
1 

 

 21-20/66תיק בוררות                  ההתאחדות לכדורגל בישראל
 בפני  הבורר                    
               
 ]השחקן[               המבקש:

            

                                        
 

 -נגד  -                                    
 

 ]הקבוצה[  : המשיב
                     

 
 החלטה

 

 מבוא 

 .____  המבקש הינו שחקן כדורגל מקצועני, בן .1

בה שיחק השחקן, עד סיום ההסכם עמו, ובה שימש גם   קבוצת כדורגל מליגת העל  מפעילהמשיב   .2

 .כקפטן הקבוצה

מיום   ___________ביום   .3 החל  בתוקף  עמו,  ההתקשרות  סיום  על  למבקש  המשיב  הודיע 

___________ . 

בעקבות זאת הובאה בפני בקשה דחופה למתן צו זמני לחיוב המשיב לשלב את המבקש בפעילות  .4

ושווה  הוגנת  הזדמנות  לו  להעניק  וכן  המשיב  של  הבוגרים  קבוצת  של  והמקצוענית  הקבוצתית 

 זו נתמכה בתצהירי המבקש ואביו.להתחרות במסגרת כאמור. בקשה 

  19נוכח טיבה של הבקשה הוריתי על קבלת תגובת המשיב ועל קיום דיון דחוף שהתקיים ביום   .5

, יושב ראש  ___________)לאחר המצאת תגובת המשיב, שנתמכה בתצהירו של מר    2020בנובמבר  

 המשיב(. 

על .6 והוסכם  על תצהירים  על חקירות  הצדדים  ויתרו  ביום    בדיון האמור  טיעון    23קיום השלמת 

אסמכתאות מטעמם . השלמת טיעון זו נערכה וניתנה לצדדים גם אפשרות להמציא 2020בנובמבר 

 עד ליום המחרת. כעת הגיעה העת למתן החלטה. 

 

 רקע כללי 

 ת במחלוקת הן אלה:העובדות שאינו שנויו

שנים. לאחר שהגיע   __________שנה, במצטבר, מאז מלאו לו    ___המבקש שיחק בשורות המשיב   .7

 לבגרות שיחק גם במספר קבוצות אחרות בליגת העל. 

( שמועד 2020/21,  2019/20,  2018/19נחתם בין המבקש למשיב הסכם לשלוש עונות )  ______  -ב .8

ן כאן. לכן . תנאי ההסכם הנוספים אינם רלוונטיים במישרין לדיו2021במאי    31  –סיומו הינו ה  

 יצויין רק כי התמורה ששולמה לשחקן לפי הסכם זה היתה על הצד הגבוה. 

, בעקבות פרוץ מגפת הקורונה והשבתת משחקי הליגות, ביצע המשיב קיצוץ רוחבי 2020במרץ    29  -ב .9

 במשכורת )כמעט כל( השחקנים בקבוצה, ובכללם גם המבקש. בהסכם שנחתם באותו מועד נקבע: 

  (הבורר- __________מיום כי על אף כל האמור בהסכם ) "הצדדים מסכימים
( השחקן  זכאי  לה  נטו  החודשית  חודשי    (הבורר  –המבקש  התמורה  )שכר 

ואילך    2020"( מחודש מרץ  התמורה החודשיתומענקים....להלן יחשבו יחדיו "
 )עשרים וחמישה אחוזים(".  25% –תופחת ב  2020/21עד תום עונת המשחקים 

 נחתם הסכם נוסף בין הצדדים, ובו נקבע:  2020באוגוסט  3ביום  .10

( הנוכחי  בהסכם  האמור  כל  אף  על  כי  מסכימים  מ "הצדדים  ההסכם 
ב  _________ שתוקן  כפי  החודשית  הבורר  –  2020במרץ    29  –,  התמורה   )

 – תופחת ב    2020/21הכוללת ברוטו לה זכאי השחקן...במהלך עונת המשחקים  
 )שלושים אחוזים( מברוטו".  30%
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זימן  8ביום   .11 לכך  סמוך  או  )"  ______באוגוסט  המשיב  ראש  הראש יושב  של יושב  אביו  את   )"

 "( לפגישה.  האב)" _________המבקש, מר 

לאב כי, כפי שנאמר למבקש )על ידי   יושב הראשאמר  2020באוגוסט  10בפגישה, שהתקיימה ביום  .12

, המנהל המקצועי של המשיב אותה עת( הסיכוי לבנות עליו השנה הוא קטן מאד ויש _________

 הוסיף: יושב הראשמחשבות אחרות למשיב. 

זו או אחרת, על  "אני מדבר איתך בקול: אם יש מצב לפתור את הענין בצורה כ
יהיה   שלכם  הצד  שגם  משהו  ידי  על  אחר,  או  כזה  סידור  ידי  על  פיצוי,  ידי 
לגמור את הענין הזה בצורה הכי טובה   נהיה מרוצים כדי  גם אנחנו  מרוצה, 

 שיש" 
 :יושב הראשלאחר דין ודברים בין השניים אמר  .13

( לו  אומר  שאני  מסכם  אני  במשיב_______למר  "אז  הבעלים  להלן:  ,   ,
(, הוא  הבורר  –למבקש  (: תשמע, שום פתרון לא נראה לו )הבורר  –  " בעליםה"

מאמין בעצמו, הוא התאמן, הוא משחק, המאמנים ירצו להשתמש בו, ישתמשו  
הצוות   של  עניין  זה  בו.  להשתמש  ירצו  לא  בו,  להשתמש  ירצו  לא  בו. 

( שהוא  מה  לו  הבורר  –האב  המקצועי...זה  אומר  ואני  נחרץ"  ו"הוא  אמר   )
 שאתה נחרץ" 

הציטוטים הם מתמליל הקלטת סתר שנערכה על ידי האב ואשר התייחסות )

הציטוט השני מחבר  .  הצדדים לעצם ביצועה ולתוכנה תובא בהמשך הדברים

של   נפרדות  אמירות  שתי  הראשבין  קשורות יושב  הן  הח"מ  להבנת  אשר   ,

אינה   הציטוט,  חלקי  שני  שבין  המלל  ציטוט  ללא  זה,  באופן  משנה והבאתן 

 (הבורר –מהכוונה או המשמעות שבהן 

 מכתב למבקש, ובו כתב:  ________שלח מנהל המשיב, מר  2020באוקטובר  6ביום  .14

במהלך השבועות האחרונים נעשו עמך מספר שיחות, בהן הובהר לך כי חרף הרצון   .  1"
בעונת  במועדון  מקצועית  ומשתלב  ממשיך  אותך  רואה  המועדון  אין  הטוב 

 ובה. המשחקים הקר
חרף הזמן שחלף ושיתוף הפעולה המלא מצד המועדון לעניין זה, עד כה לא הובאה   . 2

לעונה   אליה  השאלתך  או  להעברת  קולטת  מקבוצה  רשמית  הצעה  כל  מטעמך 
 הקרובה ובכלל. 

