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 החלטה

 

 עו"ד תגר עמיאל , על ידי 2020 ביוני 25זה ביום  שניתן בהליךבפני בקשה לדיון נוסף בפסק בורר  .1

 "(.הבורר)"

סעיף   מכח  שעו"ד עמיאל, המכהן גם כיו"ר המוסד לבוררות ולגישור, הוא המוסמך,נוכח העובדה   .2

לדון בבקשות לדיון נוסף, האציל עו"ד עמיאל לח"מ  ,תקנון ההתאחדות לכדורגל בישראלב ל8

 את הסמכות לדון ולהחליט בבקשה זו.

 ההליך ופסק הבורר

"( משורות המבקשת מאמן)"ה ניר קלינגר, 1עניינו של ההליך הוא בהתפטרותו של המשיב  .3

ואשר  2018, בעת שבין הצדדים היה הסכם שנחתם בתחילת יולי 25.10.18"( ביום הקבוצה)"

. אין חולק כי המאמן התפטר "מהיום להיום" "(ההסכם)" 2019/20פו היה עד לתום עונת תוק

( פיטרה את "קולטתה)" 2ודחה את בקשת/דרישת הקבוצה למתן הודעה מוקדמת, כי המשיבה 
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 קולטתההתקשרה  31.10.18)וייתכן שיום או יומיים קודם לכן(, וכי ביום  24.10.18 –מאמנה ב 

אמן ואילו הקבוצה התקשרה עם מאמן חדש. לא למותר לציין, כי בהסכם בין המאמן מעם ה

תשפה את המאמן "בכל חיוב שיוטל עליו,  קולטתהנכתב, "למען הזהירות בלבד", כי  קולטתהל

או נזקים אחרים  ]הקבוצה[סמכת, בגין נסיבות עזיבתו את מו תשיפוטיהיה ויוטל, ע"י ערכאה 

 בשל עזיבתו וכיו"ב...". ]קבוצה[שלכאורה נגרמו ל

בגין הפרת חוזה וגרם הפרת חוזה )בהתאמה( ודרשה  קולטתההקבוצה תבעה את השחקן ואת  .4

נזק חודשי שכר, וכן פיצויים בשל ה  10דמי הודעה מוקדמת, בגובה    –פיצויים בגובה שכר חודשי  

₪(, נזק תדמיתי )בסך  100,000שנגרם לה בשל הצורך לנהל מו"מ "תחת לחץ" עם מאמן חדש )

₪( וכן "נזק   65,000)  מכבי תל אביב₪(, נזק בגין אי מכירת כרטיסים למשחק ביתי מול    200,000

)במהלך הבוררות הופחת  ₪ 980,000 –בסך הכל כ -מקצועי כבד שאינו ניתן להערכה בכסף" 

 .שח( 450,000 –על ידי התובעת בכ  סכום זה

שקיבלה הקבוצה, פדיון ימי חופשה  אופ"אהמאמן מצידו תבע את הקבוצה בגין חלקו במענק  .5

ודמי הבראה וכן דרש כי הקבוצה תשיב את כספי ההפרשות לפיצויי פיטורים שהופקדו עבורו 

 ולאחר התפטרותו נמשכו על ידי הקבוצה.

בפסק הבורר )שניתן, כמקובל, לאחר קיום הליכים מקדמיים, לאחר שמיעת עדי הצדדים וכד'(  .6

 קבע הבורר כדלהלן:

