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 החלטה 

ביום   .1 זה  בהליך  שניתן  בורר  בפסק  נוסף  לדיון  בקשה  ידי  2022  יול בי   28בפני  על   ,XXXX  

 "(.הבורר)"

2. XXX 

נשוא ההליך כאן )השאלת המשיב לקבוצה אחרת, בניגוד לרצונה של המבקשת( ונוכח    בהתחשב .3

עיתוי ההליך המקורי והבקשה שבפני )סמוך לפני תחילת העונה(, נדונה בקשה זו באופן מזורז,  

, תגובת המשיב התקבלה ביום  2022באוגוסט    2גם מקוצר: הבקשה הוגשה ביום    –ובמידת מה  

 ה העת למתן החלטה. הגיע וכעת    2022באוגוסט  8

 ההליך ופסק הבורר 

עניינו של ההליך הוא בדרישתו של המשיב להשתחרר משורות הנתבעת, בהסתמך על סעיף חוזי   .4

ב    שנכלל שנחתם  עימו  עונות    ,2019בדצמבר    30  –בהסכם    2022/2023עד    2020/2021לגבי 

 על ידי הבורר.  "(1.5סעיף )" ובפרשנות סעיף זה "(ההסכם)"

 : קבע 1.5סעיף  .5

במקו]  המשחקים   העונות  אחת   בתום   תרד   והקבוצה  במידה   כי  "מוסכם   במהלך  ר[כך 
 מחויבת   הקבוצה   תהא,  הלאומית(  לליגה  העל  )מליגת   הלאומית  לליגה   ההסכם   תקופת 

 אחר  למועדון,  הלאומית  לליגה  ירידתה  לאחר  המשחקים  בעונת  השחקן  את  להשאיל
  שיקלוט   במועדון  תנאיו   ובתנאי שבמסגרת  השחקן   להסכמת  בכפוף ,  העל  לליגת  המשתייך 

%  XX  בלפחות   השחקן   את  לשתף   הקולט  המועדון   יתחייב  לשורותיו   השחקן  את
 במידה   כי  ומסכים  מאשר  השחקן.  הרשמיות  המשחק  דקות  כל   מסך  אחוזים(_______)

  דמי   יעמדו   אז,  זה  סעיף  להוראות  בהתאם  השחקן  את  ישתף   לא  הקולט  והמועדון 
 אחר  למועדון  השאלתו  מקרה  בכל   וכי  ח"ש  XXXXשל    סך  על  השחקן  בגין  ההשאלה

   ר[.הדגשת הסיפא במקו]. המועדונים בין השאלה  הסכם על בחתימה מותנית
 : כעולה מפסק הבורר .6

  ה בליגת העל( לליגה ק ירדה המבקשת )לאחר תשע עונות בהן שיח  2019/2020בתום עונת    6.1

 ירדה המבקשת לליגה א'.   2021/2022הלאומית, ובתום עונת 

העונה   6.2 ) לקראת  לקבוצת 2022/2023הנוכחית  המשיב  להעברת  באשר  מו"מ  נוהל   )

 זה כשל. "(. משא ומתן הקבוצה הקולטתהמשחקת בליגת העל )"  _____________

את רצונה לשאול את השחקן על פי הוראות  הקבוצה הקולטת  הביעה     2022ביולי    7ביום   6.3

. המבקשת סרבה לכך, ובעקבות זאת הגיש המשיב תביעה לקבלת סעד הצהרתי,  1.5סעיף  

 .1.5לפיו הוא זכאי להיות מושאל על פי תנאי סעיף 
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קשת בקשה לעיכוב הליכי  הגישה המבלאחר שמיעת טענות הצדדים וקיום דיון הוכחות   6.4

לאחר    – הבוררות   )שחלו  חיצוניות  נסיבות  שעקב  ההליכים(משום  עשויה   פתיחת 

ועקב זאת, לשיטתה, לא יוכל עוד המשיב להסתמך   –המבקשת להישאר בליגה הלאומית  

דחה טענה זו, . הבורר  1.5על ירידת המבקשת לליגה א' כעילה למימוש זכותו לפי סעיף  

שה שקבע  משום  הנ"להן  המבקשת, ומאוחר  נסיבות  ידי  על  המשיב  בקשת  לדחיית  ת 

אלו,    והמשיבה אינה יכולה להיבנות מכך שדחתה את בקשת המשיב בטרם ארעו נסיבות

"רוחביים"   מטעמים  אלה  – והן  מעין  בהליכים  דיון  דחיית  לשינויים שכן  בהמתנה   ,

