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 22  ע ב ותה  הי ה  תעבתנה  םע  ותורשקת ה  ברע  .ילארשיה  לגרודכ ב  לע-ןקחש  וניה  עבותה .1

 23 ."ישפוח ןקחש"

בישראלומ  לע  תנמנ ה  הצובק  הניה  תעבתנה .2 והמעוטרים  הוותיקים  הכדורגל   24 .עדוני 

 25 . 18/19 תנועב לעה תגילל הצ ובקה הבש ,תימואלה הגי לב הנש תב הקספה רחאל

 26 הצובקה  י לעב  םיטנוולרה  םינמזב  וי הש  ימ  םניה  5  -  2  םיעבתנ ה  יכ  ןעטנ  העיבתה  בתכב .3

 27 .הצו בקב דיקפת ילעבכ םישמש מו ושמיש ףא םקלח יכו

 28  ינשהו  הקס עה  ם כסה  דחאה  :םימכס ה  י נשב  ןקחשהו  הצובקה   ו רשקתה  29.6.19  םויב .4

 29 . ןקחשה לש תוילכל כהו תויביטרדפה תויכזה  תשיכרל סחייתמה םכסה

 30 יתשל  םירשק תמ  םידדצה  ,םינקחשה  םכסה  ספוטל  חפסנ  הווהמ ה  ,הקסעה  םכסה  יפ  לע .5

כולל של    ןקחשה   הנו שארה  הנועב  .20/21  תנועו  19/20  תנוע  :תונוע  31זכאי לשכר בסכום 

 32 20/21  תנוע ב  ;תחא  לכ  ש"ח  54,400של    ורותמשכ  11  -שאמור השתלם ב  ח"ש  598,400

 33 לש  תורוכש מ  12  -ב  םלתשה  רומאש  ח"ש  594,348  לש  ללוכ  םו כסב  רכשל  ןקחשה  יאכז

 34 יאכז ףסונ ב .(וטנ ח"ש 26,755 ךסב םולשת ףקשמ הז ןורחא םוכס) תחא לכ ח"ש 49,529

 35 הצובקה  .ם מולשתל  םיאנתה  ומייקתה  אלש  קלוח  ןיאש  ,םימ ייוסמ  םיקנעמל  ןקחשה

 36  ו ט נ  שדוחל   ח"ש  12,000  לש  ךסב  ןקח שה  ירוגמ  תואצוה  רזחה  םולשתב  תאשל  הבייחתה

 37 . ודלקן לרכב זה 2רכב מרמה  ולהעמיד לרשות ןכו
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 1 תויוכזה  א ולמ  תא  ןקחשהמ  תשכור  הצובקה  ,תוילכלכה  תויוכז ה  תשיכרל  םכסהה  יפ  לע .6

 2 רשא  ,ח"ש  856,795  לש  ךסל  הרומ תב  ,("ןקחשה  סיטרכ")  תוילכלכהו  תויביטרדפה

 3  ד ח א  לכ  ח "ש  38,945  ל ש  ךסב  םימו לשת  11  , 19/20  תנועב  :ןמ קלדכ   םלתשהל  םירומא

 4זה משקף תשלום בסך  סכום    םג)  דח א  ל כ  35,700  ל ש  ךסב  םי מולשת  12  ,20/21  תנועבו

 5 ןקחשה  הי הי"  םולשתה  דעומבש  הנת ומ  םימולשתהמ  דחא  לכ  םולשת  .ש"ח נטו(  26,755

 6  ה צובקה  ןיב   הקסעה  םכסה  תמיתחל  ף ופכ  הז  םכסה  ."ףקת  םכ סה  תחת  ןודעומב  ןקחש

 7 . ןודעומה ןיבל

 8 יאכז  ןקחש ה  ,תידיתע  הריכמ  לש  הר קמב  ,הקסעה  םכסהל  11.5  ףיעס  יפ  לע  יכ  ןייוצי

 9 . ותשיכר רובע הצובקל םלו שתש הרומתהמ תיצחמל

 10 הצובקה  תויובייחתה  םויקל  םיברע  4  -ו  3  ,2  םיעבתנ  ,הקסעה  םכסהל  11.6  ףיעס  יפ  לע .7

 11 .הז םכסה יפ לע

 12 ה ז  ףיעסב  ןייוצמשכ  ,הקסעה  םכסהל  11.6  ףיעס  יפ  לע  ףסונ  בר ע  וניה  ,ZZZ  רמ  יכ  ןייוצי

 13 ד עש  הדבו עה  רואלו  ךכש  ןוויכמ  .5  ר פסמ  עבתנ  אוה  ,"VVV  תו עצמאב"  תנתינ  ותוברע  יכ

 14 . 5 עבתנ דגנכ העיבתה  תקחמנ ,העיבתה בתכ ןוק ית שקבתה אל הז דעומל

 15 התחפה  יב גל  תומכסהל  ועיגה  םידדצ ה  ;הנורוקה  תפיגמ  הצרפ   19/20  תנוע  םות  תארקל .8

 16 ה לא  תותח פה  ;2020  לירפאו  ץרמ  םישדוחב  ,סיטרכה  ימדבו   ןקחשה  רכשב  50%  לש

 17 ם ידדצה . המאתהב ,"םכסהל ןוקית"ו "םינקחשה ספוטל חפסנל ןוקית" םיכמסמב ונגוע

 18 . הלא תומכסה יפ לע וגהנ

 19 ם ולשתלו  ורכש  םולשתל  םיוותמ  ינש  ול  העיצהו  ןקחשל  הצו בקה  התנפ  ,15.6.20  םויב .9

 20  י נשמ  םיי וסמ  ר ועיש  ץוציק  ותועמ שמש  ד חא  הוותמ  :20/21  תנ ועב  וסיטרכ  רובע

 21  ת פ סותב  ךא   (תויוכזה  תשיכר  םכסהב ו  הקסעה  םכסהב)  םיירוק מה  םיישדוחה  םימוכסה

 22 י נשמ  רתו י   ןותמ  רועישב  ץוציק  ותו עמשמש  עובק  רכש  לש  ינ ש  הוותמו  קנעמו  תוימרפ

 23  .םי קנעמ אלל ךא ,םימוכסה

 24 ה צובקב  ם ירחא  םינקחשל  ועצוהש  יפכ  –  ןקחשל  ועצוה  הלא  םיוותימ  ,הצובקה  תנעטל

 25 תפיגמ  הרציש  םיילכלכה  םיישקה  לע  רבגתהל  ידכ  תאזו  ,םרכש  םתחפהל  םיוותימ

 26 תשיגל  ,תואיצמה  בייוחמ  היה  (סיטרכה  ימדו  רכשה)  ןקחשל  הרומתב  ץוציקה    ;הנורוק

 27  ת ורשפא  הר קמ  לכבו  ירשפא-יתלבל  ך פה  ןקחשה  םע  םימכסה ה  עוציב  ןכש  ,הצובקה

 28 . םתמיתח דעומב םידדצ ה ןיב וילע םכסוהש הממ  ידוסי ןפואב הנוש םעוציב

 29 הקסעה  םכסהל  4  קרפ  יוניש  לע  הע דוה"  :תרתוכה  תא  האשנ   הצובקה  תיינפ  יכ  ןייוצי

 30 ה ינפל  2  ףיעסב  .תויוכזה  תשיכר  םכסה  יונישל  םג  הסחייתה  רומאכש  ףא  ,"20/21  תנועל

 31  ם ניה  20/21  ם יקחשמה  תנועל  ךתקס עה  םכסה  י אנת"  יכ  ןקח של  ה צובקה  העידומ  וז

 32  ."םויקל םינת ינ םניאו םיירשפא יתלב

 33  ה ינפל  תוע משמ  הת יה  אל  רבכ  זאש  ,12.7.20  םויל  דע  הצובקה   תיינפל  ביגה  אל  ןקחשה

 34 ..זאד וחו כ אב תועצמאב התשענש
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 1 ל שב  תוביסנ  יוניש  לע  העדוה"  :ותר תוכש  בתכמב  ןקחשל  הצובקה  התנפ  13.7.20  םויב .10

 2 וז  הינפב  ."שדח  הקסעה  םכסהל  העצהו  20/21  תנועל  הקסעה  םכסה  לוכיס  ,ןוילע  חכ

 3 :ןמקלדכ  ןקחשל הצובקה העידומ

 4 ל כבו  ירשפא  יתלב  אוה  20/21  ת נועל  ךתקסעה  םכס ה  , הנורוקה  רבשמ  לשב .3

 5 רב דהו  ,וניניב  וילע  םכסוהש   הממ  ידוסי  ןפואב  הנוש   ועוציב  תורשפא  הרקמ

 6 י פ  לע  ,20/20  םיקחשמה  תנ ועל  ךתקסעה  םכסה  תא  לכסמה  ןוילע  חכ  הווהמ

 7 .ןידה

 8 ם י נוכנ  ו נא  ,20/21  תנועל  וני ניב  תורשקתהה  ךישמהל   תנמ  ל עו  ,תאז  םע  דחי  .4

 9 ך ס  לע  ,לבקת  םתוא  םימוכס ה  ודמעי  ויפ  לע  ,שדח  ה קסעה  םכסה  ךל  עיצהל

 10 ת נ ועו  הדימבו  ,ךתקסעה  םכסהב  םיבוקנה  םימו כסהמ  40%  -ל  הוושה

 11 י וני ש  לע  ך תיא  ןודל  םינכו מ  ה יהנ  ,הליגרה  התנוכ תמל   רוזחת  םיקחשמה

 12  .הז ץוציקב

 13 13.7.20  םוימ  הצובקה  "תעדוה"  יכ  ןעט  ,הצובקה  תיינפל  ןקחשה  בישה  2.8.20  םויב .11

 14  .ול  םיעיגמה םימולשתה אולמ  ול ומלושיש שרדו םכסהה  לש תידוסי הרפה הווהמ

 15 ם ייפסכ  םידכסו  םייתרהצה  םידעס  םיעבתנ  הב  ,ותעיבת  תא  ןקחשה  שיגה  2.9.20  םויב .12

 16 : ןלהל טרופמכ ,ח"ש 1,996,000 -כ לש ללוכ ךסב

 17 ; הצובקה יקחשמ ו ינומיאל ןקחשה תבשה -

 18 ; הצובקה תורושב קחישש  קחשמב ותעיצפב ,ןקחשל  םלוה יאופר לופיט ןתמ -

 19 ח"ש 65,677    2020 לירפאו ץרמ  םישדוחב ותתחפהל םיכסה  ןקחשהש םוכסה רזחה -

 20 ח"ש  594,348                                                             20/21 ת נועל רכשה אולמ םולשת -

 21 ח"ש 385,560     תויוכזה תרבעה  םכסה יפ לע 20/21 תנועל  םימולשתה אולמ םולשת -

 22 ח"ש 144,000                  (וטנ םוכסב) 20/21 תנוע ןיגב םי רוגמ רובע תואצוה רזחה -

 23  ביכרל רשקב  טריפ אל ןקחשה ;תוריכש ל תוולינ תואצוה םולשת -

 24 .קחמיהל  הז ביכר ןיד ןכלו ,וימוכי סב וילא סחייתה אלו הז

 25 ח"ש  72,000                       20.7.20 םוימ (וטנ) ןקלדו בכר ן יגב תוריכשה ימד םולשת -

 26  תשג הל דעש הפוקתה ןיגב ןה  ,היסנפל תושרפה םולשת -

 27 ;20/21 תנוע םו תל דעו העיבתה תשגהמש  הפוקתה ןיגב ןהו העיבתה

 28 ח"ש 12,750                                                                               ת ויאופר תואצוה רזחה -

 29 ח"ש 500,000                                                ןקחשה יודינו םכ סהה םויק יא ןיגב יוציפ -

 30  ק ר   אלו  , םיעבתנה  םימוכסה  לכל  םיברע  5  דע  2  םיעבתנ  יכ  ן עטנ  העיבתה  בתכב .13

 31 .הקסעה םכסה  חכמ םיעבתנה םימוכסה

 32--  לומ  ךרע נש   ------  קחשמב  לאמש ךרבב  ע צפנ  ןקחשה  יכ  ןעטנ   העיב תה  בתכל  23  ףיעסב .14

 33 ה עיבתה  בתכל  ףרצל  ןקחשה  רחב  ותיא  םירומשה  םימעטמ  .27.6.20  םויב  -------------

 34 ת ודוא  והשלכ  יאופר  ךמסמ  ףרצל  ילבמ  ,ותעיצפ  תא  רקסמה  טנרטניא  רתאב  םוסרפ

 35 .וז העיצפ
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 1  ם ידעסה  י נ שב  ףוחד  ן ויד  םויק  םי יוקי  9.9.20  ם ויב  יכ  ית רוה  , יונימה  תלבק  םע .15

 2  ת יאופר  תע ד  ת ווח  7.9.20  ם ויל  דע  א יצמהל  ן קחשל  יתרוה  ןכ  ;ליעל   ורכזנש  םינושארה

 3 , ןייט  ר"ד   לש  תיאופר  תעד  תווח  ןקחשה  איצמה  ךכל  הבוגתב  .יאופרה  ובצמ  יבגל

 4 ךיראת  אלל  החדנ  ןוידה  ,ךכש  ןוויכמ  .(העיצפה  רחאל  םימי  3)  30.6.20  םויב  הכרענש

 5  יצחו  םיישד וחכ)   יחכונה  יאופרה  ובצ מ  י בגל  תיאופר  תעד  תוו ח  שיגהל  ןקחשל  יתרוהו

 6 ם וימ  היפ  לע  ,פרק  ןנור  ר"ד  לש  תעד  תווח  ןקחשה  שיגה  23.9.20  םויב  .(העיצפה  רחאל

 7  םויל  עבקנ   ןוי דה  ."תולבגה  אלל  הצ ובק ב  האלמ  תוליעפל  רו זחל   רישכ"  וניה  22.9.20

 8 .הבוש ת בתכו הנגה בתכ םייתני ב ושגוהש רחאל ,30.9.20

 9 . (ןלהל  וטרופי  ויאנתש)  םייניב  רדסהל  עיגהל  םידדצה  וחילצה  ימדקמה  ןוידה  ךלהמב .16

 10 ךא  ןקחשה  םע  הרשקתה  םהב  םימכ סהב  הצובקה  תרכהו  תו מכסומה  תודבועה  רואל

 11 םידעומ  ועבקנ  .החדהו  האדוה  ךרד  ל ע  להנתי  קיתה  יכ  עבקנ  ,םהיפ  לע  התובחב  הרפכ

 12 .םיריהצמה  תריקחל ןויד ןכו תישאר ה תודעה יריהצת תשגהל

 13 : ןמקלדכ םניה -  15.10.20 םויב שגוהו םתחנש –  םייניבה רדסה לש וירקיע .17

 14 ;(תורבעה תפו קת דעומ) 31.1.21 םויל דע  ,םינומיאל בושי ןקחשה -

 15 ה צובקה  לע  תולחה  תולבגהה  רואל  ,םיקחשמב  ףתתשי  אלו  ןקחשכ  םשרי  אל  ןקחשה -

 16  ;"ן וחטבה תשר" תלבק םשל  הנתנש תויוביחתהה בקע

 17 ; הצובקב ןמאתי וב שד וחל וטנ ח"ש 30,000 לש  ךס עבותל םלשת הצובקה -

 18 הרומת  לכ אלל ,רחבי הב הצובק ל כל רובעל יאשר היהיו ישפ וח ןקחשל בשחי ןקחשה -

 19 ;הצובקל

 20 ; ןקחשל הבח איהש ועבקיש  םימוכס ןובשח לע ףקזי ה צובקה םלשתש םוכס לכ -

 21  ד חאל  םורג ת  םינו מיאל  ןקחשה  לש  ו תרזחש  ה ווקת  ךותמ  ך רענ  ה ז  םכס ה  יכ  ןייוצי

 22  ר ו בעי  ןקחשה ש  וא  ה יתורושל  ובישהל  הצרתו   ותלוכימ  םשרתת  הצובקה ש  וא  :םיינשהמ

 23 ם א  –  הצו ב קה  לש  ןיב)  קזנה  תא  וניט קי  ול  ומלושיש  רכשה  ימו לשת  ךכו  ,תרחא  הצובקל

 24 קזנה    ןיבו  הקסעה  םכסה  לוטיב  לע  התעדוה  ףרח  ןקחשל  הרו מתב  תבייח  איהש  עבקי

 25   .(החדית וז הרומת םולש תל ותעיבת םא – ןקחשל

 26 ו ידעי  תא  גישה  אל  ינמזה  ינוידה  רדסהה  ,יביטקפסורטר  טבמב  :םדקומל  רחואמ  םידקנ

 27 ה פ ולחה  ;הנקחשכ  םשרנ  אל  אוהו  ןקחשה  יתורישב  הצפח  אל  הצובקה  :םיירקיעה

 28 קיספהש  רחאלו  ,תרחא  הצובקל  רבע  אל  ןקחשה  :המייקת ה  אל  איה  םג  תרחאה

 29  ר כינ  קלחב   ן מאתה  ןקחשה  .תרחא  ה צובקב  ןמאתה  אל  ,31.1.21  םויב  הצובקב  ןמאתהל

 30  .1ו טנ ח"ש 267,68 לש וטנ ך ס ךכל הרומתב לביקו 12.1.13 םויל דע םינומיאהמ

 31 

 
של    1 סך  לו  שולם  כי  בסיכומיו  טוען  בלבד.    60,000השחקן  נטו  המדובר  ש"ח  כי  -בלתי  בחזרהנראה 

לא    בדוקה טיעון  מהעל  כספית;  מבחינה  עמעודכן  הקבוצה  שהציגה  שולמו  ראיות  כי  במפורש  ולה 

   .נטו חש"  26,762סך כולל של ם על העומדי  סכומים נוספים לשחקן שני
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 1 ת רגסמב  םיפוחד  םיינמז  םידעסל  ה ריתע"  :תרתוכה  תא  אשנ  שגוהש  העיבתה  בתכ .18

 2  ר חאל  ,תפ סונ  הנ עבות  שיגהל  לכויש  –  ך כל  ןו וכתה  ןכא  עבותה  ."םכס ה  תפיכאל  הנעבות

 3 ן כש  ,תוינויד  תולקת  רפסמל  םרג  רבדה  .ודי  לע  ושקבתהש  םיד עסה  ףוחד  ןפואב  ונודייש

 4 ן ויד  ךרד  לע  םמוקמש  םייפסכ  םידעס  םניה  ועבתנש  םידעסה  תיברמ  –  ליעל  טרופמכ  -

 5 .רשיה  ךרד לע ךילהה תא תולעהל ו וז הלקת ןקתל ידכ תוטל חה רפסמו ןמז חקל .ליגר

 6 תחאו  וחדנ  תושקב  יתש  .הצובקה  יכמסמב  ןויעו  יוליגל  תושקב  שולש  שיגה  ןקחשה .19

 7 הכרענש  דנואס  הרטלואה  תקידב  לש   קתעה  לבקל  השקיב  הדיצמ  הצובקה  .הלבקתה

 8 . הלבקתה וז השק ב ;15.9.20 םויב ןקחשל

 9 ה עציבש  תוינויסנפה  תושרפהה  יבג ל  רוריב  ךרענ  םדקומה  יוליגה  יכילה  תרגסמב .20

 10  א ולמ  תא  השירפ ה  הצובקה  ,11.10.20  ם וימ  הר ונמ  תרבח  רושי אמ  הל ועש  יפכ  .הצובקה

 11 לע  ךרענ  וב ישחת  ךא  ,רסח  תשרפהל  ןעט  ןקחשה  .1.6.20  םויל  דע  םיבייחתמה  םימוכסה

 12 . יטנוולר ונניאש ,2021 תנשל עצוממה רכשה יפ

 13  ד חאו  הצוב קה  ל כנמ  ,XXX  רמ  י"ע  ך ורע  תיש אר  תודע  ריהצ ת  ןתינ  הצובקה  םעטמ .21

 14 לש  תיאופר  תעד  תווח  ,עבתנה  לש  ת ישאר  תודע  ריהצת  ושגוה   עבתנה  םעטמ  .הילעבמ

 15  ת י נרוא  'בג   י"ע  ךורע  תונוש  תויטפשמ   תויגוסל  תוסחייתה  ללו כה  ךמסמו  פרק  ןנור  ר"ד

 16 ך מסמ  איצ והל  השקב  השיגה  הצובק ה  .הדובעל  ןידה  תיב  לש   סומידב  תטפוש  ,יסגא

 17 :ןמקלדכ עב וק ינאש ךות ,הלבקתה הת שקבו ,קיתהמ הז ןורחא

עני .3 לגופו של  כי המסמך המדובר איננו  לפני שאכנס לדון   18דר  גבין, אעיר 

 19)א( לפקודת הראיות, ויתכן כי מטעם זה  24חוות דעת הערוכה לפי סעיף  

המתנהל בבוררות  הבורר  אכן,  לקבלה.  מקום  היה  לא  בפני  בלבד   20ת 

לדיני   כפוף  איננו  לכדורגל  ההתאחדות  של  וגישור  לבוררות   21המוסד 

 22ת של מומחה במסגרת עם זאת, יש טעם רב להגיש חוות דעהראיות; יחד 

על כזו  בתיקים    יפ  בוררות  דעת  חוות  לעריכת  המתווים   23הכללים 

 24 המתנהלים בפני בתי משפט; הדבר עשוי ליעל ולקצר את ההליך.

