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 5 -------------- :התובע

 6 ----------- ע"י ב"כ עוה"ד

 7 -------------- 'חרמ

------------- 8 

 9 -  גדנ -

 10 

 11 ------------------- :תעבתהנ

 12 ----------------ע"י ב"כ עוה"ד   

 13 ,   ---------------- רחוב

----------------- 14 

 15 

 16 

 17 2 'סמ  יקל ח  תורר וב קס פ

 18 ת וגילה  יתשב  תובר  םינש  קחיש  ר שא  ,הרישע  הרירק  לעב  ל גרודכ  ןקחש  וניה  עבותה .1

 19 . תירצייושה הגילב תמיי וסמ הפוקת ףאו תוריכבה

 20 .לעה  תגילל הצובקה הליפעה וז  הנוע םויסב .'א הגילב 20/21 תנועב הקחיש הצובקה .2

 21   .תחא הנועל ופקות ש םכסהב ןקחשהו הצובק ה ורשקתה 20.6.20 םויב .3

 22 יאכז  ןקחשה  םכסהל  2.1.1  ףיעס  יפ  לע  ."הרומתה"  :תרתוכה  תא  אשונ  םכסהל  2  ףיעס .4

 23  .2021 לי רפא ללוכ דעו 2020 טסוגוא  םישדוחה ןיגב ,וטנ ח"ש  10,000 לש תורוכשמ 9 -ל

 24  א ל  הז  ףיע סב  .ח"ש  50,000  לש  ךסב   הילע  קנעמל  2.2.1  ףיעס   יפ  לע  ןקחשה  יאכז  ןכ

 25  ף יעסב  םי מוכסה  לכ"  י כ  עבוק  8.1  ף יעס  ךא  ,וטור ב  וא  וטנ  םו כסב  ר בודמה  םא  ןייוצמ

 26 . "(תרחא ןייוצ םהב  םיפיעס טעמל) וטורב ימ וכס םניה ליעל הרומתה

 27  ח פסנ  םת חנ  ,הנורוק  ת פיגמ  לש  ת ויו רשפא  תוכלשה  בקעו  םכסה ה  תמיתח  דמעמב .5

 28 : ןמקלדכ עבקנ וב ,םכסהל

 29  :1 ףיעסב -

 30 תייהשה  וא/ו  תוליעפ  תקספ ה  לע  עידות  לגרודכל  תודחאתהה  וב  הרקמ  לכב

 31 ןמ ז  ך שמל  ,קשמב  יאופר  בצמ  וא/ ו  ןוילע  חכ  לשב   ת אז  ,הצובקה  תוליעפ

 32 הרזחל  דע  ןקחשה  תרוכשמ   תא  םלשל  לדחת  הצובקה  תוליעפה  תייהשה

 33 ן מז  לכב  ,יפוס  ןפואב  תוליעפה  םויס  לש  הרקמב  .אלמו  ןיקת  ןפואב  תוליעפל
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 1  א לל  תורשקתהה  םויס  הו והת  לגרודכל  תודחאתהה  תעדוה  ,םכסהה  תפוקתב

 2 " .המעטמ ימ וא/ו הצ ובקה םעטמ יפסכ יוציפ

 3  :2 ףיעסב -

 4 15.7.20  םויל  דע  לבקי  יכ  םכסוה  המיתחה  דמעמב  יכ  תאזב  ריהצמ  ןקחשה

 5 ה מיתח  י מד  15.12.20  -ה  םויב  ף סונבו  ח"ש  100,000  לש  ך סב  המיתח  ימד

 6 תו ליעפה  ת נש  לכל  םיסור פה  ח "ש  130,000  לכה  ךס  , ח"ש  30,000  ךסב

 7 . (םכסהב שארמ  ועבקנש רכשה ישדוח תקו לחל המאתהב) התומלשב

 8 ה ביס  לכמ  חתפת  אל  םיקחשמה  תנועו  הדימב  יכ  ןייוצי  קפס  לכ  רסה  ןעמל

 9 קל חה  תא  בישהל  בייחתמ  ןקחשה  הנמז  םרט  קספו ת  וא/ו  רצוקת  וא/ו  איהש

 10 ו א  (תוליעפ  המייקתה  אל  םהב  םישדוח  םתוא  ןיגב)  המיתחה  ימד  לש  יסחיה

 11 ןיגב  םייסחיה  המיתחה  י מד  יפסכ  תא  ותרוכשממ   זזקל  תוכזה  הצובקלש

 12 .תוליעפ המייקתה  אל םהב םישדוח םתוא

 13 ה פוקתל  ת"לחל  ו אצוה/ואצי  הצובק ה  ינקחש ו  ןירועישלו  ןיגו רסל  ה להנתה  20/21  תנוע .6

 14 דעו  22.9.20  םוימ  ,2020  טסוגוא  שד וח  לכ  :ןלהל  טרופמכ  ,םישדוח  העברא  לש  תללוכ

 15  .31.1.21ל דעו  6.1.21 םוימו 30.11.20-ל

 16 ןובשח  לע  ח"ש  100,000  לש  ךס  :ןמ קלדכ  וטנ  ח"ש  136,000  ל ש  ללוכ  ךס  םלוש  ןקחשל .7

 17  ח "ש  7,500  , רבמטפס  שדוחל  ח"ש  7,500  : רכשכ  ח"ש  35,000  לש  ך סו  המיתח  קנעמ

 18 שדוחל  ח"ש  10,000    ,(ןידה  תרושמ  םינפל  ,הצובקה  תנעטל)  הינשה  ת"לחה  תפוקתל

 19 .ראורבפ  שדוחל ח"ש 10,000  -ו רא וני שדוחל 2,500 ,רבמצד

 20 .רכש ישו לת ואצוה אל הינשה ת"לח ה תפוקת רובע ח"ש 7,500 לש רומאה םוכסה ןיגב

 21  ם ינוש  םי מוכס  םו לשת  לע  דמעו  הצ ובקל  ו חוכ  אב  תועצמאב  עבותה  ה נפ  24.5.21  םויב .8

 22 .הז קיתבש העי בתה השגה ,ותיינפל הבוגת  הלבקתה אלשמ .ןקחשל

 23  45,000  ל ש  ךס  , םיקנעמו  רכש  ןיגב   ו טנ  ח"ש  110,000  לש  ךס   ןקח שה  עבות  ותעיבתב .9

