו    2019ביוני    11ביום   .16
, המנהלת, כדבריו, מוטב ש"קצת כוחני"נוכח העובדה שהוא לפגישה משום שסבר כי 

 :המנהלת. לגרסת (שקשריה עם התובעת היו מצויינים, היא שתבוא עמה בדברים
 



 

 

להמשיך ולשחק במועדון, כאשר היה ברור שהתובעת תמשיך באותו  עדהלה ול הצעתי"
, הוצע העדהשכר עונתי שהוסכם מבעוד מועד ועליו הצדדים חתמו במסגרת החוזה. לגבי 

סוכם לה שכר עונתי במתכונת של "פר משחק" וזאת עפ"י יכולתה. בסיום הפגישה, 
. המנהלתלתצהירה של  50)סעיף " שהתובעת תשוב אלי עם תשובה לגבי ההצעות.

כי בפגישה נקבה  המנהלתיצויין כי בחקירתה הנגדית הוסיפה   א.ז. –ההדגשות במקור 
משחקים לעונה יניב   20תעריף, שבהנחה של השתתפות של    –₪ למשחק    2,250בתעריף של  

 .(2018/2019שכר השווה לשכרה בעונת  דהעל
 

לפי  עדהובנה מודל מפורט של תיגמול ל  המנהלתהעיד כי לקראת פגישה זו ישב עם   המנהל
משנשאל מדוע המשיך בהידברות עם התובעת נוכח התרשמותו ש"אין ₪ , 2,250 –משחק 

עם מי לדבר", השיב כי בשלב זה עדיין ציפה לקבל תמיכה מהמועצה האיזורית, תמיכה 
 קשה התובעת.שייתכן שתממן את השחקניות הזרות שבי

 
ככל שהתייחסה להצעת התגמול "פר משחק"  המנהלתתה של גירסאת  התובעת אישרה  .17

 , והוסיפה כי: בסכומים( המנהלת)אך טענה כי בשיחה לא נקבה  עדהל
 

[ ביקשה להיפגש רק איתי. ציפיתי כי נושא המשך ההתקשרות יעלה בפגישה אך המנהלת"]
תשובות ברורות בקשר להמשך ההתקשרות. נמנעה מלתת לי  המנהלתלשווא, כאשר 

דיברה בעיקר על קבוצת הילדות שאימנתי בעמק חפר...לאחר מכן  המנהלתבפגישה 
ביחד  ,ראש מועצת עמק חפר ,צפויה פגישה עם גלית שאול 13.6.19ציינה כי ביום  המנהלת

ן זה" עם מגשר וכי היא מקווה שיהיו חדשות טובות בעקבות הפגישה וכי תעדכן אותי בעניי
   לתצהירה של התובעת(. 32-34)סעיפים 

 
העידו כי לא קיבלו דבר מן המועצה האיזורית   המנהלתו  המנהל  כי  להשלמת התמונה יצויין

לאחר הפגישה עם מחומר הראיות לא עלה כי הנתבעת עדכנה את התובעת  בפגישה זו.
 המועצה.

 

ובשונה  המנהלתותה של עד)בשונה מ המנהללא למותר לציין, כי בחקירתו הנגדית טען  .18
סוכם שהתובעת תשוב אל לתצהירו, שם הצהיר: "בסיום הפגישה,  64האמור בסעיף מ

הדגשה במקור( כי בפגישה זו הבהירה התובעת  –" אשתי עם תשובה לגבי ההצעות.
 המנהלתייעשה "פר משחק" ו  עדהכי היא דוחה על הסף את ההצעה כי התשלום ל  מנהלתל

הוסיף ואמר, במסגרת חקירתו, כי כששמע את  המנהללהמשיך לחשוב על כך.  לה הציעה
לגבי הפגישה הבין כי אפסו הסיכויים להתקשר עם התובעת בהסכם  המנהלתדיווחה של 

