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 פסק בוררות חלקי 

 )בעתירת התובע לשחרור מיידי( 
 

 רקע כללי 

כדורגל .1 שחקן  הוא  ומנהלת  הנתבעת    שוער.ה  בעמדתהמשחק    , התובע  כדורגל,  מפעילה  קבוצת 

   ."(הקבוצה)" המשתתפת במשחקי ליגת העל של ההתאחדות לכדורגל

סוכם    20.6.2017ביום   .2 פיו  על  הסכם,  לנתבעת  התובע  בין  בשורותהתובע  כי  נחתם    הקבוצה   ישחק 

 (. 2021/22עד עונת  2017/18חמש עונות )עונת  במשך

, שילמה  לקבוצה הנתבעת  מהפועל עכותמורת העברתו  .  הפועל עכוכן, שיחק התובע בקבוצת  לפני   .3

 .  ש"ח 150,000להפועל עכו    הנתבעת

בשורות הקבוצה  קים הראשונהח עונת המשאת   .4 שיחק  סדיר,  (2017/18)  בה  באופן  .  השלים התובע 

ינו ובין הנהלת הקבוצה  ב  והתגלע,  (2018/19  -עונת המשחקים שלאחר מכן )העונה הנוכחית  תחילת  ב

 הוגשה תביעת התובע למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל.  , שבעטיין מחלוקות

שוערים.  .5 ארבעה  הנוכחי  הקבוצה  בסגל  בקבוצה.  התובע  של  המקצועי  מעמדו  עמד  הסכסוך  ברקע 

  , )בחודש האימונים הראשון, לקראת יציאת הקבוצה למחנה אימונים בחו"ל(  בשלב מוקדם של העונה

 . בלבד רואה בו הצוות המקצועי שוער רביעילפחות בשלב זה, הובהר לתובע כי 

למחנה  בהמשך .6 הקבוצה  עם  התובע  יצא  לא  בחו"ל.  ה,  ממחנה  אימונים  הקבוצה  של  שובה  עם 

הרגילים ובמקום זאת, נערכו לו אימונים אישיים עם מאמן    םהאימונים, לא נטל התובע חלק באימוני

 השוערים.  

דרש התובע, בין היתר,  במכתב לנתבעת. במכתב    -באמצעות בא כוחו    -פנה התובע    20.8.2018ביום   .7

הנתבעת לא השיבה למכתב זה, אם כי במסגרת  סגל הקבוצה.    שלהרגילים  ם  מיידית לאימוני  להחזירו

נמסר    ה, ב(23.8.2018מיום  )כתובת בין התובע למאמן השוערים של הקבוצה  שמיעת הראיות, הוצגה ת

באותה הזדמנות    לתובע כי הוא מוזמן להגיע לאימון הקבוצה, שאמור היה להתקיים למחרת היום.

        עורך דינו, הוא לא מתכוון להתייצב לאימון.  בעצתהבהיר התובע כי הנושא מצוי בסכסוך משפטי וכי  



- 2 - 

 

 הדיוניההסדר ו עעתירת התוב

התובע .8 עותר  מיידית    בתביעתו,  לשחררו  לנתבעת  יורה  אשר  צו,  בה    הקבוצה  מןלמתן  קבוצה  לכל 

 ותר לסעדים כספיים שונים.  ע. בנוסף לכך, הוא  יחפוץ

ראשון תתברר עתירתו של התובע לשחרור  בהתאם ל .9 בין הצדדים, בשלב  דיוניות שהושגו  הסכמות 

 הכספיות.  התביעותמיידי. לאחר שתינתן הכרעה בעתירה זו, תתבררנה 

תתייחס .10 החלקי  הבוררות  פסק  במסגרת  אפוא,הכרעתי  הקבוצהלשאלת    ,  מן  התובע  של  .  שחרורו 

 תתבררנה בהמשך ההליך. הן טענות הצדדים בנושאים הכספיים, שמורות להם ו 

העדויות  כל  ואת    לצורך ההכרעה, נתתי את דעתי ושקלתי את כל הטענות שהועלו בפניי על ידי הצדדים .11

על דרך הקיצור ובאופן  בוררות  ה. בשל הצורך בהכרעה דחופה, יינתן פסק  הראיות שהובאו על ידםו

