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 WWWעבר השחקן למ 2014 גוסטוא

העודף מה  10%מגיעים    למייצג  :מייצגל  WWWבין    "2014הסכם  " 8.8.14  ערך 

, בגין  יורו  60,000אות בסך  וכן החזר הוצשל השחקן  ית  עתידכירה  מנטו מ

 30.6.17 ליום התקופה שעד

של 1.5.15 לתוקף  ו תקנוןלתיקון  ה  כניסה  שהמעמד  שחקנים     –  FIFA  לעברת 

(RSTP) 

 :18terף סעיהוספת 

שחקן  ישלישלצד  לשלם    ןניתלא   להעברת  המתייחס  מקבוצה    תשלום 

 לקבוצה;

 ; (3"ק )ס 1.1.15הסכמים שנכרתו לפני  לא חל עלו 1.5.15 -מ חל התיקון 

 ;TMSהסכמים קודמים במערכת הפקיד חיוב ל

 .1.5.15 – 1.1.15ה שמיום פהסדר מיוחד לגבי הסכמים שנכרתו בתקו

ל  הקבוצה  :ייצגמל  הקבוצהבין    "2015סכם  ה"  10.5.15 ה מהעמל   50%  -זכאית 

לקבלשהמייצ זכאי  יהיה  ה  WWWמ  ג  השחקבגין  של  לקבוצה    ןעברה 

 .אחרת

הפלהס  ותן נ  GGGעו"ד    וררהב בוררות   שרהכם  פסק  של    י בתיק   תוקף 

 .86 - 13/14 -ו 75 – 13/14 בוררות

  נוסף של   לתשלום  WWWהתחייבות  :  למייצג  WWW" בין  2016הסכם  " 10.5.16

 . 30.6.20לתקופה עד , יורו כהחזר הוצאות 140,000

  2014להסכם    2הושמט סעיף  ך  , א"2014הסכם  "  וסח זהה לנ  נוסח ההסכם

 לעמלה בגין העברה. הזכות  –

ה   -סיפא    1בסעיף    –  הצהרה  פהנוס מגיע  על כך שהתשלום מכסה את כל 

 ן.ביחס לשחקשלום אחר ל תלתבוע כ וליכלא  המייצגוכי  למייצג

 ZZZל WWWממכירת השחקן  2018מאי 

 ZZZבגין העברת השחקן ל בעמלה החלק דרישת :למייצג הקבוצהפניית  28.6.18

מ  המייצג:  קבוצהל  המייצגתשובת   3.9.18 העברת    עמלה  WWWידרוש  בגין 

  חלקה קבוצהויעביר ל השחקן

 WWWע"י    חקןהשרכישת    י מחירבב  וקנ:  WWWל  המייצגממייל   13.9.18

  לא קשור לעיסקה. ZZZ .BBBהשחקן לובמחיר מכירת 

 . BBBלנשלח מהמייצג יל ת נכתב שהמיבפסק הבוררוהערה: 

3.12.18 
לקבלת סך של    המייצגנגד  במוסד לבוררות וגישור  תביעה  מגישה    הקבוצה
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לסך  ש"ח  837,900 בתמורה  נמכר  השחקן  לטענתה,  בין "נטו"  .  )ההפרש 

  ה כך שהעמלה שהגיע,  ור ון יויילמ  3.99ל  ש  מחיר המכירה למחיר הרכישה(

   .יורו 199,500 - 50%הינו  בעמלה חלקהכש, יורו 399,000 הינהלמייצג 

 . GGGהתיק מנותב לבורר עו"ד  

14.1.19 
מצהיר  המשפט    בקדם למ  הקבוצהש  המייצגבבוררות  ממה  זכאית  חצית 

 .WWWמ יקבל המייצגש

14.1.19 
נגד    ה בבלגיהיעתביגיש    המייצג שעד    ת הבוררותעל השהיי   ת הבוררהחלט

WWW . 

14.2.19 
בתביעה   המייצגלא צריכה להשתתף בהוצאות    הקבוצהש  ת הבוררהחלט

 . WWWנגד 

27.2.19 
לתשלום העמלה על בסיס הסכם    WWWמגיש תביעה בבלגיה נגד    המייצג

עורך.  2016הסכם    . בכתב התביעה לא נזכר2014 דין  -התביעה מוגשת ע"י 

 .לגיב

3.2.20 
הבורר   ל  המייצגחיוב  בדבר  החלטת  התביאת    קבוצהלהציג  עה  מסמכי 

 ".2016"הסכם על  קבוצה. בהמשך לכך נודע לבבלגיהשהוגשה 

26.2.20 
 . דוש הליכי הבוררותחיבקשה למגישה  הקבוצה

18.3.20 
 רועים:אשני 

על  תר  מוו  המייצג:  שפטת המלביוגש  מ  פשרה בתביעה בבלגיה  םהסכ      -

לו  WWWנגד    היעהתב . יהאותהוצל  עפיצוי    WWWלשלם  עליו 

לא זכאי לעמלה בגין העברת   המייצג",  2016ם  מוסכם כי לאור "הסכ

 השחקן.

מגיש     - הבוררות  את  לבורר  המייצג  הליכי  לחידוש  וטוען   התנגדותו 

 .14.4.20קבוע ליום  בבית המשפט בבלגיה ך ההוכחותלישה

13.5.20 
  , בכפוף תמורה  הגיעמ  קבוצה: להבוררותש הליכי  על חידו  ת הבוררהחלט

 לאחר שמיעת הראיות.  דונויייצג ת המענוט .המייצגענות הגנה של לשתי ט

11.6.20 
המאשר  פסק  ניתן   בבלגיה  הפשרהדין  הסכם  ה  את  לבין שבין  מייצג 

WWW . 

1.7.20 
 . בבוררות על פסק הדין בבלגיה המייצגהודעת 

6.9.20 
 .ררותבו דיון הוכחות במסגרת ה
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זה    ןת ינ  15.2.21ביום   .7 בתיק  עו"ד  פסק הבוררות  "  GGGע"י הבורר   1  . "(פסק הבוררות)להלן: 

 2 לש  ךס  םולשתב  בייוח  גציימהש  ךכ  ,האולמב  העיבתה  תא  לבקל  שי  יכ  עבקנ  תוררובה  קספב

 3  ט "כשמ  קלח  ןכו   מ "עמ  תפסותב  ח"ש  75,000  ל ש  ךסב  תואצוהו  ט"כ ש  תפסותב  ח"ש  873,000

 4 .ררובה

נוסף  השגוה  14.3.21ביום   .8 לדיון   5 תודבועה  תובכרומ  לע  יתדמע  ,התניחב  רחאל  .הבקשה 

 6 תוירועריע  תונעטב   רבודמ  ןיא  םאה  תוקיפס  י ב  ולעו  (תובר  ןמז  תומושת  :עמשמ)  תונעטהו

 7 הצובקה  תא  בייחל  ילבמ  ,השקבב  ןויד  יתעבק  ,ךכיפל  .(גציימה  תונעטמ  דכבנ  קלח  יבגל  תוחפל)

 8  ם י דדצה  תמזויב  תובר  תויחד  רחאל  .(תורת וימ  תואצוהב  ךוסחלו  תו סנל  ידכ)  הבוגת  תשגהב

 9 , ( התחדנ  השבקה)  ררובה  תואצוה  תחטבהל  הבורע  תדקפהל  הצובקה  תשקבל  יתשרדנש  רחאלו

 10  ה שקב  שיגהל  גצי ימל  יתרשפיא  ויתובקעבו  תונעטה  ונחבנ  הז  ןוידב  .6.5.21  םויב  ןוידה  םייקתה

 11  . ףסונ  ןוידל  השק בב  –  ו תנבהל  –  ןמוקמ  ן יאש  ת ונעט  וטמשויו  ויתו נעט  ו דדוחי  הב  ,תנקותמ

 12 29  לע  הערתשהש)  הצובקה  תבוגת  השגוה  ךכ  תובקעב  ;(תונעט  ידומע  16)  הנקות  השקבה

 13  י כלה  ילשב  םיפסונ  "םיעורא"  תובקעב  .(םיפסונ  םידועמ  הנומשב)  ג ציימה  תבושתו  (םידומע

 14  ן וחבל  יתינפ  ,םידד צה  ןיב  םירודהה  ורשוישמ ו  וז  הטלחה  תביתכ  התהש וה  ,(םטרפל  םעט  ןיאש)

 15     .ןהב עירכהלו תונעטה תא

 16  ר חאלו  ףסונ  ןויד  םויק  ריתהל  םאה  הערכה ה  ס יסבב  םידמועה  םילו קישה ל  ע  הרצקב  דומעא

 17 . ונינפבש ןיינעב  ךכל םישרדנה םיאנתה םי מייקתמ םאה ןחבא ןכמ

 18  ר רובה  ינפב  ודמע ש  ם יכמסמה  ,םידדצה  תו נעט  תא  י תארק  יכ  ןייצא  , תונע טה  ףוגל  הלילצ  ינפלו .9

 19 םימעטמ  .וז  יתע רכה  ןתמ  תעב  ינפב  ויה  םלוכו  ,םידדצה  ינועיטב  ורכזואש  תואתכמסאהו

 20  ש י ש  יתרבסש  הלא ל  קר  אלא  ,אתכמסא  וא ךמסמ  ,הנעט  לכל  יתטלחה ב  יתסחייתה  אל  ,םינבומ

