
 1 63-19/20תיק בוררות                                      המוסד לבוררות ולגישור של 

 2 תגר עמיאל, עו"ד  ,רושיגו תוררובל  דסומה ר"ויבפני                כדורגל בישראלההתאחדות ל

 3 

 4 

 5 םיענ סקילפ :התובע

 6 ן זור יעורע"י ב"כ עוה"ד                         

 7 ,  11 ןיגברחוב 

 8 ןג תמר

 9 

 10 -  נגד -

 11 

 12 הלופע לעופה :תהנתבע

 13 ן מגרא בהיע"י ב"כ עוה"ד 

 14 ה לופע, 1 בל רב םייחרחוב 

 15 

 16   לארש יב לגרודכל תודחאתהה :ףסונ דצ

 17 ן גרפיא ישיבא וא/ו  סניפ תימעב"כ עוה"ד י ע"

 18 ,  3 שירפ לאינדרחוב 

 19 ביבא לת

 20 

 21 

 22 תוררוב קספ

 23 אובמ

 24 .הווהב ןמאמ ו רבע ןקחש וניה עבותה .1

 25 . תימואלה הגילב 19/20 תנועב תקחשמ הצובקה .2

 26  ל ע םינמאמ םכס הב ר בודמה .ןמאמכ עבות ה ת קסעהל םכסה םידדצ ה ןיב  םתחנ 1.7.19 םויב .3

 27  ם י פסונ םיאנת ופ סוה ו ילע ,19/20 תנועל ם יביצקת תרקבל תושרה ןונקתל  חפסנה חסונ יפ

 28רשאים להאריך תקופת ההסכם, . המאמן והקבוצה 31.5.20יום ל דע םכסהה ףקות .די בתכב

 29 סויימים. נאים מבת

 30 ןכו םישדוח 11 ךשמל ,שדוחל ח"ש 531,22 לש ךס רכתשהל דיתע ןמאמה ,םכסהה יפ לע .4

 31  ל ש ךסב קלד תואצ והב תאשלו בכר ןמאמה תושרל דימעהל הצובקה לע ףסונב .םינוש םיקנעמ

 32 . שדוחל ח"ש 2,000

 33 ת קספה תלקשנ םהלשב םיביכר 4 וטרופ הב ,"עומישל הנמזה" ןמאמל הרסמנ 15.9.19 םויב .5

 34 . םיימשר םיקחשמ 8 -ב הצובקה תא ןמאמה ןמ יא הז דעומל דע .ותדובע

 35 .ןמאמה  כ"ב חכנ החישב .הצובקה  ידרשמב עומיש תחיש ןמא מל הכרענ 19.9.19 םויב .6
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 1 ,עומישב ויתונעט תניחב רחאל יכ ול עדומ הבו הצובקה כ"ב בתכמ ןמאמל רסמנ 20.9.19 םויב .7

 2 ימי 3 ןמאמל ונתינ .םכסהל (ב)10 ףיעס לע ךמתסהב ,תאז ;ורטפל הצובקה תלהנה הטילחה

 3   .תמדקומ העדוה

 4 . םהניב דיבעמ דבו ע יסחי םויס דעומל דע םי וולינה םיאנתהו ורכש תא  ןמאמל המליש הצובקה .8

 5  ה צובקה םא םגש  ךכ ,הבוצק הפוקתל םכס ה ו ניה הצובקה ןיבל וניב  ם כסהה יכ ןעוט ןמאמה .9

 6 םויל דע תויפסכה תויוביוחמה לכב תשלו ורכש תא םלשל הילע ,ויתורישב תניינועמ הנניא

 7 : םיאבה םימוכסה תא עבת  ומאמה ,ךכיפל .31.5.20

 8 ; וטורב ח"ש 220,002  : םיפסונ םישדוח 8 -ו רבמט פס שדוח תרתי ןיגב רכש -

 9 ;וטנ ח"ש 22,760     : בכר תריכש תואצוה -

 10 ;וטנ ח"ש 15,000      :קלד תואצוה -

 11 ;ח"ש  50,000    םיינ וממ אל םיקזנ לשב יוציפ -

 12 ;ח"ש  528,73    :תו אלמ תוילאיצוס תושרפה -

 13 ךותב ןמאמה רטפל תיאשר התיהש ךכ ,הרורב םכסהל (ב)10 ףיעס לש ונושל יכ תנעוט הצובקה .10

 14  ם כסה ול ןיאש דב וע יבגל  לבוקמש יפכ תמד קומ העדו ה ןתמב הזכ הר קמב י דו ,םכסהה תפוקת

 15 . הבוצק הפוקתל הדובע

 16 ן ניה םהניב תוקולחמה יכו םהילע תומכסומ ןלוכ תודבועהש םידדצה  ומיכסה טפשמה-םדקב .11

 17  .תויארה ת עימש בלש רתייתה ,ךכיפל  .דבלב יטפשמה רושימב

 18 19/20)ב( להסכם המאמנים לעונת 10בתיק זה עולה שאלה עקרונית של פרשנות סעיף  ,ןכ םא .12

 19שינוי   (, אשר שונה ערב עונה זו; "תקנון הבקרה" :ןלהל ) םיביצקת תר קב ןונקת)שהינו נספח ל 

 20 .השחקנים םזהה נערך גם בהסכ

 21 : םינמאמה םכסה ל (ב)10 ףיעסב עבקנ ךכו

 22  העדוהב ופקות תפוקת  םות ינפל הז םכסה לטבל םיאשר םידדצה

 23  ודקפ וי ,הז םכסהב םי טרומ םניאש לככ ,לוטי בה י אנת .ןידכ תמדקומ

 24   .הרושיאל ואבויו לו טיבה רחאל ךומס תושרב

 25  לאור  תאזו ות לכדורגלבקשה עמדת ההתאחדתה , מראשכפי שנקבע  .םימ וכיס ושיגההצדדים  .13

 26וחב הצפויות מהכרעה בתיק שלכות הרה חכונו םינקחשהו םינמאמה ימכסה תחסנמ התויה

 27 .זה

 28  ר שאב לגרודכל ת ודחאתהה הלהנתה ןבש ןפואל–בקיצור האפשרי  -אין מנוס מלהתייחס   .14

 29  ת דמע לע דומעלו  תוסנל ידכ, ; זאת(25.3.20 םוימ יתטלחהב םיטרופמ  םירבדהו) התדמע ןתמל

 30שהיועץ המשפטי אמור לשמש דוגמא למתדיינים בפני מכיוון ו הפ וגל היגוסב תודחאתהה

 31 בוד המוסד.   יהמוסד לבוררות וגישור ולתרום תרומה חיובית להעלאת רמת הטיעון וכ

 32עמדה לוקה  תי שהמשמצא .םידדצה ימוכ יסל תוד חאתהה תדמע ת א שיגה  יטפשמה ץעויה .15

 33  ש יגלה 6.2.20 םו ימ י תטלחהב תודחאתהל  יתרו ה, ולעוהש יותסוג ש ולשסר לח  -ותבהתייחס

 34  ת ויתואב) הולאחרי הלא תויגוסמ תכל אח ןלהל . אצייןהלא תויגוסיחס לולהתי ןועיט תמלשה

 35   :שיגהש הטיעון השלמתאביא את תגובת היועץ המשפטי, ב (תוינוסכלא
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 1לבטל  האפשרותת וגייבס 19/20מאמנים לעונת הסיבות לשינוי שנעשה בהסכם ה -

 2 ב( המתוקן;)10הסכם וההשלכה על פרשנות סעיף ה

 3   ."שינוית השאלה "מהן הסיבות לוע בנסיבות נדרשכלל לא ברור מד

 4 .(.ע.ת – ךשמה ב סחייתא ,רבד לש ופוסב  וטרופש תוביסנל רשאב)

 5)ב( 10על פרשנות סעיף  19/20השלכת תיקון הסעיף המקביל בהסכם השחקנים לעונת  -

 6 ;זו נים לעונהאמהמם סכלה

 7לה בדבר ההשלכה על הסעיף הזהה  מכאן שהשא מן לקבוצהבפנינו מחלוקת בין מא 

 8ע כי הפרקטיקה בשיטת המשפט תאורטית בלבד, והרי ידו שבהסכם השחקנים היא שאלה

 9 דנים בשאלות תיאורטיות. בישראל שלא 

 10 ונה. )א( לתקנון הבקרה הקובע כי ההסכם יהיה עד לסוף הע4השלכות סעיף  -

 11)ב( להסכם המאמנים עומד בהלימה 10עיף , ס6.2.20דות מיום ההתאח בעמדת מור"כא

 12 לתקנון הבקרה, כולו.  

