
 19/20-56תיק בוררות                 ההתאחדות לכדורגל בישראל
        
               

  
 --------:                        התובע  

 
 -נגד  -

 
 -------מועדון             הנתבעת: 

 
 פסק בורר 

 
עניינו של פסק בורר זה בתביעה לאכיפת הסכמים שנחתמו בין התובע, שחקן כדורגל מקצועני,   .1

לבין הנתבעת, קבוצת כדורגל מליגת העל, לשלוש עונות, ואשר הנתבעת בחרה לסיים, למעשה 
 בתחילת העונה השניה.  –בתום עונת המשחקים הראשונה ולהלכה 

גדול מהעובדות העומדות בבסיס התביעה .2 חלוקים    חלק  אינו שנוי במחלוקת, אולם הצדדים 
של   עמידתו  ההסכם,  את  לסיים  הנתבעת  זכות  משמעותיים:  היבטים  למספר  התובע באשר 

  בחובתו להקטין את נזקיו, והזיקה בין שני ההסכמים עליהם חתם התובע. 
 

 רקע עובדתי ודיוני
 

יליד  ("תובעה)"----------התובע,   .3 עונת    ,----,  עד  כדורגל מקצועני.  שיחק    2018/19הינו שחקן 
 .---------השחקן בשורות קבוצת 

והנתבעת  2018ביולי    3ביום   .4 התובע  "הנתבעת)"---------התקשרו  או  בהסכם  הקבוצה"   )"
 "(.  העיקרי ההסכם")  2020/21 –ו  2019/20, 2018/19לעונות 

  2018/19בגין עונת    (ברוטו)₪  --------זכאי לשכר שנתי של    ------היה    העיקרי  על פי ההסכם .5
. כמו כן כלל 2020/21  –ו    ₪2019/20 )ברוטו( בגין כל אחת מעונות  ----------ולשכר שנתי של  

לרשות   משפחתי  רכב  העמדת  רכב------ההסכם  החזקת  הוצאות  לרבות  אגרות,    ,  )רישוי, 
)ההסכם כלל גם תשלומי מענקים   6ללא הגבלה ומנוי לכביש , דלקן ביטוחים, תחזוקה שוטפת( 

 ונים, שאינם רלוונטיים להליך כאן(. ש

ההסכם .6 חתימת  עם  בבד  בין    העיקרי  בד  הסכם  גם  מכר    התובענחתם  לפיו    התובעלקבוצה, 
מהזכויות    80%לקבוצה את מלוא הזכויות הפדרטיביות השייכות לו בכרטיס השחקן שלו וכן  

בתשלומים    שולם₪ )ברוטו(, שי ---------וזאת תמורת סך של    –הכלכליות הנלוות לזכויות אלו  
, במקביל לתשלומים החודשיים לפי  2020/21  –ו    2019/20,  2018/19במהלך העונות    חודשיים
יהיה    –  העיקרי  ההסכם עוד  תקף.  התובעכל  שחקן  הסכם  תחת  בקבוצה,  זה   שחקן  הסכם 

" להלן:  הייקרא  ביחד:   ".זכויותהסכם  להלן  ייקראו  הזכויות  והסכם  העיקרי  ההסכם 
 ". ההסכמים"

, הודיעה הנתבעת  2018/19, לאחר תום עונת  2019חודש יוני    או בתחילת  2019ודש מאי  בסוף ח .7
הוא מתבקש למצוא לעצמו קבוצה אחרת.  וכי  לעונה הבאה  בתכניותיה  נכלל  כי אינו  לתובע 

מכך ב  כנגזרת  הנתבעת  האימונים שקיימה  במחנה  התובע  שותף  יולי ------לא  חודש  במהלך 
)בעת ששחקני הנתבעת שהו במחנה האימונים התאמן התובע, לפי עדותו שלא נסתרה,    2019

 עם מאמן קבוצת הנוער של הנתבעת, יחד עם מספר שחקני נוער(. 

הנתבעת ממחנה האי .8 גם לאחר שובה של  )ודאי לטענת התובע )שלא נסתרה(  מונים לא שותף 
לא בדרך קבע( באימוני הקבוצה הבוגרת. לעיתים התאמן לבדו, לעיתים התאמן עם "קבוצת 

ביטול   מנודים" על  קצרה  בהתרעה  לו  שהודע  או  קצרה  בהתרעה  לאימונים  זומן  ולעיתים 
 אימונים. 

9. ( הנתבעת מזה  בין  זו התקיימו מגעים  הנת----------  -ו    -------בתקופה  בעת, ומאמן  , מבעלי 
להפחתת    –  ( מזה"המייצג"  –-------( ובין התובע )באמצעות מייצגו,  -----------הנתבעת דאז,  

הנתבעת   )ולטענת  התובע  של  לקבוצה   –שכרו  התובע  של  להשאלתו  אפשרות  לבחינת  גם 
)תוך הפחתת שכרו(. מגעים אלה   -----אחרת(. מגעים אלה כללו גם הצעה לשיבוצו של התובע כ

 ו לכלל הסכמה.לא הבשיל

בחברה    2019בספטמבר    11ביום   .10 שלחה הקבוצה לשחקן מכתב שכותרתו: "המשך העסקתך 
 . בגוף המכתב נכתב:")זימון לשימוע(

"הריני להודיעך כי החברה שוקלת את סיום העסקתך כשחקן המועדון,  
אשר   האימונים  מתחם  בקרבת  להתגורר  התחייבותך  הפרת  לאור  זאת 
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בכ לנהוג  אותך  כמכריחה  יום  היתר,   ----  -ל  בין  גורמת,  ואשר  ק"מ 
 לפגיעה קשה ביכולת המשחק שלך, והצגת יכולת משחק ירודה.

בעבר   הבטחת  אשר  נמשכת  הפרה  הינה  זו  התחייבות  הפרת  כי  נדגיש 
 לתקן אך הינך ממשיך בביצוע הפרת התחייבות נמשכת זו....

ו של היועץ  במשרד 12.9.19הינך מוזמן לשיחת שימוע שתערך בפניי, ביום 
 ... ובנוכחותו ---------החברה, המשפטי של 

 בברכה
 " בעלים – --------                                            

ההעברות(    2019בספטמבר    15ביום   .11 חלון  סגירת  לפני  ימים  לשחקן  )שלושה  הקבוצה  שלחה 
 "הודעה על סיום עבודה", ובה הודיעה לו, כי:
שנערכה   השימוע  לשיחת  ביום  "בהמשך  הרינו  2019בספטמבר    12לך   ,

היום  תסתיים  בחברה  העסקתך  בחברה.  העסקתך  סיום  על  להודיעך 
את   15.9.19 לתאם  מעביד...נבקשך  עובד  יחסי  יסתיימו  זה  ובמועד 

 ... ---------החזרת הרכב המשמש אותך עם מנהל הקבוצה מר 
 בברכה

 בעלים"  – -------                                            

ההסכם .12 עניינו אכיפת  בתחילה כתב תביעה שעיקר  הגיש  ה  התובע  )והסכם   –  (זכויותהעיקרי 
ההטבות כל  ומתן  התשלומים  כל  ביצוע  הנתבעת,  לשורות  התובע  )כמו  השבת  תבע  -לפיו  כן 

ע שלו,  בקריירה  פגיעה  על  פיצוי  גם  מאימוני  התובע  הדרתו  עקב  לו  שנגרמה  הנפש  עוגמת  ל 
פיטוריו טרם  בקשה הקבוצה  גם  התובע  הגיש  התביעה  כתב  הגשת  עם  בבד  בד  הלאה(.  וכן   ,

 שעיקרם השבת התובע לשורות הנתבעת על אתר. –למתן סעדים ארעיים וזמנים 

  –בהתחשב בדחיפות הסעד שנתבקש ערכתי דיון מיידי בבקשה למתן סעדים ארעיים וזמנים    .13
בטרם חלף המועד להגשת כתב הגנה )אך לאחר שניתנה לנתבעת האפשרות להגיש התייחסות  

 בכתב(. 

והזמניים שנתבקשו    2019באוקטובר    3ביום   .14 הארעיים  הסעדים  למתן  בבקשה  דיון  התקיים 
 ו. בין היתר ציינתי בהחלטתי הנ"ל:דחיתי בקשה ז 2019באוקטובר  7וביום 

 
נסיבות המקרה אינן פשוטות. אין ספק ששחקן כדורגל מקצועי, ומבוגר  "

להתאמן נדרש  ויכול  יחסית,  כושרו  על  לשמור  כדי  ושלילת וולשחק  תיו 
על משמעותי.  נזק  לו  לגרום  עלולה  ממנו  זו  בטרם  )פניו    זכות  וכאמור 

כלשהן ראיות  פשוטות ,  (נשמעו  לא  שאלות  מעוררת  המשיבה    התנהלות 
יימצא כי    (וכמובן איני קובע כל ממצא לענין זה)ואפשר שבסופו של יום  

את הפרה  לסעדים    המשיבה  המבקש  יזכה  כאמור  ובמקרה  ההסכם 
ברורה היא  ההלכה  אולם  מכך.  הנגזרים  המשפט   ,כספיים  בבתי  הן 
מתן   אוכפים  אין  לעבודה  בבתי הדין  והן  שירות הכלליים  של  קבלה  או 

יתרה מזו    ...כאשר החריגים הספורים לכך מצויים במגזר הציבורי  ,אישי
עובד.ת מדינה,  עובד.ת  של  אישי"  "שירות  דין  מקומית,   אין  רשות 

סל   בשופר  באינטל)קופאי.ת  מהנדס  של (או  אישי"  "שירות  כדין  וכד'   ,
 ... בקבוצת כדורגל. ן שחק

כדורגל על קבוצה שאינה רוצה בו, כאשר כל כפיית" שירותיו של שחקן  "
לכך מודעים  רצויה"   הצדדים  בלתי  "אישיות  בבחינת  הינו  שהשחקן 

 בקבוצה, עלולה להכביד מאד על התנהלותה של 
באימונים,  השוטפת  הפעילות  ועל  שלה  הצוות  רוח  על  הקבוצה, 

וגם מטעם זה, ראוי, לדעתי, לנהוג איפוק רב   ה.במשחקים ובחדר ההלבש
זהבמי לעניין  הכללי  הפסיקתי  לאיפוק  מעבר  לאכיפת   ,וחד,  הנוגע  בכל 

רבות   כי  מלמד  הנסיון  ועוד,  זאת  אישי.  בהן    (מאד)שירות  הדרכים  הן 
קבוצה להקשות על מי שהיא מבקשת להרחיקו, ומקל וחומר על  ה  יכול

מתן עליה.  נכפו  ש"שירותיו"  לשלב    מי  קבוצה  המאלץ  להמשיך )צו  או 
בשור  (ולשלב להביאשחקן  עלול  חמתה,  ועל  אפה  על  חדשות    ,ותיה, 

ישובו  ל אשר  מחלוקות  הצו,  יישום  לאופן  באשר  למחלוקות  בקרים, 
ויובהר, כפי  )בלא שמי מן הצדדים יפיק מכך תועלת    ,ויובאו בפני הבורר 

מי שבידו הכוח" יצא נשכר  "  שיפורט להלן: אין הכוונה לומר, חלילה, כי
  . ן(נכוההיפך הוא ה –מהתנהלות פסולה 

עם כל הסימפטיה לסיטואציה אליה נקלע המבקש, לא מצאתי    סוף דבר:
זה במקרה  מאד    מקום  עד  המגבילה  ומושרשת  מבוססת  מהלכה  לחרוג 

אישי שירות  אכיפת  שמשמעם  צווים  את   ,מתן  למעשה,  הלכה  ולבטל, 
לסיכויי    פיטורי המבקש על ידי המשיבה. אין בכך כדי ללמד דבר באשר

הכספי במועדה  תביעתו  תידון  זו  תביעה  המבקש:  של  שהדבר  )ת  וככל 
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, לאחר הגשת כתב ההגנה מטעם המשיבה ותוכרע (בהקדם  – תלוי בח"מ
 " לגופה.

