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 פסק בורר

 מבוא

"(, באשר השחקן)" רונן חנציס, 1עניינו של הליך זה הינו בתביעת התובע, הנתבע שכנגד מס'  .1
, "(הקבוצה)" תקווה-מכבי אבשלום פתחלשחרורו משורות הנתבעת, התובעת שכנגד, 

אביב -מכבי תל, 2ונגד הנתבעת שכנגד מס'  השחקןנגד  הקבוצהובתביעה שכנגד שהגישה 
 "( בהקשר זה.הקולטתהקבוצה )" כדורגל בע"מ

, לאחר ששיחק 2015/2016מאז עונת  הקבוצה, שיחק בשורות 2002 פברואר , ילידהשחקן .2
של הפועל ראשון , ובמחלקות הנוער מועדון ספורט אשדודקבוצת הילדים של קודם לכן ב

 .אביב-לציון ושל הפועל תל

לבין  הקבוצהבין  שנים, נחתם הסכם 15 שחקן, סמוך לפני שמלאו ל2017בינואר  15ביום  .3
 . "(2017הסכם )" , באמצעות הוריוהשחקן

 אופיר לוזוןלמר  "(הודעת הסיום)" הודעה בכתב השחקןשלחו הוריו של  2019ביוני  27ביום  .4
 ובה נכתב כך: הקבוצה"(, מא)"

 שלום, ופיר"א

 הנדון: הודעה על סיום הסכם   

 6.3ממש את זכותו להשתחרר על פי המנגנון הקבוע בסעיף  רונןאנו מודיעים כי  רונן חנציס,בשם בננו, 
 .15.1.2017להסכם מיום 

 ש"ח. 260,000מצ"ב אישור על העברה בנקאית בסך של 
 אנו מודים לכם על התקופה המשותפת ומאחלים לכם בהצלחה בהמשך.

 בברכה,
 "מיכאל וחגית חנציס

כתב תביעה ובה נתבקש צו עשה המורה על  חקןהשסמוך לאחר משלוח מכתב זה הגיש  .5
, ללא הורישומו במסגרתהקבוצה הקולטת ועל העברתו לשורות  הקבוצהשחרורו משורות 

 15,000סך של  שחקןלשלם ל הקבוצהכל תמורה נוספת ובאופן מיידי )כמו כן נתבקש חיוב 
 (.2017 המגיעים לו, לטענתו, מכח הסכם₪, 
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כן בקשה לקיום בקשה דחופה למינוי בורר ו 1השחקןהגיש  בד בבד עם הגשת כתב התביעה .6
הקבוצה להתאמן בשורות  שחקןתיר לידיון דחוף בתיק העיקרי ולמתן סעד זמני, ש

 עד להכרעה בתיק העיקרי. הקולטת 

ועל  2019ביולי  18( הוריתי על קיום דיון ראשוני ביום 2019ביולי  14עם קבלת התיק )ביום  .7
 עובר למועד זה. הקבוצהטעם קבלת תגובה מקדמית מ

לאפשר  הקבוצהלאחר מתן החלטתי זו הוגשה בקשת דחייה בהסכמה, במסגרתה הסכימה  .8
)בלא שהדבר יהווה וויתור על זכויות מזכויותיה  הקבוצה הקולטתלהתאמן בשורות שחקן ל

הסכים לדחיית הדיון בהליך העיקרי למחצית השניה של  השחקן או טענה מטענותיה( ואילו
 ולדחייה מקבילה של המועד להגשת כתב ההגנה. 2019אוגוסט 

ב כתב הגנה וכת הקבוצה, ועובר לאותו דיון הגישה 2019באוגוסט  20ואכן, נקבע דיון ליום  .9
 תביעה שכנגד מטעמה.

למעט  –נוכח דחיפות העניין נשמעו באותו דיון עדויות הצדדים )בלא הגשת תצהירים  .10
"( במסגרת הבקשה למתן סעד 'האב)" מיכאל חנציס, השחקןהתצהיר שהגיש אביו של 

זמני(, כאשר בתום אותו דיון נקבע, על פי הסכמה דיונית בין הצדדים, מועד נוסף לדיון 
בספטמבר  3 נגד ולשמיעת סיכומי הצדדים. דיון נוסף כאמור התקיים ביום בתביעה שכ

ולאחר שבהסכמת הצדדים הוגשו תצהירים נוספים לענין  )לאחר הגשת כתב ההגנה שכנגד
 ( ועתה הגיעה העת למתן פסק הבורר.התביעה שכנגד, בלא שהמצהירים נחקרו

 

 טענות הצדדים

 כתב התביעה

 את הטענות הבאות: השחקןטען  בכתב התביעה .11

את מלוא הסכומים אותם התחייבה  שחקןלשלם ל הבהתחייבויותילא עמדה  הקבוצה .א
)השחקן לא  ₪ 15,000סך של  שחקןונותרה חייבת ל 2017להסכם  3לשלם לפי סעיף 

חזר על טענה זו בסיכומיו ולא הביא ראיות לענין זה. אי לכך אראה אותו כמי שזנח 
 .טענה זו(

הקבוצה בה ישולב בכל עונה", כפי  ממשחקי 50%ב"לפחות  לא שותף השחקן .ב
, ולמעשה זמן המשחק שלו בקבוצת הנוער 2017להסכם  2.5בסעיף  הקבוצהשהתחייבה 

התבקש לשחק בקבוצת נערים  השחקןמזמן המשחק )כאשר  36% –בה שולב עמד על כ 
 .(א', כדי "להשלים דקות משחק"

באשר לחתימת הסכם  אבל הקבוצהן בין התנהל משא ומת 2017לקראת סיום הסכם  .ג
מצדה  הקבוצהואילו  השחקןמצידו הביע את רצונו בשדרוג תנאיו של  האבחדש: 

 הבהירה כי לא תוכל לעשות כן, בין היתר נוכח העובדה שירדה מליגת העל.

)האחרונה  נוכח הפער שנפער בין הצדדים, גם לאחר חילופי מסמכים ושתי פגישות .ד
, ונוכח העובדה שלא נחתם כל ("הפגישה השניה, להלן: "2019, וני בי 13 –ב  –שבהן 

, שילם את 2017להסכם  6.3בהתאם לסעיף  השחקןהסכם חדש בין הצדדים, פעל 
הפרה את  הקבוצהמשום ש –המגיע ממנו לפי סעיף זה )לשיטתו, אף למעלה מן הנדרש 

ההסכם עמו הפרה יסודית, ומטעם זה רשאי היה לסיים את ההסכם ללא כל תשלום, 
 חייבת(. הקבוצהבקיזוז הסכום אותו נותרה  –ולמצער 

 לשחרור מלא, ללא תשלום נוסף וללא כל תנאי. השחקןאשר על כן זכאי  .ה
 

 כתב ההגנה
 את הטענות הבאות: הקבוצהטענה  הגנההבכתב  .12

עם שחקנים שיחק  לקבוצההינו שחקן מוכשר ביותר שמרגע הצטרפותו  השחקן .א
 מבוגרים ממנו והבקיע שערים רבים, חרף היותו צעיר מיתר השחקנים במספר שנים.

העניק לשחקן הטבות מופלגות, ביחס לחבריו לקבוצה: החזר הוצאות  2017הסכם  .ב
ות אימונים חינם, פטור מתשלום דמי חבר והוצאות, נסיעות למחנ בסכום משמעותי,
בדירה שכורה, על חשבונה, הגם שלא  השחקןאף שיכנה את  הקבוצהציוד חינם וכיו"ב. 

                                                 

והמשפטית בעניינו נוהלה באמצעות הוריו, כאמור לעיל, השחקן היה ועודנו קטין. מן הסתם, כל ההתנהלות החוזית  1
 וככל הנראה בעיקר באמצעות אביו. עם זאת, מטעמי נוחות הקריאה יתייחס פסק הבורר לשחקן כתובע וכנתבע שכנגד.
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היתה מחוייבת לעשות כן. כל זאת נוכח ההערכה  הרבה לכישוריו ונוכח היחסים 
 מזה. לקבוצהומשפחתו מזה  השחקןהמצויינים בין 

לא  השחקן. ככל שבמשחקי הקבוצה השחקןעמדה בהתחייבותה לשלב את  הקבוצה .ג
נבע הדבר מפציעות שלו ומהעובדה שנוכח היותו צעיר )במספר שנים( מחבריו  ,שיחק

לקבוצה התקשה לשחק משחקים מלאים מול שחקנים בוגרים וחזקים פיזית ממנו. לא 
 והוריו לא העלו כל טענות בענין זה בזמן אמת. השחקן –זו בלבד 

מכח ההסכם. אמנם  שחקןם המגיעים להוא הדין בטענות באשר לאי תשלום הסכומי .ד
סכומים אלה במועדם, אולם בסופו של דבר שילמה אף יותר  הקבוצהלא תמיד שילמה 
לא העלה כל טענה לענין זה עד למועד הגשת התביעה )לענין  השחקןמשהתחייבה לו, ו

 , כי גם בהודעת הסיום לא הועלה נושא זה(.הקבוצהזה מציינת 

ועד למתן הודעת הסיום גילו  2018/2019הצדדים, החל מתום עונת במהלך הדיונים בין  .ה
. הקבוצה, באופן מפורש וברור, את רצונם להמשיך ולהתקשר בהסכם עם האבו השחקן

כרעם ביום בהיר והוא מהווה הפרה של הסכם   הקבוצהמתן הודעת הסיום נפל על 
 , ולמצער ניהול מו"מ בחוסר תום לב.2017

גם לכל צופה חיצוני בפגישה( כי  –)ולשיטתה  לקבוצההיה ברור  השניהבתום הפגישה  .ו
 .הושגה הסכמה בין הצדדים וכי כל שנותר הוא להעלות הסכמה זו על הכתב

עד  –להתאמן עם הקבוצה הבוגרת  השחקןהא ראיה, גם לאחר הפגישה השניה המשיך  .ז
 . 2019ביוני  26ליום 

נותר  השחקןכם חדש במקומו, הרי שפקע וכי לא נחתם הס 2017אפילו תאמר כי הסכם  .ח
וחלות עליו הוראות התקנונים של ההתאחדות לכדורגל בישראל  הקבוצהשחקן של 

הוא הדין ברוב ואך כמעט כל השחקנים בני גילו, שאינם משחקים  "(.ההתאחדות)"
תחת חוזה. מכבי ת"א שנקטה בגישה זו במקרים רבים אינה יכולה להישמע עתה 

 , מטעמיה.שחקןה שהיא מצדדת בבטענות סותרות, שע

ביוני  1עד ליום  הקבוצההיה יכול להשתחרר מ השחקן, 2017בהתאם לתנאי הסכם  .ט
 עד זה.ווהוא אינו רשאי לעשות כן לאחר מ 2019

היה יכול להשתחרר מן ההסכם מחמת העובדה שהצדדים לא  השחקןכי  גם אם ייקבע .י
שהכשיל את המשא ומתן, בכך שלא ( הוא האב)ולמעשה  השחקןהגיעו להסכם, הרי 

פירט מעולם מהן דרישותיו, בכך שיצר מצג של הסכמה בפגישה השניה ובכך ששמר 
 לעצמו את האפשרויות פתוחות עד שמצא חלופה אחרת.