 13ם שירותי יעוץ משפטי ופרשנות תקנונים מעניקי חדות והח"מ אינםבכל הכבוד, ההתא

 14צדדים או לכל גורם אחר. תקנוני ההתאחדות, וכן הסכם המאמנים ברורים ומדברים בעד ל

 15 ".ם לדיןג בהתאנהום ללל כועצמם, וע

 16 ה גהנ ובאופן הבדבר  תוברהועלו טענות  ותבוגתבואחדות, לטיעוני ההת ביגה אמןהמ .16

 17 :הל המלשה בו התבוגתב ההתאחדות

 18נתפסת. מדובר בעמדה מתחמקת, עמדת ההתאחדות .... היא כמעט בלתי  

 19א , מלאכותית ובוודאי מיתממת .... מדובר בתגובת סרק מאולצת אשר למתפתלת

 20.  במקום לבחון את שורש העניין )במטרה קת  ..רור המחלובדבר לבי ייעתמס

 21שה בחול ולהגיש טמון ראאחדות ללהבהיר את מטרת ותכלית הסעיף( בחרה ההת

 22 –דברים אף גובלים בזלזול מופגן ובלתי נסבל עמדה מתחכמת, מתחמקת .....  ה

 23   בתובע, בעוסקים בענף, בהליך המשפטי....".

 24 ; ר; לאחר שהערתי על כך, התנצל מיידיתות יותמירות בוטהמאמן לא ב"כ גלש בתסכולו אף

 25 ירוחם".  - "מודה ועוזב

 26  י נועיט תא ץמאל שיש התדמע העיבהו תו דחאתהה תדמעל תוסחי יתה השיגה הצובקה םג

 27 .תודחאתהה

 28 ם ידדצה ינועיטל בישהל שקיבו תודחאתהה לשפנה היועץ המשפטי  4.3.20ביום  ,ךכל ךשמהב .17

 29 , הפ לעב ןויד תרגסמב השע י רבדהש עיצמ אוהש ךות

 30 "ללים בהשלמת התגובה מטעם ההתאחדותהח"מ יחור תרומ תא יתעבה םוי ותואמ יתטלחהב .18

 31, פנה  בכתב תשובה מפורטתש במקום להגי .בתכב ת טרופמ הדמע ןתי ת ת ודחאתההש יתעבקו

 32  ל ע  רזוח אוהשכ ,"תודחאתהה  תדמע תא ש רפל" ול ר שפאל שקיב ,8.3.20היועץ המשפטי ביום 

 33  ן ועיט תמלשה תשג ה רבדב ה טלחהה תא םי יק ל ובוריס ל ע עידומו הפ -לעב ן ויד םייקל ותעצה

 34  .בתכב

 35 ימיב יכ ןייצל רתומל ;הפ-לעב אקווד היהי ןוידהש שקבתמ עודמ קומינ לכ ןתינ אל השקבב

 36 .ךכל דחוימ  דואמ דואמ םעט ךירצ ,( הווקנ) זאד םימיכ הנורוק
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 1 לישנא:-, כהאי8.3.20בפניית היועץ המשפטי מיום י , ניתנה החלטת10.3.20ביום  .19

 2ר, נעשה במרבית ויים ביוזמת בוררגל כצד בתיק מסף ההתאחדות לכדורוצי

 3לה השלכות בסוגיה משפטית עקרונית שיש  ת עמדתהמקרים כדי לקבל אה

 4קרים מצורפת ההתאחדות כדי שיובא הרקע הכללי, שאיננו רוחביות; בחלק מהמ

 5. בורר )בבחינת: "דברים שרואים משם לא רואים מכאן"(והמצוי בידי הצדדים 

 6לדוגמא מטרות יחדיו; כך ף נעשה לשתי השה בתיק זה, הצירולעיתים, כפי שנע

 7התייחסו למותר ולאסור , שם עלו שאלות ש150- 09/10 בוררות נעשה בתיק

 8ת התשלומים לשחקן שהינו חייל )כולל הצגת ההסדר עם צה"ל(. כנהוג בסוגיי

 9בבתי  ומים בו מצורפת המדינה להליכים פרטניים המתקיימיםד במקרים

 10מונה הצדדים והבורר ת דות פורס בפניץ המשפטי של ההתאחהמשפט, היוע

 11כולל בעניינים שיתכן עת עמדתו בסוגיות שעל הפרק )מה, תוך הבמלאה ושל

 12נוחות אפילו מעצם מתן עמדה בהם(. בכך -ות עצמה עלולה להיות חוסרולהתאחד

 13של ועץ המשפט כ"ידיד בית המשפט" ולאו דווקא כמייצגה הימתפקד 

 14וג כך  מה וכמה שיש  לנהריך. על אחת כרים ברורים ולא נאההתאחדות, והדב

 15יות ספצפיות, לאחר בחינת ש את עמדת היועץ המשפטי בסוגהבורר מבק מקום בו

 16 דה שהוגשה.העמ

 17צגה עמדת שותף אני לחלק מהביקורת שמתח השחקן בתגובתו על האופן בו הו 

 18הביא סכולו מטפחיים. ת ההתאחדות: התייחסות לטפח והתעלמות/התחמקות

 19 מכך. ראויות, שאין להן מקום והיה צריך להמנע-ותו להתבטאויות בוטות בלתיא

 20עונים כך "שחל ערבוב טי טענת היועץ המשפטי על לאור האמור לעיל ולאור

 21שיב(" ובקשותיו וסילוף עמדת ההתאחדות )מבלי שיש להתאחדות האפשרות לה

 22ת ההתאחדות ת עמדולפרש אות הצדדים ולהשיב לטענ 8.3.20 -ו 4.3.20מהימים 

 23יחסות מפורטת )תוך הצעה שהדבר יעשה בעל פה(, אני סבור שיש מקום להתי

 24-ורך בדיון בעלמכן יבחן הצי, שעדיף שתעשה בכתב )ולאחר של היועץ המשפט

 25את התייחסותה המפורטת, תגיש ההתאחדות  19.3.20פה(; לפיכך, עד ליום 

 26 15שחקן בסעיפים ענות הולט 6.2.20י מיום לרבות לסוגיות שהועלו בהחלטת

 27מטעמי התמקדות ָבעיקר  –ש ; לעניין אחרון זה אבק 3.3.20ואילך לתגובתו מיום 

 28כי ההתאחדות  -וצגו הטענות הבוטה בו ה אחר שהבעתי הסתייגותי מהאופןול

 29 תתיחס לגופן של הטענות בלבד.   