 לעונה הקרבה.עלולה לשבש את היערכות הקבוצות  חיצוניים במפת העולות והיורדות

 הצדדים הגישו סיכומים כתובים מטעמם ולאחר מכן ניתן פסק הבורר.  6.5

  25וליתר דיוק סביב החלת סעיף    –  1.5עיקרו של פסק הבורר נסב סביב פרשנותו של סעיף   .7

על הוראות סעיף זה. לטענת  "(  חוק החוזים)"   1973-)א( לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 

הינו בגדר    הסכם זה  –ההסכם עימו הינו בגדר חוזה יחס פתוח, ולטענת המבקשת    –המשיב  

הוא חל רק על ירידה  כך ש  –   מה שלא נכתב בו  1.5ואין לקרוא לתוך סעיף    –   חוזה מסחרי סגור

   :כי רהבורלענין זה קבע . ורק בעונה שלאחר הירידה  –מליגת העל לליגה הלאומית  

ובפרט שמפאת לחץ הזמן שלא ניתנה לשחקן  )לא זה המקום והזמן להכריע בסוגיה זו  "
הסכם עבודה מחד ולאור    ; אגיד רק זאת: מהיותו(הזדמנות להתייחס לטענות הקבוצה

כך  –הקבוצה מאידך, דומה כי מדובר בהסכם בעל מאפיינים מעורבים    הטעמים שמנתה 
כלשהו בקצה  נשאיר    שאיננו  המיקום  קביעת  את  הספקטרום.  על  אלא  ספקטרום  של 

קבוצה, -להבנתי, לעניין הסכמי שחקן...להזדמנות אחרת, אם וכאשר יתעורר הצורך בכך
י ומהותי ללשון ההסכם, יש בהחלט מקום ליתן גם משקל למכלול  בצד מתן מעמד מרכז

הנסיבות החיצוניות של עריכת ההסכם. המשקל שינתן לזו והמשקל לאלה יהיו על פי  
 ." העובדות באותו מקרה

 

 על בסיס קביעה זו קבע הבורר כי: .8

  פרשנות   כי  מסקנה  לכלל  הגעתי,  פיניש- בפוטו  הכרעה  ובבחינת  רבות  שהתלבטתי  לאחר"
  התנאי  במסגרת   נכללת', א  לליגה הקבוצה  ירידת  כי  למסקנה  מובילה   1.5 סעיף  של  נכונה

 ירידת,  לפיכך;  הלאומית  לליגה  העל   מליגת  הקבוצה  ירידת  בדבר  זה   בסעיף   הקבוע 
  לקבוצה   מושאל להיות  הזכות את לשחקן הקנתה ,  21/22 עונת  בתום'  א לליגה  הקבוצה

 . " 22/23 בעונת ,  1.5 סעיף תנאי פי העל  בליגת
 

רידה מליגת העל לליגה הלאומית(  )המתייחס רק לי  1.5לשיטת הבורר אין לראות בלשון סעיף   .9

לליגה א'    –משום הסדר שלילי המונע מן המשיב לממש את זכותו במקרה של ירידה נוספת  

י  תחרותי של הסכמ-נוכח ההקשר הספורטיבי   – אדרבא המדובר בהיקש בחינת "קל וחומר"    –

שחקנים. כאשר אך מובן הוא כי הפגיעה המקצועית בשחקן שקבוצתו ירדה מליגת העל לליגה  

ומטרת    –במקרה בו קבוצה ירדה "רק" מליגת העל לליגה הלאומית  א' חמורה יותר מהפגיעה  

 הסעיף הינה להגן על שחקן מפני קביעה כזו. 

כי המשיבה תדרדר   ,, בעת חתימת ההסכםעוד קבע הבורר, כי אף אחד מהצדדים לא צפה .10

 לליגה השלישית בתקופת ההסכם.