 
 כתב התביעה שכנגד

(, בה הקבוצה הקולטתוכנגד  השחקן)כנגד  כתב תביעה שכנגדגם  הקבוצההגישה כאמור,  .13
, לחלופין מימש את 2017כתב ההגנה והוסיפה כי התובע הפר את הסכם חזרה על טענותיה ב

זכויותיו לפי הסכם זה בחוסר תום לב ולחילופי חילופין ניהל משא ומתן בחסר תום לב. 
לאחר שפעל שלא כדי עשה עושר ולא במשפט בכך ש השחקןמוסיפה וטוענת כי  הקבוצה
 ים. וקיבל תנאים עדיפ הקבוצה הקולטתהתקשר עם כאמור 

משורותיה היא  השחקןמוסיפה וטוענת בכתב התביעה שכנגד, כי אפילו ישוחרר  הקבוצה .14
( לתקנון הרשום של 2א )1ג 12זכאית לקבלת דמי השבחה בהתאם להוראות סעיף 

באשר לעקרונות היסוד העומדים בבסיס הזכאות  הקבוצהההתאחדות )ולענין זה הרחיבה 
מוסיפה וטוענת כי הסכומים  הקבוצהפ"א(. לדמי השבחה ובאשר להוראות תקנון פי

ולא דמי השבחה, ומכל מקום אינם  –הינם בגדר השבת הוצאות  2017הקבועים בהסכם 
כאשר לא נעשה  -הקבוצה הקולטתלתבוע דמי השבחה מ הקבוצהמגבילים את זכותה של 

 כל ויתור בכתב כלפיה לענין זה.

על ההשקעה המרובה  הקבוצה לענין סכום דמי ההשבחה המגיע, לשיטתה, מצביעה .15
 מזה ועל הצטיינותו וייחודיותו מזה. שחקןשהשקיעה ב

עקב ₪  250,000יחוייב בתשלום פיצוי בסך של  השחקןכי  הקבוצהנוכח כל זה, מבקשת  .16
הפרת הסכם/אי קיום הסכם בתום לב/ קיום משא ומתן בחוסר תום לב/עשיית עושר ולא 

מחוייבת בתשלום דמי השבחה, ששיעורם ייקבע על  הקבוצה הקולטתבמשפט וכי ייקבע כי 
 ידי המוסד למעמד השחקן, ולחלופין על ידי.

 

 כתב ההגנה שכנגד

והשחקן, כי השחקן מילא את כל חובותיו לפי  הקבוצה הקולטתבכתב ההגנה שכנגד טוענים  .17
היא שהפרה את חובותיה  הקבוצהונהג בתום לב לאורך כל הדרך, וכי למעשה  2017הסכם 

ונהגה בחוסר תום לב, כאשר גם עתה, לאחר שהשחקן שילם את הסכום המירבי המגיע 
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מורה בחוסר תום לב ומונעת את שחרורו בלא ת הקבוצהנוהגת  2017ממנו לפי הסכם 
 נוספת וללא כל תנאי.

הבהיר כל העת את רצונו בשידרוג התנאים של  האבבהקשר זה טוענים הנתבעים שכנגד כי  .18
שבה והבהירה כי לא תוכל לעשות כן, ולמעשה אף פגעה בתנאיו.  הקבוצההשחקן, בעוד ש

הנתבעים שכנגד מוסיפים כי אין כל יסוד לטענה כי הושגה הסכמה, וודאי שלא נחתם 
 . 2017כנדרש בהסכם  –חדש  הסכם

 הקבוצהמ השחקןכי כל ההיבטים הנוגעים לשחרורו של  ,םהנתבעים שכנגד מוסיפים וטועני .19
במקרה זה, דמי השבחה שנקבעו, לשיטת הנתבעים  )לרבות גובה דמי ההשבחה המגיעים

תקנון בהסתמך על הסכומים הקבועים בתקנון הרישום של ההתאחדות )" ,שכנגד
את הסכום  השחקןשילם שוכי מ 2017( הוסדרו בהסכם על הצד הגבוהו –"( הרישום

 זכאית לתשלום נוסף כלשהו. הקבוצההמירבי הקבוע בהסכם זה, אין 
 

 עדויות הצדדים וראיותיהם

 

רון וידידו, מר ש האב, ובו העידו 2019באוגוסט  20כאמור לעיל, התקיים דיון הוכחות ביום  .20
הן עובר לחתימת הסכם  –ואחרים  ’אעם  האב)שנכח בפגישות שקיים  "(הידיד)" גדסי
 אבי לוזוןומר  ’אמטעם השחקן ואילו  והן במהלך החודשים שקדמו להגשת התביעה( 2017

הוגשו תצהירים נוספים  2019בספטמבר  3 -. לקראת הדיון בצההקבו"( העידו מטעם ל')"
 )כאמור הוגשו תצהירים אלה בלא חקירה(. לכל אלו אתייחס בדיון להלן. ’או האבמטעם 

 

 דיון והכרעה

 

 מבוא -  2017הסכם 

דומה כי אין עוררים כי השחקן הוא שחקן מוכשר ומוצלח. בכתב התביעה שכנגד מפרטת  .21
שערים שהבקיע בליגות השונות בהן שיחק, כאשר האת הישגיו הניכרים )מספר  הקבוצה

ברוב המקרים שיחק עם ומול שחקנים מבוגרים ממנו בשנה, שנתיים ושלוש, השתתפותו 
(. עובדה זו מסבירה מן הסתם גם את העובדה הרבה בנבחרות הנערים של ישראל ועוד

 הקבוצהמבקשת עתה לצרפו לשורותיה וגם את עמדתה הנחרצת של  הקבוצה הקולטתש
בכל הנוגע לשחרורו. אולם לא פחות מכך חשוב מידע זה להבנת מערכת ההתקשרויות שבין 

 .2017במסגרת הסכם  לקבוצההשחקן 

במועד  15שר המדובר בשחקן שטרם מלאו לו הוא הסכם חריג, לכל הדעות, כא 2017הסכם  .22
החתימה. ההסכם מבטיח לשחקן תנאים כלכליים חריגים, ביחס לשחקן בן גילו, כמפורט 

, חודשים בשנה 11לחודש למשך ₪  5,000להסכם )לרבות החזר הוצאות בסכום של  3בסעיף 
גם  –כך , ועוד(, ולא פחות מלקבוצהפטור מתשלומים כלשהם  מתן ציוד ספורט חינם,

ממשחקי הקבוצה, ייעוץ  50%ספורטיביים )לרבות שיתוף בלפחות  –תנאים מקצועיים 
 מנטלי, הבטחת טיפול רפואי ופיזיוטרפי "ברמה הגבוהה ביותר" ועוד(.

לעניינו, רלוונטית בעיקר ההתייחסות המפורטת )מאד( בכל הנוגע לשחרור השחקן. כבר 
ישו לנושא לא מעט מחשבה. כך נקבע לענין מקריאה בהסכם עצמו עולה כי הצדדים הקד

 זה, כי:

למען הסר ספק, עם שחרורו של השחקן מהמועדון לאחר תום תקופת ההסכם או עם סיומו קודם  3.6"
או מכל סיבה אחרת כמפורט בהסכם זה  4מי היציאה כמפורט בסעיף ולכן, בין אם באמצעות סכ

 מהזכויות... 100%בעלים הבלעדי של יעברו מלוא הזכויות לשחקן באופן שהשחקן יהיה ה
 

 ת ללא כל תמורה.יבמידה שהקבוצה מודיעה שאינה רוצה יותר בשירותי השחקן הוא משוחרר מייד 4.2
 

ישלם השחקן  -מכל סיבה שהיא 2016/2017ככל שהשחקן יבקש להשתחרר מהמועדון בסוף עונת   4.3
כום חודשי שהמועדון שילם לשחקן בתוספת לכל ס עבור דמי השבחה₪  15,000למועדון סך של 

 לעיל החל מכניסת החוזה הנוכחי לתוקף. 3.2עבור נסיעות לפי סעיף 
 

 –מכל סיבה שהיא  2017/2018ככל שהשחקן יבקש להשתחרר מהמועדון במהלך או בסוף עונת   4.4
 + החלק היחסי 2016-2017בגין דמי השבחה עבור עונת ₪  15,000ישלם השחקן למועדון סך של 

וכל סכום שהמועדון  לכל היותר(₪  50,000של דמי ההשבחה עבור העונה הנוכחית )עד לגובה 
 לעיל החל מכניסת החוזה הנוכחי לתוקף. 3.2שילם לשחקן עבור נסיעות לפי סעיף 
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ישלם  –מכל סיבה שהיא  2018/2019ככל שהשחקן יבקש להשתחרר מהמועדון במהלך ובסוף עונת   4.5
החלק היחסי של דמי +  2017-2018-ו 2016-2017בגין שנים ₪  65,000השחקן למועדון סך של 

וכן כל סכום שהמועדון שילם  לכל היותר(₪  70,00ההשבחה עבור העונה הנוכחית )עד לגובה של 
 לעיל החל מכניסת החוזה הנוכחי לתוקף. 3.2נסיעות לפי סעיף  לשחקן עבור

 
או מי  לא'לכל עונה, ובכתב בלבד  1.6הודעה של השחקן על עזיבה בתום עונה, תהיה עד לתאריך   4.6

 שיוגדר על ידי המועדון.
 

