
 91/18-44תיק בוררות                 ההתאחדות לכדורגל בישראל
 בפני                    
               

  
  התובע: 
  

 - נגד  -
 

  הנתבעת:
 
 
 
 

 פסק בורר
 

 מבוא
 

 – עניינו של הליך זה, כמו של הליכים רבים לפניו, במערכת יחסים בין שחקן לקבוצה   .1
מערכת יחסים שנעכרה )ונתכערה( זמן לא רב )חודשים ספורים( לאחר שנוצרה, כאשר 

השחקן חורגות מטענות כספיות גרידא ומעוררות שאלות   –במקרה זה טענות התובע  
להתנהלותה של קבוצה אשר הגיעה אשר  וב  לזכותו של שחקן להתאמן  נכבדות באשר

 לכלל מסקנה כי שחקן עימו התקשרה אינו מניב את התוצאות המקצועיות להן ציפתה. 
  ( ראוי לציין, כבר בפתח הדברים, כי במקרה זה הגיע התובע לנתבעת לאחר שכבר שיחק

של פיפ"א,   Status and Transfer of Players, ולפיכך, ובהתאם לתקנון  בקבוצה אחרת
מקום   )ומכל  שלישית  קבוצה  של  בשורותיה  מלשחק  מנוע  שלישית    –היה  קבוצה 

 בישראל או באירופה( באותה עונה. לנושא זה נשוב ונידרש בהמשך. 

 . בר במועדונים אירופאיים מוביליםהוא שחקן כדורגל מקצועי ששיחק בע  התובע .2
 הנתבעת הינה קבוצה מליגת העל.  .3
שתחילתה קצובה  התקשרו התובע והנתבעת בהסכם לתקופה    2017  בספטמבר  10ביום   .4

עונת    2017  בספטמבר  11ביום   בתום   2018במאי    30ביום    –   2017/2018וסיומה 
 )ברוטו(  ₪  _______לפי הסכם זה היה התובע זכאי לשכר חודשי בסך    ."(ההסכם)"

בסך   דירה  בשכר  )וכן    ₪  _________ולהשתתפות  אינו למענקים  לחודש  שעניינם 
 מתעורר כאן(.

במהלך   .5 כי  עוררים  מרץ  אין  וינותחו 2018חודש  שיתוארו  אירועים  מספר  לאחר   ,
להתייצ התובע  חדל  להלן,  ביניהם,  בהרחבה  חלוקים  הצדדים  הנתבעת.  לאימוני  ב 

היחסים  מערכת  סיום  של  המשפטיות  ולהשלכות  לכך,  לאחריות  באשר  חזיתית, 
 ביניהם, דה פאקטו. 

 
 טענות התובע  

 
התקשר עם הנתבעת, בין היתר, נוכח הבטחת נציגי הנתבעת כי ימלא "תפקיד   התובע .6

ז  לעניין  וטוען,  מוסיף  )התובע  הנתבעת  במדי  על מפתח"  החתימה  בתקופת  כי  ה, 
לעצמו קבוצה בה יוכל לקבל זמן משחק ולחזור ההסכם שב מפציעה ממושכת וביקש  

 לתיפקוד מיטבי(. 

חרף הבטחות אלו הגיע התובע, עד מהרה, לעמדה של "ברירת מחדל" ולא של שחקן   .7
 מפתח. 

)________מר .8 בנתבעת  יישק דבר במועדון( , איש מפתח  פיו  על  פי התובע  על  ואשר 
ומר  איש המפתח)" יצרו  המנהל)"  ____________________ "(  לתובע,  התנכלו   )"

סביבו אווירה עויינת, פגעו בשמו הטוב, וגרמו להפרות מהותיות של חובותיה החוזיות 
 והמקצועיות של הנתבעת כלפי התובע. 

לשיאה  נוכח מסכת   .9 חדל התובע מלהגיע למשחקי    2018במרץ  ההתנכלויות שהגיעה 
 הנתבעת ולאימוניה. 

בקבוצת   .10 אחד  משחק  שיחק  והתובע  לנתבעת, __________הואיל  להגעתו  עובר   ,
בידיעת הנתבעת, היה התובע מנוע מלשחק בקבוצות אחרות באותה  עובדה שהיתה 

 עונה, דבר שהחריף את הפגיעה בו. 



קיפוח יכולתו של התובע להתאמן ולשחק נפגעה הקריירה עקב ההשפלה הפומביות ו .11
הלאומית,  בליגה  קבוצה  עם  ולהתקשר  להתפשר  נאלץ  והוא  התובע  של  המקצועית 

 בשכר נמוך משמעותית משכרו לפי ההסכם. 
 בין היתר, מציין התובע בכתב התביעה את המקרים הבאים: .12

, נציג  ___________בין מר    WhatsApp, במסגרת תכתובת  2017בדצמבר    11ביום   .א
 Do not let someone who is looking for you:  _____הנתבעת, לתובע, כתב לו  

to find you. 

בעת שהתובע הגיע לאימון, לא נמסרו לו בגדי אימון ונאמר לו    ,2018בינואר    4ביום   .ב
לו בגדים כאמור. לאחר מספר דקות    איש המפתח כי   הורה מפורשות שלא לתת 

ניתנו לו אמנם בגדי אימון, אך נציגי הנתבעת הורו לו לרוץ לבדו סביב המגרש, בעת  
 שחבריו לקבוצה קיימו אימון סדיר. 

זו )אי מתן בגדי אימון( נשנתה גם במקרה נוסף, אז הצטדק נציג הקבוצה  התנהלות   .ג
 )אם יינתנו בגדי אימון לתובע(. will kill me____ ואמר כי : 

ל______ביום   .ד הנתבעת  בין  ליגה  משחק  בתום  התובע  ____________,  ביקש   ,
)שלא נמנה עם סגל הנתבעת באותו משחק( להיכנס לחדר ההלבשה של הנתבעת  

בו   השתלח  לשם  ובדרכו  לקבוצה,  חבריו  את  המפתחולברך  רמות    איש  בצעקות 
 ואמר לו: 

 _______"אני נותן לך את המלה שלי שאתה בחיים לא תשחק  
אות  – רוצים  לא  אנחנו  הביתה,  עוף  יאללה  גמרת...  ך  אתה 

 , למה אתה נשאר בישראל."  _________לפה...תחזור  
מר   התובע,  שהיה  _________)לטענת  עת,    _________,  אותה  הנתבעת  של 

בראיון עיתונאי    איש המפתח של  התנהגותו  הרחיק את התובע מהמקום וגינה את  
 שנתן מיד לאחר מכן(. 

זומן התובע לדיון משמעתי בפני ועדת משמעת שהתכנסה ביום    2018במרץ    2ביום   .ה
התובע  2018במרץ    5 לטענת  מאחרים.  ונעדר  אימונים  למספר  איחר  כי  בטענה   ,

.  (איש המפתחהמדובר באישומי שווא שהוגשו בכוונת מכוון ובהנחייה מגבוה )של  
 ₪. 6,000בתום הדיון המשמעתי הנ"ל הוטל על התובע קנס של  

לתובע .ו מר  נאמר  ידי  על  של  ________,  הראשי  מאמנה  כי  המאמנים,  אחד   ,
מר   עת,  באותה  ל  ,________הנתבעת  התובע    _________הורה  את  לאמן  לא 

הורה לצוות המקצועי של הנתבעת לא   איש המפתח ולהותירו להתאמן לבדו וכן כי
 לדבר עם התובע ולא להתייחס אליו. 

הפי .ז את  התובע  לרשות  העמידה  לא  שלה  הנתבעת  שיטפל    –זיוטרפיסט  מנת  על 
 והתובע נאלץ לשלם עבור טיפולים מכיסו.  ,ב"דורבן" ממנו סבל התובע

העסקה   .ח היתר  זר(  אזרח  לעיל  כאמור  )שהינו  התובע  עבור  הסדירה  לא  הנתבעת 
והגם שתחילה הגישה    1991-ורשיון עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים, התשנ"א

האוכלוסין לרשות  זה  לענין  לטפל    ,טפסים  להמשיך  אין  כי  לרשויות  הודיעה 
אי לכך נאלץ התובע    משום שהתובע אינו עוד חלק מקבוצת הנתבעת.  –בבקשתה  

 להסדיר נושאים אלה בעצמו ועל חשבונו. 
ההשתתפות  דמי  וכן את    2018מאי  -אפרילהנתבעת לא שילמה לתובע את משכורות   .ט

 . מאי-מרץשכר הדירה שלו לחודשים  ב
 אלו טוען התובע כי: על בסיס טענות  .13

עולה כדי הפרה יסודיות של ההסכם, של חובות תום  ונציגיה  התנהלות הנתבעת   .א
 הלב ושל חובות התובעת כקבוצה כלפיו. 

וכשחקן   .ב כעובד  התובע  של  ובמעמדו  בכבודו  פגעה  בתובע,  התעמרה  הנתבעת 
 .  פוגענית י התנהלות תעסוקתיתדוהתנהלותה זו עולה כ

המגיעים לו לפי ההסכם ולפגיעה במעמדו ובכושר    מעבר לאי תשלום הסכומים  .ג
ע גם  לתובע  נגרמה  שלו,  נפשו ההשתכרות  של    גמת  המחפיר  יחסה  עקב  מרובה 

   הנתבעת.
 

