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 החלטה 
 

 רקע כללי 

במשחקי ליגת העל של ההתאחדות לכדורגל בישראל. הנתבע    הנוטל חלקהתובעת היא מועדון כדורגל,   .1
 . אוסטרליהוא שחקן כדורגל ממוצא "( השחקן" -)להלן גם 

לנתבעבין  נחתם    24.6.2021ביום   .2 י  התובעת  הנתבע  כי  סוכם  פיו  על  בשורות התובעת  הסכם,  שחק 
 .  2023/24 -ו  2022/23,  2021/22בעונות המשחקים 

,  טד( יבשורותיו שיחק הנתבע )אדלייד יוני  האוסטרליהמועדון  במקביל, נחתם הסכם בין התובעת לבין   .3

תרכוש   התובעת  כי  סוכם  פיו  האוסטרלימן  על  והכלכליות    המועדון  הפדרטיביות  הזכויות  את 
בשחקן ל  ,הקשורות  שני    200,000  -בתמורה  בין  בהסכם  שסוכמו  נוספים,  לתנאים  )ובכפוף  אירו 

 . המועדונים(

.  אוסטרליהלטענת התובעת, בסמוך לאחר חתימת ההסכם, זומן הנתבע לקחת חלק במשחקי נבחרת  .4
התובעת  .  ולחזור לפעילות סדירהעל פי הנטען, במסגרת זו נפצע השחקן ומאז לא הצליח להתאושש  

,  ענת כי בשלב מסוים ולבקשת השחקן, הוא עבר תהליך שיקום בלונדון, במימון התובעתממשיכה וטו 
במצב שנוצר, המליץ הצוות הרפואי של המועדון כי    התובעת טוענת כי.  לא צלחואך ניסיונות השיקום  

( וזאת בשל  2021/22בעונת המשחקים הנוכחית )התובעת הקבוצה במסגרת הנתבע לא ישוב לפעילות 
 חזרתו לפעילות, תחמיר את פציעתו.  החשש כי

בשלב זה, החליטה התובעת להתקשר עם שחקן זר חלופי, במקומו של הנתבע ולהקפיא את רישום   .5
תקנה   על  הסתמך  זה  מהלך  הנוכחית.  העונה  סוף  עד  ההתאחדות  4הנתבע  של  הרישום  לתקנון  ב' 

הרישום)"   לכדורגל ב"( תקנון  אחד  זר  שחקן  להחליף  למועדון  המאפשרת  וזאת  ,  אחר,  זר  שחקן 
מסוימים   בתקנון,  בתנאים  לא  הקבועים  המוחלף,  השחקן  כי  הוא  מהם  להשאחד  שתתף  יוסיף 

במשחקי הקבוצה בעונה הרלוונטית. בהתקיים התנאים הנקובים בתקנה הנ"ל, יכולה קבוצה להחליף  
ש מבלי  זר,  הזרים  שחקן  במכסת  בחשבון  יילקח  המוחלף  קבוצה  השחקן  שכל    ת רשאי המוגבלת, 
 . בכל עונת משחקים לרשום בשורותיה

כי   התובעת .6 הוראות תקנה    טוענת  בכל  היא  הנ"ל  ב'4היא עמדה  כי  היתר,  לנתבע את    ובין  שילמה 
 לו על פי ההסכם בין הצדדים.  שהגיעוהסכומים 

והודיע לה כי    , הוא פנה אליהבעונה הנוכחית  הודיעה לנתבע על "הקפאתו"  שהתובעתבסמוך לאחר   .7
. זמן קצר לאחר מכן ובעוד הצדדים  לביטול ההסכםזכות    והפרת חוזה, המקנה ל  מהווה  התנהלותה
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  מנהלים, לטענת התובעת, משא ומתן, הודיע הנתבע לתובעת על ביטול ההסכם עקב הפרתו על ידה. 
 הרישום.הוסיפה והבהירה כי התנהלותה תואמת את הוראות תקנון וכפרה בטענת הנתבע  התובעת

    טיפההליך המש

, נמסר לי על ידי נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, כי מוניתי כבורר  7.3.2022ביום   .8
 בהליך שבכותרת. 