 21  , (תויפולח  תונעט   ויה ש)  דגנה-תונעטו  תו נעט המ  קלחל  תוסחייתה   ,ףס ונב  .תובישח  םהב

 22     .תומייוסמ תויגוסב  הערכה רואל ,הרתייתה

 23 

 24 התנאים לקיום דיון נוסף 

 25 ו ניה  הז  ףיעס  .רושיגו  תוררובל  דסומה  ןונקתל  ב8  ףיעסב  העבקנ  ףסונ  ןויד  םויקל  תורשפאה .10

 26  ת וררובל  דסומב  2017  תנשב  הכרענש  (הכפהמה  –  ורמאיש  שיו)  המ רופרה  תרגסמב  ,שודיח

 27  :ב 8 ףיעס עבוק ךכו .רושיגו

 28ות, רשאי כל בעל דין לום אגרת בקשה בסכום שייקבע על ידי המזכירבכפוף לתש

 29   .ףדיון נוססד לקיים להגיש בקשה ליו"ר המו 

 30פסיקה ו/או ל  בסתירה  תעומד  בורר  החלטת  כי  וגישור  לבוררות  המוסד  ר"יו  סבר

 31 ותה קשי,  חשיבותה  שמפאת  או,  וגישור  לבוררות  מוסדב  ניתנהש  תקודמחלטה  ה

 32 לדיון   וםמק,  לדעתו,  יש,  יןיבענ  שנפסקה  ו/או ההחלטהפסיקה  ה  של  חידושה  או

 33 , רשאי הוא להיענות לבקשה כאמור.  נוסף

 34 
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 1  :ןמקלדכ עבקנ 02.1.911 םוימ 16 – 02/91 תוררוב קיתב הטלחהב .11

בתי  ל  30  ףיעסל  האוושהמ תשמ"דהחוק  משולב[,  ]נוסח   2 ד ומילבו  1984-משפט 

המהותי  הקיפס)    לתקנון)א(  8סעיף    לש  15.3.17מיום    תיקוןמ הדין  פי   3 , על 

 4 דעונ  ףס ונה  ןוידה  ךילה"  יכ  הנק סמ  ללכל  יתעגה  ,(םימייוסמ  םיאנת  תומייקתהב

 5זה ק השורות, במובן  ודיולה  וגישורהמוסד לבוררות  קות  ודאות בפסיגדיל את הולה

המד בשאין  גג    בורריםובר  תחת  שלכלמינהלי  שנקבצו   6 –משלו    "ניגון"אחד    אחד 

שיפוטית  אלא   לשבמערכת  קוהרנטיותשואפת  אחידות,   7 תוךשניתנות    ,פסיקות 

הרוחבבח ההשלכות  והכלינת  דינלפתח    המבמג  ,  הספאת  בי  והכללורט   8 ים כלל 

בפרט  המשפטיים הכדורגל   9 ק ספ  תפ יקתל  תורחא  תויורשפא  תניחב  רחאל  ."בענף 

האפשרויות  "  יכ  יתעד  תא  יתעבה  תוררוב הפסבתוכ  ותלהתערבבספקטרום   10ק ן 

 11רת כל הת -אין  ביל  )לסוגיו(  רעורנמצא הדיון הנוסף בין ע   )להבדיל מבקשה לביטולו(

נוס  ."וררותבהפסק  בחינת  ל  דרך  12 ל כב  אל   ךא  תויטפשמה  תויגוסב   םינדף  בדיון 

 13 םייקתמש  תיטפשמ  היגוסב  קרו  ךא  אלא  תוררובה  קספב  וערכוהו  ונודנש  תויגוסה

 14 : םיאנתה ינשמ דחא הב

 15לבוררות   במוסד  שניתנה  לפסיקה ו/או החלטה קודמת  בסתירה  עומדת"  היגוסה -

 16 ;"וגישור

 17   ף." מצדיקה דיון נוסהשחידו או קשיותה, חשיבותה"ש היגוסב רבודמה -

 18 

 19   :ותבורר על פסק מרחב שיקול הדעת להורות על דיון נוסף רדגוה 182 - 17/18תיק בוררות ב .12

הראשונה הנוסף    מהחלופה  הדיון  הליך  כי  לומדים  דתקנון    –אנו   20נועד   -אליבא 

וחורג שונה  אשר  החלטה  ניתנה  בו  במקרה  דין  עיוות  מהותי למנוע  באופן   21ת 

השורות(;  יישור  )בבחינת  קודמת  יש    מהחלטה  כי  לומדים  אנו  השניה   22מהחלופה 

מ נוסף  להליך  בו  מקום  שהוכרקום  עקרונית  בסוגיה  בוררות, מדובר  בפסק   23עה 

 24ת חשיבותה והאפשרות כי איננה נכונה, ראוי לבחון אותה בהרכב מורחב של שמפא

 25 בוררים.

....  26 

 27ור. ד לבוררות וגישדעת יו"ר המוס  ן לשיקולשהדבר נתווסף, אלא  לקיום נ  אין זכות

יוצאי דופן כשעל הכף מונחות הכרעותבמקרק  זו תתקבל    רשות  28 משמעותיות,  רים 

ומהותיות.חשובו היית  ת  כי  לא  וקובע  לכת  מרחיק  להיות הקריטריונים  י   29צריכים 

 
   :באתר ההתאחדות לכדורגל פורסמהההחלטה  1

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/burerut/%D7%94%

D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7

%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%2019.20%20%E2%80%93%2061.pdf 

באתר ההתאחדות לכדורגל:   פורסמהה ההחלט  2
https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/law/borerut/031.pdf 
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 1נה מחדש של רי בחי: לא הלחוק בתי המשפט  30ף  לגבי סעיכמקובל    כה מחמירים

 2קדמה לה אף  ך כלל  ת משפט עליון )שבדרה ע"י שלושה שופטי ביהחלטה שנקבע

של מחוזי(  הכרעה  משפט  בו  ,בית  ע"י  שניתנה  החלטה  אחכבחינת  גם דרר  מה   ,3 

 4יש לזכור כי זו   ת המשפט אין משקל בעינינו.כהכבדה כבדה על מער  שלשיקול של

 5וררות ני המוסד לבהמובאות בפ  רוניותת" בסוגיות עקהיחידה לקביעת "הלכו  הדרך

 6בוררים העוסקים כל  בית  אדמיניסטרטי  המאגד מוסד בוררות  דובר באין המ  וגישור.

ב שהינואלא    ,אחר  תחוםאחד  והמהמערכחלק    במוסד  השיפוטית  של ת   7משפטית 

לכדורגל,   וההתאחדות  בלבד  זה  בתחום  כדי  הדן  יש  את בהכרעותיו   8להנחות 

 9  .הזוהמועסקים בענף  העוסקים

 10 

 11 :773 - 91/81 תוררוב קיתב ףסונ ןויד םויקל השקבב AAA ד"וע  ררובה תטלחה םג הארו

 12 

 13בעלי הדין, לייצר פסיקה שמש כעזר חשוב לבוררים ולהדיון הנוסף יכול לוסד  מ  ...

מחלוקות   ליישב  וצפויה,  אחידה  שמיים)עקבית  וכן   (לשם  מקבילות  פסיקות   14בין 

 15פים בפני סרת קיומם של דיונים נוהיד תהיה קלה יותר בהת הלאה. על כן, אפשר ש

ולגי לבוררות  לב)שור  המוסד  העליוןבהשוואה  המשפט  משמעות .  (ית  אין   16אולם 

 17א נחה מפסק הבורר בעניינו יבוא בשערי הדיון הנוסף.  הדבר כי כל בעל דין שדעתו ל

 18טים המקרים ב ברורה. דיון נוסף אינו ערעור והדעת נותנת כי מע8לשונו של סעיף  

קיימת   דיובהם  לקיום  ממש  של  ליבעילה  גישה  ננקוט  אפילו  נוסף,  יותר ן   19רלית 

 20 יף.לפרשנות הוראות הסעבאשר 

 21 

 22 :4ףסונ ה ןוידה יללכ תא תצמתנו .13

 23 יות בלבד;משפטסוגיות  תונ ודננוסף הדיון ה תרגסמב 13.1

 24 ףסונה  ןו ידה  תרגסמב  ונודי  ,שנדונו והוכרעו בפסק הבוררות  תויטפשמה  תויגוסה  ןיבמ 13.2

אלה   בסתירה  שמתקייםרק  "עומדת  הסוגיה  התנאים:  משני  אחד  ו/או   בהן   25לפסיקה 

לבור במוסד  שניתנה  קודמת  ש"חשיבותה, החלטה  בסוגיה  שמדובר  או  וגישור"   26רות 

 27 ; ן נוסףדיו קשיותה או חידושה" מצדיקה

 28החלופה הראשונה נועדה למנוע עיוות דין ותוצאה קשה מקום בו ניתנה החלטה אשר  13.3

 29 באופן מהותי מהחלטה קודמת;  שונה וחורגת 

 
 לכדורגל: באתר ההתאחדות  פורסמהההחלטה  3

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/law/borerut/%D7%91%

D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D

7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7%2077-18-19.pdf 

 :19/20-18בוררות  תיק וראה גם ההחלטה בעניין  4

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/burerut/18.pdf 
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השני  יפ  לע 13.4 בסוגיהה  ,ההחלופה   1 ר ואלש,  בחור  תוכלשה  תלעבו  תיתועמשמ  מדובר 

כי והאפשרות  לבהיוגש  הב  הערכהה  חשיבותה  ראוי  של ,  מורחב  בהרכב  אותה   2חון 

 3   בוררים.

