
 91/20-21ת.ב.      לכדורגל  בהתאחדות לבוררות במוסד
         בישראל 

 
 
       :התובע 
 

 
 -         נגד -

                          
       :הנתבעת

 סק בוררפ

 התובע הינו מייצג שחקנים.  .1

 הנתבעת הינה קבוצת כדורגל מקצוענית הפועלת בליגה הלאומית.  .2

בין הנתבעת לבין השחקן   .3 לו, לטענתו, מכח הסכם שנחתם  התובע תובע סכומים המגיעים 

בקשר עם שכרו של   "(המקורי הסכם השחקן)" 2019ביולי  14"( ביום השחקן)"_________

. לטענתו  [תהקולט  צה ]הקבועקב העברת השחקן לשורות  ובעיקר    2020/2021השחקן בעונת  

-לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג  34כמשמעו לפי סעיף  המדובר בהסכם לטובת צד שלישי,  

   ."(חוק החוזים)"  1973

כי התובע חדל מלייצג  ,  המקורי  הנתבעת טוענת כי לתובע אין כל מעמד מכח הסכם השחקן .4

כי התקשרה עם השחקן בהסכם מאוחר יותר  ,  תבוצה הקולטקאת השחקן עובר להעברתו ל 

על    המקורי  שביטל את הסכם השחקן וכי ממילא חלק הארי מתביעתו של התובע מבוסס 

כן טוענת  -כמו   הנוגדים את תקנון המייצגים ולפיכך בטלים.  המקורי  סעיפים בהסכם השחקן

והוא תובע    לקבוצה הקולטת הנתבעת כי התובע לא נטל חלק של ממש בהעברתו של השחקן  

 לו.  -שכר לא

 עובדות המקרה

קת כאן אינו שנוי במחלוקת )עם זאת, כפי שנראה להלן  חלק ניכר מהעובדות שבבסיס המחלו .5

 קיימות מחלוקות של ממש באשר לפרשנות המשפטית של עובדות אלו(: 

  24בהסכם לתקופה של    בהסכם שתוקפו התקשר התובע עם השחקן    2019במרץ    1ביום   .א

 . "(הסכם הייצוג)" חודשים

)לארבע עונות:   המקורי   השחקן התקשרו הנתבעת והשחקן בהסכם    2019ביולי    14ביום   .ב

 , הקובע, בין היתר: (2019/20-2022/23

כי הקבוצה תעביר לסוכנו של השחקן     7.5" ה משכר  ל עמ  5%]התובע[  מוסכם בזאת 
 הבסיס של כל אחת מהעונות בהם )כך !( ישחק השחקן בקבוצה 

יהיו   . 8 והיה והקבוצה תחליט למכור את כרטיס השחקן במהלך תקופת ההסכם 
 התנאים כמפורט לעיל: 

 ... 
  20% –לשחקן ו  40%לקבוצה,  40%חלוקת אחוזי המכירה יהיו כדלקמן:    8.3

 ." התובעלסוכנו של השחקן,  
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 הקבוצה הקולטתניהל התובע משא ומתן עם    2020ספטמבר  -במהלך החודשים אוגוסט .ג

מעורבת   היתה  הנתבעת  גם  זה.  מועדון  ידי  על  השחקן  לרכישת  אלה, באשר  במגעים 

 במסגרתם הועלו הצעות והצעות שכנגד.

אוקטובר  .ד החודשים  ההנהלה   2020נובמבר  -במהלך  הנתבעת,  בהנהלת  שינויים  חלו 

 הוחלפה ונערך עיון מחדש בהסכמי השחקנים הקיימים. 

השחקן  סיימו    2020בדצמבר    31ביום   .ה הייצוג,  הסכם  את  בהסכמה  והשחקן  התובע 

₪ ואילו התובע, מצידו, אישר, כי "בכפוף להעברת   12,000התחייב לשלם לתובע סך של  

כי אין חובות או התחייבויות הדדיות החל    _________תשלום בסך   ₪...הנני מאשר 

 מיום זה והנך רשאי לחתום עם סוכן אחר." 

. 2020/21-2022/23  התקשרו הנתבעת והשחקן בהסכם חדש לעונות   2021בינואר   5ביום   .ו

שצוטט  8.3זה אינו כולל הוראה דוגמת הוראות סעיף  "(. הסכםהסכם השחקן החדש)"

 לעיל. 

, תמורת תצה הקולט ובהק)יום לאחר מכן( הועבר השחקן לשורות    2021בינואר    6ביום   .ז

     ₪. _______סך של 

המייצג .6 לקבלת    ,לטענת  מזכותו  לנשלו  מנת  על  החדש  השחקן  הסכם  מכספי    20%נחתם 

 המכירה. 

