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 פסק בורר 

)וכפי שניווכח, גם בהמשך( שיחק בקבוצת   2018/2019, אשר עד לעונת  26בן  כהתובע הוא שחקן כדורגל    .1

 בליגה הלאומית. "(הקבוצה הקודמת)" הפועל קטמון ירושלים

 הנתבעת היא קבוצה מליגת העל. .2

 . 2018כתב התביעה והדיון שהתקיים בפני נוגעים למגעים שנוהלו בין הצדדים במהלך חודש אוקטובר  .3

להחתימו, לאחר שהוא עצמו כבר  הסכמתהלטענת התובע, חזרה בה הנתבעת, ברגע האחרון ממש, מ .4

שאירע חתם על ההסכם שניתן לו על ידי הנתבעת, ובכך פעלה בחוסר תום לב קיצוני. לטענת הנתבעת, כל  

הוא שהנתבע אכן נבחן בשורותיה, אולם נוכח העובדה שהמאמן שזימן אותו לתקופת התרשמות  

, עזב את הנתבעת באותם ימים ממש, ללא הודעה מוקדמת, התעכבה  "(המאמן)" ניר קלינגרסיון, יונ

 . לקבוצה הקודמתוהתובע, מיוזמתו הוא שבחר שלא להמתין וחזר ההכרעה בעניינו 

)מן הראוי  מזה "(הבעלים)" בעתנת, הבעלים ביואב כץבדיון שהתקיים בפני העידו התובע, מזה ומר  .5

  ."( נכח בדיון ההוכחות אך לא מסר תצהיר(המנכ"ל, מנכ"ל הנתבעת )"אורן שטרלינגלציין כי מר 

 

 עובדות המקרה

 
  , לדבריו, זכה 2018/2019כאשר לקראת עונת  הקבוצה הקודמתהתובע שיחק ארבע עונות בשורות  .6

 למספר פניות ממספר קבוצות בליגת העל ובליגה הלאומית.

למספר ימי התרשמות/מבחנים, שבסיומם   הפועל באר שבעהגיע התובע ל 2018במהלך חודש ספטמבר  .7

 שלא להחתימו. הפועל באר שבעהחליטה 

( אשר רצה נתבעתפות ל)"לבחור בהצטר , לדבריולאחר בחינת האופציות שעמדו בפניו, החליט התובע .8

 6ירותיי, תוך ויתור על ניהול מו"מ עם מועדונים אחרים אשר רצו שאצטרף לשורותיהם" )סעיף בש

בעלים הוא שפנה ל "(המייצג)" דודו דהאן, נשאל התובע אם מייצגובחקירתו הנגדית  לתצהיר התובע(.

 וביקש שהנתבעת תקבלו לשורותיה והשיב: 

אליו, זה לא נשמע לי...הרבה קבוצות רצו אותי, אני לא,  "לא נראה לי שהוא פנה 

שהוא רוצה  מייצג זה מה שאני יודע שהמאמן פנה ל.אני לא יודע מה קרה שם..

 אותי. זה מה שאני יודע."
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והפציר בו לקבל את התובע להתרשמות ונסיון בשורות   בעליםהוא שפנה ל המייצגלטענת הנתבעת,  .9

צא לעצמו קבוצה כלשהי במשך כחודשיים וחצי מפתיחת העונה הנתבעת. זאת לאחר שהתובע לא מ 

 כי:  הבעלים, לאחר מבחנים. בחקירתו הנגדית טען הפועל באר שבעונדחה על ידי 

"הסוכן שלו דחף, ודחף, ודחף ודחף בלי סוף...לדעתי גם הסוכן שלו גם לא אמר 

ועוד פעם לו את האמת. זו דעתי...הוא פנה אלי כמה פעמים עוד פעם ועוד פעם 

תיקח אותו להתרשמות שבוע שבועיים,   ?  you know what  –ובסוף הוא אומר לי  

whatever ,ורק אחרי זה אם המאמן ירצה, תחתים אותו, אם המאמן לא ירצה ,

 שלום על ישראל." 

הנתבעת הוסיפה וטענה כי  הוסכם כי ההחלטה אם לקבל את התובע לשורות הנתבעת אם לאו תינתן  .10

תהווה תקופת  2019, בהתאם להתרשמותו, כאשר מראש הוסכם כי התקופה שעד ינואר המאמןבידי 

 ניסיון בסיומה תוכל הנתבעת לסיים את ההתקשרות עם התובע.

כאשר "(, ההסכם)" 2018/2019ת לעונת עסכם עם הנתבחתם התובע על ה 2018באוקטובר  14ביום  .11

בהסכם זה ניתנה לנתבעת אופציה להאריך את ההסכם בארבע עונות נוספות ולרכוש את כרטיס השחקן 

יש לקבוצה אופציה להשתחרר מההסכם ללא פיצוי   18-19כמו כן נקבע בהסכם זה, כי "בעונת  שלו.

 .בחודש ינואר"

 I am not a hundred percent, המנכ"ל)"אני חושב שזה  מנכ"לרה לכי הו הבעליםבחקירתו אישר  .12

sure  יכול להיות שזה מישהו אחר"( להכין הסכם עבור  המנכ"ל... מישהו באדמיניסטרציה, לדעתי זה ...

על כך שהמדובר  המנכ"לנשאל גם אם יידע את  הבעלים. המייצגקבעו עם נ התובע, בהתאם לתנאים ש

 בתקופת נסיון בלבד, השיב: 

 "אני לא זוכר אם אמרתי או לא, מה שאני זוכר זה שכל הצוות המקצועי ידע."