בנסיבות כאמור, ברצוננו להבהיר ולהדגיש בפניך כי ככל ולא יעשה על ידיך מאמץ   . 3
קבוצה חלופית, ונמצא עצמנו במצב זהה להיום, והכל עד תום כן ואמיתי למציאת  

חלון ההעברות שעתיד להיפתח בקרוב, עם תחילת פעילות הליגה במהרה בימינו, 
 אזי ניאלץ לשחררך מן המועדון ולהביא לסיומה את העסקתך במועדון." 

המשי .15 לב"כ  המבקש  ב"כ  בין  אינטנסיביים  מכתבים  חילופי  התנהלו  זה  מכתב  )שני בעקבות  ב 

צד   מכל  התאריכים    –מכתבים  העובדה 2020באוקטובר    15  –ל    2020באוקטובר    8בין  נוכח   .)

שטיעוני הצדדים בפני חוזרים, במידה רבה, על האמור במכתבים אלה לא מצאתי לנכון לפרט את  

 תוכנם כאן.

נה,  , כמחצית השעה לאחר תום חלון ההעברות המיוחד שחל העו_____________ביום חמישי,   .16

  ________ בעל פה למבקש על סיום ההתקשרות בין המשיב לבינו וביום ראשון,    יושב הראשהודיע  

, הודיע ב"כ המשיב לב"כ המבקש, כי: "סיום העסקתו של מרשך במועדון נכנס לתוקפו ______

 ."_________החל מיום שישי האחרון

 
 טענות המבקש

 
ההסכם עם המבקש, שהינו הסכם לתקופה קצובה ובכך הסב המשיב הפר, באופן חסר תום לב, את   .17

 פגיעה בלתי מתקבלת על הדעת בשחקן, בקריירה שלו ובפרנסתו.

המבקש הינו שחקן מקצועי ומוערך. למשיב אין כל טענה מקצועית עניינית כלפיו, הסגל המקצועי  .18

"נכס מכביד"   של המשיב חפץ בשירותיו, אך מטעמים עסקיים/כלכליים גרידא המשיב רואה בו 

 ולכן התיימר לסיים את ההסכם עמו.
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סיום ההסכם עם המבקש נעשה לאחר סגירת חלון ההעברות המיוחד ובכך הותיר את המבקש נטול  .19

 . 2021מסגרת להתאמן ולשחק בה, לכל הפחות עד פתיחת חלון ההעברות בינואר 

ה .20 ההסכם.  תקופת  כל  במשך  מחוייבות  תחושת  ותוך  במקצועיות  נהג  הסכים המבקש  אף  וא 

אוגוסט  25%  – ב    2020מאי  -להפחתת שכרו לחודשים מרץ זו בלבד, בתחילת  לא  הסכים   2020. 

 2020/21מהשכר לעונת  30%המבקש, ושכנע את חבריו לקבוצה להסכים, לקיצוץ של 

כבר ידעה הנהלת המשיב כי    2020/21בעת שהמשיב דרש מן המבקש להסכים לקיצוץ בשכרו לעונת   .21

ברצונה להמשיך בהתקשרות עם המבקש, וחרף זאת, הטעתה את המבקש ורימתה אותו, על  אין  

אך מובן הוא כי לו היה המבקש יודע כי בכוונת   מנת שיסכים לקיצוץ כה משמעותי בשכרו. כאשר

 המשיב לסיים את ההסכם עימו מיד לאחר הסכמתו לקיצוץ, לא היה נותן את הסכמתו לקיצוץ זה. 

שהתקיים   .22 בין  במשחק  הפגישה  הראשלמחרת  עקב    יושב  הקבוצה,  מסגל  המבקש  הוצא  לאב 

במשחק   –"תכתיב מגבוה", למורת רוחם של מנהלה המקצועי של הקבוצה ומאמנה דאז. בנוסף  

את בקשת הצוות המקצועי לשלב את המבקש,   הבעלים( דחה  _____)ביום    __________במסגרת  

, לא שובץ המבקש בסגל )והמשיב 2020באוגוסט    30  –ובמחזור הראשון של ליגת העל, שהתקיים ב  

 בחר להותיר מקום ריק בסגל(.

ללא הועיל.    –המבקש פעל למציאת קבוצה חלופית, באמצעות מייצגו ובאמצעות גורמים נוספים   .23

בכך מילא את חובתו, ככל שהיא קיימת )שכן עשה זאת עוד טרם סיום ההסכם על ידי המשיב( 

וא אינו נדרש "לצאת מגדרו" ולקבל כל הצעה או חלופה )לענין זה הפנה  להקטין את נזקו. כאשר ה

וכן לע"א    אחד העם מזונות והשקעות בע"מנ'    הדר חברה לביטוח בע"מ  7298/10המבקש לע"א  

 (.גדעון רודהנ'  נתן לכוביצר 531/71

נת )למעט פרסומים תקשורתיים, חסרי בסיס, לטעהמשיב, מצדו, לא עשה כל פעולה משמעותית   .24

 – בקש, כאשר רק בשעות הצהריים המאוחרות של ה  על מנת לאתר קבוצה חלופית למהמבקש(  

המיוחד(    2020  _____  ההעברות  חלון  פקיעת  לפני  ספורות  המבקש   הבעליםהציג  )שעות  בפני 

)בשיחת טלפון( רשימה של קבוצות המעוניינות לכאורה בשירותיו. אולם לדברים אלה לא היה כל 

העלו כי לא היתה כל כוונה ________ו  ________ בירורים שערך המבקש מול מאמני    –בסיס  

 לצרפו לשורותיהן. 

