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   78-20/21   בוררות תיק                                               של   וגישורבמוסד  לבוררות  
 בפני       כב'       הבורר       ההתאחדות לכדורגל בישראל

 ,    עו"דגבריאל הורוביץ          
 
 
 
 

 בעז גורן       התובע:                 
                   

  
 -נ ג ד  -

 
 
 

 הפועל מרמורק רחובות חיים    :תהנתבע               
 3-193560-58 מועדון הכדורגל הפועל מרמורק רחובות ע"ר,                                 

                                   
 
 

 פסק בוררות 
 
 
" עניינו של תיק זה בתביעת מייצג   .1 )להלן:  )להלן: התובעשחקנים  נגד קבוצת כדורגל   )"

"(  השחקן )להלן: "   אוהד ברזיליתיווכו בין השחקן  בגין    תובע"( לתשלום שכר ההנתבעת " 
לשורותיה השחקן  את  קלטה  אשר  הנתבעת,  המשחקים   לבין  בעונות  הוא  שיחק  ובה 

2019/20-2020/21 . 
 

₪ בתוספת מע"מ ועוד לפני הגשת כתב ההגנה תוקן    11,000כתב התביעה הוגש על סך  .2
₪ בתוספת   3,000לאחר תשלום בסך    ,₪ בתוספת מע"מ  8,000והועמד על סך  הוא  

 מע"מ ששולם לתובע על ידי הנתבעת לאחר הגשת התביעה נגדה.
 

ה, ובהסכמת  הנתבעת הגישה את כתב הגנתה אך לא התייצבה לישיבה המקדמית שנקבע .3
זכותו לבקש פסיקת הוצאות בגין אותה    תהתובע נקבעה ישיבה מקדמית נוספת תוך שמיר

 ישיבה.
 

בישיבה המקדמית הנוספת, אשר התקיימה בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, עשיתי מאמץ  .4
בניסיון להביא את הצדדים לכדי הסכמה ביניהם ולסיים את הדיון בתיק עוד באותו היום.  

כרוכות בהמשך ניהול ההליך אינן בהלימה שתהיינה  הבהרתי, כי ההוצאות  אף שחזרתי ו
 לא עלה הדבר בידי והתיק התנהל עד תום. סבירה לסכום הנתבע, למרבה הצער 

 
 טען התובע את עיקרי הדברים הבאים:המתוקן בכתב תביעתו  .5

 
ה, זהוחתם השחקן אצל הנתבעת. במועד החתימה על הסכם    19.12.19ביום   .5.1

ייצוג הסכם  הצדדים  נחתם  )להלן: בין  התביעה  לכתב  צורף  העתקו  אשר   ,
 "(.ההסכם" 

 
₪ בתוספת מע"מ   3,000במסגרת ההסכם, התחייבה הנתבעת לשלם לתובע סך   .5.2

אופציה לעונת , ובמקרה של מימוש  15.2.20ליום    עד"(  הראשוןהתשלום  )להלן: "
נוסף של    2020/21המשחקים   " ₪ בתוספת מע"מ    8,000סך  התשלום )להלן: 

 . 15.9.20ליום  עד"( השני
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חודשים מהמועד בו היה על הנתבעת לשלם לתובע את הסכום הראשון,   5בחלוף   .5.3
 מכתב זה לא נענה. שלח התובע לנתבעת מכתב התראה באמצעות באת כוחו.

 
חתם השחקן על הסכם להמשך העסקתו אצל הנתבעת, ומשכך    2020בחודש יולי   .5.4

 את התשלום השני.גם היה על הנתבעת לשלם לתובע 
 

במכתב  .5.5 אליה  לפנות  נאלץ  והתובע  הנתבעת,  ידי  על  שולם  לא  זה  תשלום  אף 
 מכתב זה זכה להתעלמות מצד הנתבעת. גם התראה נוסף באמצעות באת כוחו. 

 
ע את תביעתו נגד הנתבעת, ובעקבות זאת שילמה הנתבעת עקב כך הגיש התוב .5.6

לתובע את התשלום הראשון והתביעה המתוקנת הועמדה על סכום התשלום השני 
 בלבד.

 
סך   .5.7 בתשלום  הנתבעת  את  לחייב  ביקש  וכן   8,000התובע  מע"מ  בתוספת   ₪

 לחייבה בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד. 
 

 הבאים:בכתב הגנתה טענה הנתבעת את עיקרי הדברים  .6
 

ביום   .6.1 חתם  עונות    19.12.19השחקן  לשתי  הסכם  - ו  2019/20משחקים  העל 
 אוטומטי. באופן  המתחדש 2020/21

 
, ביקש השחקן באמצעות התובע להטיב את 2019/20מיד בתום עונת המשחקים   .6.2

הסכם ההעסקה שלו מורה על הארכה שתנאי הסכם העסקתו. למרות העובדה  
בזמן שהשחקן עמו וזאת  מטיב  האוטומטית שלו באותם תנאים, נחתם אתו הסכם  

 . "(ההסכם הנוסף)להלן: "  לא היה בכשירות רפואית ומגובס ברגלו
 

יך ההחלמה של השחקן נמשך הרבה מעבר לאשר עודכנה הנתבעת במעמד תהל .6.3
. השחקן פנה לקבלת חוות דעת רפואית מרופא המשפחה נוסףחתימת ההסכם ה 

במקום לקבל אבחנה רפואית מרופא מומחה, ובעקבות אבחנה זו גובסה רגלו של 
ים.  השחקן למשך חודש וחצי שלאחריו נמשך הליך שיקומי במשך חודש וחצי נוספ

ולאחר   ובעצה   3לאחר מכן, חזר השחקן להתאמן  ימים בלבד חזרו לו הכאבים 
 אחת עם הנתבעת הופנה לרופא מומחה, אשר קבע שעליו לעבור ניתוח משמעותי. 

 
₪,   34,500הנתבעת, באמצעות הספונסר שלה, מימנה לשחקן ניתוח בעלות של   .6.4

השחקן חזר לפעילות  על מנת לסייע לשחקן לחזור לכשירות ולקבל את שירותיו.  
המשחקים    3 עונת  תום  לפני  ש  2020/21חודשים  בעיצומו  זאת  תהליך   לואף 

 שיקומי ממושך. 
 

מימון הניתוח וחזרתו המהירה יותר של השחקן לכשירות תרם באופן ישיר לעתידו   .6.5
לשווק  יוכל  אותו  הבאות  לעונות  כשיר  משחקן  התובע  נהנה  ובכך  השחקן,  של 

 מייצג בגין הסכמים עתידיים. וליהנות מעמלות 
 

לאור   ןכששיח עם התובע באשר לעמלתו בגין התשלום השני,  -הנתבעת ניהלה דו .6.6
עמלה המתואר לעיל נראה היה בעיני הנתבעת שבמצב שנוצר אין הצדקה לתשלום  

דו במהלך  השנייה.  בעונה  השחקן  החתמת  הנתבעת -בגין  ביקשה  זה,  שיח 
וצה, התובע הסכים לכך אך חזר בו ולא מהתובע לקיים שיחה עם ספונסר הקב

 עשה כן ובמקום זאת פנה לערוץ המשפטי.
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הראשון, עליו יש הסכמה, התשלום  משכך, העבירה הנתבעת לתובע את סכום   .6.7
ויצרה שוב קשר עם התובע לשם ביטול סכום עמלתו על פי התשלום השני. התובע  

הנית עלות  את  בחשבון  הלוקח  פתרון  על  לחשוב  כשירותו וח  והבטיח  אי  את 
הרפואית של השחקן, אך גם לאחר שיחה זו בחר הוא שלא לקדם תהליך זה כי 

 אם רק לעדכן את סכום תביעתו, בהתחשב בתשלום ששולם לידיו. 
 