 : טענות עיקריות לושבפי הנתבעת ש .7

  1להסכם השחקן המקורי הינו בלתי חוקי, משום ש"הצהרת המייצג" )נספח    8.3סעיף   .א

בטרם "  לתקנון הנ"ל, על כל מייצג לחתום עליו  1, נספח אשר, לפי סעיף  לתקנון המייצגים

 : (5)בסעיף  "( קובעשמייצג יתחיל בפעילותו בשם ועבור שחקן או קבוצה

"לא קיבלתי ולא אקבל כל תשלום, במישרין או בעקיפין, אשר ישולם על  
ידי קבוצת כדורגל אחת לקבוצת כדורגל שניה בקשר להעברה של שחקן  
בגין   לקבוצה  תשלום  כגון  כמייצג,  שימשתי  שבה  העיסקה  במסגרת 
העברה עתידית או השאלה עתידית של שחקן, תשלום בגין אימון וקידום  

ן פיפ"א, או תשלומי סולידריות עפ"י תקנון פיפ"א וכן  השחקן עפ"י תקנו 
סכומים שישולמו עפ"י פסיקת המוסד למעמד השחקן של ההתאחדות.  
סכומים אלה גם לא יילקחו בחשבון לצורך קביעת שכר המייצג שיגיע  

 " .לי

)לטענת    בוטל הסכם השחקן המקורישהנ"ל תקף וחוקי, הרי שמ  8.3אפילו היה סעיף   .ב

 בטלה גם הוראה זו. שת השחקן שהודיע לה כי התובע חדל מלייצג אותו(לבק – הנתבעת 

לבין   .ג בין הנתבעת  יעיל בהתקשרות  גורם  כך, התובע לא היה   טתול הקבוצה הק כך או 

ואפילו הוא זכאי  והמייצג החדש של השחקן הוא שהביא לחתימת ההסכם בין הצדדים. 

(, ןלקזז ממנו  3%ון המייצגים )לתשלום כלשהו, הרי שיש להגבילו לתעריף המומלץ בתקנ

( ואת לקבוצה הקולטתאת שכר מייצגו החדש של השחקן )שייצג אותו במועד העברתו  

 הסכומים ששילם לו השחקן במועד סיום ההתתקשרות עמו.
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קורונה    2021באוגוסט    17ביום   .8 )מסיבות  ההוכחות  כל    – נשמעו  על  חזותית,  בהיוועדות 

, לאחר דחיות מוסכמות, הושלם  2021בדצמבר    12וביום  הקשיים והחולשות שבפתרון זה(,  

 סבב הסיכומים וכעת הגיעה העת למתן פסק הבורר. 

 

 דיון והכרעה 

הנתבעת  .9 של  המקדמית  לטענה  נזנחה    בראשית הדברים אדרש  להלן,  שנראה  )טענה, שכפי 

  אי חוקיות השומטת, לשיטת   –  8.3סעיף  באשר לאי החוקיות של    במידת מה על ידי הנתבעת(

מצאתי לנכון    2021במרץ    10הנתבעת את הבסיס מתביעת התובע )יצויין כי בהחלטתי מיום  

לדחות את בקשת הנתבעת לדחיית התביעה על הסף, תוך שזכויותיה של הנתבעת לענין זה  

 נשמרו לה(.  

לי   .10 הושב  ומטעמה  לכדורגל  התאחדות  עמדת  לקבלת  פניתי  זה  להסתייגויות  לענין  )בכפוף 

לרתיע להתפרש הנוגעות  שעלול  ממה  ו/או  היא  לתקנוניה  פרשנות  ממתן  ההתאחדות  ת 

 כי:כנקיטת עמדה בהליך בוררות( 

, ומכך, אולי ניתן, אולי, ללמוד על הרציונל הכללי  באשר למקרה שבנדון"
הפרשנות   על  ו/או  מייצגים(  תקנון  )לרבות  התקנונים  בהוראות 

(  1. ח ) 6לרישא שבסעיף  התכליתית הראויה בנסיבות, תשומת הלב אף  
בתקנון   המחייבת  ההוראה  של  נגזרת  הינה  )שכמובן  הרישום  לתקנון 

 פיפ"א( לפיה:
שחקן '   של  מהעברה/השאלה  הנובעות  הכלכליות  הזכויות  כל 

תהיינה רק בידי הקבוצה ממנה עובר השחקן, לרבות קבוצות 
 . עצמו קודמות ו/או קבוצה אליה עובר השחקן ו/או בידי השחקן

הזכות להחליט לגבי רישום, העברה והשאלה של שחקן וכן לגבי  
ורק של הקבוצה   הסכם התקשרות שלו עם הקבוצה, הינה אך 
ממנה מועבר או אליה עבר השחקן בעת פעולת הרישום ו/או של  

 '."  השחקן על פי הקבוע בתקנון זה
                  

 ( הבורר – במסגרת עמדתה הנ"ל   –)ההדגשה היא של ההתאחדות  
. 