הוסיף והעיד כי לא זכורה לו ההתייחסות למתן אופציה לארבע שנים וטען, כי מבחינתו ההסכם   הבעלים

נועד אך ורק לשלושה חודשי נסיון, וכי ההסכם נוסח כהסכם לעונה שלמה עם נקודת יציאה בינואר  

 נוכח העובדה שבעבר לא הצליחה הנתבעת להעביר חוזים לתקופה קצרה ברשות לבקרת תקציבים.

פורסם בדף הפייסבוק של הנתבעת (  2018באוקטובר    14  –ה    –בו חתם התובע על ההסכם )כאמור    מועדב .13

 פוסט בו נכתב: 

עם אופציה לעונות  נתבעת סיכם עד תום העונה ב החלוץ מיכאל )מיקו( ממן "

 נוספות. החוזה יחתם בימים הקרובים." 

- מאד לא מדוייק, מאד-יד, זה מאדלעניין פרסום זה אמר כי האמור בפוסט: "בוא נג הבעליםמשנשאל 

 ". showbizמאד לא מדוייק...הודעות מועדון האלו הרבה מהם זה 

  המאמן וביקש כי יומצא לתובע העתק ההסכם עליו חתם.  למאמן המייצגבערבו של אותו יום פנה  .14

 השיב: 

 שיביא לו העתק בבוקר." מנכ"ל"בסדר גמור. תגיד ל

  במסגרת כתב ההגנה שהגישה הנתבעת.בפועל נמסר העתק ההסכם לתובע רק 

כשהוא מחזיק בחולצה של הנתבעת, כפי שצולמו שחקנים  , לצידו של מנכ"ל הנתבעת,התובע אף צולם .15

בשורותיה, של הקבוצה, קיבל לו"ז שבועי  WhatsApp -אחרים שהצטרפו לשורותיה, צורף לקבוצת ה

באוקטובר   21ביום ו יץ צילומים אלה(זומן לצילומים עבור מנהלת הליגות )אם כי התבקש שלא להפ

נתבקש לשלוח תצלום תעודת זהות שלו "על מנת להעלותו לאתר האינטרנט של ההתאחדות   2018

 .לכדורגל כשחקן הנתבעת ולצורך דיווחי מעסיק" )הציטוט לקוח מכתב ההגנה(

, מספר  ייצגמאמר ל הבעליםעם זאת, התובע לא נרשם בהתאחדות לכדורגל כשחקן הנתבעת. לטענתו,  .16

 פעמים, כי קיימות בעיות בהעברת ההסכם ברשות לבקרת תקציבים.

מתכוון להתפטר, כפי   המאמן לטענת הנתבעת, לאחר שהתובע חתם על ההסכם הסתבר לנתבעת כי  .17

פורסם רשמית כי   2018באוקטובר  29שאכן עשה בסופו של דבר, לאלתר, ובלא הודעה מוקדמת, וביום 
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אי לכך, בתקופה זו היתה הנתבעת שרויה באי ודאות ובלחץ רב  1. בית"ר ירושליםמונה כמאמן  המאמן

תר בקבוצה לא התרשם )לטובה( ולא היתה פנויה לעסוק בעניינו של התובע, מה גם שעוזר המאמן שנו

 מן התובע והציע להמתין בעניינו להכרעת המאמן החדש. 

אם ההחלטה להשעות את ההכרעה בענין קבלת התובע לשורות הנתבעת עד   הבעליםבחקירתו נשאל  .18

כן השיב כי אינו יודע -למינוי מאמן חדש הובאה לידיעת התובע והשיב כי אינו יודע אם נעשה כך. כמו

 הוסיף כי:  הבעליםנמסרו תצהירים על ידי נציגי הנתבעת שעמדו בקשר ישיר עם התובע. מדוע לא 

, כן הייתי בארץ אז אני קצת יותר יודע בעתו"רוב התקופה שמדובר כאן בקשר ל

 את הפרטים"  

התאמן התובע בשורות הנתבעת )אך מטבע הדברים    2018באוקטובר    29  –ל    2018באוקטובר    14  –בין ה   .19

טענה זו לא עלתה בכתב   –)לראשונה  הבעליםלא שיחק, שכן לא היה רשום(. בחקירתו הנגדית טען 

נדמה לו שהתובע נעדר לפחות  2018בנובמבר  29 –ההגנה או בתצהירו( כי במהלך התקופה שקדמה ל 

 עלה השערה כי לאמיתו של דבר כבר אז חיפש התובע קבוצה אחרת.אימון אחד מחמת כאבי גב וה

ואמר לו כי ההסכם יועבר    מייצגלבאוקטובר התקשר מנהל הקבוצה של הנתבעת    28ביום  לדברי התובע,   .20

באוקטובר   29  –  מה   WhatsAppלעניין זה הציג התובע הודעת  ברשות לבקרת תקציבים ביום המחרת, ו

 .כי: "היום הוא בבקרה אדווח לך בצהריים. מאמין שיעבור."  מייצגל המאמןכתב  , בה2018

 It’s outright incorrect, and I wouldn’t say a lie, it’s a“לענין זה השיב כי:  הבעליםמשנשאל 

strong word. But it’s outright incorrect )".ונראה לי יותר נסיון למשוך זמן. 

ל התובע, עו"ד רוזן לנתבעת, התריע על מה, שלשיטתו עולה כדי: א כוחו שב באוקטובר פנה 29ביום  .21

"חשש כבד לניהול משא ומתן בחוסר תום לב קיצוני, סיכול האפשרות לקיים את ההסכם ואף כדי  

הטעייה חמורה של ממש" ודרש לקבל העתק של ההסכם עליו חתם התובע, כשהוא חתום על ידי  

דית, לגבי מכתב זה השיב כי זו הפעם הראשונה בה הוא , בחקירתו הנגהבעלים)משנשאל  הנתבעת."