המשחקים   .6.8 עונת  כלל   2019/20בסיום  העסקת  את  להמשיך  הנתבעת  נאלצה 
שסיימו את עובדיה ושחקניה למשך חודשיים נוספים, בשונה מיתר קבוצות הליגה  

במאבקי   השתתפותה  בשל  וזאת  הקורונה,  משבר  עקב  יותר  מוקדם  העונה 
וללא הכנסות   200,000-הפלייאוף העליון. הוצאה בלתי צפויה של למעלה מ   ₪

עקב איסור על הכנסת קהל הקשו על הנתבעת בביצוע תשלומים לספקים ולסוכנים 
 שסוכמו מלכתחילה. 

 
 ה ולחייב את התובע בהוצאות.הנתבעת ביקשה לדחות את התביעה נגד .6.9

 
 בתצהירו חזר התובע על הנטען בכתב תביעתו והוסיף את עיקרי הדברים הבאים: .7

 
פנתה אליו בכדי    2020הנתבעת הייתה כל כך מרוצה מהשחקן עד שבחודש יוני   .7.1

אף שבאותה להחתימו על הסכם חדש, במסגרתו ביקשה היא להגדיל את שכרו על  
 עת היה השחקן פצוע. 

 
השחקן אכן חתם את ההסכם הנוסף עם הנתבעת וזאת באמצעותו ובתיווכו של  .7.2

מעמד החתימה ישולם לו התשלום הראשון, אך הדבר בהתובע. לתובע הובטח ש
לא קרה. חרף זאת, לטובת השחקן ולטובת ההליך לא התנה התובע את חתימת  

 בתשלום עמלתו. על ההסכם הנוסף  השחקן 
 

בעלי   .7.3 אל  ששלח  וואטסאפ  בהודעות  לרבות  לנתבעת,  ושוב  שוב  פנה  התובע 
החוב המגיע לו, אך   התפקיד בה, וקיבל שוב ושוב הבטחות בדבר הסדרת תשלום

הבטחות אלו לא קוימו. פירוט פניותיו של התובע ותשובות שקיבל מן הנתבעת 
 . , אליו צורפו הודעות הוואטסאפבתצהיר הובא

 
רק לאחר שהנתבעת קיבלה את כתב התביעה המקורי, שילמה היא את התשלום  .7.4

ש לתובע  נאמר  השני,  לתשלום  באשר  ולהכניס    עליוהראשון.  בחשבון  לקחת 
 למשוואה שלו את עלות הניתוח ואת העובדה שהשחקן היה פצוע. 

 
ובכל מקרה עמלת מייצג עבודת התובע הושלמה, לא פעם אחת כי אם פעמיים,   .7.5

שחקן,   של  הרפואית  לכשירותו  קשורה  אימון אינה  במהלך  נפצע  בכלל  אשר 
הנתבעת,   מסגל בשורות  השחקן  נעדר  הללו  המשחקים  עונות  שבשתי  גם  מה 

 משחקים בלבד. 7-בהקבוצה 
 

חזר הוא על הנטען "(  יו"ר הנתבעת )להלן: "בתצהיר יו"ר העמותה המנהלת את הנתבעת   .8
 בכתב הגנתה והוסיף את עיקרי הדברים הבאים: 

 
קובע .8.1 השחקן  עם  הנתבעת  של  ההעסקה  לעונת   , הסכם  ההעסקה  שתקופת 

, ותחול אחת 2020/21תוארך אוטומטית לעונת המשחקים    2019/20המשחקים  
 אפשרויות:  3-מ

 
בהתאם אם הנתבעת תעלה לליגה לאומית, ישופרו תנאי שכרו של השחקן   .8.1.1

 קבוע בהסכם עמו.ל
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אם הנתבעת לא תעלה לליגה לאומית, תהא לשחקן אופציה לעזוב את  .8.1.2
 לקבוצה אחרת בליגה גבוהה יותר. הנתבעת ולעבור 

 
בכל מקרה, הנתבעת תהא רשאית להפסיק את העסקת השחקן בכל עת  .8.1.3

או בכל מועד   2019/20על פי שיקול דעתה בלבד, בתום עונת המשחקים 
 בו "חלון ההעברות" מאפשר העברתו לקבוצה אחרת.

 
ולם כתוצאה ממצב הקורונה והמצב הכלכלי של הנתבעת שהורע מאוד עקב כך, ש .8.2

 איחור מסוים.בהתשלום הראשון 
 

אובחנה ככזו שההחלמה ,  2019פציעת השחקן, שארעה באימון במהלך חודש יוני   .8.3
ולשחק  להתאמן  השחקן  יוכל  בה  הבאה,  העונה  לתחילת  עד  תארך  ממנה 
בנתבעת. התובע, כמייצגו של השחקן, ידע את כל הפרטים בדבר הפציעה והערכת 

 זמן ההחלמה ממנה. 
 

ברים אלה, נוהל בין התובע, הנתבעת והשחקן מו"מ, אשר בסיומו נחתם על יסוד ד .8.4
. 2021/22-ו  2020/21עם השחקן, המתייחס לעונות המשחקים    נוסףההסכם ה

את   הנתבעת לא הייתה מתקשרת בהסכם זה עם השחקן ועוד מתחייבת לשפר
 שכרו אילו ידעה שהשחקן יהא פצוע ומנוע בשל כך לקיים את חלקו בהסכם.

 
שכבר הנ .8.5 למרות  השחקן,  שעבר  האורתופדי  הניתוח  עלויות  בכל  נשאה  תבעת 

 הבינה היא שמבחינתה ההתקשרות עמו הייתה "מקח טעות".באותה עת 
 

על בסיס הנחה מוטעית של הצדדים לו, לרבות עם השחקן  ההסכם הנוסף נחתם   .8.6
זאת, בהתבסס על הצהרות השחקן והתובע,   התובע על אף שאינו צד ישיר לו.

הנוסף.   ההסכם  חתימת  שלאחר  המשחקים  לעונת  כשיר  יהיה  הסכם שהשחקן 
המבוסס על הטעיה או טעות )במקרה זה משותפת( של הצדדים הינו בטל או ניתן 

 לביטול, ולפיכך גם הסכם הייצוג, שאין לו "זכות קיום" בפני עצמו, בטל.
 

נוסף אמנם לא בוטל באופן פורמלי על ידי הנתבעת, מתוך התחשבות ה הסכם  ה .8.7
הנתבעת אלא    את מצבשחקן, אך בשל כך שהתובע כמייצג לא רק שלא הטיב  ב

 האף גרם לה )גם אם לא במתכוון( "חסרון כיס", שכן במהלך עונה שלמה נאלצ 
ויכולתו.  מכישוריו  נהנתה  שלא  למרות  השחקן  של  שכרו  את  לשלם   הנתבעת 

ו/או הת ובע התעקש וטען, שהוא לא צריך להיפגע מהעובדה שהנתבעת טעתה 
 הוטעתה בעת חתימת ההסכם הנוסף.

