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עם הנתבעת, קבוצת כדורגל מליגה א'  07/07/2019התובע, שחקן כדורגל, התקשר ביום  .1

 )להלן:"ההסכם"(. 2019/2020בהסכם שחקנים לעונת המשחקים 

כתב תביעה כנגד הנתבעת, במסגרתה עתר התובע לתשלום , הגיש התובע 27/07/2020ביום  .2

 ₪ עפ"י ההסכם. 66,990שכרו, החזר הוצאות נסיעה ורכיבים שונים אחרים, בסך כולל של 

יום ממועד קבלת מכתב  15, הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה בתוך 27/07/2020ביום  .3

 ההתאחדות לכדורגל בישראל.

פי החלטת נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות  , מוניתי כבורר על06/08/2020ביום  .4

 לכדורגל בישראל לדון בתיק זה.

וזאת  20/08/20הוריתי לנתבעת להגיש כתב הגנה מטעמה עד ליום  06/08/2020באותו יום  .5

ודיון במעמד שני  27/07/2020מעבר לזמן שהוקצה לה על פי מכתב ההתאחדות שמיום 

 .24/08/2020הצדדים נקבע ליום 

 הוגשה בפני בקשה לביטול בוררות מחוסר סמכות. 20/08/2020ום בי .6

 24/08/2020, הוריתי על ביטול הדיון שנקבע ליום 20/08/2020בהתאם להחלטתי מאותו יום  .7

והוריתי לתובע להגיש תגובה לבקשת הנתבעת בעניין העדר הסמכות והנתבעת הגישה 

שה המקורית לביטול הבוררות תשובתה לתגובת התובע, בה היא חזרה על טענותיה בבק

 בהעדר סמכות.

הן התובע והן הנתבעת, ציינו בתגובותיהם את הוראות החוק הרלוונטיות ופסקי דין  .8

 תומכים, לטענתם, בטענותיהם לעניין הסמכות העניינית.  

ואין בה כדי לקבל ו/או מובהר בזאת, כי החלטתי זו הינה בעניין הסמכות העניינית גרידא,  .9

ו מטענות הצדדים לגופן ובוודאי שאין בה כדי להכריע ו/או להתייחס לסיכויי לדחות איז

 התביעה לגופה.

 דיון והכרעה: 

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ואת התגובות והתגובות הנגדיות שהוצגו בפניי, הגעתי  .10

 למסקנה, כי דין הבקשה להידחות על הסף ואנמק:

גל בישראל, נתונה הסמכות לדון ולהכריע לטעמי, למוסד הבוררות של ההתאחדות לכדור .11

 בתובענה דנן, במה דברים אמורים:



להסכם(, אשר נפוצה בהסכמים מן הסוג  16בהסכם בין הצדדים נקבעה תניית בוררות )סעיף  .12

הזה, הקובעת, כי חילוקי דעות יובאו להכרעת בורר בהתאם להוראות תקנון המוסד 

 לבוררות של ההתאחדות לכדורגל.

-)א( לחוק הספורט, התשמ"ח 10תניית הבוררות שנקבעה בהסכם הוא סעיף  מקורה של .13

)להלן: "לוק הספורט"( שהטיל על התאחדות הכדורגל לקבוע מוסדות שיפוט פנימיים  1988

 שבהם יידונו מחלוקות הנוגעות, בין היתר, לשכר ותשלומים לספורטאים כדלקמן:

ת הניהול התקין של ענף או של ענפי " התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו א

הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, ובכלל זה מוסדות 

 -, העברת ספורטאים11בכפוף לסעיף  -השיפוט הפנימיים וסדרי הדין שלפיהם ידונו

א, וכן בדבר שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים 11בכפוף לסעיף 

 ים".אחר

מכוח חוק הספורט, תוקן תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל המעניק סמכות  .14

 ייחודית לדון בין היתר בסכסוכים הנוגעים למערכת היחסים החוזית בין השחקן לקבוצתו.

לגישתה של הנתבעת, היות והתובענה הינה בגין שכר שלא שולם, והיות ועסקינן בהפרה  .15

לבית הדין לעבודה נתונה הסמכות הייחודית  -חום דיני העבודהלכאורה של חוקי מגן בת

 לדון בתובענה.

דין טענה זו להידחות ואיני מקבל אותה. לעיינות דעתי השאלה העומדת בבסיס תובענה זו  .16

הינה האם על פי ההסכם בין הצדדים, ובהתאם לנסיבות העניין, זכאי התובע לתשלום 

ה בשאלת זכאותו של התובע לשכר )ראה לעניין זה, בפני תביעה חוזית הדנשכרו? כלומר, 

. 02/010/208מחלקת כדורגל, פורסם בנבו -נ' מכבי אבשלום פ"ת NINI 18-06-53107סע"ש

במסגרת זו מתעוררת השאלה האם מילא התובע את התחייבויותיו (. NINI )להלן: "עניין 

 באופן המזכה אותו בשכר הנתבע על ידו.