למבקש, כלכל שחקן כדורגל מקצועני, הזכות לקבל את שכרו ואת התנאים הכלכליים המובטחים  .25

ת לו, אך גם הזכות להתאמן בשורות קבוצתו, אף אם זו אינה חפצה בשירותיו, ולקבל הזדמנות הוגנ

לפסק הבורר שניתן על ידי ,    54/15-16להשתלב בסגל )לעניין זה הפנה המבקש לפסק הבורר בתיק  

ה  44/18-19בתיק   לפסיקה   ,–  Dispute Resolution Chamber    ה  Court of  –ולפסיקת 

Arbitration for Sport (CAS)    ב –  CAS 2014/A/3642 Erik Salkie v. Football Union of 

Russia& Professional Football Club Arsenal ) . 

 בכל הנוגע לשיקולים למתן סעד זמני: .26

ה 26.1 כי  למעשה,  עוררים,  לתקופה אין  שהינו  הסכם  המבקש,  עם  ההסכם  את  הפר  משיב 

א לתקנון בקרת  8קצובה. זאת בסתירה מוחלטת לתוכן ההסכם, כמו גם להוראות תקנה 

 תקציבים.

משום שהוא מודה, למעשה כי הפר את ההסכם,    –שיב  נטל ההוכחה כאן צריך לחול על המ 26.2

 כי הדבר נעשה מטעמים מקצועיים, ולא מטעמים "כלכליים" גרידא. ועליו הנטל להוכיח  

  זאת כאשר כל אנשי הסגל המקצועי הביעו את הערכתם לכישוריו ותרומתו. 

הלב של המשיב,  , כמו גם חוסר תום  נוכח העובדה שהמדובר כאן בהפרת הסכם לזמן קצוב 26.3

 סיכויי ההליך העיקרי )שעיקרו צו לאכיפת ההסכם בין הצדדים( הם טובים.
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מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת המבקש: הפגיעה הנגרמת לו משלילת זכותו להתאמן,   26.5

היא   הבא,  ההעברות  חלון  עד  הפחות  לכל  אחרת  לקבוצה  להצטרף  יכול  הוא  כשאין 

אי שכשמדובר בשחקן מבוגר יחסית. מנגד, למשיב לא  . ודואף בלתי הפיכה  משמעותית

המבקש מוערך    ההיפך הוא הנכון.  .וייגרם כל נזק אם המבקש ימשיך להתאמן בשורותי

במשיב.   המקצועי  הצוות  אנשי  ידי  לא על  התנהלות  בדבר  טענה  כל  העלה  לא  המשיב 

, כמו גם והחיבור רב השנים בין המבקש למשיב  ספורטיבית או לא מקצועית של המבקש

 .והיותו מעורה במשיב העובדה שמילא את תפקיד הקפטן בקבוצה מעידים על תרומתו

עם   26.4 ההתקשרויות  את  דומה,  באופן  שסיים,  שהמשיב  ראייה    ____הא 

 את שניהם לשורותיו, בלא שנטען כי תהיה בכך פגיעה במשיב. השיב____________ו

חוק החוזים )"   1970- חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א( ל2)   3הגם שסעיף   26.5

אישיתרופות  – שירות  למתן  חוזה  של  אכיפה  תחוייב  לא  כי  קובע  הדין "(  שבתי  הרי   ,

ראו במקרים  אישי  שירות  לאכיפת  צווים  נתנו  ע"ע   לעבודה  )דוגמת    7632-09-16יים 

)יאונגר  מיכל'  נ  תקווה  פתח  עיריית נפתלי מועלמי מירון נ' מכון    36121-06-17ם(  -, צו 

  ספר   בית  1123/01  (ארצי)ע"ע   קלפנר;  שמואל  -  הדואר  רשות  281/07  (ארצי)עע  ,  התקנים

 (.  "עניין צויזנר, להלן: "צויזנר יצחק -יפו  אביב בתל  חברים ישראל כל עירוני תיכון 

בעולם הכדורגל, כאשר שחקנים  26.6 יכולה להישמע  אינה  לאי אכיפת שירות אישי  הטענה 

חדשות לבקרים להישאר בקבוצות בהן הם משחקים. החלה גורפת של האיסור   מחוייבים

 על אכיפת שירות אישי בתחום הכדורגל תביא לכך שכל שחקן יוכל לעזוב את קבוצתו.

אין דין "שירות אישי" של עובד.ת "כי    (56/19-20בתיק בוררות    אמנם נפסק )על ידי הח"מ(   26.7

עובד.ת סל    מדינה,  בשופר  קופאי.ת  מקומית,  באינטל)רשות  מהנדס  כדין  (או  וכד'   ,

כפיית" שירותיו של שחקן כדורגל על קבוצה .."בקבוצת כדורגל. "שירות אישי" של שחקן

שהשחקן הינו בבחינת "אישיות בלתי   שאינה רוצה בו, כאשר כל הצדדים מודעים לכך

הקבוצה, על רוח הצוות שלה ועל   התנהלותה שלרצויה" בקבוצה, עלולה להכביד מאד על  

ובחדר ההלבשה  זה, ראוי, לדעתי,  -הפעילות השוטפת באימונים, במשחקים  וגם מטעם 

בכל הנוגע לאכיפת   ,לנהוג איפוק רב במיוחד, מעבר לאיפוק הפסיקתי הכללי לעניין זה

, בשונה  תראשי" אולם נסיבות המקרה כאן שונות, משני טעמים עיקריים:  שירות אישי.

, המבקש טען, ולא נחקר על תצהירו, שעשה כמיטב יכולתו למצוא קבוצה, 44/18-19תיק  מ

צדדי של ההסכם על  -שנזכר לעיל, סיומו החד 19-44/18לעניין שנדון בתיק , בדומה ושנית

אפשרות   בלא  המבקש  את  הותיר  המשיב  כאשר  ידי  חלופית.  קבוצה  לו  בתיק למצוא 

י יכול לומר כיצד הייתי נוהג במקרה כאן אילו הובאה בפני בקשה  ציינתי: "אינ    44/18-19

לצו זמני או קבוע שיורה על שילובו של התובע באימוני הנתבעת, בין היתר משום שלהבדיל 

מהמקרה המצוטט לעיל, מדובר כאן בשחקן שביקש )והיה זכאי( רק להתאמן בקבוצתו  

שליש לקבוצה  לעבור  רשאי  היה  לא  כאן  שהשחקן  מוגדרות ובכך  בנסיבות  אלא  ית, 

 ומתוחמות."