ה .4 טענות  של  כל  ולגופן  שאין  דומה  גב'  צדדים:  של  דעתה  בחוות   25צורך 

שאין משפטיים  בטיעונים  המדובר  יטען   אגסי;  שהשחקן  מניעה   26כל 

הס המדבמסגרת  אין  כוחו.  בא  ידי  על  משפטיות  ב ויכומים,  בסוגיות   27ר 

 28בתחומים איזוטריים או בהתייחס לשיטות משפט אחרות, אלא בסוגיות  

לבוררות. המוסד  בפני  כעת  הנידונות  ע"י    ליבה  מוגשת  מומחה   29עדות 

בתיק  הבורר;  של  מומחיותו  בתחום  שאינם  עניינים  לגבי   30 מומחה, 

 31לא הונחה תשתית עובדתית ממשית  שלפנינו לא מתקיים התנאי השני ו

 32 יימות התנאי הראשון. קתלה

 33לפיכך, אינני סבור כי יש מקום שחוות הדעת שערכה גב' אגסי תשמש  

מובן   לעיל,  שהבהרתי  כפי  בתיק.  לגופן  ראיה  מתייחסת   34שאין החלטתי 

במס יסבור,  השחקן  כח  שבא  וככל  כאמור  זמנן,  הטענות;   35גרת  של 

 36 הסיכומים.
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 AAA  ,1מר    ,ויבא  י"ע  הכורע  תישאר   תודע  ריהצת  ףרצל  ול  ריתהל  השקב  שיגה  ןקחשה .22

היה מייצגו בתקופה הרלוונטית;  2 תא  תודעל  ןמזל  ול  ריתהל  ןקחשה  שקיב  ןכ  אשר 

 3 :הלבק תה השקבה .ןקחשה תשק בל הדגנתה הצובקה .הצו בקה ילעבמ דחא ,YYY רמ

מיום   .8 החלטתי  פי  מתקיי30.9.20על  בהוכחות  הדיון  של  ,  במתכונת   4ם 

לפיכך, והדחה;  הגישה    הודאה  ואחריה הקבוצה  ראשונה  ראיותיה   5את 

צויין מדוע החליט פתאום השחקן  השחקן. מטעמים שלא התבהרו, ל  6א 

 7עדים נוספים מטעמו, לאחר חלוף המועד לעשות  שיש צורך להעיד שני  

ע יחד  או  כן.  פסול  בתרגיל  המדובר  כי  טוענת  איננה  הקבוצה  זאת,   8ם 

 9, אין חשש ממשי שכך ןילרעה של הליכי משפט; בנסיבות העניבניצול  

 10ד להצגת עדויות  ר, למעשה ולהלכה, בבקשות להארכת מועהדבר. המדוב

 11התנגד להצגתן. מכיוון שהקבוצה  אלה, שלו הוגשו במועד, לא ניתן היה ל

טו   –בהגינותה    – דיוני  איננה  לנזק  לה  תגרום  הבקשות  הגשת  כי   12ענת 

ל שהצורך  הרי  עכלשהו,  הדין  מיצוי  על  גובר  האמת  את   13השחקן    ם ברר 

 14 מנים.בשל מחדלו בעמידה בלוח הז

 15: דומה כי הנושא הראשון הנזכר לעיל  YYYר  לגבי הרלוונטיות של עדות מ .9

 16שני    וי במחלוקת בין הצדדים, בהינתן החוזים שנחתמו בינהם.איננו שנ

 17העיד עד  הנושאים האחרים שנויים במחלוקת ולא ניתן למנוע מהשחקן ל

 YYY . 18מר  תכרצונו בנושאים אלה, לרבו

 19 . 9.2.21מועד ההוכחות ליום  החדנ ,םידדצה תשקבל .23

 20, לחייב "שפטבקשה בהסתמך על פקודת בזיון בית המ"  ןק חשה  שיגה  18.1.21  םויב .24

 21כשהכוונה הינה  )  " ררובה  תטלחה "  :ודי  ל ע  הנ וכש  המאת הנתבעים בקנסות לציית ל

שבי הזמני"  הדיוני  הצדדים,  ל"הסדר  כן(ליעל  17  ףיעסב  רכזנהן   22השחקן   עתר  ; 

" קנס,  ו/או  כספי  עיצום  הנתבעים  על  הבורר  להשית  להחלטת  ציות  אי   23ואי בשל 

ובכלל במועד  לתובע  שכר  בתשלום  וזאת  על  ",  המוסד 8סעיף  התבסס  לתקנון   24א)ד( 

 25 לבוררות וגישור. לטענתו, הקבוצה הפרה את ההסדר הדיוני כדלקמן: 

 26וקיזוז   31.1.2021  ועד  18.10.20לוא השכר בגין התקופה שמיום  לום מאי תש -

 27 ימי מחלה שלא כדין; 

 28נידוי השחקן מאימוני הקבוצה, כך שהוא מתאמן בנפרד מסגל הקבוצה ועם  -

 29 בד. מאמן הכושר בל

בסיס   הל   יתאצמלא    ןכש  , ם יעבתנה  תבוגת  תא  שקב ל  ילבמ  התחדנ  השקבה  30כל 

 31 :משפטי

ע השחקן  להסתמכות  המאשר  בית  בזיון  פקודת  האם  ל  השאלה   32שפט: 

 33יש סמכות ליתן קנסות בשל הפרת החלטתו הינה ת וגישור  סד לבוררולמו

 34שאלה נכבדה ומעניינת )שהשחקן לא התייחס אליה כלל(; דע עקא, שאין  

ולהכר  כל לדון  הבסיסי: צורך  התנאי  מתקיים  לא  באשר  זו,  בסוגיה   35יע 
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ה של  תוקף  קיבל  לא  הזמני  הדיוני  בין  ההסדר  הסכם  בגדר  ונותר   1חלטה 

בלבד.   העובדהצדדים  שהשחקן  עצם  בבקשתו  ה  זה  הסדר   2  בשם מכנה 

הפרה  הופך  ואיננו  להחלטה  הסכם  הופך  איננו  המבוזה",   3"ההחלטה 

 4 ת של החלטת בורר. נטענת של הסכם להפרה נטענ

 5א)ד(: השחקן מציין סעיף זה בפתיח  8אשר להסתמכות השחקן על סעיף  

אי בבקשה  אך  בבקשה בקשתו,  המפורטות  העובדות  מדוע  מפרט   6ננו 

הסתמ סבססות  על  לא  מכות  פניו,  על  זה.  ובכל מת עיף  התנאים   7קיימים 

 8 מקרה, המדובר בסעדים שניתנים במסגרת פסק בוררות. 

 9 ה יקחשמו  הצובקה  ינומיאל  עבותה  תבשהל  הפוחד  בקשה"  ןקחשה  שיגה  3.2.21  םויב .25

 10 ו שקבתה   םלוכש  ,סעדים  10  וטרופ  השקבב  ."הקסעה  םכסה  םויקל  השירדו

 11כספיים שהדיון בהוכחות הסעדים  ה  והי  םידעסה  תרשעמ  עה שת  ,אקע  עד  ;תופיחדב

אלה   םיללכנמדוע    השקב ב  רבסה  לכ  ןתינ  אל  ;9.2.21ליום    עבקנ  בעניינם  12סעדים 

 13 י כ   ןעטנ שכ  ,הצובקה  תוליעפב  ן קחשה  בוליש  לש  דעס  ש קבתה  ,ףסונב  .הקשבב

 14 הצובקה  ךא  ,הצובקה  לש  םינומיאה  םחתמל  השקבה  תשגה  םוי  רקובב  עיגה  ןקחשה

 15 ח ו טיב  ה כרע  אל  יכו  עקפ  ינמזה  ינוידה  רדסההש  תונעטב   ןומיאב  ופתשל  הבריס

 16   .ןקחשל

 17 םידעס  העשתש  קפס  תויהל  לוכי   אל  וב  םוקמ  ,השקבה  ל בקל  םוקמ  ןיאש  יתרבס

 18 :יתעב ק ךכל ףסונב .הב ללכיהל  םייואר םניא הרשע ךותמ

 19ת  התובע בפעילו יתה מוגשת רק לעניין שילוב  יצויין כי אף אם הבקשה ה .2

ליום ספ  הקבוצה, הקבוע  הדיון  לפני  זה  בעניין  לדון  מקום  היה  אם   20ק 

ביום  9.2.21 תם  זה  בנושא  הדיוני  ההסדר  של  תוקפו  והדבר 31.1.21.   ,  21 

עריכתו. במועד  לשחקן  ידוע  לגבי    היה  בסעדים   מעוניין  השחקן   22אם 

לעתור מ עליו  כל הסבר  התקופה שלאחר מכן, היה  ניתן  לא  מועד.   23בעוד 

 24 ם. ין עד היוהשחקן המתבבקשה מדוע 

 25סיכומו של דבר, השחקן יהיה רשאי להעלות את עניין שילובו בפעילות   .3

ביום   שיערך  בדיון  כ9.2.21הקבוצה  כאז  לצדדים  .  מציע  אני  עתה,   26ן 

 27 בינהם ולהגיע להסכמות שייתרו את הכרעתי.להדבר 

 28 ל ע  ויבאו  ןקחשה  ,XXX  רמ  ורקחנ   9.2.21  םויב  רומאכ  םי יקתהש  תוחכוהה  דעומב .26

 29   .ןקחשה כ"ב י"ע רקחנ YYY רמו ותעד תווח לע פרק  ר"ד רקחנ ןכ .םהיריהצת

 30 .חלצ  אל  רבדה  ;םידדצה  ןיב  תונבה ל  עיגהל  ףסונ  ןויסנ  יתמזי  תוחכוהה  ןויד  םויסב .27

 31 בקשה להשיבו לפעילות הספורטיבית בקבוצה   14.2.21  םויב  השחקן  שיגה  ךכ  תובקעב

שנשהתקו  ךכב  בשחתהב) בהספה  הדיונקבעה  השתתפותו   ידר  בדבר  הצדדים   32שבין 

ביום    הקבוצה  באימוני הקבוצה  (31.1.21הסתיימה   33 28.2.21  םויב  .השקבל  הדגנתה. 

 34   :1.3.21 םוימ יתטלחהב י תעבק ךכ .המכסה הגשוה  אל ךא ,השקבב ןויד ךרענ

 35 
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לפעילות   .2 השחקן  השבת  בדבר  הסכמה  לכלל  הצדדים  את  להביא   1ניסיתי 

 2חקן רת כושרו הספורטיבי של השבשמי  החשיבות  ית; זאת, לאורספורטיב

ובכך  הכספיות  טענותיו  את  מצמצמת  היתה  לפעילות  שהשבתו   3ומשום 

 4(. במסגרת זו הסתבר שהקבוצה  Win-Win situationמקלה על הקבוצה )

כולל   הסדר  בהשגת  בשורותיה  השחקן  בקליטת  הסכמתה  את   5התנתה 

 6ביעה וד התקבוצה בעהשחקן ישחק ב  בתיק, שכן לטענתה אין זה סביר כי

ו תלויה  כנגדה  בין שהגיש  הפערים  כי  היה  נדמה  מסויים  ברגע   7עומדת. 

ועמדות אבד  המומנטום  אך  לגישור,  ניתנים  התרחקו.    הצדדים   8הצדדים 

 9 משכך, אין מנוס מלדון ולהכריע בבקשה. 

ביום   .3 לשחקן  הודיע  ביצועו    13.7.20הקבוצה  סוכל  קורונה  משבר  בשל   10כי 

ו  של  11לא היתה   טל. השחקן טוען כי הקבוצהא מבולפיכך הוההסכם עימו 

ובמועד   זו  שעשתה  בדרך  לא  ובוודאי  עימו,  ההתקשרות  לסיים   12רשאית 

מח כשהוא  כן:  שנערך שעשתה  הדרבי  במשחק  לו  שנגרמה  מפציעה   13לים 

 14הצדדים ביקשו לסכם ו  9.2.21. דיון ההוכחות התקיים ביום  27.6.20ביום  

 15 בכתב. 

כן, .4 השח  אם  הבקשת  הליכי  לקב  בקשהינה  קן  במסגרת  זמני  סעד   16לת 

 17בוררות. עניין ראשון שיש לבחון הינו סיכויי הצלחת התביעה, ולעניין זה 

הדיון   כי  להזכיר  דבר  יש  והדחה,  הודעה  של  במתכונת  נערך   18בהוכחות 

 19 מבוטלים שיתקבלו טענות השחקן בתביעתו. -המצביע על סיכויים לא

 20לדון האם מתקיימים   , ישאורהה לכהצלחף סיכויי קן מעל לרמשעבר השח .5

 21שמעון אבוחצירה   54  –  15/16יתר התנאים לקבלת הבקשה. בתיק בוררות  

לג בו נ. מכבי חיפה, הבעתי את דעתי   22בי מערכת הזכויות והחובות, מקום 

 23 קבוצה איננה מעוניינת עוד בשירותי השחקן: 

ובראש   ורבות  רחבות  הקבוצה  של  לחובותיה  שוראשונה,  כפי   24כל  נהוג 

 25וגן ותם לב היה נוהג. כשמדובר בשחקן מקצועני, אחת  יר, היד סבמעב

בכלל   השחקן  לאימון  לדאוג  הינה  הקבוצה  של  העיקריות   26מהחובות 

טענת    ולאפשר בפרט.  ופציעה  מחלה  לאחר  מקצועי  לכושר  שובו   27את 

לכל  לעבור  לשחקן  רשות  במתן  חובתה  ידי  יוצאת  היא  כי   28הקבוצה 

תמוקבוצ )ללא  שהה  תוך  שכרו, לשלם  ייבת  מתחיא  רה(  מלוא   29את 

וכפי   הקבוצה  עם  התקשר  השחקן  מספיק.  תחליף  מהווה   30איננה 

האינ עם  עולה  הדבר  עת  אותו  מחייבת  זו  של  שהתקשרות   31טרסים 

 32הקבוצה, כך הקבוצה מחויבת לאפשר לשחקן להתאמן בשורותיה, גם 

 33 אם אין היא חפצה בשירותיו המקצועיים.

אמירהבור .6 עו"ד  פרס    ר  מיחלבהזולטי  השיקולים    30.11.20ום  טתו   34את 

הקבוצה,   סירוב  חרף  לפעילות  לחזור  שחקן  מבקש  בו  במצב  לשקול   35שיש 
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 1  –  20/21ות הרלוונטיים )תיק בוררות  תוך סקירת פסקי הדין ופסקי הבורר

 2 דן איינבינדר נ. בית"ר ירושלים(: 66

החליט 36 המשיב  נוחה:  אינה  כאן  לסהסיטואציה  מטעמיו,  באופן ,   3יים 

 4תם עם המבקש )הסכם לזמן קצוב( והמבקש, ההסכם שחצדדי את    חד

 5, נותר ללא קבוצה, 30  -שחקן מקצועני ותיק שחצה לא מכבר את גיל ה

 6ות להתאמן ולשחק במסגרת מאורגנת לכל הפחות עד לחלון וללא אפשר

 7 .2021ההעברות הקרוב, בינואר  

לא   37 דנו  הבוררים  ועמיתיו  במקרים    הח"מ  קבופעם  שללה   8  ה צבהם 

 9כות להתאמן ולשחק )בכך ש"פירשה" זכות זו באופן  ה את הזמשחקני

 10על ידי "נידוי" שחקנים, שליחתם להתאמן לבד,   –מצמצם וחסר תום  

ש בתיק  עם  הבורר  פסקי  לדוגמא  ראו  וכד'(.  נוער   11 54-2015/16חקני 

תיק   חיפה,  מכבי  נ'  אבוחצירה  נ  16/14-15שמעון  עזריאל  מועדון  חן   '12 

חיהכד מכבי  תיק  הפורגל  הכדורגל    31-17/18,  מועדון  נ'  גוטליב   13אדי 

ועוד. העמדה שהובעה בפסקי בורר אלה  -הפועל תל  14אביב, עניין זיכרי 

 15 טעם להרחיב לגביה.ברורה ואיני מוצא 

........ 16 

בסעיף    43 אחמד    26.7כמובא  בעניין  דומה,  בסיטואציה  פסקתי   17לעיל 

 18 עאבד, כי:

ששח ספק  מקצאין  כדורגל  יקן  ומבוגר  נדועי,  להתאמחסית,   19ן רש 

עלולה  ממנו  זו  זכות  ושלילת  ויכולותיו  כושרו  על  לשמור  כדי   20ולשחק 

נ בטרם  )וכאמור  פניו  על  משמעותי.  נזק  לו  ראיות לגרום   21שמעו 

ואפשר   פשוטות  לא  שאלות  מעוררת  המשיבה  התנהלות   22כלשהן(, 

)וכמובן   יום  של  לע  –שבסופו  ממצא  כל  קובע  יימצא איני  זה(   23כי    נין 

הפ הההמשיבה  את  ובמקרה  לסעדים  סכם  המבקש  יזכה  כאמור   24רה 

המשפט  בבתי  הן  ברורה,  היא  ההלכה  אולם  מכך.  הנגזרים   25כספיים 

לע הדין  בבתי  והן  של    –בודה  הכלליים  קבלה  או  מתן  אוכפים   26אין 

לכך מצויים במגזר הציבורי   27שירות אישי, כאשר החריגים הספורים 

 28 מ, פורסםפרסל בע"שו  –ביבס    300178/98ע ארצי  )וראו לדוגמא: ע"

 29רבקה אלישע נ' אוניברסיטת    4485/08, בג"ץ  2001   481בנבו, פד"ע לו  

 30י" של עובד.ת מדינה, אין דין "שירות איש –אביב ואח'. יתרה מזו -תל

 31סל )או מהנדס באינטל(, וכד' -עובד.ת רשות מקומית, קופאי.ת בשופר

שחקן   של  אישי"  "שירות  כדורגלכדין  כתבקבוצת  זה  לענין   32בתי  . 