הם נ' הפועל חדרה, נידונה סוגייה זו בבית הדין האזורי לעבודה בתל ועוד, בעניין דודו אבר .17

. במקרה זה, קבע בית הדין, כי כאשר עיקר המחלוקת 32721-08-18יפו בתיק סע"ש: -אביב

בין הצדדים נוגעת לפרשנות הסכם ולא לתשלום זכויות קוגנטיות כי אז יש להכיר 

 ט.באוטונומיה של מוסד הבוררות שעל פי חוק הספור

 כותב בענין זה י' שמעוני בספרו:  .18

"דיני הספורט הם מערכת של דינים בעלת מאפיינים ייחודיים אשר מצריכים מומחיות 

נחקק, בין היתר, כדי ליצור כלים לפיקוח על  חוק הספורטספציפית לצד הידע המשפטי... 

תקין ארגוני הספורט המרכזיים, כאמור, פעילות ספורטיבית, על ידי כך שהסמיכם לה

תקנונים להסדרת הניהול התקין של הענף שבו הם פועלים. המוסד לבוררות של 

ההתאחדות לספורט בישראל פורש את סמכותו על כלל הסכסוכים בתחום ענף הספורט 

לחוק  11-10המסוים ועל העוסקים בו, כמתחייב מפרשנות תכליתית של הוראות סעיפים 

 הסכסוכים למוסדות שיפוט פנימיים". , שלפיה נועד החוק להעביר את כללהספורט

לניהול מועדון הכדורגל הפועל בפסק דינו של ס.הנשיאה כב' השופט טננבוים בענין החברה  .19

( (ובפסק דינו של כב' השופט 2003) 2842/03)בש"א )ת"א( אליעזר לנרט ספייר  -כפר סבא

התאחדות -סספורט 15-202אזולאי בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע )תב"ע נא/

אינה חלה  לחוק הספורט 3סעיף פדע כב' כט'(, נקבע, כי הוראת לתרבות גופנית הפועל, 



מקום בו הבוררות יונקת חיותה מהוראת חוק ספציפי להבדיל מהוראת בוררות שמקורה 

 בהסכמת הצדדים.

לגישתי, אי הכרה במוסדות הבוררות של ההתאחדות לכדורגל, כמוה כהבעת חוסר אימון  .20

במוסדות הבוררות של ההתאחדות, בדיינים ובאנשים המופקדים על הוצאתן מן הכח אל 

 הפועל של החלטות המוסד לבוררות.

ע"מ אשר ( ב1995חברת מועדון הכדורסל מכבי תל אביב )–לא זו אף זו, בענין גיא פניני ואח'  .21

 נפסק על ידי כבוד השופטת ויסמן כי:  50872-09-16נידון במסגרת תיק סע"ש 

"ראוי להזכיר שעל פי הדין, מקום בו מדובר בכללים פנימיים של ארגון בעל יחוד משל עצמו, 

יש לאפשר לארגון לנסח את כלליו, גם אם בית המשפט הגיע למסקנה כי נפל פסול באחד 

אלחנתי נ' שר  4948/03בהקשר של תקנוני קרנות פנסיה )בג"צ הכללים ויש לבטלו. כך 

 18/08( וכך במערכת יחסי העבודה הקיבוציים )ס"ק )ארצי( 15.6.08)פורסם בנבו האוצר, 

 -הסתדרות העובדים הכללית החדשה-התאחדות הקבלנים והבונים בישראל בע"מ

 (.15.11.09)פורסם בנבו(, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, 

י, המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל הוא הגוף המקצועי אשר יכול להכריע לטעמ .22

 בטענות הצדדים אשר הינן ייחודיות לענף הכדורגל. 

-אמנם מערכת היחסים בין שחקני כדורגל לקבוצותיהם הוכרו זה מכבר כיחסי "עובד .23

ודה מיוחדים, מעביד", אולם אל לנו להתעלם מהעובדה כי חוזה כאמור מגלם בתוכו יחסי עב

-השונים מיחסי עבודה רגילים המתבררים בבתי הדין לעבודה. על כך עמדה כב' הש' דגן

 כדלקמן:, NINIטוכמכר בעניין 

" יש לזכור כי הגם ששחקני הכדורגל הוכרו כ"עובדים" של מועדוני הספורט אין לכחד כי 

ה הרגילים מדובר במערכת יחסים יוצאת דופן, שונה בהיבטים רבים מיחסי העבוד

המתבררים בבית הדין וההכרעה בה מחייבת היכרות מעמיקה עם הענף וההתנהלות 

המקובלת והראויה בו. די אם אזכיר כי בצד ההסכמים המסדירים את "יחסי העבודה" בין 

הקבוצה לשחקן, קיימת מערכת הסכמית המסדירה את רכישת הבעלות ב"כרטיס השחקן", 

 סוכן מקצועי ועוד כיו"ב מאפיינים יחודיים לענף". השחקן בדרך כלל מיוצג על ידי

העברת התובענה בענייננו לפתחו של בית הדין לעבודה תאיין, הלכה למעשה, את סמכותו של  .24

המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. עוד יוער, כי אחת מתכליותיו של המוסד לבוררות 