 
ביום   כי  בנטילת    2019בספטמבר    26)יצויין  שעניינה  זמני  לסעד  נוספת  בקשה  התובע  הגיש 

ידי על  נדחתה  זו  בקשה  גם  העיקרי.  ההסכם  במסגרת  לרשותו  שהועמד  מהטעמים  הרכב   ,
 צויינו בהחלטתי לעניין זה(. ש

התקיים   .15 בהליך  ההוכחות  הקורונה.  2020בפברואר    27ביום  דיון  מגפת  פרוץ  ערב  זה  ,  בדיון 
מייצגו התובע,  עם ------ועו"ד    ,העידו  התקשרותו  במהלך  התובע  בייצוג  מעורב  שהיה   ,

--------ו   ----------( וה"ה  זומן על ידי התובע למתן עדות ולא הגיש תצהיר  -----)עו"ד  הנתבעת  
    , שניהם מבעלי השליטה בנתבעת מזה.--

הקבוצה החלופית  )"  -----------התקשר התובע עם    2020בינואר    15לא למותר לציין כי ביום   .16
---, במסגרתו שולם לו סך ברוטו של  2019/2020מחצית השניה של עונת  בהסכם ל  "(הראשונה
מוגבל(----------- בסכום  דלקן  )עם  רכב  לרשותו  והועמד  בעונת  ₪,  התובע    2020/21.  שיחק 

 ."(הקבוצה החלופית השניה)" הליגה הלאומית(מ) ----------------בשורות 

ות ראיות  חודשים מספר לאחר קיום דיון ההוכחות הגישה הנתבעת בקשה לצרף לתיק הבורר .17
עונת   לגבי יתרת  עונת   2019/20לענין קיצוצי שכר שנעשו  ולגבי  )לאחר פרוץ משבר הקורונה( 

. התובע התנגד להבאת ראיות כאמור וטען להרחבת חזית ולאי רלוונטיות להליך כאן,  2020/21
שכן קיצוצים אלו נעשו לאחר שהנתבעת ביטלה את ההסכם העיקרי. בסופו של דבר, על בסיס  

 ה דיונית בין הצדדים הותרה הגשת ראיות אלו, תוך שמירת טענות התובע לגביהן.הסכמ

סבב הסיכומים הסתיים, בעקבות בקשות הארכה שונות שהוגשו על ידי הצדדים, רק בינואר   .18
 בורר. ( הגיעה העת למתן פסק ה. עם הצדדים הסליחהבאיחור –וכעת )לצערי  2021

 
 תובעטענות ה

 
ה  העיקריההסכם   .19 כלכלי   מלאכותי  פיצול   –הם "שנים שהם אחד"    זכויותוהסכם  של הסדר 

של הסכמים  כך שבכל הנוגע לאכיפה    –אחד שנעשה לבקשת הנתבעת ומטעמי תכנון מס שלה  
 אלו יש לראות את שני ההסכמים האלה כמקשה אחת.

עונת   .20 בתום  החליטה,  וכי   2018/19הנתבעת  העיקרי  ההסכם  את  לקיים  מעוניינת  אינה  כי 
כים שנועדו "לשדר" לתובע שאין מקומו  הסכם זה אינו כדאי לה ולכן נקטה תחילה שורת מהל 

בשורותיה, בין על ידי אי שיתופו במחנה האימונים של הנתבעת, ובין על ידי הדרתו מאימונים  
מנודים"  "שחקנים  עם  או  לבדו  להתאמן  ושליחתו  בארץ   שהתקיימו 

 להסכם העיקרי, הקובע:  4.2.8אחרים. כל זאת, תוך הפרה של סעיף 
שחקן ללתום תקופת ההסכם הקבוצה תדאג לספק  "הקבוצה מתחייבת כי עד  

של   הבוגרים  קבוצת  עם  וקבוצתית  תחרותית  אימונים  וכן    ----------מסגרת 
ב להתחרות  הוגנת  ב  ----------הזדמנות  זה  מונח  ערכאות  פכמשמעות  סיקות 

הקבוצה  רשאית  תהיה  לא  אופן  ובשום  מקרה  בשום  פיפ"א.  של  השיפוט 
להתאמן   לשחקן  ממנו להורות  שמונע  באופן  ו/או  הבוגרת  מהקבוצה  בנפרד 

מקצועי  משיקול  אלא  הקבוצה,  ובהרכב  בסגל  מקומו  על  הוגנת  תחרות 
 גרידא." 

להפחית   .21 )או  הנתבעת  שורות  את  ולעזוב  החוזיות  זכויותיו  על  לוותר  סירב  משהתובע 
הנתבעת המציאה  שכרו(  את  מאין  ,משמעותית  התובע    ,יש  כי  הוסכם  לפיה  פיטורים  עילת 

ב הנתבעת  של  האימונים  למגרש  סמוך  להתגורר  בהסכם -----------יעבור  שהן  שעה  זאת   ,
ה בהסכם  והן  ב  זכויותהעיקרי  היא  התובע  של  כתובתו  כי  ה---------צויין  כאשר  הסכם , 

בכביש   מנוי  עבור  תשלום  גם  כוללים  התובע  שיקבל  התגמולים  כי  במפורש  קבע   6העיקרי 
לא מוגבלות.  ות דלק  הוצאות  הציגה, לא במהלך השימוע שקיימה לתובע שלום  הנתבעת לא 

ולא במהלך הדיון כל ראיה ל"הסכמה" כאמור, לא הביאה כל עדות מטעם מי שהגיע כביכול 
לכך  אי  אלה(.  אנשים  )או  זה  אדם  של  זהותו  על  להצביע  הצליחה  לא  ואף  כאמור  להסכמה 

תבעת היא חסרת כל בסיס והפיטורים אינם אלא הפרה של  ת הפיטורים עליה מסתמכת הנלעי
 ההסכם.

התובע, באמצעות מייצגו עשה כמיטב יכולתו להקטין את נזקיו ולמצוא קבוצה חלופית החל   .22
בספטמבר  2019מיולי   וביתר שאת  לסייע  2019,  מנת  על  אצבע  נקפה  לא  לעומתו,  הנתבעת,   .

 לתובע למצוא קבוצה חלופית. 

כלפי התובע )הן לפי ההסכם העיקרי    ספייםכבעת לשאת במלוא חיוביה ה אשר על כן, על הנת .23
מהקבוצה  ו בוצה החלופית הראשונה מהק , בהפחתת הסכומים שקיבל ( זכויותוהן לפי הסכם ה
השניה ובגין החלופית  ל"פיטוריו"  עד  ומשחקים  מאימונים  הדרתו  בגין  אותו  לפצות  וכן   ,

 הפגיעה בקריירה המקצועית שלו. 
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המאוחר   .24 את  להקדים  מנת שלא  לתשובת על  אתייחס  הטיעונים(,  סדר  מבחינת  )כרונולוגית, 
 לאחר סקירת טיעוני הנתבעת. התובע לטענות "הקורונה" שהעלתה הנתבעת 

 
 נתבעתטענות ה

 
, לא ענה  נתבעתמהגבוהים ביותר בהם נשאה ההתובע ששכרו היה    :ההסכם בעיקרי בוטל כדין .25

לרדת לפשר   ניסוהנתבעת והצוות המקצועי  לציפיות המקצועיות שתלתה בו הנתבעת. הנהלת  
ב משפחתו  עם  מתגורר  שהתובע  העובדה  כי  ייתכן  כי  מסקנה  לכלל  והגיעו    -------הכישלון 

קילומטרים בכל יום פוגעת ביכולתו. אי לכך סוכם בין הנתבעת לתובע כי יעתיק    -----ונוסע  
ניסתה   אף  הנתבעת  הנתבעת.  של  האימונים  למגרש  סמוך  מגוריו  מקום  לתובע  את  לסייע 

 במציאת מקום מגורים כאמור, אולם התובע לא עמד בסיכום ולכן פוטר. 

ואכן, במסגרת "הפקת לקחים" כוללת הנתבעת, בהסכמים עליהם חתמה לקראת תחילת עונת   .26
 ק"מ ממתחם האימונים של הנתבעת.   15, הוראה לפיה השחקנים יתגוררו ברדיוס של 2019/20

.יהיה השחקן  .קובע כי התשלומים מכוחו ישולמו "ובלבד ובעונת המשחקים.   זכויותהסכם ה .27
הנתבעת   התחייבות  גם  בטלה  העיקרי  ההסכם  משבוטל  תקף".  הסכם  תחת  במועדון  שחקן 

 .זכויותלתשלומים מכח הסכם ה

התובע הגיע לשורות הנתבעת כשחקן חופשי שכרטיס השחקן שלו בבעלותו )כך שהנתבעת לא   .28
, ולכן נחתם  (תשלום בגין כרטיס השחקן שלו  2017/18וצה בה שיחק בעונת  נדרשה לשלם לקב

ה אינו  זכויותהסכם  זה  ענין  שלו.  עתידית  ממכירה  להנות  לתובע  לאפשר  היתר,  בין  שנועד,   ,
הסכם  מכח  לו  ששולמו  שהתשלומים  ראיה  והא  הנתבעת,  כשחקן  התובע  של  לשכרו  קשור 

 ו ולא בוצעו בגינן הפרשות סוציאליות. צויינו בנפרד בתלושי המשכורת של זכויותה

לשורות   .29 עבר  שהתובע  הראשונהקבוההעובדה  החלופית  לשורות    צה  מכן  הקבוצה  )ולאחר 
נדרשה לשלם תמורה כלשהי בגין כרטיס ית הראשונה  הקבוצה החלופ( בלא שהחלופית השניה

 עם ביטולו של ההסכם העיקרי.   –פקע אף הוא  זכויותהשחקן שלו מלמדת כי הסכם ה

ת נזקו, ולמעשה עשה הכל על מנת שלא לעמוד בחובתו זו:  התובע לא עמד בחובתו להקטין א .30
במאי לא    2019יוני  -עוד  הוא  הנתבעת,  של  המקצועיות  בתכניות  מצוי  אינו  הוא  כי  לו  הודע 

לשחק   כוונה  כל  לו  אין  כי  הודיע  התובע  זאת  חרף  הנתבעת.  של  האימונים  במחנה  שותף 
-----עה קונקרטית לעבור לשורות  בקבוצה אחרת ודחה כל הצעת פיצוי שהוצעה לו, לרבות הצ

החל    2019בספטמבר    10  –. לפי עדויות מייצגו והמסמכים שהומצאו על ידו, רק החל מ  -----
וזאת ככל הנראה לנוכח   –התובע )באמצעות מייצגו( לפעול באופן אינטנסיבי לחיפוש קבוצה  

 ייעוץ משפטי שקיבל החל מאותו מועד. 