 33 ב:ין גוטליבעני

 34"בצד כרטיס השחקן עומדת התקשרות חוזית למתן שירות אישי  

במינו   מתחי  –יחיד  השחקן  רגיל:  עבודה  להסכם  ומעבר   35יב מעל 

הקבוצה,   להצלחת  ומאמציו  )כפשוטו(  כוחו  מלוא  את   36להקדיש 

ה ואילו  בריאותית  ולשחיקה  גופנית  לפגיעה  עצמו   37צה  קבולחשוף 
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לה אמחוייבת  לרשותו  התנאיםעמיד  והחומריים  הספורטי   ת   1ביים 

 2הנדרשים לשם כך. המדובר בסוג מיוחד של "חוזה יחס" )וראו את  

 3חברת אפי    53128-12-11ע  פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה בע"

בע"מ   מיום    –אבטחה  בנבו,  פורסם  מרדכי,  )קובי(   4( 28.8.17יעקוב 

 5 דדים."המטיל חובות מוגברות על הצ

 6גל על קבוצה שאינה רוצה בו, כאשר  רושחקן כדתיו של  " שירו"כפיית

 7כל הצדדים מודעים לכך שהשחקן הינו בבחינת "אישיות בלתי רצויה"  

מ להכביד  עלולה  רוח  בקבוצה,  על  הקבוצה,  של  התנהלותה  על   8אד 

השוטפת   הפעילות  ועל  שלה  ובחדר   –הצוות  במשחקים   9באימונים, 

 10 חד, מעבר רב במיו  , לנהוג איפוק, ראוי, לדעתיההלבשה. וגם מטעם זה

לאכיפת שירות אישי.   הנוגע  בכל  זה,   11לאיפוק הפסיקתי הכללי לעניין 

כי רבות )מאד( הן הדרכים  ועוד, הנסיון מלמד  יכולה קבוצה    זאת   12בהן 

מי   על  וחומר  ומקל  להרחיקו,  מבקשת  שהיא  מי  על   13להקשות 

קבוצה המאלץ  צו  מתן  עליה.  נכפו  להמ  ש"שירותיו"  )או   14שיך  לשלב 

שח בשורוולשלב(  על  קן  חדשות תיה,  להביא,  עלול  חמתה,  ועל   15אפה 

ישובו  אשר  מחלוקות  הצו,  יישום  לאופן  באשר  למחלוקות   16ובקרים, 

הבורר, בפני  )ויובהר,   ויובאו  תועלת  מכך  יפיק  הצדדים  מן  שמי   17בלא 

 18כפי שיפורט להלן: אין הכוונה לומר, חלילה, כי "מי שבידו הכוח" יצא  

 19 כון(."ך הוא הנההיפ –פסולה   נשכר מהתנהלות

 20 לאחר בחינת הנסיבות, מגיע הבורר עו"ד זולטי למסקנה כדלקמן:

 21ועד  הגם שהחלטת המשיב לסיים את ההתקשרות עם המבקש עובר למ

ביניהם )שעה שהמדובר בהסכם לזמן ק  22צוב(, שלא  סיומו של ההסכם 

מעורר המבקש,  של  כלשהו  מחדל  או  מעשה  הפרה,  רב  עקב  קושי   23ת 

מקבעינ מצאתי  לא  ליתן  י,  זמניום  המשיב   סעד  על  למעשה   24שיכפה 

החוזים   חוק  הוראות  נוכח  זאת  בשורותיו.  המבקש  את  ולשלב   25לשוב 

 26)הכללית, בבתי הדין לעבודה ובמוסד   )תרופות( ונוכח הוראות הפסיקה

חוק  להוראות  החריגים  את  רב  בצמצום  שפירשו  ולגישור(   27לבוררות 

 28ני ן סעד זממבקש למתדוחה את בקשת ה(. אי לכך אני  החוזים )תרופות

 29 שיורה על השבתו לשורות המשיב.

אין  .7 אופניו,  על  דבור  דבר  והתקיים בהם:  דברים בשם אומרם   30משהבאתי 

 31עליהם ונותר לבחון את ישומם על המקרה שבפנינו. התלבטתי צורך לחזור  

לכל הגעתי  ולבסוף  לארבות,  שנוצרו,  בנסיבות  כי  מסקנה  לחייב    ל   32ניתן 

 33 ט את טעמי:יה; אפרלשורות ןוצה להשיב השחקהקב

רק  7.1 אישי  שירות  קבלת  אכיפת  על  מורים  דלעיל,  בהחלטה   34כמפורט 

בצו   כשמדובר  ובפרט  מיוחדות,  צווי בסיטואציות  )ממשפחת   35זמני 

ההפרדה   עקב  הזמניים(;  קבוצה    –המסויימת    –העשה  הנהלת   36בין 

)המאמ המקצועי  הדרג  מלבין  וכן  הין(  נוספות  לענף  סיבות   37יחודיות 
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 1פריורי נסיון לאכוף מתן או  -ה לדעה כי אין לשלול אאני נוטדורגל,  כה

נעשה  הדבר  שחקן;  לבין  קבוצה  שבין  ביחסים  אישי  שירות   2קבלת 

ל "השגחה"  מעת  תחת  זאת  אך  שנדונים,  בוררות  תיקי  במסגרת   3עת 

)לרוב  הצדדים  בין  האמון  להשבת  אופק  וכשיש  הבורר  של   4  הדוקה 

 5עומדת הקבוצה   שלפנינובמקרה    .יש פעמים שלא(  הדבר מצליח, אך

 6על רגליה האחוריות ואיננה מוכנה לשקול כל אפשרות שהשחקן יגיע 

 7ננו מעוניין באמת לחזור למתחם האימונים, שכן לסברתה השחקן אי

 8להתאמן אלא פניו לפרישה ממשחק פעיל. עמדת מוצא כזאת מקשה 

 9 . השחקן באימוניה מאוד לכפות על הקבוצה שילוב

 10הקבוצה איננה   –ר התקשרה עם שחקן אחר  שכבולאחר    –בשלב זה   7.2

השבתו   תהיה  החלטתי  שמשמעות  כך  בשחקן,  מקצועית   11מעונינת 

 12נוסתה על ידי הצדדים במסגרת ההסכמה    לאימונים בלבד. מתכונת זו

נודה   13הדיונית בניהם, ולמרבה הצער הדבר לא צלח: השחקן טוען כי 

 14צה ש והקבודי המגרצלהתאמן לבדו ב  הקבוצתיים ונאלץמהאימונים  

כי השחקן "עשה בלאגן בחדר ההלבשה". הזמן שעבר מתום    15טוענת 

 16להיפך. תקופת ההסכמה לא היטיב את היחסים בין הצדדים, דומה ש

לריבוי  תביא  באימוניה  השחקן  לשתף  הקבוצה  כפיית   17לפיכך, 

י לא  שהדבר  בכך  "אשם"  מי  בשאלה  בפני  לפועל,  התדיינויות   18וצא 

 19 ת ספורטיבית.לפעילו ב השחקןידווקא באמת תש ולאו

הדיוני   7.3 בהסדר  שנקבעה  התקופה  תום  לאחר  הוגשה  השחקן   20בקשת 

 21מועד סיום התקופה   כתקופה שבה יתאמן השחקן בשורות הקבוצה.  

מבלי  לסיומה  קרבה  זו  שתקופה  וכשראה  לשחקן,  היטב  ידוע   22היה 

הג או  אחרת  קבוצה  עשמצא  להסדר  היע  בדבר  הקבוצה   23ארכת ם 

ה עליו  יהתקופה,  ולה  את למהר  למנוע  כדי  מתאימה,  בבקשה   24פנות 

 25התנתקותו מפעילות הקבוצה. לא ניתן כל הסבר מדוע השחקן המתין  

 26דיעבד. כך אנו נמצאים כחודש לאחר שהשחקן עם בקשתו, והגישה ב

 27התאמן בפעם האחרונה בקבוצה, כשחלק ניכר מחלוף הזמן יש לזקוף 

 28 השחקן.  למחדלי 

 29ה לשחקן כי הוא משוחרר וכתוצאה מכך  עה הקבוצהודי  13.7.20ם  ביו 7.4

)שבין   הדיוני  בהסדר  נקבע  גם  כך  קבוצה.  לכל  לעבור  יכול   30הוא 

לשוב   לשחקן  לאפשר  למצוא מטרותיו  עליו  שיקל  כדי   31לאימונים 

 32קבוצה אחרת(. אין מחלוקת שהשחקן נמנה על טובי הכדורגלנים בעת 

 33ת העל. צות ליגוחות( במרבית קבלגיטימי )לכל הפהזו, ולבטח שחקן  

קבוצה  למצוא  הצליח  לא  כי  השחקן  של  טענתו  ברורה  לא   34לפיכך 

 35עבר  אחרת שתקלוט אותו לשורותיה, מבלי שיוטל עליה לשלם עבור מ

השחקן:   ע"י  המבוקש  השכר  לעניין  מגבלה  אין  כשאף   36השחקן 

 37ורה )מבלי  השחקן הודיע כי הוא מוכן לשחק בשורות הקבוצה ללא תמ
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כלפי  לגרוע ובלבדהקבוצה(  מטענותיו  באי  ,  להתאמן.   1כח -שישוב 

שתקלוט  אחרת  קבוצה  למצוא  היה  ניתן  לא  כי  טוענים   2השחקן 

 3שחקן הינו שחקן פצוע. אני  השחקן, שכן הנתבעת דואגת לפרסם כי ה

להתאמן   חזר  כבר  השחקן  הרי  זה:  טיעון  לקבל  מאוד   4מתקשה 

מ )והדבר  הדיוני  ההסדר  הרפבעקבות  מצבו  על  דיעיד  לא  ואם   5 ואי( 

 6צה בשחקן תמורת תנאי העסקה מאוד אטרקטיבים  וצה שתרבכך, קב

רק  ולא סביר שתמנע מכך  לבחון את מצבו הבריאותי  יכולה   7מצידה, 

שמי   שעדיין  בגלל  בשחקן  שמדובר  אוזנה  על  ילחש  הנתבעת   8מאנשי 

 9 פצוע. 

 10 אם כן, לא שוכנעתי כי הפתרון התחליפי מוצה. 

 11 בקשה.בל את ה קנה שאין מקום להגעתי לכלל מסק לפיכך .8

 12 

 13 ה צובקהו  ביגה  ןקחשה  ,המכיס  הצוב קה  ,תיטפשמ  הערכהמ  סו נמ  ןיאש  ררבתהש  רחאל .28

 14 .הבישה

 15 ף וריצל  השקב  22.9.21  םויב  ןקחשה  שיגה  ,הז  תוררוב  קספ  ת ביתכב  יתלחתהש  רחאל

 16--------------  65  –  02/91  קיתב  12.9.91  ם ויב  יטלוז  רימא  ד"וע   י"ע  ן תינש  תוררובה  קספ

 17 הז  תוררוב  קספ  תוביסנ  יכ  הבישה  הצובקהו  השקבל  סחייתהל  הצובקל  יתרתה  .2-----

 18   .ונייניעמ תונוש

 19 

 20 הצובקה ינועיט

 21 ה קסעה  םכ ס ה  יכ  הניה  הצובקה  לש  תישארה  התנעט  :לוכיס  ב קע  הקסעה  םכסה  לוטיב .29

 22 ל ש  ועוציב  לכוס  הנורוק  תפיגמ  בקע  היפל  13.7.20  םוימ  התעדוהב  ,הדי  לע  ןידכ  לטוב

 23 ןקחשל  בש חהלמ  לדח  ןקחשה  ,ולוכיס  בקע  הקסעה  םכסה  לוט יבמ  האצותכ  ;הז  םכסה

 24 דעוממ  לחה  ןקחשה  לש  ורכש  תרתיב  תאשל  התובחמ  הצובקה  הרוטפ  ןכלו  הצובקה

 25  .ותפוקת  םותל דעו םכסהה לוטיב

 26 ם כסה  לוטי בל  "יטמוטוא  ןפואב"  אי בה  הקסעה  םכסה  לוטיב   :הקסעה  םכסה  תעיקפ .30

 27 םכסה יפ לע םהל הבייחתהש םימולש תהמ ףא הרוטפ  הצובקה ,ךכיפל ;תויוכזה תשיכר

 28 ם כסה  םויקב  הנתומ  ופקות  יכ  הז  םכסהב  שרופמב  עבקנש  ןוויכמ  ,תויוכזה  תשיכר

 29  ןקחשה  תו יה  ונ יה  ןקחשב  תויוכזה  ר ו בע  םימולשתהמ  דחא  לכ   ע וציבל  יאנתה  :הקסעה

 30 ן קחשה  רורחשל  איבה  הקסעה  םכסה  לוטיב  ."ףקת  םכסה  תחת  ןודעומב  ןקחש"

 31  ה פ וקתב  ן רובע  ם לשל  הצובקה  בייחל   ןיאש  ך כ  ,ןקחשב  הצובקה   תויוכז  א ולמ  לע  רותיולו

 32 ק ר  םייקש  ךכל  ןועטלמ  עונמ  ןקחשה  ,הצובקה  תשיגל  .הלא  תויוכזב  םילעבה  הנניא  הב

 33 ןקחשה    ןכש  ,יתוכאלמ  וניה  םימכסה  ינשל  לוציפה  יכו  הצובקה  ןיבל  ונייב  דחא  םכסה

 34  ג ציימ  י"ע  ן הו   יאדמלא  י עור  ד"וע  י"ע   ן ה  –  ה צובקה  םע  תורשק תהה  ד עומב  גצוימ  היה

 
 ות: פסק הבוררות פורסם באתר ההתאחד  2

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/law/borerut/56-19-20.pdf 
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 1  י תימאו  י שממ  םעט  ם ג  שי  ,ןיינע  ל ש  ו פוגל  .לוציפל  ומיכסה  םהו  –  AAA  רמ  ,ןקחשה

 2  עיגמה  וטנ   ר כשה  לע  המכיסש  רחא ל)  ס מ  ךוסחל  הצובקה  ל ש  ן ויסנ  קר  אלו  לוציפב

 3  "ןקחשה  ס יט רכ"  רובע  םולשת  שרד   וגצי ימו  ישפוח  ןקחש  הי ה  ןקחשה  ןכש  ,(ןקחשל

 4 .(10 -ו 7 'מע ,YYY רמ תודע)

 5  3.3.21  םו ימ  ביבא  לתב  הדובעל  ןיד ה  תיב  תטלחהל  הצובקה   הנפמ  היתונעט  קוזיחל

)ת"א(  "סעב דגני    20-11-59560ש   6 הלועש  יפכ  ;ת בע"מפועלי תל אביב אחזקו  .נאוראל 

 7 םכסה  :ם ימכסה  ינשל  הדרפוה  ינג ד  לארוא  ןקחשה  םע  תור שקתהה  םג  ,הטלחההמ

 8הסכם מכירת הזכויות הוא "  יכ  עבק  הדובעל  ןידה  תיב  .תויוכז  תשיכרל  רדסהו  הקסעה

 9 תנעטנ  הר פה  ןיגב  וינפב  השגוהש  העיבתה  תא  לצפל  שי  ןכלו  " הסכם העומד בפני עצמו

 10 תויטנגוק  תויוכז  ןניינעש)  הקסעה  םכסה  ןיינעל  תונעטב  ןוידהש  ךכ  ,םימכסהה  ינש  לש

 11  ת ו יוכזה  תש יכר  םכסה  תרפה  יבגל  ת ונעטב  ןוידה  וליאו  וינפב  ונודי  (הדובעה  יניד  חכמ

 12 .3רושיגו ת וררובל דסומה ינפב ןודיי

 13  , 02.7.31  ם ויב  ת ורשקתהה  תקספה  ם ע  יכ  ת נעוט  הצובקה  :קזנ ה  תנטקה  -  תיפולח  הנעט .31

 14  י אדוו  ,הז   ד עוממ  .הצוב ק  לכ  םע  רש קתהל  יאשר  ה יה  רשא  יש פוח  ן קחשל  ןקחשה  ךפה

 15 ר שקתהל  ן קחשה  לוכי  היה  ,האלמ  תיאופר  תורישכ  לש  בצמב   היה  תע  15.9.20  םוימש

 16 א וצמל  ידכ  לעפ  אל  ןקחשה  ,הצובקה  תרבסל  .וקזנ  תא  ןיטקהל  ךכבו  תרחא  הצובק  םע

 17  ה צובקה  , ףסונב  . לגרודכ  קחשל  קיס פהל  ה טלחהה  ובילב  הלמ גש  ם ושמ  תרחא  הצובק

 18 םינורחאה  םישדוחה  תעבראב  יכ  –  וגציימ  תועצמאב  –  ןקחשל  עיצה  YYY  רמ  יכ  תנעוט

 19  ג ציימ  ;שד וחל  ח"ש  30,000  לש  ךס  ל בקיו  ה צובקה  תורושב  ן קחשה  ן מאתי  הנועה  לש

 20 . תורחא תוצובקמ רתוי ת והובג תועצה ול שיש ורמו אב וז העצה החד ןקחשה

 21  ה צ ובקה  :י זוחה  ורכשמ  %07  לע  דמע   12/02  ת נועב  רכתשהל  ע בותה  ר ומא  ותוא  םוכסה .32

 22 , 30%  לש  רו עישב  ץצוקמ  היה  ורכשש ירה  ,היתורושב  ראשנ  היה   עבותה  םא  םג  יכ  תנעוט

 23 .יזוח ה ורכשמ 70% לש רועיש  וניה ילמיסקמה וקזנ ןכלו  ,הצובקה ינקחש רתי ומכ

 24 יאכז  אל  ן קחשה  הרקמ  לכב  ,הצוב קה  תנעטל  :תוילאיצוס  תושרפהו  בכר  ,םירוגמ .33

 25 הצובקה  דבוע  היה  אל  ןכש  ,תוילאיצוסה  תושרפההו  בכרה  ,םירוגמה  ןיגב  םימולשתל

 26 תלבקל  עבותה  תוכז  תא  םויס  ידכל  איבמ  דיבעמ–דבוע  יסחי   םויס  .13.7.20  -ה  רחאל

 27 .הלא תובטה

 28 

 
טעו  3 לעבודה  הדין  בית  טעה  הכבוד,  ובכל  באילהבנתי,  הראשונה,  כפולה:  בס-ת  המוסד  הכרה  מכות 

של שחקנים ומאמנים )כפי שהוכר בפסיקה עניפה של בתי  לדון גם בזכויות קוגנטיות  ת וגישור  לבוררו

לעבהד כשברוודה(; השניה:  ין  מוטבים,  שני  בין  הדיון  הטענות    רפיצול  ומרבית  העובדתיות  שהטענות 

כזי בפסיקת בית הדין  ניעת פיצול משמש לא אחת טעם מרפטיות הינן זהות; יצויין כי הטעם של משמה

המחלוקות  ב  עהההכר   להעברת   עבודה ל כמובן  מלוא  זה  בנושא  הדיון  וגישור.  לבוררות  המוסד  ע"י 

 מהנדרש לשם הכרעה בתיק זה.  שחורג
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 1 ו בצמ  תרתסהב  עבותה  לש  בל  םות  תרסח  תוגהנתה  –  הילע   הרתיו  הצובקהש  הנעט .34

 2 ע בותה  יכ  הצובקה  הנעט  התנגה  בתכ ל  7  ףיעסב  :הצובקה  םע  ותורשקתה  דעומב  יאופרה

 3 אשו  גצמ  ינפב  גצוהש  ךכ  ,לאמש  ךרבב  לבס  ןהמ  תושקה  תויעבה  תא  הנממ  ריתסה

 4 הנעטכ  וז   הנעט  חתפל  תעבתנה  התסינ  תוררובה  ךלהמב  .היעטה  ידכל  הלועה  ירקיש

 5 ת יטפשמ  ן הו  תיתדבוע  ןה  –  קרס  תנ עטב  רבודמה  ;עבותה  ירוט יפ  תא  הקידצמה  תיפולח