 24 א ל  ,היסנפה  בישחת  טעמל  .ת"ש  33,750  לש  ךסב  היסנפל  תושרפה  ןכו  יוציפכ  ח"ש

 25  ת וינויד  ת ולק תל  םרגש  ר בד  ,ודי  ל ע  םיעבת נה  םימוכסה  תא   ותעיבת ב  ןקחשה  טריפ

 26 .תורתוימ

 27 ם יעבתנ ה  םימוכסה  לש  רדוסמ  טו ריפ  תלבקל  בר  ץמאמ  שרד נש  רחאלו  ןוידה  ידכ  ךות

 28 :ןלהל טרופמכ  ,ןקחשה לש העיבתה תולי ע וררבתה ,םבושיח ךרדו

 29 וטנ ח"ש 30,000     ה מיתח קנעמ תרתי -

 30 וטנ ח"ש 50,000      הילע קנעמ -

 31 וטנ ח"ש 30,000 2021 יאמו לירפא ,ץרמ ם ישדוח רובע רכש םולשת -

 32 ח"ש 33,750     ת וינויסנפ תושרפה -

 33 ח"ש 30,000     ן קחשה יוזיב ןיגב יוציפ -

 34 ר כש תנלה ןיגב יוציפ -
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 1ש"ח, מתוכם   47,639של    ללוכ  ךסב  ןקחשל  בוחב  התדוה  ובו  הנגה  בתכ  השיגה  הצובקה .10

 2 םלשל  הת ובחב  התדוה  הצובקה  :ש"ח ברוטו  27,639ש"ח נטו וסך של    20,000סך של  

 3 ך א  ,(וטורב  םוכסב)  המיתחה  קנעמ  תא  ןכו  2021  לירפאו  ץרמ  םישדוחה  רובע  רכש

 4 ר ובע  םלוש  התנעטלש  קלח  ותוא  ,המיתחה  קנעממ  קלח  הל  בישהל  ןקחשה  לעש  הנעט

 5 ה מלישש הנעטו  2021  יאמ  שדוח  רו בע  ם לשל  התובחב  הצובקה   הרפכ  ן כ  .ת"לחה  ישדוח

 6 .תוינוי סנפה תושרפהה אולמ תא

 7  .התדוה  םהב םימוכס לע יקלח תו ררוב קספ 11.7.21 םויב ן תינ הצובקה תאדוה רואל .11

 8 בתכ  ןכו)   הבושת  בתכ  שיגה  ןקחש ה  :םידדצה  תונעט  לש  רוריב  ךרענ  ךכל  ךשמהב .12

 9 ם ייפסכה  היבישחת  טוריפ  השיגה  הצובקהו  (הבושתה  בתכל  המלשהו  ןקותמ  הבושת

 10 . תוחכוהל קיתה עבקנ  ןכמ רחאל .רכשה ישולתו

 11------------  רמו  התומעה  ר"וי  ,----------------  'בג  .ןקחשה  םע טמ  ודיעה  ויבאו  ןקחשה .13

 12 .המ עטמ ודיעה התומעה לש  יעוצקמה להנמה ,-------

 13  םויב)  בי שה  ן קחשהו  הצובקה  ןכ מ  ר חאל  ,ןקחשה  תישאר   : בתכב  ומכיס  םידדצה

5.10.21). 14 

 15 

 16 םידד צה תונעטב הערכהו ןויד

 17 

 18 וניגב סמה תובח ו והבוג – המיתחה קנעמ

 19 ל ש  ךסב  ללוכ  המיתח  קנעמל  יאכז  ןקחשה  ,םכסהל  חפסנל  2  ף יעס  יפ  לע  ,ליעל  טרופמכ .14

 20 ם ידדצהמ  דחא  לכ  :וטנ  וא  וטורב  םוכסב  רבודמ  םאה  חפסנב  ןייוצמ  אל  .ח"ש  130,000

 21 יכ  הדבועה   רואל  הרקמ  לעב  יכ  תנ עוט  הצובקה  ,ףסונב  .ול  החונה  הנעטה  תא  ןעוט

 22  איה  הנורו ק  ת פיגמ  לשב  םישדוח  הע בר א  לש  תללוכ  הפוקתל  ה תבשוה  הצובקה  תוליעפ

 23 ח"ש  14,444  לש  ךס  יפל)  ח"ש  52,361  לש  ךס  לע  ודימעהלו  קנעמה  תיחפהל  תיאכז

 24 תא  ללוש   ןקחשה  .(הז  םוכסמ  תיצ חמ  יפל  וניה  בישחתה  2021  ראוני  ןיגבשכ  ,שדוחל

 25 .קנעמה  תתחפהל הצובקה תוכז

 26 ; ןמוזמב  ח "ש  100,000  לש  ךסב  ,קנ עמה  לש  ןושארה  וקלח  ןק חשל  םלוש  יכ  קלוח  ןיא .15

 27 יכמסמב  ו מששש  ,התומעה  דעו  רבח )  -----------------  רמ  י"ע   ן קחשל  רבעוה  הז  םוכס

 28  .(---------------------------- :התומעה

 29 הצובקה  ;ו טנ  וא  וטורב  םולשתב  רבו דמ  םאה  ןייוצמ  אל  םכסה ל  חפסנב  :וטורב  וא  וטנ .16

 30 השוע  התי ה  בוט  .וטורב  םוכסב  רבודמה  יכ  תנעוטו  םכסהל   8.1  ףיעס  לע  תכמתסמ

 31 :יתנק סמ תא טרפא .וז הנעטמ  תענמנ התיה םא הצובקה

ל"  יכ  רמאנ  םכסהל  8.1  ףיעסב - מתייחס  לעיל (ה)הינו  התמורה  בסעיף   32סכומים 

 33 חפסנ בש  ה מיתחה  קנעמ  םוכס  ל ע  לח  ה ז  ףיעס  יכ  רמאנ   אל  , רמוא  הווה  "רומאכ

 34 ל ע  ףיעסה  תונשרפ  תבחרה  .הז  ףיעס  לע  ךמתסהל  הלוכי  אל   הצובקה  ךכיפל  .םכסהל
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 1 ן דועמ  ןפואב  חסונש  ,"ךמסמה  ח סנמ  דגנכ  תונשרפ"  לש  לל כל  דוגינב  תדמוע  חפסנה