 מוסכם כי בכל אחת מתחנות היציאה, במידה והשחקן ישלם את הסכום הנ"ל, המועדון מתחייב  4.7
כך במקור ) לעיל 4.8ימים מרגע התשלום כפי שמפורט בסעיף  14שיחפוץ תוך לשחררו לכל קבוצה 

. מובהר כי התשלומים הנקובים הם הסכומים הסופיים המוחלטים ולא יחולו על השחקן (א.ז. –
 כל תשלום נוסף על מנת להשתחרר וכי מוותרים על כל טענה בעניין מראש.

 
 לא'ין מאביו או אמו או ב"כ שימונה על ידו או על ידי משפחתו של השחקן התשלום יבוצע במישר  4.8

( על 17בבנק מרכנתיל דיסקונט ) 651בסניף  97950שמספרו ו/או למי שייקבע כנאמן ו/או לחשבון 
כאשר טופס ההעברה החתום יימסר מידי הנאמן בתוך  שם מכבי אבשלום פ"ת, מחלקת כדורגל

ים מתחייבים לעמוד בזמנים שהוקצבו במסגרת הסכם זה ומהווים ימים מרגע התשלום. הצדד 14
תנאי יסודי לו. ככל ויחול איחור שלא בהסכמה על ידי מי מהצדדים, מתחייב הצד המפר לשלם סך 

 לכל יום איחור )בהיעדר הסכמה מפורשת של הצד השני(....₪  1,000של 
 

דון תשתתף בעונה שלאחר סיומו של גרת של המועובתום תקופת ההסכם, ובלבד שהקבוצה הב  6.1
 ההסכם באחת משתי הליגות הבחירות יהיה רשאי המועדון להציע לשחקן חוזה.

 
או שהקבוצה הבוגרת לא תהיה באחת משתי  1.6.19היה ולא יוצע לשחקן חוזה כאמור עד ליום   6.2

הראשונה, ללא כל תמורה הליגות הבכירות, כמפורט לעיל, ישוחרר השחקן, מיד עם דרישתו 
כספית ו/או שווי תמורה כספית ו/או תנאי אחר, לכל מועדון בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתו 

 הבלעדי של השחקן.
 

אם יוצע חוזה והשחקן לא יגיע עם המועדון לכדי הסכם חתום, כי אז ישתחרר לפי מנגנון הפיצוי   6.3
)כולל השבת ₪  260,000המקסימלי יעמוד על סך של לעיל )כשהסך  4.5המפורט בסעיף 
לעיל ודמי ההשבחה ולא ניתן יהיה  3.2בגין הוצאות הנסיעה לשחקן לפי סעיף  והכספים ששולמ

 (א.ז. – . יתר ההדגשות הוספןבמקור הן 4.8בסעיף  ההדגשות." )לדרוש שום סכום מעבר לכך(
 

לא נעשתה כלאחר יד בלא כוונת  2017כעולה מעדויות הצדדים בפני, חתימתו של הסכם  .23
 כי: 2העיד האב. ובלא שימת לב מכוון

"התעקשתי על סעיף שחרור מוגדר שיגלם את כל העלויות שיחולו עלי אם נחליט לעזוב את הקבוצה. היה 
 לי ברור שרק חוזה חתום חדש יכול לבוא תחת ההסכם הזה.

שינו זוארץ, זומנתי לפגישה עם  א'מכבי פתח תקוה מאד התנגדה לסעיף הזה. לאחר חילופי טיוטות עם 
התנגד נחרצות לסעיף. לי זה היה חשוב מאד. היה כמעט פיצוץ. אבל  ל'. אבי לוזון, עומר גולן ואחרים

מספר סוגיות. סעיף .. היו מספר טיוטות, מספר פגישות. היו .בסופו של דבר החוזה נחתם עם הסעיף הזה
 "השחרור היה הסעיף המרכזי.

 
 הוסיף והעיד כי:  האב

" לא זוכר כמה טיוטות היו. היו מספר טיוטות, מספר פגישות. היו מספר סוגיות. סעיף השחרור היה  
...לא אני הוא זה שצריך לרדוף אחריהם.. הם צריכים לרדוף אחרי. לכך בדיוק נועד סעיף הסעיף המרכזי.

6.3" 

 , ידידו של האב, העיד כי:הידיד גם .24
. באותה פגישה היה ממש פיצוץ סביב נושא השחרור. שינו זוארץהייתי בפגישה במשרדים של  2017 -" ב

הרגיע את הדברים וההסכם  שינו זוארץ. התעקש על שיחרור בסכום נקוב ולא היה מוכן לשום ויתור האב
 "נחתם

 העיד, כי: ’א .25
התעקש על סעיף שחרור וחתמנו על מה שהוא  האבלא היה מו"מ על כסף.  2017" במשא ומתן על הסכם 

 ..ביקש.
 הוא מאד חריג והוא תוצר של מו"מ ארוך. 2017 רההסכם מינוא

 "שאם הוא משלם הוא משתחרר. –והוא רצה ודאות  האבהסעיפים היו חשובים ל
 

 העיד: ל' .26
 .הידידו האב, עומר גולן ושינו זוארץ, ’א. היו שם 2017 –חתימה ב " אני הזדמנתי באקראי לפגישת ה

 .6.3באותו מעמד אמרתי שלדעתי לא היה מקום לחתום על הסכם עם סעיף כמו סעיף 
 "אמר לי: עלי. זה כמו ילד בשבילי. ’א

                                                 

מפאת דחיפות ההליך לא נערכו הקלטה ותימלול של העדויות והטענות. הציטוטים המופיעים כאן הם מתרשומת  2
 מן אמת ונמסרה לצדדים.שנערכה על ידי הח"מ בז
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נושא השחרור היווה נושא מהותי ביותר עבור התובע ועמדתו התקבלה  –במילים אחרות  .27
 .הקבוצהבסופו של דבר, למורת רוחה, אך בידיעתה ובהבנתה המלאה של 

 

 2019-2018המגעים בין הצדדים בתום עונת 

 "טיוטת הסכם ראשונית מאוד" )כלשונו( והוסיף:  אבל ’אשלח  2019במאי  12ביום  .28

. אני שולח את מסודר ונסגור את כל הפינות וגם נעשה גמר חשבון על העונהאני בטוח שבקרוב נשב "
לשבועיים. אז  23.5 –כדי שנוכל "להתגלגל" איתה גם בעקבות העובדה שאני טס ב  הראשוניתהטיוטה 

מתי שנח לך לפני או אחרי נוכל להפגש. אין לחץ מבחינתי, אפשר בהמשך השבוע או בשבוע הבא. או 
 א.ז.( –הדגשה במקור ) בחודש יוני כשאחזור."

. אין בה התייחסות לזמן 2017הראשונית" קצרה משמעותית מהסכם "טיוטת ההסכם  .29
, לסעדים העומדים לשחקן במקרה של אי המשחק של השחקן, לשילובו בקבוצת הבוגרים

, לזכויות בכרטיס השחקן, לתנאים לשחרור תשלום החזר ההוצאות )שסכומו נותר בעינו(
 השחקן ביוזמתו וכד'.

 

 :’אהעיד  חקירתו הראשיתב .30

 לקראת סיום העונה התחלנו לדבר על הסכם עתידי. היה ברור שצריך לשאת ולתת על הסכם חדש. "
. זה היה מאד חשוב לאבי, ולי, כדי שלא נגיע להפרת הסכם. הכל 12.5 -הסכם ראשונית בשלחתי טיוטת 

 נוכח היחסים הטובים.
 "לא היה ספק שאנחנו רוצים להמשיך ושגם הם רוצים.

 
 :’אבחקירתו הנגדית העיד 

 , אחרת הוא יכול להשתחרר.1.6שאנחנו מחויבים לשלוח טיוטה עד אב "אני אמרתי ל

 "שהיינו צריכים להציע לו תנאים להמשך התקשרות.כמובן 

 השיב: 2019במאי  12 -לטיוטת ההסכם שנשלחה ב 2017על הפערים בין הסכם  ’אמשנשאל  .31

 היא המקסימום שיכולנו להציע, וניתן היה לחתום עליה כמות שהיא. 12.5 –" מבחינתי, הטיוטה מה 

 נאים מההסכם הקודם היו כאן.יקבל את הטיוטה הזו כי רוב הת האב...הייתי בטוח ש
 ...אכן זה אותו שכר, אותו החזר נסיעות.

 ביקש שידרוג, אבל אני ידעתי שאני על המקסימום ואסור לי לשלם לו יותר מזה... האב

מבחינתי לא היה מקום לסעיף שחרור בהסכם החדש. סעיף השחרור נכלל בהסכם כשהוא רק הגיע 
 עכשיו הוא כמעט בוגר. –למועדון ועוד לא נוצרה מערכת יחסים. בנוסף 

יעיר הערה אחת או שתיים  האבהוא לא סתם נייר לצאת ידי חובה. ציפיתי שלכל היותר  12.5-המסמך מ
 ונדבר.

 מסכים שאין התייחסות לחלוקת זכויות בכרטיס השחקן. ציפינו לקבל הצעה ולדון עליה...
 2017. הסתמכנו על ההסכם של 2017ההסכם החדש שהוצע אכן אינו כולל סעיפים רבים מההסכם של 

 אבל השמטנו סעיפים שלא נראו לנו רלוונטיים לגיל מאוחר יותר.
, לענין זכות השחקן להשתחרר במקרה של הפרה 2017 -להסכם מ 3.2מאשר שסעיף דוגמת סעיף 

 מהותית לא נכלל בטיוטה החדשה. לדעתי זה לא רלוונטי לגיל הזה.
 םן( נמחק כי עכשיו מדובר בהסכמכרטיס השחק 100% –)זכאות השחקן ל  2017 -להסכם מ 3.6סעיף 

 לשלוש שנים. מסכים שהמחיקה ודאי אינה משפרת את מצב השחקן.
 מסכים שהמדובר בהסכם ראשוני, אבל הכוונה היתה להגיע לחתימה עם שינוי אחד או שניים.