 4נהוגים בבית המשפט העליון לעניין  ה מקלים יחסית לאלה    ףסו נ  ןויד  תעיבקל  םינחבמה 13.5

נוסף ]נוסח מש  30סעיף    יפ  לע)  דיון   5; אולם, ( 1984  –ולב[, תשמ"ד  לחוק בתי המשפט 

י בעניינו  נוחה מפסק הבורר  דין שדעתו לא  כי כל בעל   6בשערי    סנ כאין משמעות הדבר 

 7 סף.  הדיון הנו

דופן כשעל  ,רומאה  לכ  חכונ יוצאי  נוסף תינתן רק במקרים  דיון   8הכף מונחות   הרשות לקיום 

השלכ ובעלות  חשובות  עקרוניות  קמ  . חבור  תוהכרעות  בהם  המקרים  של יימת  עטים   9עילה 

 10 . ממש לקיום דיון נוסף

 11במסגרת הבקשה לדיון נוסף אין להעלות טענות ערעוריות; דיון נוסף איננו   יכ  הלוע  ףא  ךכמ

 12 ערעור.

 13 

 14 תוררובה קספ

 15  ו תובחו  2015  םכס ה  לש  ומויק  תא  רשיא  גצ יימה  ,תוררובב  העיבתה  ת שגהל  םדוק  דוע  ,רומאכ .14

 16  ל ע  התיה  תוניידת הה  ,14.1.19  םוימ  ררובה   תטלחה  יפ  לעו  ,ךכיפל  . הצובקל  םלשל  תינורקעה

 17   ."החדהו האדוה" ךרד

 18 : תונעט יתשל תלבגומ  גציימה תנגה יכ ררובה עב ק 13.5.20 םוימ הטלחהב .15

 19  ה למע  העי גה  אל  גציימל  ןכלו  ,71.6.03  ם ויל  דע  ףקת  4102  ם כסה  :הנושארה  הנעטה 1.51

 20 ל כ  םלשל  ךירצ  היה  אל  גציימה  אל יממו  2018  יאמב  ןקחשה  תרבעה  ןיגב  WWWמ

 21 ;2015 םכס ה יפ לע ,הצובקל םולשת

 22 ןיגב  WWWמ   הלמע  תלבקל  גציימה  תוכז  תא  ללוש  ונניא  6102  םכסה  :הינשה  הנעטה 2.51

 23 ל בקי  םא  קרו  ךא  םוקת  הצובקל  םלשל  גציימה  תובח  ךא  ,2018  יאמב  ןקחשה  תרבעה

 24 .הרומאה הרבעה ןיגב WWWמ הלמע

 25 י כ  ועבוקב  וז  הנעט  החד  ררובה  :71.6.03  םויל  דע  4102  םכסה  ףקות  תלבגה  –  הנושארה  הנעטה .16

 26  ך א  הלח  הז  םכסה ל  1  ףיעסב  העיפומה  ןמז ה  תלבגה  :ןמזב  לבגומ  ונ ניא  2014  םכסהל  2  ףיעס

 27  יתשב  רבודמה  :2014  םכסהל  2  ףיעסל  1  ףי עס  ןיב  רשק  לכ  ןיא  הז  ףי עס  יפל  םולשתה  לע  קרו

 28   .הרבעה ןיגב הלמע  הינשהו תואצוה רזחה תח אה :תונוש תויובייחתה

 29  ב י יחתה  וב  ,2015 םכסהב  םג  דה  האצמ  הלמ ע  םולשתב  בויחה  תפוקת תלבגה-יא  ,ררובה  תשיגל

 30 ת אדוה  ררובה  האר  ךכב  ;ןמז  תלבגה  אלל  ,ןקחשה  תרבעהל  הקסע  לכמ  הצובקל  םלשל  גציימה

 31  .2014 םכסה תפ וקת תלבגה-יאב ןיד לעב

 32  ע ב ת  ומצע  גציימה ש  הדב ועשה  ררובה  עבק  ,ג ציימה  תנעט  ת א  תוחדל  י דכ  קי פסמ  םעטכו  ,ףסונב

 33 העיבצמ  ,2014  םכס ה  לע  תוססבתה  ךות  ,הל מע  לבקל  ש רדו  WWW  תא  יגלבה  טפשמה  תיבב

 34  ן יגב  םג  הלמע  םו לשתל  תובח  ול  םיקמו  ןמ זב  לבגומ  ונניא  2014  םכס הש  רבס  גציימהש  ךכ  לע

 35 .2018 יאמב התשענש הרבעה
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 1  ם יפסכ  וידיב  םיל בק תמ  לעופב  םא  קר  המ ק  הצובקה  יפלכ  גציימה   תובח  –  הינשה  הנעטה .17

 2קובע כי המייצג חייב לשלם לקבוצה    2015רישא להסכם    1.3הבורר קבע כי סעיף    :WWWמ

מ  בפועל  תשלום  לו  הועבר  לא  אם  גם  חלקה,  עם  WWWאת  הפשרה  הסכם  מקרה,  בכל   .3 

WWW   לקבלת האפשרות  את  הכשיל  שהמייצג  כך  לעמלה,  תביעתו  על  ויתור   4שמשמעותו 

 5 רשאי להתגונן בטענה זו.נו אינ , ולפיכך הואWWWתשלום מ

 6  ג צ יימל  םלשל  WWW  תצובק  בויח  תולט בל  איבה  א"פיפ  ןונקת  י וניש  –  תישילשה  הנעטה .18

 7  ם וימ  ותטלחהב  ררובה  תעיבק  ףרח  יכ  ן ייוצמ  תוררובה  קספב  :4102  םכסה  יפ  לע  הלמע

 8ן  קותי  :תפסונ  הנ עט  ו ימוכיסב  גציימה  הלעה   ,ליע לד  תונעטה  יתשל  הנ גהה תלבגה  רבדב  13.5.20

של  תק שחקנים  העברת   9  ך כל  ומרג  2015  יאמ  שדוחמ  ופוקתש  18terסעיף    תנקתהו  FIFAנון 

 10 ןקחשה  לש  תידי תע  הרבעה  ןיגב  הלמע  גציימל  ם לשל  WWW  תובייחתהל  ףקות  דוע  ןיאש

 11 ו מצעל  לטנש  תו ריחה  לע  םערתמ  ררובה  .הצובקהי  פלכ  גציימה  תובייחתה  םג  הלטב  ,ךכשמו

 12 ןודל  ןוכנל  אצומ  ךא  ,הרוסא  תיזח  תבחרה  רדגב  ףא  הניהש  ,תפסונ  הנגה  תנעט  תולעהל  גציימה

 13 םימעטה  תשולשמ   ,וז  הנעט  החוד  ררובה  ."תויקוח-יא  תנעט"ב  רבודמש  ןוויכמ  וז  הנעטב

 14 : ןמקלדכ םיירקיעה

 15 ;1.5.15  ינפל   ותרכנש  םימכסה  לע  לח   ונניא  אוה  ,((3)  ןטק  ףיע ס)  ןוקיתב  עובקה  יפ  לע -

 16 ה לוכת  ןכתת  אלש  ירה  ,שרופמב  בותכ  היה  אל  רבדה  םא  םג  ,ררובה  לש  ומעטל

 17 ;ןונקתל  ןוקית לש תיביטקאורטר

- WWW  18 בויח  יכ  הנעט  ךא)  2014  םכסה  יפ  לע  הלמע  םלשל  הבויחב  התנגה  בתכב  הריכה 

 19 תנשב  ןונקת ה  ןוקית  בקע  לטוב  בויחה  יכ  הנעט  אל  WWW  ;(2016  םכסהב  לטוב  הז

2015; 20 

 21  ח כמ  הלמעל   תוכז   ול  תמיי ק  יכ  -  תו נוש  ת ויונמדזה  שולשב  –  בתכב  ן עט  ומצע  גציימה -

 22   ;וז תוכז ללש אל 2016 םכסה יכו ,2014 םכסה

 23 תרוקיב  חתומ  אוהש  רחאלו  הצובקה  יפלכ   גציימה  לש  תובח  תמייק   יכ  עבוק  ררובהש  רחאל .19

 24  ר רובה  לבקמ  הז  ןיינעב  . בויחה  הבוג  תא  עוב קל  ר רובה  הנופ  ,גציימה  ת ול הנתה  לע  דואמ  הפירח

 25 ו בו  WWW5ל  גציימה  חלשש  81.9.31  םוימ  ליימ  לע  ךמתסמ  ררובה  . הצובקה  תונעט  אולמ  תא

 26  ו רוי  ןוילמ  4.2  לש   ךסב  ןקחשה  לש  הריכמה   ריחמ  ןיב  שרפההמ  ,10%  רועישב  הלמע  שרוד  אוה

 27  ן י אש  ן יד  לעב  תא דוה"  הווה מ  ליימה  ,ררו בה  תש יגל  .ורוי  210,000  ך סב  השיכרה   ריחמ  ןיבל

 28 ן כש  –  ןקחשה  תשיכר  ריחמ  תא  עדוי  גציימה  יכ  רבס  ררובה  ."תיתייאר  הניחבמ  הנמיה  הלעמל