 6 .הימוכיסב  התולעהלמ הענמנש הצו בקה התשע דואמ בוטו –

 7 

 8 ןקחשה ינועיט

 9 . העיבתה  אולמ  תא  לבקל  שיש  רבס   –  םידומע  62  לע  וערתש הש  –  וימוכיסב  ןקחשה .35

 10 :ןמקלד כ ןניה ,תיצמתב ויתונעט

 11 –  ותחפוהש   םימוכסה  תא  ןקחשל  ריזחהל  תבייח  הצובקה  :02/91  תנוע  יבגל  בוח .36

 12 הנבהו  העי דיב  התיה  התחפהל  ןקחשה   תמכסה  ;2020  לירפאו  ץ רמ  םישדוחב  –  המכסהב

 13 תנווכב  יכ  עדוי  היה  ןקחשה  םא  ;20/21  תנוע  יבגל  היבויח  תא  םייקת  הצובקהש  םיאלמ

 14 . התחפהל םיכסמ הי ה אל ,20/21 תנועל ורכשב  דח ץוציק ץצקל הצובקה

 15 ם ע  הקסע ה  םכסה  תא  לטבל  תיאש ר   התיה  אל  הצובקה  :לו כיס  בקע  םכסהה  לוטיב .37

 16  ןוילע  חכ  ר דג ב  הנניא  הנורוק  תפיגמ  . הנורוק  תפיגמ  לשב  לכוס  ו עוציב  יכ  הנעטב  ןקחשה

 17  ה תצופ  ןכש   , סיכ  ןורסח  םרגנ  אל  הצ ובקל  ,ףסונב  .םכסה  לוכי ס  תנעטל  סוסיב  הווהמה

 18 ל ש   התחפ ה  ןקחשהמ  שורדל  הלוכי  התיה  אל  הצובקה  ,הרקמ  לכב  .היתוסנכה  ןדבוא  לע

 19 .20%  לש  ר ועיש  לע  דמע  הכימתה  ינח ב מ  יפ  לע  ול  השרדנש  זוזי קהש  העשב  ,ורכשמ  60%

 20  א יה  ליבקמב שכ  , םימייוסמ  םינקחשמ   ר כש  תת חפה  שורדל  תי אשר  התי ה  אל  הצובקה

 21 י כ  החיכוה  אל  תעבתנה  .םידבכנ  םימ וכסב  הקסעה  יזוחב  םישדח  םינקחש  םע  תרשקתמ

 22 ם א  םג  .ן וחטבה  תשר  יפסכ  תלבק  הל  רשפאמ  היה  ןקחשה  ם ע  םכסהה  לוטיב  אקווד

 23  ד צל  הנותנ  וז  תוכז  ;םכסהה  לוטיבל  א יבהל  ידכ  ךכב  ןיא  ,לוכי ס  לש  תוביסנ  תומייקתמ

 24 .דבלב עגפנה

 25 רסמנ  02.7.31  םוימ  הצובקה  בתכמ    :עוצפ  היה  עבותה  הב  הפוקתב  םכסהה  לוטיב .38

 26  ד ב וע  רטפ ל  ןתינ  אל  .וז  העיצפמ  ותמלחהל  םרט  ,ותעיצפ  רחאל  םייעובשכ  עבותל

 27 ף י עסל  ןקח שה  הנפמ  הז  ןיינעל  .הקס עה  םכסה  לוטיבל  ףקות  ןיא  ןכלו  ,הלחמ  תפוקתב

שנעדר "  יכ  עבוקה  1976  –  ו"לשת  , הלחמ  ימד  קוחל  (א)'א4 עובד  יפטר  לא   28מעסיק 

 29וק זה או  במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי ח מעבודתו עקב מחלתו,  

 30 " .4לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 

 31 האור  ןקחשה  :דחא  הדובע  םכסה  השעמל  םניה  תויוכזה  תשיכר  םכסהו  הקסעה  םכסה .39

 32  . ןקחשל  הצ ובקה  ן יב  הדובעה  יסחי   תר דסה  ותרטמש  ,דחא  םכ סה  םימכסהה  ינשב

 33  ש ק במ  הז  ן יינעב  . הבוצק  הפוקתל  דחא   הדובע  םכסה  םיווהמה ,םיבולש  םיזוחב  רבודמה

 34------------------  56  –  19/20ק  יתב  ןתינש  תוררובה  קספב  העי בקה  לע  ךמתסהל  ןקחשה

-------------. 35 
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 1  תא  שורדל   ן קחשה  י אשר  ןכ  לעו  ן ידכ  א לש  ולטוב  םימכס הה  : םימכסהה  תפיכא .40

 2 .בכרו ר ויד :םיוולנה םיאנתהו תו ילאיצוסה תושרפהה אולמ  םולשת תוברל ,םתפיכא

 3  ן כ ש  ,וקזנ   תא  ן יטקה  אל  ןקחשה  יכ  ן ועטל  תיאשר  הנניא  הצוב קה  :קזנה  תנטקה .41

 4 ן כש  ,וקזנ  ןיטקהל  הבוח  ןקחשה  לע  הלח  אל  ,ןיפולחל  .הרוסא   תיזח  תבחרהב  רבודמה

 5 רדסהה  תרגסמב  ןה  ,וקזנ  תנטקהל  לעפ  ןקחשה  ,הרקמ  לכב  .ןידל  דוגינב  לטוב  םכסהה

 6 ם ילחה  או ה  ,ןקחשה  תנעטל  .רכש  א לל  הצובקב  קחשל  בהצעתו  ,ןכמ  רחאל  ןהו  ינוידה

 7   ."הזחתמ"ו "עוצפ " אוה וליאכ גצמ הרצי הצ ובקה תולהנתהו העיצפמ

 8 תאשל  הצו בקה  לע  ,הצובקה  תורושב   קחישש  תעב  עצפנ  ןקחשה ש  ןוויכמ  :םוקישה  תולע .42

 9 . ומוקיש תולע אולמב

 10מונים וכשהוחזר, התאמן ר השחקן לאיסרבה להחזי  הקבוצה  :םכסהה  תרפה  ןיגב  יוציפ .43

 11 ; םידלי  העב ראל  באו  יושנ  םדא  וניהש   ,עבותב  דואמ  עגפ  םכסהה  לוטיב  ,ףסונב  כמנודה.

 12  , הרידה  תר יכש  רו בע  המליש  אל  ףא  איה  ,רכש  עבותל  םלשלמ  הענמנ  הצובקהש  קר  אל

 13  .תו אוולה תחקל ץלאנ עבותה  .םיפרתויזיפה םילופיטבו ב כרה תואצוהב האשנ אלו

 14 .תיזוחה  םתובייחתה רואל ,הצובקה  תויובייחתה אולמל םיבר ע 5 – 2 םיעבתנה :תוברע .44

 15 ב וריע  ךות  ,םתנבה  לע  דואמ  השקמה  ןפואב  םיכורע  ןקחשה  ימו כיסב  םינועיטה  יכ  ןייצא .45

 16  ם תוא  לע  ת ובר  ת ורזח  ךותו  תרחא  הי גוסב  םינועיטו  תודבוע ב  ת חא  היגוסב  םינועיט

 17  ה נקסמ  תנ ייוצמ  םימעפ  טעמ  אלב  ה יפל  ,הצובקה  כ"ב  תיינו רטל  ינא  ףתוש  .םינועיט

 18 . הקדצה ךכל שיש ילבמ  ,רחא וא הזכ טוטיצ לע תכ מסנכ תמייוסמ תיתדבוע

 19 

 20 ם ידדצה תונעטב הערכה

 21 

 22 לוכיס  בקע הקסעה םכסה לוטיב

"פנתה    13.7.20ביום    ,רומאכ .46 שכותרתו:  במכתב  לשחקן  שיהקבוצה  על   23נוי הודעה 

לע נסיבות   העסקה  הסכם  סיכול  עליון,  כח  העסקה   20/21ונת  בשל  להסכם   24והצעה 

 25 : ול העידוהו "חדש

לעונת   העסקתך  הסכם  הקורונה,  משבר  אפשרי    20/21בשל  בלתי   26הוא 

מקרה   עליו  ובכל  שהוסכם  ממה  יסודי  באופן  שונה  ביצועו   27אפשרות 

לעוביני העסקתך  הסכם  את  המסכל  עליון  כח  מהווה  והדבר   28נת  נו, 

 29 , על פי הדין.20/20המשחקים 

 30 

 31 ולטוה  תע  ,4.3.20  םויב  לחהש  ,ילא רשיה  לגרודכב  הנורוקה  רבשמ  ,הצובקה  תשיגל .47

 32 ת וסנכה  .יעוצקמו  ילכלכ  רורחסל  תוצובקה  תא  סינכה  ,לאצטדיונים  הסינכ  לע  תולבגה

ומנויים  לע  ססובמ  ןהמ  יתוהמ  קלחש  –  הצובקה כרטיסים   33 ןפואב  וקמטצה  –  מכירת 

שלה.ב  הדימע  לעקשה  יה  רבדהו  ישממ החוזיות  ממשי   הדבר  מחויבויות  קיצוץ   34חייב 

 35 בהוצאות: הן כלפי הצוות המקצועי )שחקנים ומאמנים( והן כלפי ספקי הקבוצה.
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התרבות ה  ,רחא  מכיוון  ,הצובקה  תנעוט  ןכ .48 משרד  של  תמיכה  כספי  לחלוקת   1מבחנים 

ביום      והספורט והספורט  התרבות  שר  ע"י   2  ה צובקה  ת א  ו בייח  29.10.20שהותקנו 

 3; אחד מתנאי הסף לקבלת המענקים ות המקצועילהקטין את רכיב ההוצאה עבור הצו

התמיכה במבחני  של    ("ן וחטבה  תשר"  :ןלהל)  הקבועים  בשיעור  הפחתה   4 20%הינו 

שמההו שכר  בגין  הממוצעת  החודשית  וצאה  מאמנים   5קצועית מהמעטפת  החקנים, 

 6ועד    1.8.18להוצאה זו בתקופה שמיום  , יחסית  21/22-ו  20/21בתקציב הקבוצה לעונות  

 7ו משאבים כספיים לשלם יותר משיעור של  . עולה מכאן שגם אם לקבוצה הי1.3.20ליום  

 8ה, הרי שהיה עליה להמנע מכך,  מהוצאות השכר שלה לפני תחילת מגיפת הקורונ  80%

 9  ך ילהת  ופקי ש  ה כימתה  ינחבמקבלת כספי רשת הבטחון.  שאם לא כן, לא תהיה זכאית ל

 10 לע  רבוד  (2020  ילוי  -  ינוי)  תהרלוונטיו  הפוקתבשכ  ,םתנקת הל  רתוי  םדקומ  לחהש

 11      .יעוצקמה תווצ ה רכשב 30% לש התחפה

 12 לש  תורומאה  תוכלשהה  םע  דדומתה ל  הצובקה  הרחב  הב  ךרדה   לע  ודיעה  XXX  YYY  ה"ה .49

 13ויותיה כלפי השחקנים עימם היתה קשורה בהסכם למחויב  בהתייחס  ,הנורוקה  תפיגמ

 14 :(4"12/02 ינקח ש" :ןלהל) 20/21לעונת 

 15 16  ףיעס )  15.6.20  םוימ  ןקחשל  התיינפל  ההז  הינפב  20/21  ינקחשל  התנפ  הצובקה -

 16 ת נ פומה   תיפיצפס  העצה  ןקחש  לכ ל)  םרכשב  התחפהל  םיוות מ  ינש  םהל  העיצהו  (ליעל

משחקני    ;(וילא הקב  הצובקה  ןומאמ  20/21שישה  עם  להסכמות  בדבר הגיעו   17וצה 

 18 (; XXXר לתצהיר מ 48 )כמפורט בסעיף  20/21קיצוץ בשכרם לעונת 

ב  ,ךכל  ךשמהב -  19 ו א  ירש פא  יתלב  םמויק  תורשפא ש  םימכסהה  םהמ"  הקד הקבוצה 

 20  ו נקדב  ו ז  ת רגסמב  .םידדצה  ןיב  וילע  ם כסוהש  הממ  יתו המ  ן פואב  הנוש  תוחפל

 21  ר ואלו  , אסיג  ד חמ  ו ב  םיבוקנה  םי מוכסה  ר ואל  ,עבותה  לש  ה קסעה  םכס ה  יכ  ונאצמו

 22 תוביסנ ב  ו מויק  תורשפא  רשא  םכ סה  א וה  ,אסיג  ךדיאמ  ןוד ע ומל  עבותה  לש  ותמורת

 23  ה מ מ  י דוסי  ןפוא ב  הנושל  תוחפל  וא  י רשפא  י תלבל  ךפה  ,הנו רוקה  רב שמ  לשב  ורצונש

 24 ,ךכיפל  .(XXX  רמ  ריהצתל  34  -ו   33  םיפיעס)  "עבותה  ןיבל  תעבתנה  ןיב  םכסוהש

 25 לש  הפולח  ול  עיצמו  םכסהה  תא  לטבמה  ,13.7.20  םוימ  הצובקה  בתכמ  ןקחשל  אצוה

 26 ; יזוחה ורכשמ 60% -ב ךומנה רכשב תורשקתה

 27 תעצהל  ו מיכסה  אלש  םיפסונ  םי נקחש  העברא  יבגל  הצו בקה  הגהנ  המוד  ןפואב

 28 בתכמב   ,13.7.20  םויב  םמיע  תור ש קתהה  הקיספה  הצובקה   : 15.6.20  םוימ  הצובקה

 29  .ןקחשל הח לשש בתכמל ההז חסונב

 30   :(רוקמב אל תוש גדהה ,לוקוטורפל 93 – 91 'מע) XXX רמ תודע האר

 31 . 13.7-אני מדבר כרגע על ה כב' הבורר:

 32 מה השאלה?  ת:

 
אלה    4 שחקנים  נמנים  לבכלל  בצה שחקנים  הא  )יחסית("ששירתו  נמוך  ששכרם  בשחקנים  מדובר  ,  ל; 

ל בהםוהקבוצה  לפגוע  רצתה  ק   .א  מקרה,  השחקניםבכל  בשכר  היה  החיילים  -יצוץ  תרומה  לא  תורם 

 משמעותית להפחתת תקציב הצוות המקצועי. 
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על   כב' הבורר: דובר  שאז  אומר   1  ת ש ר  יפסכ  תל בקל  יאנתכ]  אחוז  30אתה 

 2 . [.ע.ת – ןוחטבה

 3 נכון.  ת :

 4 .60שהוא יקצץ  ואתם ביקשתם כב' הבורר:

אחרת,  ת: ברירה  לנו  אנחנו   אין  אם  חיילים.  שלנו  מהשחקנים   5חצי 

 6 .....חנו לא נוגעים. לא נקצץ, בחיילים אנ

... 7 

 8 אבל אתה לא צריך לקזז,  כב' הבורר:

יכול  אחוז. חייב, אחרת לא היית  30-אני חייב, בשביל להגיע ל  ת:  9י 

 10ך בעולם  ה לי דרלא הייתלהגיע, לא הייתה לי דרך בעולם להגיע.  

לסל בלי  הקבוצה  את  חמשת    [. ע. ת  –  לקסל]כן  העביר   11את 

 12לי שום דרך בעולם,   א הייתההאלה, ל  [ ע.ת  -  םיזוחה]האחוזים  

 13אם הייתי מחליט לא לעשות את המהלך . טכנית, שום דרך בעולם

מעמי שהייתי  בעולם  סיכוי  אין  את הזה,  שתעבור  קבוצה   14ד 

 15 .  כזההבקרה התקציבית, אין סיכוי בעולם 

 16 אחוז?  40-את ה ובכל חמשת החוזים הצעת כב' הבורר:

 17, אבל יחים כמו מאורכל אחד לפי המשכורת שלו. לא כולם מרוו  ת:

 18כמובן שזה גם לפי השכר שלו וגם לפי  יש, כל אחד לפי, תראה,  

המקצועי מהצוות  זוכה  שהוא  שחההערכה  יש  מס.   19וימים  קנים 

 20 "את זה אני רוצה".שקצת עולים פחות, מה לעשות, המאמן אמר 

 21מישה שחקנים שאתה מציע שיעשו קיצוץ אם יש ח  אתה אומר, כב' הבורר:

 22מהם נניח לא מוכנים, אז את החמישי אתה יכול   דרסטי, וארבעה

 23 יק אותו בלי שהוא צריך קיצוץ?להעס

 24 סליחה אדוני, לא הבנתי את השאלה.  ת:

הבורר:בכ יכו  '  "אני  אומר  שאתה  שחקנים  חמישה  לך  יש  להעסיק אם   25ל 

 26 אחוז". 60אותם רק אם יקצצו 

 27 כן?  ת:

 28 כולם, נכון?   הבורר:כב' 

 29 כן.  ת:

הבורר: כול  כב'  היו  כי  "אנחנו ם  השחקנים  חמשת  כל  לך,  להגיד   30יכולים 

 31 אחוז".  40-מוכנים ל

 32 נכון.  ת:

 33 והיה לך תקציב? כב' הבורר:

פעם,  ת: ה  עוד  כל  אז אם  מסכימים  היו  החמישה  כל  אם   34שחקנים, 

 35אז היו,   אם אחד היה מסכים מתוך החמישהמסכימים.    הם היו

מסוכנים  לארבע היו  ו  [.ע,ת  –  םילכוסמ]ה  לו ההסכמים,   36 לאחד 

 37 .[.ע.ת – אל]
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 1 ולאחד הזה, אבל היה לך תקציב לשלם יותר.  כב' הבורר:

שלא     ת: לא  זה  במקום,  אחרים  שחקנים  שחקנים  הבאתי   2הבאנו 

פשוט,   במקום.  היואחרים  שלנו  התקציב  בסדר אם  לשחקן   3ם 

 4.  שקל, אז זה מה שהצענו למאור  ,00025של מאור הוא נגיד  גודל  

אז כן  אומר  ח  היה  לנו  הייניש  אותווזה,  מכבדים  בגלל ו  לא   .5 

נגיד בשוק החופשי,   בוחרים עכשיו את מאור  היינו  לא   6שאנחנו, 

היי איתנו,  חוזה  לו  יש  מסוגלים אבל  היינו  אם  אותו  מכבדים   7נו 

 8 . אין רים בסכומים יותר נמוכיםשחקנים אח  . אז הבאנולעמוד בו

 9או  ך רוע לב  מה לעשות, זה חלק, עוד פעם, לא עשינו את זה מתו

 10 יזה משהו, עשינו את זה בגלל שלא הייתי לנו דרך אחרת. מתוך א

 11קיבלו   את השחקנים שלאהקבוצה פיטרה    ,וריהצתב  XXX  ר מ  תנע טכ  ,"בלית ברירה" -

 12  להפחתה בשכרם.  את הצעת הקבוצה

 13 ר ורב  אל   .בנסיון להגיע להפחתה מוסכמת  YYY  מרנפגש עם    AAAמייצג השחקן, מר   -

 14ככל הנראה )אין עדויות חדות על כך(,   .13.7.20  -ה  ירחא  וא  ינפל  התיה  השיגפה  םא

 15 כל צד התבצר בעמדתו, כך שלא הושגה הסכמה;  

 16שחקנים נוספים, בהסכמים   6קבוצה, התקשרה הקבוצה עם לפחות  סגל ה  להשלמת -

 17 –  34, עמ'   YYYעדות מר  )  (וטורב   וא  ו טנ  םא  רורב  אל)  דולר  550,000שעלותם לפחות  

 18 :לפרוטוקול( 35

 19 ?-----------כמה שילמתם ל :ש

 20 אני לא זוכר.  ת:

 21 אתה לא זוכר? ש:

 22 דולר, משהו כזה. 130,000לא.  ת:

 23 דולר?  200,000יות כול להי ש:

 24 לא.  ת:

 25 דולר? 200,000לא  ש:

 26 לא, לא.  ת:

 27 כמה שילמתם לשוער שלכם? ש:

 28 גם סדר גודל כזה.  ת:

 29 דולר? 200,000של  ש:

 30 . 130, 140,000לא.  ת:

 31 ,--------כמה שילמתם ל ש:

כן?   ת: מיסים,  פחות  הרבה  משלם  אתה  זר,   32 80,000,  --------והוא 

 33 דולר. 

