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 החלטה
 

רשאית )א( להורות ולהצהיר כי השחקנית "למתן צו ביניים:  דחופה זוהי החלטה בבקשה .1
להשתחרר באופן זמני מקבוצת עמק חפר ולהירשם בכל קבוצה שתחפוץ מבלי שתידרש 
לשלם כל סכום לעמק חפר וללא כל תנאי נוסף...)ב( להורות ולהצהיר כי מועד חלון 
ההעברות ביחס לשחקנית מוארך על מנת שהיא תוכל להירשם בכל קבוצה שתחפוץ באופן 

 "מיידי.
 

. עם מינויי כבורר בהליך 2019בנובמבר  20ת לעיל הוגשו ביום כתב התביעה והבקשה הנזכר .2
 26זה הנחיתי את המשיבה להגיש תגובה מקדמית הנתמכת בתצהיר מטעמה עד ליום 

קיימתי דיון במעמד הצדדים.  ייחדתי את הדיון  2019בנובמבר  27וביום  2019בנובמבר 
ת חלון ההעברות בנסיבות בהמשך החלטתי( האם קיים מקום להארכ אדרשלשאלה )אליה 

המקרה, תוך שמירה על זכויות שני הצדדים להעלות את מכלול טענותיהם ביתר הנושאים 
ככל שתוגש כזו(. המצהירות מטעם הצדדים  –הנכללים בתביעה )ובתביעה שכנגד 

מטעם המשיבה(  –"המנהלת" )"אירית"(אירית אברהמי מטעמה היא והגב'  –)המבקשת 
ועל בסיס אלה  נחקרו על תצהיריהן, באי כח הצדדים טענו את טענותיהם לעניין הבקשה

 תינתן החלטתי זו.
 

מפאת דחיפות הבקשה התקיים הדיון ללא תימלול והקלטה והחלטתי זו מבוססת על  .3
 תרשומת פנימית. מאותו טעם, תינתן החלטתי בקיצור יחסי.

 
לאפשר למבקשת ותה בפתח הדברים יצוייו, כי המשיבה, בהגינותה קיבלה את הצעתי ונא .4

עד לסיום  "(הקבוצה האחרת)" מכבי כשרונות חדרהבשורות  )אך לא לשחק(להתאמן 
  ותיהם.טענות מי מן הצדדים ו/או מזכוי, וזאת מבלי שהדבר יגרע מההליך

 
, הינה שחקנית כדורגל מקצוענית ועתירת הישגים, ששיחקה בארץ 1986המבקשת, ילידת  .5

ששיחקה אותה עת בליגה הלאומית לנשים )הליגה ובחו"ל. היא התקשרה עם המשיבה, 
)אשר קבע בין היתר: "במידה ויאריכו הצדדים את  2018/2019בהסכם לעונת  השניה(

לעונה"(. סעיף ₪  90,000 –נית על לא פחות מ ההתקשרות לעונה נוספת, יעמוד שכר השחק
להסכם הנ"ל קובע: "במידה והשחקנית תרצה לעזוב את הקבוצה בסיום עונת משחקים  9



ש"ח"  15,000תהיה רשאית לעבור לכל קבוצה בארץ. התמורה להעברתה תעמוד על סך 
ביעה סעיף זה, וליתר דיוק, שאלת תוקפו ופרשנותו, עומד בבסיס הת ,)כפי שניווכח

להתקשרות זו שיחקה המבקשת בשורות  וברעלא למותר לציין כי  העיקרית בהליך(.
תמורת שחרורה של ₪  15,000האחרת  קבוצהוכי המשיבה שילמה ל חרתהקבוצה הא

 המבקשת.
 

 –. עם סיום העונה )ב וסייעה לה לעלות לליגת העלהמבקשת עשתה חיל בשורות המשיבה  .6
פגישה בין המבקשת ובת זוגה )שאף היא שחקנית בקבוצה( מצד ( התקיימה 2019במאי  30

מטעם המשיבה, ובה נדונו ציפיות הצדדים לקראת  אברתי אברהמיומר  המנהלתאחד לבין 
. לעניין החלטה זו די יהיה אם נאמר כי נפערו פערים של ממש בין הצדדים 2019/2020עונת 

הקבוצה, דרישת המבקשת לשינויים בהרכב וכן באשר למטרות הקבוצה לעונה זו, הרכב 
והתרעמה בפניה על גישת המשיבה.  מנהלתהלאה. סמוך לאחר מכן התקשרה המבקשת ל

