
 1 91/81-92תיק בוררות                           של ולגישור המוסד לבוררות 

 2 תגר עמיאל, עו"דבפני הבורר                             ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3 

 4 

 5 

 6  דהאן שלומי :בעוהת

 7 אוהד כהןעוה"ד ע"י ב"כ                         

 8 , 2רחוב השונית 

 9 הרצליה פיתוח

 10 

 11 

 12 –נגד  -

 13 

 14 מועדון ספורט צעירי טייבה :תתבענה

 15 עוה"ד אלדד אהרוניע"י ב"כ 

 16 , 3שדרות חן 

 17 רחובות

 18 

 19 

 20 תוררוב קספ

 21 

 22 אובמ

 23 תרומת הנועה םותל דע ותקסעהל ,הצובקה םע 30.10.18 םויב רשקתה רשא ןמאמ וניה עבותה .1

 24 הצובקה התיה תורשקתהה דעומב .(םישדוח השימחל) שדוחל וטנ ח"ש 5,000 לש ישדוח רכש

 25 .'ב הגילב ןורחאה ינפלה םוקמב

 26 רמ :הצובקה ילהנממ םיינשו עבותה ודעונ ,81.21.41 םויב הצובקל דעויש קחשמה ינפל ךומסב .2

 27 רדח דיל ידדצ רדחב ,הצובקה להנמ ,אשרף חאג יחיא רמו הצובקה ר"וי ,אלסתאר דעב רבא'ג

 28 לע ,השעמלו הצובקה ןמאלו ףיסוהל ובוריס לע עידוה ,הז רדחמ ןמאמה אצי רהמ יד .השבלהה

 29 םותל דע ורכש תרתי תא עבת ןמאמה .הצובקה ןמאל ןמאמה רזח אל זא ינמ .ותורטפתה

 30 .ח"ש 10,000 לש ךסב שפנ תמגוע רובע יוציפ ןכו וטנ ח"ש 24,000 לש ךסב הנועה

 31 רעושה םע קחשמה תא חותפל הצובקה ילהנמ י"ע שרדנ 14.12.18 -ה םויב ,ןמאמה תנעטל .3

 32 ופרטצה הל – וז השירד .יניב טבצניק ,ןושארה רעושה םע חותפל התייה ותנווכבש דועב ינשה

 33 ,תויעוצקמה ויתוטלחהב הרוסא תוברעתה התוויה – םהילע דומענ רשא םיפסונ םיעורא ינש

 34 הנידש תורטפתה ,רטפתהל אלא הרירב לכ ול הרתונ אל .ותוא הליפשהו ןמאמכ ודמעמב העגפ

 35 .םירוטיפ ןידכ

 36 .ליעל םירכזנה הילהנמ ודיעה הצובקה םעטמ .קינצבט ביני רמו ומצע אוה דיעה ןמאמה םעטמ .4
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 1  םידדצה תונעטב הערכהו ןויד

 2 :ןמאמה ריכזה םתוא םירחא םיעורא יתשל סחייתא ,14.12.18 -ה יעוראל תוסחייתה ינפל .5

 3 רבודמה ,ןמאמה תנעטל :ןמאמה תמכסה אלל ,הליבלב השמו רעס רפע םינקחשה ינש רורחש 5.1

 4 ,הזמ תוחפ אלו הצובקב עגפ הצובקה ר"וי י"ע םרורחשש ,הצובקה וקזיחש חתפמ ינקחש ינשב

 5 חיכוהל לטנה תא םירה יכ יתאצמ אלו ,הז אשונב ןמאמה תויאר תא יתנחב .יעוצקמה ודמעמב

 6 אל ךא ,הצובקה תא ןמאמה ןמיא הב הפוקתב וררחוש םינקחשה ינש יכ תקולחמ ןיא .וז הנעט

 7 ,אלסתאר תודע) ןמאמה תמכסה אלל השענ רבדהש חכוה אלו םרורחש תוביסנ בטיה וררבתה

 8 .(ספדומה לוקוטורפל 32 – 29 'מע הצובקה ר"וי

 9 רפכ לעופה דגנ קחשמה ךלהמב ,םינקחש ינש ףתשל ןמאמה לע הצובקה ר"וי י"ע ץחל תלעפה 5.2