ולכן  בכך שהתפטר מן הקבוצה באופן חד צדדי הפרה יסודיתהפר את ההסכם  המאמן 6.1

 .הקבוצה זכאית לפיצוי מן המאמן

הציעה לו,   קולטתההקבוצה לא הצליחה להוכיח את טענתה כי המאמן התפטר לאחר ש 6.2

במישרין או בעקיפין, לשמש כמאמנה )ראוי לציין, כי הבורר פתח את דבריו לענין זה 

שהפכה במהרה לדרישה ואחר כך להחלטה   –: "בקשתו של המאמן להתפטר  באמירה כי

מצויה בסמיכות זמנים מחשידה מאוד להתפנות משרת המאמן בקבוצת  –חד צדדית 

לא הועלתה כלל בקשה מטעם המאמן לסיום ההתקשרות,  24.10.18. עד ליום קולטתה

", ולאחר מכן קבע: "יש לומר קולטתהו גיא לוזוןובמועד זה כבר נפרדו דרכיהם של מר 

כי אכן התנהגותו של המאמן מעוררת תהיות, ולא ניתן הסבר מלא.. יחד עם זאת, מנגד 

שלא נסתרו על ידי ראיה ממשית אחרת. ...חוגגלתמיהות עומדות עדויות המאמן ומר 

משקל מוגבל  –מטבע הדברים  –מובן כי המדובר בצדדים מעוניינים, כך שיש ליתן 

יחד עם זאת לא הובאה כל ראיה שיש בה כדי לבסס מסקנה בדבר פגם באמינות לעדותם.  

הדברים והדוברים. אני מודע לכך כי יש קושי אינהרנטי לאתר קשר מוקדם כנטען, שמן 

יחד עם זאת לא נעשה נסיון  .הסתם נערך בחשאיות ומתוך נסיון שלא להותיר עקבות

: זימון יך המשפטי יכול להעמיד )כגוןממשי לאתר ראיה כזו, תוך שימוש בכלים שההל

אנשים מעורבים, מחקרי תקשורת( והקבוצה הסתפקה בהבעת תמיהה על צירוף 

 הנסיבות."(.

הקבוצה לא הציגה הנמקה של ממש לדרישתה כי סכום הפיצוי יעמוד על סכום השווה  6.3

מספרים , 19או  10, 7למכפלה של שכרו החדשי של המאמן במספר חודשים מסויים )

, תחשיב או הסבר )מצד שהועלו על ידי הקבוצה במהלך הדיון(. בהיעדר הנמקה

₪.  40,000הקבוצה(, קבע הבורר את סכום הפיצוי על דרך האומדנא והעמיד אותו על 

הבורר הוסיף וקבע כי, בנסיבות הענין, המאמן לא היה צריך לתת לקבוצה הודעה 
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הודעה מוקדמת. הבורר דחה גם את תביעת  מוקדמת ולכן לא פסק פיצוי בגין אי מתן

הקבוצה לפיצויים נוספים, בהיעדר הנמקה וביסוס מצד הקבוצה ונוכח נימוקי המאמן 

 .קולטתהו

יש לקבל את עיקרי תביעות המאמן )בהפחתות מסויימות הנוגעות לפדיון ימי חופשה  6.4

 ולתביעת המאמן עקב אי דיוקים בתלושי המשכורת שלו(.

 

 ון נוסףהבקשה לדי

וש בפתח בקשתה טוענת הקבוצה כי "פסק הבוררות הוא בעל חשיבות, יש בו משום חיד .7

והמסקנה המשפטית העולה ממנו עומדת בסתירה לפסקי בוררות אחרים ולדין הישראלי ועלולה 

לגרום נזק רב לא רק למבקשת אלא גם לקבוצות נוספות, לשחקנים, למאמנים ולהתאחדות 

 .כולה"

לאחר "פתיחה" זו חוזרת הקבוצה על עיקרי קביעותיו של הבורר )באשר לחשיבות ההתקשרות  .8

לעונה שלמה ובאשר לכך שהמאמן הפר את ההסכם( וטוענת כי "לטעמה של המבקשת חיובו של 

)משך הזמן בין התפטרותו לבין עד סוף  תכרותשחודשי ה 7 -בסכום השווה ל ]המאמן[

היו משרתים טוב יותר   472,000בגין אי מתן הודעה מוקדמת, ובסך הכל  העונה(...בנוסף לפיצוי...  

 ל ואת מראית פני הצדק". גאת הדין, את מדיניות ההתאחדות לכדור

לגזור גזירה שווה מפסיקת פיצויים לשחקנים   יש  הקבוצה מוסיפה וטוענת כי במקרים כגון אלה .9

 ומאמנים במקרה של הפרת חוזה לזמן קצוב.

