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 פסק בוררות חלקי

 רקע כללי

 הפועל תל אביבהתובע הוא שחקן כדורגל. הנתבעת היא בעלת הזכויות בקבוצת הכדורגל  .1

 "(.הקבוצה)"

הסכם. בהסכם נקבע כי התובע ישחק בשורות הקבוצה  התובע לנתבעתנחתם בין  16.7.2017ביום  .2

. בנוסף, ניתנה לנתבעת אופציה להארכת 2019/20 -ו 2018/19, 2017/18 - למשך שלוש עונות

  .2021/22 -ו 2020/21 - ותההתקשרות למשך שתי עונות נוספ

(. בעקבות זאת, 2020/21לתובע על מימוש האופציה ביחס לעונת המשחקים הקרובה )הודיעה  הנתבעת   .3

הנתבעת הפרה את ההסכם בין הצדדים  נטען כיפנה התובע )באמצעות בא כוחו( לנתבעת במכתב, בו 

ונהגה התובע, הפרה הוראות חוק קוגנטיות בריאותו של של הפרות, סיכנה את ארוכה בשורה 

כי התובע משוחרר לאלתר מן הקבוצה וכי הוא  לאשר , בין היתר,. במכתב נדרשה הנתבעתברשלנות

 . רשאי לחתום בכל קבוצה שיחפוץ

א רואה בו שחקן של המועדון וכי יהתובע והבהירה כי הודרישות במענה, דחתה הנתבעת את טענות  .4

    להצטרף לאימוני הקבוצה.מצופה ממנו סובל, הוא לאחר שיחלים מן הפציעה ממנה 

התובע נגד הנתבעת תביעה למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. בעקבות התרחשויות אלה, הגיש   .5

הצהרתי לפיו ההסכם בינו ובין התובע למספר סעדים. בין היתר, הוא ביקש כי יינתן צו    בתביעתו, עתר

 . אחרהנתבעת בטל וכי הוא רשאי להשתחרר מן הקבוצה ולחתום בכל מועדון 

. מוניתי על ידי נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, כבורר בתיק 12.7.2020ביום  .6

ביום הוריתי לנתבעת להגיב ראשית לעתירת התובע לסעד של שחרור מיידי. בהחלטתי מאותו יום, 

קיימתי ישיבה בנוכחות הצדדים. במהלך הישיבה הצעתי כי   ,תגובת הנתבעתלאחר קבלת  ,  16.7.2020

ההליכים בתיק יוקפאו למשך שבעה ימים, כי במהלך תקופה זו ייפגש התובע עם מנכ"ל הקבוצה 

מטרה לנסות בהצדדים יקיימו דין ודברים כי בוצה ורופא הקבוצה וובמידת הצורך עם מאמן הק
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בסגל הקבוצה לעונה הקרובה. עוד הוצע כי כל צד יהיה רשאי   ישתלבליישר את ההדורים, כך שהתובע  

לפנות אלי בכל עת ולבקש לחדש את ההליך ובמקרה כזה, יגיש כל צד טיעון קצר בכתב בנושא עתירת 

. הצדדים קיבלו את חר מכן תוכרע עתירה זו על סמך החומר הקיים בתיקהתובע לשחרור מיידי ולא

 תוקף של החלטה. והמתווה הנ"ל וניתן ל

הודיע לי התובע כי עקב העדר שיתוף פעולה של הנתבעת, הוא מבקש כי תינתן החלטה   21.7.2020ביום   .7

  לים קצר מטעמו.ובהתאם להסדר הדיוני, הגיש כל צד טיעון מש בהמשךבעתירתו לשחרור מיידי. 