 29  ל וכי  גציימהש  קיס מ  אוה  ןאכמו  –  ןקחשה  תרבעה  ןיגב  הלמע  ZZZמ   לביק  יכ  רשיא  גציימה

 30  ם כ סה  גיצהל  גצי ימה  בוריס  .הריכמה  םוכס ל  הבוט  היאר  איבהלו  הרב עה  םכסה  תא  גיצהל  היה

 31  יכ  ותנעט  תא  לבקל   ןיא  ןכלו  ,גציימה  תונעט   תא  השילחמ  התיה  ותגצהש  הנקסמל  איבמ  הז

 32  .ןקחשה  רובע םלוש המכ עדוי ונניא  יכו זרפומ וניה רומאה לי ימב בקנש השיכרה ריחמ

 33 . תואצוהו ט"כש  ןכו עבתנה םוכסה אולמ ת א הצובקל םלשל גציימה  לע יכ קסופ ררובה ,ךכיפל

 
". אין בטעות זו כדי  BBBכי המדובר במייל ששלח המייצג ל"  בטעות   פסק הבוררות נכתבל  16.2סעיף  ב  5

 דובר במייל של המייצג. שהמ ו,לשנות את העובדה החשובה לעניינ 
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 1  ףס ונה ןוידב גציימה תונעט

 2 

 3  ה ינשה  הפולחה  לע  ת ססבתמ  ףסונ  ןוידל   ה שקבה  ,ותבושתו  גציי מה  ת שקבמ  הלועש  יפכ .20

 4 תוררובה  קספ  יכ  ןעטו  גציימה  ,רמוא  הווה  ,רושיגו  תוררובל  דסומה  ןונקתל  ב8  ףיעסב  העובקה

קשיותןחשיבות  תאפמש  תועיבק  ללוכ חידו   ן,   5 לש  בכרהב  ,תפסו נ  הניחב  תוכירצמ  ןהישאו 

 6  ן כש  ,ףסונה  ןוידה  ת רגסמב  ןודיהל  תוכירצש  תויג וס  שולש  ןנשי  גציימה   ת שיגל  .םיררוב  השולש

 7  ל ש  תוינונקת  תואר והו  לארשיב  טפשמה  יתב   לש  ת ועיבק  תורתוסו  תו יוגש"  ן הב  ררובה  תועיבק

 8   :"ל"ניבה ןידהו א"פיפ

 9  ק ינעהל  שיש  לקשמה  הניה  רושיגו  תו ררובל  דסומב  תינשדח  ה ניהש  תיזכרמה  היגוסה -

 10  ל ש  תוילכלכה   ת ויוכזה  לע  םיישילש  םידדצ   לש  תולעבה  תי יגוסב  א"פיפ  ינונקתל"

 11 ;"םינלגרודכ

 12   :ןניה השקבה סיסבב תוד מועה תופסונ תויגוס יתש -

 13 תשרופמה  (.ע.ת  –  2015  םכסה)   םכסהה  ןושלמ  תקתונמו  תכרפומ  תונשרפ  תקנעה" -

 14  ."טפשמ ה תיב ידי לע תוותמה ךר דל דוגינב תיעמשמ דחהו

 15 "אי כימות סכום התביעה וביסוסו על ספקולציות"  -

 16 

 17 םידד צה תונעטב הערכהו ןויד

 18 

 19 ?הלמע  תלבקל תואכזה תפוקת תל בגומ 4102 םכסהב םאה

 20 

 21  ן יינעל  2014  םכסה   לש  ופקות  תלאש  וניה  ןו דל  שי  הב  הנושארה  הנעטה   ,םירבדה  ןויגה  תניחבמ .21

 22  ם כסהה  תונשרפ  יכ   העד  ל לכל  עיגהו  םידדצ ה  ת ונעט  ת א  ןחב  ררובה  ,רו מאכ  .הלמעה  םולשת

 23 הנניא  הלמע  םול שתל  WWW  תובייחתה  יכו  לבגומ-יתלב  ופקות  יכ  הנקסמל  הליבומ

 24  .(2014 ם כסהל 1 ףיעסב היונמה הפ וקתה םויס דעומב אל םג ) והשלכ דעומב תמייתסמ

 25 : תונוש  תויובייחתה   י תש  המצע  לע  הלטנ  WWW  .ויקומינמ  ,הונכנ  ררובה  לש  ותנקסמ  ,ימעטל .22

 26 -מ  ,תונוע  3  ךשבמ  ןקחשה  לש  "הכימתו  יוויל"  ןיגב  גציימל  ומרגיש  תויולעה  יוסיכ  ,תחאה

 27  ל ע   דומלל  ןתינ  אל   . ןקחשה  תרבעה  לש  הרק מב  הלמע  םולשת  ,הינשה ו  30.6.17  -ל  דעו  8.8.14

 28  .הלמע  םלשל  WWW  תבייוחמ  הב  הפוקתה  תלבגה  ןיינעל  תואצוהה  רזחה  תפוקת  תלבגה

 29  .הז  (צרק) םכסהב רחא םוקמ ב העיפומ אל ןמז תלהגב

 30 ר קח"  םג  םיללוכ  2014  םכסהל  1  ףיעבס  םי רכזנה  "הכימתהו  יווילה"  יכ  ותשקבב  גציימה  תנעט .23

 31  ף וגה"  וניה  גציי מה  יכ  עבקנ  י כו  ,"רחא  ןו דעומל ן  דונה  ן קחשה  לש  ל בפוע  הר בעהל  עגונב  קוש

 32 הלמעה  םולשת  ל ע  םג  הפוקתה  תלבגה  לש  החיתמ  תססבמ  הנניא  ,"ןקחשה  לש  הוולמ/ךוותמה

 33 י נ שהו  תוריש/הדובע  רובע  :ןושארה  :םינוש  םילובקת  ינשב  רבודמה  .םכסהל  2  ףיעסב  הבוקנה

 34 ה חלצהה  ימדו  (2016  םכסהב  הכראוה  הפוקתהו)  ןמזב  םילבגומ  תוריש/הדובעה  .החלצה  רובע

 35 . הפוקתב םילבגומ םניא
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 1  ת ל בק ל  תוכז  ול  הנ קמ  2014  ם כסה  יכ  רבס  ומצע  ג ציימה  ;רקיעה  הז   ילואו  תא ז  ףא  תאז  אל

 2 :2018 יאמב התש ענש הרבעה ןיגב הלמעה

 3 ;2018 רב מטפסב הצובקה תיינפל ג ציימה תבושתב רמאנ ךכ  -

 4 ול עיגמ וד וד תעדל" :14.1.19 םויב ך רענש טפשמה םדקב גציימ ה כ"ב תרהצהמ הלוע ךכ -

 5 ד וע  ןיאש  הנעטב  ,םכסהל  1  ףיעס  דוסי  לע  םולשתמ  תקמחת מ  WWW  ךא  םולשתה

 6 , ה למעה  ת לבקל  WWW  תעיבת  ןיי נעל  תופסונ  תורימאמו  וז  רהימאמ  ".םכסהל  ףקות

 7  ר ובס  ונניא  גציימה  יכ  הלוע  ,WWWמ   הלמע  תלבקל  תוכזהמ  תוגיית סה  רדעהמ  םג  ומכ

 8 ; .ןמז ב תלבגומ 2014 םכסה יפ  לע הלמע תלבקל ותוכז יכ

 WWW 9  ד גנכ  הע יבת  גציימה  שיגה  2019  ר אורבפב  יכה  דבועה  םצע מ  שרופמב  הלוע  ךכו -

 10   .2014 םכסה לע ססבתהב

 11 ת א  דואמ  קזחמ  ,2015  תנשב  א"פיפ  ןונקת  ןוקית  רחאל  ותמיתח  תוביסנו  2016  םכסה  חסונ  םג .24

 12 הלוע  ךכ  .הלמע  םו לשת  ןיבל  תואצוה  םולשת   ןיב  הדרפה  הכרענ  2014  םכסהב  היפל  תונשרפה

 WWW. 13 ןיבל גציימה  ןיבש הרשפה םכסהמ םג

 14  ם ימעט  ג יצה  אל  ג ציימהו  , בטיה  תקמונמ  רר ובה  ל ש  ותטלחה  :היגוסב   ף סונ  ן ויד  םויק  ןיינעלו .25

 15 ד ואמ  ןטק  ,הטלחהה  הנושת  ףסונ  ןויד  וז  היגוסב  םייקתי  ול  יכ  יוכיסה  .התכיפהל  םיבוט

 16   .הז ביכרב השקבה  לבקל םוקמ ןיא ךכיפלו

 17  י נא  ,רומאכו)  2014  םכסה  תונשרפב  העט  ררו בה  יכ  הנקסמל  עיגמ  י תי יה  םא  םג  ,ךכמ  הרתי

 18  .ףסונ  ןויד  וז  היג וסב  םייקל  םוקמ  שי  יכ  ע ובקל  ידכ  ךכב  היה  אל  ןיידע  ,(ךכמ  קוחר  דואמ

 19  –  2014  תנשמ  WWW  ןיבו  ג ציימה  ןיב  –  ם ייוסמ  ם כסה  לש  ותונשר פב  הניה   ררובה  תערכה

כי    .הז  קיתבש  תויפיצפסה   תוביסנה  לעו  הז  םכסה  לש  ונושל  לע  תססבתמה לציין  למותר   20לא 