 .1.6מסכים שרצינו להגיש טיוטה לפני 
 ן עם הבוגרים.מבחינה מקצועית לא היה צורך לכתוב את כל ההסדרים לגבי אימו

 מדובר על שלב ההתאקלמות. אחרי שלוש שנים זה לא נחוץ." 15בגיל 
 

 וכתב: 3השיב על משלוח טיוטה זו בו ביום האב .32

 היקר,  ’א"שלום 

מזיל דמעה במעמד הזה. כמו שבטח  ל'קודם כל ברכות על האליפות ההיסטורית, היה מרגש לראות את 
הספקת להכיר אותי אני אוהב להתנהל בצורה מסודרת. בעיני הניסוח המשפטי של ההסכם החדש הא 

מה שכן  להיעשות על ידי בעלי המקצוע המתאימים לכך, ובהחלט אין לחץ. ךשצריעניין טכני לחלוטין 
בין קרונות שעליהם יתבסס החוזה החדש לדעתי כדאי לסכם בהקדם זה את תיאום הציפיות בינינו והע

                                                 

, אולם לפי הקשר הדברים )לרבות מועד הזכיה באליפות( נראה 2019באפריל  12אמנם במסגרת ההודעה נכתב  3
 . כך או כך, אין בעיתוי תכתובת זו כדי לשנות את המסקנות העולות ממנה.2019במאי  12 –שהמדובר ב 
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וגם  הגיע למכבי פ"ת השחקןאם זה בפן הכלכלי ובין בהתייחסות לכל הנקודות שנגענו בהם מהרגע ש
 א.ז.( –הדגשה הוספה )." ’לתוזכרו בפגישה עם 

 :האבבעדותו ציין 

ביוני. התייחסתי לכך כמשהו שנעשה על מנת לצאת ידי  1 –אמר לו לשלוח כדי שלא נגיע ל  ’לאמר ש ’א" 
 חובה."

 .2019במאי  22, ביום אביב-בתל הידידו ’א, האבלאחר תכתובת זו נפגשו  .33
 : האבלדברי 

 ."השחקן"בפגישה הזו דיברנו על כך שאני מצפה לשידרוג משמעותי: שכר, מענקים ורכב, נוכח מעמדו של 

 העיד כי: הידיד

הוא השחקן הכי טוב שיש  השחקןדיבר על זה ש ’אובר על שדרוג, רכב, כל מיני דברים. "בפגישה בת"א ד
 ציפה לתמורה הולמת... האבו

 בפגישה בת"א היה ברור שהולך להיות שדרוג. לא ירדנו לפרטים."

 העיד כי: ’א

 ביקש שידרוג. לא זוכר אם דובר על רכב ומענקים. דובר יותר על משהו כולל. האב"
 י צריך לבדוק, כי לא אני הסמכות....אמרתי שאנ

 יצאתי מהפגישה בת"א בהרגשה שהיו סיכומים.
 לסכם מה שצריך. ’לבאתי לפגישה עם הסמכה מ

 ביקש עוד תוספות ואמרתי שאבדוק. לא באנו לחתום." האב
 

השיב כי הוא  ’אוביקש לברר מתי תישלח הצעה מעודכנת.  ’אל האבפנה  2019במאי  29 –ב  .34
בחופשה בתאילנד, כי "גם ככה האשה רוצה לרצוח אותי בגלל ההודעות. אם אמצא מחשב 

  "פה עם מקלדת בעברית אשב על זה קצת

 מסמך נקודות להסכם חדש, בו נכתב: אבל ’אשלח  2019ביוני  10 -ב .35

 
 נקודות להסכם חדש"
 ממכירה עתידית 50%תמורה של  .1

 אין תשלום מיסים .2

 שימוש חופשי בכל מתקני המועדון כולל חדר כושר וכו'. .3

 טיפולים רפואיים במידת הצורך בכלל זה פיזיוטרפיה בזמן פציעות על חשבון המועדון. .4
 א. השחקן ישוחרר בתום השנייה בנוער במידה ולא יחתום על חוזה מקצועני בקבוצת הבוגרים..     5

 . 21עד לגיל  18ב. במידה והשחקן יתקבל לקבוצה הבוגרת ייחתם הסכם חדש מגיל         
 בהסכם החדש ישודרגו תנאי השחקן עם שחרורו מצהל.      
 שנים. 3( למשך 11כפול  5000) לעונה₪  55,000ג. השחקן בעת היותו שחקן נוער יקבל תשלום בסך                                

 השחקן יתגורר בדירה של המועדון. כל ההוצאות של הדירה יחולו על המועדון. .    6
 ארוחות ליום(. 2) כולל ארוחות קייטרינג     

 ייחתם הסכם  18אך עם הגיעו של השחקן לגיל   2019-20,2020-21,2021-22תקופת ההסכם כרגע :    .7
 י ההסכם הנוכחי לא יפחתו מהסכם זה(אחדש )הסכם בקרה תקציבית כאשר מוסכם שתנ

)במקרה של מכירה( בחלון העברות על פי ההתאחדות על פי סיכום מוקדם  מעבר לקבוצה אחרת .8
 ביו של השחקןובידיעת והסכמת א

 יציאה למבחנים בקבוצה בחו"ל בתאום עם המועדון ואביו של השחקן.    .9
 "על ההסכם יחול חוק הספורט..     10

 

 :’אבמכתב הלוואי כתב  

חותמים  18יקירי, מצורף מסמך נקודות להסכם. שומר על התבנית פחות או יותר. חשוב שתדע שבגיל " 
 מעבירים את הכתוב לחוזה בקרה פשוט." 18שנים אבל בגיל  3נהוג לחתום ל על הסכם בקרה. אז עכשיו 

 

 השיב, למחרת היום: האב .36

 תודה על המסמך ששלחת.. ’אהי "
עולה לי ביוקר ההיעדרות הארוכה מהמשרד.. הייתי רוצה שניפגש אם אפשר מחר אחה"צ )משהו כמו 

 ."איך מתקדמים לניסוח של החוזה(  על מנת לעבור שוב על הנקודות ומשם לראות 16:00
 

 , בהקשר זה:האבבעדותו ציין 

כי לא היה כל שינוי ביחס לנייר הקודם, כאילו נשלח משהו כלאחר יד, בלי לתת ביטוי  –הייתי די בהלם "
 ..למה שדיברנו. הייתי מאד מאוכזב. קבעתי פגישה נוספת



- 8 - 

 

 

 שניפגש ונדבר על זה.רק כתב  ’אלעו"ד. זה לא הסכם.  ’אלא שלחתי את הנייר של 
 ..לא היו כאן השידרוגים שביקשתי לגבי שכר, רכב, ומענקים.

 הייתי בשוק שזה מה שקיבלתי. אבל אני מתנהל בצורה מנומסת ולא הופך שולחנות.
 

ומאוחר  ’אעם  הידידו האבנערכה הפגישה השניה. תחילה נפגשו  2019ביוני  13ואכן, ביום  .37
 מגרש האימונים שללישיבה. הפגישה התקיימה בבית קפה סמוך ל ’ליותר הצטרף גם 

בפגישה זו, קיימת  הקבוצההגם שהצדדים אינם חלוקים למעשה על עמדת  .הקבוצה
 מחלוקת באשר לאופן בו הסתיימה הפגישה.

 

 :האבלפי עדות  .38

לות שכר, לתת מענק. למה כבר אין את שאלתי מה קורה עם השדרוגים ואז נאמר לי למה לא ניתן להע"
לא רק שלא שיפרו את  –מכרטיס השחקן אלא לסכום פיקס, כמו מנור סלומון. כלומר  50% –ההבטחה ל 

 הציעו לי רק סוג של הלוואה על חשבוני.  –התנאים אלא הרעו אותם. לגבי רכב 
 ."בסופו של דבר היו פערים מאד גדולים מבחינתי

 העיד: הידיד .39

 "ציפה לשמוע מספרים, שורה תחתונה. זה לא היה. האבבפגישה "

 מצדו, העיד:, ’א .40

 שוב דיבר על שדרוג. לא זכור לי שדובר על מכונית ומענקים.  האבהתחלנו עם סמול טוק. "
, everהוא הוא הילד הכי יקר במועדון  השחקןאמרתי להם שמכבי פ"ת ירדה ליגה ושאין לה משאבים, ש

 עם כל התשלומים החודשיים, הפטור מתשלומים למועדון, הנסיעות וכו'.
 ...אמר לי שהוא מבין שלכל ארגון יש תקופות יותר ופחות טובות ושיש תנודתיות. האב

 "לא היתה טיוטת הסכם על השולחן. זו היתה פגישה בבית קפה.

לפגישה בשלב מאוחר יותר, ומרגע שהצטרף  ’להצטרף  ,גישהלפי כל עדויות המשתתפים בפ .41
התמקדה השיחה בעתידו המקצועי של השחקן )שילובו בקבוצת הבוגרים וכד'(, ולא 

הביע את הערכתו הרבה לשחקן והבטיח "לדאוג לו"  ’לבתנאים הכספיים שיחולו, כאשר 
 .דן עימו בהיבטים המקצועיים הכרוכים בכך האבו )בהיבט המקצועי(

לפי עדויות כל הצדדים, הפגישה הסתיימה בלחיצות ידיים ובאווירה נעימה. עם זאת, בעוד  .42
 ’לאמר כי ייקח את הנקודות לעורך דין, על מנת שינסח הסכם )ו האבהעידו כי  ’או ’לש

אמר כי לאחר שעורך הדין ינסח הסכם, כדי  "שהצדדים יחתמו עליו, ישימו  האבהוסיף כי 
העיד, כי אמר רק כי ישקול את הדברים ויתייעץ עם עורך  האבממנו"(,  אותו במגרה וישכחו

הוסיף והעיד כי: "אחרי הפגישה הזו הייתי במצב ששאלתי את עצמי מה קורה  האבדין. 
 העיד כי: הידידפה." ו

 ..יצא מאד נסער מהפגישה ולאחר מכן קיבל החלטה. האב"
 ...הוא אדם שקט ומנומס. לכן לא הגיב מיד. האב

התקשר. הוא היה נסער ודיבר  האבו 6כשיצאנו מהפגישה בפ"ת עוד לא הספקתי להגיע לירידה לכביש 
 "איתי כל הדרך עד באר שבע.