, לעומתו, העידה כי היתה אופטימית מאד לגבי הסיכוי המנהלת (.2019/2020לעונת 
וכי לכל הפחות עד  אחוז שכן"( )"במאה 2019/2020להשתלבות התובעת בנתבעת בעונת 

 שכך יהיה. קיוו המנהלהיא ואוגוסט 
 

לתובעת בהצעה להיפגש ולהמשיך לדון.   WhatsApp  –ב    המנהלתפנתה    2019ביוני    20ביום   .19
התובעת הגיבה באמירה כי הן צפויות להיפגש למחרת באירועי סיום העונה. למחרת אכן 
נכחו השתיים באירועים אלה, אולם מוסכם כי לא שוחחו באותו מעמד על ההתקשרות 

 "הפנתה אליה כתף קרה" ונמנעה מכל שיחה עניינית המנהלתהעתידית. לדברי התובעת, 
, כאשר גם במסגרת טקסי הסיום לא זכתה התובעת להוקרה על פועלה כשחקנית איתה

, שמסיבה שאינה העדה, בתצהירה: "המתנו לתשובה ממנה ומהמנהלתומאמנת. לטענת 
ידועה סרבו לשוחח עמנו. התובעת התנהגה מאד בקרירות כלפיי ולא הבנתי למה." )סעיף 

חחה עם התובעת במהלך האירוע השיבה כי מדוע לא שו המנהלתמשנשאלה לתצהיר(.  51
היתה טרודה מאד בכל הכרוך בניהול האירוע ובשיחות עם שחקניות והורים ולא יכלה 

מדוע לא כתבה  להתפנות לניהול שיחה או משא ומתן עם התובעת. נוכח טענה זו נשאלה
הציג ל  המנהלתשל    לא עלה בידה .זאת מבעוד מועד לתובעת והציעה לקיים פגישה חלופית

  טיעון של ממש. 
 

למעשה, היתה זו הפעם האחרונה בה קיימו התובעת והנתבעת דיון )ולמצער התכנסו על 
מדוע לא   המנהלתמשנשאלה    מנת לקיים דיון( בהתקשרות העתידית בין התובעת לנתבעת.

בחרה להתייחס למסכת אירועים שאירעה, לפי  ,פנו היא ובעלה לתובעת לאחר פגישה זו



 

 

ת, כשבוע לפני אירועי הסיום )פנייה ישירה של התובעת לילדות אותן אימנה, חומר הראיו
היא הוסיפה כי הבינה  מהלך פגרת הקיץ(.בבה נקבה בסכומים הנדרשים עבור אימונים 

 שהתובעת אינה מעוניינת לשחק בנתבעת.
 

התובעת את  המנהלתאה יהוצ 2019באוגוסט  1 –ב לשם השלמת התמונה, יצויין כי  .20
אותה אימנה התובעת ומקבוצת  של קבוצת הילדות של הנתבעת WhatsApp -מקבוצת ה

לאחר שנודע לה כי התובעת הודיעה לילדות,  – המנהלת)לטענת  ההורים של הילדות
לילדות אלו כי  "רציתי הודיעה התובעת  וכשעה מאוחר יותר  (2019סוף יולי -באמצע

 יתי נשארת איתכן."שתדעו ממני שאם זה היה תלוי בי הי
 

לבין מועד הגשת התביעה  מנהלת, כי בין הפגישה האחרונה בין התובעת לעוד יצויין .21
כמובן, בלי  – קפריסיןהחתימה הנתבעת שחקניות נוספות ואף יצאה למחנה אימונים ב

 התובעת.
 

