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 -נגד  -

 
              :משיבהה

 חלטה ה
 

, ובו קיבלתי את עיקר תביעת  ניתן על ידי פסק בורר בהליך שבנדון  2021בספטמבר    19  ביום .1
המשיבה    –על אכיפת ההסכם בינו לבין הנתבעת    , בין היתר,יכאן והוריתהמבקש    –  תובע ה

ת זאוכל    –נו  רחת עורכי די ם פיצויים ועל נשיאה בהוצאות המבקש ובשכר ט, על תשלוכאן
 .ן הפסקיום ממועד מת  30תוך 

הג .2 זו  תקופה  חלוף  המבקש  לאחר  להיש  קיום  סנקטלת  בקשה  אי  עקב  המשיב  על  ציות 
 גישור.ן המוסד לבוררות ו וא לתקנ8בהתאם להוראות תקנות  וזאת  –הוראות הפסק 

מ .3 כי  השיב  פסק  השהמשיב  לביטול  בקשה  לעבודה  הדין  לבית  הבקשה  גיש  נשוא  הבורר 
חלו אינו  הפסק  כי  הוא  מובן  אך  ולשבפני  סופי  ו/או  איןט  המשיב    כן  על  להטיל  מקום 

 קב אי קיומו.לשהן עסנקציות כ

בית הדין  ת הביטול לדע על בקשיר המן בו נמסעוררו מחלוקות באשר לאופן הצדדים התבי .4
י יוצא מנקודת  ואנ  ייחס משקל לענין זהכון לאולם לא מצאתי לנולדיות ההודעה,  לעבודה  

  ן על בקשה לביטול פסק הבורר שניתה  וכיאות לבקשה וכי  דהמשיב השיב במוע  נחה לפיהה
 . )במועד( האכן הוגש ידי

 ובע: א לתקנון המוסד לבוררות ולגישור ק8עיף ס .5
 : סמכויות נוספות בגין אי תשלום במועד לשחקנים ולקבוצות -אי תשלום במועד  .א8"

  של קבוצה, קבוצה חייבת למלא את התחייבויותיה   ההסכמיותמבלי לגרוע מכלל חובותיה   (א)
מ כלפי שחקנים,  כושר, מאמן )אמנים  הכספיות  מאמן  עוזרי מאמן,  צוות האימון;    לרבות 

  בהתאם לתנאים הקבועים בהסכמים שהיא חתומה עליהםוכלפי קבוצות אחרות  (  שוערים
אחרות   קבוצות  ועם  להעסקתם  נלווים  ותנאים  להעסקתם  בנוגע  ומאמנים  שחקנים  עם 

 . להעברת או השאלת שחקנים בנוגע

 ללא ימים    30בתשלום המתחייב למשך פרק זמן העולה על  ככל שיימצא שקבוצה מאחרת   (ב)
  לעיכוב בתשלום, יכול ויוטלו על הקבוצה הסנקציות המפורטות בסעיף  בסיס חוזי לכאורי

 . להלן )ד(א. 8

 ,שחקן)תנאי לקביעה כי מועדון מעכב או עיכב תשלום במובן סעיף זה בתקנון הוא שהנושה   ( ג)
 ה החייבת דרישת תשלום בכתב שבה יינתן לקבוצה ישלחו לקבוצ  ( מאמן או קבוצה אחרת

 . ימים לפחות לקיים את התחייבותה על פי ההסכם 10המעכבת תשלום פרק זמן של 

בסעיף   (ד) כאמור  התראה,  מכתב  משלוח  שבעקבות  למוסד   )ג(א.8ככל  תביעה  ותוגש   לעיל, 
לסמכויות  שבנוסף  הרי  שעוכב,  לתשלום  נוגע  היתר,  בין  שעניינה,  בידי   לבוררות    הנתונות 
רשאי   יהיה  הבורר  זה,  בתקנון  אחרים  סעיפים  פי  ועל  דין  פי  על  פסק הבורר   במסגרת 

 :  להטיל על קבוצה שנמצא שהיא עיכבה תשלום את הסנקציות שלהלן הבוררות

 .התראה .1
  .(שישולם לזכות ההתאחדות כדרך בה משולמים קנסות)יצום כספי ע .2

שחקנים   .3 רישום  של  פעולות  השאלות  מניעת  או  בהעברות  בין  בקבוצה,  חדשים 
ובין בהעברות או השאלות בינלאומיות, למשך חלון רישום אחד מלא או שני    מקומיות