 2 –  ג"לש ת  ,(יללכ  קלח)  םיזוחה  קוחל  (1ב)25  ףיעסב  יעמשמ   דח  תוחפ  אל  לבא  רתוי

 3חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב "  :1973

 4 ."תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו

 5 ה צובקהשכ  ,ןמוזמב  רומאכ  םלוש  (ח"ש  100,000  ךסב)  קנעמה  לש  ןושארה  קלחה -

 6 , ןמוז מב  הזכ  םוכס  םולשתש  המ וד  .םויה  דע  הז  םולשת  ןי גב  רכש  שולת  האיצומ  אל

 7 א ל  םא   :וטנב  וניה  הז  םוכסש  ו ניה  םידדצה  ןיב  םוכיסהש   ךכ  לע  דיעמ  ,ומצעלשכ

 8 תויושרל  אלא  ןקחשל  הריבעמ   אלו  רכש  שולת  הקיפנמ  התיה  הצובקה  ,ךכ

 9   .הז םוכס ןיגב הבוחה  ימולשת תא תויטנוולרה

 10 ן ושלב  ,םיקפסמ  םניא  הז  וטורב  םוכסב  רבודמה  עודמ  ----------  'בג  לש  הירבסה

 11 היה  ה תודעב  התשעש  םשורה  .תלבקתמ  הנניא  התוממת יה  ;הטעמהבש  הטעמה

 12 ם ימעפל  דע  תוגהנתהש  ימצע  תא  יתרהזהש  רחאל  תאז  עבוק  ינאו  ,דואמ  יתייעב

 13 ע ו גפל  אלש  ידכ  .גלפומ  ןרקשכ  גהנתהל  לולע  תמא  רבודש   דעש  ךכ  ,עתעתל  הלוכי

 14 לש)  ה לילשהו  הלאשה  ינמיסש  ,התודעמ  טטצא  אל  ,ליעל  ר ומאל  רבעמ  --------  'בגב

 15   .םהב םיעובט (םתונוכנ

 16 ק וסעל   י ל  אל  ;םילילפב  תלבוג  ה צובקה  י"ע  רכש  שולת  תק פנה-יא  יכ  ןעוט  ןקחשה

 17 י כ  רוריבב  הלוע  ------  'בג  "ירבסה"מו  הצובקה  תולהנתהמ  יכ  דיגא  ךא  ,ךכב

 18 ד עומב   אל  ,ה ז  םולשת  ןיגב  רכש  שולת  א יצוהל  -  רקיעו  ללכ   –  ה נווכתה  אל  הצובקה

 19 ה נשמ  הלעמל  (,-----פי אחת )!( מגירסאותיה של גב'  ל)  תעכ  אלו  הז  םוכס  םלוש  וב

 20  .םלושש רחאל

 21 רשא  המעטמ  דע  תאבה-יא  הצובקה  תבוחל  ףוקזל  שי  יכ  ותנעטב  ןקחשה  קדוצ -

 22 ת ו יושרל  ךכ  לע  חוויד  שיגהל  ילבמ  (הובג  הכ  דועו)  םולשת  םלשל  ןתינ  דציכ  ריבסי

 23 לקשמ  הל  שי   ללכב  םא)  -----  'בג   ת ודע  תונימאב  עגופ  רבדה   .ימואלה  חוטיבלו  סמה

 24 . ןקחשה תסרג ת א קזחמו (והשלכ יתייאר

כי   ,רומאכ  :קנעמהמ  קלח   קר  ןקחשל  עיגמ  םאה .17 העובדה  לאור  כי  סוברת   25 הקבוצה 

 26לא היתה פעילות עקב יציאה לחל"ת, הרי שאינה מחוייבת   ר בטצמב  ם ישדוח  4  ךשמב

מענק   שראינו,לשלם  כפי  הקבוצה:  של  זו  טענה  לקבל  אין  זו.  תקופה  בגין   27 חתימה 

 28  ה רוציק  או  (ב)פתיחת העונה  -אי  (א) התנאים השוללים את הזכות למענק חתימה הינם  

 29למען הסר כל ספק יצויין כי "  :חפס נל  2  ףיעסל  הינשה  הקספב   עובקכ  ,סיומה-אי  וא  (ג)

ו/ שהיא  סיבה  מכל  תפתח  לא  המשחקים  ועונת  טרם  במידה  תופסק  ו/או  תקוצר   30או 

אלה    תשולש מ  ד חא  א ל  ףא  ."זמנה  31 תופוקתב ש  א וה  ע ראש  המ.  םהתקייתנאים 

 32 ו ז כ  תושח רתה  .הנורוקה  תפיגמ  בק ע  םיקחשמ  ומייקתה  אל  הנועה  ךלהמב  תומייוסמ

 33 ו תונשרפמ   בייחתמ  ך כו  חפסנה  ןו של  תעבוק  ךכ  .קנעמל  ת וכזה  ת א  תללוש  הנניא

 34 ק לח  ותוא   ןיגב  קר  קנעמל  יאכז  ןק חשה  ,המלש  הנוע  תמייק תמ  אל  םא  :תיתילכתה
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 1 ם א  ,םלו או  .(ותוכז  ירמגל  תללשנ  ,הליחתה  אל  הנועה  םאו)  הנועה  המייקתה  וב  יסחי

 2 אולמל  יאכז  ןקחשה  –  ןיגורסל  תוליעפ  תופוקתב  םא  םג  –  הת ומלשב  תמייקתמ  הנועה

 3  .קנעמה

שנער  –בנספח   חולק  הקבוצהשאין  ע"י  לציין    -  ך  הקבוצה  לנכון  מצאה  בגין לא   4כי 

במה תקופות  או  למענק תקופה  הזכות  תשלל  משחקים  מתקיימים  לא  בה  העונה   5לך 

תנאים   לו  ולהוסיף  בדיעבד  ההסכם  לשכתב  רשאית  איננה  שהקבוצה  מכאן,   6חתימה; 

 7 שלא נכללו בו מלכתחילה.  