 רואה מכתב זה(. 

שלח עו"ד רוזן מכתב נוסף, בה הלין על שלא נענה וסיים את מכתבו   2018בנובמבר  1 חמישי, ביום .22

 באמירה: 

"אשר על כן, ולאור המצב העגום אליו גררתם את מרשי בהתנהלותכם.. הריני 

חוזר כי מרשי רואה עצמו חופשי, בלית ברירה, להודיעכם בזאת באופן בלתי 

 לאתר לעצמו קבוצה חלופית שאולי תסכים לקבל את שירותיו".

 למחרת אותו יום חדל התובע להתייצב לאימוני הנתבעת 

 :2018בנובמבר  4מנור, השיבה למכתב זה ביום -ב"כ הנתבעת, עו"ד רוזנפלד .23

שכן קליטתו כשחקן   השתכלל כידוע למרשך ההסכם עימו לא נחתם והמו"מ לא . 1"

 בקבוצה היתה תלויה במאמן שהתפטר. 

כיון שמרשך לא רצה להמתין להחתמת מאמן חדש ולבירור עמדתו לגביו, הוא אכן  . 2

 חופשי לפנות למי שיחפוץ, כפי שעשה בפועל.

 חה רבה.".     מרשתי מאחלת למרשך הצל3

חתם איתה    2018בנובמבר    6וביום    הקבוצה הקודמתיצר קשר עם    2018בנובמבר    4ביום  לטענת התובע,   .24

קבוצות נוספות מן הליגה הלאומית רצו אותו    התובע הוסיף וטען, כי  .2018/2019על הסכם ליתרת עונת  

 
, כי לאחר הגשת הסיכומים בהליך זה, ובטרם כתיבת פסק בורר זה, נתבקש הח"מ לדון  למען הסדר הטוב יצויין 1

. עיסוקו  מאמןואשר עניינו בסכסוך שבין הנתבעת ל  77/18-19בבקשת הנתבעת לקיום דיון נוסף בפסק בורר שניתן בת.ב.  
, , עו"ד תגר עמיאלדינו של הבוררשל הח"מ בסכסוך זה נגע אך ורק לשאלה האם התקיימה עילה לקיום דיון נוסף בפסק  

לא  שנקבעו באותו הליך. והקביעות המשפטיות ממצאים העובדתייםקבוע עמדה לגבי הבאותו הליך, וזאת מבלי ל
, המייצג  רוזןיוצג על ידי עו"ד  המאמןיוצגה על ידי אותו משרד עורכי דין המייצגה כאן וכי  הנתבעתלמותר לציין, כי 

 את התובע כאן.
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)בחקירתו הנגדית נקב התובע  הקבוצה הקודמתוהציעו לו סכומים גבוהים יותר מאלה שהציעה לו 

 כאחת מקבוצות אלו(. הפועל עכול בשמה ש

 

 טענות הצדדים 

 
 לטענת התובע:  .25

הנתבעת נהגה בחוסר תום לב בכל הנוגע להתנהלותה מול התובע, ולאחר שכבר החתימה אותו   25.1

הסכם, הודיעה ברבים על צירופו לשורותיה ושיתפה אותו באימוניה, נמנעה מלחתום על העל 

 ההסכם, בלא לתת לו כל הסבר. 

מעולם לא נאמר לתובע כי הוא ב"נסיון" וכי טרם הוחלט אם לצרפו לשורות הנתבעת. אדרבא,  25.2

, צירוף לאימונים WhatsApp –התנהלות הנתבעת, כמפורט לעיל )פרסומים, צרוף לקבוצת ה 

וכו'( מעידים כי מבחינת הנתבעת היה מדובר במעשה עשוי. אמנם ההסכם כלל נקודת יציאה, 

האמין ועודנו מאמין, כי לו ניתנה לו ההזדמנות להשתלב בנתבעת, היה משחק בה אולם התובע 

 .2018/2019לכל הפחות בכל עונת 

התובע דרש במפגיע כי ההסכם יחתם על ידי הנתבעת, ומשהדבר לא אירע לא נותרה ברירה בידו  25.3

  אלא למצוא לעצמו קבוצה אחרת, בלחץ זמן, ומעמדת נחיתות. 

לא היה מעולם  הבעליםראיות ממקור ראשון להתנהלותה מול התובע. הנתבעת לא הציגה כל  25.4

בקשר ישיר עם התובע וכל שהעיד לעניין התנהלות הנתבעת מול התובע היה עדות שמיעה, או 

, אף  ל”המנכסברות גרידא. כאשר הנתבעת, מטעמיה, בחרה שלא להגיש תצהיר מטעמו של 

 שהלה התייצב לדיון. 

ההסכם יש לראותה כמי שהתקשרה בו, בהתנהגות. מה גם שאין אף שהנתבעת לא חתמה על  25.5

 חולק כי ההסכם נוסח על ידי הנתבעת.

הנתבעת הפרה הסכם לתקופה קצובה, והפרה זו מזכה את התובע בפיצויי קיום, בגובה התמורה   25.6

 החוזית לה היה זכאי לפי הסכם זה.

