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 1 20/19-16תיק בוררות ב ףסונ ןויד                        של  רושיגו המוסד לבוררות

 2 -----------------------------------------בפני   ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3 

 4 

 5 

 6 --------------- : (הצובקה) תשקבמה

 7 

 8 –נגד  -

 9 

 10  )קטין( -----------:          )השחקן( בישמה

 11 

 12 

 13   ההתאחדות לכדורגל בישראל  :ףסונ דצ

 14 ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס 

 15 ביבתל א , 3רחוב דניאל פריש 

 16 

 17 ףסונ ןוידב הטלחה

 18 

 19  ןיטקה רושיא וב םוקמ ,הצובקב ןקחשכ ןיטק םושירל ףקות שי םאה הלאשה לע בסנ הז ףסונ ןיד .1

 20 ויספורטופא-וירוה תועצמאב אלו) ודי לע השענ ("לטרופה" :ןלהל) לגרודכל תודחאתהה לטרופב

 21 תנחבנו ,הצובקה ןיבל (וספורטופא תועצמאב) ןקחשה ןיב בייחמ םכסה םייק ונניינעב רשאכ ,שרדנכ

 22 ןפואב ,םידדצה תומכסה תא ןייאמ לטרופב םושירה ךילהב רומאכ םגפ לפנש הדבועה םאה הלאשה

 23 .הצובקה תורושמ רתלאל ררחושמ ןקחשהו םילטב ימושירה ךילההו םכסההש

 24 ------ םוימ ןודנבש קיתב תוררוב קספב ערכוה רשא ,םידדצה ןיב תוררוב ךילה תרגסמב התלע וז הלאש .2

 25 התובישחו וז היגוסב ףסונ ןוידל השקבה רואלו ,("תוררובה קספ" :ןלהלו -------- ררובה ידי לע)

 26 םירושקה םירחא םיאשונב תורמסמ תעבוק הנניא וז הטלחה .ןלהל וז הטלחהב ערכות תינורקעה

 27 ,19.1.2020 םוימ ,רושיגלו תוררובל דסומה ר"וי תטלחהב רומאכ ,הרקמ לכבו לטרופב םושירה תופקתב

 28 אוה ןקחששה הדבועה םצע יכ עבקייו השקבה לבקתת םא םג" :ףסונ ןויד םויקל השקבה הלבקתה הב

 29 תא תונשל ידכ ךכב היהי אלש ירה ,םכסההמ ותוררחתשהל הליע הנניא לטרופב רושיאה לע ץחלש

 30 לש הימוכיסב ןכאו) הצובקהמ ררחוש ןקחשה ,עמשמ ."תוררובה קספ לש תיביטרפואה תועמשמה

 31   .("(דבלבי למרופ ןפואב םא םג) האולמב וזה הטלחהה תא ךופהל תשקבמ הינתנ יבכמ" :בתכנ ,הצובקה

 32 

 33 : תודבועה

 34 "הצובקה" -ו "ןקחשה" :ןלהל) --------- לגרודכה תצובק ןיבו (ןיטק) לגרודכ ןקחש ,עבותה ןיב .3

 35 לע ומתח עבותה םשב .("םכסהה" :ןלהל) ------------- םויב (ןיטק) ןקחש םכסה תרכנ (המאתהב

 36 .ןידב שרדנכ ,םייעבטה ויספורטופא םה – וירוה םכסהה
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 1 הרתענ אל וזשמ .הצובקהמ ררחתשהל ןקחשה שקיב ,םיקחשמה תנוע ךלהמבו םכסהה תמיתח רחאל .4

 2 חכונ ותנעטל ,הצובקהמ רתלאל וררחשל רתע ותרגסמב ,הצובקה דגנכ העיבת ןקחשה שיגה ,ותשקבל

 3 ,היתורושמ ןקחשה לש ורורחשל הדגנתה הצובקה .ויפלכ הצובקה העציבש םכסהה לש תוידוסי תורפה

 4 .בייחמו ףקת םידדצה ןיב םכסהה יכ הנעטו ויפלכ היתויובייחתה תא הרפה אל יכ הנעטב

 5 קספב .הצובקהמ ןקחשה לש ורורחש לע ררובה  הרוה וב ,קיתב תוררובה קספ ןתינ 4.12.2019 םויב .5