 נוכח כל אלה, תובע התובע את הסעדים הבאים:  .14

בסך .א פיצויים  בתשלום  הנתבעת  את  של    150,000  לחייב  יסודית  הפרה  עקב   ₪
  ה גמת הנפש שהסבוההסכם ו/או חוסר תום הלב בהתנהלות הנתבעת ו/או עקב ע

 ₪. 150,000בסך   –הפרה זו לתובע 



מן   .ב עקב הרחקתו  של התובע,  בקריירה  הפגיעה  בגין  בפיצוי  הנתבעת  לחייב את 
 ₪.  150,000בסך  –הנתבעת ושלילת זכותו להתאמן 

,  2018לחייב את הנתבעת לשלם לתובע את משכורתו עבור החודשים אפריל ומאי   .ג
של   כולל  בגין    ___________ בסך  שכר  תלושי  לתובע  להנפיק  וכן  ברוטו, 
 תשלומים אלה. 

של   .ד לתובע סך  לשלם  הנתבעת  עבור תשלום אשרת    -₪    9,850לחייב את  החזר 
 העבודה שמימן התובע מכיסו.

החזר עבור תשלומים ששילם    - ₪    4,200סך של    לחייב את הנתבעת לשלם לתובע .ה
 התובע עבור טיפולי פיזיוטרפיה חיצוניים. 

של   .ו סך  לתובע  לשלם  הנתבעת  את  תשלומי  15,000לחייב  עבור    השתתפות ה  ₪ 
 . 2018מאי  -שכר דירה שלא הועברו לתובע, בגין החודשים מרץ ב

שכורתו  שקיזזה ממ  ,₪  6,000לחייב את הנתבעת להשיב לתובע את הקנס בסך   .ז
משיג   ותוצאתו  תוקפו  על  ואשר  בעניינו,  שהתקיים  המשמעתי  הדיון  בעקבות 

 התובע. 

סעיף   .ח לפי  סנקציה/סנקציות  הנתבעת  על  לבוררות  8להטיל  המוסד  לתקנון  א 
 ולגישור. 

 
 נתבעת טענות ה

 
שעה  .15 חוזה,  והפרת  התעמרות  התנכלות,  של  תמונה  מאין,  יש  לייצר,  מנסה  התובע 

אירע כאן הוא התנהלות חוקית ותקינה של הנתבעת שביקשה שלאמיתו של דבר, כל ש
נמוכה, בשילוב התנהגות  יכולת מקצועית  לסיים את התקשרותה עם שחקן שהפגין 

   משמעתית בעייתית.

, קצת יותר משלושה חודשים לאחר התקשרותה עם התובע, 2017  בדצמבר  23ביום   .16
הודיעה הנתבעת לסוכנת של התובע, כי מאמן הנתבעת אינו מעוניין בתובע וכי התובע  
מתבקש לעזוב את הנתבעת. הנתבעת עמדה על כך כי התובע יעזוב את הקבוצה וישוב  

ר אותו יקבל, וכי יקבל את מלוא השכר המגיע לו עד תום העונה )בהפחתת שכ  לארצו
 אם יקבל, מהקבוצה שתקלוט אותו(. 

 –הנתבעת הקפיאה את רישומו של התובע בהתאחדות לכדורגל    2018  בינואר  4ביום   .17
סעיף   להוראות  לכדורגל  4ג'    2בהתאם  ההתאחדות  של  הרישום  בישראל    לתקנון 

 . "(ההתאחדות)"

לעיל הודיעה  משום שכאמור    – הנתבעת אכן לא הסדירה את רשיון העבודה של התובע   .18
 לתובע על סיום ההתקשרות עימו. 

התובע סירב להשלים עם רצון הנתבעת, סירב לעזוב את הקבוצה ועמד על כך שיישאר  .19
ן שפגע במרקם המקצועי והחברתי בחדר ההלבשה פ באובישראל. בה בעת פעל התובע  

 של הנתבעת ואף יצר תסיסה בקרב קהל האוהדים של הנתבעת.

הג .20 התובע  של  שנערךהתנהלותו  במשחק  לשיאה    __ ___ביום    _________נגד    יעה 
ובמהלך משחק    –, כאשר התובע הסית את קהל הנתבעת כנגד מאמנה והנהלתה  2018

בתובע.  תמיכה  קריאות  וקרא  שלטים  הניף  וההנהלה,  המאמן  את  הקהל  קילל  זה  
סה אירע מיד לאחר תום משחק זה, כאשר התובע ני איש המפתחהעימות בין התובע ל

 להגיע לחדר ההלבשה. 

 . בפרט   באסיהאו    דבר לא מנע מן התובע להשתלב בקבוצות כדורגל בדרום אמריקה .21
ניסה להקטין את נזקיו בשום שלב   הוא התעקש לשוב ולהגיע   ,אדרבא  –התובע לא 

   למגרש הנתבעת ולצלם בסתר את חבריו לקבוצה ואת עובדי המועדון.

אולם  .22 להתאמן,  לו  ואיפשרה  התובע  של  זו  התנהלותו  על  תחילה  הבליגה  הנתבעת 
משהתובע עשה ככל העולה על רוחו, התייצב רק לחלק מהאימונים, איחר להגיע לחלק 

 להעמידו לדין משמעתי. מצאה הנתבעת לנכון   ,אחר וכן הלאה

משהתובע עשה דין לעצמו וחדל לחלוטין מלהגיע לאימונים ולמשחקים חדלה הנתבעת  .23
לשלם את שכרו. עם זאת נאותה הנתבעת לשלם לו שכר זה כנגד כתב ויתור, עליו סרב 

שכר  את  הנתבעת  הפקידה  זה  מטעם  לחתום.  לבקרת -אפריל  התובע  ברשות  מאי 
 ם. תקציבי

לפי .24 התובע  )תביעות  עתק  פגיעה   300,000צויי  ובגין  נפש  עוגמת  בגין  הכל(  בסך   ₪
בקריירה הן מופרכות ומוגזמות. הנתבעת פעלה מטעמים מקצועיים גרידא ואין לראות 
בה כמי שפגעה בקריירה של התובע. איש לא מנע מן התובע להשתלב בכל קבוצה אחרת 

)ול לאומית  ליגה  יום מצא עצמו בקבוצת  נקלט באף קבוצה והעובדה שבסופו של  א 



סקירת     הא ותו לא.  –( מעידה על כישוריו המקצועיים הנוכחיים  2019/2020בעונת  
עונת   מאז  התובע  של  המקצועית  מקבוצה   2013התנהלותו  הועבר  כי  כך  על  מעידה 

לקבוצה, לא פעם במהלך העונה, ללא שהקבוצה המעבירה דרשה דמי העברה ובלא 
א מצא את מקומו גם בשורות הנתבעת, כך שאין  . התובע לשזכה לדקות משחק רבות

    מקום להטיל לפתחה של הנתבעת את האחריות להתפתחות הקריירה המקצועית שלו. 
 

   מהלך הדיון 
 

אביב, אלא שבית -התובע הגיש תחילה את תביעתו בבית הדין האיזורי לעבודה בתל .25
)כב'   בתיק ________________הדין  ההליכים  את  ועיכב  הנתבעת  לבקשת  נעתר   )

 הנ"ל, על מנת לאפשר למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל לדון בטענות הצדדים. 

. באותו דיון הצעתי לנתבעת לשלם  2018  ברבנובמ  28  –דיון מקדמי בהליך התקיים ב   .26
שכר הדירה לפי  ההשתתפות במאי ואת תשלום  -את שכרו של התובע לחודשים אפריל

החוזה. הנתבעת מצאה לנכון שלא לעשות כן, מן  הטעם שלטענתה התובע לא הקטין  
ממנו.  כנדרש  נזקו  ביום    את  התקיים  הוכחות  העידו  2019  במרץ  14דיון  זה  בדיון   .

וגב'  התובע  ,_________"( זוגו    , מטעם התובע  "(המייצגת, המיצגת של התובע ובת 
סבב הסיכומים הושלם, לאחר דחיות רבות, רק    העיד מטעם הנתבעת.  ואיש המפתח

. למרבה הצער, כתיבת פסק בורר זה ארכה יותר מן המקובל, ועל כך אני 2020בתחילת  
 מתנצל בפני הצדדים. 

