
 1 11-19/20תיק בוררות                                      המוסד לבוררות ולגישור של 

 2 בפני הבורר תגר עמיאל, עו"ד                             כדורגל בישראלההתאחדות ל

 3 

 4 

 5 ןמטיברא ימלש :התובע

 6 ע"י ב"כ עוה"ד איל יפה                         

 7 תל אביב , 25רחוב דובנוב 

 8 

 9 –נגד  -

 10 

 11 ד ודשא טרופס תדוגא :תהנתבע

 12 ע"י ב"כ עוה"ד אוהד כהן 

 13 הרצליה פיתוח, 2רחוב השונית 

 14 

 15 ת וררוב קספ

 16 תרומת ,תחא הנועל ,14.11.18 םויב םכסהב ורשקתה - 'א הגילב תקחשמה – הצובקהו ןקחשה .1

 17 .וטנ ח"ש  000,571 לש ללוכ םוכס

 18 ,וטנ ח"ש 210,39 לש ךסב 91/81 תנועל ורכש תרתי תלבקל העיבת ןקחשה שיגה 91.7.01 םויב .2

 19  ר תע ןכ .ח"ש 000,51 ךסב ינוממ אל קזנ ןיגב יוציפ םולשתו הנועה  לכל תוינויסנפ תושרפה

 20 . רכש ישולת ול ןתי ל הצובקה בויחל ןקחשה

 21 – יתעיבק יפ לע – שגוה אוהו הצובקה תשקבל (םיימעפ) החדנ הנגה בתכ תשגה דעומה .3

 22פריסה של שכר   דרהסלהגיעו הקבוצה והשחקן  1926.2. םויב יכ הנעט הצובקה .ריהצתב

 23לפריסת התשלומים לכל שחקני הקבוצה(. על פי הסדר   .190115.ת מהלך כולל השחקן )במסגר

 24שחקן שיקים לביצוע התשלומים )כמפורט בטבלה  יתנו לונסו התשלומים עד ליום זה נפר

 25 שהציגה הקבוצה(.  

 26  ר תייש רדסהל ע יגהל ת וסנל םתנווכבש םי דדצה וע ידוה וב טפשמ םד ק ם ייקתה 81.8.41 םויב .4

 27לאור העדרו של מר חג'ג' מהארץ, נחוצה להם אורכה כדי לנסות   ךא , תיטופיש הערכהב ךרוצה

 28  ת ע יבקל השקב ן קחשה שיגה  91.9.5 םויב . תונעטה לש ן פוגל ןויד ךרע נ א ל מצות האפשרויות.ל

 29 םויל םידדצה תש קבל החדנ ךא 91.9.11  ם ויל תויארה תעימשל עבק נ קיתהו תוחכוהל קיתה

 30  ת שקבל לטוב או הו ןו ידה םייקל עייתסה א ל הז  דעומב םג ,םידדצה כ "ב ילדחמ בקע .91.9.51

 31 .םידדצה כ"ב

 32 ןכש הטלחה הנתינ אל וז השקבב ךא תוחכוהב ןויד םויקל השקב ןקחשה שיגה 91.01.03 םויב .5

 33 השקב ןקחשה שיגה 02.1.22 םויב .קיתב ןוידה תליחתב יתוותהש םיללכה יפ לע השגוה אל

 34 ל ע יתרוה 02.2.42 םוימ יתטלחהב .הנוכנה הרודצורפב םעפהו – תוחכוה ןויד םויקל תפסונ

 35 ינש י"ע תישאר תודע יריהצת תשגה לעו 00:11 העש 02.2.32 ןושאר  םויב תוחכוה ןויד םויק
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 1 דמוע הצובקה בוח תרתי יכ ןעט ובו תישאר תודע ריהצת ןקחשה שיגה 02.2.2 םויב .םידדצה

 2   .היסנפל תושרפה ןיגב ח "ש 057,81 לש ךסו רכש ןי גב ח"ש 215,03 לש ךס לע

 3  ם ו יב .02.2.91 םו יל דע ןכ ת ושעל תוכז הל  ה נתינש ף א ,המעטמ רי הצת השיג ה אל הצובקה .6

