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 רקע כללי

   הנתבע הוא שחקן כדורגל. .התובע הוא מייצג שחקנים .1

בכתב "(. הסכם הייצוג" )"הסכם תיווך בלעדי" -חתמו הצדדים על מסמך שכותרתו  22.2.2018ביום  .2

, אולם נראה כי הוא אינו חולק על מהסכם הייצוגהנתבע כי בזמן אמת לא נמסר לו עותק הגנתו, טען 

כי הסכם הייצוג נחתם בפועל על ידי   , אפוא,נקודת המוצא לדיון תהיה  כך שחתימתו מופיעה על גביו.

 שני הצדדים.

, מיום נקבע כי התובע ישמש סוכן בלעדי של הנתבע למשך פרק זמן של שלוש שנים הייצוגבהסכם  .3

סעיף ובכלל זה את ההסכם, . עוד נקבע כי במקרה בו יפר הנתבע את 22.2.2021ועד יום  22.2.2018

במקרה בו ינהל ישירות משא ומתן עם קבוצה או יתקשר בהסכם עם קבוצה ללא  לרבותהבלעדיות, 

 דולר. 50,000פיצוי מוסכם בסכום של לתובע הנתבע  ישלםהתובע,  והסכמתמעורבות 

יצוג הילהסכם    8בסעיף  עם זאת,  אין התייחסות לעמלה שתשולם לתובע עבור שירותיו.  הייצוג  בהסכם   .4

השחקן לא ישלם שום תמורה לסוכן. השחקן ישלם לסוכן רק במידה הוסף, בכתב יד, המשפט הבא: "

על ידי הקבוצה עמה לתובע  תשולם  העמלה  היתה כי  במשפט הנ"ל  הכוונה    ".והפר את סעיף הבלעדיות

לא יידרש לשאת בחלק עצמו , תוך שמובהר מראש כי השחקן בתיווכו של התובע יתקשר השחקן

 עובדהל .הייצוג התייחסות אין בהסכם ,זכאי התובעלה יהיה  העמלה לגובהכלשהו מן העמלה הנ"ל. 

 בהמשך פסק הבוררות. , אשוב ואתייחסבבסיס המחלוקת בין הצדדים ת, העומדזו

 



- 2 - 

 

ועל כך אין  -. הסכם זה מכבי חיפהצת בתוקף, חתם הנתבע על הסכם עם קבו הסכם הייצוגבעוד  .5

 הייצוג  כי בכך הפר הנתבע את הסכםהתובע טוען    נחתם ללא מעורבות התובע וללא ידיעתו.  -מחלוקת  

ובזכאותו לפיצוי  הנתבע כופר בטענות התובעמוסכם. ה, שמקנה לו זכות לפיצוי בהפרה יסודית

 . כלשהו

 טענות הצדדים

, מתאר התובע את מאמציו לאתר עבור הנתבע קבוצה. לטענת ובסיכומיובכתב התביעה, בתצהירו  .6

נתבע, ובהן קבוצות בכירות שירותיו של המספר קבוצות שהיו מעוניינות בעם  הוא ניהל מגעים  התובע,  

על ההסכם התובע מוסיף וטוען כי  .הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים ובני יהודהבליגת העל כדוגמת 

לטענתו, העובדה שהסכם זה נחתם מפרסומים בתקשורת.  נודע לו ,מכבי חיפהלשנחתם בין הנתבע 

באותה ללא מעורבותו וללא ידיעתו, מהווה הפרה יסודית של הסכם הייצוג. התובע מוסיף וטוען כי 

. והן עם בני יהודה  בית"ר ירושליםהן עם    ,הנתבעביחס להחתמה אפשרית של    ,עמד בקשרתקופה הוא  

)שבא לביטוי  הפרת ההסכםשנגרם לו, לטענתו, עקב  מעבר לנזק הכספי הישירכי  התובעבנוסף טוען 

(, נגרמו לו נזקים בה חתם השחקן בסופו של דבר בכך שהתובע לא יכול לגבות עמלה מן הקבוצה

דולר, הוא הפיצוי המוסכם שנקבע   50,000את תביעתו נגד הנתבע העמיד התובע על סך של    .תדמיתיים

 צוג.בהסכם היי

 לאתר עבורו קבוצה  של ממשלא עשה מאמץ  התובע  טוען הנתבע כי    ,, בתצהירו ובסיכומיובכתב ההגנה .7

תקנוני בהוראות  טוען הנתבע כי הסכם הייצוג אינו עומד    ,בנוסף לכך.  וכי בפועל לא עלה בידו לעשות כן

ובפרט בתקנון הייצוג, ההתאחדות לכדורגל )שאין חולק כי חלים על מערכת היחסים בין הצדדים( 

הנתבע טוען כי  ייצוג יתפרש הסכום שישולם למייצג עבור שירותיו. םהמחייב, בין היתר, כי בהסכ

, כך מסוימותוהסכם הייצוג גמירות דעת  לא מבטאבהעדר התייחסות לפן הכספי של ההתקשרות, 

 תבע וטוען כי הסכםבהקשר זה מוסיף הנ .וכי הוא בטל מעיקרו שלמעשה אין מדובר בהסכם מחייב