 .   תמציתי

 הצדדים טענות תמצית 

 התובע 

של   .12 העיקרית  הנוכחית    ,התובע טענתו  המשחקים  בעונת  האימונים  תקופת  בתחילת  כבר  כי  היא 

הנתבעת(,  2018/19) הוא    החליטה  "בתכניותיה המקצועיות".  כי  מצוי  זאת, החליטה  אינו  בעקבות 

 , התנכלה לו והתעמרה בו. אותוהנתבעת "לנדות" 

עם הקבוצה למחנה  לא יצא    הוא, החליטה הנתבעת כי  על רקע דברים אלההתובע ממשיך וטוען כי   .13

לקחת חלק באימונים  התובע  לא הורשה  לאחר חזרת הקבוצה ממחנה האימונים,  האימונים בחו"ל.  

ועל מנת    בכוונת מכוון  ,נערכואשר  אימונים אישיים,  במקום זאת, הוא זומן ל  .הקבוצה  הרגילים של

נזקק  אף  הוא  כי  להתייבשות ו. התובע טוען כי הדבר גרם לו  בשעות הצהריים החמות  ,להקשות עליו

   .לטיפול רפואי

התובע מוסיף וטוען כי במסגרת ניסיונות הנתבעת לפגוע בו, הוא חויב לעזוב את הדירה שנשכרה עבורו   .14

, תוך שהוא נאלץ להותיר בה את מיטלטליו. בנוסף  על ידי הנתבעת "מהיום להיום", ללא כל התראה

.  הקבוצה לא נמנה עם סגלסמו ידיעות, בהן נאמר כי הוא לכך מציין התובע כי בעיתונות הספורט פור

התובע, שהנתבעת    לטענת  המידע  היא  את  מסרה  אשר  זו  והיא  אלה  פרסומים  מאחורי  עומדת 

 לתקשורת. 

 הנתבעת 

התובע .15 בטענות  כופרת  העברת   .הנתבעת  לצורך  כי  העובדה  את  הנתבעת  הדגישה  בפניי,    בטיעוניה 

התובע  כי שדרגה את שכרו של  ,  ש"ח  150,000ל עכו סכום של  להפוע   שולם על ידהלקבוצה,    התובע 

בהקשר זה  וכי נתנה לו הזדמנות להשתתף במשחקי ליגת העל.    ביחס לסכום שהשתכר בהפועל עכו

להחזיר לעצמה את  החתמת התובע על חוזה ארוך טווח, נועדה לאפשר לנתבעת  מציינת הנתבעת כי  

   וליהנות מפירות הצלחתו.  בתובעההשקעה 

,  בשלב כה מוקדם   כלפיה  ממחויבויותיוהנתבעת טוענת כי אילו ידעה מראש כי הנתבע ינסה להתנער   .16

קבלת  וכי    התובעהעברת  עבור    ההיא לא היתה מסכימה לשלם להפועל עכו את הסכום ששולם על יד

את   לעצמה  להחזיר  שלה  הלגיטימי  באינטרס  יפגעו  שחרורו,  על  המורה  צו  ומתן  התובע  תביעת 

כל שחקן  כי  בתובע. בנוסף לכך, טוענת הנתבעת כי היעתרות לתביעת התובע, תגרום לכך    ההשקעה 
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ויעלה טענות   שלא יהיה שבע רצון ממעמדו בקבוצת כדורגל או מתנאי העסקתו, יצור פרובוקציות 

 סרק נגד המועדון וכך יוכל להשתחרר מחוזהו. 

י שוערים על עמדת השוער הראשון,  טוענת כי כאשר התברר לתובע כי עליו להתמודד עם שנ הנתבעת   .17

הוא הודיע כי אינו מעוניין להישאר בקבוצה. הנתבעת מציינת כי לתובע לא הובטח כי ישמש שוער  

מעמדו   על  להתמודד  אחר,  שחקן  מכל  שמצופה  כפי  ממנו,  מצופה  וכי  הקבוצה  של  שני  או  ראשון 

קבוצה אחרת,  עבור התובע  ר  לאת  ניסתההיא  הנתבעת גם טוענת כי בנסיבות שנוצרו,    .בהרכבומקומו  