 דיון ומסקנות

 

היותו להסכם, נוכח    9כאמור לעיל, טענתה הראשונה של התובעת נוגעת לפסלותו של סעיף   .22
ונוכח העובדה שהוא  ' לתקנון האליפותונספח ה רישוםלהוראות תקנון העומד בסתירה 

 . איני מוצא לנכון לקבל טענה זו.פוגע בחופש העיסוק של התובעת
 

 לו זכאית פיצויבעניינו של נספח ה' לתקנון האליפות, אליו מפנה תקנון הרישום הוא  .23
אין ספק שלא זה  ".יהאימונה וקידומה של שחקנית העוברת משורות"בגין  המעבירה

המקרה כאן. התובעת הגיעה לנתבעת כשחקנית מקצוענית מנוסה והנתבעת לא התיימרה 
. זאת ועוד, כפי שהראתה הנתבעת,  התובעתלייחס לעצמה זכויות באימונה וקידומה של 

לא לנספח ה' לתקנון האליפות, ההסדרים החלים בו ייושמו "אם   4כאמור ברישא לסעיף 
". כאשר במקרה שבפנינו .כדי הסכמה בדבר תנאי העברתה של השחקניתהגיעו הצדדים ל

 הוא הוא המהווה הסכמה כאמור. 9סעיף 
 

הינה  ,אין עוררים, כי זכותה של התובעת לחופש עיסוק, כמו גם זכותו של כל אדם אחר .24
מצב, זכות יסוד וכי יש לנהוג בה בהתאם. עם זאת, הזכות לחופש עיסוק אינה גוברת, בכל 

 על התחייבות חוזית. ודאי שלא כך הוא בנסיבות כאן.
 

בעניין שלפנינו הוכח, כי מעברה של התובעת לנתבעת נעשה בעת שהתובעת היתה "תחת  .25
תמורת שיחרורה  ₪ 13,600וכי הנתבעת שילמה סכום של  הקבוצה הקודמתחוזה" עם 

 9נסיבות הקבועות בסעיף סכום אותו ביקשה להחזיר לעצמה ב – הקבוצה הקודמתמ
הוכח כן -תשלומים מסוג זה. כמו הוכח גם כי הסדרים קודמים של התובעת כללו .להסכם

ההיפך הוא  –כי התובעת לא סבלה מנחיתות דיונית במהלך המשא ומתן עם הנתבעת 
יצוי/החזר היה "לתכלית ראויה" וכאשר הסכום כאשר סעיף הפ –הנכון. בנסיבות אלו 

 - עמיחיעדי  292/99ע"ע הנקוב בו היה מידתי, איני רואה כל הצדקה בביטולו )והשוו:
דן חברה לתחבורה   13210-02-10וכן סע"ש    ,204(  2000)לה  ד''פ,  מ"בע  גולדהמר  יוסי  חברת

 , פורסם בנבו(.יניב שמעון ברכה -ציבורית בע"מ 
 

 להסכם חלות בנסיבות שנדונו כאן.  9נפנה אם כך לשאלה האם הוראות סעיף  .26
 

 כאמור הסעיף קובע: .27
 

"במידה והשחקנית תרצה לעזוב את הקבוצה בסיום עונת משחקים, תהיה רשאית  
 ₪." 15,000לעבור לכל קבוצה בארץ. התמורה להעברתה תעמוד על סך של 

 

ראשית, אסיר מן הפרק את נסיונה )המאוחר( של הנתבעת לנתק בין שני המשפטים  .28
שבסעיף ולטעון כי החיוב בתשלום יחול בכל מקרה בו תעבור התובעת לקבוצה כלשהי, יהיו 

טענה זו עלתה לראשונה רק בסיכומים שבפני. היא לא   –נסיבות המעבר אשר יהיו. ראשית  

http://www.nevo.co.il/case/32393
http://www.nevo.co.il/case/32393


 

 

דמית של הנתבעת, בכתב ההגנה, בתצהירי עדי הנתבעת או בחקירות נטענה בתגובתה המק
. ודי בטעם זה העדים )שהתמקדו בהתייחסות לשאלה אם התובעת "עזבה" את הנתבעת(

הן משום שפשוטם לקבל פרשנות זו,  לא מצאתי לנכון    . אולם גם לגופו של עניןכדי לדחותה
אישר כי  המנהלכלל נגד המנסח )ב בהתחשבהן של דברים אינו מתיישב עם פרשנות זו ו