 6 תועצמאב אלו) ודבל רשיא ןקחשהש ןתניהב יכ ,ונניינעל יטנוולרה דבלב הזו ,רתיה ןיב עבקנ תוררובה

 7 ןכש ,"ףקת וניאו ורקיעמ לטב הצובקב ומושירש" ירה ,הצובקב ןקחשכ ומושיר תא לטרופב (וירוה

 8 ש דח ןקחשכ ומושירו ןיטק ןקחש תרבעה לע המיתח"ו רחאמ ןיינעה שרושל דרויה םגפב רבודמ

 9 ."ויספורטופא/וירוה תמיתחב קר הפקת תרבענה הצובקב

 10 היפל העיבקה ,הצובקה תנעטל .ףסונ ןויד םויקל השקב הצובקה השיגה תוררובה קספ תלבק רחאל .6

 11 הניה האצותה (ויספורטופא-וירוה םוקמב) הצובקל ותרבעה תא לטרופב ומצעב רשאמ ןיטקו הרקמב

 12 הניה ,םידדצה ןיב בייחמ םכסה םייקש ףא לע היתורושמ ורורחשו הצובקב ומושיר לוטיב השעמל

 13 יבחרב לגרודכ תוצובקב רעונה תוקלחמ ללכ לש ןתוליעפ לע ךילשהל החוכב שי רשא תימידקת הטלחה

 14 .ץראה

 15 לכוי ותצובקמ ורורחשב ץופחי רשא ןיטק ןקחש לכ וב בצמל ליבוהל הלוכי וז העיבק ,הצובקה תנעטל .7

 16 הצובק לכל רובעלו הצובקהמ ררחתשהל לכוי ךכבו לטרופב הרבעהה תא רשיאש הז אוה יכ ריהצהל

 17 השענב טולשל תלוכי שי הצובקלש ילבמו םידדצה ןיב םכסה לש ומויק ףא לע ,וב ץופחתש תרחא

 18  .ןיטקה ירוה תמיתחל תורשפאה תמייק אל לגרודכל תודחאתהה לטרופב רשאכו לטרופב

 19 

 20 :לגרודכל תודחאתהה תבוגת

 21 לוטיב לע תורוהל םוקמ היה אל יכ הנעטו הצובקה תדמע םע המיכסה התבוגתב לגרודכל תודחאתהה .8

 22 .וירוה ידי לע אלו ודי לע התשענ לטרופב ותמכסה יכ הדבועה לשב קר ,הצובקה ןקחשכ ןיטקה םושיר

 23 ל כמ ,ץפחה ןיטק ןקחש לכ הב תואיצמ רוצייש לוכי תוררובה קספ" יכ  הששח תא העיבה תודחאתהה

 24 ה שענ לטרופב םושירה יכ (בל םות רסוחב ףאו) דבעידב ןעטי תינולפ הצובקמ ורורחשב ,איהש הביס

 25 ".(יקוחה סו פורטופאה וא) וירוה תועצמאב אלש

 26 הדיקפתש תינכט-תימושיר המרופטלפב ,רזע ילכ"ב רבודמ יכ איה תודחאתהה תדמע ,לטרופל סחיב .9

 27 ןהש ,םידדצה תומכסה תא יוטיב ידיל איבהלו ,אמלע ילוכ יפלכו םידדצה יפלכ רדס תושעל

 28 ,םייללכה םיזוחה ינידב לבוקמכ ,םידדצה תומכסה"  ."תויוכזהו תובוחה תא תורצוישו תויתוהמה

 29 ,רומאכ ,הרקמ לכב ךא .ןיד יפל תרחא ךרד לכב וא תוגהנתהב ,הפ-לעב ,בתכה יבג-לע ויהיש לוכי

 30 אובת םושירה תלו ע פ םלועלו ןהל יוטיב קרו ךא אלא םידדצה תומכסה תא הווהמ וניא םושירה לטרופ

 31י הצדדים היו אין כל מחלוקת כישתה, מקום בו "גל .(רוקמב השגדהה) ".םידדצה ןיב המכסה רחאל

 32וניינים להתקשר ולהיות רשומים זה עם זה, וכך עשו, נראה שכלל לא היה נדרש לבחון את פעולת מע

 33 ".הרישום בפורטל ותוקפה

 34 העצובש םושיר תלועפ תובקעב השענש םושיר תופקתל גירח םייקההתאחדות בדעה כי יחד עם זאת,  .10