 סירב לכל ההצעות שהופנו אליו בעניין זה.  התובעאולם, כך לטענתה,  ;אליה יושאל התובע

גם כופרת בטענות התובע בכל הקשור באימונים האישיים שעבר. בהקשר זה נטען כי מאמן  הנתבעת   .18

אחד  הוא  האישיים,  האימונים  את  לתובע  העביר  אשר  הקבוצה,  של  השוערים    השוערים  ממאמני 

. עוד נטען  לא היתה כל כוונה לפגוע בוכי  ו  האימונים שהועברו לו היו מקצועייםוכי    הטובים בישראל

כי בשלב מסוים החליט התובע, על דעת עצמו, לחדול מלהופיע לאימונים האישיים והוא גם דחה את  

 הזמנת הקבוצה לחזור ולהתאמן עם הסגל המלא. 

 וסיכומי הצדדים ישיבת ההוכחות

מר רפי  בישיבת ההוכחות שהתקיימה בפניי, העיד התובע ואילו מטעם הנתבעת העידו מנהל הקבוצה,   .19

 . מר איתי זילפהומאמן השוערים,  נידם

ופרוטוקול   .20 הקלטה  שירותי  ההוכחות  לישיבת  לזמן  דאגו  לא  הצדדים  להחלטתי,  בניגוד  כי  אעיר 

 בא כוח התובע.על ידי המתמחה של  בכתב יד נכתבהישיבה 

טענותיהם. כל אחד מן הצדדים  עיקר  לאחר ישיבת ההוכחות הוגשו סיכומי הצדדים, בהם חזרו על   .21

 הגיש גם קובץ אסמכתאות משפטיות. 

 המצב המשפטי 

עמו   ,ממועדון כדורגלהמיידי להורות על שחרורו    , המבקשהעתירה שבפניי היא עתירת שחקן כדורגל .22

 דיני החוזים.   , אפוא,מערכת היחסים בין הצדדים חולשיםעל  יש לו הסכם מחייב.

התובע עצמו התייחס  . בינו ובין הנתבעת , היא ביטול ההסכםהתובעשל עתירת  הפרקטית המשמעות  .23

 . ולעתירת  11לכך, בסעיף  

. ביטול כזה אפשרי, בין היתר,  הסכם מחייב בו הוא קשורלבטל    להסכםהדין מכיר בזכותו של צד   .24

)תרופות בשל הפרת    לעניין מנגנון הביטול, מבחין חוק החוזים  .מפר אותוהשני לחוזה    במקרה בו הצד

 הפרה שאינה יסודית.  בין הפרה יסודית ל ,"(תרופותהחוק )" 1970 -חוזה(, תשל"א 

, שומה היה על התובע להוכיח כי הנתבעת הפרה את ההסכם בהפרה  תועל מנת לזכות בעתיר   ככלל, .25

כפועל  וכדין    נעשהביטול ההסכם על ידי התובע    ,. במקרה כזהלבטל את ההסכםכזו, אשר מאפשרת לו  

 .כלפי הנתבעתהחוזיות  משוחרר מהתחייבויותיו  יוצא הוא 

, גם מקום בו לא הוכח כי  השתחרר ממנולזכאי    להסכםצד  שאלה משפטית מורכבת יותר, היא האם   .26

ניתן    הצד השני הפר את ההסכם  )ולא הוכחו פגמים בכריתת החוזה, שבהתקיימם החוזה בטל או 

 לא ניתן לאכוף את החוזה.  ,במקרה בו מסיבה כזו או אחרת - . למשל לביטול(

המצב הוא כזה: פלוני ואלמוני קשורים בהסכם. פלוני מבקש להשתחרר מן ההסכם. הוא אינו מצליח   .27

כי אלמוני הפר את   בכריתת  ההסכםלהוכיח  כי  מוכיח  לא  גם  הוא  פגם המאפשר    ההסכם.  לו  נפל 
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להשתחרר ממנו. מאידך, מדובר בהסכם שעל פי הדין, לא ניתן לאכוף. האם במצב דברים שכזה, יוכל  

 ?ההסכםלהשתחרר מן וני פל

,  עם התובע  כי הנתבעת הפרה את ההסכם  ,בשלב זה  ,לא השתכנעתיואציין כי    מאוחר למוקדם אקדים   .28

שהועלתה על ידי והיא זו אשר   . בנסיבות אלה, מתעוררת השאלהבהפרה המאפשרת לתובע לבטלו

      . כלל ועיקר מדובר בשאלה שהתשובה אליה אינה פשוטה עומדת במוקד הכרעתי. 