של ההתאחדות א להסכם )שהינו ההסכם הגנרי 10כן הפרה הנתבעת את הוראות סעיף -כמו 25.7

 לכדורגל( לפיו: 

ש לרשות ויאושר  ג ך ורק לאחר שיוא"להסכם זה יהיה תוקף מחייב בין הצדדים, 

על ידה. הקבוצה מתחייבת להגיש ההסכם לאישור הרשות כשהוא חתום על ידי 

יום ממועד חתימתו על ידי השחקן במועד   14 -שני הצדדים וזאת לא יאוחר מ

 הנקוב ברישא להסכם זה" 

)הן במשא ומתן לכריתת ההסכם והן בקיום   לטענת התובע, הנתבעת נהגה עמו בחוסר תום לב 25.8

, לאחר  )בכך שהציגה אותו ברבים כשחקן הנתבעת( , הטעתה אותו ורימתה אותוההסכם(

 ונציג המועדון, על הסכם שנוסח על ידם. המייצגשנציגיה החתימו אותו, במעמד 

, לקבל מענק עבור ₪2018/2019 בגין עונת  137,295על פי ההסכם היה התובע צפוי להשתכר  25.9

₪ ברוטו וכן   84,767נקודות ליגה )בהתאם לנקודות הליגה שנצברו בפועל על ידי הנתבעת( בסך 

)לטענת התובע, אין הנתבעת יכולה  ₪ 22,500יו המוערך לכל התקופה עמד על רכב צמוד, ששוו

 244,562  –. בסך הכל  להיבנות מהטענה שאי קיום החוזה ייתר את השימוש ברכב על ידי התובע(

, ולא רק עד לנקודת 2018/2019. לטענת התובע, יש לחשב את הפיצוי עד לתום עונת ₪ )ברוטו(

יכלה את האפשרות שהתובע יוכיח את עצמו, כפי שציפה וקיווה  היציאה, משום שהנתבעת ס

 ויישאר בשורותיה לכל הפחות עד לתום העונה.

לעונה זו )שכר, מענק חתימה ומענק עבור   מהקבוצה הקודמתהתגמול הכולל אותו קיבל התובע  25.10

₪,  103,562כך שההפסד הכספי שנגרם לתובע עומד על    ₪ ברוטו.  141,000נקודות ליגה( עמד על  

 כאשר על סכום זה יש להוסיף, לשיטת התובע, פיצויי הלנה.
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יש לחייב את הנתבעת גם בפיצוי בגין עוגמת הנפש המרובה שנגרמה לתובע עקב התנהלותה ובגין  25.11

כמי שנדחה על ידי הנתבעת וכמי שאיבד זמן   –פגיעה במוניטין שלו ובקריירה המקצועית שלו 

₪ בגין כל אחד מראשי הנזק, ובסך הכל  50,000. יקר עד שהצליח להשתלב בקבוצה אחרת

100,000 .₪ 

 יש לחייב את הנתבעת גם בהוצאות התובע ובשכר טרחת עורכי דינו.  25.12

 

 לטענת הנתבעת:  .26

כל שהובטח לתובע היה הזדמנות להוכיח את עצמו על מנת שהנתבעת תיאות להתקשר עמו. היה  26.1

בעת, היה על התובע להמתין למאמן החדש עליו להוכיח את כישוריו למאמן, ומשזה נטש את הנת 

 ולנסות להוכיח עצמו בפניו.

, ובנסיבות אלו לא מצאה לנכון  המאמןהנתבעת היתה שרויה בלחץ נורא ובאי ודאות נוכח עזיבת   26.2

והאם ימצא את התובע ראוי   המאמןאת  ליףלהחתים את התובע, בטרם ידעה מי המאמן שיח

להשתלב בנתבעת. מאותו טעם גם לא היתה שעתה של הנתבעת פנויה להתייחס למכתבו של ב"כ  

 .2018באוקטובר  29התובע מיום 

ולהתקשר עם קבוצה אחרת, ולענין זה אין  המתין למאמן החלופיהתובע, מטעמיו, בחר שלא ל 26.3

 לו להלין אלא על עצמו.

לא הוגש לרשות לבקרת  גם הוא ממילא הנתבעת לא חתמה על ההסכם וכיאין חולק כי  26.4

 תקציבים.

לא הובא  המייצגחלק גדול מטענות התובע נסמך על דברים ששמע, לטענתו, ממיצגו, אלא ש 26.5

למתן עדות ולפיכך אין להסתמך על טענות התובע באשר לחילופי הדברים וחילופי התכתובת בין  

 .המייצגזקוף לחובתו את העובדה שנמנע מלהעיד את . כך גם יש ללבעלים המייצג

  – לכל המאוחר בעת שבא כוחו שיגר את המכתב מ  הקבוצה הקודמתהתובע החל במגעים עם  26.6

 .2018באוקטובר  29

א להסכם, וחובת הפקדת ההסכם מכוחו טרם באו לעולם, שכן אך מובן הוא כי חובת 10סעיף  26.7

 דבר שלא אירע כאן. –הפקדת ההסכם חלה רק לאחר שנחתם הסכם על ידי שני הצדדים 

אין הדבר כך(, הרי שהתקופה הראשונית  כאמור, אפילו היה קיים הסכם מחייב עם התובע )ו 26.8

יתה בגדר תקופת נסיון, והכללת תקופה זו בהסכם מלמדת על ה - 2019עד ינואר  –להסכם 

כך שאין להביא בחשבון   הספקות של הנתבעת באשר לסיכויי השתלבותו של התובע בשורותיה.

. מטעמים דומים אין גם מקום להתחשב בתשלום עבור נקודות  2019את התקופה שלאחר ינואר  

 היה משתתף במשחקי הנתבעת בפועל.אך ורק אם  נתבעליגה, שכן תשלום זה היה משולם ל

חודשים בכל עונה )אופציות(", כך שהכוונה היתה, אם   10ההסכם קובע כי "השחקן יקבל רכב *  26.9

ואילך, ככל שהנתבעת היתה מממשת את   19/20בכלל, להעמיד לרשותו רכב רק החל מעונת 

ראיות  ב תמך האופציה שניתנה לה. תחשיב שווי העמדת הרכב שנעשה על ידי התובע אינו נ 

 כלשהן, וממילא משהתובע לא שיחק בשורות הנתבעת הוא לא נזקק לרכב. 