על פניהם( של שיחה זו הומצאו במסגרת ההליך. ככל הנראה  –הקלטה ותמליל )חלקיים 
, זמן לא רב לאחר מכן, כאשר הפעם מנהלתהתקיימה פגישה נוספת בין המבקשת ל

סיום העונה  מסיבתהיתה ב מנהלתאחרונה בה התקיים מפגש כלשהו בין המבקשת לה
לקיום  המדוייק המועדצויין לקבוצות הילדות והבוגרות. לא  – 2018/2019עונת סיום )

(, 2019, ולכל המאוחר ביולי 2019אירועים אלה, אך ניתן להניח כי אלו התקיימו ביוני 
לחלוטין משיחה עם כמעט  המנהלת, לטענת המבקשת, נמנעה ך אירוע זהכאשר במהל

לא היו, על פי חומר הראיות, כל מגעים בין הצדדים לגבי המשך  המבקשת. לאחר מועד זה
 2019באוגוסט  1מיום  רב שהציגה המבקשת לעניין זה הוא תכתובת מיילההתקשרות, והמ

של קבוצות  WhatsApp -, בעקבות הסרתה של המבקשת מקבוצות המנהלתבין בת זוגה ל
בתכתובת זו  אימנה המבקשת )ענין שכשלעצמו אינו נוגע במישרין להחלטה(. הילדות אותן

תהתה בת הזוג איך מצפה המשיבה להמשיך להתקשר עם המבקשת אם היא נוהגת בכך 
 במבקשת.

 
ככל שעולה מן הראיות שנשמעו בפני, לא היו כל מגעים ממשיים בין המבקשת למשיבה  .7

( )ככל 2019בנובמבר  13 –ועד סמוך לסגירת חלון ההעברות )ב  2019באוגוסט  1 –החל מ 
לענין טענות כספיות  –הנראה התנהלו תכתובות בין בת זוגה של המבקשת למשיבה 

 (.2018/2019הנוגעות לעונת 

 

בקשה הקבוצה האחרת הגישה  , יומיים לפני תום חלון ההעברות,2019בנובמבר  11ביום  .8
להעברת המבקשת לשורותיה, באמצעות פורטל הקבוצות של ההתאחדות לכדורגל. 
המשיבה לא אישרה את ההעברה )רק מורשה חתימה אחד מתוך שניים שחתימתם נדרשת 

 2019בנובמבר  13אישר את ההעברה מטעם המשיבה(. לפיכך הגישה המבקשת, ביום 
"הודעת שחקנית על רצונה לעבור לקבוצה אחרת בהתאם לתקנון הרישום ולנספח ה' 

הגישה המשיבה את תגובתה  2019בנובמבר  17לתקנון האליפות )ליגת נשים(". ביום 
להסכם עם המבקשת. מן הסתם,  9לבקשה זו ובה עמדה על תשלום הסכום הנקוב בסעיף 

כתובת דוא"ל בין עו"ד אמיר נבון מטעם ה בפני ת)במהלך הדיון הוצג לא אושרה ההעברה
ת ון בטענדה ציין עו"ד נבון כי אין בכוונתו ל, בחרתהא ההקבוצ ציגההתאחדות לבין נ

 20 –הוגש )ביום ה  ומטעם זה (ש"ח 15,000המשיבה לפיה שחרור המבקשת כפוף לתשלום 
 ( ההליך שבפני.2019בנובמבר 

 
למתן צו המורה על בפתח הדיון שבפני העליתי בפני הצדדים את הקושי המקדמי הנוגע  .9

פתיחה מחודשת של חלון ההעברות, שבועיים לאחר סיומו, נוכח עמדת ההתאחדות 
ם לפסקי לכדורגל ונוכח פסיקת עמיתיי במקרים קודמים. לעניין זה התייחסו הצדדי

 .76/2018-2019ולתיק הבוררות בתיק  41/2017-2018הבוררות בתיק 
 

לטענת המבקשת, היא שמה לה למטרה לסיים את הקריירה המקצועית שלה בשורות  .10
, ומטעם זה המתינה עד לרגע האחרון ממש, , לאחר שזו עלתה, בסיועה, לליגת העלהמשיבה

הקבוצה זה טענה המבקשת כי ההסכם עם  )לענין בטרם פנתה לחפש לה קבוצה אחרת
וגם  –, שצורף לכתבי הטענות מעניק לה שכר הנופל מהותית משכרה אצל המשיבה האחרת