 10 םיקיפסמ ןיכומית האצמ אל עבותה לש וז הנעט םג :81.21.11 םויב םייקתהש ,אעאוש םסאק

 11 הזיא עבותה טריפ אל ,תישארה תודעה ריהצתבו העיבתה בתכב :ינפב ואבוהש תויארב

 12 רשיא ,רעושכ קחשמ ותואב קחישש ,קינצבט ביני ,ומעטמ דעה .ףתשל שקבתה םינקחש

 13 עמש אלש רבתסה ותודע ךשמהב ךא ,עיציהו לספסה ןוויכמ םיחוכיו עמש יכ הליחתב ותודעב

 14 ןעט אל ןמאמה ףאו) ופילחהל הנווכל לספסב תושחרתהה תא סחיי ,ןפוא לכבו ערא המ קוידב

 15 .(טלקומה לוקוטורפל 5 -ו 4 'מע) (תאז

 16 תויעוצקמה ויתוטלחהב הצובקה ילהנמ תוברעתהמ ןמאמה לש וששח יכ המוד ,תאז םע דחי .6

 17 ינפל םיימוי םוי עבד אלסתאר ג'אבר רמ הצובקה ר"וי םע דעונ ןכש אווש ששח היה אל

 18 םיסחיב תולובג תייצח לע וינפב עירתהו [81.21.41 םויב םייקתהש] ןגד תיב לעופה םע קחשמה

 19 .הלהנהה ידיקפתל ןמאמה ידיקפת ןיבש

 20 טילחה ןמאמה ,תויארהמ הלועש יפכ :81.21.41 םויב םייקתהש קחשמה ינפלש םיעוראל רשא .7

 21 שבל ףא ןורחאה .[ןמאמה םעטמ דעה) קינצבט ביני - רעושה תוהימ תוברל ,הצובקה בכרה לע

 22 חאג יחיאו אלסתאר ה"ה ושקיב השבלהה רדחל ןמאמה תסינכ ינפל ךומסב .רעושה ידמ תא

 23 ועידוה הצובקה ילהנמ .השבלהה רדחל דומצה ,דרפנ רדחב ןמאמה םע חחושל [הצובקה ילהנמ]

 24 :אלסתאר רמ לש ונושלבו ,קחשמה תא חתפיש רעושכ ףילחמה רעושה תא ביכרהל וילע יכ ןמאמל

 25 היהש – קחשמה ספוטב בתכנ םרט הז דעומב ."... הילדם את יאמרנו לו שיש" [הצובקה ר"וי]

 26 עובקל הצובקה ילהנמ תוכמס יבגל חוכיו חתפתה .חתופה רעושה היהי ימ – הצובקה ר"וי ידיב

 27 ונניא אוהש רורבש ךות רדחהמ ןמאמה אצי ,הנבה הגשוה אלש רחאלו קחשמה רעוש תא

 28 הצובקה להנמ םג הארנה לככו ןמאמל ונפ םינקחש רפסמ .הצובקה ןמאל ךישמהל ןווכתמ

 29  .ותטלחה הניש אל ןמאמה ךא  ,ןמאלו בושל וב וריצפהו

 30 ותסינכ ינפלש םיעשתה הקדב ןמאמה םע הצובקה ילהנמ ינש תודעוויה :התוללכב היצאוטיסה

 31 תדמעב קחשי ימ הלאשה תאלעה ,קחשמה ינפל הנורחאה הנכהה תארקל השבלהה רדחל

 32 רבודמה ןיאש ךכ לע םיעיבצמ ,רעושה םש תא ספוטב אלימ םרט ר"ויהש הדבועהו רעושה

 33 ביתכהל שארמ םאותמ ןויסנב אלא ,(םתסרגכ) ןמאמל עיצהל ונווכתה הצובקה ילהנמש הצעב

 34 ,קפס ךכב היה םא .יעוצקמה ותעד לוקיש יפ לע ודי לע עבקנש חתופה רעושה יוניש תא ןמאמל

 35 ,השבלהה רדחל סנכנ היחי גאח רמ :ןכמ רחאל הצובקה ר"וי תוגהנתה רואל רסומ הז ירה

 36 .שבלש ןושארה רעושה ידגב תא ריסהל קינצבט רעושל הרוהו םינקחשה תמישר תא אירקה
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 1 תוטלחהב הצובקה ילהנמ תוברעתה תנצחה לש דואמ הרורב וק תייצח אוה הז השעמ