 
 עובדתי דיון  

  
לעיל,   .27 עונת    אשרתהנתבעת מכאמור  כי בשלב מסויים במהלך   2017/2018בפה מלא 

על    מיצגת בשירותיו של התובע, וכי הודיעה לאינה חפצה עוד  הגיעה לכלל מסקנה כי  
)לדברי הנתבעת הציעה לשלם לתובע את מלוא שכרו עבור   2017  בדצמבר   23  -כך ב  

נעברת(. הנתבעת מאשרת גם כי    אותם יקבל מקבוצה  יתרת העונה, בהפחתת סכומים
בהתאם   –הקפיאה את רישומו של התובע בהתאחדות לכדורגל    2018בינואר    4ביום  

סעיף   ההתאחדות  4ג'  2להוראות  של  הרישום  הרישום)"  לתקנון  זאת   ."(תקנון  עם 
למשמעות המשפטית ,  הצדדים חלוקים ביניהם באשר לאירועים שקרו לאחר מועד זה

 בעת, לאומדן הנזק ולהקטנת הנזק.  של הנת של התנהלותה

)מועד הקפאת רישומו    2018בינואר    4  – ראשית אבקש לדון באירועים שהתרחשו בין ה   .28
)המועד בו הועמד התובע לדין   2018במרץ   2 –של התובע בהתאחדות לכדורגל( לבין ה 

משמעתי על ידי הנתבעת ואשר לאחריו חדל מלהתאמן בשורות הנתבעת(. לאחר מכן  
אשר לחובות הנתבעת כלפי אדון בסוגיות המשפטיות והעובדתיות הנוגעות לטענות ב

ולאופן בו הקטין התובע את  בענף הכדורגל ההסכם ומכח עקרונות היסוד  התובע מכח
   זקיו. נ

בראשית הדברים יצויין, כי הנתבעת הציבה עצמה בנחיתות ראייתית בהתייחס לתובע.  .29
אחד   )כל  ישירות  מעורבים  שהיו  הגורמים  העידו  התובע  שמטעם  בחלקו(    –בעוד 

, שהגם איש המפתחבאירועים נשוא התביעה, בחרה הנתבעת להביא לעדות רק את  
בנתבע והבכיר  המרכזי  מעמדו  על  חולק  בכל  שאין  חלק  נטל  לא  ברוב(  ת,  לא  )ואף 

)או   שני  מכלי  נעשתה  אליהם  והתייחסותו  התביעה  בפרשת  המתוארים  האירועים 
אלה  ראייתיים  לקשיים  אתייחס  הדיון  בהמשך  הסברה.  דרך  על  או  שלישי( 

מטעמי נוחות יחולק הדיון כאן בהתאם לנושאים העובדתיים שנדונו    ולמשמעותם כאן.
 בבוררות. 

 
 
 

 
 ובע מאימוני הקבוצההדרת הת

הודיעה הנתבעת להתאחדות על "גריעת שחקן ממכסת   2018בינואר    4  -כאמור לעיל, ב .30
מכסת רישום זרים(. על פי האמור    –לתקנון הרישום     4ג'   2הזרים" )בהתאם לסעיף  

 בטופס הרלוונטי חתמה הנתבעת על ההתחייבויות הבאות:
במשחקי הקבוצה, ללא יוצא מן הכלל, עד  אנו מתחייבים לא לשתף את השחקן   "ב.

 לתום עונת המשחקים. 
להשתתף   .ג בכך,  מעוניין  שיהיה  ככל  לשחקן,  לאפשר  מתחייבים  י  אימונבאנו 

 הקבוצה." 



  בע כאשר הגיע התולטענת התובע, בתצהירו ובעדותו, שלא נסתרה בחקירתו הנגדית,   .31
דבריו צולמו על ידי  )ש ________מנהל הקבוצה, אמר לו   2018בינואר  4לאימון ביום 

הורה כי לא יתאמן. האפסנאי מצידו אמר לו כי נאסר עליו    איש המפתחכי    התובע(
 לתת לו מדי אימון ולאחר הפצרות של התובע אמר לו שייקח בעצמו.  

ובעדותו, שאף היא לא נסתרה לענין זה( כי גם בהזדמנות   .32 התובע טען גם )בתצהירו 
)מפגש   "will kill me" :  )איש המפתח(ואמר כי  אחרת סרב האפסנאי למסור לו בגדים  

בהקשר זה יצויין, כי במסגרת דיון ההוכחות העלתה הנתבעת    .זה צולם על ידי התובע(
, אולם שאלה זו אינה איש המפתחטענות לפיהן אין ראיה כי אכן מקור ההנחיות הוא ב

)מה גם שלגופו של  איש המפתחמשמעותית בעיני, משום שאין בפני תביעה אישית נגד 
התבטאויות   ונוכח  המפתחענין,  בתקרית  איש  והן  בבוררות  הן  שתתואר _______, 

 (.  איש המפתחלהלן, סביר להניח כי פעולות אלו נעשו בהוראותיו, או ברוחו של 

התובע .33 העיד  כן  מחברי    כי  כמו  ובנפרד  כדור,  ללא  המגרש,  בשולי  להתאמן  נשלח 
 של שחקני הנתבעת.  WhatsApp -ה  וכי הוצא מקבוצת  הקבוצה

הנתבעת,   .34 בשורות  ולהתאמן  להמשיך  התעקש  מדוע  התובע  נשאל  הנגדית  בחקירתו 
שגילתה דעתה שאינה חפצה בו עוד, ולא בחן פתרונות אחרים, דוגמת אימונים בשורות 

)יצויין כי "הצעת"  , שהציעו לו להתאמן בשורותיהן ____________או   _________
ידי    ______________ נדון    _____________ הועלתה על  במסגרת שידור רדיו בו 

 הסכסוך בין הצדדים(. התובע נימק זאת בהיעדר ביטוח לפעילות זו. 
 

 ___________ - האירועי 

לאירועי   .35 יוחד  הצדדים  מטיעוני  משמעותי  יום ______________חלק  באותו   :
שהובאו על ידי    . כעולה מדיווחים עיתונאיים_______________שיחקה הנתבעת נגד  

הצדדיםומהתובע   המאמן  , תצהירי  נגד  אוהדים  עשרות  כמה  לו  הפגינו  וקראו   ,
ארצו של   להתפטר, תוך שהם קוראים להשבת התובע להרכב ומקצתם מניפים את דגל

של    .ובעהת הנגדית  מחקירתו  כי  לציין,  למותר  המפתח לא  כי  איש  גם   עולה 
 , במהלך משחק של הנתבעת נגדמאמן הנתבעתקיימו אוהדים הפגנה נגד    ב________

 לפרוטוקול(.  154-155עמ'  – __________

הקהל, כאשר תמך   איש המפתח  לטענת  .36 בקרב  יצר תסיסה  אף  ")התובע(  בתצהירו: 
באוהדים אשר קראו קריאות נגד הנהלת הקבוצה ונגדי באופן אישי...)התובע( עודד 

הת אשר  הקהל  אישי  פרעאת  באופן  וכנגדי  הקבוצה  הנהלת   11-12)סעיפים    "כנגד 
ר התובע כיצד יצ  בחקירתו הנגדית  איש המפתח(. משנשאל  איש המפתחלתצהירו של  

כאשר נגמר המשחק ... ירד האדון הזה ליציע תסיסה בקהל וכיצד עודד אותו, השיב: "
)עמ'   טובה"  הכי  הראייה  בשבילי  זה  האוהדים.  כל  עם  והצטלם  ועמד    153למטה 

וטען כי שמע מחלק מהאוהדים כי התובע   איש המפתחלפרוטוקול(. בחקירתו הוסיף  
"אני לא יודע, אני    חברתיות )אך סייג ואמר:הסיתו את האוהדים ברשתות ה  המייצגתו

מדוע לא הועמד התובע לדין משמעתי בגין    איש המפתחלא ברשתות" )שם((. משנשאל  
בטוב, בצורה הכי יפה  "התנהלות חמורה זו השיב כי באותה עת עוד קיווה לסיים איתו  

)עמ'   אישר   לפרוטוקול(.  158הכי מכובדת"  פנו  כי  התובע מצדו  רבים  אליו    אוהדים 
באמצעות הרשתות החברתיות והביעו בו תמיכה, אולם לדבריו הוא לא יזם דבר וכל 

 לפרוטוקול(. 116שעשה היה להודות להם על התמיכה )עמ' 

הנתבעת.   .37 של  ההלבשה  לחדר  להיכנס  התובע  ביקש  המשחק  בתום  כי  מחלוקת  אין 
קפא ולאחר בחקירתו נשאל התובע מדוע ביקש לעשות כן, לאחר שרישומו בקבוצה הו

שנמנע ממנו להתאמן, כאשר לפי עדותו לא היו לו חברים של ממש בקבוצה. לא שמעתי 
 לפרוטוקול(.  117-118מן התובע תשובה של ממש לעניין זה )עמ' 

התעמת עם התובע באותו מעמד. לדברי התובע   איש המפתחכי  כך או כך, אין עוררין   .38
בו   המפתחהטיח  עליו.    איש  וצעק  קשים  בדיווחים דב דברים  נתמכים  אלה  רים 

עיתונאיים שצורפו לתצהיר התובע ולפיהם בעקבות צעקות אלה יצא/הוצא התובע מן  
איש  בתצהירו ניסה  .  יושב ראש הקבוצההמתחם כשהוא ממרר בבכי ומלווה על ידי  

להפחית מעצימות האירוע וטען כי  מדובר ב"עימות מילולי אשר נמשך שניות   המפתח 
שאמרתי   הדברים  ומעושה.  מוגזם  הינו  המקרה  את  השחקן  "תיאור  וכי  ספורות" 
נאמרו בעידנא דריתחא  והם אינם דברים קיצוניים יותר מדברים אחרים אשר נאמרים 

 (. איש המפתח לתצהירו של    13-14בתוך חדר הלבשה ובסמוך לסיום המשחק" )סעיפים  
   ואמר: איש המפתחבחקירתו הוסיף 

אני כעסתי עליו ואמרתי לו אני לא מרשה לך להיכנס לחדר הלבשה,  "
יותר...אמרתי לו את    בנתבעתלך החוצה, לך הביתה. אתה לא תשחק  

חריג   אירוע  לא  הקול...זה  את  להרים  יודע  שאני  כמו  רם  בקול  זה 
 .  אדם, כן."מבחינתי שאני צועק על בן 



שקיים   עיתונאי  הקבוצהבראיון  ראש  פורס  יושב  ב  ואשר  ביום   _________-ם 
 : יושב הראש)כשלושה שבועות לאחר התקרית(, אמר  2018 _________

 
)  )התובע("לגבי    שהוא  חושב  המפתחאני  גדולה  איש  טעות  עשה   )

בהתנהלות שלו ואמרתי לו את זה. לא מתנהגים ככה לשחקן. לא משנה  
 זר, ישראלי, בכלל לא מתנהגים ככה לאדם באשר הוא."  