מצאה   סעיפים  עוד  להוראות  להפנותני  לנכון  המייצגים,    6.4  –ו    6.4ההתאחדות  לתקנון 
 הקובעות:

 
על קבוצה לוודא ולהבהיר בהסכם הייצוג, כי תשלומים שקבוצה   6.4

פיצוי   לקבוצה אחרת בקשר להעברת שחקן שהינם  אחת תשלם 
ע"פ   סולידריות  תשלומי  או  וקידום  אימון  תקנוני  בגין  הוראות 

של   השחקן  למעמד  המוסד  פסיקת  פי  על  תשלומים  או  פיפ"א 
ההתאחדות או תשלום שמשולם לקבוצה בגין העברה עתידית או  
בסיסם   שעל  בסכומים  יכללו  לא  השחקן,  של  עתידית  השאלה 
יחושבו וישולמו התשלומים למייצג. על אף האמור, כלל זה יהיה  

  .ו במפורש בהסכם התווךתקף גם אם הצדדים לא כללו הוראה ז
, כל תשלום בעד שירותים של  1לתקנון זה   (2)7  בכפוף לאמור בסעיף  6.5

 .מייצג ישולם למייצג רק על ידי הצד אותו ייצג בעסקה

 

בטרם שהמייצג החל במתן  ,  קבוצה ושחקן המעוניינים לשכור את שירותיו של אותו מייצג כדי לטפל בעסקה, חייבים"  1
לחתום על הסכם המביא לידי ביטוי את הסכמת הצדדים, הקבוצה והשחקן, לכך שאותו מייצג ייצג את שני  השירותים,  

הצדדים וכן לקבוע בהסכם על מי מהצדדים תחול חובת תשלום התמורה למייצג. הסכם כאמור יימסר ויופקד בהתאחדות  
 ".ביחד עם הפקדת הצהרת המייצג
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, זאת  לא למותר לציין, כי בסיכומיה הקדישה הנתבעת לטענת אי החוקיות מקום משני ביותר  .11

למחוק את תביעת התובע על הסף, הרי שהנתבעת שוב משום ש"משהחליט כבוד הבורר שלא  

טוענת הנתבעת בסיכומיה,    ,לא הסתמכה או ביססה התנהגותה על טענת המחיקה". חלף זאת

כי "למרות אלו על כבוד הבורר לקחת כחלק משיקוליו בבואו להכריע בתביעה זו כי תוכן  

רה עתידית הוא הסכם  ההסכם בו מוזכר התובע כזכאי לעשרים אחוז מכספי התמורה במכי

 גבולי מבחינת חוקיותו כמו גם אחוזי התמורה להם היה זכאי התובע." 

 התובע, מצידו טוען, בהקשר זה, כי:  .12

 האמור והנתבעת לא הציגה ראיה לסתור.   1העיד כי לא חתם על נספח התובע   .א

נטענה   .ב לגביה  לבקרת תקציבים אישרה את הסכם המייצג שכלל את ההוראה  הרשות 

 , ומכאן שאין לטענה זו על מה לסמוך. חוקיותטענת אי 

טוע  .ג ואינו  טען  לא  מתמורת   ןהתובע  לאחוזים  לזכאות  אלא  השחקן  בכרטיס  לבעלות 

 המכירה. 

וכך היה גם הפעם   – בפועל, מייצגים מקבלים עמלה הנגזרת מדמי העברה כדבר שבשיגרה   .ד

הנתבעת,  כאשר    – למר "(המנכ"ל)"   _____________מנכ"ל  שילם  כי  העיד   ,

בשיעור  "(המייצג החדש)"   __________ עמלה  של השחקן,  מייצגו החדש  מדמי    5%, 

    ההעברה.

משום שלא מצאה לנכון    –הנתבעת מושתקת מלטעון לאי חוקיות הסכם השחקן המקורי   .ה

העיד כי נוכח חילופי הנהלה בנתבעת  המנכ"ל לבטלו מחמת אי החוקיות הנטענת )הגם ש

ורק משקמה חובתה לשלם   –(  ו"פתח" חלק מהם  2020ל ההסכמים בנובמבר  בחן את כ

לתובע את המגיע לו מצאה לנכון להעלות טענה זו )תוך שהיא עצמה משלמת "עמלה בלתי  

 .(דשמייצג החל , לשיטתה,חוקית"

נוגדות את תקנון המייצגים ואת ההצהרה   8.3אפילו תתקבל הטענה כי הוראות סעיף   .ו

"  , לחוק החוזים  31נוכח הוראות סעיף    לו, הרי  1שבנספח   אם ראה שמן  רשאי הבורר 