מהותי ונוכח הפגיעה  -צדדית, נוכח היות המשיב גוף דו-בנסיבות המקרה כאן, נוכח ההפרה החד  .27

לו להתאמן בשורות  ולאפשר  ליתן את הסעד הזמני המבוקש  יש  והבלתי הפיכה במבקש  הקשה 

 המשיב, לכל הפחות עד חלון ההעברות הקרוב.

 
 טענות המשיב

 קש כאן לוקה מבחינת חוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים משני טעמים עיקריים: בקשת המב .28

 30%אותו והשיא אותו במרמה לוותר על    הטעההמבקש הציג מצג בבקשתו כאילו המשיב   •

לאב, בה בישר    יושב הראשמשכרו החוזי ימים ספורים בלבד לפני שהתקיימה השיחה בין  
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שעה שלאמיתו    –לאב כי המבקש אינו כלול בתכניות המשיב לעונה הקרובה    יושב הראש

עוד במרץ    25%של דבר ההסכמה לקיצוץ   ניתנה  למעלה מארבעה חודשים    –מן השכר 

 . נוספים 5%, וההסכם מאוגוסט מתייחס, למעשה, רק ל קודם לכן

  הראש יושב  לבקשתו המקורית את ההקלטה והתמליל של השיחה בין    ףריהמבקש לא צ •

כי   יצויין,  )במאמר מוסגר  הדיון  בבוקר  תגובת המשיב  הגשת  לאחר  רק  כן  ועשה  לאב, 

 תגובת המשיב הוגשה, לאחר קבלה חלקית של בקשתו לארכה, יום קודם לדיון(. 

, בהתאם להלכה הפסוקה שצוטטה  די בכך בלבד כדי להביא לדחיית הבקשה לסעד זמני על הסף

 בהרחבה על ידי המשיב. 

מקום   .29 והדחה".אין  "הודאה  משום  הראייה  נטל  להעברת  המבקש  בקשת  את  משום   לקבל  הן 

לשם כך נדרש המבקש להראות כי המשיב הודה בכל טענות   שמדובר בהרחבת חזית והן לגופה:

ם(  -ת"א )י  ,  עליאן   מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן    296/11עא  לר    )ולענין זה הפנה המשיבהמבקש  

סיני "הדוקטרינה של הודאה למאמרו של י'  ו  שדה ראובן נ' עזבון המנוח טסלר מרדכי ז”ל  1192/99

נטל השכנוע במשפט האזרחי      והדחה   והצעת מודל חדש   –וכללי  ביקורתי  מחקרי ישן"  -ניתוח 

ולא כך הוא: המשיב מאשר כי הודיע על סיום ההסכם עם המבקש,   –  (194,  165(  2008)משפט כד  

, כמו גם בטענה  אך הוא כופר בטענות המבקש באשר לכך שהדבר לא נעשה מטעמים מקצועיים

 שהמשיב לא עשה דבר על מנת למצוא פתרון חלופי למבקש. לכן הנטל נותר על המבקש.

לגופו של ענין: המשיב פעל בתום לב ובאופן מיטבי בכל הנוגע לסיום ההתקשרות עם המבקש. הוא  .30

וכפי שהמשיב טוען גם עתה,   יושב הראשלא עשה כן מטעמים כלכליים, שכן כפי שנאמר לאב על ידי  

המשיב אינו מתנער מחיוביו הכספיים כלפי המבקש, בכפוף לחובת המבקש להקטין את נזקו )על  

יישא המשיב כך   כי הקטנת הנזק משמעה הקטנת העלות בה  כי מאליו מובן  , כך  הגיב המבקש, 

 שלמשיב אינטרס כלכלי מובהק בסיום ההסכם, ובהקטנת חבותו הכספית(.

ניתנה  .31 המוקדמת"  "ההודעה  אולם  המיוחד,  ההעברות  חלון  פקיעת  לאחר  פוטר  המבקש  אמנם 

לאחריה, ובכל מקרה ניתנה הודעה רשמית  ובשיחות ש  יושב הראשלמבקש עוד בשיחת האב עם  

  , לפני שנפתח חלון ההעברות המיוחד.__________ובכתב ביום 

חרף כל ההודעות וההתרעות שניתנו למבקש, המבקש לא נקף אצבע על מנת למצוא חלופות וסירב   .32

  _________ ,  ___________,  __________לכל הצעה שהביא בפניו המשיב )בין היתר ממאמני  

 (. 2020 _______-, שהגיש הצעה כתובה ב ______________ומ

- חוזים  ( לחוק ה2)  3סיכויי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי הם קלושים, נוכח הוראות סעיף   .33

רופות, נוכח הפסיקה הענפה ששבה וקבעה כי דרך המלך במקרה של פיטורים שלא כדין אינה ת

זונטג   /שן3-75דיון )עבודה ארצי(  הפנה המשיב להשבה לעבודה כי אם תשלום פיצויים )לעניין זה  

)פורסם   עירית רעננה  -לינה בק    58723-11-17סע"ש )אזורי ת"א(    (;1990)  124(  1כב),  קרן קיימת  –

ארצי(    (;17.1.2018בנבו,   )עבודה  ענבר    215/03ע"ע  של   -נורית  המחקר  לפיתוח  חברה  יישום 

בירושלים   העברית  בנבו,  האוניברסיטה  י   (;6.11.2003)פורסם  )אזורי  -36015-11  ם(-סע"ש 

דרוויש   19 והספורט   -נסרין  בנבו,    משרד החינוך התרבות  לפסיקתי  (20.5.2020)פורסם  בתיק  , 

 FIFA  (Regulations on the Status and Transfer ofלתקנון    17ולסעיף    56/19-20בוררות  

Players  ).    ועוד קבוצת כדורגל מקצוענית אינה מקום עבודה רגיל. כפיית הישארותו של   –זאת 

שחקן בשורות קבוצה עלולה לשבש את פעילות הקבוצה, את רוח הצוות ואת האווירה בה. המשיב 

, יושב הראשהקליט בסתר את    המבקש תבע את המשיב והאבהוסיף, לעניין זה, כי נוכח העובדה ש

נפערה תהום בין הצדדים כך שהחזרתו של המבקש לשורות המשיב, תחת צו משפטי, אינה יכולה 

 לעלות על הדעת. 