 4 ן ויד דעומ ותואב ול עובק ןכש ןוידה תוחדל שקוב ובו ליימ הצובקה כ"ב חלש 02.2.02 ישימח

 5  ת ייחדל תושקב תש גה ךרדל רשאב 91.9.51 ם וימ יתטלחהל הצובקה כ"ב י תנפה .רחא תוררוב

 6 ם ייתעשכ ,02.2.32 םויב .השגוה וב דעומב תשגומ השקבה עודמ טרפל ךרוצה תוברל ,דעומ

 7 ה שגוה אל השקבה עודמ טריפ הצובקה כ"בש ילבמ ,המכסהב היחד תשקב השגוה ,ןוידה ינפל

 8 ר מול אלש ,ןוידה ברע שממ השגוה אלא ,02.2.32 -ב ןוידה םויק לע הטלחהה רחאל רצק ןמז

 9 םידדצה כ"בש ר חאל םייקתה אל 91.9.51 םוימ ןוידה םגש רחאל ט רפב ,תאז ;ןוידה רקובב

 10 ן וידה לש ורקובב תאז םג) ןוידל עיגהל םדיב הלעי אל יכ תרמגומ הדבוע ינפב יתוא ודימעה

 11 א לש הדבועה רואל ,ץקה תא תוחדל הצובקה לש ןויסנ ןוידה תייחדל השקבב יתיאר .(זאד

 12  . ןקחשה תונעטל ת ידגנ הדמע  הגיצה אל הצ ובקה ה שעמלו תישאר תו דע ריהצת הדי לע שגוה

 13  , ן קחשה רכש או למ תא ם לשל התובחב הצ ובקה הרפכ אל התנגה בת כב ה ליחתכלמ יכ ןייוצי

 14  א ל ו הז דעומ ףלח שמ אליממ .91.01.51 םו יל דע המכסהב סרפנ בוחה ש התיה הדיחיה התנעטו

 15  ת ודע ריהצת תשג ה-יאמ .תמלושמ-יתלבה הרתיב תבייח הצובקהש ירה – בוחה אולמ םלוש

 16 ה לוע ,תמלושמ-ית לבה הרתיה הבוג ןיינעל ןקחשה תנעט תא רותסיש הצובקה םעטמ תישאר

 17 .הז  םוכסב הצובקה תאדוה

 18 ת שקב תלבקל םייוכיסהש יתרבסש ךכב בשחתהבו ליעל םירבטצמה םימעטהמ ,ךכיפל

 19  ם ג  ומ כ ,ןוידה דע ומ תייחד ל השקבה תא יתיחד , םישולק תוררובה  ת עיקפ רבד ב  הצובקה

 20   .יתטלחה תובקעב ה שגוהש ףסונ ןויעל השקב

 21 . 02.2.32 םויב ךרענש ןו ידל הבצייתה אל הצובקה

 22  ךילהה תקיחמל ה שקב הצובקה השיגה [תו חכוהה דעומ תעיבק רחא ל ךומסב] 30.1.20 םויב .7

 23  ' וט ףיעסב רומאה  ל ע ךמתסהל השקיב הצ ובקה .תוררובה קספ ןתמ ל דע ומה רבע יכ הנעטב

 24 :ןמקל דכ עבוק רשא ,("'וט ףיעס " :ןלהל) 1968 – ח"כשת  ,תוררובה קוחל תפסותל

 25שלושה חדשים מהיום שהתחיל  תוך על הבורר לתת את פסק הבוררות 

 26-ך, או שנדרש להתחיל לדון בו על ידי הודעה בכתב של בעללדון בסכסו

 27פה י הבורר להאריך את התקוהמוקדם יותר, אולם רשא ידין, הכל לפ

 28 עד לשלושה חדשים נוספים.