כי קיימים אחרים כמוהסכם    לפנינו  21 ן ניה  גציימה  תונ עט  .תויחודי, שקטנים מאוד הסיכויים 

 22  יצחו  רבד  ןהל  ןיא ו  -  םייוסמה  םכסהה  תונ שרפב  ררובה  תועט  –  ירוערע  יפוא  תואשונה  תונעט

 23  ם כ סהה  שרופ  ובש   ןפואה   .תושדח  תויגוס  ו א  תושקומ  ת ויגוס  וא  ת וינורקע  ת ויגוס  םע  רבד

 24  ת ו נשרפ  לע  ךילש הל  י דכ  םהב  ן יאו  ,הז  קי ת  לש  ו יתומא  תלדמ  םיגר וח  םני א  ררובה  תנקסמו

 25   .תורחא בחור תוכלשה ו א םירחא גוציי ימכסה

 26 ת א  םיקמ  גציימל   הלמע  לש  לעופב  םולשת  קר  יכ  עבקנ  היה  םא  םג  ,ליעל  רומאה  לכל  רבעמו .26

 27  י פ כ  :תוררובה  קס פ  תאצות  ת א  הנשמ  היה   א ל  רבדהש  י רה  ,הקלח  ת א  ה צובקל  םלשל  ותובח

 28  י פ   לע  ול  העיגהש  הלמעה  תא  גציימל  םלשל  WWW  תובח  תא  לטיב  2016  םכסה  ,ררובה  עבקש

 29  ך כב  -  "לעופב  ם ולשתה  יאנת"  אלמתה  א לש  ךכל  םרגש  אוה  גציימ הש  ןאכמ  ;41026  םכסה

 30 ד ג נ  העיבתה  לוטיבל  הביסה  התיה  וז  ,ךכל  ךשמהבו)  2016  םכסהב   WWW  םע  רשקתהש

WWW)  –  31  י נש  ד צמו  יאנתה  ם ויק  ת א  לכ סל  דחא  דצמ  : ךכמ  תוניהל   לוכי  ונניא  ג ציימהש  ךכ 

 32   .ךיראנ אלו םיר ורב םירבדהו ,ותובח תטי מש םשל ךכ לע ססבתהל

 
בלב  6 ערעוריות  בטענות  אלא  המייצג  ע"י  נתקפה  לא  הבורר  של  זו  זה  קביעה  מטעם  רש,  לנדומעל    –ד; 

 זו מחייבת את המייצג. קביעה  – משפטיתובדתית וע,  במהטעם שקביעת הבורר מבוססת היט
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 1  ה ל מעל  גציימה  תוכזת  א  לטיב  (PTSR)  א" פיפ  לש  םינקחשת  רבעה   ןונקתב  ןוקיתה  םאה

 WWW ? 2מ

 3 

 Regulation on the Status and Transfer of Players –  4 - םינקחש תרבעה ןיינעל א"פיפ ןונקת .27

 5 :תומלשב  ואיבנ ,ותובישח תאפמש  ,ter18 ףיעס תנקתה ךרד לע הנוש ("RSTP" :ןלהל)

 6 

18ter    Third-party ownership of players’ economic rights 7 

 1. No club or player shall enter into an agreement with a third party 8 

whereby a third party is being entitled to participate, either in full 9 

or in part, in compensation payable in relation to the future transfer 10 

of a player from one club to another, or is being assigned any rights 11 

in relation to a future transfer or transfer compensation. 12 

2. The interdiction as per paragraph 1 comes into force on 1 May 2015. 13 

3. Agreements covered by paragraph 1 which predate 1 May 2015 may 14 

continue to be in place until their contractual expiration. However, 15 

their duration may not be extended.  16 

4. The validity of any agreement covered by paragraph 1 signed 17 

between one January 2015 and 30 April 2015 may not have a 18 

contractual duration of more than one year beyond the effective 19 

date.  20 

5. By the end of April 2015, all existing agreements covered by 21 

paragraph 1 need to be recorded within the Transfer Matching 22 

System (TMS). All clubs that have signed such agreements are 23 

required to upload them in their entirety, including possible 24 

annexes or amendments, in TMS, specifying the details of the third 25 

party concerned, the full name of the player as well as the duration 26 

of the agreement. 27 

6. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary 28 

measures on clubs or players that do not observe the obligations set 29 

out in this article. 30 

 31 

 32 

 33 
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 1  התיה  PTSR  -ל   ret81  -ו  sib817  םיפיעס  תפסוה  יכ  ןייצא  ,זוגאה  תפילקבו  רגסומ  רמאמב .28

 2  ם ילוקיש  (תוידע לב  -  ם ירובסה  שיו)  בור יע  לש  , ןוקיתה  ברע  בצמ ל  א "פיפ  לש  דגנ-תבוגת

 3  ם קולטיבייספ  םי כלהמו  הצובקל  הצובקמ  (םיריעצ  רקיעב)  םינקחש   רבעמב  אדירג  םיילכלכ

 4 הלא  םיפיעס  ;םי גציימו  םיקסע  ישנא  ,םידיגאת  ןוגכ  "םייביטרופס  אל "  םיפוג  דצמ  ,ךכל  עגונב

 5 תוצובקה  לש  םיל וקיש  ויהי  םינקחש  רבעמ  יבגל  םילוקישהש  -  רשפאה   תדימב  –  חיטבהל  ודעונ

 6 ת ורחתה  תא  םידגונה  םילוקיש  בוריע  אללו  ןקחשה  לש  הריירקב  העיגפ  אלל  ,דבלב  םינקחשהו

 7  ה צובקמ  ןקחש  ר בעממ  םידיחיה  םינהנה  ו יהי  הלאש  ע בקנ  ןכל  ;ת וצובק   ןיב  תיביטרופסה

 8   .ידיתעה רבעמה ל ע הטלחהב ףוג וא םדא לש  העפשהו יהשלכ תוברועמ  לע רוסיא ךות ,הצובקל

 9  :הדחו הרורב RSTP -ב  יונישה יפ לע הרדסהה יכ ה מוד ;18ter ףיעסל רוזחנו .29

 10 ר חאל  םי מתחנש  םימכסהב  לולכל  רוסיא  עבקנ  18ter  ףיעסל   2  -ו  1  םינטק  םיפיעסב 29.1

 11 םיישילש  םידדצל  תורחאו  תויפסכ  תויוכז  ןתמ  התועמשמש  תורשקתה  1.5.15

 12 י מכסה  תכירע  רוסיא  לע  רבודמה  .ןקחש  תרבעה  ןיגב  םלתשתש  תידיתע  הרומתמ

OPT   - wnershipOarty PThird .  13 

 RSTP : 14 -לפרק ההגדרות ב 14בסעיף   רדגומ "ישילש דצ"

A party other than the two clubs transferring a player 15 

from one to the other, or any previous club, with which 16 

the player has been registered. 17 

 18 ה ב   תצובקו  תטלוקה  הצובקה  ,הריבעמה  הצובקה  ,ןקחשה  ונניאש  ימ  לכ  :רמוא  הווה

 19 וניה  גציי מ/ןכוס  .תידיתע  הרבעהמ   הרומת  לבקל  לוכי  וננ יא  ,רבעב  ןקחשה  קחיש

 20 ם כ סהה  םא  ,הרבעה  ימדמ  הלמעל  יאכז  תויהל  לוכי  אל  ןכלו  ישילש  דצ  תקזחב

 21  .1.5.15 רחאל  םתחנ וז תוכז ול קינעהש

 22 ם ידדצל  רומאכ  תויוכז  וקינעהו  1.5.15  ינפל  ומתחנש  םימכסה  יכ  עבוק  3  ןטק  ףיעס 29.2

 23 ךיראהל  היהי  ןתינ  אל  ךא  ,םהב  הבוקנה  הפוקתה  םותל  דע  ףקותב  וראשי  םיישילש

 24  .וז הפוקת

 25 ן י בל  1.1.15  ןיבש  םייניבה  תפוקתב   ומתחנש  םיזוח  יבגל  תו ארוה  עבוק  4  ןטק  ףיעס 29.3

 26  . (ונייניעמ הנניאש) 30.4.15

 27 -ה  תכרעמב  טרופמ  ןפואב  םושרל  תוצובקה  לע  30.4.15  םויל  דעש  עבוק  5  ןטק  ףיעס 29.4

TMS 28 ;(רוח אל ךוראית עונמל ידכ) םי ישילש םידדצ ןיבל ןניב םימייקה םיזוחה תא 

 29 .תושד חה תוארוהה תא רפמש  ימ דגנכ םייתעמשמ םידעצ  טוקנל שיש עבוק 6 ףיעס 29.5

ועדת    הז  ףי עס  שרופ  ו בש  ןפואה  םע   ת בשייתמ  ליעלד  תונשר פה  יכ  ן ייצל  רתומל  אל .30  30ע"י 

פיפ"א  של  מיום  תחלטהב   8המשמעת  מס'    7.3.19ה  הקבוצה  190055)החלטה  בעניין   ,)31 

 32  ה מ סריפש  ךירדמב   רומאה  ם ע  ןכו  (להחלטה  58  –  53סעיפים  ),  Rio Ave FCהפורטוגלית  

 9PTSR. 33 -ל ret81 ףיעסל  (רתיה ןיב) רשקב א"פיפ

 
 . לתקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגלסיפא ( 1)ח()6שמשוקף בסעיף   7