זכאי למלוא מענק החתימה .18 לו   .וטנ  ח"ש  130,000  לש  ךסב  ,לפיכך, השחקן   8מששולם 

 9 , ףסונב  . וט נ  ש"ח  30,000, על הקבוצה לשלם היתרה בסך של  וטנ  ש"ח  100,000של    סך

 10 ר ומאכש  ח"ש  100,000  ךסב  וטנ  ק נעמה  ם וכס  תא  םלגמה  רכש  ש ולת  איצוהל  הילע

 11  .הז םול יג ןיגב הבוחה ימולשת או למב תאשלו ןקחשל םלוש

 12 

 13 וטו רב וא וטנ :הילעה קנעמ

 14 םניה  םי דדצה  ןיב  תועדה  יקוליח  . הילע  קנעמ  עיגמ  ןקחשל  יכ  תרשאמ  הצובקה  רומאכ .19

 15 .הצובקה  תונעט  תא  לבקל  שי  הז  ןיינעב  יכ  המוד  .וטורב  וא  וטנ  םוכסב  רבודמ  םאה

 16 ן וויכל  ףכ ה  הטמ  רבכ  הז  רבדו  ,וט נ  וא  וטורב  םוכסב  רבודמ   םאה  םשרנ  אל  םכסהב

 17 םוכסב  רבודמה  יכ  שרופמב  עבקנ  (ישדוחה  רכשה)  לעמ  דחא  ףיעסבשכ  טרפבו  ,"וטורב"

 18 ם ניה  הרומתה  ימוכס  ,תרחא  רמאנ  אל  םאש  עבוק  םכסהל  8  ףיעס  ,ףסונב  .וטנ

 19 .וילע  המי תחה  ינפל  ותוא  ארק  אל  יכו  ךורא  םכסהב  רבודמש  ןעט  ןקחשה  ."וטורב"ב

 20 קיתו  ןקח שב  רבודמה  ;ומצע  לע  אל א  ןילהל  ול  ןיא  ,םכסהה  ארק  אל  ןקחשה  ןכא  םא

 21  , דיעמ  ןקח שה  תא  יעמושב  יתמשר תהש  יפכ  .תוצובק  םע  ת ויורשקתהב  ןויסנ  ברו

 22 םוכס  יכ  ןיבהלו  (דחוימב  ךורא  ונני אש)  םכסהה  לע  רובעל  ותלוכיבו  וחוכב  היה  טלחהב

 23 ." וטורב" וניה הילעה קנעמ

 24---------------  יגיצ נ"  םע  שארמ  ומכ וס  םכסהה  י אנת  יכ  וריהצ תל  4  ף יעסב  ןעט  ןקחשה .20

 25  ר מ  לש  ות וברועמ  ת א  המ  תדימב  ןת ימ  ו תודעב  .-----------  רמ   תא  ד יעה  אל  ןקחשה  ."

 26 תונכתיה  ת א  קר  ןוחבל  ודיקפתש  ךוותמכ  שמישש  ןעטו  ם ייפסכה  םיטרפב  הבהו

 27 ןאכמ  .םכסהה  לע  המיתחה  דמעמב  םכוס  ומצע  קנעמה  .םידדצה  ןיבש  תורשקתהה

 28    .ןקחשה תסרג תניח ב לע עיפשהל ידכ ------------- רמ תדעה-יאב ןיאש

 29 .ו טורב םוכסכ םלתשהל רומ א המיתחה קנעמ ,ךכיפל .21

 30 

 31 1202 לירפא ו ץרמ םישדוח ןיגב רכש

 32 . הלא  םישדוח  ןיגב  ח"ש  20,000  לש  ךס  ןקחשל  םלשל  התובחב  הדומ  הצובקה  ,רומאכ .22

 33 תרגסמב  ןובשחב   ותחקל  שיו  יק לחה  ת וררובה  קספ  תר גסמב   קספנ  הז  םוכס

 34 . םידדצה ןיב תונבשחתהה



6 

 

 

 1 1202 יאמ שדוח ןיגב רכש

 2 אל  ןקחשה  .2021  לירפא  –  2020  טס וגוא  םישדוחה  רובע  םלוש י  רכשה  יכ  עבוק  םכסהה .23

 3 ש דוח  רו בע  םולשת  לבקל  רומא  או ה  יכ  הצובקה  ןיבל  וניב  םכ וס  יכ  העיבתה  בתכב  ןייצ

 4 . טרופמב  אל  תאז  ם גו  ,ןקחשה  ריה צתבו  ה בושתה  בתכב  קר   הלע  ר בדה  .2021  יאמ

 5 ל ע  הצובק ה  ןיבל  וניב  ךמסמ  םייק  יכ  הסריג  הנושארל  ןקחשה   הלעה  תידגנה  ותריקחב

 6 ת וליעפ  ר דעה  בקע  ,תאז  .יאמ  דע  ר במטפסמ  הניהש  ךכ  ,הטס וה  םולשתה  תפוקת  ויפ

 7   .טסוגוא שדוחב

 8 ק חשמ  ק ר  היהו  הנמאתה  אל  הצו בקה  יאמ  שדוחב  ,הצובקה   ידע  תויודעמ  הלעש  יפכ .24

 9 ה ת יילע  ת א  החיטבה  הצובקה  .םי ריעצ  םינקחש  ופתוש  וב   ,שדוחה  תליחתב  ,דחא

 10  ד יחיה  קח שמב  יעוצ קמ  ןיינע  הל  ה יה  אל  ן כלו  ,לירפא  שדו חב  ר בכ  תימואלה  הגילל

 11 ו קחשי  םא  יכ  םינקחשל  החטבה  התיה  יכ  הדיעה  -----------  'בג  .יאמ  שדוחב  קחושש

 12 . הז שדוח ןיגב א למ רכש םהל םלושי ,שדו ח יצחל רבעמ יאמ שדוחב

 13 ת ובייחתה   י בגל  ןקחשה  לש  תחתפ תמ  השובכ  הסרג  וניינפ ל  ;םירבדה  תא  יתלקש .25

 14  ש רופמב  ע בתנ  אל  ר בדה  עודמ  רבס ה  ןתינ   אלשכ  ,2021  יאמ   ר כשב  תאשל  הצובקה

 15 ה פוקתל  ר בעמ  םלשל  המיכסמ  הנניא   הצובקה  יכ  ררבוהש  רחא ל  ,עודמו  העיבתה  בתכב

 16 ריהצתבו  הבושתה   יבתכב  "יאמ  שדו ח  י בגל  םכסה/ךמסמה  תס ריג"  ה בתכנ  אל  ,תיזוחה