מיותר על בתי הדין לעבודה, שעה  של ההתאחדות לכדורגל הינה יעילות הדיון ומניעת עומס

 70645-11-16שניתן להעביר סכסוך בתובענה מסוימת למוסד פנימי וייחודי. )ר' סע"ש )ת"א( 

 איתי גרינבוים נ' בני רמת גן מחלקת הכדורסל(, שם נקבע כי:

" אין כל סיבה כי בהנתן מנגנון יישוב סכסוכים יעיל יתקבצו מי שאימצו מנגנון חלופי,  

 רגיל" וימתינו חודשים רבים עד הגיע תורם וישמע קולם באולמותינו אנו". בתור "ה

אכן, טענת הנתבעת, הלכה היא כי כאשר עסקינן בתביעת עובד לזכויות מגן קוגנטיות מכח  .25

מעביד )למשל תביעת עובד לפיצויי פיטורים, דמי חופשה וכיו"ב(, הסמכות -יחסי עובד

דין לעבודה. הרציונל מאחורי זה הינו מתן הגנה הייחודית לדון בהן לרוב תהא לבתי ה

 מוגברת לעובדים המוחלשים והכרה בפערי הכוחות בין העובד למעסיקו.

יחד עם זאת, על הלכה זו נמתחה ביקורת רבה בפסקי דין אחרונים של בתי הדין האזוריים  .26

 לעבודה. כך לדוגמא נקבע באותו עניין של גרינבוים לעיל כי:



כי גם במקרים בהם יש להעביר סכסוך לבוררות, יש להבחין בין זכויות  , " אף שבעבר נקבע

קוגנטיות, אשר רק בית הדין לעבודה קונה סמכות לדון בהן לבין זכויות הסכמיות אחרות 

אותן ניתן להעביר להכרעת בורר, נדמה כי בשלה העת להכיר בסמכותו של מוסד הבוררות 

 חד משני איגודי הספורט הגדולים בישראל.וודאי כאשר מדובר במוסד לבוררות של א

 סוף דבר:

עסקינן בתביעה חוזית הדנה בשאלת זכאותו של התובע לשכר וכפועל יוצא מכך, למוסד  .27

לבוררות של ההתאחדות לכדורגל נתונה הסמכות לדון בתביעה זו, ולכן תניית הבוררות כפי 

 לדון בה.שקבועה בהסכם בין הצדדים הינה ברת תוקף ומקימה לי סמכות 

באמרת אגב יוער כי, אף תביעה לפיצויים בגין הלנת שכר הינה שאלה הנגזרת משאלת הזכות  .28

לשכר חוזי, והוספתה לתביעה איננה מאיינת את סמכותו של המוסד לבוררות של 

ההתאחדות לכדורגל לדון בתביעה החוזית בעניין זכות התובע לשכר ) ראה לעניין זה, בג"ץ 

בית הדין הארצי לעבודה: שם נקבע כי תביעה להלנת שכר היא הטפל -ייןד"ר לילי ד 289/79

 ההולך אחר העיקר(.

אוסיף עוד, למוסד לבוררות נתונה הסמכות לדון בתביעה זו, נגזרת מהאוטונומיה השיפוטית  .29

שהקנה המחוקק למוסדות השיפוט הפנימיים, הניסיון והידע הייחודי הרלוונטי לענף 

ופי ודרישות בינלאומיות, וכי אין המדובר בתביעות של עובדים הכדרוגל, שהינו בעל א

 רגילים המתבררת בבתי הדין לעבודה.

מערכת יחסי העבודה ומאזן הכוחות בין עובד למעסיק הוא שונה ויוצא דופן, ונדרשת  .30

היכרות מעמיקה והוליסטית של ענף הכדורגל. מהלך זה מתאים אף לקבוע בחוק הספורט 

העסקה בין הצדדים.) ר' לעניין זה החלטתו של כב' הנשיא אייל אברהמי ולמוסכם בהסכמי ה

תומר בן יוסף ואח' נ' מועדון הכדורגל  57268-08-18שניתנה בתיק סע"ש  17/02/2020מיום 

 ( בע"מ.2001א.ג. בית"ר ירושליים )

נוכח האמור לעיל, אני דוחה את בקשת הנתבעת לביטול הבוררות בהעדר סמכות וקובע, כי  .31

 למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל בישראל הסמכות לדון בתביעה זו.

₪ בתוספת מע"מ ללא קשר לתוצאת  1000הנתבעת תשא בשכ"ט עו"ד של התובע בסך של  .32

יום מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית החל  30ההליך. סכום זה ישולם תוך 

 מהיום ועד למועד תשלומו בפועל.

₪ בתוספת מע"מ וזאת ללא קשר בתוצאות  1000בשכ"ט הבורר בסך של כן הנתבעת תשא  .33

 ההליך.

 .10/09/2020על הנתבעת להגיש כתב הגנה מטעמה עד ולא יאוחר מיום  .34

 במשרדי שבכפר אעבלין. 16:00בשעה  13/09/2020אני קובע דיון במעמד שני הצדדים ליום  .35

 

 .01/09/2020ניתנה בהעדר הצדדים היום 
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