
עו''ד יעקב סנדלר, יו"ר בפני    המוסד    למעמד    השחקן    הפוסקים:
של ההתאחדות לכדורגל בישראל                                                   עו''ד זרי חזן

עו''ד גיל סלומון 

עלי כנאנה המבקש :

( להלן : "השחקן" או ''העותר'')

- נ ג ד -

מועדן כדורגל עירוני נשר  המשיב :

( להלן : "המשיב" או ''המועדון'')

ה  ח  ל  ט  ה

בפנינו עתירת השחקן במסגרת הליך מותנה, שהוגשה ביום 11.08.19, לפיה נתבקשנו לקבוע כי על 
המועדון לשחרר את השחקן משורותיו, וזאת ללא תשלום דמי השבחה. או תמורת פיצוי מינימלי. 

המשיב הגיש תשובתו לעתירה, בה נתבקשנו לקבוע סכום פיצוי אשר יעמוד לכל הפחות על סך של 
1,200,000 ש''ח, בגין אימונו וקידומו של השחקן תמורת שחרורו משורות המשיב.

העובדות הרלוונטיות לעתירה:

השחקן, יליד 18.07.96, בן 22 שנים וכעשרה חודשים בתום עונת המשחקים 2018/19. .1

בראשית עונת 2011/12 החל השחקן את דרכו בשורות המועדון, במסגרתו שיחק מעונת 2011/12  .2

ועד סוף עונת 2018/19, כאשר הוא הושאל למועדונים אחרים בתמורה.

במהלך עונת 2014/15 שיחק השחקן את מלוא 26 משחקי הליגה בשורות המועדון. במסגרת  .3

העונה, השחקן כבש 21 שערים, אשר מיקמו אותו במקום השלישי בטבלת כובשי השערים של 

הליגה הלאומית לנוער. 

במהלך עונת 2015/16 השחקן התאמן בשורותיה של הקבוצה הבוגרת ושיחק ב-24 משחקים  .4

בשורותיה של קבוצת הנוער של המועדון וכבש 30 שערים, אשר מיקמו אותו במקום הראשון 

בטבלת כובשי השערים של הליגה הלאומית לנוער. 

במהלך עונת 2016/17 נטל השחקן חלק בשורות המועדון בקבוצה הבוגרת ושיחק ב-26 משחקים  .5

(ב-8 משחקים כשחקן הרכב). במהלך העונה המועדון העפיל לליגה הלאומית. 

במהלך עונת 2017/18 שיחק השחקן בשורותיו של המועדון בליגה לאומית ובחודש ינואר של  .6

אותה עונה הושאל להפועל נצרת עילית בתמורה. 

במהלך עונת 2018/19 שיחק השחקן בליגה א' של המועדון, ובחודש ינואר הושאל בתמונה  .7

לקבוצת אחי נצרת. במהלך העונה כבש השחקן 14 שערים, כאשר מרביתם שיחק בשורותיו של 

הקבוצה המעבירה.

תוקפו של הסכם השחקן עם המועדון הסתיים בתום עונת 2018/19. .8



השחקן חתם על הסכם עם מועדון הפועל תל אביב לשלוש שנים.  .9

דיון

המסגרת הנורמטיבית בעתירה דנא נקבעה בסעיף 12(ב) לתקנון הרישום (להלן: ''התקנון''),  .10

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

סעיף 12(ב)(1) לתקנון קובע כי בעת מעברו של שחקן שגילו מעל 17 שנים מקבוצה מקצוענית  .11

לקבוצה מקצועית מזכה את הקבוצה המעבירה בפיצוי עבור אימונו וקידומו של השחקן.

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 כבש שערים ואף הושאל בעבר לקבוצה מקצוענית.  .13

השחקן פרץ את דרכו בקבוצת בוגרים וזכה להשתתף במשחקים הרשמיים של הקבוצה 

המקצוענית אליה הושאל בליגה וכבש שערים רבים.

עת זאת, במהלך העונות האחרונות מושאל השחקן בחודשי ינואר לקבוצות אחרות בתמורה.  .14

משהושאל השחקן אזי לא ניתן לחשב תקופות ההשאלה כהשבחה לצורך חישוב סכומי הפיצוי.

כמו כן, משהושאל השחקן לקבוצה אחרת, נדמה כי הוא מגלם את היותו בעל פוטנציאל. .15

העותר התאמן והשתייך לשורותיו של המשיב משך שנים ארוכות, ולמרות שלא זכה לתארים או  .16

לפרסים עם קבוצתו במשך הקריירה עד כה, הרי כבש שערים רבים. 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. .17

במסגרת הדיון עיין המוסד בהחלטות אשר עליהם התבססו הצדדים ומצא כי העובדות הנתונות  .18

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. זאת לעומת השחקן נשוא 

ההחלטה, אשר אף הוא בעל פוטנציאל זה עתה הופך לשחקן מבוקש.

החלטה בעניין השחקן ברוך ולדמן – בניגוד למקרהו של השחקן נשוא ההחלטה, עסקינן  ב.

בשחקן אשר לא קיבל תמורה במסגרת עונות המשחקים במהלכן נמנה בשורותיה של 

הקבוצה המעבירה; שבת מפעילות במהלך מספר עונות; שיחק בשורותיה של הקבוצה 

המעבירה מספר שנים מועט. 