 מכחהקטין את נזקו ולא הקטין את נזקו, כמצופה   לנהוג בתום לב ולו המבקש לא קיים את חובת .34

לתיק נד"מ   4/16-17)א( לחוק התרופות )לעניין זה הפנה המבקש לפסק הבוררות בת.ב.    14סעיף  

http://www.nevo.co.il/safrut/book/3943
http://www.nevo.co.il/safrut/book/3943
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ערב   – יהודית זילברשטיין  1201/00, ולע"ע  עוף ירושלים בע"מ -  צבי אבנשפנגר 101-3)ארצי( נב/

 (, וגם מטעם זה יש לדחות את בקשתו.אילת בע"מ –חדש עיתונות 

בגדר הרחבת חזית, ואין   ןיחסות המשיב לשחקנים אחרים, אף הטענותיו של המבקש באשר להתי .35

 . ןלהידרש לה

 
 דיון והכרעה 

הסיטואציה כאן אינה נוחה: המשיב החליט, מטעמיו, לסיים באופן חד צדדי את ההסכם שחתם  .36

,  ___-עם המבקש )הסכם לזמן קצוב( והמבקש, שחקן מקצועני ותיק שחצה לא מכבר את גיל ה

קבוצה,   ללא  מאורגנת  נותר  במסגרת  ולשחק  להתאמן  אפשרות  לחלון  וללא  עד  הפחות  לכל 

 . 2021ההעברות הקרוב, בינואר 

  דנו לא פעם במקרים בהם שללה קבוצה משחקניה את הזכות להתאמן   הבוררים  הח"מ ועמיתיו .37

וחסר תום  )  ולשחק זו באופן מצמצם  זכות  "נידוי" שחקנים,  –בכך ש"פירשה"  ידי  שליחתם   על 

,  16/14-15, תיק  54-2015/16להתאמן לבד, עם שחקני נוער וכד'(. ראו לדוגמא פסקי הבורר בתיק  

טעם 4/16-17בת.ב.  ו ,  31-17/18תיק   מוצא  ואיני  ברורה  אלה  בורר  בפסקי  שהובעה  העמדה   .)

 להרחיב לגביה. 

המשיב כאן לא הלך סחור סחור ולפחות על פי חומר הראיות )המועט והחלקי( שהוצג בפני עד כה,  .38

לעניין מקרים ספציפיים בהם לא  שהעלה טענותהלא התעמר במבקש באופן זה )ולמבקש שמורות 

הדרת המבקש מאימונים   :. אולם תוצאת התנהלותו היא זהההרכב(מהשותף בהרכב, או שנגרע  

 ומשחקים. 

לשיטת המבקש, המדובר  הצ .39 לטעמים שבבסיס התנהלות המשיב.  בטיעונם באשר  דדים הרחיבו 

ב"הפרה יעילה" שמטרתה לחסוך בעלויות המשיב, ודאי בתקופה קשה זו. לשיטת המשיב המדובר 

 בהחלטה מקצועית ועניינית שלא נועדה לקפח את שכרו של המבקש.

ייפלא שכל אחד מן הצדדים מנסה לא  יושב הראשקראתי בעיון את הקלטת השיחה בין    .40 ב. לא 

 להפנות לאמירות שונות בה על מנת להצביע על הסיבה להתנהלותו של המשיב בעניינו של המבקש

כך, לדוגמא,   .הבעליםוהן לשיקוליו של    מקפיד להתייחס הן לצוות המקצועי  יושב הראששכן    –

 :יושב הראשאומר 

בתפקיד שאני צריך לנהל גם את השיחות "לא נעים לי מהשיחה הזאת. אבל אני  
האלה. יש לי בעל בית שיש לו את הרצונות שלו, יש לו את הדרישות שלו." )עמ' 

 ( 11-13שורות  2
 ובהמשך: 

. הוא שחקן ותיק בבית"ר ירושלים, מכל המשתמע 31היום הוא בן    _____"
שהחליטו   מה  החליטו  המאמנים  שגם  סיטואציה  ונוצרה  ש)המנהל מכך 

אם  הבורר  –  עי  המקצו הכנות.  במלוא  לך  אומר  ואני  זה  את  אמר  המנהל ( 
( אמר לי: אני רוצה שתיפגש עם הבורר –  הבעלים)  _______הבין ש  המקצועי

של   עם    השחקןהנציגים  לו     השחקןאו  עם מישהו מטעמו...אבל אמרתי  או 
הדברים חייבים להיעשות בתיאום עם הצוות המקצועי. אני באופיי לא מתערב 

אבל  לע דעתי,  את  אומר  אני  המקצועי.  בצוות  המקצועי    onceולם  הצוות 
 (: 4-12, שורות 3)בעמ'  החליט, אני מאחוריו במאה אחוז."

 : וכן

דיבר   המנהל המקצועישאלתי אותו:    השחקן"אני אומר לך מה נאמר לי וגם  
איתך ? הוא אמר לי: כן. הוא אמר לו:  תשמע, הסיכוי לבנות עליך השנה הוא  

, אני אגיד לך, אני הבעליםמאוד מאוד קטן, יש מחשבות אחרות למועדון...
זו הגישה   –אתן לך קצת רקע. הוא מבחינתו שחקנים שהוא משלם עליהם  

לחשוב ששחקן הגבוה, הוא לא, קשה לו    level  -שלו...שחקנים שמרויחים ב
שמרוויח הרבה כסף, לא משחק או בספסל. הוא אומר: אם אני צריך לספסל  

, שורות  4כל כך הרבה כסף, אני לא רוצה. זה הגישה שלו אגב לגבי כולם." )עמ'  
7-16 .) 