 35ריו( הוא שנכנס והאיננו ורם אחר שגכל  )או ןקחשהש"בוצה הקולטת יודעת הק ום במקו :ןיטק י"ע

 36  ....   .ךכמ עמתשמה לכ לע ,אכן ישנו פגם ברישום שתוצאתו ביטול –ומאשר את הרישום לפורטל 

 37שלא כדין לכאורה את  ... שיתפה במשחקיה הצהמשמעויות של ביטול הרישום הינה כי הקבו אחת

 38 ".מעתימש שלעונחשופה  השחקן והיא
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 1 עבותה לש ירוה ידי לע םותחה בתכב םכסהה יכ איה תודחאתהה תדמע ,ןנד העיבתב םידדצל רשקב .11

 2 תלועפ אלו הצובקה ןקחשכ ןקחשה לש ודמעמל יקוחה רוקמה תא הווהמ רשא הז אוה ,(ןיטקה)

 3 וירוה אלש הצובקה תעידי יבגל לטנה םרוה אלש לככ" .ןיטקה י"ע התשענש ,לטרופב תינכטה םושירה

 4 לש יביטקאורטר לוטיב לע תורוהל ןתינ אל יכ הארנ – לטרופב םושירה תא ורשיאש םה ןקחשה לש

 5  ."םושירה

 6 

 7 :ןקחשה תבוגת

 8 י דכל לטרופב םושירה תא םצמצל ןיא יכ ןעוטו לגרודכל תודחאתההו הצובקה תדמע לע קלוח ןקחשה .12

 9 ידי לע השעיי לטרופב םושירה יכ חיטביש ןונגנמ םייקל העינמ ןיא יכו ,"ניכט ילרודצורפ" םושיר

 10 .(ףסונה ןוידה לש ומוחתמ תוגרוחה ,תופסונ תונעט הלעמ ןקחשה) ןיטק ןקחש לש םיספורטופאה

 11 

 12 : הערכהו ןויד

 13 םכסה .םהיניב תומכסהה תאו םידדצה לש םנוצר תא ףקשמה ,םכסה תרכנ הצובקל ןקחש ןיב ,ללככ .13

 14 יניד לכ וילע םילחו רחא הדובע םכסה לכמ ותוהמב הנוש וניא ,ואל םא ןיבו ןיטק אוה םא ןיב ,ןקחש

 15 ם יאכז םדבל (םייקוחה ויספורטופא – קויד רתילו) וירוה ,ןיטק ןקחשב רבודמ וב הרקמב .םיזוחה

 16 :ןלהל) 1962-ב"כשתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח חכמ תאז ,םכסהב ןיטקה תא בייחל

 17  .("תורשכה קוח"

 18 (הנשי םא) הריבעמה הצובקהו תטלוקה הצובקה ,ןקחשה םישרדנ ,ול 'וט חפסנו םושירה ןונקת יפ לע .14

 19 הסינכ ידי לע עצבתמ לטרופב רושיאה .לטרופב ןקחשה תרבעה/םושיר תא עצבל ,17/18 תנועמ לחה

 20 דחא לכל ןתינ רשא אמסיסו שמתשמ דוק תועצמאב םיברועמה םידדצהמ דחא לכ לש ישיאה רוזאל

 21  .םידדצהמ

 22 לועפתלו שומישל לק ,דואמ שיגנ לטרופה .רצוי אוהש רדסהו לטרופה לש ותובישח רבדב תקולחמ ןיא .15

 23 עוציב ףלח ,רותפכ תציחלב ןקחשה תרבעה תודוא לגרודכל תודחאתהל "עידוהל" םידדצל עייסמו

 24 העדוהה חולשמ וא תודחאתהה ידרשמל תיזיפ העגה תמגוד) תויאדוו ןניאש רתוי תוכובס תולועפ

 25 הלאכו ,תורבעה ןולח דעומ םותל ךומס םינקחש תטילקו תרבעה לע לקמו עייסמ ףא לטרופה .(סקפב

 26 .טעמ אל תועצבתמ

 27 םושירה תולועפ תא רידסמ ,"םושיר תולועפ – תויללכ תוארוה" :ותרתוכש םושירה ןונקתל ו"ט חפסנ .16

 28 לע ,רתיה ןיב ,םותחל שי דציכ עבוק רישום"ימה על טפסי "חת :ושכותרת ,הז חפסנל 4סעיף  .תונושה