הב .9 לפיו  כתב  הצהרתי,  לסעד  התובעת  עותרת  זה,  בתיק  ידה  על  שהוגש  את    היאתביעה  הפרה  לא 
, נעשתה כדין ובהתאם להוראות תקנה  בשורותיה  וכי "הקפאת" רישום השחקןבינה לנתבע  ההסכם  

 .  ובהתאם לכך, ההסכם בין הצדדים עומד בעינו לתקנון הרישום ב'4

מיד לאחר מכן ובשים לב לבקשת התובעת לקיום דיון דחוף בתביעה, הוריתי לנתבע להגיש את כתב   .10
 ההחלטה לנתבע. ובמקביל נתתי לתובעת הוראות לגבי המצאת התביעה ו 10.3.2022הגנתו עד יום 

ליועץ המשפטי של ההתאחדות ובהמשך נשלחה    הנתבע בהמשך, הומצא לי מכתב שנשלח על ידי נציגי   .11
השחקן נציגי  ידי  על  דוא"ל  הודעת  אלהאלי  במסמכים  בוררי    .  בסמכות  כופר  השחקן  כי  נאמר 

  הנתבע כי  במרץ, גם נאמר    9  -ההתאחדות לכדורגל לדון בתביעה. בהודעת הדוא"ל של נציגי השחקן מ 
 הגיש, באותו היום, תביעה נגד התובעת למוסד הבוררות של פיב"א. 

במרץ, בה נקבע כי    7  -, הסבתי את תשומת הלב של נציגי הנתבע להחלטתי מ9.3.2022תי מיום  טבהחל .12
במרץ וכן הבהרתי, כי אם הנתבע מעונין להוסיף ולטעון    10על הנתבע להגיש כתב הגנה מטעמו עד  

 כות, הוא רשאי לעשות כן בתוך פרק הזמן הנ"ל. בפניי בנושא הסמ

הוגש לי מסמך, בו חזרו נציגי השחקן וטענו כי בוררי ההתאחדות לכדורגל בישראל    10.3.2022ביום   .13
 אינם מוסמכים לדון בהליך.  

לטענות הנתבע בעניין הסמכות וכן בקשה למתן פסק    האת תשובת   התובעת  ה הגיש  14.3.2022  יוםב .14
 כתב הגנה.  הגיש הנתבעה, וזאת בשים לב לכך שעד אותו מועד, לא בוררות בהעדר הגנ

 טענות הנתבע בעניין הסמכות

בוררי ההתאחדות לכדורגל    לפיה  -  ממקד הנתבע בנושא הסמכות. טענתו   יכאמור, את טענותיו בפני .15
מוסמכים בתביעה  אינם  הוראת    הבעיקר  נסמכת  -  לדון   Regulations on the  -ל  (b)22סעיף  על 

Status and Transfer of Players  "( בסעיף זה נקבע כי מוסדות השיפוט  תקנון פיב"אשל פיב"א .)"
 של פיב"א מוסמכים לדון, בין היתר, בסכסוכים הבאים: 

“employment-related disputes between a club and a player of an international 

dimension”;  

מקומי סמכות לדון    בוררותלטריבונל  גם  סיבות מסוימות, תהיה  בהמשך הסעיף נקבע כי בהתקיים נ 
 : הנ"ל (b)22. כך נקבע בהקשר זה בסעיף בהם "מימד בינלאומי"בסכסוכים 

“the aforementioned parties may, however, explicitly opt in writing for such 

disputes to be decided by an independent arbitration tribunal that has been 

established at national level within the framework of the association and/or a 

collective bargaining agreement. Any such arbitration clause must be included 

either directly in the contract or in a collective bargaining agreement applicable on 

the parties. The independent national arbitration tribunal must guarantee fair 

proceedings and respect the principle of equal representation of players and clubs”; 

 

זה,   .16 סעיף  פי  סכסוכים  על  כי  היא  המחדל  כדורגל,  ברירת  שחקן  להעסקת  בהישביחס  מד  ימ   םש 
בין מועדון מקומי לכדורגלן זר(, ידונו במוסד השיפוט    כיםלסכסובעיקר  בינלאומי )נראה כי הכוונה  

במ הבאים,  התנאים  יתקיימו  אם  אלא  פיב"א,  שאז  צטברשל  בפני  ,  יתברר  שכזה  וסכסוך  אפשר 
 :  בוררות מקומי טריבונל
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הטריבונל המקומי הוקם במסגרת פעילות התאחדות הכדורגל המקומית או במסגרת הסכם  
 קיבוצי; 