עמלה בנוגע לנתבע מאפשר לסוכן )התובע( לדרוש מן הקבוצות עמן הוא מנהל משא ומתן  הייצוג

השפעה ישירה עליו, שכן יש להניח כי  ,לסוכן שתידרש הקבוצה לשלםוכי לסכום בסכום בלתי מוגבל 

בע טוען כי הסכם מעין הנת.  למעשה הוא בא על חשבונוש  , כךשישולם לו  השכרכל סכום כזה ינוכה מן  

הוא יעדיף לגרום לכך שהשחקן יחתום בקבוצה , שכן מובנהמציב את הסוכן בניגוד עניינים  הז

שמציעה לו את העמלה הגבוהה ביותר, גם אם מבחינת האינטרס של השחקן, עדיפה התקשרות עם 

בנוסף טוען הנתבע כי הסכם בלעדיות, מן הסוג שנחתם בענייננו, אינו יכול לשלול מן  קבוצה אחרת.

הוא מקנה לסוכן את הזכות   ,לכל היותרכי  ו  קבוצהעם  באופן עצמאי  השחקן את האפשרות להתקשר  

הנתבע מוסיף וטוען כי בהתאם לקבלת הסכום לו היה זכאי, אם ההתקשרות היתה נעשית באמצעותו.  

נטיות, מקום בו שחקן מתקשר עם קבוצה ללא מעורבות סוכן, לא זכאי הסוכן לעמלה להלכות קוג

לא אושר  ,(למכבי חיפה בינוטוען כי הסכם השחקן )ככל הנראה הכוונה להסכם  הנתבע גםכלשהי. 

בנוסף מבהיר .  הנתבעה התקציבית ומשום כך הוא אינו מחייב ולא יכול להקים עילת תביעה נגד  רבבק

טוען כי סכום הוא  כמו כן  נעשתה ללא מעורבות סוכן כלשהו.    למכבי חיפההתקשרות בינו  הנתבע כי ה

ואינו פרופורציונלי אינו מידתי  ,אינו סביר ,דולר( 50,000הפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם הייצוג )

נתתי לכולן  שעל בסיס טענות אלה וטענות נוספות ).  מן הראוי להפחיתו  ולכן בכל מקרה,  לנזקי התובע

 את דעתי(, עותר הנתבע לסלק את התביעה על הסף ולחלופין לדחותה לגופה.
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 גידי קניוקתביעת התובע נגד שניתן בפסק הבוררות 

וכן מהחלטה בבקשה לדיון נוסף, פסק הבוררות עותק מ מצרףואף זכיר הנתבע מבסיכומים מטעמו,  .8

, שאף היא התבררה במוסד לבוררות וקגידי קניורגל בשם דשחקן כלבתביעה בין התובע אשר ניתנו 

 . וגישור של ההתאחדות לכדורגל

התבססה על הסכם ייצוג הדומה במרבית הוראותיו להסכם בין התובע , קניוקתביעת התובע נגד  .9

טען התובע כי ההסכם עמו הופר וגם בו נתבע על ידו סכום   , כמו בהליך הנוכחי,גם בהליך הנ"ללנתבע.  

 . נתבע על ידו בהליך הנוכחיהפיצוי המוסכם, ש

לאחר שהבורר הגיע למסקנה כי הסכם הייצוג חסר תנאים   בין היתרנדחתה,    קניוקתביעת התובע נגד   .10

שה של התובע בק שתשולם לתובע עבור שירותיו. עמלהה לסכוםלא נכלל בו אזכור ו היותמהותיים, 

 . אף היא לקיים בפסק הבוררות דיון נוסף, נדחתה

. בנוסף קניוקעותק מן ההסכם בינו ובין  לאחר הגשת סיכומי הנתבע, הגיש התובע )בהסכמת הנתבע( .11

. בהתאם לרשות שניתנה על ידי, למכבי חיפהלכך, הוגש על ידו עותק מן ההסכם שנחתם בין הנתבע 

     טעמו למסמכים אלה.  הגיש הנתבע התייחסות קצרה מ

 ההכרעה בהליךמתכונת הסכמות הצדדים אודות 

 הצדדים הסמיכו אותי להכריע בתיק זה על סמך החומר הקיים בתיק וללא חקירת מצהירים. .12

החומר הקיים, עליו תתבסס הכרעתי, כולל כתבי טענות, תצהירי עדות ראשית )על נספחיהם(,  .13

וכן התייחסות )כאמור לעיל(  סיכומים בכתב ומסמכים נוספים שהוגשו על ידי התובע בהסכמת הנתבע  

 בכתב של הנתבע לאותם מסמכים. 