 תמצית טענות הצדדים

 התובעטענות 

בשורת   מבסס התובע על הטענה כי הנתבעת הפרה את ההסכם בין הצדדים  ,את עתירתו לשחרור מיידי .8

במהלך השנים התובע  מהן סבל    ,. במוקד עומדות מספר פציעות, שפורטו על ידו בכתב התביעההפרות

ביטחה אותו בביטוח רפואי , הנתבעת הזניחה אותו, לא גילתה בו עניין, לא והאחרונות. לטענת

נטען כי  עודהנדרשים. הרפואיים סייעה לו בטיפול בפציעות ולא מימנה את הטיפולים מתאים, לא 

)החזר הוצאות  תובעל התשלוםמתכונת  למוסד לביטוח לאומי אודותבשל דיווח שגוי של הנתבעת 

אחת  במהלך התקופה בה הושבת מפעילות בגיןן התובע הכנסה לה היה זכאי , נמנעה מבמקום שכר(

ש"ח, לצורך טיפול  70,000 -התובע טוען כי במהלך השנים, הוצא על ידו סכום כולל של כהפציעות. 

התובע מוסיף וטוען כי הנתבעת נותרה חייבת לו סכום של בפציעותיו ובבעיות הרפואיות שנבעו מהן. 

בכתב התביעה וכן במכתב   ן מה שהוגדר בהסכם בין הצדדים כמענק שחרור מן הצבא.ש"ח בגי  20,000

על רקע טענות הארוך ששלח לנתבעת, הועלו על ידי התובע טענות נוספות, שלכולן נתתי את דעתי. 

בוטל על  ההסכם בין הצדדיםאלה, טוען התובע כי הנתבעת איבדה את זכותה למימוש האופציה וכי 

 שהוא זכאי לבטלו(.ידו כדין )או 

בהשלמת הטיעון מטעמו, טען התובע כי נקודת המוצא לדיון היא כי הנתבעת הפרה את התחייבויותיה  .9

וכי במסגרת כתב ההגנה מטעמה, לא הצביעה הנתבעת על עובדות כלשהן המבססות  החוזיות כלפיו

ערכת היחסים בין בכל מקרה, את מ כיוסיף וטען ההתובע  את הטענה כי ההסכם לא הופר על ידה.

התובע לנתבעת, המבוססת על אמון אישי, לא ניתן לאכוף. בהקשר זה הפנה התובע לפסק הבוררות 

, נעתרתי לעתירת התובע בפסק זה. מ.ס אשדודוירדן קרישטול בהליך שבין אשר ניתן על ידי  ,החלקי

  והוריתי על שחרורו המיידי מן הקבוצה בה שיחק.  

נגועה מן הבחינה המשפטית, טוען התובע כי הנתבעת הפרה את ההסכם בין הצדדים, כי התנהגותה  .10

 משום רשלנות ומשום הפרת חובה חקוקה.  , בין היתר,יש בה יבחוסר תום לב וכ

 הנתבעתטענות 

בנוסף לא הפרה את ההסכם בין הצדדים. כלל התובע. ראשית היא טוענת כי כופרת בטענות  הנתבעת .11

בשים לב לפרק הזמן שחלף מאז   -, כי אז  הופר על ידי הנתבעתנטען כי גם אם היה מתברר כי ההסכם  

מפנה  בתגובתה .שמחל לנתבעת על הפרותיהיש לראות את התובע כמי  - ההפרות הנטענותהתרחשו 

שניתנו על ידי בוררי המוסד לבוררות של ההתאחדות, בהם נדחו  ,הנתבעת למספר פסקי בוררות

 .עתירות של שחקנים לשחרור מיידי

הנתבעת כי הסכמת התובע למתווה שהוצע על ידי בישיבה המקדמית,   טענהבהשלמת הטיעון מטעמה   .12

גם בהשלמת הטיעון, שבה הנתבעת . היתה "מן השפה אל החוץ" וכי היא היתה נגועה בחוסר תום לב
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וכופרת בטענת התובע בעניין הפרת ההסכם על ידה. עוד נטען כי פציעותיו של התובע התרחשו בעת 

  .בקשר אליהןאחריות אינה נושאת בנתבעת ממילא השהיה מושאל לקבוצות אחרות ומסיבה זו 

 דיון והכרעה

לעתירת התובע לשחרור מיידי והיא אך ורק  כאמור לעיל, בהתאם להסדר הדיוני, הכרעה זו תתייחס .13

 תתבסס על החומר הקיים בתיק.