 
 : יושב הראשעם זאת, שורות ספורות לאחר מכן מוסיף 
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מקצועי ואני "המצב הוא מאוד מאוד ברור לפחות ממה שאני מבין מהצוות ה
פה לא צד בעניין. הוא צד בעניין במובן הזה   הבעליםמדגיש הצוות המקצועי. 
 , שורה ראשונה(.5עד עמ'  25, שורה 4שהוא רוצה לקצץ." )עמ' 

 
החלטת המשיב מונעת  כי (ובשלב זה המדובר בהנחות בלבד, שכן טרם נשמעו ראיות)  סביר להניח .41

  סביר גם להניח   .של המבקש מול התועלת המקצועית ממנותועלת: עלותו הנכבדה  -משיקולי עלות 

סיום ההסכם נועד להקטין את הוצאותיו, מתוך הנחה/דרישה כי המבקש ימצא   כי בראיית המשיב 

כך שלא   לעצמו קבוצה אחרת שהתמורה שתשלם לו תקוזז מן הסכומים המגיעים לו מן המשיב.

 קצועיים גרידא.הייתי ממהר לקבוע כי סיום ההסכם נעשה מנימוקים מ

כך או כך, כאמור לעיל התוצאה היא אותה תוצאה: המבקש הוצא משורות המשיב בטרם פקע  .42

לו את סעד הביניים שהוא מבקש כאן והשאלה שבפני היא האם להעניק  עימו  : אכיפה ההסכם 

 )זמנית( של ההסכם עימו. 

 כי:, תיק  לעיל פסקתי בסיטואציה דומה, ב 26.7כמובא בסעיף  .43

אין ספק ששחקן כדורגל מקצועי, ומבוגר יחסית, נדרש להתאמן ולשחק כדי  
נזק  לו  לגרום  עלולה  ממנו  זו  זכות  ושלילת  ויכולותיו  כושרו  על  לשמור 
משמעותי. על פניו )וכאמור בטרם נשמעו ראיות כלשהן(, התנהלות המשיבה 

איני קובע כל    –ואפשר שבסופו של יום )וכמובן  מעוררת שאלות לא פשוטות  
ממצא לענין זה( יימצא כי המשיבה הפרה את ההסכם ובמקרה כאמור יזכה 
המבקש לסעדים כספיים הנגזרים מכך. אולם ההלכה היא ברורה, הן בבתי 

לעבודה   הדין  והן בבתי  הכלליים  של   –המשפט  קבלה  או  מתן  אין אוכפים 
החריגים כאשר  אישי,  )וראו   שירות  הציבורי  במגזר  מצויים  לכך  הספורים 

, ]פורסם בנבו[ פד"ע  שופרסל בע"מ  –ביבס    300178/98ע"ע )ארצי(  לדוגמא:  
(. ' אביב ואח-רבקה אלישע נ' אוניברסיטת תל 4485/08בג"ץ  (,  2001)  481לו  

אין דין "שירות אישי" של עובד.ת מדינה, עובד.ת רשות מקומית,    –יתרה מזו  
סל )או מהנדס באינטל(, וכד' כדין "שירות אישי" של שחקן  -קופאי.ת בשופר

 :  ___________בקבוצת כדורגל. לענין זה כתבתי בעניין 
 

למתן   חוזית  התקשרות  עומדת  השחקן  כרטיס  "בצד 
יחיד במינו   לה  –שירות אישי  ומעבר  עבודה  מעל  סכם 

כוחו   מלוא  את  להקדיש  מתחייב  השחקן  רגיל: 
עצמו  לחשוף  הקבוצה,  להצלחת  ומאמציו  )כפשוטו( 
הקבוצה   ואילו  בריאותית  ולשחיקה  גופנית  לפגיעה 
הספורטיביים  התנאים  את  לרשותו  להעמיד  מחוייבת 
והחומריים הנדרשים לשם כך. המדובר בסוג מיוחד של  

של פסיקתו  את  )וראו  יחס"  הארצי    "חוזה  הדין  בית 
  –   חברת אפי אבטחה בע"מ  53128-12-11עע  לעבודה ב

מרדכי )קובי(  )מיום    יעקוב  בנבו[  ((, 28.8.17]פורסם 
 " המטיל חובות מוגברות על הצדדים.

 
כל כאשר  בו,  רוצה  שאינה  קבוצה  על  כדורגל  שחקן  של  שירותיו   "כפיית" 
הצדדים מודעים לכך שהשחקן הינו בבחינת "אישיות בלתי רצויה" בקבוצה,  
ועל   שלה  הצוות  רוח  על  הקבוצה,  של  התנהלותה  על  מאד  להכביד  עלולה 

באימונים, במשחקים ובחדר ההלבשה. וגם מטעם זה,   –הפעילות השוטפת  
ן  ראוי, לדעתי, לנהוג איפוק רב במיוחד, מעבר לאיפוק הפסיקתי הכללי לעניי 

זה, בכל הנוגע לאכיפת שירות אישי. זאת ועוד, הנסיון מלמד כי רבות )מאד(  
הן הדרכים בהן יכולה קבוצה להקשות על מי שהיא מבקשת להרחיקו, ומקל 
)או  לשלב  קבוצה  המאלץ  צו  מתן  עליה.  נכפו  ש"שירותיו"  מי  על  וחומר 

דשות להמשיך ולשלב( שחקן בשורותיה, על אפה ועל חמתה, עלול להביא, ח
ויובאו  ישובו  אשר  מחלוקות  הצו,  יישום  לאופן  באשר  למחלוקות  ובקרים, 
שיפורט  כפי  )ויובהר,  תועלת  מכך  יפיק  הצדדים  מן  שמי  בלא  הבורר,  בפני 
להלן: אין הכוונה לומר, חלילה, כי "מי שבידו הכוח" יצא נשכר מהתנהלות 

 ההיפך הוא הנכון(."    –פסולה 
 

המבקש  .44 ידי  על  שהובאו  האסמכתאות  את  גם  כמו  והנמקותיה,  זו  החלטתי  את  ובחנתי  שבתי 

הורה בית הדין לעבודה על השבת עובדים שפוטרו לעבודתם, וכן את נסיבות המקרה למקרים בהם  

כאן )לרבות טענות המשיב באשר להתנהלות המבקש, בין עובר לסיום ההסכם ובין במסגרת הליך 

http://www.nevo.co.il/case/5959992
http://www.nevo.co.il/case/5959992
http://www.nevo.co.il/case/5515869
http://www.nevo.co.il/case/5515869
http://www.nevo.co.il/case/5515869
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לחרוג מאותו "איפוק רב במיוחד" שלדעתי   ראוימסקנה כי לא זה המקרה בו    זה( והגעתי לכלל

 ראוי לנקוט בנסיבות אלו.