 . רישום מלאים עוקבים חלונות

בסעיף   .4 המפורטות  הבורר (  ד)הסנקציות  שיקבע  דחוי  במועד  לתוקף  שייכנסו  יכול 
מ   הבוררות  בפסק אותו  עד  ישולם  לא  שיפסק  הסכום  לקבוע  אם  הבורר  ויכול  ועד, 

תשלום    שהסנקציות אי  או  לתשלום  קשר  וללא  התניה  כל  ללא  לתוקף  ויכנסו  יחולו 
  .ידו הסכום שנפסק על

 .לעיל או חלק מהן, יכול שיוטלו על קבוצה במצטבר (ד) א8הסנקציות המפורטות בסעיף  ( ה)

בין שנדון בפני בורר במסגרת הליך אחד   (ו) ונשנה בבצוע תשלומים,  עיכוב חוזר  במקרה של 
ייחשב    ובין אחר,  הליך  במסגרת  הבורר  לידיעת  הובא  אולם  אחד  בהליך  כממצא  שנקבע 

  ( ד )  א8לנסיבות מחמירות העלולות להוביל להטלת סנקציה מבין הסנקציות שבסעיף    הדבר
 . לעיל
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תנהל   (ז) פסק  ההתאחדות  של  זה  וחלק  כאמור  קבוצות  על  שהוטלו  הסנקציות  של  רישום 
יהיה גלוי ופומבי, אף אם הצדדים להסכם הבוררות לא נתנו את הסכמתם לפרסום    הבורר

 .הבורר פסק

פי סעיף   ( ח) על  יעמוד בתוקפו למשך  3  )ד(  א8הסנקציה  על תנאי כשהתנאי  ותוטל  יכול   לעיל 
לשנתי חודשים  ששה  שבין  זמן  אשרפרק  הנסיבות  את  הבורר  יפרט  כזה  ובמקרה    ים 

  בהתקיימן יופעל התנאי והסנקציה תיכנס לתוקף. ככל שבמהלך תוקפה של תקופת התנאי 
 לעיל, ההתניה )א(    א 8הקבוצה תבצע הפרה נוספת של חובתה לשלם במועד, כאמור בסעיף  

בנוסף   לתוקף מידי  והסנקציה שהוטלה תיכנס  לאלתר  בחפיפה    –תבוטל    לסנקציה   –ולא 
 . שתוטל על הקבוצה בגין ההפרה הנוספת

אי   (ט) בגין  לפסוק  רשאי  שהבורר  אחר  סעד  מכל  לגרוע  ולא  להוסיף  נועדו  זה  סעיף  הוראות 
 וכן מכל כל סעד אחר ומכל עונש הקבוע בתקנונישל הקבוצה    החוזיותההתחייבויות    קיום

 צוי בסמכות של בית הדין ההתאחדות לכדורגל בגין אי תשלום או אי קיום פסק בורר המ
במסגרת   המשמעתי הגנה  טענת  תהווה  לא  זה  סעיף  פי  על  הקבוצה  על  סנקציות  להטלת 

משמעתי ולא תהווה עילה להפחתה או הקלה של ענישה משמעתית בגין אי קיום פסק    הליך
 ז.(א. –הדגשות הוספו ) ".בורר

יעוניהם  ולא הרחיבו בט   של סעיף זה להפעלתו  ציגו תקדימים כלשהם  ני לא הדדים שבפהצ .6
לעיל. לאמור  אי  מעבר  אלפיכך  לי  להכלן  על א  זו  בבקשה  הבנת  ריע  הוראות  בסיס  את  י 

מ  ואת  בטרתוהסעיף  על  גם  כמו  המס,  הסיס  החוקית/דיונית  בוררויות  גרת  על  חלה 
 גישור.במסגרת המוסד לבוררות ו

 : ובען המוסד לבוררות וגישור ק תקנול  8סעיף  .7
וכלליו שבתוספת לחוק יחולו על הבוררות והבורר יפסוק   1968 -הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח"

ההתאחדות ונספחיהם, וכל מסמך הנערך על פיהם. על אף האמור לעיל,   על פי הוראות תקנוני
  ".אינו מוסדר בתקנונים כאמור, יפסוק הבורר על פי הדין המהותי במקום בו הנושא

 :הינה כילי כל בדין הההלכה המושרשת   .8
לו " אין  מכסאו,  קם  הבורר  או  המשפט  ובית  בוררות,  פסק  או  דין  פסק  משניתן  כי  הוא  כלל 

  , צבי ינקוביץם(  -)י )ה"פ    ."סמכות לשנות דבר ממה שנפסק, למעט תיקון טעות במסגרת הדין
 ורסם בנבו(.)פ , ואח' זהבה גרינמן ' נ ואח' 