 על פי הסכמת הצדדים, פסק הבוררות יהיה מנומק.  .14

 הכרעהדיון ו

 . במחלוקת ןת אינוהעובדעולה כי עיקר  ,החומר שבפנייוך קריאת מת .15

אין בהסכם הייצוג אזכור אין מחלוקת כי . הסכם הייצוג נחתם על ידי שני הצדדיםאין מחלוקת כי  .16

אין מחלוקת כי התובע ניהל עבור הנתבע מגעים עם עבור שירותיו.  שתשולם לתובעהעמלה  סכוםל

בין התובע לנתבע, שצורפה לתצהיר העדות מחלופת ההודעות  מספר קבוצות )עובדה זו עולה במפורש  

הראשית של התובע(. אין מחלוקת כי בפועל לא נחתם הסכם בין הנתבע לקבוצות שהוצעו לו על ידי 

, חתם הנתבע על הסכם עם מכבי הסכם הייצוגב רתהמוסדאין מחלוקת כי במהלך התקופה התובע. 

ללא מעורבות של התובע וללא נחתם  ,למכבי חיפהחיפה. ואין גם מחלוקת כי ההסכם בין הנתבע 

המחלוקת העיקרית )אם כי לא היחידה( בין הצדדים, נעוצה במשמעות המשפטית הנובעת מן   ידיעתו.

מלה שתשולם לתובע עבור השירותים שיעניק העובדה כי אין בהסכם הייצוג התייחסות לסכום הע

 לנתבע. 

כבר בפתח הדברים אעיר כי הדעת אינה נוחה מדרך הילוכו של הנתבע. הוא חתם על הסכם הייצוג,  .17

על פיו העניק לתובע בלעדיות בייצוגו למשך שלוש שנים. השניים עמדו בקשר שוטף, במסגרתו עודכן 

בין התובע תכתובות  ב  , בין היתר,קשר זה מתבטאקבוצה )  של התובע לאתר עבורו  בניסיונותיוהנתבע  

על דעת עצמו,  ,, שצורפו לתצהיר העדות הראשית של התובע(. בשלב מסוים החליט הנתבעלנתבע

שבסופם   ,מכבי חיפהעם    ישיריםמבלי להתריע בפני התובע כי זו כוונתו, לנהל מגעים  ובאופן חד צדדי  
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הנתבע לא היה שבע רצון מן השירות שניתן לו על  כטענתו בהליך שבפניי,,  גם אם עמה. חתם על חוזה

     .מעין זו ידי התובע, קשה להשלים עם דרך התנהגות

בהסכם כי  עת מכך  בהנוהמשפטית    משמעותנוגעת ל  ,המחלוקת העיקרית בין הצדדיםכפי שצוין לעיל,   .18

שהועלו   בדומה לטענות  -הנתבע טוען    עמלה שתשולם לתובע עבור שירותיו.סכום ההייצוג אין אזכור ל

כמתחייב מהוראות תקנון תמורה, מרכיב הבהעדר התייחסות לכי  - קניוק על ידי הנתבע בתיק

הדעת והמסוימות,  את רכיבי גמירות מגלםוכי הוא אינו  ו הסכם הואלאהסכם הייצוג המייצגים, 

  .משפטי מחייב הנדרשים לצורך שכלולו של הסכם

( ל"תקנון מייצגים" של ההתאחדות 2)4סעיף על הוראת במידה רבה  מבוססותטענותיו של הנתבע  .19

 כך נאמר בסעיף: .מסדיר את הפרטים שצריכים להופיע בהסכם ייצוגאשר לכדורגל, 

דדים הנוגעים לו ולכלול לכל הסכם הייצוג חייב להיות חתום על ידי כל הצ"
הפחות את הפרטים הבאים: שמות מדויקים של הצדדים כולל, אם מדובר 
בתאגיד מספר התאגיד ואם מדובר באדם מספר תעודת הזהות וכתובת לעניין 
הסכם הייצוג, היקף השירותים, משך הזמן של הקשר המשפטי, התמורה 

נה את הסמכות שתשולם למייצג, תנאי התשלום, סעיף בוררות המק
 ,הבלעדית ליישוב סכסוכים למוסד לבוררות של ההתאחדות, תאריך חתימה

הוראות בנוגע לסיום ההתקשרות וחתימותיהם של הצדדים. אם השחקן הוא 
קטין, אזי ההורים/האפוטרופוס/ים יחתמו, שניהם, על הסכם הייצוג בשמם 

ש, כי התמורה  בהסכם שבין מייצג לבין קבוצה, ייקבע במפור. ובשם הקטין
המשולמת למייצג תדווח לרשות לבקרת תקציבים וכי תשלומה כפוף לאישור 
הרשות. בתמורה האמורה להשתלם על פני מספר עונות, יותנה התשלום 

 ."באישור הבקרה מדי עונת משחקים

המסדירות את הפרטים שצריכים להיכלל בהסכם ייצוג, נועדו  ,ההוראות בתקנון המייצגיםנראה כי  .20

כפי מעורפלים.    יוותרוייצוג,  תנאים מהותיים בהסכם  להגביר את השקיפות והוודאות ולמנוע מצב בו  

התמורה שתשולם " -אחד המרכיבים שצריכים להופיע בהסכם ייצוג הוא שעולה מלשון הסעיף, 

 ."תנאי התשלוםוכן " "למייצג

והתמורה שתשולם  העסקה הכלכלית בין הצדדים ברורה, )ובניגוד לעניין קניוק( ענייננובאלא ש .21

בהסכם הייצוג נקבע במפורש כי השחקן לא יידרש . למייצג )התובע( על ידי המיוצג )הנתבע(, ידועה

כי העמלה  קובעבמובן הזה ההסכם אינו שותק. הוא לשלם לתובע סכום כלשהו עבור שירותיו. 