מספר כלפיו בקשר עם  הנתבעת , מבוססת על התנהגותבפי התובעכפי שצוין, הטרוניה העיקרית  .14

הפציעה הראשונה  -פציעות מהן סבל במהלך הקריירה. בכתב התביעה מפרט התובע חמש פציעות 

; הפציעה 17.2.2018 -"; הפציעה השלישית ב2017עה השניה ב"קיץ ; הפצי24.7.2016התרחשה ביום 

)אליה הושאל מן  הכוח רמת גן, בעת שהתובע שיחק בשורות קבוצת 2018בחודש דצמבר  הרביעית

, בעת שהתובע שיחק בקבוצת 2020הנתבעת(; הפציעה החמישית והאחרונה התרחשה בחודש ינואר 

 ן הנתבעת(.)אף זאת במסגרת השאלה מ הפועל רמת גן

ינה נושאת באחריות בנוגע לפציעות מהן סבל התובע בתקופה בה נתבעת אהעל פני הדברים נראה כי  .15

לא שיחק בשורותיה. הכוונה לשתי הפציעות האחרונות, אשר התרחשו בעת שהתובע שיחק בקבוצת 

בהקשר זה יוער כי בהסכם בין  ., אליהן הושאל מן הנתבעתהכוח רמת גן ובקבוצת הפועל רמת גן

לפציעות של השחקן, תחול במקרה בו הפציעה תתרחש הצדדים נקבע כי אחריות הנתבעת ביחס 

במסגרת פעילות התובע בקבוצה. נראה, אפוא, כי הנתבעת אינה נושאת באחריות בקשר לפציעות 

  . שהתרחשו בעת שהתובע הושאל לקבוצות אחרות

בהקשר זה טוען התובע כי .  שלוש הפציעות הראשונות התרחשו בעת שהתובע שיחק בשורות הקבוצה .16

 ההוצאותעת גילתה כלפיו אדישות ולא התעניינה במצבו וכן כי היא לא השתתפה בכיסוי הנתב

נקבע כי במקרה בו ,  הסכם בין הצדדיםבהקשר זה מפנה התובע ל  הרפואיות, בהן נאלץ לשאת מכיסו.

בעת שישחק בשורות הקבוצה, תישא הנתבעת, על חשבונה, בהוצאות הטיפול  של פציעה של התובע

טבלה המפרטת את ההוצאות בהן נשא לטענתו בגין הטיפול  צירף התובע ב התביעההרפואי. לכת

. מתייחס לתקופה בה הושאל התובע לקבוצות אחרות( גדול מהן,)חלק  הרפואי בקשר לפציעותיו

   התובע לא צירף את האסמכתאות עצמן ובנסיבות אלה, קשה לבסס על הטבלה ממצא עובדתי כלשהו.  

שניתן לייחס שהאחרונה בהן  ,, הטוען כי נפגע מהפרות חוזההתובעלום כי קשה לה -חשוב מכך  .17

כמעט שנתיים וחצי   -  2020בחודש יוני  לנתבעת  ע  י, יוד2018בחודש פברואר  לטענתו  התרחשה  לקבוצה  

התובע לא צירף מסמך כלשהו כך בכלל ובפרט מקום בו    .על ביטול ההסכם עקב הפרתו  -  לאחר מעשה

הפרת הוא פנה לנתבעת בטענה כלשהי לגבי  ,כי בזמן אמת המעידהולא הצביע על אינדיקציה אחרת, 

 . חוזה על ידה

יתרה מכך. לכתב התביעה צורף מסמך הנושא את הכותרת "כתב ויתור וסילוק", אשר נחתם על ידי  .18

היתר, כי אין לו טענות כלפי הנתבעת לגבי  . במסמך זה הצהיר התובע, בין31.7.2018התובע ביום 

למעט ו 2018התקופה שקדמה למועד החתימה על המסמך, למעט זכות לקבלת שכר בגין חודש יולי 

פציעתו האחרונה של השחקן בשורות הנתבעת, התרחשה בחודש זכותו לקבלת מענק השחרור מצה"ל.  