בהתעלם מן התשלום עבור נקודות הליגה )שלשיטת הנתבעת, התובע לא היה זכאי לו( ההפרש  26.10

לבין התשלומים שהיו מגיעים לו לפי ההסכם   הקבוצה הקודמתבין התשלומים שקיבל התובע מ

 עד ינואר(.₪  4,265 –נה ו ₪ לכל העו 12,795אינו רב )

ולא נשא בהוצאות    צפוןלתובע לא נגרמה עוגמת נפש ממשית, הוא לא העתיק את מקום מגוריו ל 26.11

 רבות.  

הפועל התובע לא הוכיח אובדן הזדמנויות ממשי: הוא הגיע לנתבעת לאחר שכבר נדחה על ידי  26.12

ונכון למחצית אוקטובר טרם מצא לו קבוצה. הוא גם לא הוכיח כי היו בפניו הצעות   באר שבע

 אותן בחר שלא לממש עקב התקשרותו עם הנתבעת.
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י קיום ו/או לפיצוי על חוסר תום לב  הואיל ולא נחתם הסכם עם התובע, הוא אינו זכאי לפיצוי  26.13

 בקיום הסכם.  

ככלל, האינטרס המוגן כאן הוא  –באשר לטענה, המוכחשת לגבי חוסר תום לב במשא ומתן  26.14

 . אינטרס ההסתמכות וההשבה

יש לפסוק אותם רק בגין התקופה שעד   – אפילו ייקבע כי יש מקום לפסוק כאן פיצויים חיוביים  26.15

 .2019ינואר 

 

 הדיון והכרע

 
בבסיסו של דבר עומדות בפני שתי גירסאות סותרות: גירסת "ההסכם המחייב" מזה וגירסת "תקופת   .27

 הנסיון" מזה. 

 המייצג להתרשמותי, לא הובאו בפני כל הראיות הנוגעות למחלוקת זו. "בלטו בהיעדרן" עדויותיהם של   .28

האנשים שהיו מעורבים במישרין בפעילות מול התובע  הוהרי אל –מזה  ל”המנכו המאמןמזה, ושל 

בדיון  ל”המנכ(. בפרט בלטה לעין נוכחותו של המייצג) הבעלים( ומול ל”המנכו המאמן, המייצג)

 כצופה בלבד.  –ההוכחות 

.  הנסיון מלמד כי מייצגים אינם מרבים להתייצב למתן עדות בסכסוכים שאינם נוגעים להם במישרין .29

למתן עדות ניתן לייחס לסכסוך שהתקיים במקביל בינו לבין הנתבעת.  המאמןאת אי הבאתו של 

לא הובאו לאי הבאת עדויות אלו )או עדויות נוספות(    הסברים כלשהם(  -יוק  )ולמען הד  הסברים אחרים

 בפני.

בהתחשב בחסרים אלה )השוקלים לחובת שני הצדדים, וביתר שאת, לדעתי, לחובת הנתבעת( אין לי  .30

 אלא להסתמך על הראיות שבחרו הצדדים להביא בפני.

בעת ביקשה להתקשר עמו בהסכם  התובע הציג מסכת רבת פרטים המעידה, על פני הדברים שהנת .31

שבסיומה יוחלט אם להתקשר עימו אם    "תקופת התרשמות"מחייב, וכי שהותו בנתבעת לא היתה בגדר  

 .הבעליםלאו. טענתו זו נתמכת, במידה חלקית, גם בעדותו של 

עבור  " להכין הסכם  המנכ"ל, כי הורה ל"מישהו באדמיניסטרציה, לדעתי זה  הבעליםכאמור לעיל, אישר   .32

כי אינו זוכר אם אמר    הבעליםבחקירתו לענין זה השיב    .המייצגאליהן הגיע עם    התובע, על פי ההסכמות

אינו מתנה את כניסתו לתוקף  ם שבפועל נמסר לתובע הסככי בשלב זה מדובר בתקופת נסיון.  מנכ"לל

  באישור המאמן וכל שיש בו הוא "נקודת יציאה" בינואר.

לאחר חתימת התובע על ההסכם מלמדת על כך שמבחינת הנתבעת היה  גם התנהלותה של הנתבעת .33

מדובר ב"מעשה עשוי": כך הפרסום בדף הפייסבוק של הנתבעת, כך צילומו של התובע עם חולצת  

של   WhatsApp – כך צירופו לקבוצת ה , כך הצילומים עבור מנהלת הליגות, ל”המנכהנתבעת, יחד עם 

זהות של התובע, "על מנת להעלותו לאתר האינטרנט של וכך בקשת העתק תעודת ההנתבעת, 

ההתאחדות לכדורגל כשחקן הנתבעת ולצורך דיווחי מעסיק.". על כל אלה יש להוסיף את התכתובת  

 29 –( כי ההסכם יימסר לתובע וכן )ב 2018באוקטובר  14 –ובה הבטיח )ב  המייצגעם  המאמןשניהל 

ולא  המייצג)נוכח העובדה שלא  אותו יום לרשות לבקרת תקציביםוגש מכי ההסכם ו( 2018באוקטובר 

 .העידו בפני, אני מייחס לתכתובת זו משקל נמוך יותר( המאמן

הפעיל עליו לחץ רב ורק משום כך נאות להביא את התובע   המייצגשב וטען בעדותו כי  הבעלים .34