בין    ההעסקה  בהסכם  מפורשת  בצורה  נקבעה  בסכסוך,  לדון  המקומי  הטריבונל  הסמכת 
 ; הצדדים, שחל על קיבוצי  בהסכםאו  השחקן למועדון

מבטיח    המקומי  ומשפטי  הליך  בפניו  למתדיינים  הטריבונל  עיקרון  הוא  הוגן  את  מכבד 
 שווה לשחקנים ומועדונים.  הייצוג ה

 כי אף לא אחד מן התנאים הנ"ל, מתקיים בענייננו.   ןהנתבע טוע  .17

טענתו   .18 התנאי  עיקר  על  תנאים אלה    השנימבוססת  לדון  )שעניינו  מבין  הסמכת הטריבונל המקומי 
אינה  היא  אינה ברורה דיה ו   ת,ת השיפוט שנכללה בהסכם בינו לתובע , תנייהנתבע  . לטענת (בסכסוך

ל במפורש  ה   מסויםטריבונל  מפנה  מקיימת את  אינה  היא  כך    (b)22בסעיף    הרלוונטינאי  תומשום 
 .  לתקנון פיב"א

בעניין    27.2.2020( מיום  DRC  -החלטה של המוסד לבוררות של פיב"א )ה  צירף הנתבע,  מטעמו  לטיעון .19

.  (הפועל רעננה)למועדון כדורגל ישראלי    (Ariel Thierry Ngueukam)קמרוני  ממוצא  שבין כדורגלן  
לתניית השיפוט    דומה מאדנכללה תניית שיפוט    ,הנ"ל  להליךמן ההחלטה עולה כי בהסכם בין הצדדים  

  מהות )ההבדלים בין שני הנוסחים זניחים ואינם משפיעים על    התובעת לנתבע  שנכללה בהסכם בין
 בהוראה זו נקבע כך: .(הסעיף

“differences of opinion between the Club and player or between the Player and the 

Club, in everything relating to the directives of this Agreement, shall be decided 

by an arbitrator, who will be appointed by virtue of the power of the Association’s 

Arbitration Institute Codex. The arbitration will be held in accordance with the 

directives of the Association’s Arbitration Institute Codex”.   

שצריך להתקיים על מנת    השניהתנאי  סעיף זה אינו מקיים את  באותו עניין,    DRC  -על פי קביעת ה  .20
 . או, בלשון ההחלטה:שצוין לעילשטריבונל מקומי יקנה סמכות לדון בסכסוך בינלאומי, 

“Having examined the relevant provision, the Chamber came to the conclusion 

that clause 7 of the 2nd contract does not constitute a clear jurisdiction clause in 

favor of a specific court of arbitration tribunal in Israel, as it only refers to “an 

arbitrator”. 

ועומד בפני  מצב בנעיר כי בניגוד ל .21 ענייננו, במקרה שאליו הפנה הנתבע, לא היה הליך משפטי תלוי 
הנ"ל במקרה  מקומי.  ובתגוטריבונל  פיב"א  של  השיפוט  למוסד  השחקן  פנה  ידי  ,  על  שהוגשה  בה 

מוקנית לטריבונל הבוררות  הבלעדית  הסמכות  וכי    אין סמכות לדון בסכסוך מוסד המועדון, נטען כי ל
, וזאת בהסתמך על תניית השיפוט  המקומי )המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל בישראל(

בסעיף   המועדון  לעיל  19שהובאה  בענייננו,  שכן  שונה,  בענייננו  המצב  וה.  מקומי  קדים  לבורר  פנה 
וכי הסמכות    כי לבורר המקומי אין סמכות לדון בתביעה  , במסגרת אותו הליך,טועןהוא שוהשחקן  

   .מוקנית למוסד השיפוט של פיב"א

זכות הערעור על החלטות של טריבונל השיפוט,  בנוסף לטיעון ביחס לתניית השיפוט, טוען הנתבע כי   .22
שצריכה להתקיים ולהילקח בחשבון, בעת בחינת השאלה האם מדובר בטריבונל    יתהיא זכות בסיס 