 17 שדוחב  ןמ אתה  אלו  קחיש  אל  ןקחש הש  ךכב  בשחתהבו  הלא  תוביסנב  .תישארה  תודעה

 18 . הז ביכרב ותעיבת  תא לבקל ןיאש ירה ,יאמ

 19 

 20 ת"לחה  תפוקתב הצובקה תובח

 21 ת "לחה תפוקת ןיגב יכ ותנעט םשו הפ התלע ,ןקחשה תונעט תא ןייפאש לפרעהמ קלחכ .26

 22 םלשל  הצובקה  לע  –  (ןקחשה  תנעטל)  הצובקה  הנמאתה  וב  רבמבונ  שדוח  ןיגב  טרפבו  –

 23 .ת"לח  ימ דכ  ימואל  חוטיבל  דסומהמ  לביקש  ח"ש  15,400  לש   ךס  יוכינב  ,אלמ  רכש  ול

 24 ןיידע  ןקחשה  םא  ,םלואו  .התוא  חנזש  הארנו  ,וימוכיסב  וז  הנעט  לע  רזח  אל  ןקחשה

 25 ן קחשהש  הניה  ת"לחל  האיציה  תועמשמ  :התוחדל  םוקמ  הי הש  ירה  ,וז  הנעטב  זחוא

 26 ת וליעפל  בש  אוהו  םייתסה  ת"לחה  יכ  רובס  אוה  םא  .ת"לחה  תפוקתב  ורכש  לע  רתוומ

 27  ה עדוה  הנ תינ  א לשמ  ;ימואל  חוטיבל   דסומל  ך כ  לע  עידוהל  ויל ע  ה יה  ,הצובקה  תרגסמב

 28 ה צובקה  ןיבל  ו ניב  דיבעמ-דבוע  יסח י  תייע שהב  ןקחשה  לש  ה אדוה  ךכב   שיש  ירה  ,וזכ

 29 ח"ש  7,500  לש  וטנ  ךס  ול  םלוש  יכ  רשיא  ןקחשהו  הנעט  הצובקה  ,ףסונב  .וז  הפוקתב

 30  ת וליעפ  ן יגב  ןקחשה   תוצפל  ידכ  ה ז  ם וכסב  ידש  יאדוובש  ךכ  , ת"לחה  תפוקת  ןיגב

 31  . רבמבונ שדוחב םינומיאה

 32 י מולשת  אולמ  תא  םלגלו  ,הז  םוכס   ןיגב  רכש  שולת  איצוהל  הצובקה  לע  ,תאז  םע  דחי .27

 33 .ןקחשל ח"ש  7,500 לש ךסב וטנ רכש  םולשתמ םיעבונה הבוחה

 34 
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 1 ת וינויסנפ תושרפה

 2 , הצובקה   תנעטל   .תוילאיצוס  תושר פה  םלשל   הצובקה  תובח  תלאשב  םיקולח  םידדצה .28

 3 ק ר  תוילאיצוס  תושרפה  ול  תועיגמ  ךכיפלו  ,הליעפ  הפוק  לע  רושיא  גיצה  אל  ןקחשה

 4 ןקחשה היה םכסהה ישדוח תעשת  ךותמש ןוויכמ .הצובקב הד ובע ישדוח 6 םויס רחאל

 5 . םישדוחה תשש לש םומי נימה תפוקת האלמתה אל ש ירה ,ת"לח ישדוח 4 -ב

 6 אל  ךא  ,ה ליעפ  הפוק  ול  שי  הדובעה   תלחתה  דעומב  יכ  הצובקל  רמא  ,ןקחשה  תנעטל

 7   .םימוכיסה תשגה דעו מל דע ,ךכ לע ךמסמ גיצה

 8  ת ודעמ  ;הנ גהה  בתכ  תשגה  ןמל  קר פה  לע  ה דמע  הליעפ  הי סנפ  ת פוק  םויק  תלאש .29

 9  ף א ו  ,תאז   ףרח  . ותקסעה  תפוקת  ך להמב  דוע  ו נממ  שרדנ  רב דה  יכ  ה לוע  ףא  ןקחשה

 10 תא  תובג ל  ןקחשה  ןוכנל  אצמ  אל  ,ןוידה  ךלהמב  םימעפ  לש  בר  רפסמ  הלעו  רזח  רבדהש

 11  ל ע   רושיא   לבקל  י שעמ  י שוק  לכ  ןיא   ,הפוק  ו ל  ש י  םאש  רורבש כ)  בתכב  ך מסמב  ותנעט

 12 י וארכ  אל ש  תגהונ  הצובקה  יכ  ןועט ל  שקעתהו  רזח  ןקחשה  .(תחטבמה  הרבחהמ  ךכ

 13 ףרוצ  אל  רושיאה  .הזכ  רושיא  גיצהל  טושפ  םוקמב  ,בתכב  רושיא  תשקבמ  איהשכ

 14  ר דעה  ןיי נע  הלע  ן קחשה  תריקחב  .ת וחכוהה  ד עומל  אבוה  אלו   תי שארה  תודעה  ריהצתל

 15 ל ע  היאר  גיצהל  תורשפא  ול  ןתניתש  שקיב  אל  ןקחשה  .-------  'בג  תריקחב  ןכו  רושיאה

 16 ךכל  הפרוצש  ילבמ  ,רושיא  ןקחשה  ףריצ  וימוכיסל  .תוחכוהה  בלש  םויס  םרט  ,ךכ

 17  .ךכל םדוק גצ וה אל ךמסמה עודמ רבסה  וא היאר תפסוהל השקב

 18 ר אותמה  רואל  ,הז  ךמסמ  לע  ךמתס הל  ןקחשל  ריתהל  ןיאש  התנעטב  הצובקה  תקדוצ

 19 ת ולהנתה מ  קיסהל  ש י  .שרדנה  יתי יארה  לקש מה  תא  הז  ךמס מל  ןתיל   ןתינ  אל  :ליעל

 20 ה מרוהש  םעפ  לכב  ץרמב  ולצליצש  הרהזאה  ינומעפ  לכל  עמש נ  אל  ידכב  אלש  ןקחשה