ן חופשי, הרשאי )לשיטת הנתבעת( להצטרף לכל קבוצה גם לאחר השימוע, וחרף היותו שחק .31
לינואר   עד  והמתין  התובע  השתהה  עת  עם    2020בכל  התקשר  החלופבטרם  ית הקבוצה 

תנאיו    –הראשונה   על  כלשהו  ומתן  משא  שניהל  בלא  זאת  "כרית    –ועשה  על  הסתמך  שכן 
 . שכרו על ידי הנתבעתהבטחון" של השלמת 

עם   .32 התקשר  משהתובע  כך,  או  החלופכך  הראשונה  הקבוצה  עם  הוית  קשריו  את  ניתק  א 
הנתבעת ואין הוא זכאי עוד לתמורה כלשהי ממנה )לענין זה מסתמכת הנתבעת על פסיקתו של  

 .  ( "16/14-15ב. ת.להלן: ".  ------------ 16/14-15בת.ב.   ------------הבורר 

  -נתבעת כי מאז פרוץ משבר הקורונה קיצצה הנתבעת )בחריגים מסויימים   הלחלופין, טוענת   .33
משכרם    50%ששכרם לא קוצץ(    –שחקנים זרים שקיצוץ משכורתם היה נמוך יותר וחיילים    2

מהוצאותיה על מנת לקבל    20%חוייבה לקצץ    20/21, ובעונת  19/20של שחקניה עד לתום עונת  
חלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט  בהתאם ל"מבחנים ל  –תמיכה ממשלתית  

לסיוע לגופי ספורט בשל אובדן הכנסה מכרטיסים ומנויים בגין השפעות נגיף הקורונה" מיום 
מקצועי  2020בנובמבר    1 צוות  ואנשי  כך ששחקנים  תחילת    ,  לפני  תקפים  חוזים  היו  שעמם 

  –ל  שבעה שציינה הנתבעת(  )בשלושה מקרים מתוך ה  20%הסכימו לקיצוצים שנעו בין  העונה  
. אי לכך, טוענת הנתבעת כי  )במקרה נוסף(  56%  –)בשלושה מקרים נוספים( ואף ל     31-34%

(  2020)החל ממרץ    2019/20אפילו ייקבע כי התובע זכאי לפיצוי, יש לראותו כמי ששכרו לעונת  
ב לעונת    50%  -קוצץ  ששכרו  ב    2020/21וכמי  ל 30%  –קוצץ  מוביל,  זה  חישוב  של  .  שיטתה 

התובע "הרוויח" מסיום ההסכם )שכן צירוף הסכומים    2019/20הנתבעת לכך שלמעשה בעונת  
 מהקבוצה החלופית הראשונה שקיבל מהנתבעת עד לסיום ההסכם עימו עם הסכומים שקיבל  

עולה על מה שהיה מקבל מהנתבעת אילו נשאר בשורותיה עד תום העונה(, ובקיזוז "רווח" זה 
 עומד על פחות מאלף ₪.  2020/21ההפרש המגיע לו בגין עונת 
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   מטעם התובע השלמת טיעון
 

הטענות   .34 עיקר  אלה.  בסיכומים  שעלו  הטענות  על  התובע  הגיב  הנתבעת  סיכומי  הגשת  לאחר 
שעלו בסיכומי התשובה מטעם התובע כבר נדון בסיכומי התובע )שתוארו לעיל תחת "טענות  

העובדה שהטענה לפיה אילו היה התובע  התובע"( ולכן לא אשוב ואעלה אותם כאן. אולם נוכח  
נותר בשורותיה היה שכרו מופחת, כמו שכרם של יתר השחקנים ובעלי התפקידים שהושפעו  
ממשבר הקורונה, ולכן יש לבחון את הפגיעה בו על בסיס שכר מופחת הינה "טענה מאוחרת"  

תקיים הדיון בה  י,  ולאחר דיון ההוכחות(  –)שמן הסתם נולדה רק לאחר פרוץ מגיפת הקורונה  
 רק בשלב זה. 

המדובר בהרחבת חזית מאוחרת  שאין   –לענין זה טוען התובע את הטענות הבאות: ראשית   .35
שלא    –הנתבעת, שביטלה את ההסכם )הסכמים( עם התובע )לטענת התובע    -להתירה. שנית  

שהיו   שאפשר  הסדרים  עליהם  ולהחיל  מזה  בוטלו  שההסכם  לטעון  יכולה  אינה  כדין( 
בתוקפם  מת ההסכמים  עמדו  אילו  הוכרה   -ת  שלישימזה.    –קיימים  טרם  הקורונה  מגיפת 

בישראל.   העליון  בית המשפט  בפסיקה תקדימית של  עליון"  שב    DRC  –ה    –  רביעית כ"כוח 
התובע   ידי  על  שצויינו  מקרים  )בשני   Besiktas Futbol, Turkey vs. Mr. Louis  –ודחה 

Karius    ו–CA River Plate, Argentina vs. FC Porto Portugalהשפעת מגיפת  י( טענות לגב
חיובי תשלום   על  כ  –הקורונה  אשר מלכתחילה  כאשר ההפרה אירעה טרם פרוץ המגיפה, או 

תשלום.   לאי  שגרמה  היא  המגיפה  כי  החייבים  ציינו  )בענין    DRC  –ה    –  חמישיתלא  קבע 
Iasmin Latovlevici, Romania vs. Kisvarda, Hungary   בעניין  וNikolay Boudrov 

Bulgaria vs. Esteghlal, Iran   כי ההנחיות המיוחדות של פיפ"א לענין משבר הקורונה לא )
 יחולו לגבי הסכמים שהסתיימו או בוטלו לפני פרוץ המגיפה )כמו במקרה כאן(. 

 
 דיון והכרעה 

 
האם ההסכם העיקרי בוטל כדין    –שלוש שאלות עיקריות טעונות הכרעה במקרה זה: ראשית   .36

חה שלא  נבה  –)תשובה חיובית על שאלה זו תייתר את ההכרעה בשתי השאלות הבאות(, שנית  
 –מה דינו של הסכם הזכויות, משחדל התובע לשחק בשורות הנתבעת, ושלישית    –בוטל כדין  

הנזק של התובע בכלל והשלכות הקורונה בפרט על הסעדים שלהם ן השלכות חובת הקטנת  מה
 טוען התובע. 

 
 

 יטול ההסכם ב
 

הפר הסכמה לפיה יעבור    שהתובע  טענההנתבעת תולה את כל יהבה ב  –באשר לביטול ההסכם   .37
שלא  -------  באזורלהתגורר   קצובה  לתקופה  הסכם  )ולסיום  לפיטוריו  עילה  לה  קמה  ולכן   ,

 בעיתו(.  
)בסעיף   .38 נטען  זה  בסעיף    17לענין  ההגנה,  לכתב  של    14ז  הבעליםלתצהירו    9סעיף  בו  אחד 

 ( כי: בכל המקרים באותה לשון – ףבעלים נוסלתצהירו של 
לבין  הנתבעת  הנהלת  בין  סוכם  התובע,  עם  שמערכו  שיחות  ולאחר  "לפיכך, 

, על מנת שיוכל להגיע רענן לאימונים -------התובע כי יעבור להתגורר באיזור
ינסה להעלות את יכולותיו כשחקן. למרות זאת,  ולמשחקים הרשמיים ובכך 

למועד   א  סיוםעד  הפר   , זה  בסיכום  התובע  עמד  לא  בנתבעת  ת  העסקתו 
 ." -----בהסיכום והמשיך להתגורר 

כל בסיס ראייתי באשר לקיומה של   .39 דא עקא, שמעבר לטענה זו לא הצליחה הנתבעת להביא 
 מטעם הנתבעת   הסכמה זו )המוכחשת, כאמור לעיל, על ידי התובע(: כתב ההגנה והתצהירים

ם של עדי וגם חקירתאינם מציינים מי מקרב הנהלת הקבוצה הגיע להסכמה זו ומתי נוצרה.  
 הנתבעת לא הועילה לענין זה. 

תמליל השימוע שערכה הנתבעת לתובע  מפאת חשיבות הדברים יובאו להלן קטעים נרחבים מ .40
 . באשר לעניין זה עידו מטעם הנתבעתשני הבעלים שהחקירותיהם של כמו גם מ

במסגרת השימוע התקיים דו השיח הבא )הדברים יובאו כפי שהם מופיעים בתימלול שהוגש   .41
 צהירו של התובע. זהותם של הדוברים מטעם הנתבעת היא כאמור בתימלול זה(:לת 9כנספח 

אתה  :  ובעכ התב"  ? עליה  מדברים  שאתם  ההתחייבויות  איפה  לנו  להגיד  יכול  אתה 
איפה ההתחייבות הזאת ?    פה. יש פה. הזכרת כתוב פה, התחייבות ב, ב,

לפרוטוקול. איפה  מי נ, מי נתן אותה ? מתי היא ניתנה ? בוא ת, תגיד לנו, 
 ההתחייבות ? מי נתן אותה ? 
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 לא פעם אחת, ולא רק שהיא, : בעלים א
? מי ביקש ? מי   :  ובעכ התב" ? איפה ההתחייבות  לא, לא כמה פעמים. מי נתן אותה 

 ? מתי ?   התובע דיבר עם
 . השחקן נתן אותה.התובעמי נתן ? נתן אותה  : ב"כ הנתבעת

 מתי ? באיזה נסיבות ?  : ובעכ התב"
 באיזה תאריך ? באיזה זה, אין. : ב"כ הנתבעת

 ...דיברו איתו, אני לא זוכר תאריך. : בעלים א
 מי דיבר איתו ?  :  ובעכ התב"

 אה. דיברו איתו  : בעלים א
 מי דיבר איתו ?  : ובעכ התב"

 זה לא משנה כל כך  : בעלים א
לא, זה משנה. אתה, יש פה. יש פה שימוע. מה זה מי דיבר איתו ? תגיד,  : ובעכ התב"

 פה תרד לפרטים.
 אמר, אחד השקרנים. אבעלים תשובה היא כמו שאז, אז ה : ב"כ הנתבעת

 אחד השקרנים.  :  ובעכ התב"
 נו, אחד הבעלים.  : ב"כ הנתבעת

  ... 
 אתם בורחים, אתם בורחים מתשובות ברורות. : ובעכ התב"

  ... 
 אנחנו לא בחקירה נגדית.  : ב"כ הנתבעת

 אתה ב, : ובעכ התב"
 ואנחנו לא בבוררות ולא ב,  : ב"כ הנתבעת

  ...  
 היתה התחייבות...  : ב"כ הנתבעת

 כתוב פה: התחייבות.  : כ התובע”ב
 נכון, נכון. : ב"כ הנתבעת

 מי נתן את ההתחייבות ? באיזה נסיבות ?  : ובעכ התב"
 --------מי שנתן את ההתחייבות זה היה השחקן,  : ב"כ הנתבעת

 למי ? למי ?  : ובעכ התב"
 לאחד הבעלים שהוא דיבר איתו בנושא. : ב"כ הנתבעת

 מי ? מי זה ?  : ובעכ התב"
 לא רוצה להגיד כרגע. : ב"כ הנתבעת

 אתה לא רוצה להגיד. אז איזה שימוע זה ? זה בדיחה.   :ובעכ התב"
 בסדר. אז זו בדיחה." : ב"כ הנתבעת

  (39  – 38)עמ'  
 

גם בדיון בפניי, במסגרת הבוררות, בין במסגרת תצהירי עדי הנתבעת ובין במסגרת חקירתם   .42
לא   פלונים  הנגדית  או  ]פלוני  כי  טענתה  את  המבסס  עובדתי  מסד  להציב  הנתבעת  הצליחה 

מטעם הנתבעת[ אמר/ו לתובע ]במועד מסויים או במספר מועדים[ כי עליו להעתיק את מקום  
כי התובע קיבל על עצמו את דרישה זו. לא זו בלבד שלא    –א כל שכן  , ל-------  לאזורמגוריו  

גם  נעתר לה,  וכי התובע  דרישה כאמור מהתובע  דרש   כי  ראשון,  כל עד שהעיד, מכלי  הובא 
 העדים שהעידו לא ידעו לזהות את מי שהציב/ו דרישה זו ולא ציינו מתי נעשתה.   