 29 :ןמקלדכ םיעבוק ,(ג)4 -ו (ב)4 םיפיעס .הרבעה ספוטו שדח ןקחש םושיר ספוט

 30 ,השחקן יחתום באופן אישי על כל טופס בו נדרשת חתימתו (ב)"

 31 " .יקוחה אפוטרופסו וא וירוהמ ימ ,ומוקמבו ומשב םותחי ,ןיטק ןקחשה היה (ג)

 32 ,לטרופבש ילאוטריו-ינורטקלאה םושירה ןונגנמב םיינדיה םושירה יספט ופלחוהשמו ,ךכל םאתהב

 33 וא הנושארה) הצובקב ומושיר תא ןיטקה םשב לטרופב רשאל םישרדנ רשא םה םיספורטופאה

 34 .(ןיינעה יפל ,תטלוקה

 35 ןכא יכ םיחיטבמ ובש ןפואה תא ורידסה אל לטרופב םידדצה ירושיא ןיינעל ועבקנש םילהנה ,אקע עד .17

 36 תליחת ינפל תוצובקל וחלשנש םיבתכמב .ומצע אוה אלו ,ןיטקה םשב םושירה ורשיא םיספורטופאה

 37 לע תוצובקל רסמנ אלו הז אשונ לע דחוימ שגד םשוה אל ,(תודחאתהה תבוגתל 1 חפסנ) 17/18 תנוע
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 1חוזר  :המאתהב) 19/20 -ו 18/19 תונוע תליחת ינפל תוצובקל וחלשנש םירזוחב םג ךכ ,םידחוימ םילהנ

 2 :18/19ים לקראת עונת המשחק מיוחד למועדונים

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/liga/tefasim/pirsum183 

.9.pdf    4 

 5 :19/20עונת המשחקים לקראת  חוזר מיוחד למועדונים

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/pirsom%20rishm6 

i/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7 

7%99%202019-2020.pdf). 8 

 9 ן יטק ןקחש םושיר לש הרקמב יכ םהב רכזנ ףאו םושירה תולועפל תונקדקדב םיסחייתמ הלא םירזוח

 10 םיאדוומ דציכ הלאשל תוסחייתה ןיא םהב םלואו ;סופורטופא/הרוהה לש תוהז תדועת חפס ףרצל שי

 11 להנמ ,ןודעומ להנמל םיטרופמה םיכירדמב םג .לטרופב םושירה תלועפ תא רשאמש אוה סופורטופאהש

 12 ,המצע תודחאתהה תבוגתב וא (תודחאתהה תבוגתל 4 ,3 ,2 םיחפסנ) לטרופב םייוצמה ןקחשו הצובק

 13  .ךכל םהשלכ םירדסה ועבקנ יכ ונאצמ אל

 14ון היסוד ולנספח ט"ו לו, נאושרו שינויים ותיקונים לתק 8.1.2020ביום  ין כייצו הנומתה תמלשהל .18

 15 .1.7.20ום בי כנס לתוקפונה ; תיקון זפורטלברת ביצוע פעולות הרישום יתר, בהסדה העוסקים, בין

 16 :אבה קנילב םיטרופמ ועצובש םינוקיתה

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/takanon/new%20site17 

/2020/rishom.pdf. 18 

 19(, םדוקה חסונה יפ לע ןודיהל רומא וננייע ןכש ,יםהציפור בתיקונים )לגביהם לא טענו הצדד ממבט

 20 תא תונשכדי ל ,סופורטופאה תמיתח תומיא יבגל תויחנה תונתינש ילבמו םמצעלשכ ,םהמה שאין בדו

 21 נו.סוגיה שבפניב  יטפשמה בצמה

 22 ןכא יכ חיטבהל דעונש יביטרטסינימדא להונ וא יבושחימ ילכ םייק אל ןהב ,הלאכ תוביסנב .19

 23 ,ןידכ התשענ ןיטקל הצובקה ןיבש תורשקתההשמו ,ומצע ןיטקה אלו םושירה תא רשיא סופורטופאה

 24 תא לבקל שי .תורשקתהה תא ןייאל ידכ וב היהיש לקשמ לטרופב הלועפה עצבמ תוהזל תתל יןאש ירה

 25 לכ ןיא ,הצובקה לש ןקחש ןיטק תויה ףקות ןיינעל ,וזכ היצאוטיסב יכ הצובקהו תודחאתהה תדמע