במידה שצד אחד ביצע את חיובו לפי החוזה  ...הצדק לעשות כן ובתנאים שימצא לנכון,  

 ."לחייב את הצד השני בקיום החיוב שכנגד, כולו או מקצתו –

להסכם    8.3כאמור לעיל, חלה התפתחות בטענות הנתבעת באשר למעמדה של הוראת סעיף    .13

לכתב ההגנה(    5השחקן המקורי: הטענה שהמדובר ב"הסכם שאינו חוקי ושאינו ראוי" )סעיף  

הדללה לטענה כי המדובר ב"הסכם גבולי מבחינת חוקיותו כמו גם אחוזי התמורה להם היה  

 לסיכומי הנתבעת(.   55זכאי התובע." )סעיף 

כריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים,  "שחוזה  לחוק החוזים הוא ב   30עניינו של סעיף   .14

)ומן הסתם לא יכלה  בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור ." הנתבעת לא הראתה 

הנ"ל והטענות לגבי אי מוסריות או סתירה של   8.3להראות( חוק המופר עקב הוראת סעיף  

מופשטים ערכים  על  המושתתות  יותר  "רכות"  טענות  מטבען,  הן,  הציבור  ושיקולי    תקנת 

 מדיניות. 
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לכאורה, כי הדגש    , מעלה  ( לתקנון הרישום1. ח )6סעיף  עיון בעמדת ההתאחדות, ובהפניה ל  .15

נועד )בין היתר, ואולי אף בראש ובראשונה( על מנת    על שיור הזכויות הכלכליות בידי הקבוצה 

  הקבוצה, ולא להפוך באשר לעתידו של השחקן ולהעברתו בידי    עצם ההחלטהלהותיר את   

את כרטיס השחקן ל"מיטלטלין משותפים" שניהולם מצוי בידי מספר גורמים )לא למותר  

לציין, כי במקרה כאן, כמו גם במקרים אחרים שהובאו בפני, החזיק השחקן בחלק מזכויות  

זה(. לענין  טענות  שמעתי  ולא  אלו,  סעיף   כלכליות  הוראות  ידי  על  נפגמה  לא  זו     8תכלית 

 ותיר )כמובן( את ההחלטה באשר למכירת השחקן בידי הקבוצה.שה   להסכם השחקן המקורי

לתקנון הייצוג מכיר מפורשות באפשרות שהתמורה שתשולם למייצג    6.4יתרה מזו: סעיף   .16

תיגזר מתמורת המכירה שתקבל קבוצה, אלא שהוא מחריג רכיבים מסויימים של תמורה זו:  

סולידריות ע"פ הוראות תקנוני פיפ"א  שהינם פיצוי בגין אימון וקידום או תשלומי  תשלומים "

שמשולם   תשלום  או  ההתאחדות  של  השחקן  למעמד  המוסד  פסיקת  פי  על  תשלומים  או 

זה ניתן  ". מכלל הלאו שבסעיף  לקבוצה בגין העברה עתידית או השאלה עתידית של השחקן

מי  על ההיתר לקבוע את התמורה שתשולם למייצג כנגזרת )אחוזים( מתוך ד  – ללמוד על ההן  

כאמור(. רכיבים  )בניטרול  לקבוצה  שישולמו  עם   ההעברה  גם  מתיישבת  זו  פרשנות 

 )ד( לתקנון הנ"ל, לפיהן: 6.3"ההמלצות" בסעיף 

בהתאם לקבוע בתקנון פיפ"א בעניין מייצגים, מומלץ למייצגים,  " 
את   התמורה  קביעת  לשם  בחשבון  להביא  ולקבוצות  לשחקנים 

 לן:הפרמטרים שלה
הועסקו   )ד(  אשר  למייצגים  שישולם  הכולל  התמורה  סכום 

על   יעלה  לא  העברה/השאלה  להסכם  בקשר  קבוצה  של  מטעמה 
מסכום דמי ההעברה/השאלה  (  3%ם )סכום השווה לשלושה אחוזי 

כפי   השחקן,  להעברת  בקשר  השניה  לקבוצה  בפועל  שולמו  אשר 
 " .שדווח לרשות לבקרת התקציבים ואושר על ידה

ועוד:   .17 סעיף    6.4סעיף    קריאתזאת  עם  יחד  את    1לנספח    5הנ"ל,  מעלה  הייצוג  לתקנון 

וכיוון שהתקנון עיקר    –הקל )יחסית(    6.4החמיר מקום שסעיף  הנ"ל    5החשש/אפשרות שסעיף  