 21  .תחטב מ הרבח רושיא גיצהל חר וט אל ןקחשה עודמ הבג

 22 ו תדובע  תליחת  דעומב  יכ  חיכוהל   לטנה  תא  םירה  אל  ןקח שה  יכ  עבוק  ינא  ךכיפל .30

 23  .הליעפ הפו ק ותושרב התיה הצובקב

 24 ה מ  ,ןכ  םאו  תוינויסנפ  תושרפה  ןקחשל  תועיגמ  םאה  ןלהל  ןחבא  ,וז  יתעיבק  רואל

 25 .ןמוכס

 26   :עבקנ "הבוח היסנפ הבחר הה וצ"ל (ו)6 ףיעסב :תוי נויסנפ תושרפהל תואכזה .31

זכ  ... צו העובד יהיה  פי  ולביצוע ההפרשות על   27אי לביטוח הפנסיוני 

 28חודשים מתחילת העבודה   6זה, כמפורט בסעיף ד' לעיל, מיד בתום  

 29  . "תקופת המתנה( –)להלן 

 30 ילבמ  ,הד ובעה  תליחתמ  ףלחש  ןמזה  קרפ  יפל  תעבקנ  הנ תמהה  תפוקת  ,ןכ  םא

 31 , הלחמ  בקע  ןוגכ  ,דיבעמה  תושרל  דמע  אל  דבועה  םהב  תופוקת  וז  הפוקתמ  םיגרחומש

 32   .ב"צויכו (םולשתב  אלש וא םולשתב) השפוח

 33 ךותמש  ך כ  ,הנתמהה  תפוקת  ןיינמ  תא  קיספהל  ידכ  ת"לח ה  תופוקתב  ןיא  ,ךכיפל

 34 . םישדוח 3 ןיגב תוינויסנפ ת ושרפהל ןקחשה יאכז הדו בעה ישדוח תעשת תפוקת
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 1 ע בת  ןקחש ה  :הילעה  קנעמו  המיתח ה  קנעמ  ןיגב  תוינויסנפ  ת ושרפה  שירפהל  שי  םאה .32

 2 ף א  ;יאכז  אוה  םהל  םיקנעמה  ןיגב  םג  תוינויסנפ  תושרפה  עצבל  בייוחת  הצובקה  יכ

 3 .וז השירד ל יטפשמה סיסבה תא טר יפ אל ןקחשה ,שקבתהש

 4 : ןמקלדכ עבקנ ליעלד  הבחרהה וצל (ב)6 ףיעסב

 5שכר העובד    ר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הואהשכ

התקרה  עד  פיטורים,  פיצויי  ובתקנות  בחוק  כמשמעם   6ורכיביו 

 7  . המפורטות בסעיף קטן ג'

 8 : עבוק 1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"גל 13 ףיעס .33

 9שר העבודה באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות, דרך 

המרכיבי את  לסוגים,  או  שיובאו  כלל  הכולל  העבודה  שכר  של   10ם 

 11 . ... ר העבודה לענין פיצויי פיטורים,בחשבון שכ

שרואים ל  ( ב)1  -ו  (א)1  םיפיעס .34 והתפטרות  הפיצויים  )חישוב  פיטורים  פיצויי   12תקנות 

 13   :ןמקלדכ עבוק ,1964 –  אותה כפיטורים(, תשכ"ד

הם: אלה  תקנות  לענין  העבודה  שכר  בחשבון  שיובאו   14   הרכיבים 

יסוד; ותק;  שכר  המחיה;  תוספת  יוקר  משפחה.  תוספת   15  תוספת 

 16 . .... תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית ....

 17  ם יפסונ  םי ביכר  ת לילכ  לע  םהניב  תונתהל   םילוכי  דיבעמו   ד בוע  י כ  ןייצל  רתומל

 18 . הרקתה  םוכס  תא  תולעהל  םג  ו מכ  ,תוינויסנפה  תושרפהה   ךרוצל  רכשה  תרגסמב

 19 .ד בלב תונקתב רומאה לחש  ךכ ,וזכ היינתה ןיא וניינפב ש םידדצה ןיבש םכסהב

ו .35 החתימה  העליה  וא/מענק   20 ת ופסותה  לע  םינמנ  פניאו  דוסי  רכ ש  רדגב  םניא  מענק 

 21 יאכז  אל   ןקחשה  יכ  הצובקה  תדמע  תא  לבקל  שי  ,ךכיפל  .ליעל ד  תונקתב  תויונמה  רכשל

 22 רכשה  ןי גב  קרו  ךא  אלא  ,הילעה  קנעמו  המיתחה  קנעמ  ןיגב  תוילאיצוס  תושרפהל

 23 ו צל  (ג)6  ףיעסבש  ירה  ,תרחא  הנ קסמל  עיגמ  יתייה  םא  ם ג  ,הרקמ  לכב  .ישדוחה

 24 ר כשה  :תוינויסנפ  תושרפה  תועיגמ  אל  הילעמש  רכש  תרקת  העובק  ליעלד  הבחרהה

 25 .קשמב עצוממה

 26  י פכ  ;רכש  ישדוח  3  ןיגב  תוינויסנפ  ת ושרפה  ןקחשל  שירפהל  הצובקה  ל ע  ,ןכ  לע  רשא .36

 27  ו טורב  רכש מ  רז גנ  ח"ש  10,000  לש  וטנ  ר כשה  ,8.7.21  םוימ  הצ ובקה  תעדוהמ  הלועש

 28 ן יגב  ללוכ ה  םוכסהש  ןאכמ  ;(ח"ש  10,551)  קשמב  עצוממה  רכשה  לע  (טעמב)  הלועה

 29 . (12.5% רועישב השרפה ) ח"ש  3,957 לש ךס לע דמ וע תוינויסנפה תושרפהה

 30 

 31 שפנ תמגוע  ,דעומב םולשת-יא ,ערה  ןושל ,ןקחשה יודינ – הצוב קה תולהנתה לשב יוציפ

 32 ו נניא  יכ  הצובקה  ןמאמ  טילחה  2102  ראורבפ  שדוחב  יכ  ק לוח  ןיא  :ןקחשה  יודינ .37

 33 ינומיאב  ןקחשה  לש  ופותיש-יא  ל ע  דמע  ןמאמה  .(ףסונ  ןקחשבו)  ןקחשב  ןיינועמ