, נודע לתרופת האכיפה מקום  התרופות העומדות לרשותו של בעל דין שנפגע מהפרת חוזה  למבין כל  .29

יחד עם זאת,  העיקרון לפיו "חוזים יש לקיים".    מן  נובעתמרכזיותה של תרופת האכיפה  .  של בכורה

  תרופות. הלחוק    3המחוקק מצא לנכון לקבוע חריגים לכלל האכיפה. חריגים אלה מוסדרים בסעיף  

חוזה הופר. למרות זאת, קובע הסעיף כי הנפגע מן  ה כי  היא    ,תרופותהלחוק    3נקודת המוצא של סעיף  

 ההפרה לא יהיה זכאי, בנסיבות המנויות בסעיף, לאכיפת החוזה.  

אכיפת החוזה היא כפיה "ועל פיו, כאשר    ( לחוק התרופות 2)3קבוע בסעיף  אכיפה  לאחד החריגים   .30

מרבית  מ  לא יהיה הנפגע זכאי לאכיפת חוזה.  -"  לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי

פסקי הבוררות אליהם הופניתי על ידי הצדדים, עולה כי העמדה המקובלת בפסיקת בוררי המוסד  

שירותים הניתנים על ידי שחקן כדורגל לקבוצת כדורגל,  ה, היא כי  של ההתאחדות לכדורגל  לבוררות

לפסק דינו    22( לחוק התרופות(. כך עולה, למשל, מסעיף  2)3הם בבחינת שירות אישי )כמובנו בסעיף  

.  עת, אליו הופניתי על ידי הנתבעידן סרור נ' הפועל תל אביבשל כבוד השופט )בדימוס( זרנקין בתיק  

באותו סעיף מציין השופט זרנקין כי העברת שחקן מקבוצה לקבוצה במהלך עונה אינו דבר שבשגרה  

 וכי אם הדבר כרוך בהפרת חוזה על ידי השחקן, הוא עלול להיות מחויב בפיצוי.  

שאותו מבקשים  כי ההסכם    בטענהתביעת אכיפה    מפניאין מדובר בצד לחוזה אשר מתגונן    ,בענייננו .31

החוזה אינו אכיף,  . מדובר בצד לחוזה המבקש להשתמש בטענה לפיה  ו, אינו ניתן לאכיפהלאכוף עלי 

 .חוזה( ה )כעילה להשתחרר מן החוזה ולא כהגנה מפני תביעה לאכיפת  כחרב ולא כמגן

נועדו לשמש מגן מפני   סעיףעולה כי החריגים המוסדרים בלחוק החוזים תרופות,    3מן הרישא לסעיף  .32

לפסק הבוררות    32, עו"ד תגר עמיאל, בסעיף  ה זו הובעה, בין היתר, על ידי חבריעמד תביעת אכיפה.  

 . )אליו הופניתי על ידי הנתבעת( תמיר כחלון נ' מכבי תל אביב שניתן על ידו בתיק 

המשמעות הפרקטית של דחיית תביעת התובע, היא כפייתו להמשיך ולהימנות עם סגל השחקנים של   .33

בפועל, מדובר באכיפת חוזה. במובן זה, איני רואה הבדל מהותי בין מצב בו ההליך  הנתבעת, נגד רצונו.  