 34 לר?דו 80,000 ש:

 35 תה שואל, כן, אני עונה לך.א ת:

 36 ?---------ל ש:
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 1 דולר.  100,000 ת:

 2 דולר? 100,000 ש:

 3 , אבל,110ו , א100 ת:

 4 דולר, כי זה מה שפורסם? 150,000אולי  ש:

 5 לא נכון.   לא, לא, פורסם ת:

 6 ,---------טוב. והחתמתם חוץ מזה עוד שחקנים, נכון? את  ש:

 7 הייתי מחתים. אני לא, אם הייתי משחק טניס לא  ת:

 8 ?--------כמה שילמתם ל ש:

 9 סליחה, תמתין שהוא יסיים ואז תענה. כב' הבורר:

 10 ?--------תה שואל, כמה שילמנו למה א ת:

 11 כן. :ש

 12 צה לדעת את החוזים של כולם עכשיו? מה, אתה רו ת:

 13 בערך, מפורסם בתקשורת. ש:

 14 שקל בחודש. 15,000 ת:

 15 ה? כי הוא מקבל השלמ 15,000 ---------ל ש:

אני שילמתי, אתה שואל  ת: אותי כמה  יודע למה, אתה שואל  לא   16אני 

 17 משלם לו?אותי כמה מישהו אחר 

 18 לא, אני שואל אם אתה יודע שהוא מקבל השלמה.  ש:

 19 שקל בחודש. 15,000משלם לו  אני ת:

 20 ?------אוקיי. כמה שילמת ל ש:

 21 דולר. 9,000 ת:

 22 דולר לחודש? 9,000 ש:

 23 כן. ת:

 24 ת, זה, משכורו 12כפול  ש:

 25 משכורות. 4כפול  ת:

 26 ?4כפול  ש:

 27 כן. ת:

 28 עד סוף העונה? ש:

 29 כן. ת:

 30 לשב  רוטפ"  ותרתוכש  ,1970-של"אבשל הפרת חוזה(, ת  חוק החוזים )תרופותל  18  ףיעס .50

 31 :ןמקל דכ עבוק "לוכיס וא סנוא

 32ר, בעת כריתת החוזה, לא היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפ

ה ולא  אידע  עליהן  לדעת  עליו  לראיה  עליו  היה  ולא  ראה  שלא   33ותן ו 

בלתי  הוא  נסיבות  באותן  החוזה  וקיום  למנען,  היה  יכול  ולא   34מראש, 

הצדדי  אפשרי בין  עליו  שהוסכם  ממה  יסודי  באופן  שונה  לא או   35  ם, 

 36 פת החוזה שהופר או לפיצויים.תהיה ההפרה עילה לאכי 
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 2 : םיאנת השולש םימייקתמ  םא ,םכסה רפהש ימל דו מעת לוכיס תנעט ,ןכ םא .51

 3די ממה שהוסכם עליו בין  רי או שונה באופן יסוקיום ההסכם הוא בלתי אפש -

 4 ;הצדדים

כריתתיבומנס   תעבונ   םכסהה  תרפה - בעת  שהמפר,  היה    ת  ולא  ידע  לא   5ליו  עהחוזה, 

 6 ;לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש

 7 . ןתוא עונמל היה לוכי אל  רפמהש תוביסנב רבודמה -

 8  ,תומוד  וית וביסנש  ,5_ _ _ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __  63  –  12/02  ק יתב  תוררובה  קספב .52

 9  י ו נהמ  ןושא רה  יאנתה  ם ייקתה  יכ  חי כוהל  ה חילצה  אל  הצובקה   יכ  ה נקסמ  ללכל  יתעגה

בקי  :ליעל הוא  ההסכם  שונום  או  אפשרי  בין לתי  עליו  שהוסכם  ממה  יסודי  באופן   10ה 

 11  י דיב  ויה  ןכ ש  , םשד  עבותה  םע  םכסה ה  ת א  םייקל  העינמ  התי ה  אל  יכ  יתעבק  .צדדיםה

 12 הצלאנ אל  הצובקה .תויזוחה היתויוביוחמב דומעל םיקיפסמ ם ייפסכ םיבאשמ הצובקה

 13  ת ו נפל  לכות ש  ידכ  ,תלעות  תולע  ילו קישמ  ,ןכ  תושעל  הרחב  אלא  םכסהה  תא  רפהל

 14 רתוי  הבו ט  הרומת  התכרעהל  ונתיש  ,םירחא  םינקחש  םע  ת ורשקתה  תבוטל  םיפסכ

 15 : םהל םלושיש ףסכל

 16  ה תיה  אל  הצובקה  ו ב  ב צמ  ונינפל  ןיא  , XXX  רמ   ל ש  ותודעמ  הלועש  יפכ .17

 17 ה תחינש  תילכלכה  הכמה  בקע  ןקחשה  םע  םכסהה  תא  םייקל  הלוכי

 18  ם י נקחשה  רכש  תול עב  םצ מצל  ךרוצהו  הנורוק   תפי גממ  האצותכ  הילע

 19  ה תצר  הצובקה  וב  בצ מב  רבודמה  ;"ןוחטבה  תש ר"  יפסכ  תא  לבקל  ידכ

 20  ת פ יגממ  האצותכ  ור צונש  םיצוליאה  בקע  ,םי פלקה  תא  שדחמ  קלחל

 21 ה ינקחשל  רכש  םולשתל  םייוסמ  ביצקת  היה  הצובקה  ידיב  :הנורוקה

 22  ד עוי  הז  רכש  ביצקת   ;(הכימתה  ינחבמב  רדג וה  והבוגש)  20/21  תנועב

 23 :ןלהל)  םינקחש  רסירת)  20/21  תנועל  הזוח  םהידיב  שיש  םינקחשל  ןה

 24  ם י שדח  םינקחש  -  ךרעל  ה זה  רפס מכ  -  ןהו  ( "םיכישממה  םינקחשה"

 25  ם י נקחש  רפסמ  דוע   ןכו)  20/21  תנוע  תארקל  הצו בקה  הרשקתה  םמיע

 26  ת י סחי  יתועמשמ  א ל  והבוגש  –  רכשה  םהי בגל  , ל"הצב  םיתרשמש

 27 ךרדב  רוחבל  הלוכי  התיה  הצובקה  .(היהשכ  ראשנ  –  הצובקה  ביצקתל

 28  ת רתיבו  םיכישממה   םינקחשה  לש  םהזוח  תא  תדבכמ  איה  היפל

 29  ם ינקחש  םע  תרשקת מ  איה  םינקחשל  רכש  ם ולשתל  דעוימה  ביצקתה

 30 ,רתוי ןטק היה םישדחה םינקחשל ביצקתה הזכ הרקמב ,ןכא .םישדח

 31  א ל   הצובקה  .המצע   לע  ה לטנש  תויוביוחמב  ת דמוע  ה תיה  הצובקה  ךא

 32 הינקחשמ  דחא  לכ  לש  "ויווש"  המ  הנחב  הצובקה  :ךכ  הגהנ

 33 םינקחשה  רתי  תמועל  ,20/21  תנוע  תליחתל  ןוכנ  ,םיכישממה

 
 ההתאחדות לכדורגל: אתר ב פורסם 5
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 1  ת ו לע  הזיאב  הטילח הו  , הל  ועצוהש  םישדחה   םינקחשהו  םיכישממה

 2 ,ךכ  .םיכישממה  הינקחשמ  דחא  לכ  קיסעהלו  ךישמהל  הל  יאדכ

 3  ה ע יצה  ,תיעוצקמ  ה ניחבמ  בושח  היהש  ם ייוסמ  ךישממ  ןקחשל

 4  ו רכשמ  80%  לע  דמ ועה  ר כשב  היתורושב  ק חשל   ךישמהל  הצובקה

 5  ה כ רעוה  הצובקל  םת מורתש  ,םירחא  םיכישמ מ  םינקחש  יבגל  .יזוחה

 6  ת ועמשמ  ;20/21  ת נועל  י זוחה  רכשהמ  ץוצי קה  ר ועיש  לדג  ,התוחפכ

 7  י אדכ  התעדל  וב  התח פהה  רועיש  רבדב  הצובק ה  "תעצהל"  ןקחש  בורס

 8 .רתלאל ויר וטיפ הניה ,וקיסעהל הל

 9  ם ינקחשה  רכש  םו כסו  ץוציקל  ומיכסהש  םי נקחשהמ  ץצוקש  םוכסה

 10 תורשקתה  םשל  הצובקה  תושרל  דמעש  םוכס ה  תא  לידגה  םירטופמה

 11  , ה צובקב  םייעוצקמה   םימרוגה  תדמעל  רשא   ,םישדח  םינקחש  םע

 12  ת י סחי  ,תיעוצקמ  ת לעות/תולע  רושימב  רתוי תיאדכ  םמיע  תורשקתהה

 13  א לו  ו ז  האוושמל  הלל כיש  א ל  הצובקה  .ורטופש   ם ינקחשה  רכש  תולעל

 14 ה יתויוביוחמב  דומעל   התבוח  תא  -  הנוילע  תופידע  תניחבב  -  הפדעית

 15  .תויזוחה

 16  ןיב  קלחל  הילע  ותוא   םייוסמ  ביצקת  הצובקל  וב  ב צמ  ונינפב  ןיא  ,ןכ  םא .18

 17 וב  ץוציק  בקע  –  הז ביצקתו  ,20/21  תנועל  הרו שק  איה  המיע  םינקחשה

 18  ת ויובייוחמ  לכב  דו מעל  ידכ  קיפסמ  ונניא  -  הנורוק  תפיגממ  עבונש

 19  ב צמב  .20/21  תנוע  יבגל  רבכ  הרושק  התיה  ם מיע  םינקחשל  תויזוחה

 20  ך פה  םתומלשב  םיז וחה  םויקש  יאנתה  םייקת מ  ךכב  יכ  החנהבו)  הזכ

 21  ת א  קלחל  רתויב  תנ גוהה  ךרדה  המ  ןוחבל  הצ ובק  לע  ,(ירשפא-יתלבל

 22  ר יבס  םוכס  הדיב  רי תוהל  ןכו  םימייקה  םינקח שה  ןיב  םייקה  ביצקתה

 23  20/21  תנועל  םינקח שה  ביצקת  ,ונינפלש  ה רקמב  .לגסה  תמלשהל

 24  20/21  תנועל  הצובק ה  ל ש  תויזוחה  תויובייוח מה  לכב   הדימע  רשפיא

 25  ה גהנ  הב  ךרדה  .םי שדח  םינקחש  םע  תורשק תהל  הרתי  ריתוה  ףאו

 26 ביצקת  תא  לידגהל  הדעונ  ,םירוטיפ  וא  םייוסמ  רועיש  ץוציק  :הצובקה

 27 גורחל  אל  הצובקל  רשפאל  ידכ  התשענ  אלו  ,םישדחה  םינקחשה

 28  ן יינעה  תוביסנבו  –  ה נעטה  ה נעטנ  אל  .ותול לכב  ם ינקחשה  ביצקתמ

 29  ו ר כשב  ץוציקה  תא  ה גישמ  הצובקה  התיה  אלמ לא  יכ  –  התוישק  הרורב

 30 לע  םישדחה  םינקחשה  ביצקת  תא  דימעמ  היה  רבדה  ,עבותה  לש

 31 םירגתאה  םע  דדומתהל  הצובקה  תלוכי-יא  ועמשמש  ,ידימ  ךומנ  םוכס

 32  התיה  הצובקה  ,הצו בקה  תולהנתהמ  הלועש  י פכ  .הינפבש  םייעוצקמה

 33  ת ר גסמב  תירשפאה   רתויב  הקזחה  הצובקה   תא  דימעהל  תניינועמ

 34  ב ש חל  השקיב  ךכ  ך רוצלו  ,ןוחטבה  תשרמ  ר זגנש  םינקחשה  ביצקת

 35 לע  םרכש  תא  דימעהלו  ,םיכישממה  םינקחשה  יבגל  הכרד  תא  שדחמ
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 1 םתמורת  רואל  ,םה ל  םלשל  יואר  התעדלש  (תחפומה)  רכשה

 2   .תיעוצקמה

 3  ה נ יחבמ  הנוש  הנניא  ורכש  ת תחפהל  עבותל  הצ ובקה  ת עצהש  עבונ  ךכמ .19

 4 תיחפהל  הסנמו  ןקח של  הנופ  הצובק  וב  "ליגר"  הרקממ  תיטפשמ

 5  ם כסהה  תא  םייקל תלוכי-יא  הצובקה  תינפ  יר וחאמ  תדמוע  אל  .ורכשב

 6  ה תיה  הצובקה  .רתו י  ךומנ  םוכסב  ומייקל  ןו צר  אלא  ,ונושלכו  ובתככ

 7 םוכסב  וקיסעהל  תניינועמ  התיה  אל  ךא  ,עבותל  היבויח  םייקל  הלוכי

 8 .יזוחה

 9  לכ  רכשב  יבחור  ץו ציק  ובייח  ןוחטבה  תשר  יאנת  יכ  הנעט  הצובקה .20

 10  . ה כימתה  ינחבמב  ע בקנש  ץ וציקה  הבוגב  ,יע וצקמה  תווצהו  הינקחש

 11 -    הלע  ןקחשל  "עצוה"ש  זוזיקה  ,תישאר  :תאז  הנעט  לבקל  ןתינ  אל

 12 ןחבנה  זוזיקה  ,תינש  ;20%  רועישב  זוזיק  לע  –  רבעמו  לעמ  תניחבב

 XXX ,  13  ר מ  ןעטש  יפכ )  ן קחשו  ן קחש  לכ  רכשב   ונניא  ה כימתה  ינחבמב

 14  ת עצוממה  תישדוחה   האצוהה  לכ  ךס  תנחבנ  אלא  ,(לוקוטורפל  30  'מע

 15 וזכ  האצוהל  תיסחי  הכימתה  ינחבמ  תולח  תפוקתב  יעוצקמה  תווצה  לע

 16  . 1.3.19  -  "הנורוק  תפיגמ  תליחת  םוי"ל  ומדק ש  םישדוחה  19  תפוקתב

 17  ך ישמהש  יעוצקמה  תווצה  לכ  ביצקת  יכ  הנ עט  אל  הצובקה  ,רומאכ

 18 .הכימתה ינח בממ רזגנה ץצוקמה ביצק תה לע הלע 20/21 תנועל

 19 סוסיבל  ןושארה  יאנתה  אלמתה  אל  יכ  הנקסמ  ללכל  יתעגה  ךכיפל .21

 20 תא  הצובקהמ  הללש  אל  הנורוק  תפיגמ  רמוא  הווה  ,לוכיסה  תנעט

 21  התיה  ול  .20/21  תנו על  יזוחה  ורכש  אולמ  תא  ןקחשל  םלשל  תורשפאה

 22 ץצוקמה  רכשה  קר  אלו  –  ורכש  אולמ  תא  ןקחשל  תמלשמ  הצובקה

 23 ם ינקחשל  דעוימה  ביצקתה  תא  ןיטקמ  רבדה   ה יה  –  הדי  לע  עצוהש

 24  ע נומ  התיה  וז  הנטק הש  ( חכוה  אל  אליממו )  ןעטנ  א ל  ךא  ,םישדח

 25 הפידעה  הצובקה  .20/21  תנועב  יביטרופס  ןפואב  תורחתהל  הצובקהמ

 26  י ו לימ  ינפ  לע  ר תוי  ההובג  תיעוצקמה  ותמרש  לגס  דימעהל

 27 לוטיב  ;הלא  תויוביוחממ  הרוטפ  הנניא  ךכיפלו  ,ןקחשל  היתויוביחתה

 28  ת ח ת  הסוח  הנניאש  םכסה  ת רפה  רדגב  םניה  ן קחשה  ירוטיפו  םכסהה

 29 . לוכיסה תנעט יפנכ

 30 ה עבק  20/21  תנוע  תארקל  ,XXX  רמ  די עמש  יפכ  .ונינפלש  הרקמל   םג  תונוכנ  הלא  תועיבק .53

 31 תישדוחה  תולעה  ,התשיגל  .שדוחל  ח "ש  25,000  לש  תולע  :ןקח של  "ריחמ  גת"  הצובקה

 32 ל ש  לדוג  ר דסב  ןקחשל"  ידימ  ההוב ג  התיה  שדוחל  ח"ש  85,000  -כ  לש  ךסב  תללוכה

 33  ר ומאה  םו כסב  ש מתשהלו  ןקחשהמ  ר רחתשה ל  תוסנל  הצובקה  הפי דעה  ןכלו  ,"{עבותה}

 34ינתו "  ,הב  םייעוצקמה  םימרוגה  תנב ה  י פ  לע  רשא  ,םירחא  םינ קחש  םע  תורשקתה  םשל

 35 ר כשמ  60%  לש  התחפה-יא  ויפל  ביש חת  הגיצה  אל  הצובקה  ."תמורה טובה יותר לכסף

 36-יאל  חרכה ב  םורגתש  וא  תיעוצקמ  ה ניחבמ  ריבס  לגס  דימע הל  הנממ  ענמת  ןקחשה
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 1 ת שמחמ  דח א  לכ  היפל  XXX  רמ  לש  ות רימא  ;ןוחטבה  תשר  יפסכ   תלבקל  םיאנתב  הדימע

 2 םינקחשה  תעברא  םא  םג  –  "לכוסמ "  היה  התחפהה  תשירדל  הנענ  היה  אלש  םינקחשה

 3 הדימעה  הצובקהש  ךכ  לע  המישאמ  עבצאב  העיבצמ  –  התחפהל  םימיכסמ  ויה  םירחאה

 4  ה תבוחמ  ה מלעתהו  ,הלא  םינקחשמ  ד חא  לכ  לש  תלעות/תולע  סחי  תא  הנוילע  תופידעב

 5 ה לוספ  הי לפא  רדגב  התיה  רכשהמ  60%  לש  התחפהל  השירדה  .ומיע  םכסהה  תא  דבכל

 6  20%  לש  רו עיש  ת יחפהל  תבייוחמ  הת יה  הצוב קה  יכ  חיננ  םא  םג  : הצובקה  ינקחש  ןיב

 7 ת עבראו  ן קחשה  ושרדנ  עודמ  ,%03  וליפאו  6הינקחשמ  דחא  לכ   םע  תורשקתהה  תולעמ

 8  ?60%  תיחפהל הצובקל וירבחמ

 9 ת ורשקתה ה  ל ש  הדיבכמה  תולעהמ  רטפהל  ה ל  רשפאת  הנורוק   תפי גמש  הרבס  הצובקה .54

 10  , םירחא  םי ריכב   םינקחש  םע  תורשק תהל  םייפסכה  םיבאשמה   תיינפ ה  ךות  ,ןקחשה  םע

 11 עגופ  היה  אל  ןקחשל  תיזוחה  הרומתה  אולמ  םולשת  .םידבכנ  םימוכס  םהל  ומלושש

 12 ת ו יורשפא ה  ת א  ןיטקמ  היה  קר  ר בדה  ;ןוחטבה  תשר  יפסכ   תלבקל  הצובקה  תוכזב

 13 ה צובקה  י די  לע  חכוה  אל  ,רומאכו  ,םישדח  םינקחש  םע  תור שקתהל  הינפב  תודמועה

 14 ת ודדומתהל   שרדנה  יעוצקמה  ףרל  תחתמ  היהי  הצובקה  לגסש  ךכל  םרוג  היה  הז  רבדש

 15   .לעה תגיל ירגתאב הריבס

 16 ןורתפל  ןתינ-יתלב  ץוליא  אלו  ,ןקחשה  םע  תורשקתהה  תא  םייקל  אלש  הריחבב  רבודמה .55

 17 . הלא תויובייחתה םייקל

 18   .תחדנ לוכיס תמחמ  הקסעה םכסה לוטיב רב דב הצובקה תנעט ,ךכיפל .56

 19 התיה  אל  יכ  הצובקה  יכ  ןקחשה  תנעטב  ןודל  ךרוצ  ןיא  ,יתעגה  הילא  הנקסמה  רואל .57

 20  .עוצפ היה ה ב הפוקתב ורטפל תיאשר

 21 י מד  קוחל  (א)א4  ףיעסל  הנפמ  ןקחשה   ;וז  הנעט  לבקל  םוקמ  ש י  םא  לודג  קפס  יכ  ןייצא

 22 יוצמ  דבוע  הב  הפוקתה  ךותב  דבוע  ירוטיפ  לע  רוסיא  עבקנ  וב  ,1976  -  ו"לשת  ,הלחמ

 23   :הלח מ ימדל תואכזה תפוקתב

 24בד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות  מעסיק לא יפטר עו

 25או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה  

 26 .4סעיף   הזכאות המקסימלית לפי

 27 ימדל  תואכ זה  תפוקתב  היה  13.7.21  םויב  י כ  -  חיכוה  אל  אליממו  –  ןעט  אל  ןקחשה

 28  16  -כ  וניה  ותעיצפ  ד עומו  ןכ  ינפל  הנ שכ  הצובקה  םע  רשקתה  יכ  ה דבועה  רואל  ;הלחמ

 29 .םיר ופס הלחמ ימי רבצש ירה  ,(27.6.20) ןכמ רחאל םוי

 30  פיטורי  ,ךכ יפ ל  ;בין הקבוצה לשחקן הינו הסכם עבודה לתקופה קצובה  הקסעה  הסכם .58

 31פיצוי בגובה יתרת    ו לפני תום התקופה הקצובה מחייבים את הקבוצה לשלם ל  ןקחשה

על  המוטל  לנטל  כפוף  הקבוצה  חיוב  הקצובה;  התקופה  לתום  ועד  זה  ממועד   32השכר 

 33 השחקן להקטין את נזקו. 