 26ישור האשת התקנון, כך דווקני של הוראומובן שדרך המלך היא קיום  .הרבעה רשאמ תוהזל תובישח

 27יחד עם זאת, לא בכל מקרה שהדבר לא נעשה, המשמעות הינה שהקשר בין  ;סנתן ע"י האפוטרופויי

 28 ףקותו דבלב "טכנית-ומיתפלטפורמה ריש(ב)כלי עזר, " וניה לטרופה ןכש ,השחקן לקטין לא השתכלל

 29 לטרופב רושיאה ,ןכא .םיספורטופאה ידי לע םתחנש םכסהה יפ לע עבקנ הצובקל ןקחשה ןיב רשקה

 30 תוהז אודיו תא הרידסה אל תודחאתההשמ ךא ,םושירה ןונקתמ תבייחתמה המיתחה תא ףילחה

 31 ,ףקת םכסה םייק וב םוקמ ןיטקה םושיר תא לעופב רשיא ימ קודבל ללכב ךרוצ ןיא התשיגלו רשאמה

 32 רשא אהי ,התוא ףקתמו םושירה תלועפ תא םילשמ ןיטקה לש ישיאה רוזאהמ םושירה רושיאש ירה

 33 םילשהל ידכ תושעיהל ךירצש הוולנ ינכט טקא הניה לטרופב רושיאה תלועפ ,הזכ שיחרתב .ועצבמ אהי

 34 םיאנתהמ קלח ונניא אקווד סופורטופאה ידי לע העוציב ךא ,תודחאתהה ימשרמב םושירה תא

 35 עגופ ונניא ןיטק ידי לע רושיאה ןתמש ,ןאכמ ;ןקחשהו הצובקה ןיב ףקת םכסה םויקל םיבייחמה

 36 בייחמה וחובכתוביל לפגיעה  כל תוצאה אחרת  .םהיניב תורשקתהה לוטיבל איבמ אלו םכסהה ףקותב

 37להוביל למצב בו יימסרו הצהרות  הלולעובהסתמכות הקבוצה על ההסכם, ואף  םידדצה ןיב הזוחה לש

 38ר יוכלו עקב כך להשתחרר אשהפרכה( על ידי שחקנים ות או לאימ כוזבות )ולמצער, כאלו שאינן ניתנות

 39 סכם מחייב עם הקבוצה.  בוצתם, על אף קיומו של המק

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/pirsom%20rishmi/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%202019-2020.pdf
https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/pirsom%20rishmi/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%202019-2020.pdf
https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/pirsom%20rishmi/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%202019-2020.pdf
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 1 ףקות תלילש-יא רושימ יבגל ,םושירה רשיאש אוה ןיטקהש ךכל הרע הצובקה וב םוקמ םג רבדה ךכ .20

 2 ונא ;םישיחרתה ינש ןיב דירפהל ןתינ אל ,תודחאתהה תדמעל דוניגב ;םידדצה ןיבש תורשקתהה

 3 ןיא ,ןושארה הרקמב רשאמה תוהז תא קודבל ךרוצ ןיא םא ,םויהד ןונקתה חסונ יפ לעש םירובס

 4 תויללכה תויחנהב הדימע-יאל ויהיו ןכתי ינשה שיחרתב יכ ןבומ .ינשה שיחרתב תאז תושעל שורדל

 5 שרדיהל ונל אל ךא ,ןיטקהו ולהנמ ,ןודעומה לע תויתעמשמ תוכלשה ןודעומה להנמ תרהצה תרפהלו

 6 .הצובקה ינקחש לע הנמיי ןקחשהו ופקותב ראשיי םושירה .הז אשונל

 7 בתכב םכסההש ןיב) הצובק ןיבל (ויספורטופא תועצמאב) ןיטק ןקחש ןיב ןידכ םכסה תרכנשמ ,ןכ םא .21

 8 לטרופב םושירה ;םהיניב תויובייחתהה תכרעמ תא רצויש הז אוה םכסההש ירה ,(הפ לעבש ןיבו

 9 אוהו םכסהב ושבגתהש יפכ םידדצה תונוצר תא ףקשמ ןיטקה לש סופורטופאה תמיתח יפ לע השענש

 10 ,םכסה לש ומויקל תרחא הייאר לככ הייאר תווהל לוכי רומאכ םושירש ןבומ) תויוכזה תא רצוי ונניא