( עם האבולאחר מכן  הידידנפגשו השניים )תחילה  בעקבות פגישה זו ,הידידו האבלפי עדות  .43
פנתה אליהם תחילה ובעקבות זאת התקשר השחקן בהסכם עם , שהיא שהקבוצה הקולטת
 שלח את הודעת הסיום. האב, והקבוצה הקולטת

 

 דיון משפטי

 השאלות העומדות בפני הן אלה: .44

הקבוצה בכך שמסר את הודעת הסיום והתקשר עם  2017האם השחקן הפר את הסכם  .א
 ? הקולטת

 ? 2017זכויותיו לפי הסכם האם השחקן נהג בחוסר תום לב במימוש  .ב

 המשא ומתן עם הקבוצה ? ללניהוהאם השחקן ניהל משא ומתן בחוסר תום לב באשר  .ג

 ? הקבוצה הקולטתהאם השחקן עשה עושר ולא במשפט, בכך שהתקשר עם  .ד

ד להלן: האם הקבוצה -במקרה בו יידחו תביעות הקבוצה המבוססות על סעיפים א .ה
 ? ולטתהקבוצה הקזכאית לקבל דמי השבחה מ

 הסדרים מפורטים באשר לסיומו ופקיעתו.  2017כמפורט לעיל, קובע הסכם  .45
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ולשיטתו הדברים ברורים: השחקן לא  2017להסכם  6.3השחקן מסתמך על הוראות סעיף  .46
 4.5הגיע לכדי הסכם חתום עם הקבוצה ולכן הוא משוחרר ממנה, בהתאם להוראות סעיף 

 לעיל.

לכל עונה,  1.6שאי להשתחרר מההסכם "עד לתאריך השחקן היה ר הקבוצהלשיטתה של  .47
, כאשר "בתום תקופת ההסכם...יהיה רשאי (2017להסכם  4.6ובכתב בלבד" )כאמור בסעיף 

ביוני, ואם לא עשה המועדון כן ישוחרר השחקן  1המועדון להציע לשחקן חוזה" עד ליום 
. מכך למדה הקבוצה, כי (2017להסכם  6.2 –ו  6.1מיד עם דרישתו הראשונה..." )סעיפים 

ומשהקבוצה הגישה הצעה  2019ביוני  1 –משלא הודיע השחקן על רצונו להשתחרר לפני ה 
 עד למועד זה הרי שאין השחקן זכאי עוד להשתחרר מן הקבוצה.

קובע ב"רחל בתך הקטנה" מהו המנגנון החל  6.3לטעמי, הדין הוא עם השחקן. סעיף  .48
אין א.ז.(.  –הדגשה הוספה " )חתוםועדון לכדי הסכם "השחקן לא יגיע עם המבמקרה בו 

קובע הן את התוצאה המשפטית )שחרור  6.3מחלוקת כי הסכם כאמור לא נחתם וסעיף 
 – 2017להסכם  4.5השחקן( והן את התוצאה הכספית )לפי מנגנון הפיצוי הקבוע בסעיף 

)כולל ₪  260,000ל הסך המקסימלי יעמוד על על סך ש" מוסיף וקובע כי: 6.3כאשר סעיף 
לעיל ודמי ההשבחה ולא  3.2בגין הוצאות הנסיעה לשחקן לפי סעיף  והשבת הכספים ששולמ

 "ניתן יהיה לדרוש שום סכום מעבר לכך(

ולא עם ההגיון שביסודו של  6.3עמדת הקבוצה לענין זה אינה מתיישבת לא עם לשון סעיף  .49
על סיום ההסכם מבחינתו ובכך ההסכם. לשיטתה, די לכאורה בכך שהשחקן לא הודיע 

( כדי להפוך את היוצרות על 2019ביוני  1 –)כל זאת עד ה  הצעה כלשהישהקבוצה הגישה 
 פיהן, לנשל את השחקן מכל הזכויות עליהן נשא ונתן בנחישות ובנוקשות עובר לחתימת

, ולמסור את כרטיס השחקן שלו בידי הקבוצה, ללא כל סייג. אם כך היו פני 2017 הסכם
רר, ובצדק )בראיית עולפי העדויות שהובאו בפני , ש6.3הדברים, הרי שאין כל תכלית לסעיף 

. שכן השחקן ביקש להותיר לעצמו 2017את חמת הקבוצה עובר לחתימת הסכם  ,הקבוצה(
"תרשים זרימה" מדוייק, הקובע, , על ידי התווית שלו את השליטה בגורלו ובכרטיס השחקן

ברמת התאריך, וברמת הסכום, את מחיר "כרטיס היציאה" של השחקן. אם כל שהקבוצה 
כדי לנטרל סעיף זה היה הגשת הצעה )כלשהי(, מדוע ניהלו הצדדים משא נדרשה לעשות 

אינו נותן מענה  2017)במאמר מוסגר אציין כי, להבנתי, הסכם   ? ומתן כה עיקש בעניין זה
ברור לסיטואציה בה הודיע השחקן מצידו על סיום ההסכם והקבוצה מצידה הגישה הצעה 

 ו אינה ניצבת בפני(.. אולם שאלה ז1.6 –וכל  זאת לפני ה  –

 : לטענת הקבוצה .אולם בכך אין די .50
ולשיטת , ’לו ’אלהבנתם של  –"( גמירות דעתהפגישה השניה הסתיימה בהסכמה )" 51.1

הקבוצה, גם להבנת כל צופה תמים שהיה מזדמן למקום )הקבוצה מוסיפה וטוענת כי 
שהשחקן הוסיף לא העלה כל הסתייגות במייל שקדם לפגישה ו האבשגם העובדה 

להתאמן בשורות קבוצת הבוגרים במשך כשבועיים לאחר פגישה זו מעידה על כריתת 
. שנותרו פערים באשר לפרטי ההסכםהסכם(. הקבוצה ממשיכה וטוענת ואם וככל 

 לעניין זה מסתמכת הקבוצה על דברי פרופ' ג' שלו, לפיהם:

ונה מצדו, ו"יש להודות כי במקרים רבים יכול אדם למצוא את עצמו קשור בחוזה חרף העדר כ
 אם 

ניתן היה להסיק באורח סביר מדבריו או מהתנהגותו גמירות דעת להתקשר עם הצד השני 
 בחוזה"

 
שלו , להלן: "2019,)דין, נבו,מהדורה רביעית,  דיני חוזיםגבריאלה שלו ואפי צמח, 

 166, עמ' ("וצמח

דהן ואח' נ' רמי לוי שיווק השקמה  47765-11-11כמו כן מפנה הקבוצה לת"א )ים( 
"( שם קבע בית המשפט כי בין הצדדים נכרת הסכם בעל פה עניין דהן)"תקשורת 

 ו לפיו, חרף העובדה שלא נחתמו הטיוטות שהוחלפו בעניין זה.שהצדדים אף פעל
השחקן אינו רשאי לסכל את חתימת ההסכם החדש ולצאת נשכר כתוצאה מסיכול זה  51.2

 "(:חוק החוזים)" 1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 28)והשוו סעיף 

 קיומו.-וא זכאי להסתמך על איהיה חוזה מותנה בתנאי מתלה וצד אחד מנע את קיום התנאי, אין ה  )א("
 היה חוזה מותנה בתנאי מפסיק וצד אחד גרם לקיום התנאי, אין הוא זכאי להסתמך על קיומו.  )ב(  
הוראות סעיף זה לא יחולו אם היה התנאי דבר שהצד היה, לפי החוזה, בן חורין לעשותו או לא    )ג(  

 "(ולא יחולו אם מנע הצד את קיום התנאי או גרם לקיומו שלא בזדון ושלא ברשלנות.  לעשותו, 
השחקן נהג בחוסר תום לב בקיום התחייבותו החוזית  )המשתמעת( לדון בהצעה  51.3

ובקיום התחייבותו לשאת ולתת  2017להסכם  6.1ל ידי הקבוצה מכח סעיף שהוגשה ע
 –ו  39כל זאת תוך הפרה של חובות השחקן לפי סעיפים  –בתום לב על הצעה כאמור 

 לחוק החוזים )בהתאמה(. 12
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לשיטת הקבוצה, משהפר השחקן את חובותיו אלו, קמה לה הזכות לבטל את הסכם  51.4
שכרטיסו מצוי בידי הקבוצה,  "ללא חוזה", כאמור הופך השחקן לשחקןובמקרה  2017

כמו רוב השחקנים בני גילו, כאשר בבוררויות קודמות נקבעה הלכה ברורה לפיה 
שחקנים כאמור אינם רשאים להשתחרר מקבוצותיהם, אלא באופן הקבוע בהוראות 

ה הפנתה הקבוצה ובתקנון הרישום. לענין ז 1988-א לחוק הספורט, התשמ"ח11סעיף 
3/2015-, אביב-מכבי תלנ' עומרי פרל  2012-117/2011לפסקי הבורר בתיקי בוררות 

  .אביב-מתן חוזז נ' מכבי תל 2016-11/2015 –ו  2016
איני מוצא לנכון לקבל את הטענה כי האופן בו נסתיימה הפגישה השניה מעיד על גמירות  .51

 דעתו של השחקן להתקשר בהסכם חדש עם הקבוצה. כאמור, אין חולק כי הפגישה 
הסתיימה באווירה לבבית/נעימה ובלחיצות ידיים. אולם )שהתקיימה, כאמור, בבית קפה( 

( לבין וישקול את צעדיו יה אמר כי יוועץ בעורך דין)לפ האבקיים פער של ממש בין גרסת 
, ואז יחתמו )לפיה אמר כי יבקש מעורך דין לנסח הסכם על סמך ההסכמות ’או ’לגירסת 