את האמת שאני לא  ", לבין "פלוני ", לבין "פלוניבין "לדעתי    בעלים ב'כך נעו תשובותיו של מר   .43
את   וצריך לשאול  אופן  בכל  זה  את  אני לא הודעתי  זוכר,  אני לא  א'יודע,  או    בעלים  לו,  אולי הודיע 

 : "אמר לו ככה פלוניאני מקווה מאוד ש: "" ולבסוף.פלוני

 
 לוועדת משמעת?  תובעהתגיד לי, אתה אי פעם העמדת את  : ובעכ התב""

 גם אם כן, אני לא יודע. : בעלים ב
זה באמת משפט שאני לא יודע איך להתמודד איתו. גם אם העמדת אותו   : ובעכ התב"

 לוועדת משמעת אתה לא יודע שהעמדת אותו? 
גם אם העמידו אותו, ממש לא. אתה, היו עשרות שחקנים שהיו בוועדת   : בעלים ב

 משמעת שאני בכלל לא ידעתי. 
 .בעהתושאלתי אותך על  : ובעכ התב"

 אין לי מושג, אין לי מושג. : בעלים ב
 אתה יודע אם אי פעם הוא ביצע איזו עבירת משמעת, הפר חוזה? : ובעכ התב"

היה  : בעלים ב הוא  קרוב  שיתגורר  ממנו  שביקשנו  מזה  שחוץ  להגיד  חייב  אני 
 מתנהג למופת.

 מי ביקש ממנו שיתגורר קרוב?  : ובעכ התב"
 , יכול להיות שמי שבהנהלה. פלונייכול להיות ש : בעלים ב

 להתגורר קרוב? לא יכול להיות, מי?  עבהתותענה לי, מי ביקש מ : ובעכ התב"
 ואולי עוד מישהו. פלונילדעתי  : בעלים ב

 , המנהל קבוצה? פלוני : ובעכ התב"
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 כן, ברור.  : בעלים ב
 משחקנים להתגורר? הוא האוטוריטה לבקש   : ובעכ התב"

 ברור, תמיד.  : בעלים ב
 ברור?  : ובעכ התב"

 כן. : בעלים ב
את   : ובעכ התב" כששאלתי  לי,  תגיד  ההנהלה    אם  בעליעכשיו  מחברי  מי  בשימוע 

 ביקש, הוא אמר אני לא יודע...
 

,  ובעלים אשהוא שקרן  לבעלים אאני אחדד. במהלך השימוע אני אמרתי  : ובעכ התב"
עם   דיבר  ההנהלה  מטעם  מי  אותו  לגור   התובעכששאלתי  ממנו  ודרש 

קרוב, הוא השיב אחד השקרנים. הוא אמר אחד השקרנים בציניות, אבל 
הוא לא נקב בשמו של האדם מההנהלה. עכשיו אני שואל אותך, גם אתה  
תנקוב   אז  מישהו  זה  ואם  זה?  מי  לנו  להסביר  יכול  אתה  אז  יודע.  לא 

 בשמו. 
 מי נקב במה? בוא תסביר לי,  : בעלים ב

 , דרש ממנו לגור קרוב? התובעלה דיבר עם המי מההנ : ובעכ התב"
 על מי אתה מרים את הקול?  : בעלים ב

 , אני שואל אותך, מי? בנתבעת : ובעכ התב"
 למה אתה מרים את הקול?  : בעלים ב

 השאלה. אני שואל אותך, תענה לי על   : ובעכ התב"
 אז אל תרים את הקול, תשאל אותי יותר בשקט. : בעלים ב

 אני שואל בשקט, אתה לא עונה.  : ובעכ התב"
 תשאל בשקט, תשאל בשקט. אל תרים עליי את הקול. : בעלים ב

 תשיב לשאלה שלי. : ובעכ התב"
 כשאני אהיה חבר שלך תרים עליי את הקול. עכשיו מה שאלת? תשאל  : בעלים ב

 להתגורר קרוב?  מהתובעשאלתי מי בהנהלה דרש  : ובעכ התב"
 . פלוני : בעלים ב

 לא נתן תצהיר? הוא הרי עובד שלכם.  פלונילמה  : ובעכ התב"
 בוואטסאפ גם. פלונייכול להיות שיש את זה ל : בעלים ב

  .... 
הראשונה שאם הוא לא יעבור למרכז  בפעם  תובעתגיד לי, מתי הודעתם ל : ובעכ התב"

 אתם תסיימו את ההתקשרות איתו? 
את האמת שאני לא יודע, אני לא זוכר, אני לא הודעתי את זה בכל אופן   : בעלים ב

 " .פלוניאולי הודיע לו, או  אבעלים וצריך לשאול את 
 

    ' מ 78)ע נוגעים    ל לפרוטוקו   86- נם  , קטעים נרחבים שאי
  ) זה הושמטו א   לנוש

 
על    ובע כ הת ב" לקראת סיום חקירתו שב    : בעלים ב והקשה 

 
--אם אתה לא עובר ל  תובעתגיד לי, היה איזה שהוא שלב שבו אמרתם ל : ובע כ הת ב" "

 , אנחנו מפסיקים את ההתקשרות? --------או לאזור  ------
 " . י אמר לו ככהפלונמאוד שאני מקווה  : בבעלים 

    ' מ (  94)ע ל טוקו  לפרו
   

 לא סייעה לביסוס טענת הנתבעת לענין זה:  בעלים א גם חקירתו של .44
 

 כל המשפחה שלו? שהוא חייב לעבור עם תובעמתי פעם ראשונה אמרתם ל: ובע כ הת ב" "
 לא זוכר.  : אבעלים 

 כל המשפחה שלו?שהוא חייב לעבור עם  תובעמי אמר ל : ובע כ הת ב" 
יודע. אני לא דיברתי עם   : אבעלים  בן התובע  אני לא  מעולם, זאת אומרת אני לא 

 אדם שמדבר עם שחקנים.
 בסדר גמור.  : ובע כ הת ב" 

 אז אני לא יודע" : אבעלים 
 (. 11-15לפרוטוקול, שורות  105)עמ'   

 
ל : ובע כ הת ב" " אמרתם  הראשונה  בפעם  מתי  לי,  אםתובעתגיד  לגור    ,  עובר  לא  אתה 

 במרכז, אנחנו מפסיקים את ההתקשרות? 
היה, : אבעלים  תמיד  זה  אבל  מתי,  זה  את  לך  להגיד  יודע  לא  היה   אני  תמיד 

 " באוויר.
 (. 14-17לפרוטוקול, שורות  111)עמ'   
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זומן  לפי סדר הדברים שאינו שנ  –"סוף מעשה במחשבה תחילה"    –יתרה מזו   .45 וי במחלוקת, 
מצוי   אינו  הוא  כי  לו  הודיעה  שהנתבעת  לאחר  חודשים  משלושה  למעלה  לשימוע  התובע 

לעונת   שלה  המקצועיות  העתקת  2019/20בתכניות  נושא  הועלה  בה  הראשונה  הפעם  כאשר   ,
 . 2019בספטמבר  11 –מקום מגוריו של התובע על הכתב היתה רק ב 

  בעלים ב( מזה ובין הנתבעת )באמצעות  המייצגד, אין עוררים כי בין התובע )באמצעות  זאת ועו .46
דאז,   הנתבעת  אוגוסט  התקיימו  מזה  (---------ומאמן  החודשים  ,  2019ספטמבר  -במהלך 

שכרו   הפחתת  תוך  בנתבעת  אחר  בתפקיד  התובע  שיבוץ  של  אפשרות  לבחון  שנועדו  מגעים 
הוב זה  ב  למאמן  גייצהמאו תכתובות בין  )ולעניין   4נספח    -   2019באוגוסט    15  –, שתחילתן 

, בסעיפים המייצג  לתצהירו וטענות  33בסעיף    –וכן הועלו טענות התובע    המייצגלתצהירו של  
כספית(לתצהירו  30  –ו    19-20 היתה  הצדדים  בין  המחלוקת  אומר:  הווה  הנתבעת   .  )כאשר 

זה, נוכח מה שראתה, ככל הנראה כאי הלימה בין   ביקשה "לשפר" את תנאי ההסכם בהקשר
ולא "גיאוגרפית". הנתבעת לא התכחשה לקיום מגעים אלה,   , שכרו של התובע ל"תפוקה" שלו(

 : בעלים ב, כ"תרגיל". ובלשונו של בעלים באך הציגה אותם, בעדותו של 
 
לחבר' :בבעלים  " להראות  רציתי  אצלנו,  במתחם  שיחה  איזה  עשיתי  אצלנו אני  ה 

מה רוצה לסחוט  באמת רק  בא בעת  נת שהוא  כל הזמן היה  כסף, שהוא 
 למאמן ואומר לו אני מוכן לקצץ אז אני,

 ... 
ל :בבעלים   להוכיח  רציתי  אאני  להוכיח  בעלים  רציתי  ו,  שלי  השותף  שזה   ,

שהוא רק מחפש לשבת   עלים גולב  בעלים גלגרינברג שזה השותף שלי, ול
תראו,   בואו  להם  אמרתי  כספים.  מאיתנו  לסחוט  ורוצה  ידיים  בחיבוק 

 אני אציע לו הצעה. 
 מה זה בחיבוק?  : כ התובע”ב

אני אציע לו הצעה לא מחייבת, בעל פה, שיקצץ בשכר או שאני אתן לו  : בבעלים 
 פיצוי, תראו שהוא ירצה לקחת פיצוי וזה מה שהיה באמת 

 .... 
אחרי   : בבעלים  בוא,  אמרנו  זה.  את  לשמוע  צריך  הבורר  כב'  גם  וזה  וכראייה, 

אותו   יכול לעשות  אולי אני  אמרתי סתם,   -----שהמאמן אמר  ואני  וזה 
, הוא רוצה לסחוט את  נתבעתבואו תראו שהוא לא באמת רוצה לשחק ב

וא  בשכר, משהו כזה, או פיצוי. ה 20%. הצענו לו קיצוץ של איזה הנתבעת
יומיים בא, אמר אני רוצה לקחת פיצוי את כל השכר שלי ואת -אחרי יום

 "כל זה ואני לא רוצה לקצץ.
 לפרוטוקול(  87-89)עמ'  

 

דברים .47 הגיונם של  גם  כמו  בין הצדדים  סדר הדברים,  הידברות עיסקית  קיום  גם עצם  , וכמו 
ר מעשה", על מנת  כי נושא העתקת מקום המגורים בא אל העולם "לאחמעורר חששות כבדים  

ליצור בסיס לסיום ההסכם העיקרי )שלאמיתו של דבר, וכעולה מהתצהירים מטעם הנתבעת  
ומהחקירות עליהם, נבע מאי שביעות רצונה של הנתבעת מתיפקודו המקצועי של התובע, ודאי  
נוכח שכרו הגבוה(, כביכול עקב הפרה נטענת. הנתבעת, שהנטל להוכחת ביטול ההסכם כדין  