קובע כי התמורה שמייצג   6.4, יש ללכת אחר התקנון. אסביר: סעיף  ונגזר ממנו  והנספח טפל

ת תשלם לקבוצה אחרת בקשר להעברת שחקן  תשלומים שקבוצה אחיקבל לא תתבסס על "

לא  "  :לנספח מחייב את המייצג להצהיר כי  5...", ואילו סעיף  פיצוי בגין אימון וקידוםשהינם  

בקשר להעברה של שחקן במסגרת    ...קיבלתי ולא אקבל כל תשלום, במישרין או בעקיפין,  

  סט זהה בשני המקומות המשך הטקהדגשות הוספו.  ..." )כגוןהעיסקה שבה שימשתי כמייצג,  

לתקנון הפכה לנקודת פתיחה,    6.4הרשימה הסגורה שמונה סעיף    – (. במילים אחרות  הבורר  –

. לפיכך, בין משום שמדובר במה שנחזה כטעות קולמוס, בין  לנספח  5ולדוגמא בלבד, בסעיף  

ההיררכיה שבין ההסדר הכללי )התקנון( להסדר    )ד(, בין על בסיס  6.3לשונו של סעיף    עקב

נוכח העדפת   הפרטני הנגזר ממנו )הצהרת המייצג, לפיה הוא עומד בדרישות התקנון(, בין 

אני קובע כי "הדין    ובין משום הכרה במציאות הנוהגת,    ככלל,  חופש ההתנייה וחופש העיסוק

  תשלום הנגזר  אלא אך על  –ה  על כל תשלום הנגזר מדמי העבר  קטגורית  אינו אוסר המחייב"  

 . מרכיבים מסויימים המשולמים בקשר עם דמי העברה

הנתבעת    .18 בין  שנחתם  השחקן  העברת  בהסכם  הקולטת עיון  התמורה    לקבוצה  כי  מעלה 

₪( הוגדרה    _________  –תמורת העברת השחקן )כאמור לעיל  הקבוצה הקולטת  ששילמה  
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לו "לא תדרוש הקבוצה   גלובלי, אשר מעבר  בגין מעברו של  כסכום  ולא תתבע,  המעבירה, 

". כלומר תביעת  .השחקן, דמי אימונים ו/או דמי השבחה ו/או פיצוי ו/או סכום אחר כלשהו

וסעיף    ,מתמורה זו אינה סותרת על פניה את הוראות תקנון המייצגים  20%התובע לקבלת  

כי למעט הטענה  בשולי הדיון בענין זה אוסיף    .להסכם השחקן המקורי אינו בטל מאליו  8.3

שאחוז העמלה שנקבע )בהסכמה( הינו גבוה מהמקובל, לא ראיתי בכתבי הטענות ביסוס של  

 סתירה לתקנת הציבור.ממש לטענות בדבר אי מוסריות או 

משהוסרה משוכה זו, נפנה לטענת הנתבעת לפיה משבוטל הסכם השחקן המקורי בטלה זכותו   .19

ם שההסכם בוטל. אולם השאלה שבפני היא  של התובע לקבל תשלומים מכוחו. אין עוררי

האם הביטול נעשה בתום    –האם ניתן היה לבטלו בלא הסכמתו של התובע, ובהנחה שכך הוא  

 לב.

חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה  "  לחוק החוזים קובע כי:  34סעיף   .20

שתמעת מן החוזה  למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם מ המוטב(, מקנה   -)להלן  

)א( לחוק החוזים )שכותרתו: "ביטול הזכות"( מוסיף    36" סעיף   .לו זכות זו כוונה להקנות 

לשנותה   כל עוד לא הודיע אחד הצדדים למוטב על זכותו לפי החוזה, רשאים הםוקובע כי: "

)ב( לחוק החוזים קובע חריג להוראה זו,    36כי סעיף    " )יצויין.או לבטלה על ידי שינוי החוזה

 שאינו חל בענייננו( 

להסכם השחקן המקורי הינה חיוב של הנתבעת    8.3בענייננו אין חולק למעשה כי תניית סעיף   .21

הוא שדרש    –חיוב שהתובע היה מודע לו כמובן )וכעולה מעדותו    –   המוטב  – לטובת התובע  

כחית. כאמור לעיל, הנהלת הנתבעת הוחלפה למעלה משנה  הנתבעת )תחת הנהלתה הנו.  אותו(

טוענת שהיא  אלא  ההסכם,  בחתימת  כופרת  אינה  המקורי(  השחקן  הסכם  חתימת  ,  לאחר 

בחקירתו הנגדית של התובע ובסיכומיה, כי סעיף זה נעדר היגיון כלכלי. בהיעדר ראיות )זולת 

קן המקורי איני רואה צורך  עדותו של התובע לענין זה( באשר לנסיבות חתימת הסכם השח

זכות לביטול הסכם גם שממילא טעות בכדאיות העסקה אינה מקימה  )מה   –   לעסוק בכך 

 (.  )ד( לחוק החוזים 14סעיף 

הנתבעת   .22 היו  לא  לתובע,  זכות  והקים  המקורי  השחקן  הסכם  משנחתם  פניו,  על  לפיכך, 

לוותר על  )השחקן היה רשאי, מ והשחקן רשאים לבטל את זכויות התובע מכוחו   ן הסתם, 

 חלקו בתמורת המכירה, כפי שאירע בסופו של דבר( בלא הסכמת התובע. 