, ’א)כלשונו של ראשונית" זאת ועוד: כל שקדם לפגישה זו הינו "טיוטה  (.עליו הצדדים
רונות, שגם האמור בו שונה, (, ונייר עק2017שה"אין" בה רב על ה"יש" )בהשוואה להסכם 

ראה עדות  –ככל הנראה, במהלך הפגישה השניה )לכל הפחות בכל הנוגע לכרטיס השחקן 
ובמה שמצטייר כמו משא ומתן שטרם הבשיל, בהתחשב בפער זה, לעיל(.  38בסעיף  האב

התכתבויות חילופי טיוטות, נעשתה אחרי מסכת של  2017כמו גם בעובדה שחתימת הסכם 
איני סבור שדי , הסכם חתוםמתייחס ל 6.3ת, לא כל שכן, כאשר סעיף מחלוקו

כדי להקים חזות אובייקטיבית של גמירות  ’או ’לבהתרשמותם הסובייקטיבית הנטענת של 
דעת. לא כל שכן שכך הם פני הדברים, כאשר ברור הוא כי העקרונות שהוצגו לשחקן 

, לכל הפחות באשר 2017ביחס להסכם , מרעים עימו( 2019ביוני  10 –)במסגרת המסמך מ 
ניתן לקבוע ודאי שאינם מיטיבים עימו ביתר ההיבטים(. שלתנאי שחרורו מהקבוצה )וככל 

לאור כל זאת, איני מוצא כל הצדקה להכיר כאן, יש מאין, בגמירות דעת, כאשר על הכף 
במאמר  מונחת התקשרות ארוכת טווח של שחקן ששני הצדדים צופים לו גדולות ונצורות.

לענין זה )לרבות  ם של שלו וצמחבספרמוסגר אציין, כי כל האסמכתאות שהובאו 
אסמכתאות בהן נדחתה טענה לקיום גמירות דעת( עסקו במקרים בהם הוחלפו בין הצדדים 

)כאשר כל נשלח על ידי הקבוצה  ולא כך הדבר כאן –מסמכים של ממש, לרבות חתימות 
שונות בעיני.  עניין דהןגם העובדות שנדונו ב. הינו "טיוטה ראשונית" ונקודות להסכם חדש(

והתובע השיג הישגים  , החליפו טיוטות מתקדמותשם הלכו הצדדים יחדיו כברת דרך
 משמעותיים עבור הנתבעת, על בסיס ההסכמות.

לאחר  להתאמן במסגרת הקבוצה משך כשבועייםשקלתי גם אם העובדה שהשחקן המשיך  .52
אפשר שאילו היה מעידה על "קיבול" מצדו והגעתי למסקנה שלא כך הוא.  הפגישה השניה

להתאמן בקבוצה לאחר הפגישה היתה מתבקשת התייחסות שונה. אולם  מתחילהשחקן 
ניח כי הן בענייננו כאן, המדובר בשחקן שכבר שיחק בקבוצה מזה שלוש וחצי שנים וניתן לה

מטעמים ספורטיביים והן על מנת שלא "לשבור את הכלים" בטרם מצא חלופה )ולכך 
אתייחס בהמשך( המשיך במסגרת הקיימת בלא שהדבר ילמד על הסכמה או קיבול(. זאת 

 סופו מעיד על ראשיתו: כעבור שבועיים בלבד מסר השחקן את הודעת הסיום. ועוד: 
הראיות החיצוניות  –חלקה לטענת חוסר תום הלב( באשר לטענת "הסיכול" )החופפת ב .53

לחץ כל העת להגעה להסכמה בדבר ההסדרים העקרוניים שיחולו על  האבמלמדות כי 
במאי  22 –,  הן בפגישה ב 2019במאי  12 –הן בהודעת הדוא"ל מ  –המשך ההתקשרות 

א התחמק . הוא ל2019ביוני  11 -והן בהודעה מ 2019במאי  29 –, הן בהודעה מ 2019
: הוא פשוט סירב לקבל את ההצעות שהוצעו לו משום שסבר שאינן מפגישות, לא דחה אותן

לעיל(. הוא  48עונות לדרישותיו. הוא היה רשאי לעשות כן )ולעניין זה התייחסתי גם בסעיף 
לא פעל בזדון או ברשלנות )לענין זה אתייחס גם להלן( ואם בכלל יש מקום להחיל כאן את 

 )ג(. 28הרי שיחול הסייג שבסעיף  –לחוק החוזים  28עיף הוראות ס
הן בדיון שהתקיים בפני והן במהלך כתיבת פסק בורר זה התעוררה אצלי השאלה האם נפל  .54

הלכה למעשה, במהלך לאחר הפגישה השניה.  האב/שחקןפגם כלשהו בהתנהלותו של ה
קן משא ומתן מקביל על כשבועיים )בין הפגישה השניה לבין מתן הודעת הסיום( ניהל השח

לא הכחיש כי לא עשה כן. לכל היותר  האב) , בלא שגילה זאת לקבוצההקבוצה הקולטת
אמר בעדותו: "מכבי פ"ת יודעים שהיו הצעות אחרות. לא זוכר אם שיתפתי את מכבי פ"ת 

  .בחודש האחרון"(

 יחסם לנושא זה כותבים שלו וצמח:יבהת .55

אחידה, אלא תלויה בנסיבות. כך, יש לברר אם ניתנה למשתתפי תשובה לשאלה זו אינה ה"
אם כך מסתבר מנסיבות המשא ומתן.  או בילקהמשא ומתן הבטחה שלא ייערך משא ומתן מ

ואולי להיפך: נאמר להם מפורשות שבמקביל למשא ומתן עמם מתנהל משא ומתן עם אחרים או 
 (115עמ'  ,שלו וצמח." )שכך צריך להיות מובן מנסיבות העניין
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 גם בספרם של פרופ' דניאל פרידמן ופרופ' נילי כהן מובעת דעה דומה: .56

לסיכון כזה חשוף  .החופש במשא ומתן מאפשר ניהולו של משא ומתן מקביל עם צדדים אחרים"
לכלל לפיו מאפשר המשא ומתן ניהול משא  .כל אחד מן הצדדים שאיתם מנהלים משא ומתן

כה, שבה נדון בסמוך, המגבילה פרישה ממשא ומתן ככל שאופיו ומתן מקביל, יש לצרף את ההל
חופש הפרישה עשוי להיות ....מתקדם, וככל שמתגברות ציפיותיו של צד בדבר כריתתו של חוזה.

מוגבל, בין אם הצד הפורש מואס במשא ומתן ללא קשר למעורבות של אחר, בין אם הצד פורש 
ניהל משא ומתן מקביל. במקרה האחרון ניתן משום שהוא התקשר בעיסקה עם מי שעמו הוא 

לנסח את החובה שהופרה או במונחים של פרישה בלתי מוצדקת ממשא ומתן או במונחים של 
הפרת חובת גילוי על ניהולו של משא ומתן מקביל. אין לדרוש גילוי כזה בשלב מוקדם של המשא 

מכל טעם שהוא. אך בשלב ומתן, שכן כללי תום הלב מאפשרים בשלב זה חירות פרישה מלאה 
מאוחר יותר אפשר שיידרש גילוי כזה, כדי להותיר בידי מי שמעוניין לנהל משא ומתן עם אחר 
את כוח הפרישה. גילוי כזה מאפשר כללי משחק הוגנים, והוא מונע נזקי הסתמכות של הצד 

 ."האחר, שאלמלא הגילוי, מקבל את הרושם כי כריתתו של החוזה צפויה ומובטחת
 (591עמ'  ,( כרך א1991 -)תשנ"א  חוזים נ' כהן-ד' פרידמן ו)

על פי הפסיקה שנבחנה על ידי )בעיקרה פסיקה של בתי המשפט המחוזיים. לא מצאתי  .57
קיימת,  (,שלא בהקשר של מכרז או תואמי מכרזפסיקה של בית המשפט העליון בסוגיה זו, 

מו של משא ומתן במקביל, חובה ליידע את הצד שכנגד באשר לקיו במקרים מסויימים
 מציע נוסף, וכד'. אולם במה הדברים אמורים ?

רשאי כל צד להסתלק מהסכמתו ואף להתקשר עם אחר. אבל יש אשר במהלך  -כל עוד לא נכרת חוזה" 
 חובת הגילוי קיימתהמשא ומתן חייב המוכר לגלות לנושא ונותן עמו כי איננו יחיד בניהול מו"מ עמו... )ב( 

"מ הבשיל הסכמה לחוזה ושמעון נערך לקראת החתימה על החוזה. בנסיבות אלה חייב ראובן כאשר המו
, לבל יטעה שמעון לחשוב שרכישת הנכס בטוחה, כי כל להודיע לשמעון שההסכמה ביניהם אינה סופית

אשר נותר הוא לנסח חוזה פשוט מסוג החוזים המקובלים בעסקאות מקרקעין; או להודיעו כי הוא מנהל 
ו"מ עם לוי, העשוי להיות מועדף בעיניו אם תנאיו יהיו טובים מאלה של שמעון, או מכל טעם אחר מ

, פס"מ מישנאל חברה להשקעות ולבנין בע"מ נ' יהודה איש הורביץ 1736/83ת"א )ת"א( " )שימצא לנכון.
 (295-296, 291( 2)תש"מ 

 כך לדוגמא, נפסק במקרה אחר: .58

למעשה, תלוי העניין בנסיבות המקרה, למשל, אם ניתנה למשתתפי המשא ומתן הבטחה שלא ייערך "
משא ומתן מקביל, או שמא נאמר להם במפורש שבמקביל עימם מתנהל משא ומתן עם אחרים... סבורני, 

חזקה על מנהלי משא ומתן, כי ידוע להם  [א.ז.-מסחריים בקניוןהשכרת שטחים ] כי לגבי פרויקט מעין זה
שתיתכן האפשרות לנהל משא ומתן מקביל, ואין לומר כי ניהולו בתחום מסחרי זה יש בו, כשלעצמו, 