 ליה, לא הצליחה להסיר חששות אלה וטענותיה לעניין זה נותרו טענות בעלמא. הוא ע

אפילו היתה הנתבעת מוכיחה, "ברחל בתך הקטנה", כי פלוני/ם מטעמה    –למעלה מן הצורך   .48
בקשה/דרישה מעין זו עדיין אינה עולה   –אכן אמר/ו לתובע כי עליו להעתיק את מקום מגוריו  

:  ן כיעמודים(, וממילא מושכלות יסוד ה  24חזיק, על נספחיו,  כדי תיקון להסכם העיקרי )המ
צריך להוכיח במסמך בכתב או ע"י הודאתו או פנקסו של    ...טענה ותביעה נגד מסמך בכתב  "

לסיים הנתבע הנתבעת  ביקשה  שאותו  ההסכם  כאשר  הדברים,  פני  הם  שכך  שכן  כל  לא   ".
)כמעט   נכבד  הוא  הכספי  שהיקפו  הסכם  הינו  המועד,  לפני  וחצי  משנה  ₪   ---------למעלה 

עונות   בגין  משולמים  להיות  אמורים  היו  מהסכומים  2020/21  –ו    2019/20ברוטו  בהתעלם   ,
 הזכויות(. הנוספים שתשלומם נדרש לפי הסכם 

התובע סומך את תביעתו על ההסכם העיקרי, שהוא, לכל הדעות,    –זה    (אם לסכם פרק )חשוב .49
הסכם מחייב. הנתבעת לא הצליחה לבסס בראיות את טענתה כי הסכם זה בוטל על ידה כדין: 
בני   יחד עם  )לבדו, או  לו תניה המחייבת את התובע  ראיה לכך שהוספה  כל  היא לא הביאה 

לאזור המשפחתו( לה ישירה לעצם  -------עתיק את מקום מגוריו  כל עדות  היא לא הביאה   ;
צדדית( מהתובע לענין זה; גם העדויות מכלי שני שניסתה להביא לעניין  -הצבת דרישה )ולו חד

זה לא הציגו גירסה של ממש באשר לזהות מי שהציב/ו את הדרישה ו/או באשר לעיתויה; גם  
טע  עם  מתיישב  אינו  הדברים  היא מהלך  התובע  של  המגורים  מקום  שהעתקת  הנתבעת  נת 

לעונת   הקבוצה  מתכניות  חלק  שאינו  כך  על  ההודעה  עימו:  ההסכם  סיום  בבסיס  שעמדה 
בלי קשר    –ממחנה האימונים לא הוצגו כהדחה על תנאי אלא כמעשה עשוי    , והדרתו2019/20

שים לפני שהטענה  וכל זאת מספר חוד  –לשאלה אם התובע יעתיק את מקום מגוריו אם לאו  
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הכתב.  הכבושה) על  לראשונה  הועלתה  התובע  של  המגורים  מקום  העתקת  בדבר  הדין   (  הוא 
מכל  לשימוע.   הזימון  משלוח  לפני  סמוך  לתובע  הנתבעת  בין  שהתנהל  הכלכלי  ומתן  במשא 
הטעמים הללו, אני קובע כי פיטורי התובע וסיום ההסכם העיקרי על ידי הנתבעת נעשו בניגוד  

  –אות ההסכם ושלא כדין, וכי אי לכך ההסכם עומד בתוקפו )באשר להשלכות קביעה זו  להור
 ראו להלן(.  

כי החל מעונת   .50 וטענתה לא נסתרה,  הנתבעת טענה,  כי  יצויין,  החלה    2019/20בשולי הדברים 
למגרש  סמוך  להתגורר  השחקנים  את  שחייבה  רדיוס"  "תנית  שחקנים  עם  בהסכמים  לכלול 

יש בכך כדי לאשש את טענת הנתבעת כי סברה, לכל הפחות לאחר תום עונת  האימונים. אמנם  
גם    2018/19 )ואפשר  האימונים  למגרש  בסמוך  יתגורר  ששחקנים  לכך  חשיבות  קיימת  כי 

פגעו בתיפקודו המקצועי(, אך אין    -----שסברה, בחכמה שלאחר מעשה, כי מגוריו של התובע ב
ם מן התובע, לא כל שכן שאין בכך כדי לאשש את  בכך כדי לאשש את טענותיה כי דרשה זאת ג
 טענתה שהתובע הסכים להיענות לדרישה זו. 

 
 

 השלכות הקביעה כי ההסכם העיקרי לא בוטל כדין על הסכם הזכויות
 

יתרה   .51 בין אותם צדדים.  באותו מועד,  הזכויות  נחתמו ההסכם העיקרי והסכם  לעיל,  כאמור 
 מזו: 

סעיף   52.1 הזכויות   4לפי  הסכם  לפי  לתובע  התשלומים  מועדי  הזכויות,  להסכם 
 חופפים למועדי שלוש העונות לגביהן נחתם ההסכם העיקרי. 

ובעונת    4סעיף   .   52.2 "ובלבד  יבוצעו  לפיו  התשלומים  כי  קובע  הזכויות  להסכם 
( )התובע2020/21,  2019/20,  2018/19המשחקים  השחקן  יהיה  ( שחקן הבורר  -( 

 ( תחת הסכם תקף" הבורר -מועדון )הנתבעת ב
בין 6סעיף   52.3 שחקן  הסכם  לחתימת  כפוף  זה  "הסכם  קובע:  הזכויות  להסכם  א 

 המועדון לשחקן, ויכנס לתוקפו עם רישומו של השחקן בקבוצה". 

ב להסכם הזכויות קובע: "מובהר בזה כי מכירת הזכויות )כהגדרתן בהסכם זה לעיל (    5סעיף   .52
 בלתי הדירה."הינה 

טוען .53 שני    התובע  אחת:  כמקשה  הזכויות  הסכם  ואת  העיקרי  ההסכם  את  לראות  יש  כי 
כאשר  הנתבעת,  מן  התובע  זכאי  לה  החוזית  התמורה  מלוא  את  מגלמים  יחד  גם  ההסכמים 
עקב   תישא  בו  המס  את  להפחית  הנתבעת  של  מרצונה  ורק  אך  נבע  ההסכמים  בין  הפיצול 

 ההתקשרות עם השחקו. 

טוענת כי התובע, שהגיע לשורותיה כשחקן חופשי, הוא זה שדרש כי הנתבעת תרכוש   הנתבעת .54
  –מזכויות אלו    20%מן הזכויות הכלכליות בכרטיס השחקן שלו )וביקש להותיר לעצמו    80%

לשיטתה,   הכלכליות(.  בזכויות  מחלקו  נשכר  יצא  העברה  או  מכירה  של  שבמקרה  מנת  על 
 ל דבר וענין. הסכם הזכויות הינו הסכם נפרד לכ

של   .55 בתצהירו  נתמכו  זה  לענין  התובע  עו"ד  המייצגטענות  של  ובעדותו  מעורב  -----,  שהיה   ,
 מטעמו בשלבים מסויימים במשא ומתן על החתמת התובע בשורות הנתבעת. 

 ציין בתצהירו: המייצג .56
פיצול , כי  חשוב להסביר, כמי שהיה בסוד העניינים במשא ומתן בטרם חתימת השחקן . 13"

בהתאם  נעשה  הכלכליות  הזכויות  רכישת  ולהסכם  ההעסקה  להסכם  ההסכמים 
היה    לדרישת הסכמים(  )לשני  זה  ובפיצול  מיסוי,  ולצרכי  עם  כהמועדון  להיטיב  די 
 המועדון. 

הוא   . 14 אחד,  בהסכם  מעוגנים  היו  השחקן  של  הכספיים  תנאיו  כל  רגיל,  במצב  כלומר, 
הסכמנו לפצל את התמורה לשני הסכמים וזאת  ,  לבקשת המועדוןהסכם העסקה, אבל  
 " המועדון. כדי "ללכת לקראת"

  (הבורר –)ההדגשות במקור  
הן    ת, שייצג את הנתבע--------עם    --------של עו"ד    תכתובת ווטסאפ  המייצגלתצהירו צירף   .57

במשא ומתן על חתימת ההסכמים עם התובע והן בהליך שלפני, כאשר על פי תכתובת זו שלח  
את הפירוט הבא במסגרת המשא ומתן )תאריך התכתובת אינו מופיע   ב"כ הנתבעתל -----ו"ד ע

 (: 2018ביוני  26  –העיד כי תכתובת זו החלה ב  ----- . עו"דבתצלום שבפני
 , -------"תרשום שבנוסף לשחרור מ

 שכר לשלוש שנים ---
 רכב משפחתי

 אליפות --
 בתים ---
 אירופה---
 גביע ---
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 מענקים מצטברים 
 6רכב דלקן כביש 

 הזמנות למשחק" 4
  

 :  -----עו"ד  ףכאשר דקות ספורות לאחר מכן הוסי
 ממכירה עתידית".  20%"יש גם  

 
, כי מלכתחילה דובר על סכום כולל שישולם לשחקן, ולאחר שהוסכם על  המייצגבחקירתו טען  .58

ביקש   זה,  שתשולם  ----------סכום  התמורה  את  לפצל  הקבוצה,  מבעלי  מנת  ,  על  לשחקן  
 לפרוטוקול הדיון(.  13-22, שורות 23להפחית את עלויות המס של הנתבעת )עמ' 

כי   .59 גם תימלול של שיחה שקיים עם    צגיהמייצויין  בצרף לתצהירו  בספטמבר    10  –ב    בעלים 
 , בנסיון להגיע להסדר כספי, ובה בה התנהל הדין ודברים הבא: 2019

 
 מקרה.הוא לא יפגע בכל  :  בעלים ב"

 מה זה לא ייפגע? :   המייצג
ייפגע בכל מקרה אוקי? מה נשאר  : בעלים ב לו, השכר   אז אני אסביר לו, הוא לא 

 שלו אצלנו נשאר לעוד שנתיים נגיד אם היה לו,  
 שקל.  ------- :   המייצג

 דולר,  ------לא, נגיד שאם היה לו     :בעלים ב
 דולר.  -------.  2כפול   ---לא,  :  המייצג

 דולר, אוקי? ------, ---דולר, וקיבל כבר  -------נגיד שהיה לו   :בעלים ב
 אוקי. :  המייצג

 דולר אוקי?  ---------י בסדר? נגיד שהוא מקבל ממני פיצו  : בעלים ב
 דולר בשנתיים. נביא לו את זה.  -------נשאר לו לעשות עוד                
 ע איפה, איפה אתם הולכים." לא יוד ירעש? אנמה אתה עושה כזה                

 
הסכום המגיע גם בראיית הנתבעת  לשיטת התובע מעידים המספרים שננקבו בשיחה זו כי  

  דולר. ------- –לתובע הוא הסכום המגיע לפי שני ההסכמים 

הנתבעת   ------עו"ד   .60 עם  קשריו  נוכח  כי  בחקירתו  שימש    ------)עו"ד    העיד  כי    ------העיד 
היא   והנתבעת  הנתבעת  עם  ענפים  קשרים  לו  יש  וכי  עברו  בשנים  המשפטי  ויועצה  הנתבעת 

ונוכח היותו בא כוחו של התובע התבקש על ידי   "מועדון שיותר קרוב לי ממועדונים אחרים"( 
הבעלים הנתבעת  אחד  בשורות  התובע  החתמת  על  ומתן  במשא  מעורב  למשא .  להיות  באשר 

 :-----ומתן העיד עו"ד 
 

  נתבעתול  ----, ומכיוון שהשחקן ירוויח  תהנתבעאז מה שהיה, שלמעשה   : ------עו"ד "
שנים, אלה    3-$ שכר ל---------סכום לשלם, אז סוכם שישלמו לו    xהיה  

שהייתה  פגישה  אותה  בעקבות  זה  את  לי  שלח  למעשה  הוא  התנאים, 
של   הבעליםבבית  של אחד  ההמשך  וזה  בזה,  רואים  שאנחנו  מה  זה   .