 אפס.ובע על ידי הנתבע, היא שתשולם לת

אלא שבכך לא די. הגם שהנתבע ידע מראש כי הוא עצמו לא יידרש לשלם לתובע סכום כלשהו, עדיין  .22

 למרותהנתבע.  עמה יחתוםהסכום לו יהיה זכאי התובע מן הקבוצה  -הסכם פרט מהותי בחסר 

לגובה העמלה השפעה ישירה   עדיין נודעת,  )אלא על ידי הקבוצה(  השחקןעל ידי  שהעמלה לא משולמת  

מקבוצה  סוכןדרישה בלתי סבירה של , אני תמים דעים עם הנתבעובעניין זה  כך, למשל. השחקן על

 ,טענת הנתבעממש ב  גם  ישנראה כי  .  השחקןעמלתו, עלולה לסכל את ההתקשרות בינה ובין  גובה  לגבי  

גם סכום העמלה  , נלקח בחשבוןכזה או אחר שחקןלהחתמת  קבוצה שמקציבההכולל בסכום לפיה 

, כך שכל סכום שמשולם לסוכן, מופחת הלכה למעשה מן השכר המשולם של השחקן  נולסוכשתשולם  

 .לשחקן

סכום העמלה שהוא רשאי   אתראוי היה כי התובע יציין בהסכם הייצוג  לעיל,   שצוינומן הסיבות  אכן,   .23

מה משמעות העובדה  .בעניין זההיה מקבל לצורך העניין את הסכמת הנתבע כי ו לגבות מן הקבוצה

האם מכך נובע כי הסכם הייצוג לאו   בהסכם הייצוג התייחסות לסכום העמלה? הכי בענייננו לא נכלל

  .התשובה לכך שליליתלעניות דעתי, בנסיבות ענייננו, הסכם הוא? 
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 מייצגמן הסוג המתקיים באופן רגיל בין  הצדדים קיימו קשר שוטף ן החומר המצוי בפניי עולה כימ .24

לשחקן כדורגל. במסגרת זו קיימו הצדדים דין ודברים ביחס לפעילותו השוטפת של הנתבע שחקנים 

 .הן ביחס להחתמה אפשרית של הנתבע בקבוצה אחרתבקבוצה בה שיחק )הפועל ראשון לציון( ו

תכתובת יש ביטוי ברור לכך שהנתבע רואה בתובע כסוכן שלו )ובמקרים מסוימים הדבר אף נכתב ב

קשר  גם בתכתובת יש גם אינדיקציות לכך כי במקביל לתכתובת, קיימו הצדדיםבמפורש על ידו(. 

 .טלפוני

צג וברור אין ולא יכול להיות ספק כי בין הצדדים התקיימה מערכת יחסים של מייצג ומיוהנה כי כן,  .25

במובן זה התקיימה ישמש סוכנו. התובע הנתבע התכוון להתקשר עם התובע בהסכם על פיו גם כי 

והבהרה זו   -התנאים הכלכליים בין הצדדים סוכמו. בין היתר סוכם במפורש  גם גמירות דעת.    בנתבע

כי  -יד  בכתבעל גביו אינה חלק מן ההסכם הסטנדרטי של התובע עליו הוחתם הנתבע והיא הוספה 

לכן גם מרכיב המסוימות הנדרש לצורך  הנתבע לא יידרש לשאת בחלק כלשהו מעמלת התובע.

  השתכללות חוזה, מתקיים בענייננו.

בנסיבות אלה, אני סבור כי העובדה כי בהסכם הייצוג אין התייחסות לעמלה שתשולם לתובע )שבכל  .26

 . ינת את ההסכםמקרה לא אמורה להיות משולמת על ידי הנתבע(, אינה מאי

להבהיר מראש מה סכום יתכן כי מצב הדברים היה שונה, אם הנתבע היה פונה לתובע ודורש ממנו  .27

אך היה מסורב. או אם היה מדובר בתביעה של הנתבע נגד  העמלה שהוא רשאי לגבות מן הקבוצה,

 . לקבוצה פוטנציאלית  עסוכלה עסקה בין הנתבהתובע, בנסיבות בהן בהעדר התייחסות לגובה העמלה,  

לא ראיתי בחומר שבפניי אינדיקציה כלשהי לפניה כלשהי של הנתבע  מצב הדברים בענייננו שונה. .28

הנתבע י פעם לתובע.  אוניו בפניי, לא טען הנתבע כי פנה בעניין זה  לתובע בעניין גובה העמלה. גם בטיע

החליט, על דעת עצמו ובלי שניסה לברר עם התובע את סוגיית גובה העמלה, להתקשר באופן חד צדדי 

 ומבלי שהוא מבהיר כי לדעתו,כי זו כוונתו    מבלי שהוא טורח לעדכנו  ,עם קבוצה, ללא מעורבות התובע

חסר בהסכם פרט מהותי, היה עליו הנתבע סבר בתום לב כי . אם נתון כלשהו חסר בהסכם פרט או

להבהיר מה גובה העמלה שתידרש הקבוצה   ממנולבקש  ולנהוג אחרת. למצער, היה עליו לפנות לתובע  

  באופן המנוגד להתחייבויותיו החוזיות. תבמקום לעשות זאת, פעל הנתבע חד צדדי לשלם.