 (.15, 3, פ"מ תשנה נ'' ברוך חבס סופרפארם ישראל בע"מ, 258/93)ע"א )ת"א(  ".לב-משום חוסר תום

ים בהם נפסק כי אי גילוי קיומו של משא ומתן מקביל והתקשרות מן הראוי לציין, כי במקר .59
, ואף נקבע לכלל הסכם כתוב ומוסכםעם צד שלישי עולה כדי חוסר תום לב, הגיעו הצדדים 

-10105-08ואז פנה אחד הצדדים והתקשר עם צד שלישי )ראו לדוגמא: ה"פ )מרכז(  מועד לחתימה
, ע"א )חי'( אוליאל נ' אדלר 10103-11-13 )חי'( ת"א, 'רשת מרגלית נ' קלמן ואח-רשת דובדבן  09

 (.יאיר שרון נ' אוריאל הימן 43993-03-15

לא מצאתי מקור משפטי מחייב ובלתי מסוייג לחיובו של  –לסיכומו של הדיון בנקודה זו  .60
כי הוא בוחן אפשרויות אחרות  , סמוך לאחר הפגישה השניה,השחקן ליידע את הקבוצה

ומנהל משא ומתן מקביל. אכן, ייתכנו נסיבות בהן תקום חובה כזו, ואפשר שהיה מקום 
, ונוכח קיומן של דדיםלטעון כי נוכח מערכת היחסים הארוכה )יחסית( והקרובה בין הצ

ראוי  ( לשאת ולתת,2017להסכם  6.3 –ו  6.1מכח סעיפים  –הסכם )בין מפורש ובין משתמע 
היה כי כך יהיה. אולם, לגישתי, אין מקום לקבוע חובה משפטית בנסיבות כאן, נוכח 

 באשר לפגישה השניה. ’א, כפי שהעיד ש"לא היתה טיוטת הסכם על השולחן"העובדה 
, בכל 2017בין בקיום הסכם -אני דוחה את הטענה כי השחקן נהג בחוסר תום לב  נוכח זאת .61

 ע להתנהלות לגבי הסכם חדש ובין בכל הנוגע לחוסר תום לב במשא ומתן.גהנו
למעלה מן הצורך: אפילו הייתי קובע כי בכך שהשחקן לא יידע את הקבוצה על כוונתו לנהל  .62

מהו הנזק שנגרם ר תום לב, איני רואה  משא ומתן עם קבוצות אחרות היה משום חוס
לקבוצה עקב כך: כאמור לעיל, לא מצאתי כי הצדדים עמדו על סיפו של הסכם וכל שנותר 

כך שהסעד )החריג( של אכיפה ודאי אינו חל כאן. הקבוצה גם לא  -להם הוא לחתום עליו  
של עורך דין שכירת שירותיו  –השקיעה משאבים של ממש במשא ומתן עם השחקן )לדוגמא 

וכמו כן לא הצביעה הקבוצה על אובדן  ,(שיערוך הסכם או ינהל משא ומתן אודותיו
הזדמנויות שנגרם לה עקב התמשכות המשא ומתן עם השחקן )משא ומתן שהסתיים 

את  מביע במופגן האבאילו היה  ו, לפיתסריטבעיצומה של עונת ההעברות(. שקלתי גם את ה
אי שביעות רצונו מהמוצע לשחקן היתה הקבוצה "מתעשתת", משפרת את הצעתה ומגיעה 

: ’אלכלל הסכם עם השחקן. אולם לא מצאתי סימוכין לתסריט זה. כאמור לעיל, העיד 
היא המקסימום שיכולנו להציע....אני ידעתי שאני על  12.5 –מבחינתי, הטיוטה מה "
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http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%201736/83
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" וגם מחוץ לעדותו לא נשמעה כל אמירה על מזה המקסימום ואסור לי לשלם לו יותר
לא למותר לציין כי בפסק הבורר )הסופי(  מוכנות )או יכולת( הקבוצה לשפר את התנאים.

מועדון הכדורגל הפועל איתוראן קריית שמונה ומועדון נ'  איתן טיבי 13-1/12שניתן בת.ב. 
, קבע כב' הבורר, בנסיבות רבנימין טמיעל ידי כב' הבורר עו"ד  אביב-הכדורגל מכבי תל

כי אילו היתה מודעת למשא ומתן זה היתה פועלת  קרית שמונה)שם טענה  דומות למדי
, כי השחקן אכן הפר את חובת תום הלב בכך למציאת הצעות מתחרות ולמיקסום התמורה(

, אך קבע כי הפרה זו לא הקבוצה הקולטתשלא דיווח לקבוצתו על משא ומתן שניהל עם 
 ., שהתנגדה נחרצות לשחרורו, בכל מחירזק לקבוצתוגרמה נ

 
 סיכום ביניים

 
להסכם  6.3, בהתאם להוראות סעיף 2017אני קובע איפוא, כי השחקן סיים כדין את הסכם  .63

ובין  2017זה, בלא שהפר הסכם זה, ובלא שנהג בחוסר תום לב )בין בקיומו של הסכם 
ולמעלה מן הצורך, אציין כי בטיעוניו  בקיום משא ומתן על הסכם חדש(. בשולי הדברים,

ובקיום משא ומתן  2017טען השחקן, בין היתר, לחוסר תום לבה של הקבוצה בקיום הסכם 
החדש. נוכח מסקנותיי, איני נדרש לקבוע ממצא לעניין זה. אולם עלי לציין כי  ההסכםעל 

 בראיות שהובאו בפני לא מצאתי תמיכה של ממש לטענות אלו.

משכך, אני מקבל את תביעת השחקן לשחרורו המלא והמוחלט מהקבוצה, בלא כל תנאים  .64
 , ללא כל דיחוי.הקבוצה הקולטתומורה על העברתו לשורות 

לעיל, אני דוחה את התביעה שכנגד בכל הנוגע  64ממסקנתי כאמור בסעיף  כמתבקש .65
לפיצויים עקב הפרת חוזה, קיום הסכם בחוסר תום לב, קיום משא ומתן בחוסר תום לב 

 ועשיית עושר ולא במשפט.
 

 דמי השבחה
 

פה, באשר לחשיבותם של דמי השבחה במערכת -הקבוצה הרחיבה בטיעוניה, בכתב ובעל .66
לתקנון פיפ"א,  קבוצה בין היתר,הן קבוצות ובספורט בכלל. לעניין זה הפנתה היחסים בי

לסעיף באשר לחשיבותם של דמי השבחה ו European Court of Justice –לפסקי דין של ה 
 הקובע:, א  לתקנון הרישום1ג 12
 
 ג. קטינים"

 א. 1 
שנה, הודעה על רצונו לעבור לקבוצה  17שנה ומעלה אך לא מעל  15הגיש שחקן קטין, שגילו  (1)

יוכל השחקן לעבור לקבוצה בסיומה  ,לעיל 1בהתאם לקבוע בחוק הספורט וכאמור בסעיף  ,אחרת
של אותה עונת משחקים. הקבוצה המעבירה תהיה זכאית לקבל מהקבוצה הקולטת פיצוי בגין 

 של השחקן, כפי שיוסכם ביניהןאימונו וקידומו 

בהיעדר הסכמה לגבי גובה סכום הפיצוי, ייקבע הסכום ע"י המוסד למעמד השחקן עפ"י פניית מי  (2)
מהקבוצות, אולם, בכל מקרה הסכום שייקבע לא יפחת מהסכומים הנקובים בטבלה )"טבלת 

למחלקת נוער של קבוצה עבר השחקן )א(   :נספח י"ז( ובהתאם לאמור להלן —העברות קטין" 
 – אשר קבוצת הבוגרים או קבוצת הנוער שלה, או לפחות אחת מהן, משחקות בליגה הבכירה

%100"... 

 

אינו אלא החזר  2017להסכם  6.3הקבוצה מוסיפה וטוענת כי התשלום שנקבע בסעיף  .67
הוצאות שהוצאו בפועל )השבה( וכי מעולם לא ויתרה על זכותה לדמי השבחה. הקבוצה 

וכי אין היא  2017ממילא לא היתה צד להסכם  הקבוצה הקולטתוסיפה וטוענת, כי מ
זכאית להסתמך עליו על מנת להשתמט מחובתה לשלם דמי השבחה לפי תקנון 
הרישום. לענין זה מפנה הקבוצה לפסק דינו של בית הדין העליון של המוסד הבינלאומי 

 .Galatasaray SK v. MSV Duisburg GmbH & Co( בעניין CASלבוררות ספורט )

KGaA "(עניין גלאטאסראי)" קבע בית הדין העליון כי הקבוצה הנעברת לא היתה ,  שם
רשאית להסיק כי אינה מחוייבת בתשלום דמי השבחה בהסתמך על אישור שניתן על 

 :ידי הקבוצה המעבירה לפיו
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“We “We hereby confirm that the contract of Mr. G. expires on 30.06.02 

and there are no further claims with respect to his transfer”4 

לענין הפיצוי בצמצום,  2017בהקשר זה, טוענת הקבוצה, כי יש לפרש את הוראות הסכם  .68
 "המנסח" של הסכם זה. האבנוכח התכלית החשובה של דמי ההשבחה ונוכח היותו של 

הקבוצה ממשיכה וטוענת לעניין גובה דמי ההשבחה להם היא זכאית, תוך שהיא מציינת,  .69
בגינו גבוהים מרף המינימום כי נוכח הישגיו וכישוריו של השחקן, דמי ההשבחה המגיעים 

לעניין זה המציאה הקבוצה פסיקות של המוסד למעמד  הקבוע בנספח יז לתקנון הרישום.
 שוב דמי השבחה על הצד הגבוה.השחקן, התומכות לטענתה בחי

טוענים כי הקבוצה מושתקת מלתבוע דמי  "(הנתבעים שכנגד)" הקבוצה הקולטתהשחקן ו .70
( מתייחס במפורש לגובה דמי 6.3ובסעיף  4.3-4.5)בסעיפים  2017השבחה, משום שהסכם 