8 FIFA Disciplinary Committee 

9l agreementsManual on “TPI” and “TPO" in footbal 

https://digitalhub.fifa.com/m/6413cca6d9bc5032/original/MANUAL-ON-TPI-AND-TPO-IN-

FOOTBALL-AGREEMENTS-Dec-2021-Update.pdf 
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 1 ו ניה  -  ןקחשה  לש  תידיתע  הרבעה  ןיגב  הלמ על  גציימה  תואכז  –  2014  םכסהל  2  ףיעס  ,ןכ  םא .31

פי  ע   .ter18סעיף  ב  1  ןטק  ףיע סב  ר דגומה  םכסהה  גוס  רדגל  ל פונה  םכסה  רדגב  2  3  ן טק  ףיעסל 

 3 דע  WWWמ  הלמעל  יאכז  גציימהו  ,10ןונק תל  ןוקיתה  תובקעב  עגפנ  א ל  הז  םכסה  לש  ופקות

 WWW 4  לש  בויח ה  תפוקתש  ירה  ,םכסהב  ם ויס  ךיראת  רדעהבו  –  וב   הבוקנה  הפוקתה  םותל

 5 םכסה  יפ  לע  הלמעל  תוכזה  יכ  תוררובה  קספב  ררובה  לש  ותעיבקש  ןאכמ  .ןמזב  תלבגומ  יתלב

 6  ן ק חשה  רבעוה  ת ע  8102  י אמב  םג  ףקות ב  התיה  11ה מצעלשכו  51.5.1  םויב  ה עקפ  אל  4102

 7 .הנוכנ – ZZZל

 8 ןטק ףיעסל אפיסל  תוררובה קספב סחייתה  אל ררובה יכ גציימה תנעט ב שממ שיש רובס יננייא

 9 ףקותש  ןוויכמ  ;תינורקע  היגוסב  "קייודמ  יתלב  ןוידב"  רבודמה  ןכש  ,ףסונ  ןויד  הקידצמכ  ,3

 10 אפיסל  סחייתהל  ך ירצ  היה  אל  ררובה  ,ןמזב  לבגומ-יתלב  היה  2014  םכ סה  יפ  לע  הלמעל  בויחה

 11  ך י רצ  היה  אל  רר ובה  ;וינפב  הדמעש  היגוס ב  לש  ודאמ  קייודמ  חותי נב  רבודמ  :3  ןטק  ףיעסל

 12 ן יא  ,אליממ  .הלמעה  םולשתל  ןמזב  תלבגומ  הפוקת  לש  תיטרואית  הפולחל  סחייתהלו  ביחרהל

 13  .(תישקומ  הנניא המצעלשכש) וז הי גוסב ףסונ ןוידב ךרוצ לכ

 14 2014 םכסה יכ ןע וטו 18ter ףיעסל 6 -ו 1 םינטק םיפיעס תא טטצמ ףסונ ןוידל ותשקבב גציימה .32

 15 ת ו סקנל  גציימה  ת א  ףא  ילואו  WWW  תא  ףשוח  היה  ,שמוממ  היה  ולש  יקוח-אל  םכסהל  ךפה

 16 ןיינעב  ליעל  תרכז נה  הטלחהה  תאבומ  ךכל  אמגודכ  .ירציווש  קנרפ  יפ לא  תורשע  הבוגב  םידבכ

 17  ה נ ניא  הטלחהה  י כ  הצוב קה  תנעט  תא  לבקל   שי  הז  ן ורחא  ןיינעל  ;הבא   ו יר  ילגוטרופה  ןודעומה

 18  י ר חא  רצק  ןמז  םא  םג )  1.5.15  -ה  רחאל  תרכנש  ם כסהב  רבודמה  , רומ אכ  :וניינעל  תיטנוולר

 19  , ה ז   םוכסמ  רועיש ב  םשד  ג ציימל  הלמע  ןתמ ו  הרב עה  תרומת  ימוכס  תקולח  , ךכיפלו  (הז  דעומ

 20  ו י ה  אל  –  WWW  ם ג  ומכ  –  גציימה  .תי תעמשמ  הרי בע  התוויה  (ם שד  םכסה ב  עבקנש  יפכ)

 21  ה יה  אל  2016  םכס ה ש  החנהב)  2014  םכסה  תא  ו עציב  ול  יתעמשמ  ןידל   ם ידמעומ  תויהל  םייופצ

 22  .1.5.15 ינפל םת חנ הז םכסה ןכש ,(םתחנ

 23  ה ז   םכסה  יכ  ןעוט   גציימה  ,(1.5.15  ינפל  ותר כנש  םימכסה  םפקותב  רי תומה)  3  ןטק  ףיעסל  רשא .33

 24  ם כסה  י פ  לע  הלמע ל  ת וכזה  י כ  הניה  הדובעה   תחנ ה  ,רומאכ  .30.6.17  ם ויל  דע   ותפוקתב  לבגומ

 25  , 3  ןטק  ףיעסל  אפ יסה  י רדגב  סנכהל  גציימה   ידיב  ה לוע  אל  ךכיפלו  , ןמזב  ת לבגומ  הניא  2014

 26  .1.5.15 ינפל ותר כנש םימכסה תפוקת תכר אה תרשפאמ הנניא רשא

 27 תעמשמה  תדעו  ת טלחה  תא  ותבוטל  סייגל  גציימה  הסנמ  ןמזב  2014  ם כסה  ףקות  תלבגה  ןיינעל .34

 28  א " פיפ  ךירדמב  תר כזנש  יפכ  ,(MFK KOSICE)  הצישוק  יקבולסה  ן ודעומה  ןיינעב  א"פיפ  לש

 29 , וז  הצובק  ינקחשמ   דחא  תרבעה  ןיגב  הלמע  םולשתל  19.3.15  םוימ  םכסהב  רבודמ  ;ליעל  רכזנה

 
בצעדים משמעתיים כלפי מי שמפר    ברמה המשמעתית, ומאפשרים נקיטההאיסורים התקנוניים הינם    10

משמע אותם.   המששאלת  ההפרה  האזרחימעות  במישור  יותר(  -תית  )ולפעמים  הצדדים  שני  בין  משפטי 

זו,   החלטה  במסגרת  להכרעה  צריכה  לאיננה  כדי  בהחלטה  באמור  )מאוד  ואין  בסוגיה  מסמרות  קבוע 

 ( זו. כבתמור
 . 2016אם לא היה נחתם הסכם כמובן  11
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 1 ר בודמה  ,ךירדמל  174  -ו  172  םידומעב  שרופמב  רכזנכו  ,ןכ  םא  .ןמזב  לבגומ  אל  ופקותש

 2 :וננינעל  ללכ  םייטנוולר  םניאש  , 18terףיעסל  5  -ו  4  םינטק  םיפיע סל  תסחייתמה  הטלחהב

 3  ל ע  קר  אלא  ,1.5.15  ינפל  ותרכנש  םימכסה  לע  הלח  הנניא  םכסהה  ף קות  תפוקת  לע  הלבגהה

 4  ת פ וקת  תלבגה  לע   הנמ מ  דומלל  ןתינ  אל  ןכל   ;1.5.15  דעו  1.5.15  םוימש   םייניבה  תפוקתבש  הלא

 5  א ל  ךכיפלו  רהבת ה  א ל   TMS  -ה  תכרעמב   2014  םכסה  םושיר-יא/ם ושיר  ן יינע  ;2014  םכסה

 6 .ךכל  רשקב תונעט ןועטל ןתינ

 WWW 7  תרכה  ל ע  ותו ססבתה  :ררובה  לש   םיפסונה  ו ימעט  ינש  תא   ותש קבב  ףקות  גציימה .35

 8  ( 2016)אך טענה כי חיוב זה בוטל בהסכם    2014בכתב הגנתה בחיובה לשלם עמלה על פי הסכם  

הזדמנויובמייצג  ה  תונעטו שונות  שלוש  קת  הסכם  כי  מכח  לעמלה  זכות  לו   9וכי    ,2014יימת 

 10  ם ניהש  –  ררובה  לש  ה לא  םימעט  ינשב  בר  םעט  שי  י כ  רובס  ינא  .לא שלל זכות זו  2016הסכם  

 11 תונעט  ,הרקמ  לכ ב  ; 18ter  ףיעס  יפ  לע  תכתוחהו  הרורבה  הערכהה  חכונל  רבעמו  לעמ  תניחבב

 12 ת א  ררוהב  ליעפה  ובש  ןפואל  תוסחייתמה  ןייפואב  תוירוערע  תונעט  ןניה  הז  ןיינעב  רערעמה

 13  ה לא  תועיבקל  ןי א  . תויפיצפס  תוביסנל  תו סחייתה  ך ות  ,ונינפבש  ידו חיה  ה רקמב  ותעד  לוקיש

 14 רבכש  ירה  ,יקוח-יתלב  םולשת  ןיגב  תעמשמ  יכילהמ  ששחל  רשא  .בחור  תוכלשה  לכ  ררובה  לש

 15 .וז הנע טל סיסב לכ ןיאש יתעבק

 16  ינפב  הנודנ  םרטש   הכובסו  השק  ,הבושח  היגוסב  רבודמה  יכ  ןעוט  גציימה  :רבד  לש  ורוציק

 17 ת ומרונה  תא  םירתאמו  תיתייארה  תיתשתה  תא  םיררבמשכ  ,ימעטל  .רושיגו  תוררובל  דסומה