 30 

 31חר שנדחתה  החלטות על כך ולא לאחר שניתנו שתי –ושוב, במקום להגיש תגובה מפורטת  .20

 32 ו תעצה לע רזחו 12.3.20 םויבפנה היועץ המשפטי  ,בעל פהעשה שניה שהתגובה תהבקשה ה

 33מקרה ההתאחדות לא תגיש מסמך נוסף מטעמה   בכל" יכ עידומ אוהש  ךות הפ לעב ןויד םויקל

 34 ."ניין זהבע

 35 

 36 
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 1   :ןמקלדכ יתעבק ,ךכשמ .21

 2-יאב הקולה הבוגת השגוה הליחתב :םמצע דעב םירבדמ םירבדהש המוד

 3 ן ויצ ךו ת ,המלשה לע הטלחה הנ תינשמ ;םידדצה לש תוי זכרמ תונעטל תוסחייתה

 4 ןועיט תמלשה תשגומ ,הנטק ה ךתיב לחרב סחייתה ל שי ןהילא תויגוסה

 5 לע הטלחה תנתינשמ .םייחפטמ – סירתמ ןפואב – תמלעתמו חפטל תסחייתמה

 6 השעי ן ועיטהש תוירוחאה םייל גרה לע  םידמענ ,הלא תו יגוסל תוסחייתה תלבק

 7  . בתכב ןועיט תשגה לע הטל חהה עצובת אלש םיעידו מו ,הפ-לעב קרו הפ-לעב

 8  י פ לע  לעופ , יטפשמ ךילהב תיל רודצורפ ה שקב שיגמש ד צ :ה פ לעב/בתכב ןיינעלו

 9 הטלח הלשכו םירידנ םירקמב יזא ,ותשקב תחדנ םא .י טופישה בטומה תטלחה

 10 . שדחמ ןויעל תקמונמ השקב ,ומחירו וליחדב ,הז דצ שיגמ ,הדבכ תועמשמ

 11 םוימ ,יטפשמה ץעויה לש הינשה ותיינפ תא ראתל ןתינ ךכ אל ,ונינפבש הרקמב

 12 אלו ת קמונמ א ל ,הטלחהה תא  ת ונשל (השקב התונכל ןתינ א לש) הינפ :8.3.20

 13 ה נושת אל םאש העדוה ךות ,דואמ ילוש ןיינע לע ,(הטעמה ןושלב) תסמונמ

 14 .םילש מ ן ועיט לע הטלחהה םייוקת א ל ,הפ לעב ןו יד ע בקי אלו הטלחהה

 15 הינפ השג וה ,רידנ ןפואב תישע נ ה מצעלשכ רומאכש ,ה ינשה הינפה התחדנשמ

 16 םאו ;ליעל אבומכ הינשה הינפה יראתל היואר וז הינפ ;הטלחהה יונישל תפסונ

 17 , דבלב הפ-לעב ןועיט לע תירוטדנמה תושקעתהל קומינ ןתני יכ בושחל היה ןתינ

 18  .רבסה ל כ אלל ראשנ רבדהש ירה

 19  לע ת ורסוא ף או תומצמצמה , הנורוקה תולבגמ לש הלא  ם ימיב השענ רבדהשכ

 20    .המשל הסירתמ  הדמעב רבודמש קיסהלמ  סונמ ןיא ,הפ לעב םינויד

 21 תוביש ח םג ומכוהארכתי שכן כבודו של המוסד לבוררות וגישור חשוב בעיני, 

 22 ול תא רנ א ל ררובה תטלחהש ד צש ת עדה לע הלעי םאה ;הליעיו הניקת תולהנתה

 23 רסוחב ,הז ןיינעב ררובל הנפיו בושי – הדיצב הנויגהשו ילוש ןיינעב יאדוובו –

 24 ,ןכאו ) התוא דבכי אל אוה הטל חהה הנושת אל םאש םו טמיטלוא תיוולבו סומינ

 25 ה לפנ םיזראב םא" :טפשמה – הרואכל – שקבתמ .( םילשמ ןועיט שגוה אל

 26 תווהל  ךירצש י מ שי ךא ,תוחפ םיוושו ר תוי םיווש ןיא ית ניח במ ךא ,".... תבהלש

 27  .תוסחייתהב ןהו  ןכותב ןה ,תיבויח אמגוד

 28ית שמכבדת את ההתאחדות שיפוטחלק מהמערכת ה וניה  רושיגו תוררובל דסומה

 29ויש לק מסתבר שהמדרון חלק ;וז תכרעמב עוגפל ןויסנ ינפמ ןגהל שיו ,ורגללכד

 30 .לשים גדר

 31 

 32 
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 1 ם ידדצה תונעטב ןויד

 2 םי נקחשהו םינמאמה ימכסה ו םיביצקת תרקב ןונקת

 3   ת א  חיטבהל ודע ונ םיביצקת  תרקב ןונקת  תוארוה רתיו םיביצקת  תרקבל תושרה תמקה .22

 4 ת ורחת ,רתיה ןיב ,רידסהלוובליגה הלאומית  הקבוצות בליגת העל  לש תילכלכה תונתיאה

 5  , ף נעב םידבועה לש םהיתויוכז תחטבה ך ות תוינעוצקמה תוצובקה  ןיב תיביטרופסו תנגוה

 6  ם ירצ ויו ינשב דחא  םיבולשה םירדסה תרוש  ת ועצמאב ה שענ רבדה .ם ינקחשו ם ינמאמ רקיעבו

 7  ן ת ולהנתהו תוצוב קה יביצקת ל ע הרקבו ח וקיפ ר שפאל ידכ ,דואמ הפ ופצ תירוטלוגר תשר

 8 .תיפסכה

 9  ןיבל תוצובקה ןיב  תויורשקתהה וניה תירו טלוגרה הרדסהב םיירקי עה םיטביהה ינשמ דחא .23

 10  ן קחש וא ןמאמ ם ע הצובק תורשקתה יכ עב קנ הרקבה ןונקתל 3 ףיעס ב :םינקחשהו םינמאמה

 11  ס פוט י בג לע ךרעי י רומאכ  םכסה י כ עבקנ ן ונקתל 5 ףי עסב ;בתכב םכ סה ב השעת 18 ליגל לעמ

 12 'א חפסנ וניה םינקחשה םכסהו 'ב חפסנ וניה םינמאמה םכסה :הרקבה ןונקתל ףרוצמה

 13 .(1'א חפסנ  וניה רז ןקחש םע םכסהו)

 14 :םינקחשה ו םינמאמה ימכסה יבגל  ןונקתל 5 ףיעסב עבקנ ךכו

 15 םכסהל תפסות ושמשי רשא םימילשמ םיאנת ףיסוהל םיאשר םידדצה

 16 ת פסותהש יאנתב תאזו םכסהל חפסנכ ףרצל שי תפסותה תא ;עובקה

 17 י פיעסמ ףיעסלו םכסהה יפיעסמ ףיעסל הריתסב דומעת וא גורחת אל

 18 ;הז ןונקת

 19קבוצה חייבת להגיש לרשות לבקרת תקציבים את ההסכמים שחתמה עם המאמנים   .24

 20  ם ימוכסהאישור יו"ר הרשות. ללא אישור כזה, אין תוקף להסכם.  תא  ו לבקיש ידכוהשחקנים, 

 21  ר ס וא ןונקתה .סמ ה תא ם לגל הצובקה לע ר וסיא ל חו ,דבלב "וטורב" ב םניה םכסהב םיבוקנה

 22 רסואשחקן סכומים העולים על אלה הנקובים בהסכם שאושר ולאו  למאמן לםלשה קבוצ לע

 23ר בהסכם תקשלה  רוסיא לח ;זהוחולדרוש סכומים נוספים על הנקובים במאמן או לשחקן  לע

 24 מניעת "חוזים כפולים"(.  )  רשואש םכסהה לע נוסף

 25 ןכש תידדצ-דח העדוהב םכסהה םייסל דצל תורשפא ןיא יכ עבוק הרקבה ןונקתל (א)8 ףיעס .25

 26 : המכסהב השענ רבדה םא  קר ירשפא םכסה לוטיב

 27קבוצה ושחקן או קבוצה ומאמן רשאים לבטל הסכם חתום ביניהם 

 28על ידי יושב ראש הרשות לפני תום תקופת תוקפו ובלבד   שאושר

 29ד הדדית ותימסר על כך על ידי הקבוצה, מי שהביטול ייעשה בהסכמה

 30 ת. שוהר שלאחר הביטול הודעה בכתב ליושב רא

 31 ת עמ יונישל אישור תיש צורך בקבל ,(ולוט יב ונניאש) בהסכם כם אחרבמקרה של שינוי מוס

 32 . יונישל יו"ר הרשות

 33קיום הוראה -כדי ליתן תוקף להוראות התקנון נקבע כי אי יכ ןייוצי הנומתה תמלשהל .26

 34נות  מהוראותיו מהווה עבירה משמעתית ובנוסף ניתנות לרשות לבקרת תקציבים סמכויות שו

 35 לאכוף את הוראותיה.   