כי   טוען  הנתבע  פיב"א.  דרישות  אחר  ידי  המקיים  על  הניתנים  בוררות  של  פסקי  לבוררות  המוסד 
המכבד    ,הוגן הליך  שעניינו התנאי  גםומשום כך,   , אינם ניתנים לערעורההתאחדות לכדורגל בישראל

ומועדונים, אינו מתקיים בענייננו. בהקשר זה מפנה הנתבע  את עיקרון הייצוג ה שווה של שחקנים 
 - (, בעניין שבין CAS 2018/A/5659) 29.3.2019מיום  CAS -להחלטת ה

Al Sharjah Football Club v. Leonardo Lima da Silva & Fédération Internationale de 

Football Associatio.   



- 4 - 

 

בור כי לבוררי ההתאחדות לכדורגל אין סמכות לדון בתביעה שהוגשה בתיק  סיכומו של דבר, הנתבע ס .23
 זה על ידי התובעת וכי הסמכות מוקנית למוסד השיפוט של פיב"א.

 תשובת התובעת

בתשובה .24 הנתבע.  לטענות  תשובה  הגישה  התובעת  בוררות    -  כאמור,  פסק  למתן  בקשה  גם  שכללה 
 כי בוררי ההתאחדות מוסמכים לדון בתביעה.  וטענהשבה התובעת   - בהעדר הגנה 

על מערכת היחסים בינה לנתבע, חלים תקנוני ההתאחדות לכדורגל וכי בחתימתו על  לטענת התובעת,   .25
להחיל על עצמו את הוראותיהם של תקנונים אלה, ובכלל  הסכם העסקה עם התובעת, הסכים הנתבע  

, שקובע בוררות חובה בסכסוכים  "(הבוררות  תקנון)"  תקנון המוסד לבוררות וגישורהוראות  זה את  
חוזה בין הצדדים,  ה  שבמרכזוהתובעת טוענת כי הסכסוך בינה ובין הנתבע,    בין מועדונים לשחקנים.

 הוא, באופן מובהק, סכסוך שתקנון הבוררות חל עליו.  

הה כמעט  )הוראה ז  תניית הבוררות  בו נקבעה,  בין הצדדים  להסכם  7בנוסף לכך, מפנה התובעת לסעיף   .26
. בהקשר זה נטען כי טענת הנתבע לפיה תניית הבוררות  לעיל(  19לחלוטין להוראה שצוטטה בסעיף  

כי מדובר בבורר    במפורש  פניה לבורר מסוים, היא טענה מיתממת, שכן בסעיף נקבע האינה כוללת  
יוצג הנתבע  פי הוראות תקנוני ההתאחדות לכדורגל. עוד נטען כי במשא ומתן בין הצדדים,  -שימונה על

ידי   ותיקעל  סמכות    ,סוכן  בדבר  להוראה  מודע  היה  אשר  בספורט,  המתמחה  דין  עורך  גם  שהוא 
בסכוכים אפשריים בין  להסמיך את מוסד הבוררות של פיב"א להכריע    ואהשיפוט ולא ביקש לשנותה 

 .הצדדים

לתקנון פיב"א, טוענת התובעת כי אין חולק כי סעיף זה מקנה למוסד השיפוט של    (b)22ביחס לסעיף   .27
פיב"א סמכות לדון בסכסוך כדוגמת זה המתברר בתיק זה, אולם מדובר בסמכות מקבילה וכי הן  

ה והן  וזאת  DRC  -פיב"א  אלה,  מעין  בסכסוכים  לדון  מקומיים  טריבונלים  בסמכות  מכירים   ,
 שלטענת התובעת מתקיימים בענייננו.   הם עמדנו לעיל(,)עלי  בהתקיים מספר תנאים

כי   .28 וטוענת  מוסיפה  בישראל  התובעת  לכדורגל  ההתאחדות  של  לבוררות  למוסד  שתביעתה  מכיוון 
הוגשה לפני שהנתבע פנה למוסד הבוררות של פיב"א, כי אז חל בענייננו הכלל הידוע של "הליך תלוי  

  להיזקק הנ"ל ולא  פיב"א נוהגת לכבד את הכלל  נטען כי  (. בהקשר זה  Lis Alibi Pendensועומד" )
 .  בפני טריבונל מקומיקודם, אשר מתברר תלוי ועומד הליך משפטי  ה, שבין הצדדים ל לתביעה