 18  ב ח רומ  בתומ  עוד מ  בושחל  ה שקו    ;תיעמש מ-דחו  ה טושפ  הניה  היגו סב  ה ערכהה  ,תויטפשמה

 19  א "פיפב  םיכמסומה   ם ימרוגה  תונשרפל  ההז   וז  ת ונשרפ  ,ליעל  רמאנ כ  . תרחא  הנקסמל  עיגי

 20 ת וררובה  קספ  וז  היגוסבו  "םיניד  תושגנתה"  היופצ  אלש  ךכ  ,RSTP  -ה  לש   18terףיעסל

 21 .שורח הדשב  הכילה םניה וז הטלחהו

 22  ש י  םא  יניעב  לוד ג  ק פס  ךא  ,רוישגו  תוררו בל  ד סומה  ינפב  התלע  אל   א יהש  יפכ  הלאשה  ,ןכא

 23  י נפל  וכרענש  ,(ללכ ב  ם א)  םירופס  גיצימ/ןכו ס  יזוח  םימייק  יכ  חינהל   שי   ןכש  ,הלעתש  יוכיס

 24 12  .םייטנוולר ןיידעו 51.5.1

 25 .תוררובה  קספב הז ביכרב ףסונן ויד ל השקבה תאל בקל שיש  רובס ינניא ,ךכל בל םישב

 26 

 WWW ? 27מ הלמעה  תלבקב הצובקל םולשתה  הנתמ 5102 םכסה םאה

דחה   .36  28 הלמע  לביק  לעו פב  ם א  קר  המק  2015  םכסה  י פ  לע  ותובח  יכ  גציימ ה  תטענ  תאהבורר 

 29את    תקובע  הז  ףי עסל  אשירב  יכ  עבקו  2015להסכם    1.3יף  סעבחן את נוסח    ררובה  .WWWמ

לקבוצה  30, כשהדוגמא (לעופב  הלמעה  תלבקב  תנתומ  הנניאש)  "החבות העקרונית" של המייצג 

 31עמלה"   10%סך של    WWWהמילים: "יקבלו מקבוצת    תובה נקוב  –המובאת בהמשך הסעיף  

 32אחר,  םולשת יתכן גם מנגנון יכ עבק ררובה ;דהעוסק במנגנון התשלום" בלב הינו "חלק טכני –

 33 לקבוצה. WWWכגון תשלום ישיר מ

 
; עתידיתה השאלה האם מייצג זכאי לעמלת תיווך מדמי העברה בעסקה  הוכרעממש לאחרונה  יצויין כי    12

 ; בלבדלה נבחנה על פי תקנון המייצגים הישראלי והשא 2019יולי ב סכם שנערך ה המדובר ב

 פורסם באתר ההתאחדות לכדורגל: ,91 – 20/21תיק בוררות 

 https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/law/borerut/91.pdf 
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כנגד  ש  ע בק  ררובהבנוסף,   על תביעתו  דעת הקבוצה    –  WWWויתור המייצג  על   1מונע    -שלא 

 2; המייצג הוא שגרם לכך שלא יקבל  WWWממנו מלטעון כי איננו חב לקבוצה את שהגיע לו מ 

 3 ם לב. הינה טענה בחוסר תו מלתו והטענה כי לכן איננו חייב דבר לקבוצהאת ע

 4  ל בקל  יאכז  היהי "  :יוטיבה  .ףיעסה  ןושל  םע  תבשייתמ  םכסהה  תא   ררובה  שריפ  הב  ךרדה .37

 WWW,  5מ  הלמע  לבקל  יאכז  היהי  גציימה ש  ידש  ךכ  לע  ,אטישפ  ,ע יבצמ  "WWW  תצובקמ

 6  ה עיבקב  רבודמהש   ר מול  ןתינ  ,תאז  םע  דחי .לעופב  לבקתה  ףסכה  םאה  הלאשה  תא  ןוחבל  ילבמ

 7  ת ונשרפל  םוקמ  שי  , ונינפבש  הלאמ  תורח א  תוביס נ  יבגל  יכ  ןכתיו   , תוקפסמ  היקנ  הנניאש

 8 . רתוי תבכרומ

 9  ת ולוע  ןה  ןיאו  ,2015  םכסה  תא  ררובה  שר יפ  הבש  ךרדל  תוסחייתמ  גציימה  תונעט  ,ןפוא  לכב

 10 תונשרפ  לע  תוכלש ה  וז  תונשרפל  ןיא  .ףסונ  ןויד  וז  תונשרפב  םייקל  תו כז  תוססבמה  תונעט  ידכל

 11  ה יגוס  םא  יניעב  קפס  יכ  ףיסוא  דוע  .ויתובי סנו  ונושל  יפ  לע  שרופמ  םכ סה  לכ  ,םירחא  םימכסה

 12   .הז גוס מ םימכסה תורידנ רואל , ללכב הלעת הצובק םע גצי ימ/ןכוס תלמע תקולח לש

 13  ו ניה  הז  םכסה  ,ו תשיגל  .2015  םכסה  תונשר פב  ר רובה  טקנ  הב  ךרדה  ר בדב  הנעט  הלעמ  גציימה .38

 14  , ןוילעה  טפשמה  ת יב  ת קיספ  יפ  לע  ,ותנעטל   .("חו תפ  הזוח")  "סחי  הז וח"  ו נניאו  "רוגס  הזוח"

 15  ם ו קמ  היה  אלש  יאדוובו  פרשנות יצירתיתל   םוקמ  ןיאו  ,םנושל  יפ  לע   שרפל  שי  םירוגס  םיזוח

עין  .הצובקה  לש  "ינשרפה  טוטהל"ה  תא  לבקי  ררובהש הדברים  את  רואה   16  ם ע  ןיעב  אינני 

 17  י רה   ,גציימה  קדוצ   םא  םג  ן כש  ,תטרופמ  הק מנהל  סנ כא  אל  ;הנעטה  י דבר  לכ ל  רשקב  גציימה

 18 ר בודמ  םאהו  גציי מ/ןכוס  תלמע  תקולחל  םי מכסה  שרפל  שי  דציכ  ותט לחהב  עבק  אל  ררובהש

 19  ל כו  בחור  תכלשה   ל כ  וז  היגוסב  תוררובה  ק ספל  ןיאש  עבונ  ךכמ  ;"ח ותפ"  וא  "רוגס"  םכסהב

 20 ע ג לר  חינא  םא  םג  ךכיפל  .תוינורקע  תוערכה  לכ  אלל  ,ידוחייו  דחא  םכסהב  תודקמתה  ולוכ

 21 ף סונ  ןויד  ריתהל  הקדצה  לכ  ןיאו  ,תירוערע  הפיקת  הניה  וז  תועט  תפיקתש  ירה  ,העט  ררובהש

 22  .ךכב

 23  ת א  המיקמ  גציימ ל  ה למע  לש  לעופב  םולשת   קר  יכ  עבקנ  היה  םא  םג   , ליעל  רומאה  לכל  רבעמו .39

 24  י פ כ  :תוררובה  קס פ  תאצות  ת א  הנשמ  היה   א ל  רבדהש  י רה  ,הקלח  ת א  ה צובקל  םלשל  ותובח

 25  י פ   לע  ול  העיגהש  הלמעה  תא  גציימל  םלשל  WWW  תובח  תא  לטיב  2016  םכסה  ,ררובה  עבקש

 26  ל ע   ללוגה  םתסנ  ך כבו  ,WWW  דגנ  היגלבב  העיבתהמ   גוסנ  גציימה  ,ו ז  ףא  ו ז  אל  ;2014  םכסה

 27 יאנת"  אלמתה  אל ש  ךכל  םרגש  אוה  גציימהש  ןאכמ  .הלמעה  ןובשח  לע  והשלכ  םולשת  תלבק

 28  י נ ש  דצמו  יאנתה   םויק   תא  ל כסל  דחא  דצמ   : ךכמ  תוני הל  לוכי  ונניא  גציימה ו  "לעופב  םולשתה

 29   .ךיראנ אלו םיר ורב םירבדהו ,ותובח תטי מש םשל ךכ לע ססבתהל

 30 

 31 אי כימות סכום התביעה וביסוסו על ספקולציות 

 32 ל עופכו  ,ןקחשה  לש  הריכמה  םוכסו  השיכרה  םוכסל  רשאב  הצובקה  בישחת  תא  לביק  ררובה .40

 33  . וז  הלמעב  הצובק ה  ל ש  הקלח  תאו  גציימל  העי גמה  הלמעה  תא  רומאה   שר פההמ  רזג  ךכמ  אצוי

 34 ן להל  וחסונש  ,WWWל  גציימה  לש  ליימ  ל ע  ררובה  ךמתסה  הריכמה ו  השיכרה  ימוכס  ןיינעל
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 1 :("הנושארה  הקמנהה" :ןלהל) 13ותלמע  תא שרודו הלא םימוכסב  בקונ אוה וב ,(רוקמב ךכ)

I bring u ןקחשה  in 210.000 euro And u sold it in 4.2 And u did this contract 2 

whit me 10% And now the academy wants to take me to court 3 

 4 

 5  ם י בוקנה  םימוכסה  ץומיאב  ררובה  השעש  תויועט  ןיינעל  תונוש  תונעט  ותשקבב  הלעמ  גציימה .41

 6 ה מ  עדי  אל  גצי ימהש  תוחיכומש  תויאר  ו גצוה  ררובה  ינפבש  רובס  א והש  ךות  ,14רומאה  ליימב