, שבו קבע בית הדין כי אמנם עניין צויזנר  -האסמכתאות שהציג המבקש )למעט אחת  –ראשית   .45

, אך התוצאה האופרטיבית של ההליך היתה יחמירו עם גוף דו מהותי בכל הנוגע להליכי פיטורין

ממשלתיים או מוניציפליים. שנית   –נוגעות כמעט כולן לגופים "חד מהותיים"    (אישור הפיטורים

גם במקרים אלה ניתן הסעד רק כאשר מעל הפיטורים נשוא ההליכים ריחפה עננה כבדה של חשד   –

)זאת    לבין תיפקוד העובד המפוטר דבר   או שיקולים שאין בינם  להכשרת הקרקע למינויים פוליטיים

בית הדין לעבודה   דחהובהם    –לעיל    33לעומת המקרים שהובאו על ידי המשיב, והמצוטטים בסעיף  

לתפקידם(. למותר לציין, כי   או דו מהותית  עירונית  ת,את הבקשה להשבת עובדי רשות ממשלתי

 . אין זה המקרה כאן

על   .46 גם  להסתמך  המבקש  ביקש  לעיל,  הבוררכאמור  אגב ,  44/18-19בתיק    פסק  הערתי,  שם 

 : 56/19-20לת.ב. התייחסות 

"איני יכול לומר כיצד הייתי נוהג במקרה כאן אילו הובאה בפני בקשה לצו  
זמני או קבוע שיורה על שילובו של התובע באימוני הנתבעת, בין היתר משום 

)והיה זכאי( שלהבדיל מהמקרה המצוטט לעיל, מדובר כאן בשחקן שביקש  
לקבוצה   לעבור  רשאי  היה  לא  כאן  שהשחקן  ובכך  בקבוצתו  להתאמן  רק 

 שלישית, אלא בנסיבות מוגדרות ומתוחמות."
 

לטענת, המבקש, הואיל ואף הוא מנוע מלהצטרף לקבוצה כלשהי עד חלון ההעברות הקרוב עניינו 

, הן מבחינת אופן   56/19-20.  לת.ב  דומה. אולם בעיני עניינו של המבקש כאן דומה יותר לעניינו של

בתיק  סיום ההסכם והן מבחינת הפגיעה המשוערת בשחקן. אי לכך, אני מותיר את הערת האגב שלי  

 על כנה, אך איני מוצא מקום להביאה לידי יישום כאן. 44/18-19

לשורות המשיב, לאחר סיום ההתקשרות עימם  ______ו ________באשר לטענה באשר להשבת  .47

זו  – ניתנה למשיב הזדמנות   טענה  לא עלתה בבקשה הראשונה, לא נתמכה בתצהיר וממילא לא 

 ראויה להתייחס אליה. אי לכך, איני מוצא מקום לתת לה משקל, לצורך החלטה זו.  

בחנתי את טענות המשיב לעניין חוסר נקיון כפיו לעיל(    44למעלה מן הצורך )נוכח מסקנתי בסעיף   .48

עם   יושב הראשוההטעיה ובאשר להגשת הקלטת שיחתו של    באשר לטענות המרמה  של המבקש

הקיצוץ בשכרו נעשה כולו ימים ספורים לפני שיחתו כאמור לעיל, המבקש טען בבקשתו כי    האב.

הראששל   למשיב    יושב  ייחס  זאת  בסיס  ועל  האב,  ותרמית,  עם  שחלק    הטעייה  מן  שעה  הארי 

המשיב על כך שהמבקש לא צרף לבקשתו  בנוסף, התרעם  הקיצוץ נעשה כמה חודשים קודם לכן.  

 עם האב. יושב הראשאת התמליל וההקלטה של שיחת 

אכן, מוטב היה אילו המבקש היה מציג בעניין זה דברים כהווייתם, ומצרף לבקשתו גם את הסכם  .49

אולם איני סבור כי עניין זה   תרעומתו של המשיב לעניין זה מובנת, כמובן.  .2020ההפחתה ממרץ  

בקשת  דחיית  את  מחייב  היה  עוסקת  המבקש  כשלעצמו  לכך  באשר  הפסיקה  בלבד.  זה  מטעם   ,

אלכסנדר אורן,    161/20, ע"א  8553/19בסעדים שניתנו בבקשות במעמד צד אחד )וראו דיון בע"א  

. בעניינו לא נתבקש, וממילא לא ניתן, כל סעד במעמד צד (41סקה  פיואח' נ' יהודית כהן, ואח',  

 אחד.

מעצם הקלטתו )ולכך אתייחס   יושב הראשזולת עלבונו של    –באשר לאי המצאת התמליל וההקלטה   .50

מיד(  איני סבור שאי הצגת התמליל וההקלטה במסגרת הבקשה המקורית הסבה נזק בלתי הפיך 

קיון כפיים. אנו מצויים עדיין בתחילת ההליך ומן הסתם תינתן למשיב, או שהיא עולה כדי חוסר נ

לשיחת   בהרחבה  להתייחס  ההזדמנות  הראשלצדדים  העיקרי    יושב  בהליך  האב  אחד   –עם  כל 

 לשיטתו.