 29  : ה עיבתה תשגה םויב ה ליחתמכ תוררובה  קספ ן תמל הפוקתה בש חל ש י ,הצובקה תנעטל

 30 ט רפל הצובקל יתרוהש ירה הז ןורחא ןיינעל .חקן הגיב לבקשה והקבוצה השיבהשה .91.7.01

 31 ה יה אלש ךכ ,04:71 העשב קר טוריפה שיגהל הרחב הצובקה .02.2.02 םויל דע התבושת תא

 32 .ןוידה  ינפל הטלחהה ןתיל קפיס

 33  . הל רתעהל םוקמ  ןיאש הנקסמ ללכל יתע גה ,הצובקה תשקבב רומ אה תא יתלקשש רחאל .8

 34  י ד כ – םתורבטצהב  ה מכו המכ תחא לע – םהמ דחא ל כב ידש ,יקו מינ תא  תיצמתב טרפא

 35 : השקבה תייחדל איבהל
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 1  ן ונקת וניהש "ירוטוטטסה םכסה"ה יפ  לע  תכרענה תוררוב לע לח  'ו ט ףיעס םא יניעב קפס .8.1

 2 :ןמקלדכ עבו ק הז ןונקתל (א)8 ףיעס ,ןכ א .רושיגו תוררוב דסומה

 3 

 4הוראות  הבורר לא יהיה כפוף לדיני הראיות וסדרי הדין המקובלים. 

 5  וכלליו שבתוספת לחוק יחולו על הבוררות  1968-חוק הבוררות, תשכ"ח

 6אחדות ונספחיהם, וכל מסמך והבורר יפסוק על פי הוראות תקנוני ההת

 7ו הנושא אינו מוסדר  קום בל, במ. על אף האמור לעיהנערך על פיו

 8 בתקנונים כאמור, יפסוק הבורר על פי הדין המהותי.

 9 

 10  ה ז דסומ ינפב  ת ולהנתמה תויוררוב יבג ל ת ושרדנה תומאתההמ ק לחש ינ מוד ,תאז םע דחי

 11 אל ררובכ ןהכמ ינאש םינשה 52 ךלהמב ידכב אלש הארנ ;הז ףיעס לש הלחה-יא וניה

 12  ע ב ונ רבדה ן יא יכ ה מוד ;(םירחא םירר וב ינפב א ל םג יתעידי בטי מלו) י נפב הנעטה התלעוה

 13 םינוידה אליממשו וז הלבגהל שרדהל םוקמ ןיאש םתנבהמ אלא םידדצה תורובמ

 14  ה פ וקתה תא בצוק 'וט ףיעסש ,םיררוב ה תניחבמ תוחפל) תירשפ אה תוריהמב םימייקתמ

 15 אלש הריזגב רבודמהש ללגב אל הז ףיעסל ונשרדנ אל ,יתנבהל .(םדי לע תוררוב קספ ןתמל

 16 י כלהמ לע ךרוצל אלש דיבכהלו התולעהל םעט ןיאש הלבגהב אלא הב דומעל ןתינ

 17  םעבטמ םירי המ ם ניה רושיגו תוררובל  ד סומב תוררובה יכלהמש  ם ושמ אקווד .תוררובה

 18 השענ ךכו ,העיבתה תשגה רחאל דבלב םיישדוח תוחכוהל ןויד עבקנ וב ,הז קית הארו)

 19  ם ידדצה ךרו צמ ם ירקמה בורב תעבו נ ם יכילהה תוכשמתהש ךכ ,(םיקיתה תיברמב

 20  ם ימוכיסו תי שאר תו דע יריהצת תנכה ,רקי עב) תיטפשמה תוכרע הל  (םחוכ-יאב השעמלו)

 21 .'וט ףיעסב  העובקה ןמזה תלבגמל םי שרדנ םידדצה ןיא ,(בתכב

 22  א צוי ינאשכ השקבב ןודא ,ןקחשה י" ע הנעטנ אל ו"ט ףיעס ת לוחת-יא תנעטש ןוויכמ

 23 . לח 'וט ףיעסש החנהמ

 24  : יוטיבב בקו נ 'וט ףיעס ?תוררובה קס פ ןתמל הפוקתה תא תו נמל שי ונממ דעומ והמ .8.2