 
 2018במרץ   5  –ל  2018בינואר  4התנהלותו של התובע בין 

 
א.ז.(, על אף שהיה    –: "השחקן )התובע  (, כי11נכתב )בסעיף    איש המפתחבתצהירו של   .39

רצון הקבוצה לשחררו סרב  וסירב להשלים עם  בקבוצה  מאוכזב ממעמדו המקצועי 
. בה בעת השחקן התנהל בצורה אשר בישראללעזוב את הקבוצה ועמד על כך שיישאר 

 פגעה במרקם המקצועי והחברתי בחדר ההלבשה של הקבוצה." 
 התובע, השיב:   להביא ראיות באשר להתנהלותו של איש המפתח  משנתבקש .40

אין לי תיעוד כי זה הכל בשיחות... אז כשבא מאמן ויושב לי על האוזן  "
ואומר לי הוא מפריע הוא מפריע הוא לא זה הוא לזה, כשאחר כך באים  

ו בחדר  _______שחקנים,  ועושה  בא  הזה  שהבחור  לי  מספר  וההוא 
הלבשה את מה שהוא עושה ומקליט את השחקנים ומצלם אותם ושומע  

 לפרוטוקול(.  158וזיקה" )עמ'  מ
 :  איש המפתחבמענה לשאלת המשך הבהיר  

הדברים   וכל  השחקנים  את  צילם  השחקנים  את  הקליט  הוא  "האם 
אני עד היום לא יודע מתי הוא הקליט   האלה, אני לא יודע להגיד לך.

 )שם(  ומתי הוא לא הקליט."
 וכן:  

"אני לא באתי לחדר הלבשה וראיתי אותו עושה א' או עושה ב'. כל מה  
שאני מצהיר עליו פה במקרה הזה זה ממה שסיפרו לי, אם זה המאמן,  
זה עוזר המאמן, כולם, וכולם הסבירו לי   אם זה מנהל הקבוצה, אם 

 (  160שהוא לא מועיל לקבוצה לטובה" )עמ'  
 

שהוא כבר התעצבן עליו "לשחקן זר נוסף ש  חאיש המפתלפרוטוקול התייחס    162)בעמ'  
 שאומר לי אני הולך לשבור לו את הרגל אמרתי לו שלא תעיז"(. 

 
 והאירועים שקדמו לו   2018במרץ   5 - הדיון המשמעתי מ

 

המשמעת של הנתבעת, עקב   ( לועדתהמייצגתזומן התובע )באמצעות    2018במרץ    2  –ב   .41
איש  משנשאל  "אי הופעה למספר אימונים".   -"איחורים תמידיים לאימוני הקבוצה" ו

 לגבי כינוס הוועדה השיב:    המפתח
זה דבר מאוד נדיר. לא באים   ב)נתבעת(אספר לך סוד, ועדות משמעת "

עבירות, רצף של אירועים   ומעמידים כל רגע ועדת משמעת. צריך להיות
תה אומר, וחמורים כדי שיעמידו מישהו לעבירת משמעת." )עמ'  כמו שא

 לפרוטוקול(  163

ה .42 במעמד  הדיון  ו _____________,  ____תקיים  הנתבעת  של  המקצועי  המנהל   ,-
, המייצג אותו גם בהליך __________מטעם הנתבעת והתובע, בא כוחו )  _________

כ התובע טענות מקדמיות שבפני( ונציג ארגון השחקנים, ניר אלון. בדיון זה העלה ב"
שונות )בין היתר באשר לאי מתן הודעה מפורטת על העבירות בגינן זומן התובע לדיון 

מועדים וכד', התיישנות חלק ניכר מהאירועים ששימשו בסיס לזימון, אי  –המשמעתי  
 מסירת פרטי העדים מטעם הנתבעת וכו'(. 

הנתב .43 נציגי  את  התובע  של  כוחו  בא  שאל  זה  דיון  עמדה במעמד  הנתבעת  האם  עת 
". הקבוצה י  אימונבלאפשר לשחקן, ככל שיהיה מעוניין בכך, להשתתף  בהתחייבותה "

השיב זה  המאמן  ______ _  לעניין  הנחיות  פי  על  להתאמן  התבקש  "השחקן   :
 ולא יסף.  –  המקצועיות"

נגד אחד,  .44 שניים  של  )ברוב  לנכון  הנתבעת  של  ועדת המשמעת  זה מצאה  דיון  בסיום 
, כאשר ניר אלון, בדעת מיעוט, סבר שיש לזכות את התובע( לקנוס  ________ו  _____

 ₪.  6,000את התובע בסך 

לאימוני הקבוצה  .45 זו חדל התובע מלהגיע  פסיקה  שלאחר  אין מחלוקת  לעיל,  כאמור 
 הדבר הן מהתייחסות הנתבעת והן מכך שסבל כאבים עזים.   . לטענתו נבעומשחקיה

בעזרת ידיד,  ,  ארצוב    , בשלב מאוחר יותר, בין מאי ליולי,לפי עדותו המשיך להתאמן



סמליים___________של    כושר המאמן   סכומים  שילם  לו    131-132)עמ'    , 
 .  לפרוטוקול(

 
 של התובע  היתר ההעסקה 

 
לא   .46 הנתבעת  כי  עוררים  לתובעאין  עבודה  ורישיון  העסקה  היתר  בהתאם    הסדירה 

. ובין לאחר מכן  2018בינואר    4  -, בין עובר ל1991- להוראות חוק עובדים זרים, התשנ"א
 : ___________נושא זה עלה, בין היתר בדיון המשמעתי בעניינו של התובע, שם אמר  

ן  "לא הוצאנו לו ויזה כי הוא לא שחקן פעיל וכשחקן לא פעיל אין לי עניי
להוציא ויזה. הוא צריך לתת ויזה ואם הוא לא נותן עבודה אין ויזת  

 " עבודה. גמרנו.

, )קבוצה אחרת(התובע טען כי עקב זאת נאלץ להסדיר עניין זה בעצמו, ובסיועה של   .47
שילם   )עבורו  היתר כאמור  קיבל  חשבונו,  על  עבורו,  להיתר העסקה  שהגישה בקשה 

ים מטעם התובע. צורף לתצהיר  ,2018במרץ    4, מיום  ₪( )העתק הקבלה  9,850מכיסו  
 בהתאמה(.  התובע והמייצגת עדויות –לפרוטוקול  135-136 -ו  35-46ראו גם עמ' 

 
 הקטנת הנזק על ידי התובע  

 
בעונת   .48 שיחק  שהתובע  העובדה  עקב  לעיל,  קבוצות   2017/2018כאמור  בשתי 

או  ________) בישראל  שלישית  בקבוצה  לשחק  רשאי  התובע  היה  לא  והנתבעת(, 
ליגה אחרת שהליגה שלה מתחילה בקיץ או בסתיו( באותה עונה.  )או בכל  באירופה 
שלהם   המשחקים  שעונת  בקבוצות  לשחק  רשאי  היה  עדיין  התובע  הנתבעת,  לטענת 

דבר )או לא   והוא לא עשה   ,מתחילה בחורף, דוגמת דרום אמריקה, סין ומזרח אסיה
 עשה די( על מנת למצות חלופה זו. 

מ  המייצגת .49 תכתובת  הציגה  תצהירה  על  בחקירתה  עם    2018בפברואר    4  –, 
, עימו היו לה קשרים בעבר, ובה ____________, מאמן קבוצת  ______________

 ניסתה להציע את שירותיו של השחקן לקבוצה זו )הצעה שנדחתה(. 
 