, בו נכללה התייחסות  9.10.2020מפנה התובעת למכתב שנשלח על ידי פיב"א ביום    לחיזוק טענותיה, .29
בין  . במכתב נאמר כי מכיוון ש)שאינו קשור לענייננו(  ילהליך משפטי שבין שחקן זר למועדון ישראל 

קיים   לכדורגל  הצדדים  ההתאחדות  של  לבוררות  המוסד  בפני  המתנהל  ועומד,  תלוי  בוררות  הליך 
 "הליך תלוי ועומד", פיב"א לא תדון בסכסוך.של ומכוח עיקרון 

ההתאחדות לכדורגל    , בה נקבע כי בוררי המוסד לבוררות שלCAS  -התובעת גם מפנה להחלטה של ה .30
   בישראל, מוסמכים, כעניין של עיקרון, לדון בסכסוכים בינלאומיים בין מועדון ישראלי לשחקן זר.

 דיון והכרעה

.  של ממשעולה כי במישור העקרוני, אין ביניהם מחלוקת    ,מן הטיעונים שהוגשו על ידי שני הצדדים .31

, חלות על הסכסוך המתברר בתיק  (b)22כי הוראות תקנון פיב"א, ובהן תקנה    מסכימיםשני הצדדים  
שני הצדדים    בנוסף,מסכימים כי למוסד הבוררות של פיב"א סמכות לדון בסכסוך.  גם  זה. שני הצדדים  

המתברר    הסכסוךמסכימים כי ככלל, למוסד בוררות מקומי יש סמכות מקבילה לדון בסכסוך כדוגמת  
 לתקנון פיב"א.   (b)22בתקנה , וזאת בהתקיים התנאים המפורטים בתיק זה

אצא גם אני מנקודת הנחה דומה.  אעיר כי מכיוון שבעניינים אלה לא נטושה בין הצדדים מחלוקת,   .32
כי כללי פיב"א חלים על התאחדות הכדורגל בישראל, בין היתר,    הנייר לא ימצא חסר אצייןעל מנת ש 

תקנוני  הוראות  חוקה וכן  ה , שם נקבע כי הוראות  בישראל  מכוח תקנון היסוד של ההתאחדות לכדורגל
על  ו  הכדורגל הישראליתפיב"א, ובכלל זה החלטות גופי פיב"א ומוסדות השיפוט, יחולו על התאחדות  

 ציגיה ויחייבו אותם.  נ
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הצדדים .33 בין  העיקרית  בתקנה    היא,  המחלוקת  הקבועים  התנאים  מתקיימים  בענייננו    (b)22האם 
פיב"א סמכותלתקנון  המקומי  הבוררות  למוסד  המקנים  בהסכמת  השניתנאי  ה ובעיקר    ,  העוסק   ,

 השיפוט.   טריבונל הצדדים בעניין 

על מנת שמוסד בוררות מקומי יקנה    עולה ממנו כי  .לעיל  15הובא בסעיף  המלא    (b)22תקנה    נוסח  .34
, נדרש, בין היתר, כי הצדדים יסכימו בצורה מפורשת כי סכסוכים  סמכות לדון בסכסוך בינלאומי

בפני   יתבררו  להוותמוסד,  אותו  ביניהם  עליו  עצמאי,    אשר  בין במסגרת ההתאחדות  שמוסד  נוסד 
קיבוצי.   הסכם  במסגרת  ובין  להיכלל  הסכמהמקומית  צריכה  זו  של    במישריןה  ההעסקה  בהסכם 

  או בהסכם קיבוצי, שחל על הצדדים.השחקן עם המועדון 

האם סעיף השיפוט בהסכם בין התובעת לנתבע, מקיים אחר התנאי האמור? כאמור לעיל, הנתבע טוען   .35
ן היתר, על  כי הסעיף אינו ברור דיו, שכן הוא אינו מפנה לבורר מסוים. בהקשר זה נסמך הנתבע, בי