ל .11 המשיב  של  השאלתו  על  כלשונו(  היסוס"  בלי  )"לא  הבורר  הורה  הקולטתלפיכך  ,  קבוצה 

 . 1.5בתנאי סעיף 

 
 הבקשה לדיון נוסף 

.ב. לתקנון  8בהתאם להוראות סעיף    –המבקשת טוענת כי ראוי לקיים דיון נוסף בפסק הבורר   .12

 חשיבותו וקשיותו של הפסק.המוסד לבוררות ולגישור, בשל 
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  11-ו    8טטו בסעיפים  כראיה לקשיותו של פסק הבורר מצטטת המבקשת )נוסף לאמירות שצו .13

 לפסק הבורר: 21מסעיף   לעיל(

שובות  תיק זה הינו מהתיקים הקשים להכרעה שהובאו בפני. טענות כל אחד מהצדדים  "
לב ושכל, בבחינת זה צודק וזה צודק. המציאות מורכבת הרבה יותר מהצפוי, והמשפט 
נדרש לקבוע מה הפרשנות הנכונה לארוע שלא נצפה על ידי הצדדים. אתנחם בכך שרבים 

 ." וטובים ממני התלבטו רבות בסוגיות מעין אלה
 

ומועדון   .14 שחקן  בין  חוזה  פרשנות  שאלת  כי  המבקשת  טוענת  הבורר  פסק  לחשיבות  באשר 

ומן הראוי   –כדורגל היא בעלת חשיבות מיוחדת לסכסוכים עתידיים בין מועדונים ושחקנים 

. עוד טוענת המבקשת כי שאלת הצפיות באשר כי הרכב מורחב של בוררים יתן את דעתו עליה

לליגה נמוכה יותר אף    )בתקופת החוזה הרלוונטי(   ם אחר פעםלאפשרות שקבוצה תידרדר פע

 היא ראויה לדיון, נוכח השלכותיה על שחקנים ועל קבוצות.

 

)א( לחוק    25עוד מעלה המבקשת טענות באשר לאופן הראוי בו יש להחיל את הוראות סעיף   .15

)לשיטתה, המדובר ב"חוזה מסחרי סגור" ואילו התקבלה עמדתה הרי   החוזים במקרה זה 

, אלא שהבורר בחר שלא  במפורשאת מה שלא נכתב בו    1.5שלא היה מקום לקרוא לתוך סעיף  

זה לעניין  ללהכריע  ובאשר  זה  (,  )לענין  השלישית  לליגה  תרד  שהמשיבה  האפשרות  צפיות 

מביאה המבקשת מספר דוגמאות מהכדורגל הישראלי והעולמי משלושים השנה האחרונות  

משיב לא העלה  (. לשיטת המבקשת, העובדה שהבאשר ל"כח עליון" ולסיכול  ותיקה  ומפסיקה

, גם כאשר "פתח" את  בקשה לכלול בהסכם עמו הוראה מפורשת החלה על ירידה לליגה א'

)כאשר המבקשת סיימה את העונה    2021/2022התנאים הכלכליים ההסכם עמו בתום עונת  

(, מלמדת  מרחק לא רב מדי ממקום המוביל למשחקי מבחן או ירידת ליגה  ___________

ואין מקום להעניק לו אותה, חרף היעדר הוראה מפורשת    –על כך שלא ביקש לעצמו הגנה כזו  

 מו. בהסכם עי

 

בבקשתה    .16 הדיון  של  הבעייתי  לעיתוי  כמובן,  מודעת,  עונת    –המבקשת  לפתיחת  סמוך 

, אולם היא מציינת כי כשם שנקטה כל מאמץ על מנת לאפשר דיון מזורז בהליכים    2022/2023

בו ניתן    28  -ניתנה ההחלטה הראשונה בהליך, וב   2022ביולי    11  -נשוא פסק הבורר )ואכן ב

ון הוכחות וסיכומים(, כך מן הראוי כי הדיון בבקשתה לדיון נוסף )והדיון  פסק הבורר לאחר די 

על מנת שלא תקופח זכותה רק    –אם יוחלט על קיומו( יתנהל במהירות האפשרית    –הנוסף  

 בשל עיתוי הדיון. 

 

 תגובת המשיב 

מנסה להעניק    לטענת המשיב, המבקשת חפצה למעשה בקיום ערעור על פסק הבורר, והיא .17

 שעה שאין הדבר כך.   –לטענותיה הערעוריות צביון של טענות לדיון נוסף 

הנוגעת   .18 כי ההחלטה שהתקבלה בפסק הבורר היא החלטה ספציפית,  וטוען  המשיב מוסיף 

להסכם מיוחד החולש על יחסי המשיב והמבקשת, ומתבססת על לשון ההסכם ועל נסיבותיו  

ואשר פרשנותו תחול על    –ל ידי הרשות לבקרת תקציבים  להבדיל מהסכם גנרי המוכתב ע  –

 ציבור רחב. 
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סותר הלכה קודמת או חדשה )גם המבקשת אינה טוענת    כי פסק הבורר אינו   משיבעוד טוען ה  .19

רבות  כי התלבט    על עצמו  דן בסוגיה חשובה, קשה או חדשה. אכן הבורר העיד  זאת( ואינו 

פסק הבורר אינו    –יוונו החקיקה והפסיקה  בטרם הכריע בהליך, אולם לא ל"קשיות" זו כ 

ואינו משתרר מעבר לסכסוך הספציפי שבין הצדדים לו. אין הוא שונה מכל   יוצר הלכה קשה 

 פסק בורר )או פסק דין( אחר בו פרש בית המשפט את החוזה )הספציפי שבפניו(. 