 34 ם וקמב  ךא  ,הצובקה  הנמאתה  םהב  םידעומב  ןקחשה  ןמאתה  ךכמ  האצותכו  הצובקה
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 1 ז א  :------  רמב  ןמאמה  תפלחה  םע   םייתסה  ןקחשה  לש  יעוצ קמה  ויודינ  .שרגמב  רחא

 2 . תובר הל םרת ,ותו דעב ------ רמ ירבדלו הצו בקה לגסל ןקחשה רזחוה

 3 : ןקחשה  יפלכ  ה צובקה  לש  הלוספה   הת ולהנתה  יבגל  םילימב  תוברהל  ך רוצ  ןיאש  המוד

 4 ו מוקמ  ל ע  םחלהלו  קחשמ  רשוכ  לע  רומשל  ידכ  ותצובק  ם ע  ןמאתהל  יאכז  ןקחש

 5 ו יתוינכות ב  ונניא  ןקחש  יכ  רובס  ןמ אמה  םא  םג  .הצובקל  םי יופצה  םיקחשמב  ,בכרהב

 6 י רבח  רתי  םע  דחיב  ןקחשה  לש  ונומיא  תא  קיספהל  תיאשר  הצובקה  ןיא  ,תויעוצקמה

 7  יפכ  .יתרב ח  יוד ינ  תשוחת  וזכ  תולהנ תהל   תוולינ  ,רומחה  יעוצק מה קזנל  רבעמ  .הצובקה

 8 דרפומהו  דרפנה  ןומיאל  םימרוגה  –  ותונכ  תא  ךירעהל  שיו  -  ותודעב  ------  רמ  ןייצש

 9 הקדצה  ל כ  התיה  אלש  ןאכמ  .יהשלכ  תיתעמשמ  הליע  אלל  ,דבלב  םייעוצקמ  ויה

 10 .וז תולהנתהל

 11 תוביסנ  יבגל  יכ  םא  –  עבקנ  הפיח  י בכמ  .נ  אריצחובא  ןועמש  54  –  /1615תיק בוררות  ב .38

 12 ,הז  קית  תוביסנ  לע  תורימאה  תלח המ  תיחפהל  ידכ  הז  ינושב   ןיא  ךא  ,מעניינינו  תונוש

 13 :ןמקלדכ

 14 

ש זכותו  אחר,  שחקן  כל  להתכמו  השחקן  של ל  וחובתה   15אמן 

כי   הקבוצה  טענות  את  לקבל  אין  באימוניה.  לשתפו   16הקבוצה 

 17לטופס הסכם   4חובותיה כלפי השחקן מתמצות במפורט בסעיף  

 18השחקנים: תשלום שכר ומתן טיפול רפואי נאות. חובותיה של 

 19הקבוצה רחבות ורבות ובראש וראשונה, לנהוג כפי שכל מעביד 

 20ובר בשחקן מקצועני, אחת  נוהג. כשמד  סביר, הוגן ותם לב היה

השחקן  לאימון  לדאוג  הינה  הקבוצה  של  העיקריות   21מהחובות 

ופציעה   מחלה  לאחר  מקצועי  לכושר  שובו  את  ולאפשר   22בכלל 

רשות   במתן  חובתה  ידי  יוצאת  היא  כי  הקבוצה  טענת   23בפרט. 

מתחייבת  שהיא  תוך  תמורה(  )ללא  קבוצה  לכל  לעבור   24לשחקן 

שכרו,   מלוא  את  מהווהלשלם  השחקן   איננה  מספיק.   25תחליף 

עת   אותו  מחייבת  זו  שהתקשרות  וכפי  הקבוצה  עם   26התקשר 

כך הקבוצה מחויבת  עולה עם האינטרסים של הקבוצה,   27הדבר 

חפצה   היא  אין  אם  גם  בשורותיה,  להתאמן  לשחקן   28לאפשר 

 29 בשירותיו המקצועיים. 

 30 

 31-יא  יכ  עבקנ  הפיח  יבכמ  .נ  ילאירזע   ןח  61  –  51/41  תוררוב  קיתב  ןתינש  תוררובה  קספב

 32 3.9  ףיעס)  הצובקה  ןיבל  ןקחשה  ןיבש  םכסהה  לש  הרפה  הווהמ  םינומיאב  ןקחש  ףותיש

 33 :(קספל
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וע זה  תיק  של  בנסיבותיו  כי  לקבוע  אלא  לי  שהוצא אין  אף   1ל 

באימוני    מסגל מלהשתתף  התובע  של  מניעתו   2הקבוצה, 

 3המועדון ובמקום זאת הכללתו במסגרת נפרדת של    הסדירים של

אישייםאימונ מהווה   ים  וכדור  משחק  אימוני  ללא   4ושטחיים 

קיום של עילה   מצד המועדון  ומשמשת  לב   5ההסכם שלא בתום 

 6צועית של  גרם נזק לקריירה המק  להענקת סעד של פיצויים בגין

 7 התובע.

 8 

 9 ק ית  םג   האר  הצובקה  דצמ  בל  ם ות  רסוח  הווהמ  וזכ  תוג הנתה  יכ  העיבקה  ןיינעל

 10 רתאב  םסרופ  .(קספל  14  ףיעס)  ביבא  לת  לעופה  .נ  בילטוג  ידא  13  –  81/71  תוררוב

 11 : לגרודכל תודחאתהה

https://www.football.org.il/files/18.1.pdf 12 

 13 ת יעוצקמ  העיגפ  ה ווהמ  הצובקה  לש  ם ייתצובקה  הינומיא מ  ן קחש  י ודינ  ,ןכ  םא .39

 14 ל דוג  תא   ףקשמה  םוכסב  יוציפ  ת קיספ  ידי  לע  הנזאל  שיש   ,דואמ  הלודג  תיתרבחו

 15 תולספה  ל ע  רבעב  דמע  לגרודכל  ת ודחאתהה  ל ש  רושיגו  ת וררובל  ד סומה  ;העיגפה

 16 טוקנלמ  ו עתרי  תוצובקש  ךכל  םורגלו  וזכ  תוגהנתה  ינפמ  גייתס הל  שי  ;וזכ  תולהנתהבש

 17 יוציפ  ןקח של  םלשת  הצובקה  יכ  עב וק  ינא  ךכיפל  ;וזכ  תינסרודו  תינעגופ  הלועפ  ךרדב