 .(9הוא שניסח את ההסכם, ובכללו את סעיף 
 

לאחר שקילת חומר הראיות והתרשמותי מן העדויות שבפני, הגעתי לכלל מסקנה כי  .29
. אדרבא, העדויות הנתבעת לא הוכיחה כי התובעת היא זו ש"רצתה לעזוב את הקבוצה"

מטעם התובעת, שלא נסתרו לענין זה מעידות, כי התובעת ציפתה וביקשה להישאר בשורות 
 :הנתבעת

 
)שאינם בהכרח משא ומתן( בין הצדדים כעולה מחומר הראיות, המגעים  29.1

אם ניקח  –נמשכו פחות משבועיים )או לכל היותר שלושה שבועות 
וכללו  באירוע סיום העונה( המנהלתבחשבון את הימצאותן של התובעת ו

( שיחת 2019ביוני  11 –וב  2019במאי  30 –שתי פגישות פרונטליות )ב 
ביוני  20 -)ב פרוצדורלית WhatsAppטלפון אחת )ביני לביני(, תכתובת  

ביוני  21 –אין חולק כי מאז ה  ( ונוכחות משותפת באירוע המוני.2019
תום חלון ההעברות לא פנתה הנתבעת לתובעת באופן כלשהו. ועד  2019

"המסרים" שהעבירה הנתבעת לתובעת )קיום מחנה אימונים  –אדרבא 
של הילדות( הסירו כל  WhatsAppהבחו"ל בלעדיה, הוצאתה מקבוצות 

 ספק באשר לכך שהנתבעת אינה רוצה עוד בשירותי התובעת.
 

איני שולל באופן מוחלט את טענת הנתבעת כי רצתה בהמשך שירותיה של  29.2
התובעת וכי הצהירה על עיקרון מופשט זה בפני התובעת. אולם מחומר 
הראיות שבפני לא עלו ראיות של ממש בדבר גיבושו של רצון זה לכלל 

הנתבעת לא הציגה כל הצעה כתובה שהוצגה הצעה שיש בה מסויימות. 
וזה, בין נקודות לדיון ובין כל מסמך אחר(. היא ניסתה לתובעת )בין ח

, 2019/2020אמנם לטעון כי ההסכם קובע גם את תנאי ההתקשרות לעונת  
אולם כל שנאמר בהסכם לענין זה הוא כי:  "במידה ויאריכו הצדדים את 

₪   90,000  –ההקשרות לעונה נוספת יעמוד שכר השחקנית על לא פחות מ  
ת על רף השכר ופחות" מלמדא "ל ילים, כי המלעונה". מאליו ברור

 ליגתעלייתה של הנתבעת להתחתון, הא ותו לא, כאשר ניתן להניח כי עם  
, על כל המשתמע מכך, יכלה התובעת לסבור כי היא ראוייה לשיפור העל

, הסדרים מפורטים 3-ו    2ההסכם קבע, בסעיפים    –תנאי שכרה. זאת ועוד  
₪ ששולמו  60,000)הפרדה בין  2018/2019 לגבי אופן התשלום בגין עונת

₪ ששולמו במהלך העונה(,   30,000  –באופן חודשי, על פני עשרה חודשים ל  
. אי לכך, 2019/2020באשר לתנאי התשלום ומועדיהם בעונת ו"שתק" 

איני מוצא מקום לקבוע כי די במשפט אחד וב"הבנה שבשתיקה" כדי 
 ליצור הצעה יש מאין.