 
נילווה להסכם העיקרי שנכרת בעקבות פעולת  .8.8 הסכם תיווך הוא במהותו הסכם 

המתווך בין צדדים שונים )מוכר/קונה או משכיר/שוכר נכס וכיו"ב(. אם בסופו של 
המתווך,   פעילות  חרף  בין  יום,  עסקה  התגבשה  לא  ו/או  מחייב  חוזה  נכרת  לא 

מטרת  התיווך שלו.  עמלת  את  לקבל  זכאי  יהא  לא  המתווך  העיקריים,  הצדדים 
 התיווך באופן כללי היא להפגיש בין הצדדים, לסייע להם ולהטיב את מצבם.

 
, אך הסכם במקרה דנן, פורמלית נחתם ההסכם הנוסף בין השחקן לבין הקבוצה .8.9

הטעיה או טעות ופעולת התיווך לא רק שלא הועילה לנתבעת כי נחתם תחת  זה  
הסכם זה נחתם עקב טעות משותפת, שבוודאי לא נגרמה   אם הזיקה לה כספית.

על ידי הנתבעת, ההסכם הנוסף לא קוים כלפי הנתבעת ולכן המתווך, קרי התובע, 
 אינו זכאי לדמי תיווך. 
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הנתבעת ביקשה לזמן כעד מטעמה את השחקן, בשל אי יכולתה המצהירים נחקרו בפניי.  .9
להביא תצהיר מטעמו. חרף התנגדות ב"כ התובע לכך, אפשרתי את זימונו של השחקן 

יחד עם זאת, על מנת שלא יוקנה לנתבעת יתרון דיוני  בפניי, אולם  בעל פה  למתן עדות  
כי  כלשהו עקב כך,   ידי ב"כ התובע לקיים את חקירתו    אםהודעתי לצדדים  אתבקש על 

בסופו של יום,  הדבר לא התבקש   בכוונתי לאפשר זאת. –הנגדית של העד במועד נדחה 
 והשחקן העיד ונחקר באותה ישיבה.

 
 התובע את עיקרי הדברים הבאים:ב"כ ה ביאה הבמסגרת סיכומי .10

 
רים והיה סגן שע  5משחקי ליגה בלבד ובמהלך העונה הבקיע    5-השחקן נעדר מ .10.1

מלך מבקיעי השערים בקבוצה. לפיכך, אין מקום לטענת הקבוצה כאילו השחקן 
 "לא סיפק את הסחורה".

 
הסכם שנחתם הההסכם שנחתם בין הנתבעת לבין השחקן אינו בטל, ולפיכך גם   .10.2

 בינה לבין התובע אינו בטל.
 
השחקן    ההסכם אינו מכפיף את קבלת עמלת התיווך של התובע למצב בריאותו של .10.3

 או למספר המשחקים בהם ישחק.
 
תפקידו של התובע בכל הקשור לעמלתו הסתיים עם חתימת ההסכם בין השחקן  .10.4

השחקן צפוי ש  מעולם לא התחייב כלפי הנתבעתומעבר לכך הוא  לבין הקבוצה,  
 חודשים, והדבר גם אושר על ידי השחקן עצמו.  3להחלים תוך 

 
כי הוא פצוע, לאחר במועד החתמת השחקן על ההסכם   .10.5 ידעה הנתבעת  הנוסף 

לבדיקות   אותו  הפנתה  לא  זאת  וחרף  אימון,  במהלך  כן  לפני  כשבועיים  שנפצע 
רפואיות והסתפקה בדברי השחקן על כך שההשערה הרפואית היא שהוא יחלים 

מן הראוי היה, ולו בשל צמצום נזקיה, שהנתבעת תשלח את   חודשים.  3-בתוך כ
רפ בדיקות  היא מטעמה  ואיותהשחקן לבצע  נכון הדבר כאשר  וכמה  ועל אחת   ,

, אך היא לא עשתה מחתימה את השחקן על ההסכם הנוסף ביודעה כי הוא פצוע
 . זאת

 
משחקי ליגה,   7-לנתבעת לא נגרם כל חסרון כיס, שכן השחקן נעדר בסך הכל מ .10.6

, וחזר לכשירות 2020/21בעונת המשחקים    5-ו  2019/20שניים בעונת המשחקים  
בשל הקורונה לא ש  אלא  ,טרם המועד בו חזר ליטול חלק במשחקי הנתבעת  עוד

 חזרה הנתבעת לשחק אותה עת.
 
אף הסכם ייצוג אינו תלוי במצב בריאותו של שחקן, ולא בכדי. מייצג שחקנים אינו  .10.7

שחקן. של  בריאותו  מצב  על  להצהיר  יכול  ואינו  נוטים   רופא  הכדורגל  בתחום 
ות קלות ולעתים פציעות קשות המצריכות תקופת שחקנים להיפצע, לעתים פציע

 החלמה ארוכה יותר.
 
הנתבעת פעלה בחוסר תום לב, כאשר לא שילמה לתובע את התשלום הראשון   .10.8

הנוסף ההסכם  חתימת  שבמעמד  תשלום  התביעה   נעשה,  הגשת  בעקבות  רק 
שונות   נגדה, טענות  והעלתה  לה  שהוצאו  ההתראה  ממכתבי  התעלמה  וכאשר 

שלא לשלם את התשלום השני, טענות שנולדו רק לאחר הגשת ומשונות בניסיון  
 התביעה.

 
 את עיקרי הדברים הבאים: תתבענהביא ב"כ ה ובמסגרת סיכומי .11
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אי  , הוא טופל על ידי רופ2019/2020השחקן נפצע בחודש יוני של עונת המשחקים   .11.1
קופת החולים בה הוא חבר ורגלו גובסה. המידע שנמסר לנציגי הנתבעת במהלך 

ספטמבר   שבחודש  היה,  הנוסף  ההסכם  כריתת  לקראת  המו"מ    2020פגישת 
יעמוד  המניין,  מן  כשחקן  שיקום(  תקופת  )לאחר  לחלוטין  כשיר  יהיה  השחקן 

 לרשותה של הנתבעת ויוכל לממש את ההסכם עמה. 
 
מרגלו של השחקן התברר, שהוא צריך לעבור ניתוח. הספונסר לאחר הורדת הגבס   .11.2

₪ ובזכות   34,500-של הקבוצה מימן באופן פרטי לשחקן את הניתוח בעלות של כ
 . 2021כך חזר השחקן לשחק בחודש פברואר 

 
התובע חזר וטען, כי תפקידו מתמצה בהפגשת השחקן עם הקבוצה וברגע שנחתם  .11.3

הסכם ביניהם הוא זכאי לעמלת התיווך. על פי תפיסת התובע, נסיבות חתימת 
חתימתו   אם  המשל  ולשם  מבחינתו,  רלבנטיות  אינן  הללו  הצדדים  בין  ההסכם 

אותו אין זה מעניין והוא זכאי לדמי    –הייתה נגועה בתרמית או בעבירה על החוק  
 התיווך. 