למעלה מן הצורך, נוכח מסקנתי זו, אוסיף כי לא הובא בפני כל הסבר של ממש לחפזונה של   .23

החתימה על הסכם ההעברה    ערב, ממש  הנתבעת לבטל את הסכם השחקן המקורי ולהחליפו

הקולטתעם   חהקבוצה  בהסכם  של  ,  נישולם  הוא  בו  החידוש  שעיקר   )! עונות  )לשלוש  דש 

גירסתו של   זה לא היתה  המנכ"ל  התובע והשחקן מזכותם לחלק מתמורת המכירה.  לענין 

זולת עקב הרצון לבטל את    –ולא היה בה כדי להסביר את הצורך בחתימת הסכם זה    עקבית

על ידי ב"כ    המנכ"לדית של  זכותו של התובע לחלקו בדמי ההעברה )כפי שנאמר בחקירתו הנג

לוויתור על חלקו שלו, די היה   השחקןאילו ביקשה הנתבעת לקבל את הסכמתו של   – התובע 

לא  .  (שבעת חתימתו ברור היה כי הוא חד יומי  מפורט   במכתב נקודתי לענין זה ולא בהסכם

באשר לסיבות לכך ש"הבליג" על קיומו של ההסכם עם   "ל המנכ  הסבריו שלמגם  השתכנעתי 
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( בעת שביטל  2020דצמבר  -התובע במהלך החודשיים הראשונים של פעילותו במועדון )נובמבר

 או שינה הסכמים אחרים. 

ועוד .24 בגין    ראויבפי הנתבעת טענות "מסדר שני", לפיהן אין התובע    :זאת  לקבל תשלומים 

, משום  תהקבוצה הקולט חקן עובר להעברתו לשורות  משום שחדל לייצג את הש   –ההעברה  

המקובל   מן  בהרבה  גבוה  דורש  שהוא  שהאחוז  ומשום  בהעברה,  מעורב  היה  אחר  שמייצג 

לחלופין טוענת הנתבעת כי ככל שיימצא  )ד( לתקנון המייצגים.    6.3ומהתעריף המומלץ בסעיף  

את הסכום  , וכן  דשמייצג החיש לנכות ממנה את העמלה ששולמה ל  –כי התובע זכאי לעמלה  

 . 2021בדצמבר   31ששילם לו השחקן במסגרת הסכם סיום הייצוג מיום 

ועדותו של התובע, תכתובת עם   .25 )תצהירו  מהחודשים    הקבוצה הקולטת מן הראיות שבפני 

בתקופה הרלוונטית(    קולטת הקבוצה ה , מאמן  ________, עדותו של  2020ספטמבר  -אוגוסט 

היה גורם  , וכי  קולטתקבוצה הת ההזדמנות להעברת השחקן ולהוא שיצר א   עולה כי התובע

  –)ובהשאלה    קולטתקבוצה המעורב ופעיל בנסיונות להביא לחתימת הסכם בין הנתבעת ל

יעיל"    סעיף  -"גורם  של  תשנ"ו(  3)  14בהקשרו  במקרקעין,  המתווכים  אמנם (1996- חוק   .

עורבותו במשא ומתן במהלך חודש  התובע לא הציג ראיות )תכתובות, סמסים וכד'( באשר למ

לא הציגו כל ראיה על פעילות כלשהי מצד המייצג החדש,  , אולם גם עדי הנתבעת  2020דצמבר  

 6  -נחתם ב  קולטתקבוצה הה. כך או כך, אין עוררים כי ההסכם עם  2021לפני תחילת ינואר  

השחקן, כך שגם אם התובע  , חמישה ימים בלבד לאחר שהתובע חדל מלייצג את  2021בינואר  

)לא מעט מחמת שהשחקן בחר לסיים את התקשרותו    לא היה "הרגל המסיימת" בכל המהלך

 , תרומתו למהלך היתה משמעותית. איתו(

 בעדותו: הקבוצה הקולטתמאמן לא למותר להביא לענין זה את דברי  .26

תראה, אני בד"כ כשאני, לא יצא לי הרבה להעיד בבוררויות, אבל אני  "
במקרה הזה צריכה להיעשות באמת שאין לי פה שום צד  חושב שההגינות  