י במסגרת זו ויתר התובע על טענות נגד , משמע לפני חתימת כתב הויתור, כך שנראה כ2018פברואר 

. אסייג ואציין כי על פי המסמכים שצורפו לכתב התביעה, רק נשוא תביעתוהנתבעת ביחס לפציעות 

כי  ,)אחרי חתימת כתב הויתור(, נמסר לתובע על ידי המוסד לביטוח לאומי 2018בחודש אוקטובר 

איני נדרש כך או כך, ל ידי כתב הויתור. תביעתו נדחתה ולכן אפשר כי סוגיה זו אינה "מכוסה" ע

 להכריע סופית בסוגיה זו במסגרת ההליך שבפניי.
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מתחזקת , מהן סבל ישנות"הפציעות "הלפיה התובע אינו רשאי לבטל את ההסכם על סמך המסקנה  .19

נפגע נקבע כי  סעיף זה  ב  .1970  -לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א    8סעיף  הוראת  לאור  

תוך " -המבקש לבטל את החוזה עקב ההפרה, מחויב למסור למפר את הודעת הביטול  ,מהפרת חוזה

מאז ההפרות הנטענות ועד בענייננו הזמן שחלף  אני סבור כי". זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה

    המועד בו הודיע התובע לנתבעת על ביטול החוזה, הוא בלתי סביר.

, הודיע נציג תובע בעניין "מענק השחרור", הרי במהלך הישיבה המקדמיתבאשר לחוב הנתבעת ל .20

אם אכן יתברר כי המענק לא שולם לתובע, הוא ישולם לו במשכורת הקרובה. כך או כך, הנתבעת כי 

מצדיקה את ביטולו המאוחר גם אם בהקשר זה הפרה הנתבעת את ההסכם, לא מצאתי כי הפרה זו 

   .של ההסכם

על יסוד טענותיו  זכאי לבטל את ההסכם אינולמסקנה כי בנסיבות העניין, התובע  , אפוא,הגעתי .21

 . להפרות נטענות של ההסכם על ידי הנתבעת

יש  האם בנסיבות העניין, שעדיין טעונה הכרעה היאהשאלה . מסתיים הדיון בתביעת התובעבכך לא  .22

משמעה  ,לכך שדחיית התביעהמן הקבוצה, וזאת בשים לב של התובע להורות על שחרורו המיידי 

 נגד רצונו. ,להעניק לנתבעת שירותיםלשחק בשורות הקבוצה ושיך כפיית התובע להמ

( לחוק 2)3שירות אישי. על פי סעיף    העל ידי שחקן כדורגל לקבוצת כדורגל, מהוו  ןהשירות הנית  ככלל, .23

אינו בר אכיפה.  חוזה למתן שירות אישי,, 1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

 לסעד של אכיפההופר, לא יהיה הנפגע זכאי  למתן שירות אישי  המשמעות היא שגם אם הוכח כי הסכם  

 )אך יעמדו לו התרופות האחרות העומדות על פי החוק למי שנפגע מהפרת חוזה(. 

אישי, המבקש בעניין שבפנינו, לא מדובר בתביעה לאכיפת חוזה. מדובר במי שהוא צד להסכם לשירות   .24

להשתחרר מן ההסכם, זאת למרות שכפי שצוין, לא הוכח כי הצד השני הפר את התחייבויותיו 

)טענת חרב כ משמש בידיואין לאכוף חוזה לשירות אישי, כלל לפיו במובן הזה, השימוש ב החוזיות.