 התייחסתי לעיל.  ה, אלינ' הפועל רעננה Ngueukamבעניין  DRC -החלטת ה

, בעת  DRC  -כפי שצוין, תניית הבוררות בענייננו זהה כמעט לחלוטין לתניית הבוררות שעמדה בפני ה .36
  (b)22שהחליט בעניין הנ"ל כי מדובר בתניית בוררות שאינה מקיימת אחר התנאי הקבוע בתקנה  

  , שכן היא על פי ההחלטה, תניית השיפוט הנ"ל אינה מפנה לטריבונל שיפוטי מסויםיב"א.  לתקנון פ
 - במילותיו של מוסד השיפוט של פיב"א  .ל"בורר"  בסך הכל מפנה

“clause 7 of the 2nd contract does not constitute a clear jurisdiction clause in favor 

of a specific court of arbitration tribunal in Israel, as it only refers to “an 

arbitrator. " 

להסכם בין התובעת לנתבע, שהוא, כפי שצוין    7קראתי מספר פעמים את סעיף השיפוט שנכלל בסעיף   .37
, בעת שמסרו את ההחלטה הנ"ל.  DRC  -לעיל, זהה כמעט לחלוטין לסעיף שעמד לנגד עיני בוררי ה

מהמשכו של הסעיף, שם נקבע כי אותו "בורר",    התעלמה   DRC  -של בוררי התם  קביעבכל הכבוד,  
ה מכוח תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל וכי הבוררות תיערך בהתאם להוראות  ימונ 

 . כך נקבע בהמשכו של הסעיף:  לבוררות תקנון המוסד

“…who will be appointed by virtue of the power of the Association’s Arbitration 

Institute Codex. The arbitration will be held in accordance with the directives of the 

Association’s Arbitration Institute Codex”.  

נכללהלשון   לנתבע  זהה  התובעת  בין  בהסכם  השיפוט  ההסכם,    בתניית  פי  על    - ה )כאשר 
“Association” היא ההתאחדות לכדורגל בישראל) . 

י סכסוכים בין הצדדים ידונו בפני  הנה כי כן, בהסכם בין הצדדים נכללה תניית שיפוט, בה נקבע כ .38
כללי  המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל וכי הבוררות תתנהל לפי  פי תקנון  בורר, אשר ימונה על  

של בורר מסוים, אולם הם כללו בהסכם ביניהם מנגנון    בשמו מוסד. אמנם, הצדדים לא נקבו  התקנון  
למינוי בורר ובמובן זה הם החילו על עצמם את הוראותיו של תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות,  

 הן בכל הנוגע למנגנון מינוי הבורר והן לעניין הכללים על פיהם יתנהל ההליך. 

תניית בוררות, הם מסכימים מראש על זהות  אעיר כי מעת לעת, כאשר צדדים כוללים בהסכם ביניהם   .39

בדרך כלל מדובר באדם ששני הצדדים מעריכים וסומכים    ביניהם.  כיםשידון בסכסוהמסוים  הבורר  
, כמו  במקרים אחריםעל יושרו והם מחליטים מראש כי הוא זה שידון במחלוקות שיתגלעו ביניהם.  

אדם או הארגון או המוסד, שימנה את הבורר  קובע מיהו ה בענייננו, נכלל בהסכם מנגנון בלבד )אשר  
מינוי של אדם מסוים, אשר עם   - וקיימת גם אפשרות לשילוב בין שני המנגנונים  (. במקרה של סכסוך

ם או גוף, כאמור בהסכם. כך או כך, מנגנון  ד נבצר ממנו לשמש כבורר, ימונה בורר חלופי על ידי א
בורר,   נוקב למינוי  ספציפי  שאינו  בורר  ב  בזהות  הדרך  את  מסדיר  בורר  האלא  של    ימונה  במקרה 

 , הוא מחזה נפוץ ומקובל.  סכסוך

כך בדיוק נהגו הצדדים בענייננו. הם החליטו כי סכסוכים ביניהם יתנהלו לפי תקנון המוסד לבוררות   .40
  המוסד. תקנון  בהתאם לכללים הקבועים ב של ההתאחדות לכדורגל בישראל וכי זהות הבורר, תיקבע  

פי התקנון ואם הצדדים לא מסכימים מראש על זהות הבורר )מתוך רשימת בוררי המוסד(,    יוער כי על



- 6 - 

 