זה דברים ש--חולצה מספר    20%-ותר, תוסיף גם להדברים הי  המייצג, 
מ מה שקרה  ומתן הזה, שאת כל  כל המשא  את  אותי. למעשה  ול  הנחה 

כמובן, שהוא היה הסוכן. ושהיה ערוץ    מייצג, אני דיווחתי לב"כ הנתבעת
 ...  כ הנתבעת"יותר טוב באמצעותי ובאמצעות ב

--נות הבאות,  העו  2-$ נטו, שכר ב------הוא כותב לי, שכר עונה ראשונה    
הסכום --------- שסוכם,  כפי  כותב,  הוא  האחרון  באימייל  ואז  נטו.   $

של   סך  הוא  הקרובה,  בעונה  בהסכמים  שיופיע  ו------הכולל  נטו,   $-2  
של   סך  הבאות  באמת  ----------העונות  האחרון,  המייל  וע"פ  נטו,   $

 ... התחילה בינינו מערכת הסכמית, שממנה יצא ההסכם.
אז ראשית    2י הייתה, למה נערכו  שאלת : כ התובע”ב הסכמים כאלה, ואם אני כבר, 

 ההסכמים?  2גם מי יזם את החלוקה על 
על  :------עו"ד  סוכם  בהתחלה  תראה,  הקבוצה.  של  אינטרס  זה  שהקבוצה,  ברור 

אז   מנכ"ל,   הנתבעתהשכר,  כשאני הייתי  גם,  קורה  זה  מאיתנו,  ביקשה 
צם הסכם רכישת זכויות,  מטעמי מס, כשחקן מגיע חופשי אז שיהיה בע

ב יהיה  שזה  הציע  למעשה,  הכל  זה  הקבוצה,  על  שיקל    2-למעשה 
הכל  שבסך  אומרת  זאת  יישמר,  שלו  שהנטו  רק  עניין  אותי  הסכמים. 

 הכולל יקבל את הנטו שלו.
 כשאתה מדבר על הנטו, אתה מתכוון, : כ התובע”ב

 . ----------על סך הכל. של ה  :------עו"ד 
 דם סוכם הכסף? ואז דובר על האיך? איך זה יחולק?שקו : כ התובע”ב

 כן. :------עו"ד 
 תרחיב. למה, : כ התובע”ב

בעונות הבאות לאחר    ----$ נטו בעונה הראשונה, ו--------סיכמנו שיהיה   :------עו"ד 
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זה המספרים שזכורים לי. ואז   שיהיה   סמטעמי מ  ההציע  הנתבעתמכן. 
 חריג. קבוצות עושות אותו.את ההסכם הזה. זה לא הסכם שהוא 

 מה זה, הזה?  : כ התובע”ב
כשחקן  :------עו"ד  מגיע למעשה  אם  שוב,  מכיוון שלמעשה  זכויות,  הסכם לרכישת 

ששוחרר, והסכם שבעצם שמפוצל על הסכם של השכר והסכם של רכישת  
כמו  באמת  היא  עונה,  כל  של  השלם  הכל  בסך  הכל,  ובסך  זכויות. 

יהיה  שוידאנו, שבעונה הראשו של  ------נה  בסך הכל המצטבר  נטו,   $2 
-, או -----,  ----ההסכמים ביחד, ובעונות לאחר מכן, כמה שצריך. כלומר 

ההסכמים, זה    2-. אם אתה סוכם את החוזה, את העונה הראשונה ב---
ההסכמים, זה מגיע    2, אם אתה סוכם את העונה השנייה של  ----מגיע ל

-ההסכמים, זה מגיע ל  2לישית של  , אם אתה סוכם את העונה הש----  -ל
. זה היה אז ופה הם ביקשו כמרקם על מס? וידאנו שאין פה השלכות ----

וידאנו שיקבל את   נטו, כלומר ששחקן לא יפגע מזה בשום צורה שהיא, 
,  בעתהנתשלו בעונה הראשונה, וידאנו שלא תהיה שם פגיעה.  0$--------ה

כ סיבה לא להאמין להם  לי שום  בין אין  מבחינתי עסקה  זה היה  מובן, 
 ידידים, זהו."

נוגעים למחלוקות    5-8)עמ'    לפרוטוקול. הושמטו מספר משפטים שאינם 
 (. ם בבעלי בעיקר קריאות בינים של –כאן 

בין ההסכם העיקרי לבין הסכם  .61 לזיקה  ובעדותם באשר  בתצהירים  הנתבעת לא הרחיבו  עדי 
בבהזכויות:   הנוגעת   הצהיר  עלים  והמשפטית  העסקית  בהתנהלות  מעורב  היה  לא  כי  והעיד 

 טען כי המדובר בהסכמים נפרדים.   בעלים אלהחתמת התובע ו

 לעיל( השיב:  59)ראו סעיף  המייצגלהתייחס לשיחתו עם  בבעלים משנתבקש  .62
בר  , אוקיי? אני תמיד מד ---ש"ח. אני אומר לו    -----------הוא אומר לי   :עלים בב"

 ברוטו, אני אף פעם לא מדבר נטו. 
 אבל דיברתם נטו. : כ התובע”ב
 מי, איפה, איפה רשום שדיברתי נטו?  : עלים בב
 איפה כתוב ברוטו?  : כ התובע”ב
 ש"ח, נטו? ---------ש"ח, מה זה   -------אם הוא אומר  : עלים בב
 אבל אנחנו מדברים על ה$.  : כ התובע”ב
 ש"ח זה נטו או ברוטו?  ---------- : עלים בב
 אנחנו מדברים על ה$.  : כ התובע”ב
 אני שואל אותך, : עלים בב
 הסכמים. 2אנחנו מדברים על  : כ התובע”ב
  המייצג אתה, אוקיי. כבוד הבורר, הנה, אני רוצה שזה יהיה לפרוטוקול.   : עלים בב

אומר    -------אומר   אני  ש-----------ש"ח,  יכול להיות  לא  הוא התכוון  . 
לברוטו ואני התכוונתי לנטו, אוקיי? הוא התכוון לברוטו ואני התכוונתי  

 לברוטו, זה מה שאני אומר וזה התשובה. מה עוד?"
 לפרוטוקול(  66)עמ'   

לאחר בחינת טענות הצדדים לענין זה, כמו גם הראיות שהובאו על ידיהם, מצאתי לנכון לקבל   .63
שהו התגמול  לפיה  התובע,  גירסת  לשני  את  לתובע  נוגעים  שאינם  מטעמים  חולק  לו  בטח 

אך מהותית ועניינית המדובר במערך הסכמים אחד שהתוצר המצטבר שלו   –  הסכמים נפרדים
הצדדים בין  הוסכם  עליה  החוזית  התמורה  מלוא  תשלום  בסיס הינו  על  זו  למסקנה  הגעתי   .

א מצאתי מקום להניח  שלא נסתרה, ואשר נוכח זיקתו לשני הצדדים ל  ------עדותו של עו"ד  
התשלומים בשני ההסכמים )שמכוחו בוצעו התשלומים לפי אותו    סדר  מוטה, על בסיס  היאכי  

סילוקין" מועדים "לוח  ובאותם  תכיפות  באותה  הסכם ,  בין  הקשר"  "נוסחת  בסיס  על   ,)
)נטו(  על בסיס העובדה שהתשלומים המצטברים לעיל( ו 51ראו סעיף הזכויות להסכם העיקרי )

תכתובת הווטסאפ בין עו"ד ב  הסכומים הכוללים הנקובים  ההסכמים מתיישבים עםמכח שני  
להסביר את המספרים  בעלים ב    לבאשר לנסיונו ש  לעיל(.  57)ראו סעיף     כ הנתבעת”בל   ------

לא מצאתי כיצד מתיישבת טענתו זו עם המספרים הנקובים    –  המייצגבהם נקב בשיחתו עם  
ההסכמ נקב  בשני  בו  הסכום  )  המייצגים.  )נטו( --------בשיחה  המצטבר  לסכום  זהה  דולר( 

עונות   בגין  לתובע  של  2020/21  –ו    2019/20המגיע  הסכום  נקב    -------------.  בו  ב  ₪  בעלים 
----  –ואינו "מיתרגם" גם ל    –  שני ההסכמיםאחד מאינו "מתאים" לחישוב ברוטו כלשהו לפי  

אדרבא    -- של  הסכו  –דולר.  לתחשיב  --------ם  יותר  קרוב  שהגיעו   ברוטו₪  הסכומים  של 
לפי ההסכם העיקרי  :  2020/21  –ו    2019/20לפי שני ההסכמים( בגין עונות    –לתובע )במצטבר  

₪  ברוטו בשתי העונות ולפי הסכם הזכויות היה   --------  -התובע זכאי לקבל סכום של כהיה  
. איני שולל את  --------  –רוטו באותה תקופה )בסה"כ כ  ₪  ב  --------  –התובע זכאי לקבל כ  

אולם    –ערכי ברוטו  להתייחס ל  התכווןדולר    -------  –  ים ב ללעבהאפשרות שכאשר התייחס  
עו"ד   שעדויות  העובדה  לפיהם    המייצגו  ------נוכח  ההסכמים  שני  תנאי  עם  מתיישבות 

של  מיהסכו ו    --------ם  ההסכם(  תקופת  כל  )עבור  העונות    --------  –דולר  )לשתי  דולר 
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לשיחה התכוונו שני הצדדים  בערכי נטו, איני מוצא מקום לקבוע ש  והאחרונות של ההסכם( הי
 לערכי ברוטו. 