 .)טענת הגנה( מגןכולא  תביעה(

צורף להשלמת הטיעון מטעם כאמור )ש שטולקריכפי שציינתי בפסק הבוררות שניתן על ידי בעניין  .25

התובע(, איני רואה מניעה לעשות שימוש, במקרים המתאימים, בכלל השולל אכיפת חוזה לשירות 

 אישי, גם כחרב )ולא רק כמגן(. 

התנהלות התובע בענייננו , ככלל. אלהאלא שלעניות דעתי, המקרה שבפנינו אינו נופל לגדר מקרים  .26

לנתבעת, התרחשו לפני  הוא מבקש לייחסוען התובע ושאותן מעוררת אי נוחות. ההפרות לקיומן ט

. בזמן , כמעט שנתיים וחצי לפני הגשת התביעה2018זמן רב. ההפרה האחרונה התרחשה בפברואר 

כל אינדיקציה אחרת(, לא הלין התובע על הפרות אלה ובשלב מסוים הוא גם חתם בפניי אמת )ואין 

במשך פרק  כבש את טענותיוהתובע  .כלפי הנתבעתות וזכויות על כתב ויתור וסילוק, בו ויתר על טענ

שניתנה לה   לראשונה, רק לאחר שהנתבעת הודיעה לו על מימוש האופציה ןונזכר להעלותזמן ממושך  

 . בהסכם בין הצדדים

מנקודת נראה כי  , כי אז  מהסכם עם קבוצהלהשתחרר    לשחקן כדורגלאלה יתאפשר  מעין  אם בנסיבות   .27

להמלצה בלתי מחייבת. ברצותו )למשל במקרה בו  יהפכו הסכמים עם קבוצותן, המבט של השחק

יקבל במהלך התקופה בה הוא קשור בהסכם עם קבוצה מסוימת, הצעה טובה יותר מקבוצה אחרת(, 

בקלות. מדובר בעמדה מסוכנת, שעלולה לפגום בצורה קשה  מן ההסכם להשתחררכל שחקן יוכל 
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)ולא  . מעמדה זו צפויים להינזק גם השחקניםוזה בין קבוצה לשחקןבוודאות הכרוכה בחתימה על ח

 רק הקבוצות(.

בתביעה פנה התובע לפסק הבוררות החלקי שניתן על ידי הכאמור לעיל, בהשלמת הטיעון מטעמו,  .28

ן מהתובע . באותו עניין הוריתי על שחרורו המיידי של מ.ס אשדוד גדקרישטול נירדן שהוגשה על ידי 

קבוצה בה שיחק, וזאת למרות שלא שוכנעתי כי הנתבעת הפרה את ההסכם בין הצדדים. באותו ה

מקרה הבעתי עמדה עקרונית, לפיה בנסיבות המתאימות, ניתן להשתחרר מחוזה למתן שירות אישי, 

ר אם יתברר כי "ההשתחררות" )שדינה כדין ביטול זאת גם אם הצד השני לחוזה לא הפר אותו; כאש

חוזה( היתה ללא עילה שבדין, חשוף הצד שביקש להשתחרר לתביעה בגין הנזקים שנגרמו לצד השני 

 עקב ביטול החוזה.

שונות מעובדות המקרה הנוכחי. השינוי העיקרי נעוץ , קרישטולעובדות המקרה שנדון בפניי בעניין  .29

ראה היה כי השחקן כלל אינו מצוי בתוכניותיה המקצועיות של הקבוצה. בין נ  ,קרישטולבכך שבעניין  

היא החליטה שלא לצרפו למחנה  ,הוא צפוי להיות שוער רביעיכי לשחקן היתר, הודיעה הקבוצה 

 .הרגילים של סגל הקבוצה  םלא אפשרה לו לקחת חלק באימוניגם  והיא    אימונים אליו יצאה הקבוצה