 2 הצובקה ילהנמ תשירד תא תוחדל ךירצ היה ןמאמהש דיגת םא םג :ןמאמ לש תויעוצקמ

 3 ראשי רדחב היהש המ תניחבב) רדחהמ תאצל אל ךא ,םייניע ששב התשענש רעושה יונישל

 4 ךכמ הלועש הרימאהו םינקחשה ינפב ןמאמה תטלחה לוטיב לש יבמופה השעמהש ירה ,(רדחב

 5 העיגפ תעגופ ,הצובקה לגס תא םיעבוקש הלא םה םהמ ימ וא הצובקה ילהנמ ךליאו התעמ יכ

 6 יפ לע לעופ היהו רעושה תפלחהמ ענמנ אלסתאר רמ היה ול .ןמאמה לש ודמעמב הכיפה-יתלב

 7 רוזחל ובוריסו ןמאמה תוגהנתה םאה לוקשל םוקמ היה ,(קינצבט רעושה) ןמאמה לש ותטלחה

 8 ליפשמה דמעמב וזח םלוכ םינקחשהשמ .קדצומ היה (ללכב וא קחשמ ותואב) הצובקה ןמאל

 9 ר"וי לש תילכת תגוצתב רבודמה יכ רורבש ךות ,וידגב ףילחהל קינצבט רעושה שרדנ וב

 10 ילהנמ יכ תיבמופ העד תעבומו רעושה היהי ימ טילחמש הז - ןמאמה אלו – אוה יכ הצובקה

 11 תיטירקה הסמה תמייקתמ  ,הצובקה לגס תעיבק תא ןמאמה ידיב םיריאשמ םניא הצובקה

 12 .הצובקהמ ותוקתנתה תא הקידצמש ותוכמסבו ןמאמה תימדתב הרומח העיגפ לש

 13 ןיא .דמעמה תרמוחמ התיחפמ הנניא  'ב הגילב ןמאל יאשרה ןמאמ הצובקה ר"וי לש ותויה .8

 14 ברעתמ הצובקה ר"ויכ ודיקפתבש ימב אלא ,םינמאמ ןיב תויעוצקמ תועד תפלחהב רבודמה

 15 תובישחה רואל טרפב) ונממ םיבושח םיטעמש אשונב ,ןמאמה לש תיעוצקמ הטלחה ךפוהו

 16 .(רעושה דיקפת לש תדחוימה

 17 ותואמצע ול הבושח יכ הצובקה ילהנמל ריהבה םכסהה תמיתחל םדוק דוע יכ דיעה ןמאמה .9

 18 אלסתאר רמ (טלקומה לוקוטורפל 9 'מע) וילוקישב םתוברעתהל םיכסי אל יכו תיעוצקמה

 19 ולקש תע ,תאז רוכזל םיכירצ ויה הצובקה ילהנמ .(טלקומה לוקוטורפל 32 'מע) תאז רשיא

 20 אל ןמאמהש דעצב רבודמה יכ ןיבהלו ןודנה קחשמב רעושכ ביכרהל ימ תא ןמאמל תורוהל

 21 .ומיע םילשי

 22וליו המקצועיים שיקמקובל שאין מקום להתערב ב" :יתבתכ 69 – 14/15 'סמ תוררוב קיתב .10

 23גורם נחשב ל , כשהוא"כזה ראה וקדש"ת בבחינכמעט של מאמן והחלטותיו מכובדות, 

 24 םירבדה .".שיתוף שחקן-, לרבות לגבי שיתוף/איקצועייםים המאוטונומי במכלול ההיבט

 25 תמיש ןיב רוחבל הכירצ הצובק תלהנה .וניינעל םג םיפי םה ךא ,רחא רשקהב ובתכנ םנמוא