ממונה הבורר על ידי נשיא בית הדין העליון של ההתאחדות, שהוא שופט בדימוס של בית המשפט  
 שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי(. - )ונכון להיום 

ית השיפוט שנכללה בהסכם בין הצדדים, דעתי  הנה כי כן, במחלוקת בין התובעת לנתבע בעניין תני  .41
כדעת התובעת. אני סבור כי תנייה זו מסמיכה את בוררי המוסד לבוררות של ההתאחדות בישראל,  

הצדדים הסכימו כי במקרה של סכסוך, ימונה הבורר שיכריע בסכסוך  לדון בסכסוכים בין הצדדים.  
אני לא רואה טעם שלא ליתן להסכמה זאת  בהתאם להוראות תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות.  

מקיימת אחר התנאי הקבוע  שנכללה בהסכם בין הצדדים,  כי תניית השיפוט    , אפוא,אני סבורתוקף.  
לתקנון פיב"א, המחייב הסמכה מפורשת של טריבונל השיפוט המקומי לדון בסכסוך.    (b)22בסעיף  

נ'   Ngueukamבעניין   DRC - בכל הכבוד, בהקשר זה דעתי שונה מן העמדה שהובעה על ידי בוררי ה
      .הפועל רעננה

  יתרה מכך. שחקני כדורגל המתקשרים עם מועדון מקומי, מחילים על עצמם, מכללא, את הכללים  .42
אשר   תקנונים,  התקינה  בישראל  לכדורגל  ההתאחדות  המקומית.  הכדורגל  בהתאחדות  הנוהגים 
על   היתר,  בין  חלים,  והם  המקומיות,  הכדורגל  בליגות  המשחקים  יתנהלו  בו  האופן  את  מסדירים 

מערכת היחסים בין כדורגלנים )מקומיים וזרים( והמועדונים עימם התקשרו. אחד התקנונים הללו  
ן שמסדיר את פעילותו של המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל, המסמיך את  הוא התקנו

בכך  הבוררים שמונו על ידי ההתאחדות לדון, בין היתר, בסכסוכים בין שחקני כדורגל למועדונים.  
הכדורגל   התאחדות  כללי  את  עצמו  על  להחיל  הנתבע  הסכים  מקומי,  כדורגל  במועדון  שחתם 

בעניי כך  בינו  המקומית.  סכסוכים  לבירור  הקשורים  בעניינים  וכך  עצמו;  למשחק  הקשורים  נים 
 למועדון שבשורותיו חתם. 

.  בין הצדדים  כאמור, אין מחלוקת כי במקביל, גם למוסד השיפוט של פיב"א סמכות לדון בסכסוך .43
כתב תביעה מטעמו, אשר תלוי ועומד  למוסד השיפוט של פיב"א נגד התובעת  להבנתי, הנתבע הגיש  

בוררי  )הצדדים לא עדכנו אותי בסטטוס ההליך ואיני יודע אם ניתנו במסגרתו החלטות כלשהן ואם  
מדובר בסמכות מקבילה, שבנסיבות העניין אינה    ,התייחסו להליך המתנהל בישראל(. אולם  פיב"א

  שוללת את סמכותם של בוררי ההתאחדות לדון בתביעה. 

העוסק בתניית השיפוט  לתקנון פיב"א,    (b)22שני הצדדים התעמקו בעיקר בתנאי מבין תנאי סעיף   .44
צוין,אולםעצמה.   כפי שכבר  יתר    ,  גם  דעתי,  לעניות  כי  נוספים. בקצרה אציין  כולל תנאים  הסעיף 

 מתקיימים בענייננו.  הקבועים בסעיף, התנאים  

בוררי המוסבעיקר .45 בפני  לכדורגל, הוא הליך  , ההליך המשפטי המתנהל  ד לבוררות של ההתאחדות 
בוררי המוסד הם    , שמתקיים ללא משוא פנים וללא העדפה מובנית לצד כזה או אחר.משפטי הוגן

. הם בוחנים את המקרים המובאים להכרעתם בעיניים משפטיות. אין להם, בשום  בוררים מקצועיים
נטייה מובנית לטובת צד מסוים.   ואופן,  שונות, שנועדו  תקנון המ פנים  הוראות  כולל  וסד לבוררות 