 טיפולים רפואיים  
 

טיפלה  .50 ולא  רפואי  טיפול  לו  להעניק  התחייבותה  הנתבעת את  לטענת התובע, הפרה 
דיווח   עליהם  ברגלו,  להוציא מכיסו בכאבים  נאלץ  ולכן  של הקבוצה   לפיזיוטרפיסט 

₪ עבור טיפולים )התובע הציג קבלות לענין זה(.   4,200סך של    (2018באפריל    15)ביום  
ה מעולם לנתבעת בענין זה וכי על פניו סכום  טען בתצהירו כי התובע לא פנאיש המפתח  

זו.  טענה  על  בחקירתו שב התובע  לבעיה הרפואית המתוארת.  ביחס  מופרז  הינו  זה 
 כאמור לעיל, לא הובאה עדות לסתור מצד מי מגורמי הקבוצה הרלוונטיים.

 
 קבוצה נוספת התקשרות התובע עם 

  

. אמנם מהליגה הלאומית  ___________ התקשר התובע עם קבוצת    2018/2019בעונת   .51
הסכם זה אינו חופף לתקופת ההסכם עם הנתבעת, העומד בבסיס הסכסוך כאן. אולם  

 .התובע הציג אותו כראייה לנזק שגרמה לו התנהלות הנתבעת

לחודש,   ₪ ברוטו  _____לפי הסכם זה עמדה משכורתו החודשית של התובע על סך   .52
₪   ____ ₪ לחודש "עבור כלכלה ודיור", סכום של    _____ובנוסף שולם לו סכום של

 ₪. _______ לחודש עבור החזקת רכב והובטח לו מענק עליה לליגת העל בסך 

במהלך שמיעת הראיות התקיים דיון ער בשאלת ההתייחסות לרכיב התשלום "עבור  .53
)בין  ולה  ככל מהמשכורת  כחלק  ולסיווגו  עבר דיור"  שהשחקן  העובדה  נוכח  היתר 

לטעמי, נפקותו של נושא זה מוגבלת מאד, נוכח באותה עונה(.  המייצגתלהתגורר עם  
משכורתו  ובהע לבין  הנתבעת  אצל  התובע  של  משכורתו  בין  הפער  כך,  או  שכך  דה 

הוא עצום ונוכח העובדה שנתונים אלה אינם נוגעים )במישרין(    ______________ב
לשאלת הפחתת הנזק, משום שהמדובר בהתקשרות שהחלה לאחר תום ההתקשרות 
בין התובע לנתבעת, ולכל היותר נתוניה הכלכליים עשויים לתמוך בטענת התובע באשר  

כז ספציפי  לסכום  קשר  ללא  נדרשתי  אליה  טענה  שלו,  בקריירה  אחר לפגיעה  או  ה 
 . הקבוצה הנוספתששולם לו על ידי 

 
בין המפתחו  המייצגת    מגעים  לעונת    רת להחז  באשר  איש  הנתבעת  לשורות  התובע 
2018/2019 



 
במ 2018באוגוסט    19  –ב   .54 המפתחבין    WhatsAppתכתובת    סגרת,   , מייצגתל  איש 

 התנהלה התכתובת הבאה:  
 )התובע( : תגידי, מה החלטת לגבי איש המפתח "

 : מה יש לי להחליט !? למה אני מחליטה בעניינו ?המייצגת
המפתח אמרת איש  את  זה  אחרי  דין  העורך  אומרת  את  אם  אומר  דין  העורך  כי   :

. אז תדברי איתו ובאם מחליטים שממשיכים במשפט זה גם בסדר תודיעי  שתדברי איתי
חלטה שלו  לי סופית ומתגלגלים בבית המשפט עד מתי שיגמר אין לי בעייה עם כל ה

 שלך ושל העורך דין שלכם 
 ": אני אני בטורקיה נשמה...שאחזור אדבר איתו. המייצגת

בהתייחס לתכתובת המאוחרת   –  בחקירתה הנגדית  המייצגתתכתובת זו הוצגה על ידי 
 . להלןשתובא יותר 

לתצהירו תכתובת  איש המפתח .55 צירף  מצידו,   ,WhatsApp  ל מספטמבר   מייצגת בינו 
 , כדלקמן: 2018

 : 2018בספטמבר   6
הכל מצויין ברוך השם, תחזיר אותו, תן לו לשחק יהיה   ____: החזרת את  המייצגת"

 לך מצויין פי עשר 
 : הוא שחקן מצויין המייצגת
 : תחשוב על זה המייצגת

 : אין סיכוי אני לא אשקר אותך איש המפתח
 ________   : תמכור טתהמייצגת

 ששה זרים ואשלם קנס : לא אקח איש המפתח
 : הקנס יצא לך הרבה פחות נזק איזה קנס נו בחיאת המייצגת
 אלף בשנה  ______: גם לא צריך דירה אז תוריד עוד  המייצגת
 _______ : ברוטו זה המייצגת
    ₪ ________קנס של  : המייצגת
 : נסדר משהו המייצגת
 : תחשבו על זה כפרההמייצגת

 
 2018בספטמבר   7

 ימוג'ים של התלבטות/שאלה( א  3) )התובע(: והמייצגת
בטוח לא   _______ו  ________   : חחחח הוא לא גדל אצלי וכאשר ישאיש המפתח

 צריך אותו 
 
 2018בספטמבר   9

 : מה לגבי ההצעה שנתתי לך המייצגת
 : אפשרי או לא המייצגת

 : לא איש המפתח
 : בטח כל עוד יש תביעה אין על מה לדבר איש המפתח

 ואתה לא מקשיב : הסברתי לך משהו המייצגת
 ." שלך  ____: אם תגיד שיש סיכוי נסדר את זה יאלה גם ככה אתה מוכר את  המייצגת

 
 א.ז( -)התכתובת הובאה כלשונה, ללא שינויים ועריכה  

איש המפתח    )שלהבנתי אינה נתמכת בחומר הראיות( התכתבותה עם  המייצגתלטענת  .56
 48-50של התובע )עמ'  פנה אליה וביקש את מספר הטלפון  איש המפתח  באה לאחר ש

לפרוטוקול(. התובע מצידו טען כי לא היה מודע כלל לתכתובת זו או ללחץ שהפעילה  
להחזרתו לשורות הנתבעת. לטענתו, לא היה מעלה על דעתו לשוב לשורות   המייצגת

 לפרוטוקול(. 84-85 –, ו 82הנתבעת לאחר מסכת ההשפלות שעבר )עמ' 

הוא הראשון שפנה בענין התובע, הרי    ש המפתחאיש  המייצגתגם אם אקבל את טענת   .57
ומפצירה   המייצגתשאין בכך הסבר מספק לכך ששלושה שבועות לאחר פנייה זו שבה  

)מספר פעמים( להחזיר את התובע לשורות הנתבעת. אפשר שהתובע לא    איש המפתחב
היה מודע לפניה זו )ותסריט זה נראה מוקשה בעיני מתבונן מן החוץ, נוכח העובדה  

והתובע היו בני זוג והתגוררו ביחד(, אולם פנייתה זו של   המייצגתשבמועד הרלוונטי  
ש  המייצגת הפחות,  לכל  את  המייצגתמלמדת,  ראתה  הנתבעת   לא  של  התנהלותה 

 באותה רמת חומרה שהוצגה בכתבי הטענות.
 

 דיון משפטי והכרעה
 



סיטואציה בה סר חינו של שחקן בעיני הקבוצה שהתקשרה איתו הינה בחזקת חזיון   .58
אישיים, כספיים או אחרים. הדין  -נפרץ, בין אם הדבר נובע מטעמים מקצועיים, בין 

נים הוא ברור ושגור )הגם שלמרבה הצער החל על סיום הסכמים בין קבוצות לשחק 
אלה   מעין  לסכסוכים  הנוגעים  מקרים  מעט  לא  לבוררות  טענות   – מגיעים  בשל  בין 

סותרות באשר לאשם בסיום ההסכם ובין בשל מחלוקות על גובה הפיצוי שיש לפסוק  
 במקרים אלה(. 

את  .59 לתובע  לשלם  היתה  והיסודית  המקורית  כוונתה  כי  מלא  בפה  מודה  הנתבעת 
המשכורות המגיעות לו עד תום תקופת החוזה )בקיזוז מה שיקבל מקבוצות אחרות( 

 )או לכל קבוצה אחרת שתרצה בשירותיו(.  ארצוחזרה ל –ולשלח את התובע לדרכו 

פונה  .60 היה  וכי התובע  היתה מתממשת  זו  כוונה  כי  להניח  היה  ניתן  רגילות  בנסיבות 
ואציה זו לא היה נגרם לו נזק לקבוצה אחרת, כאשר למעט מפח הנפש הכרוך בסיט

משמעותי. אולם במקרה זה, נוכח העובדה שהנתבעת כבר היתה הקבוצה השניה בה 
האפשרויות שעמדו לרשות התובע היו מוגבלות הרבה    ,2017/2018שיחק התובע בעונת  

יותר )ולכך עוד אשוב( והוא לא יכול היה למצוא לעצמו קבוצה חליפית, בישראל או  
. אי לכך, עמד התובע, לפחות שלו  המקצועית  הקריירה  כל שיחק משך  באירופה, בה  

בתחילה, על מימוש זכותו להתאמן בשורות הנתבעת, ומכאן ואילך התדרדרו הדברים 
 עד שהגענו לנקודת זמן זו. 