 18  ה שולש  ל ש  ה פוקתב  רבודמהש  ךכב   יתבשחתה  יכ  ןייצא  ;הז  ביכרב  ח"ש  20,00  הבוגב

 19 . הצובקה תורושל ןקח שה רזח הפוסבש תועובש

 20 לש  תויללכ  תורימא  דבלמ  ,תויואר   ואבוה  אל  העיבתבש  ה ז  ביכר  ןיגב  :ערה  ןושל .40

 21 . התוחדל שיו וז  הנעטב לטנה תא םירהל לי חתה אל ןקחשה .ןקחשה

 22  ה מליש  א ל  הצ ובקה  ,וניארש  יפכ  :שפנ  ת מגוע  ןיגבו  דעומב   ם ולשת-יא  ןיגב  יוציפ .41

 23  ן ה  –  םולשת ב  ה ז  בוכ יע  ןיגב  .יהשלכ  ה קדצה  ה ל  התיהש  ילבמ  ,םידבכנ   םימוכס  ןקחשל

 24 .ח" ש 12,000 לש ךס ןקחשל  קסופ ינא – שפנה תמגוע ט ביהב ןהו ילכלכה טביהב

 25 

 26 י ביטרפואה קלחה

 27 ם רט םתשגה דעומל דע יכ וימוכיסב ןעט ןקחשה .יקלח תוררוב קספ ןתינ 11.7.21 םויב .42

 28 י לבמ  ,הצובקה  לש  תללוכה  תובחה  תא  ןלהל  ןייצא  ,ךכיפל  .יקלחה  תוררובה  קספ  עצוב

 29 –  עצוב  י קלחה  תוררובה  קספ  םא   .יקלחה  תוררובה  קספ ב  קספנש  תא  תיחפהל

 30 ן יינעל  תושרדנה  תומאתהה  תא  ךורעל  םישקבתמ  םידדצה  -  וקלחב  וא  ותומלשב

 31  ן יינעל  הצ ובקה  י די  לע  םייטנוולרה  םיכמסמ ה  תאצמהו  וטורב /וטנ  י בישחת  ,םימוכסה

 32  הלא  םיאש ונבו )  הלא  םיאשונב  תונ בהל  ע יגהל  וחילצי  אל  םי דדצ ה  םא  .רכשה  ישולת

 33 םויל  דע  ןקחשה  הנפ  אל  .ויתוגשהב  ן ודאש  ידכ  ילא  תונפל  יא שר  ןקחשה  היהי  ,(דבלב

 34   .יפוס תוררוב קס פב קיתה רגסי ,15.12.21
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 1 : םיאבה םימוכסה ת א עבותל םלשת הצובקה .43

 2ישא ותגלם הקבוצה ת  ;המי תחה  קנעמ  תמלשה  ןיגב  ,וטנ  ח"ש  30,000  לש  ךס  43.1

ותמציא  לשחקן  האמור  הסכום  תשלום  בגין  החלים  החובה  תשלומי  כל   3את 

 4 . לשחקן את כל המסמכים המעידים על כך

ת  ; הילעה  ק נעמ  ןיגב  וט ורב  ח "ש  50,000  לש  ךס 43.2 כל תשלומי   הכנהקבוצה   5את 

כל  את  לשחקן  ותמציא  לשחקן  האמור  הסכום  תשלום  בגין  החלים   6החובה 

 7 המעידים על כך. המסמכים

 8הקבוצה תישא   ;2021  יאמ  לירפא  םישדוחל  רכשש"ח נטו, בגין    20,000של    ךס 43.3

לשחקן  האמור  הסכום  תשלום  בגין  החלים  החובה  תשלומי  כל  את   9ותגלם 

 10 . ותמציא לשחקן את כל המסמכים המעידים על כך

של   43.4 ליום    3,957סך  עד  סוציאליות;  הפרשות  בגין  ה  7.11.21ש"ח   11שחקן יודיע 

לגולקבו יועבר  האמור  שהסכום  מעוניין  הוא  האם  כספי   ו ב  ףצה   12מופקדים 

לידיו.  ישולם  האמור  שהסכום  מעוניין  שהוא  או  שלו  הפנסיוניות   13ההפרשות 

 14 הקבוצה תפעל על פי הודעת השחקן ובהעדר הודעה, תשלם הסכום לשחקן. 

 15 ;ליעל 41 -ו  39 םיפיעסב רומאכ ,ח"ש 32,000 לש ללוכ ךסב יוציפ 43.5

 16 27  ףיעסב  רומאכ  ,ח"ש  7,500  לש  ךסה  םולשתציא תלוש שכר בגין  ותהקבוצה    ,ףסונב .44

 17 .ןקח של הז םוכסגלם את מלוא תשלומי החובה הנובעים מתשלום תו אשית, וליעל

ל  הצובקה .45 של    ןקחשתשלם  בצירוף   3,500סך  הבוררות  הוצאות  כהחזר  של   ש"ח   18סך 

 19 בתוספת מע"מ כשכר טרחת עורך דין.  ש"ח  15,000

 20 , המאתהב  ,ישולמו/יבוצעו  לעיל  45  -ו  44  ,43  בסעיפים  הנקובים    םיבויחהו  םהסכומי .46

ליום   כדין    ישא  , הז  ד עומ  דע  םלושי  אלשם  סכו  . 15.11.21עד  וריבית  הצמדה   21הפרשי 

 22 .החל ממועד פסק זה ועד לתשלום בפועל

 23 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן:  15,000שכר טרחת הבורר בסך של  .47

 24 ישולם מהפיקדון.  -מע"מ   פתש"ח בתוס 750סך של  -

ש - מע"מ    14,250ל  סך  בתוספת  ה  -ש"ח  ידי  על  וההצובקישולם  היה   25ישא    ן קחש. 

זה   חלקו    –בסכום  או  ה  -כולו  לו  ליום   הצובקתשיב  עד  האמור  הסכום   26את 

פסק  ,15.11.21 וריבית כדין החל ממועד  ישא הפרשי הצמדה  כן  לא   27בוררות -שאם 

 28 זה ועד לתשלום בפועל. 

 29 

 30 . 27.10.21 ,םויה ןתינ  

_ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _ 31 
 32 "ד , עו__ __ __ _ ___                                                                         
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