 
ניתן להסיק כי הצדדים "נתקעו" בשלב   2019במאי    30  -במתיאור הפגישה   29.3

הפרוגרמטי/עקרוני ובדיונים באשר לאסטרטגיה ולטקטיקה של קבוצת 
מצא לנכון )ואין בכך פסול, כמובן(,  המנהלהנתבעת בעונה הבאה, כאשר 

להבהיר כי לא יקבל תכתיבים מהתובעת )או מכל שחקנית אחרת, לצורך 
בוצה. בה במידה, איני רואה פסול בכך העניין( באשר לניהול הק

שהתובעת, כשחקנית מנוסה ומעורבת, מצאה לנכון להביע דעה באשר 
אחידה שעלתה -להרכב הנתבעת ולנושאים קשורים )נוכח התמונה הלא

לענין זה איני מוצא אפשרות לקבוע אם דעה זו   המנהלתו  המנהלמעדויות  
, או כהבעת דעה גרידא take it or leave itהוצגה כאולטימטום, דוגמת 

ואם התובעת מיקדה את הצעותיה בהחלפת השוערת בלבד, כטענתה, או 
כך או כך, לא  (.המנהלתו המנהלשחקניות זרות, כטענת  4-5בהוספת 

הובאה כל ראיה על דיון של ממש בתנאי העסקתה של התובעת לעונה 
 הבאה.



 

 

 
, 2019ביוני  11 –לא הובאו גם ראיות של ממש לגבי מתן הצעה בפגישה ב  29.4

ין זה ציינו י)כאשר לענ העדהזולת התייחסות להצעה ספציפית לגבי 
מכל מקום, לפי  בעדותם פרטים שלא עלו בתצהיריהם(.  המנהלתו  המנהל

התקיימה פגישה זו "בצל" הפגישה הצפויה עם  ,העדויות שהובאו בפני
תקות   –לבשורות טובות בעקבותיה    ובציפיה –ראשת המועצה האיזורית  

, כמו גם מעדותה של המנהלו המנהלתשלא נתממשו. מתצהיריהם של 
 עולה כי הנתבעת לא ראתה בפגישה זו סוף פסוק. המנהלת

 
והתובעת לא עלה כלל  המנהלתאין מחלוקת כי בפגישתן האחרונה של  29.5

לתת הסבר מניח  המנהלתנושא המשא ומתן, כאשר, לטעמי לא עלה בידי 
ת הדעת באשר לכך שלא שוחחה עם התובעת באותו מועד, כאשר יום א

 קודם לכן קבעו השתיים כי כך יעשו.
 

רק בסוף אוקטובר,   הקודמת  לקבוצהגם התנהגותה של התובעת, שפנתה   29.6
זמן קצר לפני תום חלון ההעברות, תומכת בטענה כי התובעת לא ביקשה 

 לעזוב את הנתבעת, ועשתה כן רק "בדקה התשעים"

 

התובעת הביעה את רצונה, מספר  : הגעתי לכלל מסקנה, כיסיכומו של דבר )לענין זה( .30
, ובפועל לא פנתה לקבוצה אחרת אלא בלית פעמים, להמשיך בהתקשרות עם הנתבעת

(. הפועל באר שבע נ' אופיר דודזדה  58/17-18תיק בוררות  )והשוו גם:    ברירה וברגע האחרון
נוגע להתנהלות מול התובעת באשר להתקשרות הנתבעת לא עשתה כמעט דבר בכל ה

: היא לא העמידה בפניה הצעה סדורה, בין בכתב ובין 2019/2020האפשרית עמה לעונת 
ובמובנים רבים,  2019ביוני  11 –בעל פה, היא לא קיימה איתה פגישות כלשהן לאחר ה 

 21 –ה  בכך שניתקה עמה מגע לאחר מועד זה )או לאחר –"הראתה לתובעת את הדלת" 
(, בכך שלא שיתפה אותה במחנה האימונים שקיימה בחו"ל ובכך שהוציאה 2019ביוני 

 . WhatsAppאותה מקבוצות 
 

אני מוכן לקבל את הטענה שהתובעת אינה חפה מכל אחריות באשר להתנהלות זו: אפשר  .31
"חרגה ממקומה" והעלתה דרישות שאינן נוגעות אך ורק )או  2019במאי  30 –שבפגישה ב 

נוגעות כלל( לתנאי העסקתה. היא יכלה היתה להיות יותר פרואקטיבית במשא שאינן 
ומתן, ולתזכר את הנתבעת. אולם במכלול הראיות שלפני לא מצאתי די כדי לקבוע כי 

 ."לעזוב את הקבוצההתובעת "רצתה 
 

כי ההסכם בין הנתבעת לתובעת הסתיים וכי התובעת רשאית לעבור לכל   אי לכך אני קובע .32
 קבוצה שתרצה, בלא שתידרש לשלם לנתבעת סכום כלשהו ובלא כל תנאי נוסף.