 
אמירת התובע, כי הוא אינו רופא ואינו אחראי למצבו הבריאותי של השחקן הינה  .11.4

אך היא לא מתאימה לנסיבות העובדתיות של מקרה  באופן עקרוני,  נכונה והגיונית  
במהלך האימונים אין זה מקרה בו התקשרה הנתבעת עם שחקן בריא שנפצע    זה.
ויש רבים כאלה, ברור   או כזה,  המשחקים לאחר חתימת ההסכם עמו. במקרה 

שמייצג שהביא להתקשרות פועל בתום לב ומציג את העובדות כפי שהן והצדדים 
השירות.  את  לספק  ולא  לחלות  או  להיפצע  עלול  בחשבון שהשחקן  מביאים  גם 

עובר במקרה דנן, ההנחה עליה התבססו הצדדים במעמד חתימת ההסכם הנוסף ו
לכריתתו הייתה, שהשחקן יהא מסוגל לספק את השירות, דהיינו לשחק כדורגל, 

 . 2020החל מחודש ספטמבר 
 
אין כל ספק, כי לו ידעה הנתבעת במועד חתימת ההסכם הנוסף שמצבו הרפואי   .11.5

של השחקן שונה מכפי שהוצג על ידו ועל ידי התובע בפניה והוא לא יעמוד לרשותה 
לחודש   עד  סגל  בהסכם 2020פברואר  כשחקן  עמו  מתקשרת  הייתה  לא  היא   ,

 הנוסף ואף משפרת את תנאיו כי אם מנצלת את זכותה "להשתחרר" מהחוזה עמו. 
 
והתובע ההסכם הנוסף   .11.6 ידי השחקן,  נחתם על בסיס המידע הרפואי שנמסר על 

שניהל את המו"מ עבורו ידע במדויק מה מצבו. ניתן להניח, שאם במעמד חתימת 
ף היו כל הצדדים יודעים את המצב לאשורו, אזי התובע לא היה מנהל ההסכם הנוס

היו  והנתבעת  והשחקן  הנוסף  ההסכם  על  חותמת  הייתה  לא  הנתבעת  מו"מ, 
 משתחררים מהתחייבויותיהם ההדדיות. 

 
אינה מחזיקה " הטענה, כי התובע לא היה מעורב במו"מ ו/או לא ידע את העובדות   .11.7

מהשחקן, ידע מה מצבו הרפואי וידע שהנתבעת מתחייבת מים". התובע, לא פחות  
  בהסכם הנוסף תוך הסתמכות על כך שזהו המצב.

 
 –לכן, ברור שההסכם הנוסף נחתם תוך טעות של שלושת הגורמים המעורבים   .11.8

שבין השחקן לנתבעת   הנתבעת, השחקן והתובע. יש קשר בל יינתק בין ההסכם
התיווך.  דמי  את  לשלם  ההתחייבות  בין    לבין  הסכם  אין  אם  תליא".  בהא  "הא 

הנתבעת לשחקן, אין כל התחייבות לשלם עמלה. במקרה דנן, הטעות המשותפת 
של הצדדים ו/או ההטעיה על ידי השחקן והתובע )הטעיה לא מכוונת( חייבת להביא 

 לביטול ההתחייבות או לפחות לבטלותה היחסית.
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לא יחתימו שחקן פצוע. התובע התובע אישר בחקירתו הנגדית, כי מנהלי קבוצה   .11.9
גם אישר, שהרופאים אמרו שאם השבר יתאחה השחקן יוכל לחזור לשחק, למרות  

כמו כן העיד    מצבו של השחקן.  אתשידע בוודאות  שניסה להסתיר את העובדה  
התובע, כי חלק מתפקידו הוא לדאוג לצרכי השחקן גם לאחר החתמתו ובכלל זאת 

   ך כל הדרך.ליוויו גם בזמן פציעות ולאור
 

ב .11.10 שיחק  הכל  ובסך  לקבוצה,  שהיו  החשובים  מהמשחקים  נעדר    13-השחקן 
 משחקים ששיחקה הקבוצה. 24משחקים מתוך 

 
בעדותו עשה התובע עצמו כלא מבין את האבחנה בין מצב בו קבוצה מתקשרת  .11.11

עם שחקן בריא או פצוע ויודעת את מצבו האמיתי ומסתכנת לבין מצב בו קבוצה 
מכן על סמך   ולאחר  ידי הצד השני להסכם מתקשרת בהסכם  על  מצג שנעשה 

 מתברר שהצדדים טעו או שצד אחד הטעה את הצד האחר.
 

אפילו  .11.12 או  השחקן  של  הרפואי  למצבו  ביחס  "שותקים"  היו  והשחקן  התובע  אם 
כלום"   על  להתחייב  יכולים  ולא  רופאים  לא  אנחנו  יודעים,  "לא  ניחא.   –אומרים 

 השחקן, גם אם לא בכוונה, הציגו מצג מסוים שהתברר כלא נכון.ו, התובע ובענייננ
 

יו"ר הנתבעת העיד, כי הוא נסמך על הצהרות השחקן והתובע, ובהמשך עדותו   .11.13
חוות דעת משני רופאים ועל הבסיס הזה הם באו   2השחקן קיבל  הוא אמר כי " 

 .אף לאחר מכןואמר זאת  שבו ," וזה מה שהם שמו על השולחן
 

הנתבע .11.14 בפני  גרסת  מטעה  מצג  והציג  המצב  את  היטב  התובע  ידע  פיה  על  ת, 
פרטי    ,הנתבעת את  היטב  ידע  כי  שהעיד  התובע,  מגרסת  יותר  הגיונית  הינה 

ובאופן לא משכנע טוען  הפציעה בהיותו מייצגו של השחקן אך בקול "ענות חלושה"  
 כי לא אמר זאת ולא היה שותף מלא למצג המטעה שהוצג בפני הנתבעת.

 
את   מתוך אמון בשחקן ובתובע, לא מצאה הנתבעת לנכון לבדוק את השחקן ו/או .11.15

חוות הדעת באמצעות מומחה, שכן סמכה על השחקן )שברור שאינו אשם( ועל  
התובע, שלא עמד בהתחייבותו ו"לא סיפק את הסחורה" אך דורש שלא בצדק את 

 עמלתו.
 

   – שני רופאים אורטופדיים של קופת החולים    – השחקן העיד, כי ציפיית הרופאים   .11.16
, וכי כולם, כולל התובע, ידעו 9.10-הייתה, שהוא יחזור לאחר שיקום בסביבות ה

מ למעלה  של  בעלות  פרטי  גורם  אצל  נותח  כי  השחקן,  אישר  בהמשך  -זאת. 
 הנתבעת ו/או הספונסר שלה.על ידי ₪, ששולמו   30,000

 
שהוא  .11.17 בשחקן,  הנתבעת  של  הכספית  ב"השקעה"  להתחשב  צריך  היה  התובע 

 "נכס" יקר שלו, ולוותר על העמלה בנסיבות המקרה.  
 

בטלה ו/או ניתנת לביטול בשל טעות  ם ההתחייבות לתשלום העמלה אינה  גם א .11.18
 100%ו/או הטעיה, או בשל "אשם תורם" )בהשאלה מדיני הנזיקין( בשיעור של  

מצד התובע, יש להפעיל את דוקטרינת "הבטלות היחסית" ולהפחית באופן ניכר  
בשיעור   את הסכום הנתבע באופן יחסי לחלקו של התובע בהטעיית הנתבעת או

 "אשם תורם" אחר כפי שיקבע הבורר.
 