7 

 

 

 1מאמנים וצות המקצועניות להתקשרויות בין הקבה אם כן, תקנון הבקרה חולש על הסדרת .27

 2ה  ל על התקשרויות אלהחי ולשחקנים; ההתאחדות מתקינה ומנסחת עבור הצדדים הסכם גנר

 3התקנון וההסכם הכלול בו: רק תנאיו, תוך השארת מירווח צר להתניות על ומחייב הצמדות ל

 4 כם יהיה תוקף מחייב. מות שאינן סותרות את התקנון וההסלהסכ

 5 

 6 הנועה םותל  דע ןקחשו ןמאמ תקסעה

 7, מתייחסים  ןונקת ה ימלהסכ ללכ ךרדב מוספיםהצדדים מטבע הדברים, התנאים המיוחדים ש .28

 8  דחא ירחסמ ןיינע  .םהב םיללכנ םניאש ןבו מכ הלא ןכש ,בעיקר לתנאים המסחריים/כספיים

 9  ת פוקתל סחייתמה ו " םכסהה תפוקת" ותרת וכש ה רקבה ןונקתל ()א4 סעיף  :ןונקתב רדסוה

 10 : ןמקלדכ עבוק  ,ןקחש וא ןמאמל הצובק  ןיבש תורשקתהה ימכסה

 11  ךיראתמ תוחפל היהי ש  םכסהה ךשמ תידדה ה מכסהב עבקי םכסהב

 12  ש מ ח היהי יברימה ם כסהה ךשמש דועב הנ ועה םותל דעו ותליחת

 13 תנועל אוה ביצקתה תרגסמב תושרה י"ע םכסהה רושיא ;םינש

 14 . דבלב תחא םיקחשמ

 15  הפוקתה תלבגה : וניינינעל םייטנוולר םנ י א םהמ םיינש ,םיניינע ה שולש רידסמ הז ףיעס

 16 י"ע תחא הנועל לעמ ופקותש םכסה רושיאש העיבקהו םינש שמחל םכסהה  לש תללוכה

 17 ףיעסב ורדסב ןושארהו – ישילשה טביהה .רשוא הבש הנועל לבגומ םיביצקת תרקבל תושרה

 18 ךלהמב םתחנש םכסה יכ תיעמשמ-דחה העיבקה אוה - הז קיתל ו לש תויטנוולרה תניחבמו

 19   .וז הנוע םותל דע  תוחפל ףקותב היהי הנוע

 20רך להרבות מילים באשר לחשיבות ההתקשרות לעונה שלמה: הן הקבוצה והן  אין צודומה ש .29

 21להם  רורהכן בלה, שותם למשך העונה כוהשחקן/מאמן, מעוניינים להבטיח את התקשר

 22תוך כדי העונה: סיכוי נמוך יותר למצוא   י נשה דצה י די לעמשמעות קיצור ההסכם 

 23 קבוצה/מאמן/שחקן חלופי.

 24כיס העמוק יותר  ה ת לעב הניה הצובקה ון החיים מלמד כינסית גורפות, מבלי להכנס להכללו

 25 ;דבלבמיידי של תקופת ההסכם שנובע מרצונו של צד אחד לספיגת המשמעות של קיצור 

 26  להגן בעיקר על העובדים ולא על המעסיק  הדעונעונה שלמה להתקשרות  יכ חינהל ןוכניכך לפ

 27  ש יצה לקבו אקוו דבהם יימים לא מעט מקרים ק ,תאז םע דחי .יתקוס עת ןוחטב םהל חיטבהלו

 28  ן מאמ וב םוקמ , אמגודל , ךכ ;הסכם ללא הסכמתהשלא תקוצר תקופת האינטרס משמעותי 

 29 ףיעס וזכ תורשפאב תוארל לוכיש ןקחש וא הצובקה תדמעל דוגינב ותקסעה קיספהל שקבמ

 30  לפיכך, על סעיף בהסכם  .(תמדקומה העדוהה  תפוקת טעמל) ודיצב תי שממ הרומת אלל רורחש

 31ל  המקנה זכות כזו להיות ברור ובלתי משתמע לשתי פנים. ככ  (ירנג ם כסהב רבודמשכ טרפבו)

 32שעולה ממנו קביעת הסדר  ךכ ושרפל רבדה השקמהקטנה,  מרים ברחל בתךשהדברים אינם נא

 33ת של  הסדרה גנרית והוגנ סכם: כלית ההחד עם תמתקבל על הדעת שאיננו עומד בקנה א-בלתי

 34מאמן/שחקן כדורגל, ובפרט בכל הקשור  מערכת היחסים המיוחדת מאוד בין קבוצה לבין 

 35 גל.ההסכם לעונת הכדורלהיצמדות 
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 1 הלוע דימ ,לגרו דכה ףנעב תיסופיט תור שקתה לע םילחה םיירנ ג םיללכ םיעבוקש תעב

 2 הזוחה םהב םירקמב רבודמה ןיא ןבומכו) המלש הנועל תורשקתהל תידדהה תובייוחמה

 3  ה יא  רה וז ,ללכה הז  .(תרחא ו א וזכ תורצ בנ  וא ל וכיס בקע קספומ  ו א ו תרפה בקע לטובמ

 4  ד ח יב םיליחתמ : םהניב רשקה דוסיי תעב ם ייסופיטה םירשקתמה םי דדצה ינש לש תפתושמה

 5  ד חא לכ .הנועה םו תל דע תוחפל "תילות ק הנ ותח" לש גוס ;הנו עה ת א דחיב םימייסמו

 6 , הנועה ךלהמב םידדצה דחא י"ע רשקה לש ידדצ-דח םויסבש ישוקלו תויתיעבל רע םידדצהמ

 7 ה רקמב ןבומכ טעמל) תידדצ-דח הרתהל ת נתינ-הנניא תוביוחמהש איה תידדהה היפיצה ןכלו

 8  ל כ ל חיטבמה לל כ ,ןקחש/ןמאמ-הצובק תו רשקתהב רתויב יסיסבה ל לכה ילוא והז .(הרפה לש

 9  ך ל המב ץלאי אל אוהו ,וילא בייוחמ רחאה  דצה ,רשקב הצרי אוה דוע לכש םידדצהמ דחא

 10 .הז רשקל ףיל חת אוצמלו תוסנל הנועה

 11     .םינפ יתשל עמתשמ ונניאש  ןפואב ,הרקבה ןונקתב ה ז דוסי ןורקע ןגוע ,ךכיפל

 12  מאשר התקשרות  דעת כי ההסכם הסטנדרטי יכלול הסדר אחרלהעלות על ה ן תיניאמר מיד: 

 13חים ים שלוק; הסדר מורכב יותר, עם איזונים ובלמהנועה ךלהמב הרצקל יאשר ונניא דצש

 14. ואולם,  (ןקחשלו  ןמאמל םינוש םירדסה ויהי ףא ילואו) את האינטרסים השוניםבחשבון 

 15על פי דין שניתן ום בהודעה מוקדמת : סיםה ימוכיסב תודחאתההו מוצע ע"י הקבוצההסדר הה

 16  בו רבו))הן מצד הקבוצה והן  דואמ השקומ הינו הסדר  ,ת לאחר חתימת ההסכםלתיתה בכל ע