שחרר מבקשת ל, במקרה בו קבוצה  תקנון הרישום( ל3)ב( )  4סעיף  נשוב ונציין, על פי   .61
הקבוצה תתחייב לאפשר לשחקן, ככל שיהיה מעוניין : "בשורותיה שחקן זר הרשום  

עליו    גריעת שחקן ממכסת הזרים""  ", כאשר טופסבכך, להשתתף באימוני הקבוצה
 חתמה הנתבעת כולל התחייבות מפורשת כאמור. 

 התובע הפנה, בין היתר  לפסקי הבורר הבאים:  .62
 

, כי הנתבעת שם, שמנעה מן  שם פסק הבורר  ,16/14-15פסק הבורר בתיק בוררות   .א
בנפרד   המגרש,  סביב  להתאמן  אותו  ושלחה  הקבוצה  עם  להתאמן  השחקן 

 מהקבוצה ותחת הוראותיו של מאמן ממחלקת הנוער, נהגה בחוסר תום לב: 

 
חו אימונים  "אין  לשחקן  להעניק  מקום  יש  לעתים  כי  לק 

משחק   הוא  הכדורגל  משחק  דבר  של  בסופו  אישיים....אך 
קבוצתי ועל כן, ככלל, מרביתו של האימון בו משתתף כדורגלן  
צריך להתבצע בקבוצה תוך שימוש זהיר בכדור ויישום מערכי  
משחק שונים ומשתנים. בהכללתו של התובע במסגרת נפרדת  

אימוני בגפו,  של  ריצה  אימוני  הכוללים  ושטחיים  אישיים  ם 
הפר   קבוצתית  במסגרת  ושלא  וכדור  משחק  אימוני  ללא 

 המועדון את חובתו כלפיו." 
 

 , שם נפסק: ___________על ידי הבורר   ,54/15-16פסק הבורר שניתן בתיק  .ב
 

השחקן   של  זכותו  אחר,  שחקן  כל  של "כמו  וחובתה  להתאמן 
רחבות   הקבוצה  של  באימוניה...חובותיה  לשתפו  הקבוצה 
ומרובות. בראש ובראשונה, לנהוג כפי שכל מעביד סביר, הגון  
ותם לב היה נוהג. כשמדובר בשחקן מקצועני, אחת מהחובות  

 העיקריות של הקבוצה הינה לדאוג לאימון השחקן בכלל" 
 

שם קבעתי כי הנתבעת פעלה      31/17-18פסק הבורר שניתן על ידי הח"מ בתיק   .ג
משום   התובע  עם  שלה  ההסכם  בקיום  מקובלת  בדרך  ושלא  לב  תום  בחוסר 

לענייננו   רלוונטיות  שאינו  נוספות  )ומסיבות  באימונים  אותו  משום    –שבודדה 
בו בהרכב הקבוצה  שאין מחלוקת כאן שהתובע נגרע מן הקבוצה, כך שנושא שילו

 רלוונטי(.  ואינ
הנתבעת, לעומתו, טוענת, כי פסקי בורר אלה אינם רלוונטיים שכן פסקים אלה )וכן  .63

( נבעו ממצב בו קבוצות הדירו  70/15-16הפסק שניתן בתיק בוררות    – פסק בורר נוסף  
להם לגרום  מנת  על  מאימוניהם  ההתקשרות   שחקנים  את  לסיים  משכרם,  להפחית 

את  סיימה  הנתבעת  זה  במקרה  כאשר  טווח,  ארוך  בהסכם  להתקשר  או  מרצונם, 
לשלם את מלוא שכרו, ולא רצתה להרע לתובע או לקבל  הציעה    ,ההתקשרות עם התובע

ממנו דבר מה. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי גם לפי הדין הכללי )חוק החוזים )תרופות 
אין מקום לכפות עליה קבלת שירות ((  2)  23סעיף    –   1970-זה(, תשל"א בשל הפרת חו

 אישי מן התובע. 



להתנער  .64 ביקשה  היא  אך  דבר,  מהתובע  "להשיג"  ביקשה  לא  הנתבעת  אמנם 
מהתחייבותה לפי תקנון הרישום ולפי טופס גריעת השחקן. יהיו הטעמים לכך אשר 

ן המחבל בעבודה הקבוצתית, דוגמת שחק  –יהיו )אלא אם המדובר בטעמים ענייניים  
טענות שאמנם נטענו על ידי הנתבעת כלפי התובע, אך לא   – מתסיס שחקנים וכן הלאה  

לא ניתנה לו )או נשללה ממנו(   – התוצאה הסופית, מבחינת התובע היא זהה    –הוכחו(  
 הזכות להתאמן באופן משביע רצון. 

בהקשר זה, עלי לציין, כי זה לא מכבר, משהוגשה לי תביעה דומה במהותה, דחיתי את   .65
בקשת השחקן שם למתן צו זמני שיורה על השארתו בקבוצה שסיימה את התקשרותה  

 איתו, וקבעתי: 
 

מקצועי,  " כדורגל  ששחקן  ספק  נדרש אין  יחסית,  ומבוגר 
ולשחק כדי לשמור על כושרו ויכולותיו ושלילת זכות    להתאמן

משמעותי. נזק  לו  לגרום  עלולה  ממנו  היא  .זו  ההלכה  .אולם 
הן בבתי המשפט הכלליים והן בבתי הדין לעבודה אין    ,ברורה

אי שירות  של  קבלה  או  מתן  החריגים    שי,אוכפים  כאשר 
הציבו במגזר  מצויים  לכך  דין  ...  ריהספורים  אין  מזו  יתרה 

עובד.ת מדינה,  עובד.ת  של  אישי"  מקומית,    "שירות  רשות 
סל   בשופר  באינטל)קופאי.ת  מהנדס  "שירות  (או  כדין  וכד'   ,

כפיית" שירותיו של שחקן  .."בקבוצת כדורגל. אישי" של שחקן
כדורגל על קבוצה שאינה רוצה בו, כאשר כל הצדדים מודעים  

בבחינת  לכך הינו  בקבוצה,    שהשחקן  רצויה"  בלתי  "אישיות 
הקבוצה, על רוח הצוות    עלולה להכביד מאד על התנהלותה של

ובחדר   במשחקים  באימונים,  השוטפת  הפעילות  ועל  שלה 
רב  - ההלבשה איפוק  לנהוג  לדעתי,  ראוי,  זה,  מטעם  וגם 

בכל הנוגע    ,במיוחד, מעבר לאיפוק הפסיקתי הכללי לעניין זה
 (מאד) עוד, הנסיון מלמד כי רבות  לאכיפת שירות אישי. זאת ו 

קבוצה להקשות על מי שהיא מבקשת   הן הדרכים בהן יכולה
צו    להרחיקו, ומקל וחומר על מי ש"שירותיו" נכפו עליה. מתן

שחקן בשורותיה, על    (או להמשיך ולשלב)המאלץ קבוצה לשלב  
להביא עלול  חמתה,  ועל  למחלוקות  לחדשות    ,אפה  בקרים, 

ה יישום  לאופן  בפני  באשר  ויובאו  ישובו  אשר  מחלוקות  צו, 
תועלת    ,הבורר יפיק מכך  מן הצדדים  כפי  )בלא שמי  ויובהר, 

בידו הכוח"  "מי ש   שיפורט להלן: אין הכוונה לומר, חלילה, כי
 "  .)ההיפך הוא הנכון –יצא נשכר מהתנהלות פסולה 

 (. 56/19-20)החלטתי בתיק בוררות 
 

יכול לומר כיצד הייתי נוהג במקרה כאן אילו הובאה בפני בקשה לצו זמני או קבוע איני  
שיורה על שילובו של התובע באימוני הנתבעת, בין היתר משום שלהבדיל מהמקרה 
ובכך  זכאי( רק להתאמן בקבוצתו  )והיה  לעיל, מדובר כאן בשחקן שביקש  המצוטט 

שלישית לקבוצה  לעבור  רשאי  היה  לא  כאן  מוגדרות שהשחקן  בנסיבות  אלא   ,
ומתוחמות. כך או כך, מתן פטור מקיום חיוב אישי, או קבלת שירות אישי, אין משמעו  

 מתן פטור מאחריות חוזית ומחבות בפיצויים, ובכך אנו עוסקים כעת.

, הערימה עליו הנתבעת  כעולה מעדויות התובע, שנתמכו בתצלומים והקלטות שערך .66
ו )וחובתה הנגדית לאפשר לו( להמשיך ולהתאמן. בין קשיים בכל הנוגע למימוש זכות

אם מדובר באי מתן מדים ובין אם מדובר בשליחתו לאימוני בדד ובלא כדור. הנתבעת  
הקבוצתית  באווירה  פגם  שהנתבע  משום  כן  עשתה  כי  וכוללנית  רפה  בשפה  טענה, 

לענין זה אולם לא הביאה כל ראייה של ממש, או עד ישיר לכך. כל שהובא  ,  בהתנהלותו
שהעיד על תלונות ששמע, לדבריו, מבעלי תפקידים בנתבעת   איש המפתח היו דבריו של  

)שלא מסרו תצהירים ולא העידו( והוסיף כי עצם העובדה )שמן הסתם לא היתה ידועה 
ומן הסתם לא יכלה לשמש בסיס להחלטת   , לנתבעת ולבעלי התפקידים בה בזמן אמת

בע הנתבעת וצילם  הקליט  שהתובע  הפרת (  כשלעצמה  היא  בנתבעת  תפקידים  לי 
משמעת. אשר על כן, אני קובע כי הנתבעת לא הביאה כל טעם ממשי וענייני לכך שמנעה  

 מן התובע להתאמן כיאות.