הסכם בכי סכום העמלה הוא מרכיב רלוונטי  ,ם בהנחה )המקובלת עלי(גלמעלה מן הצורך אעיר כי  .29

, הרי את הפרט החסר ניתן גם בנסיבות בהן המיוצג אינו צריך לממן את העמלה ,מייצג למיוצגבין 

לחוק החוזים )חלק  26)סעיף  להשלים בהתאם לכללים המקובלים להשלמת פרטים חסרים בחוזה

גם מן הטעם הזה לא נראה כי העדרו של נתון זה מן ההסכם, צריך להוביל . (1973 -כללי(, תשל"ג 

 לאיונו.

, ייצג התובע את הנתבע 2018/19לקראת עונת המשחקים מן החומר שבפניי עולה כי עוד יוער כי  .30

לא גבה עמלה בגין שירות זה, מתוך הסתכלות . התובע טוען כי  הפועל ראשון לציוןבמגעים מול קבוצת  

, הוא יבוא על שכרו. הבכיר העם קבוצ הלטווח ארוך והנחה כי בעתיד, כאשר יחתום הנתבע על חוז

, שהובילו הפועל ראשון לציוןאת העובדה כי התובע ייצג אותו במגעים מול הכחיש  אלהנתבע 

ודע וכי כלל לא רלוונטי, אם התובע קיבל מן לא יהוא , אך טען כי 2018/19להחתמתו בקבוצה בעונת 

עבור שירותיו. צודק הנתבע כי עמלה זו אינה נתבעת בהליך הנוכחי ומשום כך אין לה עמלה הקבוצה 

גם ענייננו. ל, יש חשיבות התובע ייצג את הנתבע בעברלעובדה כי  ,אולם ;השלכה ישירה על ההליך

, על פיו משמש התובע סוכנו של הם הסכם תקף ומחייבקיים ביני  אליבא דשני הצדדים  ממנה עולה כי

 .הנתבע
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בלעדיות הקבועה בהסכם הייצוג. העובדה , עניינה בשהוזכרה בהרחבה בסיכומי הנתבענוספת  סוגיה .31

כי ההתקשרות בין התובע לנתבע היא בבלעדיות, חוזרת על עצמה במספר מקומות בהסכם הייצוג. 

להסכם נאמר כי במהלך תקופת   4  -ו  2  פים"חוזה תיווך בלעדי". בסעיהסכם הייצוג נושא את הכותרת  

להסכם, העוסק בפיצוי בגין הפרת  6סעיף ב ההתקשרות, ייוצג הנתבע על ידי התובע בבלעדיות.

התחייבויות השחקן על פי הסכם הייצוג, נאמר במפורש כי הפרת התחייבות השחקן לבלעדיות, תגרור 

ם בכל מקרה בו ינהל השחקן משא ומתן או יתקשר עם קבוצה בעצמו, חיוב בפיצוי המוסכם, וכך ג

 ללא מעורבות התובע או הסכמתו לכך.

איני רואה הצדקה שלא ליתן להוראה זו תוקף. התקשרות עם סוכן על בסיס בלעדי, היא מקובלת  .32

במקביל  ונוהגת ויש בה היגיון. לא נראה סביר כי מספר סוכנים יפעלו מטעמו של אותו שחקן וינהלו

מגעים בשמו עם מספר קבוצות )ואפשר שגם עם אותה קבוצה(. מהלך כזה אינו מקובל והוא צפוי 

 שכן הוא יתקשה לאתר קבוצה שתסכים לנהל עמו משא ומתן  ,לפגוע, בראש ובראשונה, בשחקן עצמו

בייצוג השחקן הנדרשים משאבים את ההבלעדיות מאפשרת לסוכן להשקיע . בתנאים שכאלה

לא מנוהלים במקביל מגעים בשם אותו שחקן עם ונות לאתר עבורו קבוצה, מתוך ידיעה כי ובניסי

לא צפוי סוכן שיודע כי שחקן אינו מחויב כלפיו בבלעדיות,  .אותה קבוצה או עם קבוצות אחרות

להשקיע משאבים כאלה. מן הטעמים האלה, התקשרויות עם סוכנים נעשות במקרים רבים על בסיס 

ר מוסגר אעיר כי אפשר וסוגיית הבלעדיות מעוררת קושי בהיבט של דיני ההגבלים במאמ בלעדי.

 העסקיים. אולם מכיוון שהצדדים לא התייחסו לסוגיה זו בטיעוניהם, לא אתייחס אליה גם אני.