ן לקבוצה  המשיב מוסיף וטוען כי הבורר לא קבע מסמרות באשר לסיווגו של הסכם בין שחק  .20

בסוגיה  ובאשר לפרשנות הנגזרת מכך, אלא ציין במפורש כי "אין זה המקום והזמן להכריע  

  –זו" והוסיף וחיווה דעתו כי "דומה כי מדובר בעל מאפיינים מעורבים....על הספקטרום "  

 וכי "את קביעת המיקום נשאיר להזדמנות אחרת, אם וכאשר יתעורר הצורך בכך."  

למקרים בהם התקיים דיון נוסף בפסקי בורר    ,ל דרך ההבחנה וההשוואההמשיב מפנה גם, ע  .21

כאשר במקרה הראשון נדונה שאלת חתימת קטין בפורטל    –(  63/19-20  –ו    61/29-20תיקים  ב)

פרשנות נדונה שאלת  ובמקרה השני  ההתאחדות  של  סעיף    םומעמד  ם הדיגיטלי  )ב(    10של 

להסכם השחקנים של ההתאחדות. לשיטת    11ושל סעיף  להסכם המאמנים של ההתאחדות  

 ן כן בענייננו. המשיב עניינים אלה אכן נגעו לציבור גדול ולהתקשרויות רבות, מה שאי

, בהתייחס  , שם נקבע61/18-19עוד מפנה המשיב להחלטה שניתנה בבקשה לדיון נוסף בתיק   .22

יחס, אלא   בין מייצג שחקנים לקבוצה כחוזה  היה ראוי לסווג הסכם  כי לא  דומה,  לטענה 

כי אפילו היתה קביעה כזו בפסק הבוררות נשוא הבקשה, הרי שאין  כהסכם מסחרי סגור,  

כזו  טענה    לקביעה  הינה  כנגדה  שהטענה  הרי  הבורר,  בה  טעה  ואפילו  רוחב,  השלכות  כל 

 , שאינה מצדיקה קיום דיון נוסף. ערעורית

המשיב מוסיף וטוען כי יתר טענות המבקשת הן טענות ערעוריות שאין להידרש להלן במסגרת   .23

נו של  שהרי עניי  –וכי אין בפסק הבורר משום פגיעה של ממש בזכויות המבקשת    דיון נוסף

ואין בו כדי לגרוע מזכויות המבקשת בכרטיס    –פסק הבורר הינו בהשאלה לעונה הנוכחית  

השחקן של המשיב, וכנגזרת מכך, מחלקה בתמורה שתתקבל עקב העברתו לקבוצה אחרת  

 )אם וככל שתתרחש(. 

 

 דיון והכרעה 

 ב לתקנון המוסד לבוררות ולגישור קובע: 8סעיף  .24

המוסד  " יו"ר  ו/או  סבר  לפסיקה  בסתירה  עומדת  בורר  החלטת  כי  וגישור  לבוררות 
או   קשיותה  חשיבותה,  שמפאת  או  וגישור,  לבוררות  במוסד  שניתנה  קודמת  החלטה 

מקום לדיון נוסף, רשאי   ,חידושה של הפסיקה ו/או ההחלטה שנפסקה בעניין, יש, לדעתו
 "הוא להיענות לבקשה כאמור.