ואני חושב    בע[]התובעניין. אני הגעתי לשחקן הזה, אני גיליתי אותו דרך  
לא היה מציע לי אותו, אז לא הייתי מגיע אליו    []התובעשאם לא, אם  

. זה מה שיש  []קבוצה הקולטתלעולם, וכנראה לא הייתי, הוא לא היה ב
]המייצג  , הוא לא חבר שלי וגם לא  []התובעעם  לי להגיד. אין לי שום דבר  

הוא לא חבר שלי וזה לא מעניין אותי, אבל אני אומר את האמת    דש[הח
דרך   הגעתי לשחקן  היא שאני  לקח  ]התובע[והאמת  בדרך  מי שאח"כ   .

בעלות על העיסקה, זה כבר באמת לא ענייני. מקווה שהתשובה מספקת  
 ...אותך.

 
לגבי המגעים בינואר.    ]ב"כ הנתבעת[ רק שאלה. נשאלת ע"י :ב"כ התובע

אי  יכול  עם להיות  עדיין  השחקן  על  דיברת  בדצמבר  שעדיין    זושהי, 
 ? []התובע
 ת: כן.

 אני מדבר על שלהי דצמבר.  ש:
, כל הזמן היינו  אתה יודע, היינו מהקיץ ועד שהתבצעה העיסקה ת:

, אני גם הייתי בקשר עם השחקן  ן[]השחקבקשר, כי אני מאוד רציתי את  
לא   אני  כמטרה.  אותו  סימנתי  אני  התקופה.  כל  לאורך  שלו  אבא  ועם 
עזבתי אותו. ברגע שזה לא הבשיל בקיץ, אני לא ויתרתי. נשארנו בקשר  

ה,  גם וגם עם השחקן ואבא שלו, אבל זהו, לא מעבר לז  []התובעכמובן עם  
ניהלנו מגעים כי לא היה גם מה לנהל, העיסקה מול השחקן היתה   לא 

 סגורה. 
 אני שאלתי על חודש דצמבר, עדיין היו מגעים ביניכם?  ש:
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זמנים, אני באמת   ת: על  יכול להתחייב  אני מניח שכן אבל אני לא 
 " שלא יכול, אבל אני מניח שכן.

המקובל )וגבוהה במיוחד ביחד לשיעור  אכן, עמלתו של התובע בגין ההעברה היא גבוהה מן    .27

לא למותר גם לציין    . העמלה המומלץ בתקנון המייצגים(. גם התובע הודה בכך )ולו בחצי פה(

קבוצה  מכתבה של הנתבעת ל   –לכתב התביעה    5כי מן המסמכים שהציג התובע עצמו )נספח  

  4%, עולה, לכאורה כי התובע הסכים, באותו שלב, לקבל  2020בספטמבר    10מיום    הקולטת

בכך שהיה   5%או   זאת  תירץ  בחקירתו,  )התובע,  לתנאי העסקה( מדמי ההעברה  )בהתאם 

, מכח ההסכם העתידי עם השחקן(. עם כל קולטתקבוצה האמור לקבל תשלומים נוספים מה

הסכם השחקן המקורי, הסכם, שנוכח מסקנותיי לעיל אינו  זוהי העמלה עליה הוסכם ב  -זאת  

 ניתן לביטול )ככל שהוא נוגע לזכויות התובע(.  

עדיין, וברוח בפסיקה הכללית הנוהגת לגבי תשלום דמי תיווך במקרה של ריבוי מתווכים   .28

, פורסם בנבו(, מצאתי  'ג'רוזולימסקי נ' גניפר ואח  20210-06-19  )פ"ת(  ת"א)וראו לדוגמא:  

.  המייצג החדשאת התשלום לו זכאי התובע, בהתחשב בחלקו של    ,לנכון להפחית, במידת מה

סתרו זה את זה בעדויותיהם באשר לסכום ששולם )לשיטת    המייצג החדשו   להמנכ"שדא עקא  

פלוס מע"מ    __ אני לא זוכר, או שקיבלתי  : " דשהמייצג הח₪, ולשיטת    ______  –  המנכ"ל 

שבתקנון    __או   ההמלצה  על  להסתמך  אלא  לי  אין  מוסכם,  סכום  בהיעדר  מע"מ"(.  כולל 

הרעיוני   התשלום  סכום  את  ולהעמיד  מטעמיה(,  בה,  צידדה  שהנתבעת  )המלצה  המייצגים 

,  נתבעתלת  קבוצה הקולטמסכום התמורה ששולמה על ידי ה  3%על    מייצג החדשלששולם  

מצא   ________כלומר לא  זאת  עם  מע"מ.  בתוספת  המגיע  ₪  מהסכום  להפחית  לנכון  תי 

לא הובא    לתובע את הסכום ששולם לו על ידי השחקן במסגרת הסכם הפרידה בין השניים.