לעולם   בא  ההליך  בו  מצב  לבין  מקבוצה;  לשחרור  עותר  אשר  שחקן,  ביוזמת  לעולם  בא  המשפטי 

. בשני המקרים, עומדת במוקד  , אשר מבקשת לאכוף על שחקן את החוזה שחתם עמהביוזמת קבוצה

. השאלה מי יזם את  ת כדורגללקבוצכדורגל  בין שחקן    חוזה ראוי לאכוף  הדיון השאלה האם מן ה

 משנית.  בעיני , היא ובאילו נסיבות הוא בא לעולם ההליך 

קבע הבורר )עו"ד עמיאל( כי אין להלום מצב בו שחקן פונה לרשות שיפוטית, מודיע על   כחלוןבפרשת  .34

ייבויותיו. אכן, מקרה בו שחקן שחתם  החלטתו להפר את החוזה ודורש כי ייקבע כי הוא פטור מהתח

על הסכם עם מועדון מבקש להשתחרר מן ההסכם, תוך שהוא נתלה בטענות משפטיות המבוססות על  

חלקלק"   "מדרון  ליצור  עלול  הדבר  כי  הנתבעת,  לטענת  ער  גם  אני  נוחות.  אי  מעורר  החוזים,  דיני 

הצעה טובה יותר מקבוצה אחרת,    ולגרום לכך ששחקנים שאינם מרוצים מתנאי העסקתם או שקיבלו

 ינצלו את המצב המשפטי על מנת להשתחרר מן החוזה.  
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ראשית, לא בכל מקרה בו שחקן יבקש להשתחרר מקבוצה, יינתן לו    -הפתרון לחשש זה הוא כפול   .35

תביעתו תידחה.  להניח כי  סביר    -אם הוא עושה זאת בחוסר תום לב    -מבוקשו. למשל )ובלי למצות(  

מחייב ללא עילה שבדין ורק משום שמדובר    השחקן לקחת בחשבון, כי השתחררות מחוזשנית, על ה

. לחשיפה כזו אפקט מצנן ומרתיע ונראה  חושפת אותו לתביעת פיצוי מצד הקבוצהבחוזה שאינו אכיף,  

 תופעת "המדרון החלקלק", עליה התריעה הנתבעת.להפיג את החשש מפני כי היא עשויה 

מסוימות, יכול צד לחוזה להשתחרר מהסכם למתן שירות אישי, גם אם הצד  בנסיבות    סבור כי אני   .36

לא ניתן לעשות זאת באופן שרירותי. לא ניתן לעשות זאת בחוסר תום לב.  השני לא הפר את ההסכם. 

אולם בנסיבות מתאימות, כאשר יש לכך הצדקה עניינית, אין לאכוף על צד להסכם למתן שירות אישי  

העניין אין זה משנה אם הוא עצמו יזם את    ולצורך )  ים בינו ובין הצד האחר את המשך מערכת היחס

חוזה(  לאכיפת  תביעה  במסגרת  השני,  הצד  ביוזמת  לעולם  בא  שההליך  או  וביטול    .ההליך  במידה 

כדין,    ההסכם בגין הנזקים    משום הפרת חוזהעצם הביטול  ב   ישאינו  והצד המבטל חשוף לתביעה 

 .  שהפרה זו גרמה לצד שכנגד

     יישום הניתוח המשפטי על ענייננו

צורך ההכרעה המתבקשת  רלוונטיות ל. מרביתן אינן  בין הצדדים נטושות מחלוקות עובדתיות שונות .37

צוות המקצועי  על פי עמדת ה   -  מחלוקתעל עובדה מרכזית אחת אין    . יחד עם זאת,של ההליך  בשלב זה

במדרג הפנימי בין ארבעת השוערים שנמנו עם    -דורג התובע  של הקבוצה, בשלב הראשון של העונה  

 רביעי בלבד.  כשוער -סגל הקבוצה 

  זילפה ציין    בעדות.  "(זילפה )"  מר איתי זילפה,  של מאמן השוערים של הקבוצה  מעדותועובדה זו עלתה   .38

, אשר נערכה בסמוך לפני יציאת הקבוצה למחנה  כי נכח באופן אישי בפגישה בין מאמן הקבוצה לתובע

  שוער רביעי הוא  התובע    ,, הבהיר המאמן כי בשלב זהזילפהבפגישה זו, כך העיד    אימונים בחו"ל.ה

ר בקבוצה  הבהיר המאמן לתובע כי עליו להחליט אם הוא נשא  ,במהלך הפגישה  ציין כיגם    זילפה.  בלבד

, העביר  היציאה למחנה האימוניםכי לקראת    זילפה ונאבק על מעמדו או עוזב. בהמשך עדותו הבהיר  

.  . מרשימה זו נפקד שמו של התובעמאמן הקבוצה להנהלה את רשימת השחקנים היוצאים למחנה