עד כאן טענותיהם ההדדיות של הצדדים, זה נגד זה, כפי שהובאו בפניי בשלביו השונים  .12
 של הליך הבוררות.
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התיווך   .13 דיני  עליו  חלים  ככזה,  דבר.  לכל  תיווך  הסכם  הוא  שחקנים/קבוצות  ייצוג  הסכם 
של  המייצגים  תקנון  הוראות  פי  על  הנדרשים  ולהדגשים  להתאמות  בכפוף  הכלליים, 
תפקיד   כי  הוא,  אלה  דינים  של  היסוד  מעקרונות  אחד  בישראל.  לכדורגל  ההתאחדות 

שר בין הצדדים המתקשרים ביניהם בעסקה, המתווך הוא לשמש כגורם היעיל ליצירת הק
לרוב עסקת מכר/רכישה או עסקת השכרה/שכירות של נכס אך גם עסקה לרכישת וקבלת 
שירותים או כל עסקה אחרת בה שימש הוא כמתווך בין הצדדים לה, ועם כריתת הסכם  

–  שיכול וייעשה, ככל הסכם אחר, בכתב, בעל פה או על דרך ההתנהגות  –ביניהם  מחייב  
זכאי הוא לקבלת שכרו. עמלת התיווך לה זכאי המתווך אינה מותנית ואינה קשורה כלל 

לא או  הצדדים  בין  שנכרתה  העסקה  שקרוילהצלחת  את   לאחריה   רועים  למשל,  )ראה, 
כל עוד לא יוסכם אחרת במפורש .ג( של תקנון המייצגים הקובע כי " 6.3הוראת סעיף  

עיל ישולמו למייצג ללא כל קשר לשאלה אם בהסכם עם המייצג, הסכומים האמורים ל
השחקן השלים את תקופת העסקתו בקבוצה או שזו הסתיימה טרם למועד שהיה קבוע  

. "(אבהסכם שבין השחקן לקבוצה, תהא הסיבה לסיום המוקדם של היחסים אשר תה
, למשל, אם צד להסכם הפר אותו ובעקבות ההפרה ביטל הצד האחר את ההסכם  גם  כך
 .נשמרתאין המתווך נפגע עקב כך וזכותו לקבלת עמלתו  –
  

אולם, אם בוטל ההסכם כדין בגין פגם בכריתתו על פי אחת העילות המנויות בפרק ב' של   .14
גם  , יתכן מאוד שיהא בכך "(חוק החוזים )להלן: "  1973-חוק החוזים )חלק כללי( התשל"ג 

בין עילות הביטול הללו ניתן למצוא    כדי להשליך גם על המתווך ועל זכותו לקבל את עמלתו. 
   עליהן מבססת הנתבעת את טיעוניה. ,את עילות הטעות וההטעיה

 
 על פי כללים בסיסיים אלה אבחן את עובדות המקרה שבפניי. .15

 
ההסכם במקרה דנן אינו צופה פני עתיד, כפי מרבית המקרים של עסקות תיווך, כי אם  .16

יווך הסתיימה והעסקה בין הצדדים לעסקה עוסק במצב בדיעבד, קרי לאחר שפעולת הת
העיקרית, לה נילווה הסכם התיווך, כבר השתכללה לכדי הסכם מחייב ביניהם. כך קובע 

 ההסכם בשני סעיפי ה"הואיל" שלו:
 

הואיל והמתווך תיווך בין הקבוצה לבין שחקן הכדורגל ... )להלן "השחקן"( במטרה " 
 הקבוצה.להביא לחוזה העסקה בין השחקן לבין 

 
 " והואיל והקבוצה והמייצג הגיעו לסיכום על תמורה למייצג בהקשר לחתימת הסכם זה.

 
סעיפים בלבד, אשר שני הראשונים   4ותכליתי ומכיל    תמציתיהוא קצר,  גם  עצמו  הסכם  גוף   .17

 : ביניהם הינם הרלבנטיים לעניין פסק זה
 
₪ בצירוף   3,000יהיה זכאי המייצג לתמורה של    19/20. בנוגע לעונת המשחקים  1" 

 .15/2/2020-מע"מ שתשולם בהעברה בנקאית עד ל
 
המשחקים  2  לעונת  בנוגע  השחקן    20/21.  על  האופציה  שמומשה  זכאי  וככל  יהיה 

של   לתמורה  ל  8,000המייצג  עד  בנקאית  בהעברה  שתשולם  מע"מ  בצירוף   ₪-
15/9/2020. " 

 
לית מאן דפליג, כי הסכם ההעסקה של השחקן בקבוצה נכרת בין הצדדים, בתיווכו של   .18

הצדדים לו והם פעלו על פיו. משכך, גם לא    . הסכם זה חייב את19.12.19התובע, ביום  
את   לקבל  התובע  של  זכותו  התגבשה  ביום  בו  כי  הצדדים,  בין  מחלוקת  להיות  יכולה 

. אולם, הדבר לא נעשה על  15.2.2020עד ליום    , וזאתהתשלום הראשון על פי ההסכם
לום זה ידי הקבוצה חרף פניותיו של התובע אליה, הן בעצמו והן באמצעות באת כוחו. תש

נעשה, בסופו של דבר, רק לאחר שהתובע נאלץ להגיש את תביעתו, ובהתאם תוקן כתב 
ונותר ביחס לתשלום השני בלבד. כבר עתה אומר, כי אין זו התנהגות ראויה של  התביעה
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כל נימוק מדוע שכר התובע, בכל הקשור   נתבעתה  מועדון כדורגל, שהרי אין ולא היה בפי 
דברי ב  התחייבותה לכך בהסכם. ברי, כי  אף  ם לידיו במועד, עללתשלום הראשון, לא שול

כתוצאה ממצב הקורונה והמצב הכלכלי של הנתבעת  כי  ההסבר הרפים של יו"ר הנתבעת,  
, אין כדי לרפא או להסביר " באיחור מסוים" שהורע מאוד עקב כך שולם התשלום הראשון  

 את הפגם שנפל בהתנהגות הנתבעת כלפי התובע.
 

בהתאם לכללים שפורטו לעיל, התובע מיצה את תפקידו עם חתימת הסכם העסקת השחקן  .19
אצל הנתבעת ולא היה עליו לעשות דבר לאחר מכן בכדי לקבל את עמלת התיווך לה הוא 

מומשה  קרי,    –זכאי על פי ההסכם, ובלבד שהתנאי הקבוע בהסכם לגבי התשלום השני  
בעניין זה, לא דייקו הצדדים    התקיים בפועל.  אכן  –   כלשון ההסכם,  האופציה על השחקן

בהסכם. הסכם ההעסקה של השחקן לא היקנה   מטבע הלשון בו נעשה על ידיהם שימושב
שכן הסכם   –זכות אופציה לסיים אותו  ,  כי אם להיפך  –  זכות אופציה להאריך את תוקפו

המשחקים   עונת  בתום  כי  קבע  לעונת   2019/20זה  אוטומטי  באופן  ההסכם  יתחדש 
עונת המשחקים   נוספת,  את  2020/21משחקים  לסיים  הזכות  תוך שלנתבעת שמורה   ,

 להסכם ההעסקה:  3ההסכם בתום עונת המשחקים. וכך קובע סעיף  
 

 תקופת ההעסקה וסיומה " 
 
 . 2020/2021הסכם זה הינו לעונת המשחקים  .א

 
המשחקים   . ב עונת  לעונת   2020/2021בתום  אוטומטי  באופן  ההסכם  יתחדש 

 להלן. 11בהתאם להוראות סעיף  2020/2021משחקים נוספת עונת המשחקים 
 

פי שיקול  . ג ועל  של השחקן מכל סיבה  לסיים את העסקתו  הקבוצה תהא רשאית 
ל סיום  דעתה בלבד, בתום עונת המשחקים ובלבד שנתנה לשחקן הודעה מראש ע