וצה על הסכום הנמוך שנפסק וטוענת כי "סכום הפיצוי המזערי...עושה פלסתר עוד מלינה הקב .10

 את הוראות הדין ואת מדינותיה המוצהרת של ההתאחדות לכדורגל כי הסכמים יש לכבד".

בקשתו של המאמן "הקבוצה מוסיפה ומלינה על כך שאף הבורר קבע )כמצוטט לעיל( כי:  .11

מצויה בסמיכות זמנים  –החלטה חד צדדית שהפכה במהרה לדרישה ואחר כך ל –להתפטר 

", הבורר "לא שת את ליבו לכך קולטתהמחשידה מאוד להתפנות משרת המאמן בקבוצת 

, ובוודאי שעודדה אותו להפר את חוזהו עם המבקשת...בכך די, ]מאמן[גרמה ל קולטתהש

 קו."יתקבל ולו בחל קולטתההמבקשת נגד  א.ז.( –כשלעצמו כדי שגם ערעור )כך במקור 

ו במידה מספקת לתחולת כן מלינה הקבוצה על כך שהבורר לא נתן את דעתו, כלל, א-כמו .12

 עקרונות תום הלב.

באשר לתביעת המאמן, טוענת הקבוצה כי הבורר חרג מסמכותו בכך שדן בסעדים מתחום משפט  .13

 העבודה הקוגנטי.

 תגובת המאמן

לטענת המאמן, בקשת הקבוצה לקיום דיון נוסף אינה אלא ערעור במסווה, שאין בו כל טענה  .14

המדובר בהכרעה נקודתית, לגופו של עניין,  –הבאה בגדרם של התנאים לקיום דיון נוסף 

הא ותו לא.  פסק  –המבוססת על טיעוני הצדדים, על הערכת הראיות ועל יישום הדין הקיים 

צר כל הלכה חדשה, בעלת השלכות רוחב ואין להקיש ממנו על התנהלות הבורר כאן אינו יו

 קבוצות כלפי מאמניהן ושחקניהן לעתיד לבוא.  
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המאמן מוסיף וטוען כי הקבוצה כשלה בהוכחת נזקה, וכעת משלא נחה דעתה מן הסכום  .14

שפסק הבורר על דרך האומדנא )לבקשת הקבוצה( היא מנסה להחזיר את הגלגל אחור 

אין כל ערך כאשר בקביעת סכום הנזק על דרך האומדנא לערער על גובה הנזק,  – ולמעשה

 תקדימי ממשי.

באשר לטענת בדבר הכרעה בעניינים החוסים תחת משפט העבודה הקוגנטי וחריגה מסמכות  .15

טוען המאמן כי הקבוצה מושתקת מלהעלות טענות אלו, נוכח העובדה שלא העלתה כל טענה 

מה גם שממילא אין טענה זו מקימה עילה לקיום דיון  ון בפני הבורר.לעניין זה במהלך הדי

נוסף )לא למותר לציין, כי המאמן הביא שפע אסמכתאות, לשיטתו "למעלה מן הצורך" 

למקרים בהם בית הדין לעבודה עיכב הליכים בתביעות שחקני כדורגל מכח הדין הקוגנטי, 

-ור, ובכלל זה, בין היתר ולשם דוגמא והעבירן לבוררות במסגרת המוסד לבוררות ולגיש

 מחלקת כדורגל )ע"ר(  –ום פ"ת  לנ' מכבי אבש  Sotiris Nini  53107-06-18בסע"ש    ההחלטה

 (.הועבר הסכסוך בין הצדדים להכרעת הח"מ השבעקבותי החלטה –

 

 קולטתהתגובת 

הבקשה לדיון נוסף אינה אלא ערעור, ואין בה כל טענה שיש בה כדי   קולטתהגם לשיטתה של   .16

 להעביר את הקבוצה אל מעבר לסיפו של הדיון הנוסף.