 
, כך מה  120/2ות ממחצית מסגל הקבוצה לעונת פח היו   20/21שכן שחקני   וברור שהנחה זו לא נכונה, 6

 נים חדשים.ר להתקשרות עם שחק שעמד על הפרק היה הסכום שיוות
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 1 

 2 תשיכר  םכסה  יפ  לע  היתויובייחתהמ  הצובקה  הרוטפ  02.7.31  םוימ  העדוהה  רואל  םאה

 3 ?תויוכזה

 4  ןקחשה  לש   ו רכש  תרתיב  תאשל  הילע   יכ  ה צובקה  לע  לבוקמ  ,לו כיס ה  תנעט  תייחד  ןתנהב .59

 5  ( ן ידכ  אלש   ףא)הסכם העסקה    ביטול  יכ  ת נעוט  הצובקה  ,םלואו  .7ה קסעה  ם כסה  יפ  לע

הזכויו רכישת  הסכם  לביטול  אוטומטי"  "באופן   6 תשלומי מפטורה    איהש  ךכ  ,תהביא 

רכיש הזכויותהסכם  במפורש    הז  םכסהב  :ת  הסכם ת  יכנקבע  בקיום  מותנה   7וקפו 

 8ן  השחק  אי לביצוע כל אחד מהתשלומים עבור הזכויות בשחקן הינו היותנתה  ;העסקה

 9 "שחקן במועדון תחת הסכם תקף".

 10--  65 – 02/91 תוררוב קיתב תוררובה  קספב יטלוז רימא ד"וע  ררובה י"ע הנודינ וז הנעט .60

 11   :הנעטה תוחדל שיש  עבק יטלוז ד"וע ררובה .8-----------------------------

 12 

 13לאחר בחינת טענות הצדדים לענין זה, כמו גם הראיות שהובאו על ידיהם,  .63

חולק   מצאתי לו  שהובטח  התגמול  לפיה  התובע,  גירסת  את  לקבל   14לנכון 

נפרדים הסכמים  לשני  לתובע  נוגעים  שאינם  מהותית    –  מטעמים   15אך 

 16מצטבר שלו הינו תשלום הסכמים אחד שהתוצר ה   ועניינית המדובר במערך

התמ על  מלוא  זו  למסקנה  הגעתי  הצדדים.  בין  הוסכם  עליה  החוזית   17ורה 

ענ עו"ד  עדותו של  זיקתו לשני הצדדים בסיס  נוכח  ואשר  נסתרה,   18בר שלא 

בשנ התשלומים  סדר  בסיס  על  מוטה,  היא  כי  להניח  מקום  מצאתי   19י  לא 

ל התשלומים  בוצעו  )שמכוחו  סילוקיןההסכמים  "לוח  אותו  באותה  פי   ,"20 

מועדים ובאותם  הזכויות  תכיפות  הסכם  בין  הקשר"  "נוסחת  בסיס  על   ,)21 

סעיף   )ראו  העיקרי  ו  51להסכם  שהתשלומים  לעיל(  העובדה  בסיס   22על 

 23המצטברים )נטו( מכח שני הההסכמים מתיישבים עם הסכומים הכוללים 

בתכתוב דהנקובים  בן  לעו"ד  ענבר  עו"ד  בין  הווטסאפ  סעיף   ת  )ראו   24  57ת 

 25להסביר את המספרים בהם נקב בשיחתו    YYY(. באשר לנסיונו של מר  לעיל

אוהד   טענת  –עם  מתיישבת  כיצד  מצאתי  הנקובים  לא  המספרים  עם  זו   26ו 

 27אלף דולר( זהה לסכום    380בשני ההסכמים. הסכום בו נקב אוהד בשיחה )

 
ולטענ   7 הנזק  הקטנת  בדבר  לטענה  זה  בכפוף  שכר  עמידת  בדבר  של  ה  שיעור  החוזי,    70%על  מהשכר 

 טענות שיידונו להלן. 
ם העסקה  לשני הסכמים: הסכ  שחקן-קבוצהלה ההתקשרות  פוצזה    במקרהגם  .  2  הערת שוליםראה    8

העסקה בטענה כי השחקן דשם הפר הסכם    רה לבטל את הסכםימתיקבוצה ה העברת זכויות. הוהסכם  

  הקבוצה על פי הסכם רכישת הזכויות, אינני סבור כי  בשאלת מחוייבות  בורר.זה, וטענה זו נדחתה ע"י ה

היש משמעות   בדבר  הטענת  דחיית  אם  לשאלה    מהסיבה שהמדובר היא    העסקה  הסכםביטול  קבוצה 

ה  או מהסיבה של,  )כבתיק עאבד(  א כדין "רגיל"ביטול שלב   סיכולו הסכם עקב  מתקבלת טענת ביטול 

 קרה לפנינו(. )כמ
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)נטו( עונות    המצטבר  בגין  לתובע   1. הסכום של  2020/21  –ו    2019/20המגיע 

 2אינו "מתאים" לחישוב ברוטו כלשהו לפי אחד    YYY₪ בו נקב מר    2,000,000

 3הסכום   –דולר. אדרבא    380,000  –גם ל    ואינו "מיתרגם"  –משני ההסכמים  

לתובע    2,000,000של   שהגיעו  הסכומים  של  ברוטו  לתחשיב  יותר  קרוב   ₪4 

עונ  –במצטבר  ) בגין  ההסכמים(  שני  לפי  2020/21  –ו    2019/20ות  לפי   :5 

 ₪6  ברוטו    1,380,000  -ע זכאי לקבל סכום של כההסכם העיקרי היה התוב

הי הזכויות  ולפי הסכם  כ  בשתי העונות  לקבל  זכאי   ₪7     780,000  –ה התובע 

כ   )בסה"כ  תקופה  באותה  האפשרות 2,160,000  –ברוטו  את  שולל  איני   .)8 

 9כי ברוטו ר התכוון להתייחס לערדול  380,000  –ל    YYYר התייחס מר  שכאש

ש   – העובדה  נוכח  שני  אולם  תנאי  עם  מתיישבות  ואוהד  ענבר  עו"ד   10עדויות 

 11  –דולר )עבור כל תקופת ההסכם( ו    550,000ההסכמים לפיהם הסכומים של  

איני   380,000 נטו,  בערכי  היו  ההסכם(  של  האחרונות  העונות  )לשתי   12דולר 

 13 ברוטו.התכוונו לערכי מוצא מקום לקבוע ששני הצדדים לשיחה 

אני   .64 כדין,  שלא  בוטל  העיקרי  ההסכם  כי  שקבעתי  העובדה  ונוכח   14לפיכך, 

 15הדין גם בהסכם הזכויות וכל    קובע כי משההסכם העיקרי נותר תקף, הוא

 16 עומדות לו. 2020/21 –ו  2019/20זכויותיו של התובע לגבי עונות 

 17  א ש מה  ןיי נעל  וינפל  ו יהש  תויארה  ח ותינ  ל ע  תססובמ  יטלוז  ד"וע  ר רובה  לש  ותעיבק .61

 18 , 9ינפב  םג  ואבוה  תומוד  תויאר  .םהניב  םימכסהב  םשד  םידדצה  תורשקתהל  םדקש  ןתמו

 19   .ןקמועל תונחבנ ויה הלא  תויאר םא המוד הנקסמל  עיגהל היה ןתינש הארנו

 20  , ה סונמ  ןיד   ךרוע  י "ע  ג צוימ  היהש  ת ורשקתהל  ד צ  םא  יניעב  לודג  ק פס  , תאז  םע  דחי

 21  ן ועטלמ  עו נמ  וננ יאו  רתויו  םימכסה  ינש ל  תורשקתהה  דירפהל  ותמ כסהמ  רענתהל  יאשר

 22 ם ימכסהה  לוציפש  תורשפאה  הללשנ   א לשכ  טרפב  ,תאז  .תיתו כאלמ  הדרפהב  רבודמש

 23  ל ודג  ישוק  שי  ; התוא  רשפא  וליפא  יל ואו  –  ןקחשה  םע  תורשקת הה  ת א  הצובקה  לע  לקה

 24 ת יזוח  הינתמ  תורענתה  ךות  ,דבלב  בוטה  תלבק  לש  יסטיתאופורטונ  השיגל  ףקות  ןתמב

 25 א לל  השענ  ותנעטלש)  םימכסהה  לוציפמ  גייתסמ  ןקחשה  גציימ  יכ  ןייוצי  .תשרופמ

 26שני ההסכמים, בוא נודה על האמת, משום אני לא הייתי עושה את  "  :דיעמו  ,(ותעידי

 27  .(םש) ".שאני סיכמתי רק על שכר 

 28 ת י אשר  ה נניא  הצובקהש  רובס  ינא   ןכש  ,עירכהל  ךירצ  ינני א  וז  היגוסב  םג  ,םלואו

 29 : םימעט ינשמ ,תוי וכזה תשיכר םכסה יפ לע  היתויוביוחממ ררחתשהל

 30 :עבוק 1973 – ג"לשת ,(יללכ קלח)  םיזוחה קוחל (א)28 ףיעס -

התנאהיה   קיום  את  מנע  אחד  וצד  מתלה  בתנאי  מותנה  אין  חוזה   31י, 

 32 קיומו.-הוא זכאי להסתמך על אי 

 33 

 
ועדות    51  - 50, עמ' XXXעדות מר , 113, 112לתצהירו, פרוטוקול, עמ'   6 – 4ים  )סעיפ AAAעדות מר  9

 . 8 -7, עמ' YYYמר 
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 1 ן ועטל ן כמ  רחאלו ,הקסעה  םכסה   תא  ן ידכ  א לש  לטבל  תיאש ר  ה נניא  הצו בקה  ,ןכ  םא

 2 :תויוכ זה  תשיכר  םכסה  יפ  לע  םימולשתה  עוציבל  (הלתמה)  יאנתה  םייקתמ  אלש

 3 ם כסה  תא  לטבל  תבייח  התיה  אל  הצובקה  .ףקת  הקסעה  םכסה  תחת  ןקחשה  תויה

 4 הנניא  יכ  ןקחשל  עידוהל  הרחב  איהש  אלא  ,ןכ  תושעל  תיאכז  התיה  אל  ףאו  הקסעה

 5 , המצעל שכ  וז  ה לוספ  תולהנתהש  םוקמ  ןיא  ; ויפ  לע  היתוי וביוחמב  דומעל  תנווכתמ

 6   .תויוכזה תשיכר  םכסה יפ לע היבויחמ רוטפ ב הצובקה תא הכזת דוע

 7 דומעל  התורשפאב  ןיא  יכ  הצובק ה  תנעט  תלבקתמ  התיה  םא  םג  יכ  בל  םישל  שי -

 8 י דכ  ךכב  ןיא  ןיידע  ,לוכיס  ימעט מ  הקסעה  םכסה  יפ  לע  תויפסכה  היתויוביוחמב

 9 ת ורשפ א  ןתמ  ,הנושארו  שארבו  ,תויפסכ  ןניאש  ,תורחא  תויוביוחממ  הצובקה  ררחשל

 10 הרומתה   ם ולשת-יא  .(קחשמו  ם ינומי א)  תיביטרופסה  תו ל יעפב  ףתתשהל  ןקחשל

 11  ל טבל  הצ ובקל  רש פאמ  חרכהב  אל ר בדה  ךא   ,הקסעה  םכסה ל ש  הרפה  ה ווהמ  תיזוחה

 12  ו א   רתא   לע  םכסהה   תא  לטבמ  או ה  םא  ט ילחהל  יאשרש  הז אוה  ן קחשה  ;םכסהה  תא

 13 ר בודמ  םא  א לא)  ול  ע יגמה  תא  עו בתל  וית ויוכזב  עוגפל  ילבמ   , הרפהה  ל ע  גילבמ  אוהש

 14  א ל  ןייד ע  , לוכיסה  ת נעט  התוכזל  ת דמועש  הר בס  הצובקה  םא   ם ג  ,רחא   ןושל  .(לוכיסב

 15 ב שחהלו  הצובקה  תורושב  ראשיהל  ותוכז  לע  דומעל  ןקחשהמ  עונמל  ידכ  ךכב  היה

 16 ת ויבי טרדפה  תויו כזה  רובע  הרומ ת  ת לבקל  ו תוכז  תא  ףקתל ו  ךישמהל   ךכבו  ,הנקחשל

 17 ה ענמנ  תע  –  תוחפה  לכל  -  בל  םות  רסוחב  הגהנתה  הצובקה  .הצובקה  השכרש

 18  ך כמ  תו נבהל  ה לוכי  הנניא  איהו   , הינקחשמ  קלחכ  ןקחש ל  סחייתהלו  ךישמהלמ

 19  ף רח  ,ךכ יפל  . תויוכזה  תשיכר  םכס ה  יפ  ל ע  היבויחמ  רטפה  ל ע  בל  ם ות  רסוחב  דומעלו

 20 ת שיכר   םכסהו   הקסעה  םכסה  יפ  ל ע  הית ויובח  ,ךכמ  ר ענתהל  ה צובקה  תונויסנ

 21 ךישמה ל  ן קחשה  לש  תיבקיעה  ותשירד   רואל  טרפבו  ,םי י קתהל  וכישמה  תויוכזה

 22 .הצ ובקה תוליעפב ףתתשהלו

 23 תפוקת  םו תל  דע  תויוכזה  תשיכר  רו בע  םימולשתב  םג  תאשל  תבייוחמ  הצובקה  ,ךכיפל .62

 24 .קזנה תנט קה לטנל ףופכב ,םכסהה

 25 

 26 קזנה הבוג

 27ו  , שכן לתי זוחה  ה רומתהמ  70%שיעור של    לע  ד מוע  ןקחשה  לש   וקזינהקבוצה טוענת כי   .63

 28ארע   ךכש  םושמ  ,תאז  ;30%  -קבוצה, היה שכרו מקוצץ בה  ןקחשל  בשחנ  ןקחשה  היה

יתר הקבוצה  עם   29 ת נ ועל  םכס ה  םהל  היהו  הנורוק  תפ יגמ  ברע  הצובקב  ויהש  שחקני 

 30  ה ניה  הצובק המ  " רטופ"  ןקחשהש  הבי סה  י רה  :והשמ  יגולוטואט   ן ועיטב  רבודמה  .20/21

 31     .ורכשב התחפהל ובוריס

 32-- 61 – 12/02 תוררוב קית :יתנד םהב םירחא םיקית ינשב הצובקה י"ע התלעוה הנעטה .64

 33  ה נעטה  ; ------------------------------  63  –  12/02  תוררוב  קיתו  10---------------------

 34   :36 -20/21 קיתב  עבוק ינאש ךות ,התחדנ

 
 באתר ההתאחדות:   פורסםהבוררות  פסק 10
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 1 

מר   ברור מדוע סבורים  והיה   XXXלא  לא היה מפוטר  לו השחקן  כי   2והקבוצה 

 3, כפי . ראשית30%  -, היה שכרו מקוצץ ב20/21בשורות הקבוצה בעונת    משחק

 4 45, ההפחתה לה הסכימו השחקנים שנזכרו בסעיף  XXX  שעולה מתצהיר מר 

 5; 20%  -ר ממוצע שקרוב יותר ללתצהירו והשחקן עמרי אלטמן, עומדת על שיעו

 6, ולא לעיל, התובע לא היה מחוייב להפחתה כלשהי בשכרו  שנית, כפי שקבעתי 

ה התובע  אף  כי  להפחתה  שחקנים  מספר  מהסכמת  להסיק  מסכים ניתן   7יה 

שלישית, הקיצוץ   לכך;  עצם  לגבי  התובע  עם  ומתן  משא  ניהלה  לא   8הקבוצה 

 9צדדית להפחתה מאוד -יפית חדועומק הקיצוץ, אלא פיטרה אותו תוך הצעה חל

 10ים ך שאיננו יכולים לדעת מה היה השיעור לו היה מסכמשמעותית משכרו, כ

 11מה על כך שנמנעה התובע, בזמן אמת )אם בכלל(. אין לקבוצה אלא להלין על עצ

 12 ומתן. ממשא 

 13 

 14-----  65  – 02/91  ק יתב  תוררובה  קספ ב  יטלוז   רימא  ד"וע  ררובה   י"ע  ו צמוא  הלא  תועיבק .65

 15 :הנעטה תי יחדל ינויעה סיסבה תבחר ה ךות ,-------------------

 16 

 17ני. יש בה עירוב בין זמנים ותקופות, טענה זו מוקשית ובעייתית מאד בעי .73 

הנ הסכמיות.  לפעולות  צדדים  חד  אקטים  למעשה  ובין  מבקשת   18תבעת 

)ול  העולמות  מכל  ביותר  להנות  הגרועים  לתרחישים  התובע  את   19הכפיף 

לפטר   שלפני  מבחינתו(:  בעידן  עימו  ההסכם  את  ולסיים  התובע   20את 

 21ד בתוקפו שנה  רונה מחד גיסא ולהתייחס אליו כמי שההסכם עימו עמהקו

באשר   התובע   עם  להסכם  להגיע  לסרב  גיסא;  מאידך  מכן  לאחר   22וחצי 

 23 –סכם עימו מלכתחילה צוץ שכרו בטרם החליטה הנתבעת על סיום ההלקי

לקי מסכים  שהיה  כמי  אותו  לראות  מעין ואז  טענות  בדיעבד.  בשכרו   24צוץ 

מושכ מקעקעות  נזיקיות( אלה  )או  חוזיות  לתרופות  הנוגע  בכל  יסוד   25.  לות 

סעיף   של  לשונו  בהבאת  אסתפק  להאריך  שלא  מנת  ועל  ידועים,   26הדברים 

 27 :1970-ים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אלחוק החוז 10

ותו ההפרה  עקב  לו  שנגרם  הנזק  בעד  לפיצויים  זכאי   28צאותיה  "הנפגע 

מר לראותו  עליו  שהיה  או  אותו  ראה  החוזה, ושהמפר  כריתת  בעת   29אש, 

 30 כתוצאה מסתברת של ההפרה."