   " .העסקתו בהתאם לקבוע על פי דין
 

 
בתום עונת המשחקים הראשונה מתחדש ההסכם באופן אוטומטי לעונת   –אמור מעתה   .20

משחקים נוספת, אלא אם נתנה הנתבעת לשחקן הודעה מראש בהתאם לקבוע על פי דין  
רגל על רגל, להמתין למוצא על הגדר  על סיום ההסכם. לכאורה, רשאי היה התובע לשבת  

פיה של הנתבעת ולראות האם מימשה היא את זכותה לסיים את ההסכם, מכל סיבה ועל 
זו   בזכות  שימוש  הנתבעת  עשתה  דעתה.  שיקול  לקבלת   – פי  התובע  זכותו של  פקעה 

זכאי הוא לקבלתו ללא כל תנאי ובלא שיהא עליו לעשות   –התשלום השני, לא עשתה כן  
 שם כך.דבר מה נוסף ל

 
התובע לא חדל כי אם פעל אקטיבית לשם המשך הישארות השחקן בשורות במקרה דנן,   .21

עבורו. יתכן שנעשה הדבר על ידיו    ים ומשופר  יםהעסקה משודרג  תנאיהנתבעת ואפילו ב
בשל כך, כפי שהעיד הוא, שהוא מלווה את לקוחותיו גם לאחר שנחתם הסכם העסקה  

ויתכן שנעשה הדבר על ידיו בשל כך שהיה ער   עמם, לרבות במקרים בהם הם נפצעים,
לכך שהתשלום השני לא ישולם לידיו אם הסכם ההעסקה של השחקן יסתיים באותה עת 

ה ידי  אין  על  עובדתית  מבחינה  תהיינה,  אשר  לכך  התובע  של  סיבותיו  תהיינה  קבוצה. 
מחלוקת בין הצדדים בדבר מעורבותו במו"מ לקראת כריתת ההסכם הנוסף בין השחקן  

התובע והנתבעת לא מצאו לנכון לשנות את תנאי ההסכם ביניהם,  אולם,  לבין הנתבעת.  
וסף, והוראות ההסכם שביניהם בהתחשב בתנאיו החדשים והמשודרגים של ההסכם הנ

. עם זאת, אין ספק כי לתובע היה אינטרס וללא שידרוג מקביל לתובע עקב כך   נותרו על כנן 
 כלכלי מובהק בהמשך העסקת השחקן בנתבעת. 
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הצדדים   .22 בין  המחלוקת  ניטשת  זו  משותפת  נפלה  האם    – בנקודה  הצדדים    אצלטעות 
שהרי אין חולק על כך שהתובע אינו צד  לעסקת ההסכם הנוסף )קרי, הנתבעת והשחקן,  

,  והאם אף התובע היה שותף לאותה טעות להסכם הנוסף, אף אם יכול הוא ליהנות ממנו(
פעולת הטעיה שנעשתה כלפי הנתבעת, האם נטל הוא חלק בבמקרה הקל יותר, או  זאת  

 במקרה החמור יותר.  
 

זה חזרה הנתבעת .23 ושוב  וטענה  בעניין  פרי    ,שוב  הייתה  הנוסף  כי התקשרותה בהסכם 
תולדה של טעות ו/או הטעיה. ייאמר כבר עתה: המדובר בעניין עובדתי גרידא, אך ההבחנה  

משפטיות השלכות  גם  יש  זו  להבחנה  משפטית.  היא  הטעיה  לבין  טעות  מבחינת  בין   ,
נשימה  . מכל מקום, לא ניתן לטעון באפשרויות הסעד שמקנה הדין לצד הטועה או המוטעה

אחד הצדדים ו/או מי  אחת גם טעות משותפת של כל הצדדים המעורבים וגם הטעיה מצד 
הראשונה הינה פעולה  טעות של הצד המתקשר עמו(.  כלל  הפועל מטעמו )אשר מביאה ל

ידי הצד הטועה  הנעשית בתום לב   דרך כלל מידה זו או אחרת של והשנייה דורשת  על 
אם ההטעיה על ידיו הייתה במעשה ובין אם הייתה  , בין  חוסר תום לב מצד הצד המטעה

עם זאת, מאחר ושתי הטענות הללו הובאו על ידי הקבוצה, לא אוכל שלא  .  היא במחדל
 שתיהן, אף שכאמור רק אחת מהן יכולה להיות רלבנטית לענייננו. לאלהתייחס 

 
ה ותנאים  טעות, הטעי " מאמרו  טרם אעשה זאת, אביא את דבריו של פרופ' דניאל פרידמן ב .24

 : (161)המשפט, כרך א', תשנ"ג, עמ'  " מכללא מכוח הדין
 

ניתן לומר בלשון פשטנית כי נקודת המוצא לגבי טעות היא שאין אדם יכול להשתחרר    " 
מחוזה שכרת עקב טעות, אם הצד השני איננו אחראי לטעותו. חריג לכלל זה מצוי  

דעת לבית המשפט לבטל את  (ב( לחוק החוזים שבמסגרתו הוענק שיקול  14בסעיף  
הצד   את  לחייב  המשפט  בית  מוסמך  כזה  במקרה  שטעה.  הצד  בקשת  לפי  החוזה 

עצם   ה.שטע ובכלל  זו,  באפשרות  להשתמש  המשפט  בתי  ממעטים  בפועל  אולם 
שפלוני ערך חוזה לרכישת    ר. נניח, למשל,(ב( היא נדירה ביות14הפעלתו של סעיף  

ונות מסוימות. פלוני קשור בחוזה ואין הוא יכול  נכס בהאמינו בטעות כי הוא ניחן בתכ
להשתחרר ממנו בטענת טעות, אף אם הסתבר לו כי הנכס איננו מתאים לצרכיו ואין  
לו בו כל תועלת. אמנם, יש בידו לפנות לבית המשפט בבקשה שיבטל את החוזה לפי 

 .ם למדי(ב( לחוק החוזים, אולם כאמור סיכוייו להצליח בבקשה זו הינם דלי14סעיף  
ו,  שונים הדברים, אם הצד השני נחשב בעיני הדין אחראי לטעותו של המתקשר, היינ

)או של אדם אחר שפעל מטעמו(. אם   כאשר הטעות נובעת מהטעיה של הצד השני
  היתה הטעיה כזו, יכול הצד שהוטעה לבטל את החוזה בכוחות עצמו, באמצעות הודעה 

ט כות והשאלה של שיקול דעת בית המשפביטול הוא עניין שבז  שישלח לצד האחר.
איננה מתעוררת כלל ולכן, בדוגמא שהובאה לעיל בעניין רכישת נכס, אם נבעה הטעות  
החוזה   את  לבטל  הקונה  יוכל  הממכר,  של  תכונותיו  בדבר  המוכר  של  שווא  ממצג 

ה.  . מכאן החשיבות המרכזית של דיני ההטעיסולהשתחרר מן החיוב לרכוש את הנכ
יה מורכבים משתי קטגוריות עיקריות. האחת, הטעיה אקטיבית באמצעות  דיני ההטע