 
 

 כמה הערות לפני סיום

 

מסתיימת שלא בפסק דין, אלא בהסכמה כזו   לטעמי, מוטב היה אילו המחלוקת כאן היתה .33
עקב העובדה ואו אחרת. זאת, בין היתר, נוכח היקפה הכספי המוגבל של המחלוקת כאן 

 שבין הצדדים כאן שררה, רוב הזמן, מערכת יחסים חיובית, המבוססת על הערכה הדדית.
 גיליתי דעתי זו בפני הצדדים מספר פעמים.

 
אני נוטל על עצמי חלק מהאחריות, על שלא השכלתי להביא )ו יהיו הסיבות לכך אשר יהיו .34

את הצדדים לכלל הסכמה(, לא כך קרה. שני הצדדים ניהלו את ההליך בכל עוז: התקיימו 
שעות(, נשמעו סיכומים בכתב, הוגשו  10 –שני דיונים מרתוניים )באורך מצטבר של כ 

ה על הסכום נשוא בקשות מבקשות שונות ובסופו של דבר, סכום שכר טרחתי עול
 המחלוקת.

 



 

 

או להטיל   הגם שהתובעת זכתה בתביעתה, איני מוצא מקום לפסוק לה שכר טרחה "ריאלי" .35
. זאת מן הטעמים הבאים: תביעתה הוגשה הנתבעת את מלוא שכר טרחת הבורר על

כאשר   –בבהילות, אחרי סגירת חלון ההעברות, והגם שניתן היה להגישה זמן רב קודם לכן  
בצדה בקשה לסעדים מיידיים. אי לכך נדרשו הן הנתבעת ובאת כחה והן הח"מ להתפנות 
מכל עיסוק ולקיים דיון דחוף. נוכח דרישתה המפגיעה של התובעת התקיים גם הדיון 

שקיצר את זמן מתן פסק הבורר, אך האריך את זמן  בהליך העיקרי באופן דומה, דבר
כן הגישה התובעת -.  כמו)נוכח הצורך להסתמך על הקלטות, ולא תימלולים( העבודה עליו

קטעים שניכר בהם שנבחרו בקפידה נוכח  – המנהלתשברי הקלטות משיחותיה עם 
שאפשר   דבר  –לא הוצגו    השיחות המלאות, כאשר ההקלטה והתמלול של  תרומתם לגרסתה

תוך גילוי מסמכים, דרישות להצגת  –שהיה נמנע אילו התנהל הדיון באופן מלא וסדור 
 מסמכים וכד'.

 
 במהלך הדיון בהליך ניתנו על ידי מספר החלטות: .36

 
דחיית הבקשה לסעד ביניים.  – 2019בנובמבר  28החלטתי מיום  35.1   

החלטתי לענין פסיקת הוצאות בגין החלטה זו כי בהחלטתי זו קבעתי  
לעיל, אני מטיל על  34. נוכח האמור בסעיף תינתן בסיום ההליך כולו

₪ בתוספת מע"מ,   4,800התובעת לשאת בשכר טרחתי בגין הליך זה בסך  
עורכת דינה של הנתבעת ₪ ובשכר טרחת  1,000בהוצאות הנתבעת בסך 

 ₪ בתוספת מע"מ. 4,000בסך 

כל צד יישא בשכר לעניין סדרי הדין.  – 2019בדצמבר  10החלטתי מיום  35.2   
 300טרחת עורכ/ת דינו והצדדים יחלקו שווה בשווה בשכר טרחת הבורר )

 ₪ + מע"מ לכל צד(.