 26 ךרדב הכילה .וירוטיפ ןיבל ,תויעוצקמה תוטלחהב אלמ שפוח ןתמו ןמאמה ידיב תוכשומה

 27 וילע תופכל הסנמו ןמאמה לש תויעוצקמה ויתוטלחה תא תדבכמ הנניא הלהנהה הב – עצמאה

 28 וחוכ .(ךכל םיכסמ ןמאמה םא אלא) תירשפא הנניא ,ודיקפתב ותוא הריאשמ ךא היתועד תא

 29 יא ,תוחפה לכל וא – יוביגהמ םג עבונ וינקחש לומ לא ותוגיהנמו ותוכמס ,ןמאמה לש

 30 וינקחשל ןמאמ ןיבש םיסחיה םקרמ .תויעוצקמה ויתוטלחהב הצובקה תלהנה – תוברעתה

 31 תעיבקב ,קר אל ךא ,טרפב) ולש תיעוצקמה הטירוטואב הצובקה תלהנה לש העיגפו ןידע וניה

 32  .וינקחש יניעב יטנוולר-יתלבל ןמאמה ךופהל הלולע (וקחשיש םינקחשה

 33 :ןמקלדכ עבקנ 1970-ק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אוחל 6 ףיעסב .11

 34 

 35אדם סביר לא היה יח לגביה שנהפרה שניתן לה -"הפרה יסודית" 

 36  .את ההפרה ותוצאותיה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש
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 1 

 2 ריבס ןמאמו םידדצה ןיבש םכסהה לש ושרושל הדרי ליעל טרופמכ הצובקה ילהנמ תוברעתה

 3 ול רובשת"ו תויעוצקמה ויתוטלחהב ברעתת הצובקהש רבס ול הצובק םע רשקתמ היה אל

 4 לטבל ןמאמה היה יאשר ,הצובקה י"ע םכסהה לש תידוסי הרפה לש  הלא תוביסנב ."תוגיהנמ

 5 היהש םימוכסה הבוגב ,םכסהה לוטיב ןיגב יוציפ עיגמ ןמאמל .הצובקה ןיבל וניב םכסהה תא

 6  .םכסהה רפוה אל ול הצובקהמ לבקל לוכי

 7 היהי אוה הנועה ףוס ינפל ןמאמה ררחשת הצובקה םא יכ עבקנ םכסהל 5 ףיעסב יכ ןייוצי

 8 ךא ןמאמה הרטיפ אל םנמוא הצובקה ונינפלש הרקמב .הנועה םותל דע ורכשל יאכז

 9 תניינועמ הנניא הצובקה יכ ןמאמל העדוהכ הומכ הצובקה בכרהב הטובה תוברעתהה

 10  .ויתורישב

 11 אל וימוכיסב .ןיטינומב העיגפו שפנ תמגוע ןיגב ח"ש 10,000 לש ךס עבת עבותה ,רומאכ .12

 12 .ותוחדל שי ןכלו (ורוכזיא דבלמ) הז העיבת ביכרל ללכ עבותה סחייתה

 13 

 14 החלק האופרטיבי

 15 ש"ח נטו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום 24,000סך של  מאמןלם לתש קבוצהה .13

 16 ועד לתשלום בפועל. 1.3.19

 17 מאמןתישא ותגלם את כל תשלומי החובה החלים בגין תשלום הסכום האמור ל בוצהקה

 18 על כך.ים המעידים את כל המסמכ מאמןותמציא ל

 19 תא ול בישת ,הוצאות הבוררות כהחזרש"ח  1,800סך של  מאמןתשלם לקבוצה הבנוסף,  .14

 20ע"מ ש"ח בתוספת מ 3,500 לש ךסב אשיתו לולמתהו הטלקהה ןיגב ודי לע םלושש םוכסה

 21הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק  תשולכשכר טרחת עורך דין. ש

 22 בפועל.זה ועד לתשלום 

 23 .10.10.19ום לעיל ישולמו עד לי 14 -ו 13הסכומים הנקובים בסעיפים  .15

 24 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן: 4,000טרחת הבורר בסך של  שכר .16

 25 מהפיקדון. ישולם -בתוספת מע"מ ש"ח  750סך של  -

 26 – ישא בסכום זה מןמאהיה וה .קבוצהישולם על ידי ה -ש"ח בתוספת מע"מ  3,250 לסך ש -

 27א כן ישאם לא , ש10.10.19עד ליום  ששילםאת הסכום  קבוצהתשיב לו ה -חלקו  כולו או

 28 בוררות זה ועד לתשלום בפועל.-הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק

 29 

 30 .2019 רבמטפסב 25ניתן היום, 

   31 

                                                                      _________________________ 32 

 33 תגר עמיאל, עו"ד                                                                         

 34 בורר                   