בשולי הדיון בענין זה  אבקש לייחד מספר מלים לתרעומת באשר להקלטות ולצילומים   .67
זה לעניין  השיפוטית  ההתייחסות  התובע.  ידי  על  במהלך    שנעשו  והתפתחה  הלכה 

עקב ההתפתחות הטכנולוגית שהפכה את יכולת ההקלטה  לא מעט    –השנים )להבנתי  
והצילום לנחלת הכלל(. אם בעבר )הלא רחוק( קבע בית המשפט העליון כי הקלטת סתר  

 וחוסר   חשדנות  של  לנורמה  במיוחד  מוקצן  ביטויבמקום העבודה )הממשלתי( יש בה "



 ויזל נגה    5770/05" )בג"ץ  מקום  בכל  האווירה  את  להעכיר  כדי  בה  ויש,  בסיסיים  אמון
אהרוני נ'    5246/99(. ראו גם עש"מ  13.7.06)  18' פס[  בנבו  פורסם , ]המשטרה  ל"מפכ'  נ

)נציבות שירות המדינה נ  פ"ד  הדין  1999)  489,  481(  1,  בית  הרי שלאחרונה קבע   ,))
 הארצי לעבודה, כי:

,  מוצדקת  סיבה  ללא   הקלטות  מבצע  עובד  שבו  מצב   בין   להבחין   יש"
  בהן  ולעשות  הצורך  לשעת  ראיות"  לאסוף"  מנת  על,  שיטתי  באופן

  האמון  יחסי  בבסיס  לפגוע   כדי   בכך   יש  שאז   לב  תום   בחוסר   שימוש
  נוקט  לעבודה  מועמד  או  עובד  שבו  מצב  לבין,  למעסיק  עובד  שבין

  לפגיעה  א.ז.(  –)כך במקור    טענותיהם  את  להוכיח  מנת  על  זו  פעולה
  או ,  הפליה  כגון  להוכחה  קשות  בטענות   מדובר  עת  במיוחד,  כדין  שלא

  להתעלם  אין.  העבודה  במקום   תקינה   בלתי  התנהלות   חשיפת
  עמיתים  או  המעסיק  הקלטת  ללא  שבהם  מקרים  שיש  מהעובדה

  את   להוכיח  בנטל  לעמודעובד    יוכל  לא  ,אחרים  גורמים   או  לעבודה 
  לאפשר  ונועדה,  לב  בתום   בוצעה   שההקלטה  ככל,  לפיכך  ...  תביעתו 

  שנעשה תקין לא מעשה לחשוף או, כדין שלא  בו פגיעה להוכיח לעובד
  בה  לראות  יהא   ניתן  ולא  פסול  אינו  ההקלטה  עצם,  העבודה  במקום

 " .העובד של העסקתו  לסיום מוצדקת  עילה
 
ברנס  14184-11-11  (ארצי)עע  ) עמוס  כרמלהמרכז    -ד"ר    האקדמי 

 (( 14.7.2016)מיום 
 
הלכה זו על ענייננו, הרי שנוכח התנהלותה של הנתבעת כאן, אני סבור שלא אם נחיל  

ואת  הנתבעת  אנשי  עם  מגעיו  את  ולהסריט  להקליט  התובע  של  בהחלטתו  פגם  נפל 
מי מהמצולמים   של  פרטיותו  נפגעה  בהנחה שלא  כמובן  )והכל  בעניינו   – התנהלותם 

 בר בצילומים בחדר הלבשה, על כל המשתמע מכך(.  ודאי כשהמדו
נמנעו  _______________באשר לאירועי ה   .68 : דומה שאין חולק כי מוטב היה אילו 

בסיס של ממש לטענה כי התובע   איש המפתחלא מצאתי בעדותו של    אירועים אלה.
חדר  מאיזור  ולגרשו  התובע  על  קול  להרים  אותו  שהביאה  שהיא  פרובוקציה  יצר 

זאת,    ה.ההלבש מן עם  לגרוע  או  התובע,  שחווה  בפגיעה  חלילה  ראש  להקל  ומבלי 
במקרה זה, איני חושב שיש להפריז במשקלם איש המפתח  החומרה שבהתנהלותו של  

התלהטות    ,בתוך עמנו אנו חייםשל אירועים אלה במכלול הכללי של אירועי תביעה זו:  
לאחריו סמוך  או  משחק  במהלך  חריג  יצרים  אירוע  לא  אינה  כאשר  אותה ,  פעם 
. מהדיווחים בזמן אמת עולה כי התובע נפגע התלהטות שוככת ונעלמת כלעומת שבאה

במקרה זה ועל כך אין לי אלא להצר. עם זאת, אילו אירוע איש המפתח  מהתנהלותו של  
למסקנות מגיע  שהייתי  ייתכן  התביעה  ביסוד  עומד  היה  בלבד  ו/או   זה  )איכותיות 

     אחרות. כמותיות(

טעמים   .69 כי  השתכנעתי  לא  התובע:  של  בעניינו  שהתקיים  המשמעתי  לדיון  באשר 
ממנו  מנעה  התובע,  מן  התנערה  הרי  הנתבעת  זה:  הליך  של  בבסיסו  עמדו  ענייניים 
אי  ששאלת  כך  כדור,  ובלי  לבדו  להתאמן  אותו  ושלחה  הקבוצה  חברי  עם  להתאמן 

הוא לאימוניו  התובע  של  באיחור  הגעתו  או  הי  ,הגעתו,  את לא  להטריד  אמורה  תה 
נקיטת הליכים משמעתיים נגדו. בפרט כאשר הנתבעת באופן ממשי, ודאי לא להביא ל

". זאת ועוד: על זה דבר מאוד נדיר  ב)נתבעת(ועדות משמעת  העיד כי "   איש המפתח
פניו, הדיון בפני ועדת המשמעת לקה בפגמים מפגמים שונים בכל הנוגע לקיום עקרונות 

: לתובע לא נמסר מבעוד מועד וראות תקנון המשמעת של ההתאחדותהצדק הטבעי וה
חר. נתונים אלה הומצאו  יחר, ובכמה זמן אימאיזה אימונים נעדר, לאיזה אימונים א

, חלק ניכר מהאיחורים והחיסורים "התיישן", וכן הלאה. אי  לו רק במהלך הדיון עצמו
מו  אני  דיוניים,  והן מטעמים  עניינים  הן מטעמים  על לכך,  דין החיוב שהוטל  כי  צא 

להיבטל. ועוד    התובע  ולהתייצב   –זאת  להפסיק  התובע  של  החלטתו  אלו,  בנסיבות 
 אימונים נפרדים וללא כדור( נראית סבירה והגיונית.  –לאימונים )כאמור 

ניסה  .70 שלא  בכך  נזקו,  את  להקטין  טרח  לא  התובע  כי  הנתבעת  טוענת  לעיל,  כאמור 
חלופית, קבוצה  לעצמו  רק    למצוא  יוכל  בה  ובין קבוצה  יוכל לשחק,  בה  בין קבוצה 

פנתה   לעיל  כאמור  כי  התובע,  טוען  מנגד  ב  המייצגתלהתאמן.  זרה( למאמן    )מדינה 
פברואר   שלישית   2020בחודש  קבוצה  כי  לצפות  אין  וכי  קבוצה  לו  למצוא  וניסתה 

ביכולתו  אין  כאשר  בשורותיה,  להתאמן  לשחקן  לאפשר  מסכימה  היתה  כלשהי 
  לב בשורותיה באותה עונה.  להשת

נוכח העובדה שהתובע היה רשום כבר בשתי קבוצות במהלך עונת  .71 כפי שצויין לעיל, 
השתלב נסות להרי שעל מנת להקטין את נזקו היה עליו להרחיק נדוד ול  2017/2018

שעה שאת כל הקריירה שלו, עד להגעתו לארץ,  בקבוצות באסיה או בדרום אמריקה,  



הוא נדרש לפעול . אכן, על הנפגע להקטין את נזקו, אך "אירופאיותמדינות  העביר ב
נדרש "לצאת מגדרו" כדי להקטין את הנזק  )באופן סביר ואינו  הדר    7298/10א  "ע " 

בע"מ והשקעות  מזון  העם  אחד  נ'  בע"מ  לביטוח  גם:  ,  חברה  נתן  531/71א  "עראו 
היה מקום לדרוש מן התובע  (. בנסיבות המקרה אני סבור כי לא  לכוביצר נ' גדעון רודה

לפעול לאיתור קבוצה חליפית בקצווי ארץ, מעבר למה שפעל. הנתבעת גם לא הציגה 
חלופה אמיתית לאימון בארץ עבור התובע בנסיבות המקרה )זולת התייחסות להערת  

וקא הנתבעת היתה מסוגלת לנצל ו על פניו ייתכן שד  –אגב בראיון רדיופוני(. זאת ועוד 
הגומלין שהיא מנהלת עם קבוצות אחרות )השאלות, רכישות ומכירות(, על את קשרי  

ואילו היתה מעמידה חלופה זו בפני התובע ייתכן שהמסקנה כאן   –  מנת לסייע לתובע
. מכל הטעמים האלה אני דוחה את טענת הנתבעת כי התובע לא הקטין את היתה שונה

 נזקו כנדרש ממנו. 