 קובע: 6.3ההשבחה בהם יישא השחקן בנסיבות המתוארות בהסכם, כאשר סעיף 

ה והשחקן לא יגיע עם המועדון לכדי הסכם חתום, כי אז ישתחרר לפי מנגנון הפיצוי אם יוצע חוז"
השבת הכספים ששולמו כולל ) ₪ 260,000כשהסך המקסימלי יעמוד על סך של לעיל ) 4.5המפורט בסעיף 

ולא ניתן יהיה לדרוש שום סכום מעבר  ודמי ההשבחהלעיל  3.2בגין הוצאות הנסיעה לשחקן לפי סעיף 
 ."(לכך

 א.ז.( –הדגשה הוספה )
 

לענין זה מוסיפים הנתבעים שכנגד, כי להבדיל מעניין גלאטאסראי, שם ניסתה הקבוצה 
הנעברת להסתמך על כתב ויתור שלא כלל התייחסות מפורשת לדמי השבחה, כאן היתה 
הסכמה מפורשת על תשלום דמי השבחה, נקבע סכומם, ומשאלה שולמו אין הקבוצה 

 ע טענות לענין זה.להשמירשאית עוד 

לעניין זה כי נושא דמי ההשבחה נדון, באריכות  ניםוטוע פיםמוסי הנתבעים שכנגד .71
 :2017ובמפורש, בתכתובת שקדמה לחתימת הסכם 

 :אבל ’אכתב  2016בדצמבר  22ביום  .א

 . סעיפי השחרור למעשה ביטלתם את כל מה שמגיע לנו עבור דמי השבחה. כל העבודה שאנחנו עושים2"
מן הראוי שיהיה החזר של מה שהושקע בילד עם הילד בטלה ולא מעניינת אתכם...הוגנות היא דו צדדית. 

 " .(+ דמי השבחה כי שכתוב בחוק הספורט )לא מספרים שאני ממציא
 א.ז.( – במקורהדגשה )

תצלום  אבל ’אשלח  אבל ’אבין  WhatsApp, במסגרת תכתובת 2016בדצמבר  27ביום  .ב
 :האבשל טבלת התעריפים לפי תקנון הרישום. בתשובה כתב לו 

 "הולכים לפי הטבלה כמו שדיברנו אתמול"
 
 השיב: ’או 

 "בהחלט. זה גם מה שרשמתי בהסכם לעורך הדין שלך גם."
 

, שהוגש, כמוסכם, ללא חקירה וכי האבצורפה לתצהירו )הנוסף( של יצויין כי תכתובת זו 
או  2017בתצהיר שהוגש בתמיכה לתביעה שכנגד, לא התייחס כלל לסעיפי הסכם , ’א

 לתכתובת זו.

לתקנון הרישום חל כאן, שכן כאמור  (2א )1ג  12ף לפיכך, טוענים הנתבעים שכנגד, אין סעי .72
שיטתם אין למוסד ל "בהיעדר הסכמה לגבי סכום הפיצוי". ברישא לו, יחולו הוראותיו

 למעמד השחקן סמכות לדון בנושא כלל, נוכח ההסכמה.

בחה שנקבעו לשחקן הם על הצד הגבוה, שהנתבעים שכנגד מוסיפים וטוענים, כי דמי הה .73
זאת, בין היתר, בהתייחס  בהתייחס לשחקנים בני גילו ולתקופה בה שיחק בקבוצה.

 לפסיקות של המוסד למעמד השחקן.
 

 לענין דמי השבחההכרעה 

 

                                                 

ם  גם בשאלת נכונות התרגום שלו לאנגלית. הנוסח המופיע לעיל  הניסוח המקורי הינו בגרמנית והצדדים נחלקו ביניה 4
 We hereby הוא תרגום שנעשה על ידי הקבוצה הנעברת. לגישת הקבוצה המעבירה, מה שנכתב במכתב זה היה:

confirm that Mr G’s contract expires as of 30 June 2002 and no transfer claims exist anymore” 
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אין עוררין באשר לחשיבותם של דמי השבחה ולתרומתם לגידולם וטיפוחם של שחקנים.  .74
 הדברים ידועים ואין צורך להרחיב בהם.

מהתכתובת שקדמה לו כי נושא והן  2017אולם במקרה שבפני עולה בבירור, הן מהסכם  .75
ש ועוגן בצורה שאין דמי ההשבחה עמד לנגד עיניהם של השחקן והקבוצה, נדון במפור

₪(  135,000) 2017בהסכם , כאשר סכום דמי ההשבחה שנקבע 2017מפורשת ממנה בהסכם 
תואם, אחד לאחד, את הסכומים הקבועים )אמנם כסכומי מינימום( בנספח יז לתקנון 

מסירה כל ספק  2017 הסכם ההתייחסות החוזרת ונשנית לדמי השבחה במסגרת הרישום.
 ענין גלאטאסראי(.לענין זה )בשונה מ

 

בהתחשב בהישגיו המשמעותיים של השחקן מאז חתימת אפשר שבמחשבה לאחור, אכן,  .76
, וניתן היה ם, במקצת או ביותר ממקצתסכומים אלה הם נמוכיועד היום,  2017הסכם 

אלו הסכומים שקבעו הצדדים במשא  ר, אולםלקבל( סכומים גבוהים יות ואולי גםלדרוש )
רכת סיכויים וסיכונים ובמסגרת מכלול ההתדיינות ביניהם והעובדה מתן ביניהם תוך הע

שאפשר שנפלה אצל הקבוצה "טעות בכדאיות העסקה" אינה גורעת מתוקפו של ההסכם 
אין זה מתפקידי לערוך בדיעבד הסכמים עבור הצדדים על בסיס כמובן,  עליו חתמה.

סד למעמד השחקן שהובאו בפני "ראיית הנולד בדיעבד". לא למותר לציין, כי בפסיקות המו
לגבי שחקנים בני גילו של השחקן )וצעירים ממנו( נפסקו, כמעט בכל המקרים, סכומים 

, ובמקרה אחד )עניינו של מיכאל מולו גטה 2017נמוכים יותר מן הסכום שנקבע בהסכם 
אביב, לאחר -ביינה, שעבר ממועדון ספורט עירוני אשדוד למועדון הכדורגל הפועל תל

 ₪(.  150,000יחק שלוש עונות בשורות אשדוד( נפסק סכום גבוה מעט יותר )שש

, אין 2017אינה צד להסכם  הקבוצה הקולטתשקלתי גם את טענת הקבוצה לפיה הואיל ו .77
היא יכולה להסתמך עליו ואין בו כדי לפטור אותה מתשלום דמי השבחה. אין בידי לקבל 

בירור ב, כמו גם מחומר הראיות, עולה 2017 טענה זו. מקריאת מכלול הוראותיו של הסכם
שאחת התכליות הבסיסיות שביסודו הינה קביעת מנגנון אחד, ברור וסופי לשיחרורו של 

קריאת ההסכם כאילו נקבע בו כי אין בו כדי לשלול מן הקבוצה השחקן מן הקבוצה.  
עשה השחקן לתבוע דמי השבחה מהקבוצה הנעברת מסכלת מיניה וביה תכלית זו: וכי מה י

סכום שכמחציתו מוגדרת כדמי , 2017את הסכום המירבי הקבוע בהסכם לאחר ששילם 
? לשיטת הקבוצה תשלום זה הינו בבחינת דמי קדימה בלבד, ומכאן ואילך פתוחה  השבחה

הדרך לגביית כל סכום שהוא מן הקבוצה הנעברת )ולסיכול עזיבת השחקן את הקבוצה(. 
ועם הראיות  2017ור אינה מתיישבת עם לשון הסכם תוצאה זו אינה סבירה וכאמ

המתייחסות לכריתתו )אילו כך היו פני הדברים, מדוע מלכתחילה "התנדב" השחקן לשלם 
דמי השבחה, שלפי תקנון הרישום חלים על הקבוצה הנעברת ?(. לא למותר לציין, כי כעולה 

שאה בפועל בתשלום היא שנ הקבוצה הקולטתמחומר הראיות שבפני, הקבוצה הנעברת, 
דמי ההשבחה, ואלו הגיעו לקופתה של הקבוצה, כך שהתכלית שביסוד דמי ההשבחה 

 הוגשמה כאן )גם אם הקבוצה לא סיימה כשמלוא תאוותה, נכון להיום, בידה(. 
, בו נקבע סכום דמי ההשבחה המגיע לקבוצה עם 2017אי לכך אני קובע כי, במסגרת הסכם  .78

מיצתה הקבוצה את זכותה לקבלת דמי השבחה, הן מהשחקן והם עזיבת השחקן, 
 , ולפיכך אני דוחה גם את התביעה שכנגד לענין זה.הקבוצה הקולטתמ

 

 סוף דבר

 

אני מקבל את תביעת השחקן ומורה על שחרורו משורות הקבוצה ורישומו במסגרת  .79
 , ללא כל תמורה נוספת.הקבוצה הקולטת

 אני דוחה את התביעה שכנגד, על כל ראשיה. .80

 1,800בסך דמי פתיחת תיק נוכח פסיקתי זו  אני מחייב את הקבוצה בהוצאות הבוררות ) .81
₪  +  750בתוספת מע"מ, בנוסף לסך של ₪  27,250במלוא שכר טרחת הבורר )בסך ₪(, 

הקבוצה מע"מ ששולם מתוך דמי פתיחת תיק( וכן בשכר טרחת עורכי דינם של התובע ושל 
+ מע"מ. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן 25,000בסך  הקולטת

ממתן פסק הבורר ועד תשלומם בפועל. הקבוצה תשלם סכומים אלה לתוך שלושים יום 
 פסק הבורר.

בשולי הדברים יצויין, כי בפסיקת שכ"ט עורכי דינו של התובע התחשבתי גם בהפרעות  .82
במהלך חלקים מהדיון. מוטב היה  ל'מועטות ובהתנצחויות שאפיינו את התנהלות -הלא

 . אילו אלו היו נחסכות מאיתנו
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גד( יהיו הללו אם ישולם שכר טרחתי, כולו או מקצתו על ידי התובע )או הנתבעים שכנ .83
 זכאים לחזור על הקבוצה לענין זה.
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