ב לתקנון המוסד לבוררות ולגישור והן את 8מצטטת לענין זה הן את לשונו של סעיף    קולטתה .17

 .18/17-18ה שניתנה בבקשה לדיון נוסף במסגרת תיק בוררות טההחל

ב הנ"ל לא העלתה 8, למעט שימוש ב"מילות הקוד" המצויות בסעיף קולטתהל לשיטתה ש .18

הקבוצה כל טענה שאינה טענה ערעורית גרידא, ולא השכילה להראות פסיקה קודמת סותרת, 

חשיבות, חידוש או קשיות. כל שטוענת לו הקבוצה הוא כנגד האופן בו בוצעה האומדנא על 

 הציגה ביסוס אחר לנזקיה(.וצה לא ידי הבורר )כאשר אין עוררין כי הקב

 

 דיון והכרעה

 

 ( קובע:2017ב לתקנון המוסד לבוררות ולגישור )בנוסחו מאז 8סעיף  .19

סבר יו"ר המוסד לבוררות וגישור כי החלטת בורר עומדת בסתירה "

החלטה קודמת שניתנה במוסד לבוררות וגישור, או שמפאת  לפסיקה ו/או

חידושה של הפסיקה ו/או ההחלטה שנפסקה חשיבותה, קשיותה או 

 ."רשאי הוא להיענות לבקשה כאמור    בעניין, יש, לדעתו, מקום לדיון נוסף

 

מלשונו של  שאולה אמנםהנוסחא שעניינה ב"סתירה לפסיקה...חשיבות קשיות או חידוש"  .20

, אולם אין משמעות הדבר כי 1984-]נוסח משולב[, התשמ"דלחוק בתי המשפט  30סעיף 

ללים החלים על דיון נוסף בבית המשפט העליון מתאימים גם לבקשות לדיון נוסף במסגרת הכ

המוסד לבוררות וגישור. הדברים ברורים, מן הסתם, אולם אך מובן הוא כי אין דין בקשה 

לדיון נוסף לאחר שניתן פסק דין על ידי שלושה שופטי בית המשפט העליון )לא פעם בשבתם 
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או שניה( כדין בקשה לדיון נוסף בפסיקתו של בורר אחד, שאינו פועל   כערכאת ערעור ראשונה

 במערכת היררכית של תקדימים מחייבים.

גם  שהציטוט ממנה מובא) 17/17-18במסגרת החלטתו בבקשה לדיון נוסף בתיק בוררות  .21

 , כי:הבורר( קבע 18-61/17בהחלטתו בבקשה לדיון נוסף בתיק בוררות 

בתכלול האמור לעיל, הרי שישנן שתי חלופות שבהתקיים אחת מהן, יש "

לשקול קיום דיון נוסף; בחלופה הראשונה יעשה שימוש כדי למנוע תוצאה 

משרד הרווחה נ'  6211/13וראה לדוגמא, בענייני אימוץ, דנ"א )קשה 

 .ת..; בחלופה השניה יעשה שימוש כדי לבחון סוגיות עקרוניו(פלונית

 מחמירים  כה  להיות  צריכים  הקריטריונים  כי  וקובע   לכת  מרחיק  הייתי  לא

יש לזכור כי זו הדרך היחידה ...המשפט בתי לחוק 30 סעיף לגבי כמקובל

עקרוניות המובאות בפני המוסד לבוררות  לקביעת "הלכות" בסוגיות

המאגד אדמיניסטרטיבית בוררים  תוגישור. אין המדובר במוסד בוררו

שהינו חלק מהמערכת  תחום אחר, אלא במוסדהעוסקים כל אחד ב

השיפוטית והמשפטית של ההתאחדות לכדורגל, הדן בתחום זה בלבד 

 ."ובהכרעותיו יש כדי להנחות את העוסקים והמועסקים בענף זה

 

אין לי אלא להסכים לאמור לעיל, מוסד הדיון הנוסף יכול לשמש כעזר חשוב לבוררים ולבעלי  .22