 17 .המאמן/שחקן( מצד (טרפב ,םירקמה

 18 

 19 (ב) 01 ףיעסב עובקה רדסהה

 20לעונת ציבים עד קרת תקלבהמאמנים והשחקנים שהיוו נספח לתקנון הרשות  ימכסהב :יללכ .30

 21 כדלקמן:)ב( 10עיף היה נוסח ס, 19/20

 22בד דים רשאים לבטל הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו ובלהצד

 23 סכמה הדדית ויקבל אישור יו"ר הרשות. שהביטול יעשה בה

 24 

 25  ת א  םאותו בשיית מו ןונקתל ( א)8 ףיעס תא השעמל ק יתעמ זאד םימכס הב עבקנש ל לכה ,ןכ םא

 26 ה מכסהב אלא ופקות םות ינפל םכסה םייסל ןתינ אל :ןונקתל )א(4סעיף ב עובקה ללכה

 27 ת ידדה ומיכסה םא אלא ,תידדה םידדצה תא בייחמ רשואו תרכנש םכסה ,רמוא הווה ;תידדה

 28  ן ו רחא ןיינעב) םי ביצקת תרקבל תושרה ר" וי ר ושיא תא לבקת וז המ כסהו ותפוקת תא רצקל

 29 ר"ויל תרסמנה העדוהב יד ןונקתל (א)8 ףיעס יפ לע :ןונקתב עובקה םע ףיעסה רימחמ הז

 30  .(וניינ על תובישח הז לדבהל ןיא  ךא ,ומכסה תלבקב ךרוצ  ןיאו הצובקה י"ע תושרה

 31 ם דקומ םויס לע המכסההש הלוע הפוקתה רוציקל הרקבה ר"וי רושיא תלבקב ךרוצהמ ;קודו

 32  ר ורב םג רבדה .ו תמית ח ךיראתל רחואמ ג שותש  המכסה הניה ותפו קת י דכ ךות םכסהה לש

 33  ם יאשר םידדצהש ) תיסופיט תורשקתהל סחייתהל רומאה ,ירנג םכסהב רבודמהש ךכמ

 34 .(ליעל ונייצש  תולבגמב ,הילע תונתהל

 35 



9 

 

 

 1  ף יעס חסונ הנוש רתיה ן יבו םינקחשהו םי נמאמה ימכסה ונקות 19/20 ת נוע תארקל ,רומאכ .31

 2 : ןמקלדכ וניהו (ב)10

 3פו בהודעה ם זה לפני תום תקופת תוקשאים לבטל הסכים רהצדד

 4דו ורטים בהסכם זה, יופקפטול, ככל שאינם מכדין. תנאי הבי מוקדמת

 5 הביטול ויובאו לאישורה.  ברשות סמוך לאחר

 6 

 7  ן יא ;(ב)11 ףיעס םויכ  אוהו ףיעסה רופסמ םג הנוש םינקחשה םכסהב  יכ ן ייוצי רגסומ רמאמב

 8 ."(ב)10 ףיעס" כ הלא םיפיעס ינשל סחיי תנ תוחונ ימעטמ .ןלהל חו תינה לע עיפשהל ידכ ךכב

 9  ה פ וקתל הזוח וני ה ונינפבש הזוחה :הרורב  ףיעסה תונשרפ יכ תונעו ט תודחאתההו הצובקה .32

 10הודעה מוקדמת  קוח יפ לע תמדקומ העדוה ןתמב ,תע לכב ומייסל יאשר דצ לכ רשא ,הבוצק

 11 .(ב)10 ףיעס  לש וז תונשרפ לבקל שיש  רובס ינניא .2001-פטרות, תשס"אתלפיטורים ולה

 12 ופקותב דמעש רדסהה תא תונשל ידכ השענ חסונה יוניש יכ קיסהל ןתינ ףיעסה ארקמל ,ןכא .33

 13  ה מל" ריהבמ אל ומצע חוסינה ,(ןלהל טרו פמב ךכ לע דומענו) תאז םע דחי .19/20 תנועל דע

 14-יכה םיאנתה דח אב יתוה מ הכ יונישב ר בודמ רשאכ תשרדנה ה מרב "ררושמה ןווכתה

 15 ת ונשרפהש םג המ ,(םלוכמ יתועמשמה   אל םא) ןקחש/ןמאמ-הצובק תורשקתהב םייתועמשמ

 16  ע ובקה םינפ יתש ל עמתשמ-יתלבה יאנתל תדגונמ ףיעסל תתל תוסנמ  תודחאתההו הצובקהש

 17  י נפל ומייסל ןתינ אלו םתחנ הב הנועה םותל  דע תוחפל וניה ירנגה םכ סהה לש ופקות :ןונקתב

 18ם  ם בהאין המדובר במקרי : תוריהז ימעטמ  , ריהבנ ב ושו) תידדה המ כסהב א לא ופקות םות

 19  ם א  ,יתנבהל .ל עקב הפרתו או מופסק עקב סיכול או נבצרות כזו או אחרת(החוזה מבוט

 20  - תוינעוצקמה תו גילב ג הונהו יסיסבה רד סהכו ל דחמה תרירבכ – ר שפאל התיה הרטמה

 21  י ר ה ,ןידכ תמדקו מ ה עדוהב ותמיתח רחאל  תע ל כב םכסהה םייסל ןקחש ו א ןמאמ ,הצובקל

 22     .החלצ אל המישמהש

 23)א( לתקנון  8 -)א( ו 4ודעה מוקדמת כדין סותרת את סעיפים סיים הסכם בהות להאפשר .34

 24על פי המדרג המתחייב,  .הסכמי המאמנים והשחקנים הינם נספח לתקנון הבקרה: הבקרה

 25אם יש  במקרה של סתירה בין התקנון לבין ההסכם הגנרי המצורף אליו, גובר האמור בתקנון.

 26בהסכם העומדת בסתירה   הוראה ע במפורש כיוקוב הלא םימלהסכ 2ספק בדבר, בא סעיף 

 27המאפשרת לסיים  הלאם יממכיוון שכך, הוראה בהסכ ומבוטלת".תיחשב כבטלה " ןקנולת

 28מקום בו  כפי שניתן לעשות כדבר שבשגרה ) צדדית של צד אחד-ההסכם בכל עת בהודעה חד

 29 ה ננאי ךכיפלון, ונתקל (א)8 -ו )א(4 םיפסעינוגדת את  ,(צובהק-ינו לתקופה בלתיההסכם ה

 30  ו מייסל תוכז םכסה ל  דצל ןיאו  (ב)10 ףיעס לש  אשירל ף קות ןתיל םוקמ  ןיא ,ןכ לע רשא .קפהת

 31   .ןידכ תמדקומ העדוהב

 32)ב( סותר  10יף הקבוצה טוענת שהמאמן לא יכול להעלות במסגרת הבוררות את הטענה כי סע .35

 33ה, קבוצת הדות; לגישינו לבין ההתאחעשות זאת בהליך שבאת תקנון הבקרה וכי עליו ל

 34החוזים עבור הצדדים וחזקה עליה כי פעלה על פי   תא ךעורהיא הרגולטור אשר  ההתאחדות

 35ההתאחדות כדי למנוע את בחינת  הוראות תקנון הבקרה. אינני סבור שיש בתפקיד האמור של 

 36. שאלה  קןקנון מכוחו הותסעיף כזה או אחר של הסכם המאמנים סותר את התהשאלה האם 
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 1כמו   –בים שבינהם; הצדדים בין הצדדים לגבי החיו ות שבמחלוקתהשאל וך נה ממש בתזו הי

 2  כפופים לתקנון הבקרה, וככל שההסכם  -גם ההתאחדות בבואה לנסח את הסכם המאמנים 

 3  ר ושימב קר אלו , םידדצה ן יבש םיסחיב תו עמשמ ה אולמ ת א ךכל תת ל ש יש יר הסותר אותו, 

 4   .ןמאמ-תודחאתהה

 5עה כאמור,  ד לבוררות איננו מוסמך לקבוע קביכי המוסלא טענה  המ צעות ההתאחדיצויין כי 

 6 במסגרת בוררות המתנהלת בפניו. 