. דבר זה מלמד על כך שפעלה בלית ברירה ממש, ולא מתוך כוונה לשפר את תנאיה(
קיומה של ליגת הנשים בסכנה נוכח  המשך המבקשת מוסיפה וטוענת, כי כידוע, עמד עצם



כך שגם עניין זה השהה  –בתקציבי הקבוצות, פגיעה שהוסרה רק בעקבות עתירה הפגיעה 
את תגובתה. המבקשת הוסיפה וטענה, כי נוכח התנהלותה של המשיבה לא עלה על דעתה 

להסכם עימה )שכן לשיטתה היא זו  9כי היא תידרש לשלם את הסכום הנקוב בסעיף 
מנעה  ובחוסר תום לבה שבמחדליה שביקשה להישאר בשורות המשיבה והמשיבה היא זו

העברתה לקבוצה אחרת תהיה עניין  , כשחקנית חופשית,את המשך ההתקשרות( וסברה כי
משנשאלה המבקשת מדוע לא פנתה למשיבה  .שיקרה ב"לחיצת כפתור" טכני ופשוט

בנובמבר או  11 –נובמבר )עד ה -)בעצמה או באמצעות עורכי דין( במהלך החודשים אוגוסט
סמוך לכך(, השיבה כי רצתה להישאר בשורות המשיבה, כי לא רצתה להסלים את מערכת 
היחסים עם המשיבה וכי נאמר לה כי המשיבה ממתינה לקבלת כספים מהמועצה 

המבקשת הוסיפה וטענה כי היא שחקנית מבוגרת איזורית על מנת שתוכל להעסיקה. ה
המצוייה לקראת סיום הקריירה המקצועית שלה וכי כל עיכוב בשחרורה )ודאי שבעונה 
הנוכחית, שהיא קצרה מן המקובל, נוכח הבעיות התקציביות שנזכרו לעיל( מסב לה נזק 

נה בגדר החריגים המצדיקים את הארכת חלון גם מטעמים אלה עולה ענייכי ו ,בלתי הפיך
 ההעברות.

 
המשיבה טוענת כי המבקשת הינה שחקנית מקצוענית ומנוסה היודעת חוזים מהם וכי  .11

 30 –ידעה היטב כל העת מה כולל ההסכם עמה. המשיבה מוסיפה וטוענת כי בפגישה ב 
, צירוף שחקניות העלתה המבקשת דרישות מפליגות הנוגעות לפיטורי שחקניות 2019במאי 

חדשות, התקשרות עם זוגתה ועוד, וכי בעוד שהמשיבה ביקשה לנקוט גישה "שמרנית" 
ביחס ליעדיה בעונתה הראשונה בליגת העל, המבקשת ביקשה להציב יעדים שאפתניים 

מעולם לא  (. המשיבה מוסיפה וטוענת כישמשמעותם התקציבית היא בלתי מבוטלתיותר )
לא חסרון כיס הוא שעיכב או מנע את  וצים בשירותיה וכינאמר למבקשת כי אין ר

החתמתה של המבקשת לעונה נוספת )שכן המשיבה התקשרה עם שחקניות אחרות במהלך 
אותה תקופה(, אלא דרישותיה המקצועיות/אישיות של המבקשת הן שהביאו לאי הסכמה. 

מהלך חלון עוד טוענת המשיבה כי היה סיפק בידי המבקשת לפעול להעברתה עוד ב
 האחרתהקבוצה ההעברות, ולא ביומו האחרון, והא ראיה, שעוד בספטמבר התקשרה עם 

וצה הקבומכאן למדה המשיבה כי הקשרים עם -בהסכם לניהול בית הספר לכדורגל 
החלו כבר אז )לענין זה טענה המבקשת כי יש להבחין בין ניהול בית ספר לכדורגל  האחרת

והא ראיה שהמבקשת מקיימת פעילות  –או אימון ילדות לבין משחק בקבוצה הבוגרת 
המשיבה מוסיפה וטוענת כי מתן סעד הביניים המבוקש כאן עלול להוות  (.יקנעםדומה גם ב

תמריץ לשחקנים להמתין עד לתום חלון ההעברות על מנת לקבל סעד "לפנים משורת הדין" 
 ולגבור על הוראות הסכמים מחייבים.