ועד להגשת בבקשת הנתבעת להארכת מ  -  2019בדצמבר    18החלטתי מיום   35.3   
₪   600כאמור בהחלטה זו תישא הנתבעת בשכר טרחתי בסך    –כתב הגנה  

 ₪ + מע"מ. 600+ מע"מ וכן תשלם לתובע שכר טרחת עו"ד בסכום 

כאמור בהחלטה זו,  כל צד יישא בשכר  – 2020בינואר  6החלטתי מיום  35.4   
 250טרחת עורכ/ת דינו והצדדים יחלקו שווה בשווה בשכר טרחת הבורר )

 ₪ + מע"מ לכל צד(.

 כלומר, בגין החלטות אלו:  

 ₪ בתוספת מע"מ. 5,350על התובעת לשלם שכ"ט בורר בסך  ▪
 ₪ בתוספת מע"מ. 1,150על הנתבעת לשלם שכ"ט בורר בסך  ▪
₪ + מע"מ שכר  3,400 –₪ הוצאות ו  1,000על התובעת לשלם לנתבעת  ▪

)הסכום הנ"ל הוא לאחר קיזוז חיובה של הנתבעת בשכר  טרחת עורך דין
 .(תטרחתו של ב"כ התובע

 
לעיל ולאחר תשלום המקדמה על חשבון שכר  35לאחר תשלום הסכומים הנקובים בסעיף  .37

₪+ מע"מ( עומדת יתרת שכר טרחת הבורר   750טרחת הבורר מתוך דמי פתיחת התיק )בסך  
האמור לעיל אני קובע כי הנתבעת תישא בסך של ₪ בתוספת מע"מ. נוכח  12,750על סך 

 ₪ בתוספת מע"מ. ₪3,750 בתוספת מע"מ מתוך סכום זה והתובעת תישא בסך של  9,000

 

 סוף דבר

 

רשאית לעבור לכל קבוצה שתחפוץ, בלא התובעת אני מקבל את תביעת התובעת ומורה כי  .38
 ת כלשהי של הנתבעת.שהיא חבה בתשלום כלשהו לנתבעת ובלא שמעבר כאמור כפוף לזכו

 
כן -אני מתיר לתובעת פיצול סעדים בכל הנוגע לטענותיה נגד הנתבעת, ככל שיש כאלו. כמו .39

עומדת לנתבעת הזכות לתבוע את התובעת ו/או כל צד שלישי שהוא, הכל בכפוף להוראות 
  כל דין.

 



 

 

תישא בשכר ₪ בתוספת מע"מ כדין, וכן  10,150הנתבעת תישא בשכר טרחת הבורר בסך  .40
₪ בתוספת מע"מ כדין וכן בהוצאות פתיחת תיק  4,000טרחת בא כוחה של התובעת בסך 

 הבוררות ושירותי ההקלטה שהוזמנו לדיון.
 

שלם לנתבעת ת ₪ בתוספת מע"מ כדין וכן  9,100התובעת תישא בשכר טרחת הבורר בסך  .41
)הסכומים הנקובים בסעיפים  ₪ + מע"מ שכר טרחת עורך דין 3,400 –₪ הוצאות ו  1,000

 ניתנים לקיזוז(. 40 –ו  39
 

צד שעובר למסירת פסק הבורר יישא ביותר מכפי חלקו יהיה רשאי לחזור על הצד שכנגד  .42
בתביעה לקבל את הסכום שהיה על הצד שכנגד לשלמו לפי פסק הבורר, וכן לקזז סכום 

 מן הצד השני לפי פסק הבורר. כאמור מסכום המגיע לו
 

יום ממתן פסק הבורר, ואם לא  30סכומים שלא שולמו עד למתן פסק הבורר ישולמו תוך  .43
ישולמו עד למועד זה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד מתן פסק הבורר ועד 

 לתשלומם בפועל.
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