לפיכך, ונוכח העובדה שקבעתי כי ההסכם העיקרי בוטל שלא כדין, אני קובע כי משההסכם   .64
 2019/20ל התובע לגבי עונות  העיקרי נותר תקף, הוא הדין גם בהסכם הזכויות וכל זכויותיו ש

 עומדות לו.  2020/21 –ו 
 

 
 הקטנת הנזק

 
:  )שיובאו להלן לפי סדרם הכרונולוגי(   כאמור לעיל, בפי הנתבעת שלושה ראשי טיעון לענין זה .65

התובע לא טרח להקטין את נזקו החל מהמועד בו הודיעה לו הנתבעת כי אינה חפצה    –ראשית  
עם   כשהתקשר  וגם  בשירותיו  הרבוהקעוד  החלופית  לאחר   –  אשונהצה  חודשים  כארבעה 

הטבת   על  עמד  ולא  ומתן  המשא  את  מיצה  לא  הסתיים,  עימו  החוזה  כי  רשמית  לו  שהודע 
תבעת לפצותו בגין  הנ, שכן הסתמך על חובת  אשונהצה החלופית הרבוהקהתנאים שהציעה לו  

שנית   עם    -ההפרש;  התקשרותו  הרבוהקעם  החלופית  לקבלת    אשונהצה  זכויותיו  פקעו 
נוכח פרוץ  מגפת הקורונה    –  ושלישית .  16/14-15ת.ב.  זאת בהסתמך על    –תגמולים כלשהם  

בסיס   על  התובע  נזקי  את  לחשב  יש  בכלל,  ובנתבעת  בכלל  הכדורגל  בענף  השכר  וקיצוצי 
אילו נשאר   –  2020/21ועד תום עונת    2020יה מקבל החל ממרץ  אותן ה  תהמופחתוהמשכורות  

 .בשורות הנתבעת

כי התובע לא    –באשר להקטנת הנזק   .66 נקט מאמצים סבירים  הנטל הוא על הנתבעת להראות 
נזקו ל את  בע"מ 195-85ע"א  )  הקטין  לישראל  איגוד  סוראקי'  נ בנק  ),  ז'אק  מב  ,  811(  4פ"ד 

עמדה.  (  825 לא  זה  )כנספח    המייצגובנטל  לתצהירו  מאמן  (  5צרף  עם  צה  בוהקתכתובת 
-פניות לסוכני שחקנים בחו"ל מהחודשים יולי 10 -למעלה מו --------, זדא אשונההחלופית הר

מחודש    -----ו  אשונהצה החלופית הרבו הקאוגוסט וכן צרף תכתובות ספציפיות יותר עם נציגי  
כי ניתן לומר  כך שאין  באפס מעשה  התובע  ספטמבר,  הנגדית טען    ישב  כי    המייצג)בחקירתו 

פנה טלפונית גם לקבוצות נוספות, אולם הואיל ואמירה מעין זו לא נכללה בתצהירו ובהיעדר  
זו( לאמירה  משקל  לתת  לנכון  מצאתי  לא  תומכות  בנוסףראיות  הראיות,   ,.   מחומר  כעולה 

יוני ש  2019אוגוסט  -בחודשים  לאפשרות  באשר  הצדדים  בין  מגעים  התנהלו  של  עדיין  ילובו 
גם התובע בנתבעת, בהפחתת שכר כזו או אחרת, בשינוי תפקיד כזה או אחר, וכן הלאה )וראו  

(. לא למותר לציין גם  4כנספח  המייצגשצורפה לתצהירו של  -תכתובת עם מאמן הנתבעת דאז 
בתנאים    כי מתכתובת זו עולה כי גם הנתבעת לא צלחה במציאת קבוצה שתקלוט את התובע

של    )ראו  סבירים דאמהתכתובת  וחושב   :  2019באוגוסט    15  –מ    זאמן  לפשר  מנסה  "אני 
שההצעה  שההצעה בהתחשב  הוגנת  על    הזו  שקיבלנו  טובה  נטו  ----היא    התובעהכי  ש"ח 
כלפי    .לחודש"( הן  הנזק פעל התובע )באמצעות מייצגו(  כי במסגרת הקטנת  כך שניתן להבין 

היתר    –פנים   בין  גבוהה,  בעצימות  לא  אם  )גם  חוץ  כלפי  והן  הנתבעת  עם  נוכח  בהתדיינות 
ה   לאחר  התובע  בפעילות  הכרוך  בכל  הסתיימו(.  טרם  הנתבעת  עם  שהמגעים    10  –העובדה 

בספטמבר, כאן נראה כי התובע אכן פעל באופן נמרץ יותר )כאשר בכל מקרה לא רבצה עליו 
כנדרש לפי הוראות   –אלא רק לנקוט אמצעים סבירים    –"  חובה להקטין את נזקו "בכל מחיר

(. נוכח כל אלה אני קובע כי  1970-לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  14סעיף  
 ישב באפס מעשה לענין זה.  כיעמד בחובת הקטנת הנזק ולא התובע כי   הוכיחההנתבעת לא 

עם  באשר   .67 ומתן  הרבוהקלמשא  החלופית  ועדות  המייצג  –  אשונהצה  נסתרה העיד,  לא  ו 
עם   מזורז  ומתן  משא  התנהל  כי  הרבוהקבראיות,  החלופית  חלון  אשונהצה  לתום  סמוך   ,

עם   ההתקשרות  תנאי  את  לשפר  הצליח  זו  במסגרת  וכי  העונה,  באמצע  צה בוהקההעברות 
הר של  אשונההחלופית  הראשונה  הצעתה  את  קיבל  התובע  כי  הנתבעת  ב"כ  טענת  צה בוהק. 
השכר ששולם    –ילא  , וממאו בעדים  , בלא משא ומתן, לא נתמכה בראיות אשונההחלופית הר

---לעומת  –₪ ברוטו -------)משכורת חודשית בסך  אשונהצה החלופית הרבוהקלתובע על ידי 
ולעומת    --- העיקרי  ידי  ₪    -------₪ ברוטו בהתאם להסכם  על  נמוך -----נטו שהוצעו  ( אינו 

הנתבעת   לו  ששילמה  מהשכר  סביר  בלתי  בטרם    –באופן  שנקבע  את הציג  שכר  התובע 
עת לנסות ולסיים את ההסכם עימו. האם שכר זה היה השכר המיטבי הביצועים שגרמו לנתב

? לא ניתן להשיב על שאלה זו כמובן,  אשונהצה החלופית הרבוהקמשיכול היה התובע להשיג  
רצתה   לא  בספטמבר  כי  עולה  הראיות  מחומר  כי  לציין  למותר  לא  החלופית בוהק אולם  צה 

צה החלופית בוהקאלמלא היה התובע מתקשר עם  זאת ועוד: מן הסתם  כלל בתובע.    אשונההר
עד לתום חלון ההעברות היתה הנתבעת יכולה לטעון היפוכו של דבר: שהתובע סירב    אשונההר

לדב ואין  מהנתבעת,  החוזית  התמורה  מלוא  קבלת  על  שהסתמך  די משום  לעניינו  סוף.  רים 
עם   התובע  הגיע  אליו  ההסכם  כי  הרבוהקבקביעה  החלופית  של   אשונהצה  בתחומו  נופל 

 זק.בכל הנוגע לחובתו להקטנת הנ "מתחם הסבירות"
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הבורר   .68 פסק  לתחולת  דומות, 16/14-15בת.ב.  באשר  בורר  פסק  אותו  שבבסיס  העובדות   :
במידה מסויימת, אך אינו זהות, למקרה כאן. גם שם היה השחקן חתום על הסכם ארוך טווח, 
גם שם הודיעה הקבוצה לשחקן כי הוא אינו נמצא בתוכניותיה לעונה הבאה )במהלך תקופת  

תבע פיצוי בגיו סכומים המגיעים לו ליתרת תקופת ההסכם, ובדומה למקרה  ההסכם(. השחקן  
באותו  התביעה.  הגשת  שלאחר  העונה  מחצית  לבי  בהסכם  אחרת  קבוצה  עם  התקשר  כאן 
כלשהו   לשכר  עוד  זכאי  אינו  אחרת  קבוצה  עם  השחקן  משהתקשר  כי  בורר  קבע  מקרה 

עם   ההסכם  חתימת  שלאחר  התקופה  בגין  המקורית,  וכדברי מקבוצתו  האחרת.  הקבוצה 
כל  וללא  מגבלה  ללא  אחר  מועדון  כל  עם  להתקשר  התובע  חופשי  בו  "במצב  שם:  הבורר 
כלפיו  מחוייבות  כל  המועדון  על  רובצת  לא  זאת,  לממש  בוחר  והוא  המועדון  כלפי  מחוייבות 
לעניינו של   יפה גם  זו  כי קביעה  הנתבעת  לעיל, טוענת  לרבות לא מחוייבות כספית.". כאמור 

 התובע.

: אם יתקשר שחקן שפוטר לענין זה  16/14-15בת.ב.  אודה על האמת, איני מבין את הפסיקה   .69
כושרו ומעמדו   על  לשמור  )ולו על מנת  כדין עם קבוצה חדשה בתקופת ההסכם שהופר  שלא 

ייטען כלפיו    –המקצועי( יראו אותו כמוותר על זכויותיו מכח ההסכם שהופר ואם לא יתקשר  
 )והקבוצה המפרה תצא נשכרת(. כי לא הקטין את נזקו. כך או כך יצא כשידיו על ראשו

של  מ .70 הבורר  פסק  כחודש  36/20-21בת.ב  ,  -----------קריאת  לפני  ,  "(36/20-21ת.ב  )"  שניתן 
הפסיקה   בהבנת  הבורר  התקשה  שם  גם  כי  להחילה.    16/14-15בת.ב.  עולה  לנכון  מצא  ולא 

 קבע הבורר כך:  לענין זה
 

מצ" על התקופה שעד להתקשרות עם קבוצה  כשלעצמי, לא  שונה  דין  סיבה להחיל  אתי 
שונה  דין  זה, למעט הקטנת הפיצוי בסכום ההתקשרות החדשה. החלת  וממועד  חדשה  

עידוד  כזה  משמעו  והמדיניות    (שחקן/מאמן)  עובד  חדשה,  בהתקשרות  להתקשר  שלא 
צריכה להיות הפוכה: תמריץ לאתר מקום עבודה חדש, שיקטין הנטל הכספי על המעביד  

. ההתנהלות הלא תקינה של  ד(ל אף שהמעביד הקודם פיטר שלא כדין את העוב)עהקודם  
מקום ומצא  לב  בתום  שנהג  עובד  לב;  בתום  מלנהוג  העובד  את  פוטרת  איננה    המעביד 

 עבודה חדש שהתמורה בו נמוכה משכרו אצל המעביד שפיטרו, איננו צריך להפגע מכך .  
ידי   על  שניתן  בוררות  של פסק  המחייב  תוקפו  בסוגיית  לדון  המקום  זה  לא  ועוד;  זאת 
משמעויותיו  מלוא  על  מורכב, שעמידה  בנושא  מדובר  אחר.  בורר  על החלטת  אחד  בורר 

ז  בעניננו;  להכרעה  מהנדרש  בתיק  חורגות  הבוררות  שפסק  מכיוון  ניתן   16  -  14/15את, 
יום  לאחר  שהוגשו  תביעות  על  שחלה  וגישור  לבוררות  המוסד  בתקנון  הרפורמה  לפני 

לתקנון זה, הקובע    (א)  8: אחד השינויים החשובים ברפורמה זו הוא תיקון סעיף  1.7.17
 כדלקמן: 

 
  חוק  הוראות   .המקובלים  הדין  וסדרי  הראיות   לדיני  כפוף  יהיה   לא  הבורר

והבורר    הבוררות  על  יחולו  לחוק  שבתוספת  וכלליו  1968  -ח"תשכ,  הבוררות
  על  הנערך  מסמך  וכל,  ונספחיהם   ההתאחדות  תקנוני  הוראות  פי  על  יפסוק

,  כאמור  בתקנונים  מוסדר  אינו  הנושא  בו  במקום,  לעיל  האמור  אף  על.  פיו
 .המהותי  הדין פי על הבורר יפסוק

 
הכרעות   כן,  המהותאם  הדין  פי  על  להתקבל  צריכות  וגישור  לבוררות  המוסד    י. בוררי 

גם    בעניין לומר,  ויש  לעבודה  הדין  בבית  הנהוגות  ההלכות  פי  על  להכריע  עלי  שבפנינו, 
לתום   במוסד ועד  הפיטורים  שממועד  בתקופה  פיצוי  תשלום  לעניין  וגישור  לבוררות 

ר מחייב שבמקרה לפנינו ההכרעה  התקופה הקצובה הנקובה בחוזה . מכיוון שכך , הדב
בתיק   הבוררות  בפסק  ההכרעה  מאשר  שונה  זכאים  16  -  14/15תהיה  שחקן/מאמן   :

לפטור   זכאית  איננה  אותם  שפיטרה  והקבוצה  הקצובה,  התקופה  מלוא  בגין  לפיצוי 
בגין גם  לפצות  חדשה  מחבותה  קבוצה  עם  השחקן/מאמן  התקשרות  שלאחר   התקופה 

בת.ב  לפסק הבורר    26-27)סעיפים    .("החדש  בהסכם  בנקוכמובן, בהפחתת הסכום ה)
36/20-21.)   