. כך, בין מייצג למיוצג לא בנקל תאכף תניית בלעדיות לפיהעמדת הנתבע, עם אעיר כי אני מסכים  .33

משא לקיים  שהתחייב כלפיו לבלעדיות יעתור לקבלת סעד משפטי שימנע משחקן סוכןלמשל, אם 

עם הקבוצה, סביר להניח כי עתירתו תידחה. אולם בענייננו אין מדובר בניסיון למנוע  ותישיר ומתן

של השחקן חוזית  ה  ומגע ישיר בין השחקן לקבוצה, כי אם בפיצוי המגיע לסוכן עקב הפרת התחייבות

 מסויםמדובר בסעדים שונים הכפופים לכללים שונים. שלילת האפשרות לקבלת סעד . מכךלהימנע 

כך, למשל,  .בגין אותה הפרה , אינה משליכה בהכרח על האפשרות לקבלת סעד אחרת חוזהבגין הפר

, שולל בנסיבות מסוימות ממי שנפגע 1970  -לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א   3סעיף  

וזה את האפשרות לאכיפת חוזה, אולם אין משמעות הדבר כי גם אם הנסיבות המנויות מהפרת ח

    מתקיימות, נשללת מן הנפגע הזכות לקבלת פיצוי בגין ההפרה. 3בסעיף 

 קניוקאבחנה מעובדות פסק הבוררות בעניין 

. כפי יוקלקנו חלק ניכר מטיעוניהם להליכים שנוהלו בין התובע שכאמור לעיל, שני הצדדים הקדי .34

 נדחתה וכך גם בקשתו לקיים בתביעה דיון נוסף. קניוקשצוין לעיל, תביעת התובע נגד 

, דומה במרבית הוראותיו להסכם הייצוג בין התובע לנתבע. גם לקניוקהסכם הייצוג בין התובע  .35

אין התייחסות לגובה העמלה שתשולם לתובע עבור שירותיו. יחד עם  קניוקבהסכם הייצוג בעניין 

כמו "  -הופיע המשפט הבא    ,לקניוק. בהסכם בין התובע  את, בין שני ההסכמים קיים הבדל משמעותיז

; וזאת מבלי "לידי הסוכן בשלמותה ובמועדההשחקן לפרוע את התמורה על פי הסכם זה    ן מתחייבכ

  ."בשלמותה ובמועדהלשלם לסוכן " השחקן", שעל זה התמורה על פי הסכם" מהישההסכם מפרש 

עבור  התמורהעולה, אפוא, כי מי שצריך לשלם לסוכן )התובע( את  קניוקמהסכם הייצוג בעניין  .36

ופיע בהסכם הייצוג בענייננו. ממשפט כזה או כל משפט דומה אחר, לא  (.  קניוקשירותיו, הוא השחקן )

השחקן לא ישלם " -נאמר במפורש כי  בין התובע לנתבעבהסכם הייצוג  -למעשה, ההיפך הוא הנכון 

. מדובר בהוראה "שום תמורה לסוכן. השחקן ישלם לסוכן רק במידה והפר את סעיף הבלעדיות
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, שמקנה לנתבע וודאות כי הוא עצמו לא יידרש לשלם קניוקמן ההוראה המופיעה בהסכם הפוכה 

  מכיסו לתובע סכום כלשהו עבור שירותיו.

התחייב השחקן לשלם לסוכן סכום כסף עלום,  קניוק. בהסכם שמעותיתמ המקריםהאבחנה בין שני  .37

בהעדרו ההסכם לא שלם ואפשר בהחלט כי יש בכך כדי להעיד על העדר גמירות שלא מפורש בהסכם.  

לסוכן לשלם  כזו, אלא שנאמר במפורש כי השחקן לא יידרש    הוראהבענייננו, לא רק שלא קיימת  דעת.  

 דבר.

 סיכום ביניים

 מייצגהנתבע התכוון להתקשר עם התובע בהסכם מחייב, על פיו ישמש התובע הגעתי למסקנה כי  .38

ואף חתם על חוזה בקבוצה, וזאת   מכבי חיפהניהל משא ומתן מול    שהנתבעהעובדה  בלעדי של הנתבע.  

 . הסכם הייצוג, מהווה הפרה יסודית של , ללא מעורבות של התובע ואף ללא יידועובאופן ישיר

 . נותר לדון במשמעות ההפרה ובסעד לו זכאי התובע בעקבותיה .39

 הפיצוי המוסכם

העומד ,  עותר התובע לחיוב הנתבע בפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם הייצוגכתב התביעה  כאמור לעיל, ב .40

 .דולר 50,000על 

מכך שלא קיבל עמלה בגין חתימת הנתבע התובע מסביר כי מעבר לנזק הישיר שנגרם לו כתוצאה  .41

הנתבע טוען  ,לעומת זאת נזק תדמיתי. ואףלו מבוכה רבה  הסבה, הרי התנהגות הנתבע במכבי חיפה

המוסכם והוא  אם תתקבלנה טענות התובע לגופו של עניין, כי אז יש להפחית את סכום הפיצויגם כי 

מצביע הנתבע על כך   בהקשר זה  .יים ואחרים(גם כופר בטענה כי לתובע נגרמו נזקים כלשהם )תדמית

 את הנתבעלהגשת התביעה, הבהיר התובע כי יסכים "לשחרר"    הכי בתכתובת בינו ובין התובע, שקדמ