 7 י נא קוחר ,רומאכו) (ב)01 ףיעסל אשירה תא לטבל ןתינ אלש דיגת םא םג :(ב)01 ףיעס תונשרפ .36

 8ו ופקד תנאי הביטול, ככל שאינם מפורטים בהסכם זה, י" :(ב)10 ףיעס לש אפיסהש ירה ,(ךכמ

 9  ן עטנש יפכמ ףיעס ה לש תרחא תונשרפ תבי יחמ ,"הביטול ויובאו לאישורהר רשות סמוך לאחב

 10  ת מ דקומ העדוהב  לטבל  ןתינ םכסה לכש אוה ל לכה םא .רהבאו ,ת ודחאתההו הצובקה י"ע

 11 תא לבקלו םיביצקת תרקבל תושרל שיגהל שיש לוטיב יאנת םתוא םהמ ,אל ותו אה ,ןידכ

 12  ל ע עידוהש הז – ם ידדצה ינש  ידי לע םימכ סומ ה םיאנתב רבודמהש הל וע חוסינהמ ?הרושיא

 13  ה לאכ םידדצש ונ דיל ףכ עקתי ימ ;ותעדב א לש המייתסה תורשקתהה ש הזו תורשקתהה םויס

 14  ם ה  םג םיאנתה ירה , ןידכ תמדקומ העדוה ב אוה ם ויסה םא ,ללכבו  , םהניב תומכסהל ועיגי

 15  ם י אנתה תא רשא ת אל ת ושרה םא המו ?תושרה ר ושיא תא ךכל ך ירצ ע ודמו ןידב םייונמ

 16 ה ש קומ דואמ ףיעס וניינפבו ,אשירה םע תבשייתמ הנניא ףיעסל אפיסה ,ןכ םא ?ןידב םיעובקה

 17 . וחוסינ תניחבמ

 18 :ןמקל דכ הניה ותוללכב ףיעסה  לש הנוכנה תונשרפה יכ יל  הארנ ,ליעל רומאה רואל .37

 19ש על זכות מי מקום בו לא הוסכם מרא ,ןונקתל (א)8 -ו (א)4 םיפיעסב עובקכו ללככ -

 20דדים לקצר תקופת ההסכם, הרי שלא ניתן לקצרו אלא אם הושגה הסכמה הדדית על  מהצ

 21 ; כך, והתנאים הכספיים והאחרים הופקדו ברשות וקיבלו את אישורה

 22 לע תונתהל תורשפאה תרגסמב – םכסהה תמיתח דעומב םידדצה ומיכסה וב םוקמ -

 23 ולוחיש םירחאהו םייפסכה םיאנתה תא םכסהב וטרפו ותפוקת רוציק לע  - םכסהה

 24 םירוטפ ףא םידדצהו ןכתי ;הז רדסה יפ לע לועפל םילוכי םידדצהש ירה ,הזכ הרקמב

 25  םיאנתש םושמ  , ךכל התמכסה לבקלו ל וטיב ה יאנת תא םיביצקת  תרקבל תושרל שיגהלמ

 26  ;םכסהב  הליחתכלמ םילולכ הלא

 27 ן ת מ ךרד לע לוטיבל תורשפאה תרכזנ וב אשירה םע ירמגל תבשייתמ הנניא וז תונשרפ ,ןכא

 28  ן י ב המאתה-יא ר ציש ,שדח מ ףיעסה חוס ינב השע נש זנטעשהמ ךא  ,ןידכ ת מדקומ העדוה

 29 םייקה גהונה םע בטיה בשייתמ רבדה .אפיסל רתוי בר לקשמ ןתיל םוקמ שי ,אפיסל אשירה

 30  ל ש יתיישעתה רש קההמ תבייחתמ ףא וזכ ת ונשרפ .ירנג םכסה תויהל  ר ומאש  םכסהה תילכתו

 31 ( םימוד טרופס יפנעו) לגרודכה ףנעבו ללכב טרופסה םוחתב תויורשקתהה תוידוחיימו םכסהה

 32  .טרפב

 33 תוביסנ רואיתמ םג הלוע ,ןידכ תמדקומ העדוהב םכסהה םייסל דצ לכל רשפאל הנווכ רדעה .38

 34 : תודחאתהה םעטמ  ןועיטה תמלשהב יונישה

 35 
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 1ין ים משפטיים בבתי הדכם המאמנים הגיע בעקבות מספר הליכשינוי הס

 2מועדון הכדורגל מכבי הרצליה נ.  33002-05-18יה ע"ע ם הן בהולעבודה, כשהאחר

 3רגב וולק, שם היה מדובר על מחלוקת שבין שחקן לקבוצתו, אשר ההתקשרות 

 4בינהם היתה באמצעות הסכם השחקנים שמפרסמת ההתאחדות ושמהווה נספח 

 5 ן הבקרה.לתקנו

 6יא לא האהליכים המשפטיים, אחדות לא היתה צד לבעניין וולק ודומיו, ההת

 7ית הדין להצטרף כ"צד נוסף" ובכך לסייע לבית הדין בבואו ידי ב-התבקשה על

 8 להכריע.

 9עם קבלת פסקי הדין השונים, כמו גם, ובעיקר, לאור אמירות בית הדין הארצי 

 10דות שיש להקדים תרופה למכה ולבצע )אף שהיו לא לפרוטוקול(,  הוחלט בהתאח

 11סיקה ם ברוח הדין והפ מניוהמא ית להסכמי השחקניםבחינה מחודשת ועדכנ

 12העדכנית )להשלמת התמונה והסר ספק, יצויין כי בעניין וולק חזרה בה  

 13 המערערת )הקבוצה( בסופו של דבר מהערעור(. 

 14אשר  כך למעשה החל הליך בחינה מחודשת של הסכמי השחקנים והמאמנים,

 15 י העבודה. בוצע בהובלת מומחה לתחום דינ

 16מאמנים, לא פורט מדוע שונה סעיף סכמי השחקנים והי השינו אור עצם קרות הליךמעבר לתי

 17התאמת ההסכם לדין ולפסיקה העדכניים  רדגב וניה שינוי הסעיף)ב( להסכמים אלה, ובמה 10

 18טפח וכיסוי טפחיים בכל  כפי שכתבתי לעיל: גילוי ;בנושא סיום מוקדם של תקופת ההסכם

 19לא   .הז בתיקוןמה קיוו להשיג וב( )10ף נו: מדוע תוקן סעי גיה הספציפית שבפניהקשור לסו

 20אם ואיזו בעיה עורר הנוסח הקודם ומה היתה הכוונה בשינוי הנוסח לנוסחו דהיום.   טרופמ

 21לא הובהר האם כוונת ההתאחדות בתיקון הסעיף היתה לאפשר לקבוצות מצד אחד   ,ממילא

 22הלך  מועד במ בהודעה מוקדמת בכלקצר ההסכמים בינהם שחקנים ומאמנים מהצד השני, לול

 23 ה מוקדמת שבחלק נכבד מהמקרים הינה בת ימים אחדים. העונה, הודע

 24המדובר בשינוי מהותי ודרמתי מאוד בתנאי ההתקשרות בין קבוצות ובין מאמנים ושחקנים 

 25בדי  לא נימוקים כלוכלאחר יד  השענ אל  הזכ יוניש ;שקשה להפריז בחשיבותו ומשמעותו

 26אמרים במפורש בתגובתה דברים היו נם שה, מן הסתתה כוונת ההתאחדותהי וז ול .משקל

 27והתקדימי הזה. שתיקת היועץ  ובעיקר היו מפורטים הטעמים העומדים בבסיס השינוי המז'ורי