ופיתוח   162/81בע"א   לבנין  חברה  בכר  יוסף  נ'  שמחון  לט)מאיר  פ"ד   ,1  )31 

 32 קבע בית המשפט העליון )כב' השופט ג' בך(: 708-709, עמ' 701

 
https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/burerut/0063%20.pdf 
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לק זכאי  חוזה  מהפרת  שהנפגע  הוא,  הבסיסי  על"הכלל  פיצוי,   1פי  -בל 

 2בשל נזקו במועד בו הופר החוזה או בו   תרופות,  -לחוק החוזים    10סעיף  

 3 בוטל.

בע"א    שרכא אז(  )כתוארו  כהן  י'  השופט  ניתן  1]  601/75קבע  כי   ,]4 

יותר בתור התאריך הקובע לצורך קביעת לפעמים לבחור במועד    5מאוחר 

 6ע." )הדגשה גובה הנזק, הרי עשה זאת בעיקר למניעת קיפוחו של הנפג

 7 "א.ז.( –הוספה 

 8  –ת  )ואפשר שאף ביתר שא  ןגולגלת הדקה בדיני הנזיקיבדומה לעיקרון ה .74

מוקדמת(   והיכרות  חוזיים  יחסים  קיום  את    –נוכח  "מקבל"  המפר   9הצד 

 10הוא, ואת הנזקים שניתן היה לצפות כתוצאה מסתברת של  הנפגע כמות ש

 11עיונית לזכות את המפר  ההפרה, כמות שהם. אין שום הצדקה כלכלית או ר 

הת בגין  הנפגע(  את  בהן )ולקפח  ושיש  ההפרה  לאחר  שארעו   12פתחויות 

מאח הנזק רילהפחית  הפחתת  בדיני  מצוי  לכך  מסויים  חריג  המפר.   13ות 

בסעיפים   דיון  יצא  לע  66-67)וראו  "מעז  בהן  נסיבות  גם  אולי  וייתכנו   14יל( 

מאוחרות נסיבות  עקב  מההפרה,  נשכר  יצא  אף  והנפגע   15 -להפרה    מתוק" 

 16התרופות לקראת קודיפיקציה   -ים  ראו לדוגמא: א' אדר, ג' שלו, דיני חוז

האזרח המשפט  עמ'  י  של  אין  307-308)תשס"ט(,  זה  במקרה  אולם   .)17 

 18במפר המבקש לצאת נשכר, על גבו  המדובר "זה נהנה וזה לא חסר", אלא  

 19 של הנפגע.

 20 

 21 ק זנה ןיטקהל לטנה

 22 ןיטקהל  ךכ  ידי  לעו  ,תרחא  הצובקב  קחשל  רובעל  לוכי  היה  ןקחשה  יכ  תנעוט  הצובקה .66

 23 ןכש  ,וז  הנעט  תולעהל  תיאשר  הנניא  הצובקה  יכ  ןקחשה  ןעוט  תימדקמ  הנעטכ  .וקזנ  תא

 24  . הצובקה  ם עטמ  ה נגהה  בתכב  העיפו מ  אל  ה נעטה  ןכש  ,הרוסא   תי זח  תבחרהב  רבודמה

 25 בתכב  11  ף יעסל  הנפמו  ןקחשה  תנעט   תא  הצובקה  החוד  ,ןקח שה  ימוכיסל  התבושתב

 26 ת ייחד  ןיינע ל  תנעטנ  הנעטהש  אקע  עד   ;קזנ  תנטקה  תנעט  תנעט נ  ןכא  הז  ףיעסב  .התנגה

 27 הרושק  הנניאש  הנעט  ,ןקחשכ  תורי שכל  רוזחל  ידכ  חותינ  רובעל  הצובקה  אפור  תעצה

 28 .תיפולח הצו בק תאיצמ תייגוסל ללכב

 29  תונעטב  ןו דל  ם וקמ  שי  יכ  הנקסמ  ל לכל  יתעגה  ,סוסיה  ילב  א לו  םירבדה  תא  יתנחב .67

 30 קרפה  לע  ודמעש  םיירקיעה  םיאשונ ה  דחא  היה  הז  אשונ  .קזנה  תנטקה  ןיינעל  הצובקה

 31  ל ש  יטפשמ ה  דמימב  ן הו  םייניב  רדס ה  תאיצמ  ל ש  דמימב  ןה  ,תורר ובה  תליחתמ  לחה

 32 . ומיע  תורשקתהה  תרפה  ןיינעל  ויתונעט  ולבקתי  םא  ,ןקחשל  םרגנש  קזנה  תכרעה

 33 ת חיתפמ  ןהילע  עדי  אוה  :תעבתנה  ימוכיסב  הלא  תונעט  תאלעהמ  עתפוה  אל  ןקחשה

 34  הצובקה  ה שוע  ה תיה  בוטש  ןבומ  .ןה יל א  סחייתהל  הבוט  תונמ דזה  ול  הנתינו  תוררובה

 35 " י נויד  קזנ "  םרגנ  אל  ןקחשל  יכ  יתע ד  החנ  ךא  ,התנגה  בתכב  וז  הנעט  הלעמ  התיה  םא

 36 .ןכ תושעלמ  הצובקה לדחממ האצותכ
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 1 ת ירקיעה  היארה  .הצובקה  :רפמה  ד צה  לע  לטומ  קזנה  תנ טקה  תנעט  תחכוה  לטנ .68

 2  א ל  ןקחשה ש  ת וארהל  הרטמ  ךותמ  ,וז  ה יגוסב  ןקחשה  תריקח   הנ יה  הצובקה  הגיצהש

 3  , יתנבהל  .ו תעיצפ  דעוממש  תוביסנה  ע קר  לע  לכהו  ,תרחא  הצו בק  םע  רשקתהל  ידכ  לעפ

 4 ה צ ובק  םע   רשקתהל  לוכי  היה  ןקחש ה  יכ  חיכוהלו  לטנה  תא  םירהל  החילצה  הצובקה

 5 .רחואמה לכל  ,1.2.21 םוימ לחה תרחא

 6  ם ו ימ  הניה  הנושא רה  הפוקתה  :תופוק ת  יתש  ן יב  דירפהל  ימעטל   שי  ק זנה  תנטקה  ןיינעב .69

 7  , הרקמב  אל ו  , וניהש  תורבעה  דעומ  –  31.1.21  םויל  דעו  ןיב  תת מעמ  איהש  ךות13.7.20

 8 י נממ  םלענ   א ל  .הנועה  םותל  דעו  הז   דעוממ  –  הינשה  הפוקתה   ;תורבעה  תפוקת  דעומ

 9  ך א  ,ןמזה  ףצר  ךרואל  תולהנתהב  ר בודמה   יכו  אוהשמ  תיתוכ אלמ  הדרפהב  רבודמהש

 10 ו ל  עודי  וב   בצמל  הצובקה  תורושב  ן מאתמ  ןקחשה  וב  בצמ  ןיב   לידבהל  אצומ  ינא  ןיידע

 11 .הצובקה  םע (ףפורה םא םג) רשקב ך ישמהל לכוי אל יכ שארמ

 12 ףא  ,תיפילח  הצובק  אוצמל  םירכינ  םיצמאמ  השע  אל  ןקחשה  ,תויארהמ  הלועש  יפכ .70

 13 . ויתורישב   תניינועמ  ה נניא  יכ  םינפ  יתשל  ע מתשמ  ונניאש  ןפוא ב  ו ל  הריהבה  הצובקהש

 14 ו גציימ  היהש  ימ  תא  רטיפ  ןקחשה  יכ  רבתסה  ,9.2.21  םויב  ה כרענש  תידגנה  ותריקחמ

 15 י כ  ,רחא  ןכוס  םע  רשקתה  אל  יכ  ,הז  דעומ  ינפל  יצחו  םיישדוחכ  הצובקה  םע  תורשקתהב

 16 :(לוקוטו רפל 121 – 115 'מע) תוצוב קל ומצעב הנופ ונניא יכו ר חא גציימ םע רשקתה אל

 17 לך היום סוכן?תאמר לי בבקשה, יש  :ש

 18 היום לא. ת:

 19 היום לא? ש:

 20 לא. ת:

 21 בכלל בכלל? ש:

 22 לא. ת:

 23 עידן בן אבו לא סוכן שלך?  ש:

 24 אנחנו בקשר חברי  ת:

 25 היה הסוכן שלך. AAAבקשר חברי. כשהייתי בהפועל תל אביב, אביך  ש:

 26 נכון. ת:

 27 שלך?עד מתי הוא היה הסוכן  ש:

 28 לפני בערך חודשיים וחצי, משהו כזה. עד ת:

 29 דצמבר. -זאת אומרת, מהסדר גודל של נובמבר ש:

 30 ... לא יודע בדיוק את הזמן,  ת:

............. 31 

 32זה בסדר גמור, אני פשוט רוצה להבין. ומרגע שסיימת את ההתקשרות   ש:

 33 , אין לך סוכן?AAAעם 

 34 לא.  ת:

 35 לים בלי סוכנים?שמתנהשלך  level-הרבה שחקנים ברמתך, ביש  ש:
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לא   ת: גם  סדיר,  באופן  מתאמן  לא  אני  שגם  כרגע,  בו  נמצא  שאני   1למצב 

 2  –  לודג  עציה)  רואים אותי משחק במהלך משחקי השבת, אין עצה גדולה

 3 , בוא, בוא נהיה אמיתיים.(.ע.ת

 4 לא, אז על אחת כמה וכמה, על אחת כמה וכמה, לא חשוב לקחת סוכן?  ש:

 5 , חותם היום לאאני  ת:

 6 שיפנה לקבוצות? ש:

 7 לא חתמתי בלעדיות לאף אחד. ת:

 8 לא, לא בלעדיות, אבל,  ש:

 9אז אני אומר, אני עובד עם כולם. כולם חברים טובים שלי, כולם רוצים   ת:

 10 לעזור ואני בקשר טוב עם כולם.

 11 אתה פנית לאיזושהי קבוצה לחפש לעבור לשחק?  ש:

 12 ן לעזור.רצו כ שים שמיני אנאני לא, אבל אני בטוח שיש כל  ת:

 13 מי? ש:

 14היה את עידן בן אבו גם שדיברתי איתו, גם כן זה קשר שנוצר לפני חודש   ת:

 15ימים כזה, לפני כן פניתי לכל מיני סוכנים שיראו מה אפשר לעשות, אבל 

 16 ללא מענה.

........ 17 

על   ... :ת כשדיברו  זמן.  לוקחים  דברים  חוזה,  שמבטלים  נתון  מצב   18  יש 

 19קבוצות, קבוצות אמרו "הוא עדיין פצוע", גם עד  , עם  יודע  , אני{עבותה}

 20היום. גם היום כשאני מנסה, ואתה אומר להריץ סוכנים, אני גם אומר  

 21כל מיני דברים, אבל הם נתקלים בתשובה של    להם ללכת, לנסות למצוא

 22 "מה אתם רוצים, הוא עדיין פצוע".

 23 אז כן סוכנים פונים בשמך לקבוצות? :ש

 24 ובדים, כאילו.ולם עות, כיכול להי ת:

 25 למי פנו בשמך, אתה יודע? ש:

 26 אין לי מושג, לא מתעסק עם זה. ת:

 27 לקבוצות?ביקשת מאותם סוכנים לבוא ולהעיד פה שהם פנו   ש:

 28 אני? ת:

 29 אני שואל. ש:

 30 לא. ת:

 31  ן קחשה  ל ש  ת יביספ  דואמה  ותשיג   יכ  ת נעוט  הצובקה  .םמצ ע  ד עב  םירבדמ  םירבדה .71

 32 ת יתשת  הח נוה  אל  .לגרודכ  קחשלו  ףי סוהל  אלש  ותטלחהמ  העב נ  תיפולח  הצובק  רותיאל

 33  ע גונה  לכב   .הנושארה   הפוקתה  יבג ל  ת וחפל  , וזכ  העיבק  סו סיבל  ת קפסמ  תיתייאר

 34 ך רוצ  ןיא  ךא  ,רתוי  תרבתסמ  תארנ  ןקחשה  לש  וזכ  הטלחה ש  ירה  ,הינשה  הפוקתל

 35 וז  הפוקת  יבגלש  ךכ  לע  שרופמב  תו עיבצמ  תויארהשכ  ,ןקחשה   ייעינמ  ויה  המ  עירכאש

 36 , תרחא  הצו בק  רתאל  ןיינועמש  ןקחש  ;הצובק  רובעל  םיילמיס  םיצמאממ  רתוי  השע  אל

 37  ה ב רה  יבי טקאו  ץרמנ  ן פואב  (דחא  ג ציממ  רתוי  י לואו)  גציימ  ת ועצמאב  ו א  ומצעב  לעופ

 38 .רתוי
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 1  ה יהש  םיר בדה  עבטמו  ,22.9.20  םוי ל  ד ע  עוצפ  היה  ןקחשה  : הנושארה  הפוקתל  רשא .72

 2  ד עוממו  הל חה  ר בכ  הנ ועה  ךא  ,תיאופ ר  ר ישכ  ה יה  הז  ם וימ    .וז הפוקתב  י ביטקרטא  תוחפ

 3 ת רחא  הצובקב  קחשלו  רובעל  היה  ןתינ  אל  אליממ  –  הצובקה  י"ע  חכוה  אלש  –  םייוסמ

 4 ד עומ  תליחת  םע  האלמ  תובלתשה  תארקל  תרחא  הצובקב  ןמאתהל  ןתינ  יכ  םא)

 5 ר יאשהש  םידדצה  ןיבש  ינוידה  רדסה ה  ףקת  היה  וז  הפוקתב   יכ  רוכזל  שי  .(תורבעה

 6 ן קחשל  ךופהל  רוזחי  ןקחשהש  –  ןמז ה  םע  הנטקו  הכלהשו  הלודג  אל  םא  םג  -  הווקת

 7 .הצובקה לש – עמשמ יתרת – ימיטיגל

 8  ןכש  תר חא  הצובק  םע  רשקתהל  ו דיב  הלע  א ל  יכ  ןעהשחקן ט:  הינשאשר לתקופה ה .70 .73

 9  י ת יחד  12.3.111  םוימ  י תטלחהב  .תיא ופר  ה ניחבמ  רישכ-יתלב  אוהש  ה מסריפ  הצובקה

 10  א ולמ  לע  ת יביטקפסורפה  תולכתסהל   ם ג  הפי  םשד  יתעיבקו  ,ינ מזה  דעסה  ןיינעל  וז  הנעט

 11  :הפוקתה

בע להתאמן  חזר  כבר  השחקן  הרי  זה:  טיעון  לקבל  מאוד  מתקשה   12קבות אני 

 13ההסדר הדיוני )והדבר מעיד על מצבו הרפואי( ואם לא די בכך, קבוצה שתרצה 

 14צבו תנאי העסקה מאוד אטרקטיבים מצידה, יכולה לבחון את מבשחקן תמורת  

ו עלהבריאותי  ילחש  הנתבעת  מאנשי  שמי  בגלל  רק  מכך  שתמנע  סביר   15 לא 

 16 אוזנה שמדובר בשחקן שעדיין פצוע.

ל .74 חו  ןקחשהיו  מארבעה   17 ה ארנ  ;תיפסכה  ותדימכו  ובבלכ  הצובק  רותיאל  דשיםלמעלה 

 18 , ילארשיה  לגרודכב  יעוצקמה  ודמעמב   בשחתהבו  –  ריבס  ןפואב   לעופ  היה  ןקחשה  םאש

 19 ותיא  תרשקתמ  התיהש  הצובק  רתאמ  היה  ,םיילמינימ  םיצמאמב  היה  יד  יכ  המוד

 20 ל ש  םינורח אה  םישדוחה  תעבראב  וי קזנ  ת א  ןיטקמ  היה  ךכב  ; 1.2.21  םוימ  לחה  תוחפל

 21 .20/21 תנוע

 22 –  ומיע  תורשקתהה  תרתה  ןיגב  ןקחשה  תוצפל  הצובקה  לע  י כ  עבוק  ינא  ,ןכ  לע  רשא .75

 23 ם ישדוחה  תנומש  תפוקת  ןיגב  קר  -  וסיטרכב  תויוכזה  דעב   הרומתהו  ורכש  דמימב

 24 לש  ללוכ   ךס  ל ע  יוציפה  םוכס  דמו ע  ש דוח  לכ  רובע  ;12.1.13  םויל  דעו  02.6.112  םוימש

 25 ת שיכר  רובע  ח"ש  35,700  לש  ךסו  רכש  ןיגב  ח"ש  49,529  לש  ךס)  ,וטורב  ח"ש  85,229

 26  ;(תויוכזה

 27  ש י  הז  םוכ סמ  .וטורב  ח"ש  681,832  ל ש  ללוכ  םוכסל  ןקחשה   י אכז  הפוקתה  לכ  רובע

 28 :ןמקלדכ וט ורבה ימוכס תא תיחפהל

 29 ;2020 ינוי שדוח רובע םלושש  וטורב ח"ש 23,102 לש ךס -

 30 ,ימואל  ח וטיבל  דסומל  הצובקה  הרי זחהש  םוכס  וניהש  ,ו טורב  ח"ש  9,813  לש  ךס -

 31 27.6.20  םויב  ותעיצפ  תובקעב  ימ ואלה  חוטיבהמ  ןקחשה  לביקש  העיגפ  ימד  ןיגב

 32 ; (3/תנ גצומו לוקוטורפל  122 'מעב ןקחשה תודע)

 33 ת יחפהל שי  ה ז םוכסמ ;וטורב ח"ש 648,917 ךס לע םוכסה  דמו ע  ,הלא  ם ימוכס  תתחפהב

 34 . ינוידה רדסהה יפ לע ,הצו בקה ידי לע ןקחשל םלושש  וטנ ח"ש 86,762 לש ךס

 
 . לעיל 72ראה סעיף   11

נו  12 התחשיב  חות  מטעמי  זהבביצוע  מועד  ה ש אף    ,נלקח  החלהפתקופת  שכן  ,  13.7.20ביום    רק  יצוי 

שכר  הקבוצ לשחקן  שילמה  לא  רכישה  הותמורת  בת  שמ זכויות  התקופה  ליום    ועד  1.6.20יום  גין 

 . 2020דש יוני ששולם עבור חו ש"ח 23,102, למעט סך של 12.7.20
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 1 

 2 ת וינויסנפ תושרפה

 3 השירפה  הצ ובקה  יכ  ררבוה  םדקומה   יוליגה  יכילה  תרגסמב  ,ליעל  20  ףיעסב  רומאכ .76

 4  .1.6.20 םו יל דע תוינויסנפה תושרפה ה אולמ תא ןקחשה רובע

 5  ם ויל  דעו  1.6.20  ם וימש  הפוקתה  ןי גב  תוינויסנפה  תושרפהל  יאכז  ן קחשהש  קלוח  ןיא .77

 6 . וז הפוקתב הצובקה דבו על בשחנ ןקחשה .12.7.20

 7  ן קחשה  יכ  ל יעל  עבקנ  היבגל  הפוקתה   ,31.1.21  םויל  דעו  13.7.20  םוימש  הפוקתל  רשא .78

 8 ----------------  16  –  20/21  קיתב  יתעבקש  יפכ  :ורכש  םולשת-יא  ןיגב  יוציפל  יאכז