)ואני   הבעליםאכן הפעיל לחץ על    המייצגלהתרשמות. אני מוכן להניח )בהיעדר ראיה לסתור( כי אפשר ש 

וכבעל ותק רב גם בתחום הכדורגל, אינו נכנע   מנוסה, כאיש עסקים  הבעליםיכול להעריך, כי, מן הסתם,  

 –( הבעלים(. עם זאת, במבחן הראיות שבפני )וכפי שעולה למעשה גם מעדותו של הללחצים על נקל

נקודת יציאה בינואר, ולא הבאתו  עם  –התוצר של לחץ זה היה החתמתו של התובע על הסכם 

 להתרשמות סתם.
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גרמה לזעזוע אצל הנתבעת. אולם, כאמור לעיל, הנתבעת כבר  המאמןניתן להניח כי התפטרותו של  .35

לכן  . המאמןהתנהלה כמי שקיבלה את התובע לשורותיה עובר למהלכים שהסתיימו בהתפטרותו של 

ן התפטרות זו לבין אי חתימתה של ההסכם. יתרה אני דוחה את נסיונה של הנתבעת לקשר )משפטית( בי 

)מועד חתימת    2018לאוקטובר    14  –הנתבעת לא הציגה כל ראיה לכך שבמהלך כל התקופה שבין ה    –מזו  

)המועד בו נשלח מכתבה של ב"כ הנתבעת( מי מטעמה אמר לתובע )או  2018בנובמבר  4 –ההסכם( ל 

לצורך הנושא( כי חתימת ההסכם על ידו, כמו גם כל יתר המהלכים שפורטו לעיל כי התובע   – מייצגל

התובע מצידו המשיך כל אותה  הוא עדיין "בבחינה" וכי החלטה בעניינו   תידחה "עד להודעה חדשה".

לראשונה בעדותו   הבעליםשהעלה  התאמן בשורות הנתבעת )איני מוצא לנכון לייחס משקל לדברים  עת ל

עצמו והן  הבעליםהן מחמת הסייג שהציב –בהתייחס לכך שנדמה לו כי התובע נעדר מאימון מסויים 

  מבחינת עיתוי העלאת הטענה(, כשאיש אינו מעמיד אותו על "אמיתות הדברים" )לשיטתה של הנתבעת(.

חרף כל זאת, איני מקבל את טענת התובע כאילו נכרת הסכם מחייב בינו לבין הנתבעת. אכן, אין עוררים   .36

"(, חוק החוזים)"  1973-כך קובע חוק החוזים )חלק כללי( התשל"ג  –שהסכם יכול שישתכלל בהתנהגות  

החוזים(.  )א( לחוק 6" )סעיף אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מן ההצעהאולם דבר זה קורה "

במקרה שבפנינו, כנדרש מכח תקנוני התאחדות לכדורגל  בישראל באשר לקבוצות מקצועניות,  

ההתנהלות בין הצדדים היתה בכתובים, וההסכם היה הופך מחייב רק לאחר חתימת שני הצדדים עליו 

ממילא לא קמה חובתה של א להסכם. 10כאמור גם בסעיף  –והפקדתו ברשות לבקרת תקציבים 

להפקיד הסכם עליו לא חתמה. משכך נופלת גם טענת חוסר תום הלב    -  א להסכם10תבעת מכח סעיף  הנ

 לחוק החוזים. 39לפי סעיף  –בקיום חוזה 

עם זאת, ולאור האמור לעיל, אני מוצא כי הנתבעת נהגה בחוסר תום לב במשא ומתן לכריתת חוזה,   .37

לאחר שמסרה אותו לתובע, התובע   –הסכם  בכך שנמנעה )או השתהתה באופן משמעותי( מלחתום על ה

חוסר   ,לשיטתיחתם עליו, הנתבעת פרסמה בציבור את ההתקשרות עמו ובפועל צרפה אותו לשורותיה. 

נוכח העובדה שההסכם היה בשל  –חוסר תום לב בניהול משא ומתן של תום לב זה מצוי "ברף העליון" 

 .2018בנובמבר  1התובע אף מומש, עד ליום לחתימה, ומבחינת 

 6370/00בנסיבות הענין, מצאתי לנכון להחיל את ההלכה שיצאה תחת ידו של בית המשפט העליון בע"א   .38

 )פורסם בנבו(:קל בנין בע"מ נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מ 

והמתן בין הצדדים הגיע לשלב כה מתקדם, עד כי   מצויים מצבים שבהם המשא"
תוכנו של ההסכם שאותו מבקשים הצדדים לכרות הוא ידוע. תנאיו גובשו, עם 

הלב נמנע השכלול הסופי של המשא והמתן לכדי חוזה. -זאת אך בשל חוסר תום
כלומר, העמדת הצדדים במצב שבו   –במצב דברים זה החזרת המצב לקדמותו 

תביא אותם לידי ראיית המצב כאילו   –לב לא התרחשה -תום ההתנהגות בחוסר
אם  –פנים, לא ייפגע קשות -כל-ועל –. חופש החוזים לא ייפגע ..שוכלל החוזה 

לב יינתן תוקף. במצב דברים זה אין  -לתוכן ההסדר שעיצבו הצדדים בפועל ובתום
המשפט עושה הוא בהסרת  -המשפט כורת חוזה עבור הצדדים. כל שבית-בית

. האיזון הראוי ..לב על שכלול החוזה-המחסום שאחד הצדדים הטיל שלא בתום
-בין החופש לעצב את תוכנו של החוזה מזה לבין החובה לנהל משא ומתן בתום