 28  ה מ כו המכ תחא לעו ה שגוהש הבוגתב – ן עטנה י ונישה תביס קמנל מ ותוקמחתהו המשפטי

 29  הנקסמל הליבומו  המצע דעב תרבדמ – הב וגתה "המלשוה"ו תיפיצפ ס הלאש הלאשנש רחאל

 30   קון ואישור התיקון.מי שעמד מאחורי ניסוח התישלא לכך התכוון 

 31  ףנעב םיקסועה ב ר קבההתאחדות לא פירסמה כי  תודחאתהה תונעט ל  ותבוגתהמאמן טוען ב .39

 32ויתר על תגובה   היועץ המשפטי ,רומאכ ;םי נקחשהו םינמאמה ימכסה ב הכרעשאת דבר השינוי 

 33  ף ס ונ ךבדנ םושמ  ךכב ש י .והשלכ םוסרפ ה שענ אל ן כאה כי ש לצאת מהנחכך שי לטענה זו,

 34ההתאחדות לכדורגל לא ראתה בשינוי הסכמי המאמנים כי  הנעטה תלבקק את מחזה

 35  ם י נמאמה ןיבל ת וצובקה ןיבש םיסחיב והשחקנים ככאלה שמשנים את כללי המשחק

 36 ם ינקחש תוררחתשהב רושקה לכב טרפבו ,ףנעב שממ לש סואכ רוציל םילולעו םינקחשהו

 37 . םהלש "ןקחשה יסיטרכ" ב תוקיזחמה תוצובקהמ
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 1 , יטפשמה םוחתב החמומ לש תעד תווח רדגב הניה תודחאתהה תדמע יכ תנעוט הצובקה .40

 2 תווח תאבומ אל יטפשמ בטומ ינפב :תקיי דמ הנניא הצובקהש המוד  .הצמאל שי ללכ ךרדבש

 3  ת ווח רדגב הנניא תודחאתהה תדמע ךכיפל  .רז ןיד תחכוהב רבודמ םא אלא ,תיטפשמ תעד

 4 תדמעל יכ ןבומ .ה חמומ תעד תווח יבגל םי גהונה םיללכה תא הילע ליחהל ןיאו החמומ תעד

 5 ןוחבל וילע אלא ,וז הדמע ץמאל בייוחמ ונניא תוררובל דסומה ךא ,בר לקשמ תודחאתהה

 6  ו ב  קהבומה הרקמ ה אל ה ז ,ליעל יתארהש יפכ . התונוכנב ענכתשהלו ה בש םיל נויצרה תא בטיה

 7 ת וררובל דסומה יכ רוכזל םג שי .תודחאתהה לש תוקמונמ-יתלבה תודמעל בר לקשמ תתל שי

 8  ם יניינעב ןדה "ילל כ" ב טומ תניחבב הנניאו לגרודכה  ףנע ינידב החמתמ ה ה אכרע הווהמ רושיגו

 9     .םינושו םיבר םימוחתמ

 10  ת ק סעה םוחתב ינ כפהמ הכ יוניש תכירע תו ריבס :םינקחשה םכסהב  עובקה רדסהה תכלשה .41

 11 ימכסה יבגל (ינ וציק תוריבס רסוח ידכל דע) יתועמשמ ןפואב ה נטק םינקחשו םינמאמ

 12 ת ולחה תוירוטלוגרה תולבגמה רואל ,תאז .םינמאמה םכסה יבגל רשאמ תאש רתיב ,םינקחשה

 13  ר ב דהש םוצעה ןו רתיה רואלו ,אסיג דחמ , ןמאממ לידבהל – הנועה ךלהמב ןקחש תרבעה לע

 14 תונשרפל םוקמ שיו ןכתי ,ךכיפל .תע לכב ןימז הרומת אלל רורחש ף יעס תומדב ,ןקחשל ןתונ

 15  . ם ינקחשה םכסה בש ונו שלב ההזה וליבקמ  רש אמ םינמאמה םכסה ל (ב)10 ף יעס לש הנוש

 16 : השיגהש הבוגתה  תמלשהמ הלועכ ,ךכ תרבו ס תודחאתהה ףאש המוד

 17 בין התפקידים. של שחקנים ומאמנים אינן זהות והן נובעות מהשוני זכויותיהם 

 18מתוך הסכם  ום מצויה בפנינו מחלוקת בין מאמן לקבוצה, היינו מחלוקתכי

 19 מאמנים. 

 20היא  סכם השחקניםהסעיף הזהה שבמכאן שהשאלה בדבר ההשלכה על ה

 21 פט בישראל שלא שאלה תאורטית בלבד, והרי ידוע כי הפרקטיקה בשיטת המש

 22 דנים בשאלות תיאורטיות.

 23  ( ב)11 ףיעס תונשר פ ן יבל םינמאמה םכסהב  (ב)10 ף יעס תונשרפ ןיב ד ירפהל ןתינש רובס ינניא .42

 24  ת ורשפאל רשאב  ןקחש ןיבל ןמאמ ןיב םי יתועמשמ םילדבה ינש שי  ,ןכא ;םינקחשה םכסהב

 25 ת רחא הצובקל רובעל לכוי ןקחשש ידכ ,דחאה :הנועה ךלהמב תרחא הצובקב דובעל רובעל

 26 . תורבעה תפוקתב קר ירשפא רבעמה ,ינשהו  הרבעה יכמסמ לע םותחת ותצובקש ךירצ אוה

 27 ת ועצמאב תאזו ,ןמאמ ינפב תודמועה תויורשפאל האוושה-רב אוהש ירה ,ןושארה לדבהל רשא

 28  ת וררובל דסומה)  הפקות אולמב תדמוע הי נשה ה לבגמה .רושיגו תורר ובל ד סומל ןקחשה תיינפ

 29  ר ו בס ינניא ,תאז  םע ד חי .( דואמ תוגירח ת וביסנב רבו דמה ךא ,הפוק תה ךיראה ל לוכי רושיגו

 30 : טרפאו ,ףכה תוטה ל ךירצש אוה הז לדבהש

 31 , ם ינקחש הו םינמאמה ימכסהל ה הז תוסחייתה תמייק ה רקבה ןונקת ךרוא לכל .42.1

 32 ם ינמאמה  י מכסה ת ומדל ןתינ . תויורשקת הה יתש יבגל םיהז ם ירדסה םיעבקנו

 33 ם י לדבההשכ (ןונקתה תוארוה) ההז יטנג ןעטמ םיאשונה ,םיהז םימואתל םינקחשהו

 34 , ו לוכ םכס הה יבגל ןוכנ רבדה .דבל ב יטמסוק ךפונ ילעבו רת ויב םינטק םניה םהיניב

 35 19/20 תנ וע ברע ףלחוה (ב)10 ףיעס לש הקודםהנוסח הזהה  :(ב)10 ףיעס יבגל יאדוובו

 36 אל – וז ה יגוסב המלשה השקבתהש ףא – תודחאתהה תבוג תב .נוסח הזהה הנוכחיב
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 1דבר ההשלכה על שהשאלה ב" רבס  יטפשמה ץעויה :ךכ םע דדומתהל ןויסנ לכ השענ

 2   : "אוה ךו פהנ"ש המוד ."הסעיף הזהה שבהסכם השחקנים היא שאלה תאורטית בלבד

 3צריכים להיות טעמים כבדי משקל כדי לפרש את ההסדר לגבי סיום מוקדם הקבוע 

 4 . םעט לדב ולו ןעטנ אל ם אחד באופן שונה מההסדר שבהסכם האחר;בהסכ

 5 ל כ  התשע נ אל יכ הלוע יטפשמה ץ עויה תבוגתב םימכסהה י נש יוניש ךילהת רואיתמ .42.2