 9  ם כ סהב  הפרשות הפנסיוניותחלק המעביד ב  ,-------------------------  36  –  20/21  קיתבו

אם "  וניה  הבוצק  הפוקתל  הדובע בין  לשכרו,  בנוסף  לקבל  זכאי  שעובד   10תשלום 

עובד יחסי  ובין א–מתקיימים  על המעביד מוטלת  מעביד  לפצות  ם  בגין החובה   11העובד 

צריך להפסקה מוקדמ לא  עבודתו; העובד   12הפגע מכך שהמעביד החליט שאיננו ת של 

 13 " .מעוניין עוד בשירותיו

 14 ן יגב  תוינויסנפה  תושרפהה  אולמל  יאכז  ןקחשה  ,ךכיפל  .הז  קית  ןיינעל  םג  הפי  וז  העיבק

 15 .וז הפוקת

 16  10  -ו  9  םי פיעסב  ןקחשה  תונעט  תא  לבקל  ןיאש  ירה  ,תוינויסנ פה  תושרפהה  הבוג  ןיינעל .79

 17 ;הצובקהמ  ול  העיגמה  הרומתה  אולמל  תוסחייתמ  ןה  וליאכ  ןבשחל  שי  יכ  ,וימוכיסל

 18 דוסי  לע"  ובשוחי  תוינויסנפה  תושר פהה  יכ  שרופמב  עבוק  הק סעה  םכסהל  10.3  ףיעס

 19 ל ש  (עצוממ )  ךס  לע  תיטנוולרה  הפ וקתב  דמע  רשא  ,"קשמב   עצוממה  רכשה  תרקת

 20 . ח"ש 1,313 לש ךס לע דמו ע הז םוכסמ 12.5% לש רו עיש .שדוחל ח"ש 10,500

 21 לש  ךס  ןקח של  עיגמ  31.1.21  םויל  ד עו  1.6.20  םוימש  םישדו חה  תנומש  ןיגב  ,ןכ  םא .80

 22 .בגין הפרשות פנסיוניות ח"ש 10,500

 23 

 24 ב כר ןיגב תואצוהו  רויד רובע תואצוה רזחה

 25 תואצוהב  אשיתש  םוקמ  ןיא  ,הצובקה  ןקחשכ  שמשל  ןקחשה  לדחשמ  יכ  תנעוט  הצובקה .81

 26 ר דגב  אלא  רכשהמ  קלח  ןניא  הלא  תואצוה  ,התשיגל  ;םכסהב  הבייחתה  ןהילא  תופסונה

 27 רואל  ,וז  הנעט  לבקל  ןיא  .וירוטיפ  ם ע  רתייתי  וב  שומישהש  ,ן קחשל  "רזע  ילכ"  תדמעה

 28 קקזנ  ךכ  ךרוצל  .31.1.21  םויל  דע  הצו בקה  תורושב  ןקחשה  ןמא תה  ויפל  ינוידה  רדסהה

 29   .רוידל ןכו בכרל ןקחשה

 30 תפוקת  רוב ע  ח"ש  12,000  ךסב  םירוגמ  ןיגב  תוריכש  תואצוה  רזחהל  יאכז  ןקחשה  ךכיפל .82

 31 רואל  .ח" ש  96,000  לש  ךס  לכה  ךסבו  ,31.1.21  םויל  דעו  1.6.20  םוימש  םישדוחה  תנומש

 32 . וטנ םוכסב רבודמה  ,םכסהב הרורב הארוה

 33 ר ובע  ח"ש   2,000  לש  ךס  ןכו  בכרה  תדמעה  רובע  ח"ש  4,000  לש  ךס  עבתנ  :בכרל  רשא .83

 34 ןקחשה  תדמע  תא  לבקל  שי  ןכלו  ,הלא  םימוכס  הבוג  ןיינעל  הנעט  אל  הצובקה  .קלד

 35 ,ךכיפל  .בכרה  חקלנ  ןקחשה  תנעטל  וב  דעומה  ,20.7.20  םוימ  עבתנ  םוכסה  .םהיבגל
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 1 ה דבועה  ר ואל  .(שדוח  שילשו  םישדוח  השיש  רובע)  ח"ש  37,980  לש  ללוכ  ךסב  רבודמה

 2 םוכס    ,(ה לא  תואצוה  םלגל  הצובקה  לעש  וא)  וטנ  םוכסב  רבוד מ  יכ  םכסהב  ןייוצמ  אלש

 3 . וטורב םוכסכ םלושי הז

 4 

 5 ת ויאופר תואצוה רזחה

 6  ת ובקעב  ר בעש  םוקישו  היפרתויזפ  י לופיט  ןיגב  תויאופר  תוא צוה  רזחה  עבת  ןקחשה .84

 7 יכ  הצובקה   הנעט  התנגה  בתכל  11  ףיעסב  .27.9.20  םויב  םי יקתהש  קחשמב  ותעיצפ

 8  ה ח מומ  אפ ור  לש  ה צלמה  עצבל  ברי ס  ןקחשה  ן כש  הלא  תואצ והב  ת אשל  הכירצ  הנניא

 9 ובוריסב  ק דצ  ןקחשה  ,תויארהמ  הל עש  יפכ  .חותינ  תועצמאב   ותעיצפב  לפטל  המעטמ

 10  .םישד וח השולשמ תוחפ ךותב ה אלמה ותמלחהל איבה טק נ וב ינרמשה לופיטה ןכש

 11 ת פוקתב  יאופר  לופיט  ןקחשל  קפסל"  הצובקה  תבייוחמ  םינקחשה  םכסהל  (ה)4  ףיעסב

 12 ת פוקת  רח אל  םג  ,םימיאתמ  םייאו פר  םירושיא  תגצה  דגנכו  ך רוצה  תדימבו  הז  םכסה

 13  ת וירחא  תב חרומ  םכסהל  חפסנל  5.1  ףיעסב  ".לבוקמכ  םיאנתב ו  ףקיהב  לכהו  ,םכסהה

 14 ן יגב  "רתוי ב  בוטה  יפרתויזיפה  לופיט ב"  תאשל  תבייחתמ  איהש   ךכ  ,הז  אשונב  הצובקה

 15 .הצובקה ת וליעפ תרגסמב העיצפ לכ

 16 ם ילופיטה  רובע  ודי  לע  ומלושש  םימו כסה  תא  ןקחשל  בישהל  הצובקה  לע  ,הלא  תוביסנב

 17  ם וכס  .(ורי הצתל  ' ח  -ו  ' ז  םיחפסנב  ח כומכ)  ח" ש  12,750  לש  ךס ב  ע בתנה  םוכסב  ,רבעש

 18 . (תויאופר תואצוה  רזחה םלגל שרדנ םא) וטנ  יכרעב ןקחשל םלושי הז

 19 

 20   :02/91 תנועל בוח

 21 ןיגב  הרומתהמו  ורכשמ  ותחפוהש  םימוכסה  תא  ול  ריזחהל  הצובקה  לעש  ןעוט  ןקחשה .85

 22  ו תמכסה  תא   ן תנ  יכ  ר שאמ  ןקחשה  ;2020  ל ירפאו  ץרמ  םישדוחה   ןיגב ,וסיטרכב  תויוכזה

 23 ת נועל  ורכשב  דח  ץוציק  ץצקל  הצו בקה  תנווכבש  עדוי  היה  םא  ותשיגל  ךא  ,התחפהל

 24 .התחפה ל םיכסמ היה אל ,20/21

 25 המכסה לט בל ןתינ תולקב אל :םימ  הקיזחמ – המצעשכל – וז  הנעט םא יניעב לודג קפס .86

 26  ב ר   ןמז  שחר תהש  עורא  ןיגב  ,המכסהה   ןתמ  דעומב  תוביסנל  הא למ  תועדומ  ךות  הנתינש

 27 דעומב  העדי  הצובקה  יכ  (חיכוה  אל   אליממו)  ןעט  אל  ןקחשהשכ  טרפב  ;ןכמ  רחאל

 28  ל בקל  םוק מ  ן יאש  רורב  , ןפוא  לכב  . 20/21  ת נועל  התחפה  ןקחש המ  שו רדת  יכ  המכסהה

 29 ה צובקהש  הרומתה  אולמ  העיגמ  ן קחשל  יכ  ליעל  יתעיבק  רואל  ,העיבתב  הז  ביכר

 30 .(קזנה תנטקה  ימוכסל ףופכב) 20/21 תנו ע ןיגב ול םלשל הבייחתה

 31 

 32 פיצוי בגין הפרת ההסכם 

 33 סיסב  רסח כ  ררבתמ  ןקלח  .ויפלכ  הצובקה  תוגהנתה  ןיינע ל  תושק  תונעט  ןקחשל .87

 34 ם ינומיאל  ותואלהחזיר    תסרבמקבוצה  ה  י כ  העי בתה  בתכב  ן עוט  ןקחשה  , ךכ  ;יתדבוע

 35 העיבתה  ת שגה  דעומב  ,רומאכ  .תר גובה  הצובקה  ינקחש  םע   ןמאתהל  ונממ  תענומו
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 1  א שונב  ןיל ה  המ  לע  רורב  אל  ךכיפלו  ,תיביטרופס  הניחבמ  רישכ -יתלבו  עוצפ  היה  ןקחשה

 2 םעטמ  םימולשתה  תקספה  רואל  ת ואוולה  תחקל  ץלאנ  יכ  ןעוט  ןקחשה  ,ןכ  ומכ  .הז

 3 י נפל  ולטינש  תואוולה  יתש  לע  םיעיבצמ  ךכל  רשקב  גיצהש  םיכמ סמה  ,אקע  עד  ;הצובקה

 4 .13.7.20 -ה

 5  ת ו יארהמ  ה לעש  ה מב  ידשכ  ,תוכרפומ   תונעט  ל ע  ךמתסהל  הסי נ  ןקחשה  ע ודמ  רורב  אל .88

 6 ן קחשב  רבודמה  .השק  ןפואב  וב  הע גפ  הצובקה  תולהנתהש  העיבק  ססבל  ידכ  קיתב

 7  ה עיצפ  רח אל  ךו מסב  ףטחב  רטופש  , בר  יעוצקמ  ן יטינומ  ולש  , םידלי  ה עבראל  בא  וניהש

 8 ת א  םרדסכ  ול  םלשת  הצובקהש  ךכ  לע  ךמתסהל  יאשר  רשא   ,הנממ  םילחה  םרטש

 9  ;(בכרהו  ר וי דה  תואצוהב  תופתתשה ה  ל לוכ)  םהילא  הבייחת ה ש  םידבכנה  םימוכסה

הפיזיו ה  תולעב  ת אשל  הברס  ףא  הצובקה  10  ה ניה  הז  ר ושימב  העיגפהו  ,רפיםתטיפולים 

 11 ם ייעוצקמ  םירגתא  םע  דדומתהל  רומ א   היה  ןקחשה  .תיפסכ  אק ווד  ואלו  תילרומ  רקיעב

יש    .וז  ה צובקב  יטפשמ  קבא מל  ונמז  ת א  שידקהל  אל ו  רשקת ה  המיע  הצובקב  12בנוסף, 

 13 . שהקבוצה חבה לו הסכומים תנלה ןיגב ול םרגנש  קזנהגין לפצות השחקן ב

 14  ה מצע  לע  ל קהל  הנ ויסנ  :תחא  הביס  התיה  ן קחשהמ  דרפהל  הצ ובקה  ן וצרל  ,וניארש  יפכ

 15 " םרות  םשא"  לכ  היה  אל  ןקחשל  .ןקחשה  םע  הימכסה  דוביכב  ךורכה  יפסכה  לטנה  תא

 16 .וירוטיפב

 17 ה תורענתה מ  –  םנמוא  יקלח  ןפואב   –  הב  הרזח  הצובקהש  ךכב  בשחתהל  שי  ,דגנמ

 18 ל קהל  היה  לוכיו)  םינומיאל  ותרזח  תא   רשפיא  רשא  ינויד  רדסהל  ומיע  העיגהו  ןקחשהמ

 19  , ן כ  ומכ  .ם ילטובמ  אל  ם ימוכס  ול  ו מלוש  ף או  (תרחא  הצובקל   ןקחשה  ר בעמ  לע  דואמ

 20  ו ירוטיפל  , ןכא  : יעוצקמה  ורשוכב  ה עיגפ  ה צובקה  תבוחל  ףו קזל  ל וכי  ונניא  ןקחשה

 21  ה תיה  ,(ינ וידה  רדסהה  יפ  לע)  דבל ב  ם ינומיאב  תוקפתסהו  הצו בקה  לגסמ  ותאצוהו

 22 הצובקל  רב וע  היה  םא  תאז  ןקתל  היה  ןתינ  ךא  ,תויעוצקמה  ויתלוכי  לע  תילילש  העפשה

 23 ן ווכתה  ללכב  םא)  הז  אשונב  ומצע  לע  ןילהל  אלא  ןקחשל  ן יא  ,יתעבקש  יפכ  ;תרחא

 24  ה י ה  םא  ;ת רחא  הצובק  רתאל  ישממ   ןפואב  לעפ  אל  ןכש  ,(תי עוצקמה  ותמר  לע  רומשל

 25    .חילצמ היה יכ חינה ל דואמ ריבס ,תאז השוע

 26 , רכש)  דחא  שדוח  תרומת  לע  דומעי  יוציפה  םוכס  יכ  עבוק  ינ א  ,ליעל  רומאב  בשחתהב .89

 27   .ח"ש 85,000 לש ךס רמ וא הווה ,(תויוכז תשיכרו

 28 ם ירכינה  ם ימוכסה  לש  דעומב  םו לשת-יא  ןיגב  יוציפ  םג  ללוכ  הז  םוכס  ,רומאכ

 29 ואשי  הצובקה  דגנכ  וקספנש  םימוכסה  יכ  ןלהל  עבקי  ךכיפלו  ,ןקחשל  הבח  הצובקהש

 30   .תוררובה קספ דעומ מ תיבירו הדמצה ישרפה

 31 

 32 םיברעה

 33  ך רוא  לכל  . הקסעה  םכסה  יפ  לע  הצ ובקה  תויובייחתהל  תישי א  םיברע  4  –  2  םיעבתנ .90

 34 שי  ןכלו  ,ו ז  תוברעל  רשקב  םמעטמ  הנעט  לכ  הנעטנ  אל  –  םי מוכיסב  ללוכ  –  תוררובה

 35  ת ב וחל  ליע ל  וקספנש  םימוכסה  ןיגב  םיברעכ  םיבח  הלא  םיעבת נ  ךכיפל  .ףקות  הל  ןתיל

 36 363,317  לש   ל לוכ  ךסב  רכש  ןיגב  יוצ יפ  :הקסעה  םכסה  יפ  לע   התובח  ןיינעל  הצובקה
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נטו  86,762  לש  ך ס  תתח פהב  וטורב  ח"ש  1  , ח"ש  10,500  ךסב   םיינויסנפ  םימולש ת  ,ש"ח 

 2 ךסב  רויד  תואצוה  רזחה  ןכו  וטורב  ח"ש  37,980  לש  ללוכ  ךסב  קלדו  בכר  תואצוה  רזחה

 3   .וטנ ח"ש 96,000 לש

אחד, ")  1973  –  ג"לשת  ,םיזוחה  קוחל  54  ףיעסב  רומאה  רואל .91 חיוב  שחייבים   4שנים 

 5 . דוחלו דחיב וניה לי עלד בויחהש ירה ,("חזקה שהם חייבים יחד ולחוד

 6 

 7 י ביטרפואה קלחה

 8 : םיאבה םימוכסה תא  ןקחשל םלשת הצובקה .92

י  648,917  לש  סך 91.1 זה  מסכום  ברוטו;  של  ש"ח  סך  להפחית  נטו   86,762ש   9ש"ח 

ידי הקבוצה על   10הקבוצה תנכה את כל תשלומי החובה החלים   .ששולם לשחקן 

 11 .כך  כל המסמכים המעידים על את ןקחשותמציא לבגין תשלום הסכום האמור 

 12 ן קח שה  יודיע  21.10.21סוציאליות; עד ליום    ש"ח בגין הפרשות  10,500  סך של 91.2

 13וניין שהסכום האמור יועבר לגופים בהם מופקדים כספי לקבוצה האם הוא מע

לידיו.  ישולם  האמור  שהסכום  מעוניין  שהוא  או  שלו  הפנסיוניות   14ההפרשות 

 15 . ןקחשל םוכסה םלשתובהעדר הודעה,   ןקחשההקבוצה תפעל על פי הודעת 

 16תישא   הצובקה  .הריד  רכש  תואצוהב  תופתתשה  ןיגב  וטנ  ח"ש  96,000  לש  ךס 91.3

ל  ותגלם האמור  הסכום  תשלום  בגין  החלים  החובה  תשלומי  כל   17 ן קחשאת 

 18 כך.  את כל המסמכים המעידים על ןקחשותמציא ל

 19 . בכר תואצוה רזחה ןיגב  וטורבש"ח  37,980של סך  91.4

 20סכום זה ישולם לשחקן   ;יאופר  םוקיש  תואצוה  רזחה  ןיגבש"ח    12,750סך של   91.5

 21 (. בערכי נטו )אם נדרש לגלם החזר הוצאות רפואיות

של   91.6 ממוניים  85,000סך  לא  נזקים  בגין   22 םו לשת-יא  ן יגב  יוציפ  ללוכ   , ש"ח 

 23 . םד עומב םייפסכה םיבויחה

של   91.7 סך  לתובע  תשלם  הקבוצה   24כהחזר   מ"עמ  תפסותבש"ח    18,000בנוסף, 

 25תוספת ש"ח ב  40,000כן סך של  ו  ןקחשה  י"ע  הכ  דע  ו אצוהש  תוררובהת  הוצאו

יצויין   דין.  עורך  טרחת  כשכר  ההוצאות  מע"מ  בפסיקת   26 ה דב כהב   יתבשחתהכי 

 27 . ןקחשה םעטמ םיבר םילרו דצורפ םייוקיל בקע הרצו נש תוררובה תולהנתה לע

 28 נמחקת. 5התביעה כנגד נתבע  .93

 29פיצוי    -עם הקבוצה ובינם לבין עצמם  ביחד ולחוד    –ישלמו לשחקן    4  –  2נתבעים   .94

ש כולל  בסך  שכר  של    363,317ל  בגין  סך  בהפחתת  ברוטו  נטו,   86,762ש"ח   30ש"ח 

בסך   פנסיוניים  החזר  10,500תשלומים  של   ש"ח,  כולל  בסך  ודלקן  רכב   31הוצאות 

 32 ש"ח נטו.   96,000של  ש"ח ברוטו וכן החזר הוצאות דיור בסך כולל  48,000

ליום    94  -ו  92  םיפ עיהסכומים הנקובים בס .95 ישולמו עד  כן,ש  28.10.21לעיל   33 אם לא 

לתשלום  ועד  זה  פסק  ממועד  החל  כדין  וריבית  הצמדה  הפרשי  אלה  סכומים   34ישאו 

 35 בפועל. 
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 1 .הצובקה  י"עש"ח בתוספת מע"מ ישולם    10,000  הבורר בסך של  שכר טרחת  תרתי .96

 2ום האמור עד תשיב לו הקבוצה את הסכ  -כולו או חלקו    –בסכום זה    ןקחשה  אשנ

י  27.10.21  ליום כן  לא  ורשאם  הצמדה  הפרשי  החשא  כדין  פסקיבית  ממועד   3-ל 

 4 בוררות זה ועד לתשלום בפועל.

 5 

 6 

 7 . 7.10.21 ,םויה ןתינ

 8 

 9 

                                                                        ____________ _____ ___ ___ __ 10 

 11 "דועעמיאל, תגר                                                                          

 12  בורר         

 13 ת וגישורר המוסד לבוררויו"       