 

 ציינתי:  77/18-19 בהחלטתי בבקשה לדיון נוסף בתיק .25

"הנוסחא שעניינה ב"סתירה לפסיקה...חשיבות קשיות או חידוש" שאולה אמנם מלשונו  
, אולם אין משמעות הדבר 1984-לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד  30של סעיף  

כי הכללים החלים על דיון נוסף בבית המשפט העליון מתאימים גם לבקשות לדיון נוסף 
בוררות וגישור. הדברים ברורים, מן הסתם, אולם אך מובן הוא כי אין  במסגרת המוסד ל

דין בקשה לדיון נוסף לאחר שניתן פסק דין על ידי שלושה שופטי בית המשפט העליון )לא  
פעם בשבתם כערכאת ערעור ראשונה או שניה( כדין בקשה לדיון נוסף בפסיקתו של בורר 

 מים מחייבים....אחד, שאינו פועל במערכת היררכית של תקדי
מוסד הדיון הנוסף יכול לשמש כעזר חשוב לבוררים ולבעלי הדין, לייצר פסיקה עקבית  
אחידה וצפויה, ליישב מחלוקות )לשם שמיים( בין פסיקות מקבילות וכן הלאה. על כן, 
יותר בהתרת קיומם של דיונים נוספים בפני המוסד לבוררות   אפשר שהיד תהיה קלה 
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אולם אין משמעות הדבר כי כל בעל דין שדעתו    1לבית המשפט העליון(   ולגישור )בהשוואה 
ב ברורה. דיון  8לא נחה מפסק הבורר בעניינו יבוא בשערי הדיון הנוסף. לשונו של סעיף  

נוסף אינו ערעור והדעת נותנת כי מעטים המקרים בהם קיימת עילה של ממש לקיום דיון  
 " אשר לפרשנות הוראות הסעיף. נוסף, אפילו ננקוט גישה ליברלית יותר ב

 

בוררות   .26 בתיק  נוסף  לדיון  בבקשה  החלטתו  גם    17/17-18במסגרת  מובא  ממנה  )שהציטוט 

 כי:  ____________( קבע עמיתי, 61/17-18בהחלטתו בבקשה לדיון נוסף בתיק בוררות 

בתכלול האמור לעיל, הרי שישנן שתי חלופות שבהתקיים אחת מהן, יש לשקול קיום "
נ  קשה  דיון  תוצאה  למנוע  כדי  שימוש  יעשה  הראשונה  בחלופה  לדוגמא, )וסף;  וראה 

; בחלופה השניה יעשה שימוש כדי  (משרד הרווחה נ' פלונית  6211/13בענייני אימוץ, דנ"א  
 .ת..לבחון סוגיות עקרוניו

  לגבי  כמקובל  מחמירים  כה  להיות  צריכים  הקריטריונים  כי  וקובע    לכת  מרחיק  הייתי  לא
  יש לזכור כי זו הדרך היחידה לקביעת "הלכות" בסוגיותהמשפט...  בתי  לחוק  30  סעיף

המאגד   תעקרוניות המובאות בפני המוסד לבוררות וגישור. אין המדובר במוסד בוררו
במוסד אלא  אחר,  בתחום  אחד  כל  העוסקים  בוררים  חלק    אדמיניסטרטיבית  שהינו 

לכדור ההתאחדות  של  והמשפטית  השיפוטית  בלבד מהמערכת  זה  בתחום  הדן  גל, 
 ." ובהכרעותיו יש כדי להנחות את העוסקים והמועסקים בענף זה

 
איני סבור שהללו  לקשיות שבפסק הבורר.  ועיקר טענותיה של המבקשת כאן נוגעות לחשיבות   .27

וכך הוא כל פסק בורר. אולם   –התקיימו במקרה כאן. פסק הבורר כאן חשוב כמובן לצדדים 

הפוטנציאליים   המתדיינים  כלל  לגבי  חשיבות  בו  רואה  ספציפי,    –איני  בסעיף  ענייננו  שכן 

ונתנו   שאינו חלק ממערכת החוזים "האחידים" של ההתאחדות, ואשר הצדדים כאן נשאו 

איני סבור גם שנקבעה כאן הלכה  .  לעיל  21זאת להבדיל מן המקרים שצויינו בסעיף    –   עליו 

)חשובה, או בכלל( באשר לצפיות האפשרות שקבוצה "תרד ליגה" פעמיים במהלך עונה אחת.  

או   "חזקה"  בסיס  על  ולא  כאן,  הצדדים  טיעוני  בסיס  על  נעשתה  זה  לענין  הקביעה 

 "מפורסמות". 