 6 ך רוצה ,ראותמש יפכ .םימכסהה ינש ןוקיתו םימכסהה ינש יונישב ךרוצה ןיב הנחבה

 7 ז א ו ,(קלוו בגר ןקחשה ןיינע) םינקחשה םכסה ןודנ וב םוקמ אקווד הלע יונישב

 8ית ולבצע בחינה מחודשת ועדכנהוחלט בהתאחדות שיש להקדים תרופה למכה "

 9שת של הליך בחינה מחוד כך למעשה החל[ו] ...... םהסכמי השחקנים והמאמניל

 10 ם ינמאמה םכסהב (ב)10 ףיעס יוניש רוקמ םאש ןאכמ ;"הסכמי השחקנים והמאמנים

 11  ן ת ינש י אדו ז א ,חסו נ ותואב יוני שהו ,םינק חשה םכסה חס ונמ הלעש ך רוצב ורוקמ

 12 .םינמאמה םכ סה תונשרפ לע םינקחשה  םכסה תונשרפמ ךילשהל

 13 א לש הצובקה םע ותורשקתה קיספהל ץלאי וא ררחתשהל שקבי ןקחש וב הרקמ .42.3

 14 י נפל ןקחש תקסעה םייסל ןתינ ןהב תופולחה יתשמ דחא קר וניה תורבעה תפוקתב

 15 ת ו עמשמ  דבלב דחא דצ תעד לע ןקחש םכסה רוציקל הינ שה הפולחב ;הנועה םות

 16 . ןמאמ-הצובק םכסהב  הזכ יטפשמ טקאל המוד

 17  ף י עס תונשרפ לע םינקחשה ם כסהל (ב)11 ף יעס ת ונשרפמ קיסהל שי  יכ ה לוע ליעל רומאהמ .43

 18  י ר נג םכסה ךורעל ה שקיב ת ודחאתהה יכ תע דה לע ה לעי אלש ןוויכמ .םינ מאמה םכסהל (ב)10

 19  יזא ,תמדקומ העד וה ןתמב הנוע ךלהמב ןקח ש  ימכסה רצקל רשפא יס ו פיט ןפואבו ללככ ויפ לע

 20 .תא ז רשפאמ ונניא ,וחוסינב  ההז ףיעס ובו םינמאמל סח ייתמה ירנגה םכסהה םג

 21 

 22  ד צל רשפאמ וננ יא 19/20 תנועל םימכסהב  ו חסונב (ב )10 ףיעס יכ הנ קסמ ללכל  יתעגה ,ןכ םא .44

 23 . ןידכ תמדקומ העדוהב  ותפוקת תא רצקל םהל

 24 

 25 ט רפה לא ללכה ןמ

 26 ר טופמ וניה יכ ןמאמל העידוהו (ב)10 ףיעס תא התונשרפ לע הכמתסה הצובקה ,רומאכ .45

 27 תושעל תוכז הל הנקמ ונניא (ב)10 ףיעס ,ליעל יתעבקש יפכ .םימי השולש לש שארמ הארתהב

 28 .ןיד כ אלש ורוציקו םכסהה לש  הרפהב רבודמהש ךכ ,ןכ

 29 ף א רשא ומעטמ ןיד ךרוע י"ע םכסהה תתירכ ךלהמב גצוימ היה ןמאמה יכ תנעוט הצובקה .46

 30 לוכי אל ןמאמהש ךכ (ב)10 ףיעס יבגל ריעה אל הז ןיד ךרוע .םכסהל ופסוהש םיאנת חסינ

 31 ת ארקל יטרדנטסה םכסהב השענש יונישה לע עדי אלו הז ףיעס לש ורשפ תא ןיבה אלש ןועטל

 32  ף י עסל אשירה לש  ו פקות ל ע ליעל יתדמעש רחאל , יטנוולר ו נניא הז ן ועיטש ה מוד .19/20 תנוע

 33  ןתינ בהסכם השיטת התגמול שנקבעמ יכ ן ייוצי ךרוצה ןמ הלעמל .ול וכ ףיעסה תונשרפו (ב)10

 34 ףואילפל הסינכ ן יגב םיקנעמל יאכז ןמאמה  :קשר לעונה שלמהלהתעל כוונת הצדדים  דומלל

 35 .(הנוע ה ףוסבו הנועה ףוס תארק ל דומלל ןתינ םהילע) עליה לליגת העל ןיגבו ןוילעה
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 1 ינפל ןידכ אלש דיבעמה ידי לע קספוה רשא הבוצק הפוקתל םכסהב רבודמהש הדבועה רואל .47

 2 הצובקה לע ,ךכל םאתהב .םכסהה תפוקת םותל דע ורכש אולמל יאכז ןמאמה ,הפוקתה םויס

 3  ל ב קל יתאצמ אל .(דגונ ןועיט רדעהב) העיב תב עבתנה םוכסב ,תוילא יצוסה תושרפהב תאשל

 4 " הדובע ילכ" תדמעה םיפקשמ הלא רשאב ,קלדה תואצוהו בכרה תקזחא יבגל ויתונעט תא

 5 .הלא םימוכסב תאשל הצובקה בייחל ןיא ,םיקחשמלו םינומיאל עיגהל קקזנ אלשמו ,ותושרל

 6  ף א – הנועה םותל  דע ר כשה אולמ קספנש ך כב ב שחתהב :םיינוממ אל  ם יקזנ ןיגב יוציפל רשא

 7 יוציפ קוספל שיש רובס ינניא ,(וחור תרומל יכ םא) וז הנועמ דבכנ דואמ קלח דבע אל ןמאמהש

 8  א ל  קזנל תיתייאר  תיתשת ה חנוה אל ,תוחכ והב ןויד ל הנתה אלש ןוו י כמ יכ ן ייוצי .ףסונב הזכ

 9 .ינוממ

 10 ר יהבא .תוררובה קספ תרגסמב ןהב יתנד אלש תופסונ תונעט ונעט םידדצה יכ ןייצא םויס ינפל .48

 11  ל קשמ יתאצמ אל  ןתרתיבו י תערכה רואל ת ויטנוולר א לל וכפה ןקלח  : הלא תו נעט יתלקש יכ

 12 . הז תוררוב קספ  תכראה קידצמש ישממ

 13 .ויתואצוהב  אשי דצ לכ ,ךילהה תואצ ות רואלו ןיינעה תוביסנב .49

 14 

 15 י ביטרפואה קלחה

 16  ת ושרפה ןיגב ח" ש 528,73 ל סך ש ןכו רכשכ  וטורב ש"ח  220,002 הקבוצה תשלם למאמן סך של .50

 17ועד לתשלום   1.2.20מדה וריבית כדין החל מיום הצ הפרשי ואשי םי מוכסה ינש .תוילאיצוס

 18 .20.6.20 םויל דע  ומלושי םימוכסה בפועל.

 19למאמן ותמציא   ם ים האמורימם הסכולומי החובה החלים בגין תשלואת כל תש  הכנהקבוצה ת

 20 מאמן את כל המסמכים המעידים על כך. ל

 21 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם כדלקמן:  8,000בסך של  חת הבוררשכר טר .51

 22 ישולם מהפיקדון.  מש"ח בתוספת מע" 750ל סך ש -

 23 –והמאמן ישא בסכום זה  ל ידי הקבוצה. היהישולם עפת מע"מ ש"ח בתוס 7,250סך של  -

 24, שאם לא כן ישא  20.6.20ם ששילם עד ליום תשיב לו הקבוצה את הסכו -כולו או חלקו 

 25 בוררות זה ועד לתשלום בפועל. -הצמדה וריבית כדין החל ממועד פסק הפרשי

 26 

 27 . 26.5.20 ,םויה ןתינ  

 28 

 29 "דעמיאל, עותגר                                                                          

 30 יו"ר המוסד לבוררות וגישור ,בורר       

 31 