 11  .(תשרדנ וזכ הייארש לככ

 12 ,אמסיסו שמתשמ דוק תועצמאב לטרופב ולש ישיאה רוזאל השיג תויהל היושע ןיטק-ןקחשל ,םויכ .22

 13 ,ןיטק ןקחש תרבעה לש הרקמב "םירוהה רושיאב" רבודמה ןכא יכ חיטבהל תורשפא לכ ןיא לטרופבו

 14 לש (ויספורטופא וא) וירוהל ורסמיי ישיאה רוזאל אמסיסהו שמתשמה דוק יכ ןוחבל ןיפוליחל וא

 15 ם, אשרקטיניבמצב דברים זה, לא יכול הפורטל לייצר התחייבות באופן עצמאי ביחס ל .דבלב ןיטקה

 16 . האישי שלהם בפורטלור זלהם גישה חופשית לא

 17 הנניאו הלעמ הנניא הצובקב ומושיר תא רשיא (וירוה תועצמאב אלו) ומצעב ןיטקה יכ הדבועה ,ונניינעב .23

 18  .בתכבו ןידכ ותוא ובייחו ונוצר תא ואטיב ןיטקה ירוהו תויה הדירומ

 19 לוטיבל איבהל ידכ ,תינולפ הצובקל ותרבעה תא לטרופב ומצעב רשיא ןיטק ןקחשש הדבועב ןיא ,ךכיפל .24

 20 תא לטבל ךכב ןיא ולא תוביסנבו הצובקה ןיבל (ויספורטופא-וירוה תועצמאב) וניב ןידכ םתחנש םכסה

 21  .היתורושמ וררחשלו הצובקב ןיטקה לש ומושיר

 22 

 23 :רבד ףוס

 24 רושיאה ךא הצובק ןיבל ןיטק לש םאפוטרופוסי וא םירוה ןיב בייחמ םכסה רצונשמ יכ ,םיעבוק ונא .25

 25 ןכש ,םכסהה ףקותב עוגפל ידכ רושיאה ןתמבש םגפב ןיא ,וספרוטופא אלו ןיטקה ידי לע השענ לטרופב

 26 תויובייחתהה תכרעמ תא רצויש הז אוה םידדצה ןיב םכסההו ,דבלב ינכט-ימושיר ןיינע וניה רושיאה

 27 יפכ םידדצה תונוצר תא ףקשמ  לטרופב םושירה ,הזכ הרקמב .הצובקל (ןיטק ןקחש תוברל) ןקחשה ןיב

 28 ולש ישיאה רוזאב ןיטקה תמיתחב ןיאש ןאכמ (הפ-לעב וא - ךרענש לככ - בתכב) םכסהב ושבגתהש

 29 רחואמ דעוממ אלו הליחתכלמ אל ,םושירה לוטיבל איבהל - וספורטופא ידי לע אלו ומצעב - לטרופב

 30  .תוררוב קספב אצממ תעיבק וא וז הדבוע יוליג דעומ ןוגכ ,רתוי

 31 לש סופורטופאה ןיבל הצובקה ןיב בייחמ םכסה ךרענ וב בצמל קרו ךא תסחייתמ ונתטלחה יכ רהבומ .26

 32 תויצאוטיס לע חרכהב ךילשהל ידכ ךכב ןיא .ודי לע התשענ ןיטקה םשב םושירה תלועפו ,ןיטקה

 33 רידסת תודחאתהה יכ יוצר ,תולקתל איבהל הלולעש תוריהב-יא עונמל ידכ יכ םירובס ונא .תורחא

 34  .ולש סופורטופאה י"ע ןתינ ןיטקה םשב רושיאה יכ וחיטביש םיללכ עבקתו

 35 ונאצמ .₪ בתוספת מע"מ יחול על הצדדים בחלקים שווים ביניהם 14,000שכר טרחת הבוררים בסך  .27

 36 היה .ןקחשה יפלכללא סעד אופרטיבי  התיהה תבקש ןכש םיררובה ט"כשמ תיצחמ הצובקה לע ליטהל

 37 דעוממ םימי 7 ךותב שרפהה תא רחאה דצה ול בישי ,וקלח לע הלועה םולשתב אשי םידדצהמ ימו

 38 .וז הטלחה םוסרפ



6 

 

 1 

 

 

 

 20.8.2020ם, בהיעדר הצדדיה ניתנ

 ------------------------------------------------------ 

 2 