לב מזה נמצא בהטלת חובה ל"פיצויים חיוביים" על הצד הפוגע. פיצויים אלה הם 
המצב לקדמותו".   המגשימים במצב העובדתי הנתון את עקרון היסוד של "השבת

אכן, כאשר המשא והמתן התקדם, על מישור הזמן, לשלב סופי, באופן שלולא 
הלב בהתנהגות היה החוזה נכרת, "החזרת המצב לקדמותו"  -חוסר תום

הלב )ראו:  -משמעותה העמדת הצדדים במצב שבו היו נתונים לולא חוסר תום
בג"ץ [; 16] חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מליבו ישראל בע"מ 700/89ע"א 

 "(.761[, בעמ' 17]זגורי נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים  6231/92
 

.  ]לא למותר לציין, כי הלכה זו הוחלה על ידי גם בעבר, בסיטואציה דומה, בת.ב
 [שניר משען נ' מועדון הכדורגל א.ג. ירושלים 17-5/16
 

במקרה זה יחושב על מכוחה של הלכה זו, אני קובע כי הפיצוי הראוי בגין חוסר תום הלב של הנתבעת  .39

מקבל לפי ההסכם, אילו  חתמה עליו  התובע  הפרש בין התמורה שהיה ה כלומר  -בסיס "פיצויי ציפיה" 

 . 2018/2019 עבור עונת הקבוצה הקודמתשקיבל מהנתבעת, לבין התמורה 

http://www.nevo.co.il/case/17941724
http://www.nevo.co.il/case/17941724
http://www.nevo.co.il/case/17941724
http://www.nevo.co.il/case/17929005
http://www.nevo.co.il/case/17929005
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הידוע )בשתי הקבוצות, ולעניין זה   חישוב זה אינו חישוב טכני גרידא במקרה זה: מעבר ל"שכר הבסיס" .40

אני נדרש לשקלל שני גורמים שאינם  כחלק משכר זה( קבוצה הקודמתאני מתייחס למענק החתימה ב

 ת ליגה.ודאיים: תקופת ההסכם והתשלום עבור נקודו 

, שם עמדה 2019לשיטתה של הנתבעת תקופה זו חלה לכל היותר עד לינואר  –באשר לתקופת ההסכם  .41

כלומר   –לה הזכות לסיים את ההסכם )אילו נחתם(. לשיטתו של התובע יש להתייחס לכלל ולא לחריג 

 למלוא תקופת ההסכם, בלי להתחשב באפשרות שעמדה לנתבעת לסיימו.

כי הנתבעת היתה   רואה מקום לקבועתהיה ספקולטיבית במידה כזו או אחרת. איני  אכן, כל קביעה כאן   .42

בינואר בכל מקרה. מן הסתם, הנתבעת, ככל קבוצת כדורגל אחרת, חפצה לבנות מסיימת את ההסכם 

הרכב מיטבי, וההסכם כאן אף הקנה לה אפשרות לרכוש את כרטיס השחקן של התובע בתום העונה 

ולהאריך את ההתקשרות עימו לארבע עונות, כך שאילו היתה הנתבעת מאפשרת לתובע להוכיח את  

ות בעל פוטנציאל, והתובע היה עומד בנטל הוכחה זה, הרי שהנתבעת לא  עצמו כשחקן בעל ערך, ולפח

היתה ממהרת לסיים את ההסכם עימו. בה במידה, נוכח העובדה שהתובע שיחק כל הקריירה הבוגרת 

שלו בליגה הלאומית והגיע לשורות הנתבעת לאחר שלא התאמן בשורות קבוצה כלשהי מאז תחילת  

כלל וכלל שאכן היה זוכה לאמונה והערכתה של הנתבעת תוך חדשיים   , אין זה ודאי2018/2019עונת 

 50%וחצי מהצטרפותו. אי לכך אני מוצא לנכון לקבוע )על דרך האומדנה( כי קיימת הסתברות של 

 7.5שההסכם עם התובע היה נמשך עד תום העונה. אי לכך, הואיל וההסכם מתייחס לתקופה של 

החודשים הראשונים )שאין מחלוקת כי לו היה    2.5ום יחושבו על בסיס  חודשים, אני קובע כי פיצויי הקי

חודשים   5כלומר    –החודשים הנותרים    5  –מ    50%ההסכם נחתם לא ניתן היה לסיימו לפני כן( ועל בסיס  

( מהפיצוי שהיה מקבל אילו היה נחתם עימו הסכם לעונה 5/7.5) 2/3כלומר התובע יקבל  בסך הכל.

 ציאה, והסכם זה היה מופר מיד לאחר חתימתו.שלמה, ללא נקודת י

עניין זה הוא ספקולטיבי בהגדרה, שכן אין לדעת בכמה משחקים היתה : באשר לחישוב נקודות הליגה .43

הנתבעת משתפת את התובע, אילו היתה חותמת על ההסכם )וכאמור גם הקביעה כמה זמן היה התובע  

מועדון    בר יחיאל אביטן נ'  18/19-84)ת.ב.  משחק בשורות הנתבעת היא על דרך האומדנה(. במקרה אחר  

על דרך האומדנה, אולם במקרה זה, כאשר מדובר   בעניין זה ביצעתי חישוב (יןהכדורגל הפועל בני סכנ

על "אומדנה מסדר שני", אני סבור כי מוטב יהיה לנטרל רכיב זה הן מסכום התמורה אותה היה אמור  

 . הקבוצה הקודמתהתובע לקבל מן הנתבעת והן מן התמורה שקיבל מ

  כאילו קבע ההסכם  יש לקרוא את  עת באשר לכך שטענת הנתב  באשר לאי העמדת הרכב לרשות התובע: .44