עצמו, וב"כ המשיב הביעו מורת רוח מרובה מעצם הקלטת   יושב הראשבשולי הדברים יצויין כי   .51

ייעשה. איני שותף לדעתם.  השיחה והציגוה כהפרת אמונים וכמעשה מן הבחינה    -ראשית    שלא 
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דומה כי כיום קיימת כמעט "ציפיה סבירה" לכך ששיחות בין  ובלא להביע עמדה ערכית,  ,  המעשית

אין משמעות  –. כמובן יוקלטו (צדדים המצויים במחלוקת, או על סף מחלוקת )לא כל שכן ,צדדים

סתר נעשתה בתום לב: ייתכנו מקרים בהם קיומה של טת  כל הקלכי    מכך משתמעת חזקה  הדבר כי

הקלטה כזו הוא מוצדק, ייתכנו מקרים בהם הקלטה כזו היא "נסבלת" כשם שייתכנו גם מקרים 

לטה מעיד על חוסר תום לב והוא חותר תחת עצם מהותם של היחסים בין  קבהם עצם קיום הה

 דה וקבע: . לעניין זה התייחס לא מכבר בית הדין הארצי לעבוהצדדים

 באופן,  מוצדקת  סיבה  ללא  הקלטות  מבצע  עובד  שבו  מצב  בין  להבחין  יש"
 תום   בחוסר  שימוש  בהן  ולעשות  הצורך  לשעת  ראיות"  לאסוף"   מנת  על,  שיטתי

 מצב   לבין,  למעסיק עובד  שבין  האמון  יחסי  בבסיס  לפגוע  כדי  בכך  יש  שאז  לב
כך )  טענותיהם  את  להוכיח  מנת  על  זו  פעולה  נוקט  לעבודה  מועמד  או  עובד  שבו

  להוכחה   קשות  בטענות  מדובר  עת  במיוחד,  כדין  שלא  לפגיעה  (הבורר  –במקור  
  להתעלם   אין.  העבודה  במקום  תקינה  בלתי  התנהלות  חשיפת  או,  הפליה  כגון

 או   לעבודה  עמיתים  או  המעסיק  הקלטת  ללא  שבהם  מקרים  שיש  מהעובדה
 ככל ,  לפיכך  ...  תביעתו  את  להוכיח  בנטל  לעמודעובד    יוכל  לא  ,אחרים  גורמים

 שלא   בו  פגיעה  להוכיח  לעובד  לאפשר  ונועדה,  לב  בתום  בוצעה  שההקלטה
 אינו  ההקלטה  עצם,  העבודה  במקום  שנעשה  תקין  לא   מעשה  לחשוף  או,  כדין

 " .העובד של העסקתו לסיום מוצדקת עילה  בה לראות יהא ניתן ולא פסול
ברנס  14184-11-11  ( ארצי)עע  ) עמוס  כרמל  -ד"ר  האקדמי  )מיום   המרכז 

14.7.2016 )) 
  

דוגמת הקלטות    –)ואיני מתייחס לתסריטים אחרים,  העלולים לעורר קושי רב יותר    במקרה כאן 

, ההקלטה נעשתה על ידי האב, בב ומקליט את חבריו לקבוצה(ומאמן על ידי שחקנים או שחקן המד

למרות הטון הידידותי והענייני של השיחה )ככל שהוא שאינו עובד של המשיב או צד להסכם עמו.  

כי המדובר ב"דיון עסקי" עולה מן התמליל(, ברור היה לצדדים, הן מלכתחילה והן במהלך השיחה,  

"ו במסגרת  מנוגדות  בעמדות  מצויים  והם  פערים  ביניהם  קיימים  כך  כי  אפס".  סכום  משחק 

)לפחות בהיבט האובייקטיבי( פגיעה   שהקלטת השיחה על ידי מי מן הצדדים אינה מהווה בעיני 

ככל שניתן להבין ההקלטה לא נעשתה במקום שיש בו ציפייה מיוחדת לפרטיות    -באמון. זאת ועוד  

 .  )דוגמת חדר הלבשה(

בסעיף   .52 בש   44נוכח מסקנתי  להרחיב  צורך  לא מצאתי  הנזקלעיל,  והקטנת  הלב  נושא תום   אלת 

ממילא לא נשמעו ראיות לעניין  .  4/16-17בת.ב.  ולקבוע עמדה בהתייחס לדברים שנאמרו לעניין זה  

, טרם סיום זה, כך שאיני מוצא מקום לקבוע מסמרות, לעת הזו, באשר לחובת תום הלב של שחקן

(. מה גם שבמקרה זה, הסכים במקרה בו העסקתו הפכה "לא כדאית" )בעיני הקבוצה  ההסכם עימו,

לקיצוץ   הודיע   30%המבקש  טרם  עוד  הראשמשכרו  את    יושב  לסיים  המשיב  כוונת  על  לאב 

 ההתקשרות עימו.

 

 סוף דבר 

החלטת המשיב לסיים את ההתקשרות עם המבקש עובר למועד סיומו של ההסכם ביניהם הגם ש .53

)שעה שהמדובר בהסכם לזמן קצוב(, שלא עקב הפרה, מעשה או מחדל כלשהו של המבקש, מעוררת  

קושי רב בעיני, לא מצאתי מקום ליתן סעד זמני שיכפה למעשה על המשיב לשוב ולשלב את המבקש  

הוראות חוק החוזים )תרופות( ונוכח הוראות הפסיקה )הכללית, בבתי הדין בשורותיו. זאת נוכח  

החוזים  חוק  להוראות  החריגים  את  רב  בצמצום  שפירשו  ולגישור(  לבוררות  ובמוסד  לעבודה 

 )תרופות(. אי לכך אני דוחה את בקשת המבקש למתן סעד זמני שיורה על השבתו לשורות המשיב.

ו משום הענקת חסינות או פטור למשיב מפני כל טענה או תביעה  למותר לציין, כי אין בהחלטתי ז .54

אחרות שיכול המבקש להעלות כנגד המשיב בהקשר זה )כשם שאין בהחלטתי זו בכדי להשתיק את  

 המשיב מהעלאת כל טענה שיש בפיו בהקשר זה(. 

דיע בשלב זה טרם הוגש כתב הגנה בהליך העיקרי. נוכח החלטתי זו ניתנת למבקש האפשרות להו .55

האם רצונו לתקן את תביעתו, למשוך אותה, או לנקוט כל מהלך אחר שימצא לנכון, וזאת תוך  
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לפי המוקדם( אין המשיב נדרש   –שלושים יום מהיום. עד למתן הודעה כאמור )או לחלוף תקופה זו  

 להגיש כתב הגנה. 

  6,000המשיב בסך  נוכח תוצאת הליך ביניים זה, אני מחייב את המבקש בשכר טרחת עורך דינו של   .56

בתוספת מע"מ כדין. על המבקש    ש"ח  11,400ש"ח בתוספת מע"מ כדין וכן בשכר טרחת הבורר בסך  

 לשלם סכומים כאמור תוך שלושים יום ממתן החלטתי זו. 

 

 2020בנובמבר,  30ניתנה היום, 
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