 

בפסיקה )וודאי  ב"קשיות" )כמבחן העומד בפני עצמו( אמנם הדיון  הוא הדין באשר לקשיות. .28

, כי אין המדובר  מן הפסיקההוא מועט, אולם ניתן להסיק  בפסיקת המוסד לבוררות ולגישור(  

הבורר  פסק  או  הדין  פסק  במתן  נדירים2בקושי  ובמקרים  שנפסקה,  בהלכה  בקושי  אלא   ,  

לפיה:  להשלמת התמונה ניתן להידרש גם לאמרת אגב  ) 3על הצדדים  גם בהשלכותיה  -ביותר 

שמקום שנפלה בו טעות בולטת, יסודית ומכריעה בפסק־הדין, אזי יהא באותה טעות   ,ייתכן  "

. 4" (ב( לחוק בדבר קשיותה של ההלכה שנפסקה30כדי לקיים את התנאי הנדרש לפי הסעיף  

 

 . שבע-מנהל מס שבח מקרקעין מחוז באר ' נ בע"מ 63חברת הדרי החוף מספר  02-2596דנ"א וראו, לדוגמא,  1
 
. לא למותר לציין כי חיפוש במאגרי  258  , פ"ד יגצמר פלדה צור בע״מ נגד פקיד השומה, חיפה  19/58ראו, לדוגמא:  ד"נ    2

וכי הדעת   –הפסיקה של מונחים דוגמת "לא בלי לבטים", "לא בלי היסוס" ו/או "בלב כבד" יניב מאות רבות של תוצאות 
 ההכרעה בהליכים משפטיים, כרוכה לא פעם בלבטים כאלו.והנסיון נותנים כי גם כאשר לא נעשה שימוש במונחים אלה, 

 
נוסף    3 לדיון  לדוגמא, שני מקרים בהם נדחתה בקשה  על  –ראו,  נשוא הבקשה היתה השלכה  שלפסיקה  נושאים    הגם 

( או על אחריות  תנועת נאמני הר הבית נ' היועץ המשפטי לממשלה  474/00דנג"ץ  חפירות בהר הבית )  טעונים או מהותיית
(. מנגד ראו  דינת ישראל נ' מועצה איזורית חוף השרוןמ  4867/03פלילית של רשויות מקומיות לנזקים סביבתיים )דנ"פ  

 הנזכר לעיל. 61/17-18שאוזכר בהחלטה בבקשה לדיון נוסף בת.ב.  היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית, 6211/13ד"נ 
 
 613, 601( 3, פ"ד נד )דרעי נ' מדינת ישראל 5567/00דנ"פ  4
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מה גם שלשיטתי אין בפסק    ולא יושמה מעולם.  –אולם אמירה זו נותרה בגדר אמרת אגב  

 (. הבורר כאן "טעות בולטת יסודית ומכריעה"

האמור לעיל: פרשנות הסכמים בענף הכדורגל היא לחם חוקו של המוסד לבוררות  מן  למעלה   .29

ולגישור. פסק הבורר נשוא הבקשה כאן אינו חורג מכך, אינו קובע הלכה חדשה )או הלכה  

ב  הכרוכה  המורכבות  את  מאיר  אלא  ההסכמים  בכלל(,  שונות  נוכח  אלה.  מעין  הסכמים 

)שחקנים,    הצדדיםשונות  ,  , לעומת הסכמים בליגות אחרות()הסכמים בליגות המקצועניות

בשכר  עניינו  שכל  הסכם  דין  )אין  ההסכמים  מורכבות  ובגירים(,  קטינים  תפקידים,  בעלי 

, מורכבות הנסיבות  חודשי כדין הסכם שעניינו גם בזכויות בכרטיס השחקן, בונוסים וקנסות(

סוגי    ,וכיו"ב  והתסריטים, כל  על  שתחול  "הלכה"  לפסוק  ניתן  אם  בעיני  הוא  רב  ספק 

המובא  מקום  ההסכמים  ומכל  ולגישור,  לבוררות  המוסד  בפני  כא –ים  נפסקה  הלכה    ןלא 

לא זה המקום והזמן להכריע  להיפך, הבורר קבע במפורש: ")לעניין סיווגם של הסכמים אלה  

 ."( בסוגיה זו

יתר טענות המבקשת )לרבות טענות שלא הוצגו ו/או נדונו כאן במפורש על מנת שלא להאריך   .30

 ערעוריות ביסודן, וממילא אין הן מצדיקות קיום דיון נוסף. יתר על המידה( הן טענות 

בזה. המבקשת   .31 נדחית  נוסף  דיון  שכר טרחת    תשלם למשיב את  סוף דבר: הבקשה לקיום 

₪ בתוספת מע"מ כדין,    XXוכן תשלם למשיב שכר טרחת עו"ד בסך    ששולם על ידוהבורר  

 ( יום ממועד מתן החלטה זו. 30כל זאת תוך שלושים ) 

. 
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