 ש"ח.   20,000מהסכם הייצוג, אם ישלם לו 

 , נקבע כך:1970 -)א( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 15בסעיף  .42

פיצויים מוסכמים(, יהיו   -מראש על שיעור פיצויים )להלן  הסכימו הצדדים  "
הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם 
מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש 

 .בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה"

פוטר אותו מן הצורך להניח תשתית ראייתית הוא  ש  בכך,  זהמי שנפגע מהפרת חופיצוי מוסכם מקל על   .43

ככלל, בתי המשפט מעניקים את מלוא כובד . הנזק שנגרם לו כתוצאה מן ההפרהסכום להוכחת 

חופש החוזים ועל זכותם עיקרון  , וזאת בהתבסס על  המשקל להסכמת הצדדים בעניין הפיצוי המוסכם

  עיניהם.של צדדים לחוזה לעצב את הוראותיו כראות 

. כפי שעולה מן המשפט אינה חזות הכלהמוסכם הפיצוי  סכוםיחד עם זאת, הסכמת הצדדים בעניין  .44

אם הגיע למסקנה  ,את הפיצוי המוסכם בית המשפט מוסמך להפחית )א( הנ"ל,15השני בסעיף 

במועד  לצפותשהפיצוי נקבע ללא כל יחס סביר לנזק שהיה צפוי כתוצאה מן ההפרה, כפי שניתן היה 

 כריתת ההסכם.
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בסכום הפיצוי המוסכם שנקבע בחוזה. כך  בית המשפטעל פי פסיקת בתי המשפט, לא בנקל יתערב  .45

 :(1.9.2013בו, )פורסם בנ אוחיון נ' גולדפינגר 517/12ע"א נקבע בהקשר זה ב

"על מנת להצדיק התערבות בתניה הקובעת פיצוי מוסכם על דרך של הפחתת 
סכום הפיצוי, על מבקש ההפחתה להראות כי הפיצוי המוסכם אינו מקיים 
"יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה 

(, והפסיקה הוסיפה  חוק התרופותל )א(15סעיף מסתברת של ההפרה" )
וקבעה כי הפחתת שיעורו של פיצוי מוסכם כאמור היא צעד חריג השמור 

בין שיעור   -ולו בדוחק    -לנסיבות מיוחדות שבהן "לא נמצא יחס סביר כלשהו  
הנזק שניתן היה לחזותו בעת כריתת החוזה" )עניין הפיצוי המוסכם ובין 

 575, 566( 6)דהן נ' ביטון, פ"ד נד 3846/98ע"א ; וראו גם: 264, בעמ' חשל 
(; גבריאלה 2011) 695-694ד'  חוזים כרך כהן(; דניאל פרידמן ונילי 2000)

((. עוד נפסק כי על מבקש 2009)  493  התרופות  -שלו ויהודה אדר דיני החוזים  
ן זה על תשתית עובדתית מתאימה ההפחתה לסמוך את טענותיו בעניי

  .שאותה עליו "להציג, לפתח ולבסס"

טענותיו הוכחת הניח הנתבע תשתית ראייתית של ממש להגם שאין חולק כי הנטל מונח לפתחו, לא  .46

אעיר גם כי בהסכם הייצוג נאמר כי הנתבע יימנע .  המוסכם הפיצוי  ההצדקה בענייננו להפחתתבעניין  

ספק אם העלו בפניי טענה כלשהי בעניין זה ולא אולם הצדדים  ירות הפיצוי,  מלהעלות טענות לגבי סב

  .של ממשיש ליתן להוראה זו תוקף או לייחס לה נפקות 

  .בשאלה האם יש בענייננו הצדקה עניינית להפחתת סכום הפיצוי המוסכם, החלטתי לדון כך או כך .47

כאמור . יחסית בפניי, המאפשרים להעריך את סבירות הפיצוי המוסכם, הם דלים המצוייםהנתונים  .48

במועד לעיל, על פי המצב המשפטי, סבירות הפיצוי נבחנת על פי מצב הדברים במועד כריתת החוזה. 

מן הליגה הלאומית.  הפועל ראשון לציון(, שיחק הנתבע בשורות 2018הסכם הייצוג )פברואר כריתת 

היה נמוך מן השכר שכרו סביר להניח כי , אך באותה עתונים אודות שכרו של הנתבע אין בפניי נת

  .מכבי חיפהלו בהסכם בינו ובין  שהובטח

אופציה , עם (2021/22 -ו 2020/21, 2019/20) לשלוש עונות הוא, למכבי חיפהההסכם בין הנתבע  .49

, שכרו השנתי לסכומים הנקובים בהסכםבהתאם לקבוצה להאריכו לשתי עונות נוספות. המסורה 

 . ש"ח 490,000 -כהממוצע של הנתבע בשלוש עונות ההסכם, עומד על 

נקבע כי אם השחקן יושאל לקבוצה אחרת, לא ישולמו לו, בתקופת  למכבי חיפהבין הנתבע  בהסכם .50

לקראת סיום  ם בתקשורת, בהם נתקלתי באקראימפרסומי ההשאלה, הסכומים הנקובים בהסכם.