 "בעלת עניין" בסכום זה. הנתבעת לבפני כל טיעון של ממש ההופך את 

הנתבעת לא חלקה למעשה )למעט באמירה לקונית וכללית בכתב התביעה( על טענת התובע   .29

. אי לכך אני  ₪2020/21 בגין שכרו של השחקן בעונת    _______ תשלום בסך  לפיה הוא זכאי ל

 מקבל גם טענה זו.

 סוף דבר

אינו בטל, שכן אינו בלתי חוקי, בלתי מוסרי  להסכם השחקן המקורי    8.3אני קובע כי סעיף   .30

 או נוגד את תקנת הציבור. 

שלישי" וכי לכן לא ניתן היה לבטלו  הנ"ל הינו בבחינת "חוזה לטובת צד    8.3אני קובע כי סעיף   .31

 בלא הסכמת התובע )שלא ניתנה(. 

פי העדויות שבפני   .32 )ועל  יעיל"  "גורם  היה  כי התובע  קובע  הנוגע    –אני  בכל  יוזם(  גורם  גם 

לשורות   השחקן  הקוהקלהעברת  ל  – תלטבוצה  זכאי  ששולמה   20%  -ולכן  התמורה  מסך 

זאת, על בסיס הראיות שבפני, התובע  . עם  ש"ח  ________כלומר    –לנתבעת עבור השחקן  

לנכון   מצאתי  לו,  המגיע  הסכום  בפסיקת  ולכן  זו,  במסגרת  שפעל  היחיד  הגורם  היה  לא 

של   סך  ב__________להפחית  לב  התחשב₪,  ששולם  החדשסכום  לטענת  מייצג  המייצג  , 

 נתבעת. וה  החדש

שכר השחקן  ₪, בגין    ______ סך של    תובע כן מצאתי לנכון לחייב את הנתבעת לשלם ל -כמו .33

 . 20/21בעונת  
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 : בפן האופרטיבי .34

  בוצה הקולטתהקמהסכום ששולם לה על ידי   20%הנתבעת תשלם לתובע סך של   .א

)כלומר   השחקן  של  ________ =  20%* _______  –עבור  סך  בהפחתת   )₪

הכל  ₪,  ________ תוך  ₪    ______ובסך  וזאת  כדין,  מע"מ  יום    30בתוספת 

 ממועד המצאת פסק בורר זה לצדדים. 

של   .ב סך  לתובע  תשלם  של    _____הנתבעת  שכרו  בגין  כדין  מע"מ  בתוספת   ₪

 . 2020/21התובע בעונת 

הקלטה   .ג עלויות  פקדון,  )אגרה,  הבוררות  הוצאות  את  לתובע  תשיב  הנתבעת 

( בהן נשא, וכן תישא בתשלום  ככל שחלו  –  ועלויות ביטול/דחיית דיונים  ותמלול

)  400לעד קלינגר, בסך   אני    ייתרם למטרה עליה אורה.  העד ביקש כי שכרו₪ 

, תכנית  של עמותת "אחריי"  אחרייטק  תוכניתכי סכום זה ייתרם ל  , לפיכךמורה

  30כל זאת תוך    –וכי העתק הקבלה יומצא לח"מ(    –   לחינוך טכנולוגי בפריפריה

 יום ממועד המצאת פסק בורר זה לצדדים. 

  11,000בסך    )מעבר לסכום שנכלל בפקדון(   הנתבעת תישא בשכר טרחת הבורר  .ד

בסך    ש"ח התובע  של  דינו  עורך  טרחת  בשכר  תישא  וכן  כדין  מע"מ  בתוספת 

ממועד המצאת פסק בורר  יום    30בתוספת מע"מ כדין. גם זאת תוך    ש"ח   12,000

 . זה לצדדים

   בסעיפים ג ו/או ד לעיל ככל שהתובע נשא ו/או יישא בחלק מהסכומים הנקובים   .ה

תוך   כאמור  סכומים  הנתבעת  לו  זה    30תשיב  בורר  פסק  המצאת  ממועד  יום 

 לצדדים.

בורר .ו פסק  לפי  הנתבעת  בו חבה  יום ממועד    30ואשר לא שולם תוך    זה  סכום 

המצאת פסק בורר זה לצדדים יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין ממועד מתן  

    פסק הבורר ועד לתשלומו בפועל.

 

                                                     2021  דצמברב 21היום,   ןנית

 _________________ 
 בורר

  