 
, ומאותם טעמים  36/20-21בת.ב  על מנת שלא להאריך אציין כי אני מאמץ את האמור לעיל   .71

ככל שהוא נוגע לתקופה   –    16/14-15בת.ב.    איני מוצא לנכון להחיל את הוראות פסק הבורר
 .  אשונהצה החלופית הרבוהקשלאחר המועד בו התקשר התובע עם 

הטענה האחרונה לה יש להידרש בענין זה הינה טענת הנתבעת לפיה נוכח הקיצוצים הנרחבים  .72
תפקיד(    לטענתה  בשכר שערכה ובעלי  עונת  )בהסכמת שחקנים  של  השניה    2019/20במחצית 

שאר בשורותיה היתה גם משכורתו מופחתת בהתאם  הרי שאילו היה התובע נ  2020/21ובעונת  
   2019/20וסיומה בתום עונת    2020בגין התקופה שתחילתה במרץ    50%  –ב    –)לשיטת הנתבעת  

 קיצוצים כאמור. ולכן יש להחיל על הסכומים המגיעים לו  –( 2020/21בגין עונת  30% -וב
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זמנ .73 בין  עירוב  בה  יש  בעיני.  מאד  ובעייתית  מוקשית  זו  חד טענה  אקטים  ובין  ותקופות,  ים 
ה הסכמיות.  לפעולות  את  נצדדים  )ולהכפיף  העולמות  מכל  להנות  למעשה  מבקשת  תבעת 

התובע לתרחישים הגרועים ביותר מבחינתו(: לפטר את התובע ולסיים את ההסכם עימו בעידן  
שלפני הקורונה מחד גיסא ולהתייחס אליו כמי שההסכם עימו עמד בתוקפו שנה וחצי לאחר  
החליטה   בטרם  שכרו  לקיצוץ  באשר  התובע   עם  להסכם  להגיע  לסרב  גיסא;  מאידך  מכן 

מלכתחילה    נתבעתה עימו  ההסכם  סיום  לקיצוץ    –על  מסכים  שהיה  כמי  אותו  לראות  ואז 
בדיעבד.   )או בשכרו  חוזיות  לתרופות  הנוגע  בכל  יסוד  מושכלות  מקעקעות  אלה  מעין  טענות 

מנ ועל  ידועים,  הדברים  סעיף  נזיקיות(.  של  לשונו  בהבאת  אסתפק  להאריך  לחוק    10ת שלא 
 : 1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 
זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה  " הנפגע 

של  מסתברת  כתוצאה  החוזה,  כריתת  בעת  מראש,  לראותו  עליו  שהיה  או  אותו 
 " .ההפרה

 
קבע   708-709, עמ'  701(  1, פ"ד לט)מאיר שמחון נ' יוסף בכר חברה לבנין ופיתוח    162/81בע"א    

 בית המשפט העליון )כב' השופט ג' בך(:
חוק  ל  10  סעיף פי-הכלל הבסיסי הוא, שהנפגע מהפרת חוזה זכאי לקבל פיצוי, על"

 .תרופות, בשל נזקו במועד בו הופר החוזה או בו בוטל - החוזים
ב אז(  )כתוארו  כהן  י'  השופט  קבע  לפעמי1]   601/75ע"א  כאשר  ניתן  כי  לבחור  [,  ם 

הרי עשה זאת   במועד מאוחר יותר בתור התאריך הקובע לצורך קביעת גובה הנזק,
 ר(הבור –)הדגשה הוספה  ".בעיקר למניעת קיפוחו של הנפגע

 
ביתר שאת   .74 )ואפשר שאף  הנזיקיו  בדיני  הגולגלת הדקה  יחסים    –בדומה לעיקרון  נוכח קיום 

פגע כמות שהוא, ואת הנזקים שניתן  הצד המפר "מקבל" את הנ  –חוזיים והיכרות מוקדמת(  
 רעיונית היה לצפות כתוצאה מסתברת של ההפרה, כמות שהם. אין שום הצדקה כלכלית או  

בגין התפתחויות שארעו לאחר ההפרה ושיש בהן להפחית    )ולקפח את הנפגע(  לזכות את המפר
עיל(  ל   66-67. חריג מסויים לכך מצוי בדיני הפחתת הנזק )וראו דיון בסעיפים  המפר  מאחריות

נסיבות  יצא נשכר מההפרה, עקב  אף  והנפגע  יצא מתוק"  בהן "מעז  נסיבות  גם  וייתכנו אולי 
התרופות לקראת קודיפיקציה    -ני חוזים  א' אדר, ג' שלו, די :  לדוגמאראו    -מאוחרות להפרה  

. אולם במקרה זה אין המדובר "זה נהנה וזה לא  (307-308, עמ'  )תשס"ט(  של המשפט האזרחי
 חסר", אלא במפר המבקש לצאת נשכר, על גבו של הנפגע.

,  טענה דומה  ,, ונדחתה)על ידי אותה נתבעת(  נטענה   36/20-21בת.ב  לא למותר לציין, כי בעניין   .75
 זה ציין הבורר שם: כאשר לעניין 

 
  ק והקבוצה כי לו השחקן לא היה מפוטר והיה משח  -------לא ברור מדוע סבורים  "

התובע לא היה מחוייב    ....30%  -, היה שכרו מקוצץ ב  20/21בשורות הקבוצה בעונת  
להפחתה כלשהי בשכרו, ולא ניתן להסיק מהסכמת מספר שחקנים להפחתה כי אף 

ניהלה משא ומתן עם התובע לגבי  התובע היה מסכים לכך;   שלישית, הקבוצה לא 
הקיצו צדדית    ץעצם  חד  חליפית  הצעה  תוך  אותו  פיטרה  אלא  הקיצוץ,  ועומק 

לו  מה היה השיעור  ים לדעת  יכול  כך שאיננו  משכרו,  משמעותית   מאוד  להפחתה 
. אין לקבוצה אלא להלין על עצמה על כך (אם בכלל)  היה מסכים התובע, בזמן אמת

  אם כן, הסכמת השחקן להפחתה נותרה בגדר עניין תאורטי,   שנמנעה ממשא ומתן.
לפסק    29)סעיף    ".איננה ברת תוקף מבחינה משפטית  והחלופה של קיצוץ "בפועל"

 הבורר(.

 

ל .76 התובע,  ידי  על  הנזק  הקטנת  לאי  באשר  הנתבעת  טענות  כל  את  דוחה  אני  לכך,  פקיעת אי 
עם   ההתקשרות  בשל  הזכויות  והסכם  העיקרי  ההסכם  מכח  התובע  של  צה בוהקזכויותיו 

 ולשינוי נסיבות עקב הקורונה.  אשונההחלופית הר

למען הסדר הטוב, והגם שדומה כי אין מחלוקת לענין זה, יובהר כי סכומים ששולמו לתובע על   .77
הרבוהקידי   החלופית  החלו/או    אשונהצה  השנהקבוצה  עונות    יהופית    –ו    2019/20בגין 

 מכל סכום שייפסק לטובת התובע מכח פסק בורר זה. יקוזזו  2020/21
 

 פיצוי 
 

בה .78 התקופה  בגין  ממש  של  נזק  לתובע  נגרם  כי  ספק  הודר    אין  או  אישיים  לאימונים  נשלח 
)בניגוד להוראות סעיף   )ו/או    יםהושבת ממשחקו  להסכם העיקרי(  4.2.8ממשחקים ואימונים 
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(, בין בתקופה שקדמה לסיום ההסכם העיקרי על ידי הנתבעת ובין בתקופה שלאחר  נים אימו
עם    –מכן   להתקשרותו  הרבוהקעד  החלופית  ההסכם אשונהצה  הפרת  כי  לשער  גם  ניתן   .

ש. כל הנזקים  העיקרי על ידי הנתבעת פגעה בהמשך הקריירה של התובע והסבה לו עוגמת נפ
₪ )ברוטו(   --------הללו קשים לכימות ואי לכך אני מעמיד אותם על דרך האומדן, על סך של  

 מכח ההסכם העיקרי והסכם הזכויות.השקול לתשלום החודשי המצטבר המגיע לתובע 
  
 סיכום

אני קובע אם כך כי ההסכם העיקרי בוטל שלא כדין על ידי הנתבעת, וכי חיוביה הכספיים של  .79
 הנתבעת מכח הסכם זה )ככך שטרם נפרעו( שרירים וקיימים. 

כנגזרת מכך, ונוכח קביעתי כי ההסכם העיקרי והסכם הזכויות הם הסכמים שלובים שהופרדו   .80
זה )מט הנתבעת מכח הסכם  חיוביה של  גם  כי  הנתבעת, אני קובע  ובין עמיה של  כספיים  בין 

 (, שרירים וקיימים. אופרטיביים

הסכומים   .81 את  הזכויות  הסכם  ולפי  העיקרי  ההסכם  לפי  מחיוביה  לקזז  רשאית  הנתבעת 
ידי   על  לתובע  והקששולמו  הראשונה  החלופית  השניההקבוצה  החלופית  עונות    בוצה  בגין 

 . 2020/21 –ו  2019/20

ת  .82 שלו  הנתבעת  המקצועית  בקריירה  והפגיעה  הנפש  עגמת  בגין  גלובלי  פיצוי  לתובע  שלם 
 ₪.   --------בסך של  –שנגרמו עקב הפרות ההסכמים על ידה 

הקלטה  .83 והוצאות  התיק  פתיחת  דמי  זה  ובכלל  הבוררות,  הוצאות  את  לתובע  תשיב  הנתבעת 
 ותימלול בהן נשא התובע. 

התוב  נתבעתה .84 של  דינו  עורך  טרחת  בשכר  בסך  תישא  וכן   -------ע,  כדין,  מע"מ  בתוספת   ₪
₪ בתוספת מע"מ כדין )סכום זה הינו לאחר מקדמה בסך  ----------בשכר טרחת הבורר בסך  

בגין    750 בורר  טרחת  שכר  גם  כולל  והוא  התיק  פתיחת  דמי  מתוך  ששולמה  מע"מ   +  ₪
 החלטות ביניים(. 

 פסק הבורר. יום ממועד מתן   30לשלם את כל החיובים הנ"ל תוך  נתבעתעל ה .85

לעיל יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי דין מהמועד    80  –ו    79חיובים כספיים מכח סעיפים   .86
 ם בפועל.  מ החוזי למילויים ועד למועד תשלו

לעיל יישאו  הפרשי הצמדה וריבית על פי דין ממועד מתן    82-84חיובים כספיים מכח סעיפים   .87
 ם בפועל. מפסק הבורר ועד למועד תשלו

בסעיאם   .88 הנקובים  החיובים  מן  באיזה  התובע  יישא  ו/או  התובע   83-84פים  נשא  יהיה  לעיל 
 רשאי לחזור על הנתבעת לענין זה ויראו את חיובה של הנתבעת לשפותו כחלק מפסק בורר זה.
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