נכונים לא  נתונים  השני  לצד  אחד  צד  מוסר  כאשר  קיימת  כזו  הטעיה  שווא.  ,    מצג 
ובעקבות זאת ניאות הצד השני ל התקשר בחוזה. הקטגוריה השנייה עוסקת בהטעיה  

מלגלו אחד  צד  נמנע  שבו  במקרה  מדובר  גילוי.  באי  נתונים שמקורה  השני  לצד  ת 
הידועים לו והעשויים להשפיע על הצד השני בהחלטתו אם להתקשר בחוזה. עקב אי  
יסוד טעות(   )כלומר פועל על  ידיעת הנתונים הדרושים  הגילוי פועל הצד השני ללא 

הבדל דרסטי בין הקטגוריה של מצג שווא לזו של אי    םומחליט להתקשר בחוזה. קיי
בכ  נעוץ  זה  הבדל  שמוסר  גילוי.  מי  כל  על  אמת,  לומר  כללית  חובה  שמוטלת  ך 

אינפורמציה לחברו על מנת לשכנעו להתקשר עמו בחוזה. הפרת חובה זו ולו בתום 
החוזה , לב את  לבטל  ברירה  שהוטעה  לצד  בין   מקנה  סיבתי  קשר  שקיים  )בהנחה 

גילוי כללית יהההטע זאת לא קיימת חובת  גילוי  הואי    לבין קשירת החוזה(. לעומת 
    ".ה...טעיה אך ורק אם קיימת היתה חובה לגלות את האינפורמציה שלא נמסרה  יהווה
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האם זהו המקרה   –הכבד אל הקל  ן  מאנוכי הפוך,  אלך  בשונה מפרופ' פרידמן הנכבד,   .25
על ידי השחקן ועל ידי    ,טרום חתימת ההסכם הנוסף  ,החמור יותר של הטעיה שנעשתה

? שאלת משנה היא, האם השחקן פעל בתום לב והתובע הקבוצהכלפי    התובע שפעל בשמו
ולא   אשר הטעה את הנתבעתזה  הוא   לתובע  מכוון  כך, שעיקר טענות הנתבעת  )בשל 

לחוק החוזים העוסק בעילת ביטול חוזה בשל    15, אביא את נוסח סעיף  ? לעניין זהלשחקן(
 הטעיה:

 
 הטעיה  " 

הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר  . מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת15
גילוין של עובדות -לרבות אי  –ן זה, "הטעיה"  ימטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לעני

  " .אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן
 

טענה חמורה מעין זו   מכלל העדויות שהובאו בפניי, התשובה לשאלות אלו הינה בשלילה. .26
בפניי  דורשת ביסוס ראייתי בראיות מוצקות. מעבר להעלאת טענה זו בעלמא, לא הובאה  

כל ראיה לשם הוכחתה וביסוסה. נהפוך הוא, ניכר כי גם יו"ר הנתבעת וגם בא כוחה נזהרו 
. השחקן והתובעבלשונם וטענו טענה זו בלשון רפה למדי תוך שהם נזהרים בכבודם של  

, השתכנעתי מעדויות הצדדים בפניי שלא הייתה כאן פעולת הטעיה אקטיבית מצד  מאידך
גילוין  -איהוכח בפניי, שמי מהם פעל מול הנתבעת תוך "לא  גם  השחקן או מצד התובע.  

השחקן אך   של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן." 
הדעת הרפואיות שקיבל משני הרופאים האורטופדיים  אמר לנציגי הנתבעת מה הן חוות  

התובע העיד, ועדותו מהימנה עליי, כי כל שאמר לנציגי  של קופת החולים בה הוא חבר.  
כפופה   וההחלמה  הריפוי  ביחס לתקופת  חוות דעתם  כי  אמרו  הוא שהרופאים  הקבוצה 

לא היו יכולים    הא ותו לא. גם הוא וגם התובעלשאלה אם השבר ברגלו של השחקן יתאחה.  
, בהעדר או לתת הערכות אחרות מאלו של הרופאים  רפואית בעניין זההלחוות את דעתם  

שבאו    , במענה לשאלותייזאת ועודכישורים מקצועיים לכך בידיהם, ואכן הם לא עשו זאת.  
השחקן והתובע הצהירו בפגישה בין  ש הלה, אישר לאחר סיום חקירותיו של יו"ר הנתבעת

ביום   לכשירות  יחזור  דעת  10.9הצדדים שהשחקן  חוות  על שתי  אולם זאת בהסתמך   ,
נציגי הקבוצה לא ביקשו לקבל לידיהם העתקים מחוות דעת כן אישר שרפואיות שקיבלו, ו

על השיב, כי הוא נשאל    שבאו לאחר סיום חקירותיו   בנוסף, השחקן במענה לשאלותיי  אלו.
והוא עדכן אותם בחוות דעת הרופאים ו"פחות או יותר  מה הרופא אמר ידי נציגי הנתבעת 

נגמר",   זה  שוהכל  שם  הנוסףמבלי  ההסכם  סוכם  בה  פגישה   לתובעהייתה    באותה 
 בכך ולו בדל הטעיה.מכל המקובץ עולה, כי לא היה  בעניין זה.כלשהי מעורבות נוספת 

 
האחרת   .27 לשאלה  משו  –אעבור  טעות  של  תולדה  פרי  הינו  הנוסף  ההסכם  תפת, האם 

על ידי הצדדים לו? שאלת משנה היא, האם גם התובע טעה ו/או האם הייתה לו שנעשתה  
לעניין זה, אביא את נוסח סעיף    יכולת להשפיע ולתקן את טעות הצדדים להסכם הנוסף?

 :טעותלחוק החוזים העוסק בעילת ביטול חוזה בשל  14
 

 טעות " 
 

להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר  . )א( מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן  14
 בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

 
)ב( מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה 
והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד  

החו את  לבטל  בית שטעה,  רשאי  כן,  עשה  זאת;  לעשות  הצדק  שמן  ראה  אם  זה, 
המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת  

 החוזה. 
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)ג( טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון  
 ן. הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כ

 
בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה    –  15)ד( "טעות", לענין סעיף זה וסעיף  

 "אלא בכדאיות העסקה. 
 

וב"כ הקבוצה בלשונם   נתבעתלשאלות אלו התשובה היא שלילית. גם כאן נזהרו יו"ר ה  אף .28
וגם כאן טענו הם טענה זו בשפה רפה. מאחר והשתכנעתי מעדויות הצדדים, כי השחקן 

עצמו אך   על  ליטול  מבלי  שקיבל,  הרפואיות  הדעת  חוות  בדבר  הקבוצה  לנציגי  דיווח 
רפואית של חוות הדעת הללו, ומאחר שהנתבעת  -מחויבות כלשהי בדבר נכונותן המקצועית

בחרה להסתפק בכך ולא פעלה כלל בכדי לבחון את חוות הדעת הללו ו/או בכדי לשלוח 
לה להלין אלא על עצמה. הנתבעת הכניסה    אין  –את השחקן לבדיקות רפואיות מטעמה  

עצמה לסיכון מרצון, שעה שהחליטה שאין ברצונה או בדעתה להעמיק ולבדוק עניין זה,  
שיקוליה אף שעתה, בדיעבד, טורחת היא להסביר ולנמק מדוע דבר זה כה חשוב בעיניה. 