על  ציין כי ההחלטה שלא לכלול את התובע ברשימת השחקנים היוצאים למחנה, התבססה    זילפה 

 יקולים מקצועיים.  ש

הגם  הנה כי כן, על פי החלטת הצוות המקצועי של הנתבעת, התובע הוא השוער הרביעי של הקבוצה.   .39

התובע   של  סיכוייו  כי  נראה  מעולם,  דברים  הקבוצה שהיו  במשחקי  בפועל  בעונה    לשחק  )בוודאי 

   , אינם גבוהים.הנוכחית(

התובע אינו  לשני הצדדים אינטרס כי התובע יעזוב את הקבוצה.  במצב שנוצר,    התרשמותי היא כי .40

להמשיך    אין אינטרסנתבעת  ל.  נמוכיםלזכות בדקות משחק    סיכוייובה    ,מעוניין להישאר בקבוצה

, אם  ומאידך, תרומתו המקצועית צפויה להיות נמוכה יחסית  להחזיק בשורותיה שחקן ששכרו גבוהו

 . )למצער בעתיד הנראה לעין( בכלל

של   .41 לשחרורו  הנתבעת  מתנגדת  בגללה  שיקולים    התובעהסיבה  על  מבוססת  אינה  אחרת,  לקבוצה 

היא נובעת משיקולים כלכליים.  .  בתובעהיא לא נובעת מכך שלקבוצה יש צורך מקצועי  מקצועיים.  

אם הנתבעת לא  לטמיון.    תרדהנתבעת סבורה כי שחרור התובע מן הקבוצה, יגרום לכך שהשקעתה בו  

אליה, סביר להניח כי הליך    מהפועל עכולמת סכום כסף משמעותי לצורך העברת התובע  היתה מש

 לא היה בא לעולם.  זה בוררות 
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  ,שיקולי הנתבעת הם שיקולים לגיטימיים. ברור גם כי ציפייתו הסבירה וההגיונית של מועדון כדורגל .42

אשר נאות לשלם סכום כסף משמעותי למועדון אחר עבור העברת שחקן לשורותיו, היא כי השקעתו  

  לה עמדת הנתבעת, כי החתמת התובע על חוזה ארוך טווח, נועדה לאפשר מקובלת עלי גם . תישא פרי

אלא שעל האינטרס הכלכלי של הנתבעת, ניתן להגן גם מבלי לכפות על    להשיב לעצמה את ההשקעה.

 ובע, נגד רצונו, להמשיך ולהימנות עם סגל הקבוצה.  הת

אין לכפות על  כי בנסיבות ענייננו,  לאחר ששקלתי בדברים ולאחר התלבטות לא קלה, החלטתי  ,  לכן .43

עם זאת, בשים לב לחשיפה של    .ממנהיש להורות על שחרורו התובע, נגד רצונו, להישאר בקבוצה וכי  

ת, אליה אתייחס מיד, ייכנס פסק הבוררות לתוקף רק בעוד  ובע לתביעה פוטנציאלית מטעם הנתבע הת

    .ימים )כאמור בחלק האופרטיבי של פסק הבוררות( 7

באשר למחלוקות העובדתיות בין הצדדים, אציין כי לא השתכנעתי, בשלב זה, כי הנתבעת פעלה לצורך   .44

יחד עם זאת אציין כי לחובת    במכוון."נידויו" של התובע או כי היא התעמרה בו או ניסתה לפגוע בו  

לא לשלב את  שההחלטה שלא לצרף את התובע למחנה האימונים בחו"ל וההחלטה  עומדת  הנתבעת  

"סימנה" הנתבעת לתובע כי היא אינה רואה בו חלק    בהתנהגות זובאימוני הסגל המלאים.    התובע

   .)לפחות בשלב זה של העונה( מסגל הקבוצה

הנתבעת אינה    -בו התובע הוא השוער הרביעי של הקבוצה    - גם במצב הנוכחי  באשר להחזר ההשקעה:   .45

ממש   של  מקצועית  תועלת  ממנו  עשוי    מחזירה"  ואינהמפיקה  ההשקעה  החזר  ההשקעה".  את 

התובע   העברת  עבור  כסף  סכום  לנתבעת  לשלם  שתסכים  קבוצה  שתימצא  כך  ידי  על  להתאפשר 