 25 ו א העיבתה תשגה דעומב אקווד רבוד מה ןיאש הארנ ."ךוסכסב  ןודל ליחתה וב דעומה"

 26 תועמשמ לעב  ,תוררובה ךלהמב רחא עוראב אלא ,ררובל ת וררובה תרבעה דעומב

 27  ת א הפוקתה ןיינמב  תונמל ןיאש םירומ  ףיעסה תילכת ןהו "ןודל"  יו טיבה ןה :תיביטנסבוס

 28 .םי דדצה תונעט וינפב וחטשנ  םרטו הרוקה יבועל סנכנ  םרט ררובה וב ןמזה קרפ

 29 רבודמה ןיאו ,קספה ןתמ בכעי אלש ,ררובה תא שיחהל תדעונה הלבגמב רבודמה :קודו

 30  ר ב עמ ךראת א ל תוררובה תפוקתש 'וט ף יעסב עבקנ אל :תוררובה תפוקת ךרוא לע הלבגמב

 31 ן וידה תליחתמ םישדוח 3/6 תוררוב קספ ןתיל שיש רמאנ אלא ,התשגהמ םישדוח 3/6 -ל

 32 . םידדצה תונעטב

 33 ררבתהל ולחה םרט הז דעומב ךא ,14.8.19 םויב טפשמ-םדק רומאכ ךרענ ינפבש קיתב

 34  ת ו נעטה תונחב נש ילבמ רדסהל עיגהלו ת וסנל ופידעה םידדצה :או ה ךופהנ ,םידדצה תונעט
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 1 ויה וב דעומה  ,23.2.20 םויב קר לחה - 'וט ףיעס ןיינעל – קיתב  ןוידה ,ןכ םא .תוידדהה

 2 . (דבלב עבותה וא) םיד דצה ידע רקחהל םירומא

 3 תוגהנתהב תוארל ןתינ יכ המוד :העיבתה תשגה דעוממ הפוקתה תונמל שיש חיננו .8.3

 4  ה לבגהה אלל תורר ובה ךילה תוכראתהל  המ יכסמש ימכ – התשק ב ת שגהל דע – הצובקה

 5  תליחתמ םי שדוח  3 ףולח איה הנושא רה ן מזה תנחת יכ רוכזל  ש י .'וט ףיעסב הבוקנה

 6  ר חאל ךומסב  עידוה א ל הצובקה .10.10.19 םוי ר מוא הווה ,(הצ וב קה תדמעכ) תוררובה

 7 ה שולשב הפו קתה תכראה לע ררובה ת טלחהב ךרוצ שיש וא הע קפ תוררובה יכ הז דעומ

 8 ם ג) ןקחשה עידוה תע ,30.10.19 -ה רחאל ךומסב ךכ הגהנ אל ףא הצובקה .םיפסונ םישדוח

 9  ם ו יב יכ רוכז ל םג שי . תוחכוה ןויד ם ייקל שקבמ אוהש (התו אנ-אלה הרודצורפב םא

 10 ה גייסש ילבמ ,הצובקה הפתוש התיה הל השקב רואל תוחכוהה ןויד םייקתה אל 15.9.19

 11   .'וט ףיעס תולבג מ תרגסמב ןתני תוררובה  קספש ךכל התמכסה תא

 12  ' וט ףיעסב רו מאל רבעמ תוררובה תוכר אתהל המיכסהש ימכ הצ ובקה תא תוארל שי ךכב

 13 .ךמתס הל ןקחשה היה לוכי וילע  הזכ גצמ הרצי תוחפל וא

 14 ת וררובה יכ הנעטה תא תולעהל תיאכז התיה הצובקה םא םג :ביבח אל ךא ,ןורחא ינפלו .8.4