שבסופו של דבר , כמובן, אך לא ניתן להתעלם מכך  שלה  של הנתבעת בכך הם עניינה
החליטה היא לא רק שלא להפסיק את הסכם העסקתו של השחקן אצלה כי אם אף לשדרג 

, אך לצד אותו לטובתו. מן הסתם, שיקולים ענייניים של טובת הקבוצה עמדו מול עיניה
זאת כשלה היא בעצימת עיניים מול האפשרות שחוות דעת רופאי השחקן, אותן הביא הוא 

נן משקפות בהכרח את מצבו הרפואי הנכון ולא טרחה, כאמור, לבחון  ככלי שני בלבד, אי
 .אותן ו/או לשלוח את השחקן לבדיקות רפואיות נוספות מטעמה

 
)ד( לחוק החוזים, המחריגה במפורש מגדר 14להתעלם מהוראת סעיף    אין  -יתירה מכך   .29

סעיף   פי  על  כולן של  14"טעות"  כל  העסקה".  בכדאיות  אלא  "טעות שאינה  טענות   כל 
הכדאיות מבחינתה בעסקה הגלומה בהסכם הנוסף ובכך ש"לא  - הנתבעת נסובות סביב אי

סופקה לה הסחורה" המובטחת )טענה, שאף היא אינה נקיה מספקות לאור מספר משחקי  
ו/או בכך שהיא או מי מטעמה   היה בסגל הקבוצה(למצער  השחקן או  שיחק  הליגה בהם  

החלטתה של הנתבעת לשאת    .ח הפרטי של השחקןנטל על עצמו לשאת בעלויות הניתו
בהוצאות הניתוח של השחקן, ביו בעצמה ובין על ידי הספונסר שלה, היא החלטה עצמאית 

לכאן או ואין בה כדי להשפיע    , בגדר "התנדבות" שנעשתה משיקוליה שלה,שלה בלבד
המצב  לכאן   אמ  הקיים.המשפטי  על  הנתבעת  שיו"ר  שעה  וחומר  מקל  הם  ר הדברים 

מבחינתה ההתקשרות עם בתצהיר עדותו הראשית, כי כבר אותה עת הבינה הנתבעת ש
 "מקח טעות", כדבריו.  השחקן הייתה

 
סעיף   .30 מהוראת  לרגע  נתעלם  אם  גם  ועוד,  בנסיבות 14זאת  כי  ברי  החוזים,  לחוק  )ד( 

אשר בכל מקרה הנתבעת לא פעלה על פיו, ואף  ב)א( לחוק,  14המקרה דנן לא חל סעיף  
, כפי שלא פעלה היא על פי סעיף  גם על פיו הנתבעת לא פעלה–)ב( לחוק 14לו חל סעיף 

 .  לחוק 15
 

אם וככל שנפלה טעות בידי  לחוק( או    15אם וככל שנעשתה הטעיה )סעיף  אבהיר:  תחילה   .31
)א( לחוק( ובין אם לאו 14בין אם השחקן ידע או היה עליו לדעת על כך )סעיף  –הנתבעת 

בטעות ביחס להסכם הנוסף, ההסכם שנכרת בהטעיה או  )ב( לחוק(, המדובר  14)סעיף  
ם, הוא ההסכם שנכרת בין הנתבעת  בין הנתבעת לבין השחקן, ולא בטעות ביחס להסכ

לא הועלתה כל טענה ביחס להטעיה או טעות  לבין התובע ואשר עליו נסובה תביעה זו.  
בנסיבות חתימת ההסכם. אין קשר אוטומטי בין שני ההסכמים הללו. כל אחד מהם שחלה  

נוסף עומד הוא לגופו ובפני עצמו. הנתבעת ריכזה את טענותיה וטרוניותיה לעניין ההסכם ה
, כי אם אך טענות ההסכםנסיבות חתימת  כלשהי לעניין  ישירה  טענה  בפיה  אך לא הייתה  

  – . לפיכך, כל עוד לא בוטל ההסכם כדין  הסכם הנוסףנסיבות חתימת ההכרוכות בעקיפין ל
בתוקפו ומחייב את הצדדים  לעמוד  ההסכם   ממשיך  –והנתבעת, כידוע, לא פעלה לביטולו  

דגש מיוחד, לאור העובדה שהנתבעת גם לא פעלה לביטולו של הדברים מקבלים גם    לו.
 ההסכם הנוסף ואף הוא ממשיך לעמוד בתוקפו ולחייב את הצדדים לו. 
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הסכם שכריתתו נגועה בהטעיה או בטעות אינו בטל מעיקרו, בפני עצמו,  כידוע,  בכל מקרה,   .32
כמובן בכפוף להתקיים כי אם התרופה הניתנת לצד הנפגע עקב כך היא זכות הביטול,  

  – מאחר וההסכם הנוסף  דמים לכך הנדרשים על פי הוראות חוק החוזים.  קהתנאים המו
נותר על תילו, והנתבעת משיקוליה בחרה שלא לפעול לשם   –כמו גם, נזכיר שוב, ההסכם  

ידיו לקבוצה והוא זכאי לקבל גם את  ביטולו, לפחות מצד התובע "סופקה הסחורה" על 
על פי ההסכם. מעורבותו בכריתת ההסכם הנוסף לא היה בה כדי לאיין    התשלום השני

 זכות זו.
 

מאידך , אך  סכום התביעה הנמוך יחסיתבחשבון את  בפסיקת ההוצאות לזכות התובע אקח   .33
 רק לאחר הגשת התביעהעל ידי הנתבעת  את ביצוע התשלום הראשון  גם  אקח בחשבון  

לאחר שהתובע הגיש בקשה למתן פסק את הגשת כתב הגנת הנתבעת באיחור ו,  נגדה
הגנה בהעדר  הופעת,  בוררות  אי  המקדמית    נתבעתה  את  הבוררות  הראשונה  לישיבת 

אשר הביאו לעיכוב מה  את העיכובים בביצוע התשלום על חשבון שכ"ט הבורר,ו שנקבעה
  ו על ידיעוד אציין, כי לבקשת התובע, לה לא התנגדה הנתבעת, שולם    .בהליכי בוררות זו 

 חלקה של הנתבעת ביתרת שכ"ט הבורר והתובע זכאי לשיפויו על ידי הנתבעת בגין כך. 
 

 לאור כל האמור לעיל, אני מחייב בזאת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: .34
 
  15.9.20ריבית כדין מיום ₪ בתוספת מע"מ, בצרוף הפרשה הצמדה ו 8,000סך   .34.1

 ועד ליום התשלום בפועל.
 
בסך  .34.2 בישראל,  לכדורגל  ההתאחדות  של  וגישור  לבוררות  המוסד  ואגרת  פיקדון 

ועד ליום התשלום    ₪23.12.20 בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום    1,800
 בפועל.

 
בורר,   .34.3 הפיקדון,  שכ"ט  סכום  ניכוי  הצמדה ₪    5,000  בסךלאחר  הפרשי  בצרוף 

 ועד ליום התשלום בפועל.  מתן פסק בוררות זהוריבית כדין מיום 
 
עו"ד, בסך   .34.4 כדין מיום מתן פסק   4,000שכ"ט  וריבית  ₪ בצרוף הפרשי הצמדה 

 בוררות זה ועד ליום התשלום בפועל. 
 

 ימים ממתן פסק בוררות זה. 30הסכומים דלעיל ישולמו בתום  .35
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 , עו"ד גבריאל הורוביץ                                                                   21.7.5
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