)ראו הקריטריונים המפורטים בתקנה    ומנוסים  להבטיח כי הבוררים שימונו יהיו בוררים מקצועיים
במצב של ניגוד עניינים, בעיקר בכל הנוגע לקשר קודם עם קבוצות  כי הם לא יימצאו  )ב( לתקנון( וכן  1

 הנ"ל(. )ב( 1( בתקנה 5כדורגל )סעיף קטן )

על פסקי    הרי  ,תקנון המוסד לבוררות וגישור אינו מתיר הגשת ערעור על פסק בוררותיצוין כי הגם ש .46

ב'  8הן בדרך של בקשה לקיום דיון נוסף )תקנה  ניתן להשיג    ,בוררות הניתנים על ידי בוררי המוסד
וגישור( לבוררות  המוסד  פניה  לתקנון  באמצעות  פס  והן  לביטול  בבקשה  המשפט  בוררות,  לבית  ק 

. אמנם העילות לקיום דיון נוסף בפסק בוררות, כמו  1968  - בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח  
לבסס   שעשויות  העילות  מן  יותר  מצומצמות  בוררות,  פסק  לביטול  לעתור  ניתן  מכוחן  העילות  גם 

  ו של הבורר ערעור; אולם הן מאפשרות, בנסיבות מסוימות, השגה על פסק בוררות ופיקוח על קביעותי
 .ועל התנהלותו

כך או כך וכפי שצוין לעיל, הליכי הבוררות המתנהלים בפני בוררי המוסד לבוררות של ההתאחדות   .47
אינם נוטים לצד כזה או אחר והם מכבדים באופן מלא את עיקרון הייצוג השווה לעמדות    , לכדורגל

 שחקנים ומועדונים כאחד.  
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 סיוםהערת 

פסיקת בתי המשפט בישראל, בורר אינו מוסמך להכריע בנושא סמכותו )אך  על פי כי לפני סיום אעיר   .48
הוא מוסמך לקבוע את העובדות שמהן נובעת סמכותו(, אלא אם הצדדים הסמיכו אותו לעשות זאת  

רע"א   למשל,  בע"מ   8523/05)ראו,  יחזקאל  את  מזי  נ'  בע"מ  השומרון  לפיתוח  המרכזית    החברה 
 ((. 14.2.2010)פורסם בנבו, 

הנתבע על עצמו כי עומדת לי  קיבל טענו בפניי בנושא הסמכות. בכך  -ובכלל זה הנתבע  -  שני הצדדים .49
הבורר  "  - )ט( לתקנון המוסד לבוררות וגישור  2סמכות להכריע בנושא הסמכות. יוער גם כי לפי סעיף  

ק הבורר  יהיה מוסמך לפסוק בשאלת סמכותו. ככל שיידרש הבורר לדון ולפסוק בשאלת סמכותו, ינמ
 ". כך נהגתי במקרה שבפניי. בכתב את החלטתו

 סוף דבר

 סמכות לדון בתביעה שהוגשה בתיק זה על ידי התובעת. לכדורגל  לבוררי ההתאחדות אני קובע כי  .50

בנסיבות העניין, לא מצאתי לנכון ליתן לטובת התובעת פסק בוררות בהעדר הגנה. טענת הנתבע בעניין   .51

בפסקי בוררות שניתנו  שנכללו  , שהתבססה, בין היתר, על קביעות  הסמכות, היא טענה כבדת משקל
על ידי מוסדות השיפוט המוסמכים של פיב"א ובנסיבות אלה, לא אזקוף לחובת הנתבע את העובדה  

חול  י כי טרם הגיש כתב הגנה מטעמו. מאותן סיבות, החלטתי כי שכר טרחת הבורר בגין החלטתי זו,  
שווים, בחלקים  הצדדים  שני  העמדה    על  היא  התובעת  עמדת  התחתונה,  שבשורה  למרות  זאת 

 שהתקבלה. 

את כתב ההגנה מטעמו,  עד כה(.    כן תמציא לנתבע ולנציגיו את כתב התביעה )אם לא עשתה  התובעת   .52
   יום מקבלת כתב התביעה.  30יגיש הנתבע בתוך 

 
 4.4.2022ניתן היום, 

 
 

 
 

 ____________________ 
 שמעוני, בורר עו"ד ערן      

 

 