 י:כנפסק  כך .9
נושא  " על  שיפוט  סמכות  בידיו  ומחזיק  ממשיך  שיפוט  סמכות  בעל  שגוף  היא,  ברורה  תורה 

התלוי ועומד לפניו, והוא עד אם נסתיים ההליך. יהא אשר יהא נושא הדיון, התמשכותה של 
ערכאת    -סמכות השיפוט נגזרת מן ההליך שבו מדובר, ובדרכו של ההליך. הליך שטרם נסתיים  

הליך שנסתיים   ואילו  לו,  ולהידרש  להמשיך  בסמכות  מחזיקה  שיפוט   -שיפוט  ערכאת  אותה 
והמבקש להידרש שוב לשיפוטה של אותה ערכאה functus officio,יא  סיימה את מלאכתה, ה

 " חייב לפתוח בהליך חדש...
משסיים בית משפט או בית דין לדון בעניין פלוני ופסק את פסוק, שאלת פירושו של ואולם, "

 " הפסק אינה עוד נתונה לסמכותו אך באשר הוא שנתן את הפסק
. וכן  613,  607,  591(  4)פ"ד מח  לוי נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים  6103/93"ץ  בג)

 (.488( 2)2002על -תק בינרט נ' מויאל 9290/01רע"א  ראו: 
 

 ת: , וקובעת ההלכה לענין זהאמת ה, מסכלנגי, בספרו ' אוטפרופ .10
הו יע את סמכותו והריקן הפסק מפתבין הצדדים. מ  בסכסוךהכרעה    ןהבורר מתמנה לשם מת"

functus officio  הפסק עד   כוב ביצועסמכות להורות על עי. לכן גם אין לו  ךבכל הנוגע לסכסו
לבי בעתירה  החלטה  פרט  כות  סמ  –המ"ש  למתן  הבורר.  של  ולא  עצמו  ביהמ"ש  של  היא  זו 
 -המ"ש פסק עם הנחיות של ביופרט למקרים בהם יוחזר לו הבחוק  לאותם שינויים המצויינים  

, מהדורה דין ונוהל  –בוררות  ס' אוטולנגי  )  להוסיף, לשנות או לתקן בו דבר."אין לו סמכות  
 (. 493-494רביעית כרך א', 

 
תשכ"חאכן,   .11 הבוררות,  הבוררות)"  1968-חוק  רשימה  "(חוק  בהם    קובע  מקרים  ניתן  של 

לשנותוהל או  לתקנו  בורר,  פסק  על  רשימוסיף  אולם  זו  .  רשימה  ומוגבלת  היא  סגורה  ה 
 לחוק הבוררות קובע: 22ר. סעיף ביות

הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון -דין ולאחר שניתנה לבעלי-הבורר רשאי, על פי פניית בעל)א(  "
 :טענותיהם, לתקן או להשלים את פסק הבוררות, אם היה לקוי באחד מאלה

בתיא1)) טעות  השמטה,  קולמוס,  פליטת  סופר,  טעות  בפסק  בתאריך, נפלה  נכס,  או  אדם  ור 
 ;במספר, בחישוב וכיוצא באלה

 ;הפסק לקוי בענין שאינו נוגע לגוף הסכסוך(2)
 אין בפסק הוראה בדבר תשלום ריבית(3)
 .דין-אין בפסק הוראה בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכר טרחת עורך( 4)

http://www.nevo.co.il/case/17928724
http://www.nevo.co.il/case/6149593
http://www.nevo.co.il/case/6149593
http://www.nevo.co.il/case/6149593
https://www.google.com/search?q=חוק+הבוררות,+תשכ%22ח-1968
https://www.google.com/search?q=חוק+הבוררות,+תשכ%22ח-1968
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)א() (ב) לפי סעיף קטן  לפניה  ייזקק הבורר  )3לא  לפ4( או  יום מיום ( שהובאה  ניו כעבור שלושים 
מתן פסק הבוררות, אם ניתן בפני הפונה, או מהיום שנמסר לפונה העתק הפסק, אם ניתן שלא  

 .בפניו
לבעלי ( ג) שנמסרה  מהיום  יום  שלושים  תוך  זה  סעיף  לפי  בפניה  יחליט  האחרים -הבורר  הדין 

 .הודעה עליה
)א() (ד) קטן  בסעיף  כאמור  )1ליקויים  או  בית2(  רשאי  בבקשה   (  דיון  כדי  תוך  לתקנם  המשפט 

לאישור הפסק או לביטולו, אף אם לא היתה פניה לבורר או שהיתה פניה והבורר לא החליט  
 " .בה