עקבית אחידה וצפויה, ליישב מחלוקות )לשם שמיים( בין פסיקות הדין, לייצר פסיקה 

מקבילות וכן הלאה. על כן, אפשר שהיד תהיה קלה יותר בהתרת קיומם של דיונים נוספים 

כי  בפני המוסד לבוררות ולגישור )בהשוואה לבית המשפט העליון(. אולם אין משמעות הדבר

ב 8ו יבוא בשערי הדיון הנוסף. לשונו של סעיף  כל בעל דין שדעתו לא נחה מפסק הבורר בעניינ

ברורה. דיון נוסף אינו ערעור והדעת נותנת כי מעטים המקרים בהם קיימת עילה של ממש 

 לקיום דיון נוסף, אפילו ננקוט גישה ליברלית יותר באשר לפרשנות הוראות הסעיף.

 

: הקבוצה נקבה אמנם בעילות המצדיקות קיומו של מקובלות עלי המשיבים לבקשהטענות  .23

. במקרה זהדיון נוסף, אך מעבר ל"כותרת" לא עלה בידה להצביע על עילה כלשהי החלה 

כך לגבי הקביעה שלא הוכח קשר קודם בין המאמן  –טענותיה הן ביסודן טענות ערעוריות 

וכך באשר לסכום שנפסק עובר לפיטורי המאמן, כך באשר לגובה הפיצוי שנפסק לה    קולטתהל

לטובת המאמן. הקבוצה לא הציגה כל פסיקה קודמת שפסק הבורר עומד בניגוד לה, 

וטענותיה באשר לכך שהסכום שנפסק אינו משקף כהלכה את העיקרון שהסכמים יש לכבד 

ואת משקלו של עיקרון תום הלב הן טענות הנוגעות ליישום הלכה קיימת )שהרי אין צל של 

ן טענה כי פסק הבורר כופר, חלילה, בשני עקרונות יסוד אלה( ואינן אלא טענות ספק, ואף אי

לגופה של המחלוקת כאן ובקשה כי ההרכב בדיון הנוסף )שלא שמע את הצדדים ולא התרשם 

הא ותו לא. לא לכך  –מהם במישרין( יחליף את שיקול דעתו של הבורר באשר לסכום הנזק 

 נועד מוסד הדיון הנוסף.

 

וסיף, כי גם הטענה באשר לפסיקה בנושאים חוסים תחת צילו של משפט העבודה המגן עוד א .24

אינה טענה לדיון נוסף, ולו מן הטעם שעל פי פסק הבורר לא נטענה בדיון המקורי. לא זו אף 

זו, כפי שציין המאמן, בית הדין לעבודה שב וקבע, במספר החלטות ופסקי דין שניתנו 
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וכן החלטת בית הדין האיזורי לעיל  השנזכר Sotiris Nini  ניןבעההחלטה לאחרונה )לרבות 

תומר בן יוסף ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג  57268-08-18לעבודה בירושלים בענין סע"ש 

בשלה השעה להכיר ברלוונטיות של המוסד לבוררות "( כי ( בע"מ2001ירושלים ) בית"ר

למיצוי זכויותיהם בנושאי  ,ידי השחקניםאף בנוגע לתביעות המוגשות על בתחום הספורט 

 ענין זה אין חשיבות, קשיות או חידוש.ב". כך שגם שכר ופיצויי פיטורים.

 

₪  2,400סוף דבר, הבקשה לקיום דיון נוסף נדחית. הקבוצה תישא בשכר טרחת הבורר בסך  .25

 ₪ + מע"מ )לכל אחד 2,400בסך  קולטתה+ מע"מ ובשכר טרחת עורכי דינם של המאמן ו

יום כאמור  30יום מהיום. החל מחלוף  30מהצדדים(. על הקבוצה לשלם סכומים אלה תוך 

 יישאו סכומים אלה הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

 

 

 2020ביולי  30ניתנה היום, 

 

                                                                                                                   

______________ 

 יראמיר זולטי, עו"ד           

 בורר                                       