 15  ו נ יה וז תוכז ב הצו בקה התשעש שומיש הש י רה – ו ז העיבקמ ינ א קוחר ר ומאכו – העקפ

 16  ד גנכ הנגה תו נעט ן יא הצובקל ,וניארש י פכ .ינוציק בל םות רסוחב ו י נסיסכת ,לוספ שומיש

 17 א יה ,רבכמ הז הפלח התפוקתש הסירפל הנעט ךא בוחב הליחתכלמ התדוה איה :העיבתה

 18 ה שקיב אלו) ןקחשה רוקחל ידכ ןוידל הבצייתה אל ,תישאר תודע ריהצת השיגה אל

 19 רכזנל יאכז ונניא ןקחשה עודמ ןועטל ןוידה רחאל השקיב אל ףאו (דעומ דועבמ ותייחד

 20 – תוררובה תליחתמ הנשמ הלעמל הרבע יכ הצובקה תונעט ףרח – וז ףא וז אל .וריהצתב

 21 דבלב םישדוח העבשכ ופלח – הטרפל השקבתהש רחאל הנממ הב הרזח הצובקהש הנעט

 22  ד בלב שדוח רמוא ה ווה ,('וט ףיעסל י טנוולרה ד עומה הז ןכא ם א)  העיבתה תשגה זאמ

 23 רחאל וז הנעט השבכ הצובקה ;'וט ףיעס יפ לע תירשפאה תכראומה הפוקתל רבעמ

 24 ת אבה ירדס ועבקנש רחאל קר התוא התלעהו ,30.10.19 םויב ןוידה שדחל שקיב ןקחשהש

 25   .תוחכוהב ןוידהו תויארה

 26  הלחה הצובק ה ט פשמה-םדק רחאל ,ה צ ובקהו ןקחשה ינועיטמ ה לועש יפכ ; וז ףא וז אל

 27 מ"ומה ,השעמל .ןקחשה םע מ"ומ תלהנמ איהש ךות – ןיפיט ןיפיט – הבוח םולשתב

 28 וב הז םירבד בצמב .ורפוהש תוחטבה ,ןקחשה םע שגפהל 'ג'גח רמ תחטבהב הצמתה

 29  ם דקל רהממ א ל ןקחשה ךכ לשבו (תא ז םישוע אל ךא) "ותיא ובשיש" ןקחשל חטבומ

 30 ; הנממ ענמהל היה בטומש הנעט הניה תוררובה קספ ןתמל דעומה ףלחש הנעטה ,תוררובה

 31  תא הצובקה ה לעמ דב עידבש ךכב יד ך א ,שא רמ ןנכותמ ךלהמ ב רבודמה י כ עבקא אל

 32 .סחנפכ רכש  תשקבמו ירמיז השעמ הש וע :רמאנ ךכ לעו ,הנעטה

 33 ירה - טפשמ יכילה הניינעש תוכזב תוברל – תוכזב ינוציק הכ בל םות רסוחב שמתשמש ימ

 34 .וז תוכז  ול הנקמש דעסל יאכז ונניא  אוהו ,לספנ הז שומישש
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 1  ו נניא רבדה ; העיבתה ינפמ הנגה ןיא הצ ובקל ,רומאכ :ןיד תוויע הצובקל םרגנ אל ,ןורחאו .8.5

 2 טושפה םעטהמ אלא ,'וט ףיעסב עובקל רבעמ (תילמינימה) "ןוידה תוכשמתה"מ עבונ

 3 ת לבקתמ התי ה ול ,הלא תוביסנב .ןקח שה ידי לע םינעטנה םי מוכסה תא הבח איהש

 4  ( א )19 ףיעסב רומאכ) הפוקתה ךיראהל ידכ טפשמה תיבל הנפומ ה יה ןקחשה ול וא השקבה

 5  ה י ה רבדהש ירה ,(תכראומ התיה הפוק תה ןיינעה תוביסנבש חינ הל ןתינו ,תוררובה קוחל