בע להחזר התשלומים ששילם עבור היתר העבודה  תביעת התומצאתי לנכון לקבל את   .72
רפי. כל עוד היה התובע זכאי להתאמן בשורות הנתבעת )ולקבל טועבור הטיפול הפיזיו

רפי  טאת שכרו( הוא נדרש להיתר כאמור וטענתו כי פנה לנתבעת לקבלת טיפול פיזיו
 ולא נענה לא נסתרה. 

ת שלו עקב התנהלותה של בגין פגיעה בקריירה המקצועיבאשר לתביעתו של התובע   .73
הנתבעת: מטבע הדברים זו תביעה הקשה להוכחה. אמנם הפער בין משכורתו בשורות 

בשורות   לבין משכורתו  החדשההנתבעת  עצום    הקבוצה  ₪   __________   –)כ  הוא 
אילו היה   והיכן היה משחק   אין בידינו לדעת מה היה שכרו של התובע אך    לחודש(,

ות הנתבעת בלא שישותף במשחקיה או אילו היה  בשור  2017/2018משלים את עונת  
בחקירתו מ התובע  שאישר  שכפי  גם  )מה  העונה  לתום  עד  הנתבעת  בשורות  תאמן 

במעברים  התאפיינה  שלו  הקריירה  לנתבעת,  התובע  של  להגעתו  עובר  גם  הנגדית, 
(.  לפרוטוקול 61-62עמ'  –ובדקות משחק מועטות  , במהלך העונה,תכופים בין קבוצות

לפרוטוקול( כי היו הצעות כאלו    136-139  – ו    134עוד: התובע ציין בעדותו )עמ'  זאת ו
ואחרות מקבוצות אירופאיות )אחת מהן לפחות בסכומים גבוהים משמעותית מאלו  

( והוא העדיף קבוצה "משפחתית" עם יחסי אנוש הקבוצה החדשהששולמו לו על ידי  
יבט היחידי שנשקל על ידו )אין  טובים ודקות משחק, כך שההיבט הכספי לא היה הה

הפכה לבת זוגו בתקופה הרלוונטית   המייצגתלהתעלם גם מן העובדה שכאמור לעיל,  
. לאור כל זאת, אני מוצא כי התובע לא הוכיח את טענתו והשניים עברו להתגורר יחד( 

   לעניין זה.

מוסד א לתקנון ה8שקלתי גם את בקשת התובע להטיל על הנתבעת סנקציות מכח סעיף   .74
של  בהתנהלותה  רבים  פגמים  הגם שמצאתי  כי,  והגעתי למסקנה  ולגישור,  לבוררות 
הנתבעת במקרה זה, נוכח העובדה שמדובר כאן בסיטואציה חריגה )שחקן זר ששוחרר  

מוגבלת אחרות  בקבוצות  להשתלב  יכולתו  ואשר  העונה  אלו  במהלך  שאין  אפשר   ,)
את, אם וככל שהתובעת לא תמלא הנסיבות הראויות להטלת סנקציות כאמור. עם ז

ולפנות  לשוב  רשאי  יהיה התובע  בו,  הנקובים  במועדים  זה  בורר  פסק  הוראות  אחר 
 בענין זה. 

 
 
 
 
 

 סוף דבר 
 

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי הנתבעת הפרה את חובתה, מכח תקנון הרישום,   .75
ומנעה מן התובע, ומכח התחייבותה בטופס גריעת השחקן, בכך שנהגה בחוסר תום לב  

 הלכה למעשה, להתאמן בשורותיה. 

 5- ועד ל    2018בינואר    4 –אני קובע גם כי התנהלותה של הנתבעת כלפי התובע, החל מ   .76
 בע עוגמת נפש.  ו)ועד בכלל( הסבה לת 2018במרץ 

את  ו  2018משכורות אפריל ומאי  אני קובע כי הנתבעת עיכבה שלא כדין את תשלומי   .77
 . 2018ומאי  מרץ, אפרילהם היה התובע זכאי בגין החודשים שכר הדירה לתשלומי 

פיזיוטרפיה אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובע את הסכומים ששולמו על ידו עבור   .78
 ועבור אשרת שהיה.

₪ שקוזז ממשכורתו עקב החלטת  6,000אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובע סך של  .79
 ועדת המשמעת. 

בעתידו   .80 ו/או  שלו  במוניטין  פגיעה  עבור  פיצוי  לקבלת  השחקן  תביעת  את  דוחה  אני 
 המקצועי, משום שתביעה זו לא הוכחה כל צרכה. 



 לאור כל זאת, אני מורה: .81

של   .א סך  לתובע  תשלם  בצירוף    _______הנתבעת  וזאת  שכרו,  עבור  )ברוטו(   ₪
ביוני    9שתחילתה ביום  לתקופה    ביחסריבית על פי דין, שיחושבו  הפרשי הצמדה ו

התשלום  2018 במועד  תלושי  בפועל  וסיומה  לתובע  הנתבעת  תמציא  כן,  כמו   .
משכורת בגין תשלומים אלה, ותבצע את הניכויים ותשלומי המס הנדרשים על פי  

 דין. 

בשכר דירה  עבור דמי השתתפות    ₪  ל ___________הנתבעת תשלם לתובע סך ש  .ב
פי ההסכם על  לו  בצירוף הפרשי  2018מאי  -בגין החודשים מרץ  המגיעים  וזאת   ,

  2018ביוני    1שתחילתה ביום  לתקופה  הצמדה וריבית על פי דין, שיחושבו ביחס  
וסיומה במועד התשלום בפועל. ככל הנדרש, תנכה הנתבעת מתשלומים אלה את  

 שים על פי דין ותמציא לתובע אישורים על כך. הניכויים ותשלומי המס הנדר

החזר עבור התשלום בו נשא בקשר עם    -₪    9,850הנתבעת תשלם לתובע סך של   .ג
דין, שיחושבו   פי  על  וריבית  בצירוף הפרשי הצמדה  וזאת  הסדרת אשרת שהיה, 

 וסיומה במועד התשלום בפועל.   2018במרץ  4ביחס לתקופה שתחילתה ביום 

החזר עבור התשלום בו נשא בקשר    -₪    _________ סך של    הנתבעת תשלם לתובע  .ד
עם טיפולי פיזיוטרפיה, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי דין, שיחושבו  

 וסיומה במועד התשלום בפועל.   2018באפריל  15ביחס לתקופה שתחילתה ביום 

₪ שקוזז ממשכורתו על בסיס החלטת ועדת    6,000הנתבעת תשיב לתובע סך של   .ה
 .2020במרץ  5ת מיום המשמע

הפרת התחייבותה  פיצוי בגין    – ₪ )ברוטו(    _______ הנתבעת תשלם לתובע סך של   .ו
נהגה   בו  הלב  תום  חוסר  ובגין  בשורותיה  להתאמן  לתובע  לאפשר  הנתבעת  של 
)סכום זה נקבע על דרך האומדן, בהתחשב בהגנה על עקרונות היסוד המתייחסים  

שחקניה, במעמדו של התובע, כמתבטא מן המשכורת  לחובות קבוצת כדורגל כלפי  
שהתחייבה הנתבעת לשלם לו, בתקופת ההפרה, ובעובדה שבסופו של דבר התובע,  

 או למצער המייצגת שלו, הביע נכונות לשוב לשורות הנתבעת(.

הנתבעת תישא בהוצאות הבוררות )לרבות אגרת הבוררות ועלות שירותי ההקלטה   .ז
ש"ח בתוספת מע"מ    30,000  ורכי הדין של התובע בסך  , בשכר טרחת עוהתימלול(

)סכום זה הינו    ₪ בתוספת מע"מ כדין   24,500וכן בשכר טרחת הבורר בסך    כדין
התיק( פתיחת  במסגרת  לבורר  שולם  שכבר  הסכום  קיזוז  שהתובע    .לאחר  ככל 

שילם ו/או ישלם חלק מסכומים אלה, יראו את החיוב בפסקה זו כמתייחס לחובת  
 להשיב לתובע מה ששילם כאמור. הנתבעת  

יום ממועד מתן פסק בורר זה.    30כל התשלומים הנ"ל ישולמו לא יאוחר מחלוף   .ח
הפרשי    גם  פולעיל ושלא ישולמו עד למועד זה, יתווס  זלסכומים שנפסקו לפי פסקה  

   . הצמדה וריבית ממועד מתן הפסק ועד למועד תשלומם בפועל
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