, וזאת עד ממכבי חיפה להפועל ראשון לציון, עולה כי לאחרונה הושאל הנתבע כתיבת פסק הבוררות

. הצדדים לא הזכירו את העובדה הזו בטיעוניהם בפניי וממילא לא התייחסו תום העונה הנוכחית

 אליה באופן כלשהו. 

)לגבי  מכבי חיפהבהתקשרויות קודמות בינו ובין י בטענת התובע לפיה נתון רלוונטי נוסף, בא לביטו .51

בגין כל  משכרו ברוטו של השחקן 7%שחקנים אחרים שיוצגו על ידו(, שולמה לו עמלה בשיעור של 

    .אחת מעונות ההסכם

, אותו מהסכם הייצוג"לשחרר" נתון נוסף שהנתבע מבקש כי אקח בחשבון, הוא הסכמת התובע  .52

עמדה זו של התובע באה לביטוי בתכתובת בין הצדדים, אשר ש"ח.    20,000בתמורה לתשלום בסך של  

ולכן ספק בעיני אם בעניין זה בין הצדדים לא הושגה הסכמה אעיר כי לתצהיר התובע. צורפה כנספח 

הידרש זו, שנראה כי הוצעה כחלק מניסיון של התובע לסיים את המחלוקת בפשרה ומבלי למעין  הצעה  

סבירות הפיצוי לגבי  (משמעותית)לא כל שכן אינדיקציה  אינדיקציהלהליכים משפטיים, מהווה 

 .המוסכם

http://www.nevo.co.il/law/71887/15.a
http://www.nevo.co.il/law/71887
http://www.nevo.co.il/law/71887
http://www.nevo.co.il/law/71887
http://www.nevo.co.il/case/5919661
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/594
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/433
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היא העובדה שההסכם נוספת, שהופכת את הנושא המורכב ממילא למורכב עוד יותר,  רלוונטית  סוגיה   .53

נתפסת  (,9/20201. העונה הראשונה על פי ההסכם )עונת הוא לשלוש עונות למכבי חיפהבין הנתבע 

(, היא 2021/22. העונה האחרונה על פי ההסכם )עונת  לפי הסכם הייצוגברשתה של תקופת הבלעדיות  

 ולהשפעתה על סבירות הפיצוי.. הצדדים לא נתנו את דעתם לעובדה זו מחוץ לתקופת הבלעדיות

בתמורה כי: " נקבע יחס להסכם בין מייצג לקבוצה,י, בחלק המתתקנון הייצוגבבהקשר זה יצוין כי 

  ". האמורה להשתלם על פני מספר עונות, יותנה התשלום באישור הבקרה מדי עונת משחקים

, השאלה הניצבת בפניי היא האם הוכח כי לא קיים כל יחס סביר בין סכום הפיצוי המוסכם כזכור .54

". לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה"דולר(  50,000)

יש מקום להפחתת  כי, הגעתי למסקנה כי התשובה לשאלה הנ"ל היא בחיוב וששקלתי בדבר לאחר

 ם. הפיצוי המוסכ

בפניי, החלטתי להעמיד את סכום הפיצוי  המצוייםבנסיבות העניין ולאחר שקלול כל הנתונים  .55

זה מכסה את כל תקופת ההסכם   סכוםי  כ. להסרת ספק מובהר  ש"ח  55,000שישולם לתובע, על סך של  

לא יהיה התובע זכאי לקבל מן הנתבע או מכל גורם אחר   ,התשלום  ביצוע  ועם  למכבי חיפהבין הנתבע  

 . הסכם הייצוג מכוחסכומים נוספים כלשהם 

 סוף דבר

ש"ח. אם סכום זה לא ישולם לתובע בתוך  55,000את הנתבע לשלם לתובע סך של  , אפוא,אני מחייב .56

המצאת מועד  יום ממועד המצאת פסק הבוררות לצדדים, הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין, מ  30

 ועד התשלום בפועל. פסק הבוררות

 , אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים:לכךבנוסף  .57

ששולמו על ידי התובע להתאחדות לכדורגל עם  דמי פתיחת התיקהנתבע ישיב לתובע את  
 ;ש"ח 1,800, בסכום של הגשת התביעה

  ;, כולל מע"מש"ח 4,000ל , בסכום ששל התובע דינו ךהנתבע יישא בשכר טרחת עור 

שא ימהסכום והתובע י 75% -ישא ביכך שהנתבע  ,שכר טרחת הבורר יתחלק בין הצדדים 
ישיב ,  מי מן הצדדים סכום העולה על חלקו היחסי  שולם על ידיאם בפועל  מהסכום.    25%  -ב

 ;לו הצד האחר את ההפרש

בקביעת חלקו היחסי של כל צד והן )שנפסק על הצד הנמוך(  טרחת בא כוח התובעשכר פסיקת בהן 
תקלה המשפטית נשוא תיק זה, שהיתה יכולה לשל התובע  בתרומתוהתחשבתי שכר טרחת הבורר, ב

  .סכום העמלה היה מופיעלהימנע אם בהסכם הייצוג 

       

 27.11.2019ניתן היום, 

____________________ 

 בורר, עו"ד ערן שמעוני     

 

 