 6  ה י ה אוה ,ןקח שה תנעטכ ירה ,העיבתה  תקחמנ התיה םא .אקוו ד ןקחשל ןיד תוויע םרוג

 7 לבקתמ היה ךכו הנגה התיה אל הצובקלו רושיגו תוררובל דסומב תידייימ התוא שיגמו בש

 8 קספ תמדקה םאה .תועובש העברא השולש דועב ,הז קיתב ןתינש תוררוב קספ ותוא

 9 . אלש יאדו ,יתנבהל ?הצ ובקה יפלכ ןיד תוויע הניה  הזכ ןמז קרפב תוררובה

 10  רדעהבו תנעטנה ה סירפה תפוקת רבכ הל הפ לחו בוחה םויקב התדוה הצובקהש רחאל ,ןכ םא .9

 11  ת ושרפהה ביכרו ר כשה ביכר ןיינעל ןקחשה  ת עיבת תא לבקל שי ,בו חה תרתי יבגל תוננוגתה

 12  ך ס  לע קזנה םוכ ס תא דימעמ ינירה ,םיינו ממ א לה םיקזנה ןיינעל .( דיבעמה קלח) תוינויסנפה

 13 עורפל הבוריסו ויפלכ הצובקה תולהנתה יבגל ןקחשה תונעטב בשחתהב ,תאז ;ח"ש 000,6 לש

 14 .תקולחמב יו נש אל רומאכש בוחה תא

 15 חלק האופרטיבי ה

 16בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין   ,נטו בגין שכר ש"ח  215,03 הקבוצה תשלם לשחקן סך של .10

 17 ועד לתשלום בפועל. .19615.ום החל מי

 18ם האמור לשחקן  ן תשלום הסכו בגיהקבוצה תישא ותגלם את כל תשלומי החובה החלים 

 19 ידים על כך. ותמציא לשחקן את כל המסמכים המע

 20שות הפנסיוניות וכן סך נטו של  ש"ח כחלף ההפר 057,81לשחקן סך נטו של  כן תשלם הקבוצה .11

 21גמת נפש. לסכומים אלה יתווספו הפרשי ועו םיינוממ-יתלב ש"ח בגין פיצוי על נזקים 0006,

 22 תשלום בפועל.ועד פסק זה ועד להצמדה וריבית כדין החל ממ

 23  0006,של הוצאות הבוררות וכן סך  כהחזר ש"ח 005,2 בנוסף, הקבוצה תשלם לשחקן סך של .12

 24רך דין. שני הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין ש"ח בתוספת מע"מ כשכר טרחת עו

 25 זה ועד לתשלום בפועל. החל ממועד פסק

 26 . 02.3.5יום למו עד ללעיל ישו 21 -ו 11 ,01 הסכומים הנקובים בסעיפים .13

 27  ר חא ךמסמ לכ ןכ ו ו תקסעה ןיגב רכשה ישו לת ל כ תא ןקחשל הצובקה  א יצמת 02.3.5 םויל דע .14

 28 . הז קספ יפ לע םימולשתל  רשקב הבוחה ימולשתל תו שרפהלו םימולשתל עגונה

 29 לם כדלקמן: ש"ח בתוספת מע"מ ישו 008,4שכר טרחת הבורר בסך של  .15

 30 דון. ישולם מהפיק -"מ ש"ח בתוספת מע 750סך של  -

 31  –על ידי הקבוצה. היה והשחקן ישא בסכום זה ישולם  -מע"מ ש"ח בתוספת  050,4סך של  -

 32, שאם לא כן ישא 02.3.5 תשיב לו הקבוצה את הסכום האמור עד ליום -כולו או חלקו 

 33 זה ועד לתשלום בפועל. בוררות -ן החל ממועד פסקהפרשי הצמדה וריבית כדי 

 34 

 35 . 25.2.20 ,םויה ןתינ



6 

 

 
_________________________ 1 

 2 תגר עמיאל, עו"ד                                                                         

 3 בורר                    