 עסקה כזו עומדת על הפרק. לשורותיה. אלא שנכון להיום, לא נראה כי 

 הערה לסיום

למוסד לבוררות ועתירתו להשתחרר מן ההסכם, מהווה, הלכה    פנייתו של התובעכפי שציינתי לעיל,   .46

   .(לעתירת התובע 11נזכר במפורש בסעיף הביטול  )למעשה, הודעה על ביטול ההסכם 

הכספיות של    יעותיהםתבובשלב הבא של ההליך, בו תתבררנה    אפשרעל התובע לקחת בחשבון כי   .47

. המשמעות היא שביטול ההסכם על ידי התובע  לא היה זכאי לבטל את ההסכם  הואהצדדים, ייקבע כי  

 מהווה הפרת חוזה.  ,נעשה שלא כדין והוא כשלעצמו

בשים לב לעמדתי, כפי שהובעה  .  מצידה של הנתבעת  חשוף לתביעה כספית משמעותית  במקרה כזה, .48

בדבר   התובע  של  טענותיו  חוזקת  אודות  יד לעיל,  על  הנתבעת"נידויו"  עסקינן בחשיפה  י  כי  נראה   ,

 שהסיכוי כי תתממש אינו נמוך. 

  כי התובע יושאל מוצע לצדדים לקיים ביניהם דין ודברים ולהסכים, על אף הכרעתי,    ,בנסיבות אלה .49

תוך הגעה להסדר כספי במידת הצורך(. בכך יצמצמו שני הצדדים את  בעונה הנוכחית לקבוצה אחרת )

         במידה והסדר כזה יושג, יתייתר הצורך בהמשך ההליך. החשיפה הכלכלית הפוטנציאלית.

 החלק האופרטיבי 

ל מסמך, ככל שיידרש לצורך  הנתבעת תחתום על כ אני מורה בזאת על שחרורו של התובע מן הנתבעת.   .50

תחליף לכל מסמך שצריך להיחתם על  ולא תעשה כן, ישמש פסק בוררות חלקי זה  השחרור ובמידה  

 . התובע ו שללצורך שחרור  הנתבעתידי 

ימים מן המועד בו הוא יומצא    שבעהו לתוקף של פסק הדין מושהית והוא ייכנס לתוקף בחלוף  כניסת  .51

לצדדים   מוצע  הצדדים.  כוח  לנהללבאי  מנת  על  האמור  הזמן  פרק  את  ודברים,    לנצל  דין  ביניהם 



- 7 - 

 

התובע לקבוצה אחרת    להשאלתו של   -למשל    ;שתייתרנה את המשך ההליך  להגיע להסכמות   במטרה

 .  הנוכחיתעונה ב

 :  ות הבאותבמידה והצדדים לא יגיעו להסדר, ניתנות על ידי ההורא  .52

  ימים   22התביעה שכנגד תוגש בתוך  .  התובעאני מאפשר לנתבעת להגיש תביעה שכנגד נגד   

דרך ההתאחדות  )את התביעה יש להגיש    מן המועד בו יומצא פסק הבוררות החלקי לצדדים

ההגנה   כתב  בהתאם(.  אגרה  התובע  יוגששכנגד  ולשלם  ידי  מקבלת  ימים    15תוך  ב  על 

 . התביעה שכנגד

יינתנו על ידי הוראות לגבי המשך   לאחר הגשת כתב התביעה שכנגד וכתב ההגנה שכנגד, 

 .כאמוריום   15גם אם לא יוגש כתב הגנה בתוך  על ידי  ניהול ההליך. הוראות כאלה יינתנו

 בשים לב לתוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי לנכון לחייב מי מן הצדדים בהוצאות הצד האחר.   .53

החלק היחסי  )סכום זה נקבע לאחר ניכוי    מע"מ  , כוללש"ח  14,070ום כולל של  טרחת הבורר, בסכ שכר   .54

שא בחלקו  יי. במידה וצד מסוים  ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים,  להתאחדות(   ששולם   פיקדוןב

 ימים מן המועד בו יומצא פסק הבוררות החלקי לצדדים. 7יושב לו סכום זה בתוך של הצד האחר,  
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