 

 דיון והכרעה 

ן זו ההחלטה הראשונה הניתנת בשאלת הארכת מועדים מעבר לעיל, אי 8כאמור בסעיף  .12
הביע היועץ המשפטי של  27/2017-2018לחלון ההעברות. במסגרת תיק בוררות 

ההתאחדות את עמדתו שאין למוסד לבוררות סמכות להאריך מועד להעברת שחקנים וכי 
דה זו לא סמכות זו "נתונה לנשיאות בית הדין העליון במקרים חריגים במיוחד". עמ

פסק דין ו 41/2017/2018נתקבלה אמנם על ידי עמיתיי )וראו לדוגמא התיק הנ"ל, וכן תיק 
"יש לעשות בסמכות זו שימוש בצמצום , אך עמיתיי קבעו לא פעם כי (15.1.19חלקי מיום 

ובקפידה, זאת בין היתר על מנת שלא להפלות לטובה ולא לפגוע בקבוצות ושחקנים שלא 
 יבילגיה הזו".ניתנה להם הפר

 
מטבע הדברים, כל החלטה שעניינה בדחיית זכות מהותית משיקולים "פרוצדורליים"  .13

ן היא כא "רההפרוצדו"בפסקי הבורר שצויינו לעיל, תכלית כאמור  – בלבד )לכאורה
טייה בנת הנ, ומו( היא החלטה קשהיון הזדמנויות לכל הקבוצות והשחקניםולהבטיח שו

הכללים "רק הפעם" )כאשר מן הסתם כל מבקש סבור  גה מןהאנושית לבקש חרי
. העובדה שהמדובר כאן בשחקנית ותיקה שזמן את(שנסיבותיו האישיות מצדיקות ז

המשחק שנותר לה אינו ארוך במיוחד ודאי שאינה מקלה על קבלת ההחלטה. כך גם קיימת 
נמצאת  והעלתה אותה לליגת העלשתרמה, לכל הדעות, לקבוצתה אי נוחות מכך ששחקנית 

 hard cases-כיום מחוץ למגרש )תרתי משמע(. אולם, עם כל הצער שבדבר, איני סבור ש
, בעיני.  במקרה זה, דווקא העובדה שהמבקשת הינה bad lawמצדיקים מתן החלטה שהיא 



י לבחון את התנהלותה עובר שחקנית מקצוענית ותיקה ומנוסה, עומדת לה לרועץ, בבוא
: ניתן היה לצפות משחקנית כזו לקרוא את מפת המשחק מבעוד לסיום חלון ההעברות

מועד, להכיר את הכללים ולוודא כי תימצא לה חלופה ראויה עוד בטרם חלף חלון 
ההעברות. במקרה זה לא עלה בידי המבקשת לספק הסבר של ממש לאפס המעשה שלה 

 –בנובמבר או סמוך לכך(  11באוגוסט עד  1 -חודשים לפחות )מ במשך תקופה של שלושה
הציגה ההקלטה ותמליל השיחה שכאשר לא התקיימה כל תקשורת בין המשיבה לבינה. 

ולהתעמת עם  התעת מלומר את אשר על ליבמלמדים כי המבקשת אינה נרהמבקשת 
גם העובדה שההליך עלת לחובתה. ר שיחה זו פוהמשיבה, כך ששתיקתה בחודשים שלאח

ניתן לומר כי משבקשתה  ,. בהשאלהתמסייע ההוגש שבוע לאחר תום חלון ההעברות אינ
, כי נוכח האיחור במאמר מוסגר יצויין  נגועה בשיהוי כה ניכר, אין מקום להיעתר לה.

יחת בפתיחת ליגת הנשים, הנזק שייגרם למבקשת נמוך יחסית, שכן הזמן שנותר עד לפת
ם זה מוטב יהיה לקיים את ההלכה הקיימת חלון ההעברות הבא הוא קצר יחסית, וגם מטע

 ריגים לה.ולא להרחיב את הח
 

 לנכון לדחות את בקשת המבקשת להארכת חלון ההעברות לגביה.אי לכך, אני מוצא  .14
הקבוצה תאמן בינתיים בשורות לה ר לעיל, נוכח הסכמת המשיבה, רשאית המבקשתכאמו

 .האחרת

 

 חלטתי לענין פסיקת הוצאות בגין החלטה זו תינתן בסיום ההליך כולו.ה .15
 

 . 16:00, בשעה 2019בדצמבר  16ליום שני, אני קובע מועד לדיון מקדמי בהליך העיקרי  .16
בכוונתי לקיימו  ,, אם וככל שאדרש לדיון בהליך העיקריבדיוןכפי שאמרתי לצדדים 

במהירות האפשרית, על מנת שמצבה המשפטי של המבקשת יוכרע עובר לתום חלון 
 ההעברות הבא, כך שהצדדים מתבקשים להיערך בהתאם.

 
  2019, רנובמבב 28 ,תנה היוםני
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