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1. מועדון כדורגל בית"ר ירושלים  המבקש :

 ( להלן : "הקבוצה הקולטת")

2. טום אחי מרדכי

( להלן : "השחקן")

- נ ג ד -

מועדון הכדורגל הפועל תל אביב, המשיב :

 באמצעות פועלי תל אביב אחזקות בע"מ

( להלן : "הקבוצה המעבירה")

ה  ח  ל  ט  ה

בפנינו עתירת השחקן במסגרת הליך מוחלט, שהוגשה ביום 04.09.19, לפיה נתבקשנו לקבוע כי על 
המועדון לשחרר את השחקן משורותיו תמורת דמי פיצוי בסך 70,000 ש"ח. 

המשיב הגיש תשובתו לעתירה, בה נתבקשנו לקבוע סכום פיצוי אשר יעמוד לכל הפחות על סך של 
800,000 ש''ח, בגין אימונו וקידומו של השחקן תמורת שחרורו משורות המשיב.

העובדות הרלוונטיות לעתירה:

השחקן, יליד 09.05.01, בן 18 בתום עונת המשחקים 2018/19. .1

בעונת 2016/17, בהיותו בן 15, החל השחקן את דרכו בשורות הקבוצה המעבירה, אליו הועבר  .2

ללא תמורה, במסגרתו שיחק עד סוף עונת 2018/19.

במהלך עונת 2016/17 שיחק השחקן 32 משחקים בקבוצת נערים ב' בשורות המועדון.  .3

במהלך עונת 2017/18 שיחק השחקן בשורות קבוצת נערים א' של הקבוצה המעבירה ב-36  .4

משחקים וכבש שער אחד. במהלך עונה זו זומן השחקן לסגל נבחרת ישראל ועד היום נכלל בו 

בעשרה משחקים.

במהלך עונת 2018/19 נטל השחקן חלק בשורות קבוצת הנוער של המועדון במסגרת ליגת העל  .5

לנוער ב-32 משחקים וכבש שער אחד. במהלך העונה אף שימש השחקן קפטן קבוצת הנוער.

בעונת 2017/18 זכתה הקבוצה המעבירה בגביע המדינה לנוער, כאשר לשחקן חלק בזכייה זו.  .6

ביום 27.03.19 נחתם הסכם בין השחקן לבין הקבוצה המעבירה לשלוש עונות משחקים  .7

(2018/19,2019/20,2020/21). ביום 10.05.19, ועם הפיכתו של השחקן לבגיר, חתם השחקן 



והקבוצה המעבירה על נספח להסכם לעונת משחקים נוספת, עונת 2021/22 (ההסכם והנספח 

להסכם להלן: "ההסכם").

השחקן מבקש לעבור לשורותיה של הקבוצה הקולטת. .8

 

דיון

המסגרת הנורמטיבית בעתירה דנא נקבעה בסעיף 12(ב) לתקנון הרישום (להלן: ''התקנון''),  .9

המעגן את זכות ההעברה של שחקן מקבוצה לא מקצוענית/מקצוענית לקבוצה מקצוענית.

סעיף 12(ב)(2)(5)(א) לתקנון קובע כי בעת מעברו של שחקן שגילו מעל 18 שנים אל לא מעל 21  .10

שנים השחקן יישאר רשום בקבוצה המעבירה עד אשר יגיעו הצדדים להסכמה לגבי גובה הפיצוי, 

או עד אשר יגיעו השחקן והקבוצה המעבירה להסכם בדבר תנאי העסקתו בשורותיה. 

סעיף 2.2 להסכם של השחקן והקבוצה המעבירה קובע כך: "...מוסכם על הצדדים כי לשחקן  .11

נתונה הזכות, בכל מועד שיבחר במהלך תקופת ההסכם, להביא לסיום את ההסכם, וזאת כאמור 

– בכל שלב בתקופת ההסכם – ולעבור ולשחק במועדון אחר, וזאת בכפוף לתשלום פיצוי בעבור 

אימון וקידום (דמי השבחה) בסכום שיקבע ע"י הועדה למעמד השחקן, על פי פניית השחקן".

מכאן, בחנו את כתבי הטענות של הצדדים, וכן נתנו את דעתנו, בין היתר לשיקולים הבאים: .12

ההסדר הנורמטיבי המעוגן בתקנון. א.

היסטוריית רישומו של השחקן כפי שמופיעה בנתוני ההתאחדות לכדורגל. ב.

מעמדו המקצועי של השחקן וקריירת המשחק שלו. ג.

התועלת המקצועית והכלכלית של הקבוצה אשר תקלוט את השחקן לשורותיה. ד.

מדובר בשחקן בעל פוטנציאל גדול מאוד, אשר פרץ את דרכו בקבוצת הנוער וזכה להשתתף  .13

במשחקים רבים של הקבוצה המעבירה.

העותר התאמן והשתייך לקבוצה המעבירה משך שלוש עונות משחקים, זכה לתארים עם קבוצתו  .14

במשך הקריירה, שימש כקפטן קבוצת הנוער, כבש שערים וקבוצתו זכתה בגביע המדינה שעה 

שהשחקן נמנה בשורותיה. על כן ניתן לקבוע כי פיתוחו של השחקן במועדון הניבה לו קריירה 

פוטנציאלית מוצלחת. 

מנגד לא הציג המועדון כל אסמכתא להוצאות והשקעה יוצאת דופן בשחקן. .15

במסגרת הדיון עיין המוסד בהחלטות אשר עליהם התבססו הצדדים ומצא כי העובדות הנתונות  .16

שונות ממצבו של העותר כדלקמן:

החלטה בעניין השחקן סראז' נאסר – דובר על בקשתו של שחקן הרכב בכיר ומוביל בליגת  א.

העל אשר זכה להכרה ביכולתו האישית ולהישגים עם קבוצתו במסגרת חצי גמר וגמר גביע 

המדינה, גמר גביע הטוטו, משחקי מוקדמות הליגה האירופית והוא אף נמנה בעבר על 

הסגל הרחב של הנבחרת הצעירה של ישראל. יתרה מכך, השחקן השתייך לקבוצה 