לאחר    בה, , כאמור  רשימה סגורה זו )וממילא הוגשה  של  הדרהמבקש אינה באה בג  בקשת .12
 סק הבורר(. פממועד מתן ום חלוף שלושים י

את .13 סעיף    בחנתי  אם  כשלעצמ 8השאלה  הוא  וא,  המת ,  מיוחד"  לבורר  "דין  או  ש ליר  מר 
כי כך הומצאתי  ולא    –פסק  להחיות את סמכותו לאחר מתן ה  א. מלשון  כל בסיס לטענה 

עולה ב  הסעיף  עניינו  להטיל  כי  הבורר  על  סנסמכות  חובותהקציות  בהסכם שמקורן    פרת 
בגין   –  גרת פסק הבוררבמס  ושיוטל   יכולש  סנקציותהמדובר בוכי    –ובדיני החוזים הכללים  

ההליךלשקדמו  הפרות   ר  .פתיחת  )א(פס:  איההא  הנ -קאות  לסעיף  מ)ד(  על  "ל  דברות 
 סריט הבא:תה

 ; יום  30 –ותר מ למשך י י חוזהעיכוב תשלום המגיע על פ •

 ;לענין זה  משלוח התראה בכתב •

שעניינו • הליך  לטענ   פתיחת  בנוסף  או  בלעדי,  תשלום  )באופן  בעיכוב  אחרות(  ות 
 . רכאמו

אחרות:   .14 סעיף  במילים  של  ב8עניינו  הוא  הוראותא  למתן  הבורר  סמכויות  צוויהרחבת  ם  , 
נתבמסוסעדים   ובו  בפניו  שנפתח  הליך  כאמורהוראותקשו  בגרת  וסעדים  צווים  לגבי   , 

( רשאי 4)א )ד(  8י לפי סעיף  )עם זאת, יצויין, כ   ההליךיחת  קדמו למועד פתהפרות חוזיות ש
  וע עתידי, או באי קרות, אירבקרות  סנקציותיוחלו    כי  ,לקבוע, במסגרת פסק הבורר  ררהבו

הסעד המבוולא    – כאן(זה  הסבלש אין    .קש  לכך  ון  בסיס  כל  הצדקה עיף  גם  אין  )וכאמור 
לכ הוא ך(  עניינית  עצמו  לעצמ   שהבורר  מכסשיקנה  שקם  לאחר  סמכות,  את    ועב תל"  או, ו 

התוב   עלבונו" עלבון  קויים  ע()ואת  לא  שפסקו  כך  עניעל  אחרות  .  לערכאות  מסור  זה  ין 
)ט(  8)וסעיף   ומכל עונש  א כדי לגרוע  8אין בסעיף  "  ורשות כיקובע מפ א  מכל כל סעד אחר 

צוי בסמכות  ההתאחדות לכדורגל בגין אי תשלום או אי קיום פסק בורר המ  הקבוע בתקנוני 
ת הדין  ע לשיקול דעתו של ביגדעה בכל הנו  חווהני מאי   –ן  ובוכמ  ."המשמעתי  של בית הדין

 במקרים מעין אלה(.המשמעתי 
כוב  נושאי עי  מם של, מקול(עי ל  10סעיף  ראו  )וטולנגי  בספרה של פרופ' א כאמור  זאת ועוד,   .15

הינו בפני הערכאה שתדון    רר(  לתקופה שלאחר מתן פסק הבו  מתייחסים  שמטבעם)צוע  הבי
 בפני הבורר.ולא   –שות לביטול פסק הבורר או אישורו בבק

)זולת בחריגים    לשנותו או להוסיף עליו  עודמוסמך    הבורר, אין  בורר משניתן פסק    -וף דברס .16
וד של  סו הדין הכללי, אלו מוסכמות היזה   –  ת(בחוק הבוררוהספורים המותרים במפורש  

ואין  השיטה ה8בסעיף  ,  אמירה  כל  לבורר  א  ולאכוף את  סמכות לשממקנה  סמכותו  ר את 
 שה נדחית. אי לכך, הבקפסקו שלו. 

)ככל הידוע לח"מ  בקשההעובדה שמדובר בנוכח   .17 נוכח הקב(ראשונה מסוגה  יעות שבפסק  , 
ן, לא מצאתי לנכון לחייב את המבקש  יעוני הצדדים כא ם של טוכח היקפם המצומצנו  הבורר

כר טרחת הבורר בגין בקשה המבקש יישא בשם זאת,  משיב בגין בקשה זו. ערחת הבשכר ט
 "מ כדין. מעבתוספת  ₪ 2,500זו, בסך 
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