היתה הנתבעת מממשת את האופציה שלה להאריך את ההסכם   במקרה בוקבל רכב רק  היה מהתובע  ש

עמו לעונות הבאות הועלתה לראשונה רק בסיכומי הנתבעת וממילא לא לובנה בדיון ההוכחות ו/או 

איני מוצא מקום לקבלה. אמנם,  , ובהתחשב גם בעיקרון הפרשנות נגד המנסח,בסיכומי התובע. לפיכך

נה לשמש את התובע בנסיעות לאימוני הנתבעת ומשחקיה, אולם אין ספק כי הרכב נועד, בראש ובראשו

אך מובן הוא כי רכב כאמור היה משמש את התובע גם לצרכים פרטיים, ושלילת זכות זו שללה הטבה 

משמעותית מן התובע. התובע לא הביא אמנם ראיות לשווי השימוש ברכב כאמור, אולם נסיון החיים, 

₪ לחודש הוא סביר  3,000מים, מלמד כי אומדן שווי שימוש של כמו גם ראיות שהובאו בתיקים דו 

 ומקובל. 

₪, וכן  137,295 סך של חודשים, 7.5השתכר, בגין מן הכלל אל הפרט: לפי ההסכם היה התובע זכאי ל .45

₪. לפי ההסכם  159,795בסך הכל  -₪  22,500לקבל רכב צמוד, ששוויו המוערך לכל התקופה עמד על 

בסך    -₪   ₪57,000 וקיבל מענק חתימה של    67,500השתכר התובע עבור תקופה זו    הקבוצה הקודמתעם  

₪ )כאמור לעיל, בשני המקרים נוטרל רכיב התשלום עבור נקודות ליגה(. הפער בין  124,500הכל: 

מסכום    ₪2/3. הואיל ועל פי האומדנה שערכתי יש לפצות את התובע בגין    35,295סכומים אלה עומד על  

 ₪. 23,530סכום הפיצוי על זה, יעמוד 

תביעה זו לא נתמכה בראיות של    –והפסד הזדמנויות  באשר לתביעת התובע לפיצוי בגין פגיעה במוניטין   .46

מהליגה  הקבוצה הקודמתשיחק התובע, כבוגר, בשורות  2017/2018עונת  סוףממש. כאמור לעיל, עד ל
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לא מצא לו קבוצה )בין משום  2018 למחצית חודש אוקטוברעד  2018/2019מתחילת עונת והלאומית 

שביקש להשתלב בליגת העל ולדבריו דחה הצעות מקבוצות הליגה הלאומית ובין מטעמים אחרים(. 

התובע גם לא הציג ראיות של ממש לפניות של קבוצות אחרות שדחה במהלך השבועיים בהם התאמן  

שתחילה פורסם כי התקבל לנתבעת   . ניתן להניח כי העובדהמייצגבשורות הנתבעת ולכל היותר הפנה ל

ולפיכך אני דוחה  –ולאחר מכן השתנו פני הדברים לא הועילה לו. אך עדיין לא הוכח נזק ממשי על ידו 

 את התביעה בגין ראש נזק זה.

אין ספק כי התובע נחל אכזבה ועוגמת נפש מכך   –באשר לתביעת התובע בגין אכזבה ועוגמת נפש  .47

דבר, שלא לקבלו לשורותיה. התובע עמד בפני שינוי אישי ומקצועי שהנתבעת בחרה, בסופו של 

וכן הלאה ואף החל להשתלב בשורות    צפון הארץמשמעותיים: מעבר לליגת העל, מעבר ממקום מגוריו ל

ובסופו של דבר הדבר לא צלח, בשל חוסר תום הלב בו נהגה הנתבעת. עם זאת, איני מוצא   –הנתבעת 

לנכון להגזים במשקלו של רכיב זה )שגם כך הערכאות אינן ממהרות לפסוק פיצויים בגינו(: האירועים  

  נשוא התביעה ארכו כשבועיים בלבד. התובע זכה והשתלב בקבוצת נעוריו ימים ספורים לאחר מכן. אי 

לכך, בהתחשב במכלול זה, אני  מעמיד את הפיצוי בגין ראש נזק זה על סכום השווה למשכורתו  

 ₪. 18,306 –החודשית של התובע בנתבעת 

 

 סוף דבר 

 
אני קובע כי הנתבעת הפרה את חובתה לנהוג בתום לב בקיום משא ומתן עם התובע ופוסק לתובע את   .48

 הסכומים הבאים: 

₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד    23,530בסך של    -לב  פיצוי על הפרת חובת תום ה 48.1

 ( ועד לתשלום בפועל.2018בדצמבר  11הגשת תביעת התובע )

₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, ממועד מתן   18,306בסך של  -פיצוי בגין עוגמת נפש  48.2

 פסק בורר זה ועד לתשלום בפועל.

נשא בגין הליך זה )לרבות דמי פתיחת התיק, אגרת בוררות   הנתבעת תשיב לתובע את ההוצאות אותן .49

ופיקדון, חלקו בעלויות ההקלטה והתימלול ותשלומים ששולמו על ידו בגין שכר טרחת הבורר( וכן  

סכומים אלה יישאו   בתוספת מע"מ כדין.ש"ח  10,000תשלם לתובע את שכר טרחת עורך דינו בסך 

 פסק בורר זה ועד לתשלום בפועל. הפרשי הצמדה וריבית כדין, ממועד מתן

יום  30לעיל לא יאוחר מחלוף  49 –ו  48על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הנקובים בסעיפים  .50

 ממועד פסק בורר זה.  

 

                 .2020 רספטמבב 9היום,  ןנית

 אמיר זולטי, עו"ד       

  בורר                                                                                                                                                                   