בתכתובת שצורפה לכתב התביעה, הבהירה הנתבעת כי היא רואה בתובע שחקן המצב בענייננו שונה.  .30

בבחינת למעלה מו הצורך  .ולחזרתו לסגל הקבוצה לחזרתו לפעילותממתינה מועדון וכי היא של ה

תקיימה בפני, ה, אחד מבעלי הקבוצה, בישיבה שמר ניסנובהתרשמתי גם מכנות דבריו של אעיר כי 

 לתובע להשתלב בקבוצה.שתינתן האמיתית אודות ההזדמנות 

היה   , בהן על פני הדברים נראהקרישטולמדובר, אפוא, בנסיבות שונות מאלה שהיו בפניי בדיון בתיק   .31

לא היה עניין מקצועי בהמשך הפעילות של התובע בקבוצה והיא לא התכוונה  לנתבעתכי מלכתחילה,  

 מיתית להשתלב בסגל.לתת לו הזדמנות א

 סיכום

התובע לא הוכיח כי הנתבעת הפרה את ההסכם. גם אם המסקנה היתה שונה, מדובר בהפרות ישנות,  .32

ושנתפסות ולא ביטל את ההסכם זמן סביר לאחר שנועד לו עליהן(  )  שהתובע לא הלין עליהן בזמן אמת

 .2018 בחודש יוליעליו חתם השחקן  ,ממילא ברשתו של כתב הויתור

אינן נסיבות בהן יש להורות על שחרור שחקן מקבוצה, הגם שלא הוכח  כי נסיבות ענייננוגם מצאתי  .33

 .בהסתמך כל כך שמדובר בחוזה לשירות אישי כי הקבוצה הפרה את ההסכם בין הצדדים, וזאת

  אני דוחה, אפוא, את תביעת התובע לשחרור מן הקבוצה. .34

לא  ,לפנים משורת הדין ,הצדדים בהמשך שיתוף הפעולה, החלטתיבנסיבות העניין וכדי להקל על  .35

ש"ח )כולל מע"מ  6,603טרחת הבורר, בסכום כולל של שכר  לחייב את התובע בהוצאות הנתבעת.

שולם על י, ולאחר ניכוי המקדמה ששולמה על ידי התובע להתאחדות על חשבון שכר טרחת הבורר(

ישיב לה התובע את הסכום הו על חשבון שכר טרחת הבורר,  אם הנתבעת שילמה סכום כלש  ידי התובע.

, שאם לא כן, ישא יום מן המועד בו יומצא פסק הבוררות החלקי לצדדים 30תוך ששולם על ידה 

הסכום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כדין, מן המועד בו שולם על ידי הנתבעת ועד מועד השבתו לנתבעת 

 .בפועל
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לתביעתו הנוכחית של התובע לשחרור מן ביחס הווה סוף פסוק לבסוף אעיר פסק בוררות זה מ .36

הגשת אם יחול שינוי בנסיבות, אשר יצדיק    ,)ואני תקווה כי לא יהיה בכך צורך(  ; יחד עם זאתהנתבעת

 . להגישהה בנושא, התובע יהיה כמובן רשאי שתביעה חד

סכים כי בכפוף לכך שהנתבעת בנסיבות העניין ובשים לב לתוצאה אליה הגעתי, מוצע לשני הצדדים לה .37

יתרת תביעת התובע ללא צו תידחה משכורת הקרובה, מסגרת התשלם לתובע את מענק השחרור ב

הצדדים יבואו בדברים גם הסכמה זו תוכל לסייע לצדדים לחזק את האמון ההדדי ביניהם.  להוצאות.  

. בשלב זה ועד החלטה אחרת, מוארך המועד להגשת אם הצעה זו מקובלת  5.8.2020עד יום  ויודיעו לי  

           כתב ההגנה מטעם הנתבעת. 

 

 29.7.2020ניתן היום, 

 

____________________ 

 , בוררעו"ד ערן שמעוני     