 7  ה נ עט  המצע  הצו בקהשכ  ,יביטלוקפס  וניה  ל יימב  בקנ  וב  םוכסהש  ךכ ןקחשה  לש  הריכמה  ריחמ

 8  ל טנה  יכ  גציימה  רובס  ןכ  .דבלב  ורוי  ןוילימ   3.7  לע  דמע  הריכמה  םוכ סש  םסרופ  תרושקתב  יכ

 9  ק י סהל  גציימה  שק במ  הלא  ל כמ  .ךכב  הדמע   א ל  איהו  , הצובקה  לע  לט ומ  קז נה  יביכר  תחכוהל

 10 הצובקה  השעמלו  ררובה  בישחתל  ונממ  עיגה ל  ןתינ  אל  ,ןיד  לעב  תאדוה  הווהמ  ונניא  ליימה  יכ

 11 .ה קזנ הבוג תא החיכוה אל

 12 תויארה  תא  ררובה  חתינ  הבש  ךרדה  ;תוקהבומ  תוירוערע  תונעט  ןני ה  גציימה  לש  הלא  תונעט .42

 13 ן ה  ,ךכ  תובקעב  עבקש  םייתדבועה  םיאצממהו  היאר  לכל  ןתנש  יתייארה  לקשמה  ,וינפב  ויהש

 14  ה יטס  ןכש  לכ  א ל)  ה יטס  ןהב  ןיאש  טרפב   ,ףסונ  ן ויד  ןהב  םייקל  ם וק מ  ןיאש  תועיבק  רדגב

 15  ם ינד   ףסונ  ןוידב  ,ל יעל  ר ומאכ  .וינפבש  תויאר ה  תכר עה  ןיינעל  לועפל  רר וב  לע  ו ב  ןפואהמ  (תרכינ

 16   .תוררובה קספב  ועבקנש םייתדבוע םיאצממ ב אלו תויטפשמ תויגוסב

 17 ק זנה  תעיבקל  תיתייאר  תיתשת  לכ  ןיא  וב  בצמב  רבודמה  יכ  גציימה  תנעט  תא  לבקמ  ינניא .43

 18 בתומ  יכ  ענמנה  ן מ  אל  .ןיאמ  שי  תריצי  תנ יחבב  ויתונקסמל  עיגה  רר ובה  יכו  הצובקל  םרגנש

 19 גציימה  תונעט  םע  רבד  יצחו  רבד  ךכל  ןיא  ךא  ,תורחא  תונקסמל  עיגמ  היה  קיתב  ןד  היהש  רחא

 20 הקיספ"ו  ,"תונותי ע  ירזג  לע  ססובמה  הערכה"  ,"תויצלוקפס"  ,"אדירג  תורעשה"ב  רבודמ  יכ

 21  , תופסונ  תויארו  ת ויודע  וי ה  ררובה  ינפב  .רו שיגו  ת וררובל  דסומב  ןמו קמ  ן יאש  "היוזהו  היוגש

 22 ה תוא  ,WWWמ  ותלמע  תא  גציימה  שרוד  וב  ךמסמל  עירכמ  לקשמ  ןתיל  םוקמ  שי  טלחהבו

 23   .התיצחמל תיאכז הצובק הש תקולחמ ןיאש הלמע

 24  ם א  םג  .הז  קית  ת ולובגמ  תגרוח  הנניא  הנו שארה  הקמנהב  ררובה  תו נקס מ  תובישח  ,ךכ  וא  ךכ .44

 25 ת ועטב  רבודמ  י רה  -  גהנ  וב  ןפואל  םינו כנו  םיבוטם  מיעט  שיש  ר ובס  ינאו  –  ררובה  העט

 26מישור  לה  מצע  תר דוגהטעות    ,וינפבש  תוי ארהמ  תונקסמה  תקסה  ןפואב  תעדה  לוקישבש

 27    .ינורקע-יללכה רושימב ת ועטב רבודמה ןיאו ההכרעה בסכסוך שבין הצדדים

 28 יוצמ  וידיב  יכ  הלוע  ,ZZZמ  הלמע  לביק  גצי ימהש  הדבועהמש  רבס  רר ובהש  ךכ  לע  ןילמ  גציימה .45

 29 י פ  לע  .15ותבוחל  לעופ  רבדהו  הז  םכסה  גיצהלמ  ענמנ  גציימהש  ךכ  ,ןקחשה  תרבעה  םכסה

 30 ,ןכש  דומעל  הלוכי   הנניא  ,ל"נה  םכסהה  תא   וידיב  ןיא  היפ  לע  עבתנה  תנעט"  ררובה  תעיבק

 31 רסמנש  הרבעה  םכסהב  העיפוהש  הריכמה   תרומת  דוסי  לע  המלוש  וז  הלמע  יכ  ןיטולחל  רורב

 32  ג ציימה  קדוצ  ררו בה  לש  וז  העיבק  לש  הפו גל  יכ  המוד  .("הינשה  הק מנהה"  :ןלהל)  "עבתנל

 
 לפסק הבורר, סעיף קטן א'. 16.5סעיף  13

 לגבי סכום המכירה, סכום הרכישה ועלויות התיווך  14

 ד'.  -עיפים קטנים ב'  לפסק הבורר, ס 16.5סעיף  15



17 

 

 
 1  ה למעה  הרזגנ  ונ ממ)  ZZZ  ןיבל  ןקחשה  ןי בש   הקסעה  הזוח  ןיב  ןיחב הל  םוקמ  שי  ;ותיינורטב

 2 תלמע  רזגהל  הרומא   ונממ)  ZZZ  ןיבל  WWW  ןיב  הרבעה  הזוח  ןיבל  (ZZZמ  גציימה  לביקש

 3  י נפב  ףושח  היה  ( הקסעה  םכסה)  ןושארה  ם כסההש  חינהל  שי  .(2014  םכסה  יפ  לע  גציימה

 4  י כ   ררובה  תנקסמ   ךכיפל  . ונמיה  קתעה  ויד יב  ןיאו  ו ל  גצוה  אל  הרבע ה  ם כסהש  דועב  גציימה

 5  ו ניאשב  ןימ  בורי ע  הניה  " הרבעה  םכסהב  ה ע יפוהש  הריכמה  תרומת" מ  ה מלוש  גציימה  תלמע

 6 .הרבעה םכסה  תגצה-יא גציימה תבוחל  ףוקזל ןתינ אלש ךכ ,ונימ

 7  ן ו יד  םויק  ריתהל   ידכ  ךכב  ןיא  יכ  הנקסמ  ללכל  יתעגה  ;ררובה  תאי גש  תועמשמ  תא  יתלקש .46

 8 ו תקמנהל  תפסו נ  הקמנה  ףיסוהל  ךא  הד עונ  ררובה  לש  הינשה  ות קמנה  .וז  היגוסב  ףסונ

 9  , " הנממ  הלעמל  ן יאש"  גציימה  ל ש  ןיד  לעב  ת אדוה  רד גב  וניה  גציימה  חלשש  ל יימה  :הנושארה

 10  ה ז   ךבדנ  םאש  ךכ   –  ה נושארה  הקמנהב  ךבד נ  הווהמ  ה נניא  הינשה  הק מנהה  . ררובה  לש  ונושלכ

 11 ,רחא  יתייאר  ןוויכמ  ,ףסונ  קומינב  רבודמ ה  אלא  –  הנושארה  הק מנהה  ומיע  תלפונ  ,לפונ

 12  ל ככו  -  ףסונ  ןויד  ךרענ  היה  םא  םג  ,ךכיפל  .הנושארה  הקמנהה  ףקות ב  תעגופ  הנניא  ותליספש

 13  ק ספ תאצות תא  תונשל ידכ ךכב היה אל -  הינשה ותקמנהב העט ררוב ה יכ וב עבקנ היה הארנה

 14 ם כסה  תואצמה  רבדב  יתדבוע  אצממ  תעיבקב  רבד  לש  ודוסיב  רבודמה  ,הרקמ  לכב  .תוררובה

 15 ה ל אכ  תויגוסב  םיקסוע  אל  ףסונ  ןוידבו  ,הרבעה  םוכס  תא  ותעידיבו  גציימה  לש  ותושרב  הרבעה

 16   .תויטפשמ תויגוסב הלא

 17 

 18 ופרטיבי החלק הא

 19 

לעיל,   .38 בפסק    םוקמ  שיש  רו בס  ינניאכמפורט  נוסף  דיון  קיום  על  להורות  הבקשה  את   20לקבל 

 21 הבוררות.

של    היבלמש  ומישל  -  דוחלו  דחיב  –  םיקשהמב .39  22ת מע"מ כשכר טרחת  ש"ח בתוספ  15,000סך 

דין  23 ם וכסה  תא  הבישמל  ובישי  ךכיפלו  ררובה  ט"כש  אולמב  ואשי  םישקבמה  ,ףסונב  .עורך 

 24הפרשי   וה ישאלא ם  ימסכו  ,ןכ  אל  םאש  ,7.2.22התשלום יבוצע עד ליום    .ררובל  הדי  לע  םלושש

 25 הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק זה ועד לתשלום בפועל.

 26 

 27 . 23.1.22ניתן היום, 

 __________ __________ 28 

 29 עו"ד ,-----------------                                                                                                                    

 30 בורר                                        

 31 ת וגישור יו"ר המוסד לבוררו                                                                              


