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 החלטה
 

בפני בקשה לסעדים זמניים שהוגדרה כבקשה "להורות בצו ארעי או זמני כי על המועדון  .1
מקצועית ה( להימנע לאלתר ובאופן מיידי, מכל הדרה של השחקן מפעילותה א.ז. –)המשיבה 

 ו/או החברתית של קבוצת הבוגרים של המועדון".
 
הבקשה קיימתי דיון במעמד הצדדים בטרם הוגש כתב הגנה בהליך מפאת דחיפותה של  .2

מאותו טעם גם לא מצאתי לנכון לשמוע  העיקרי, ולאחר שהתקבלה תגובת המשיבה לבקשה.
עדויות, בין היתר גם נוכח העובדה שהנושאים העובדתיים השנויים במחלוקת אינם נוגעים 

 בהכרח לבקשה לסעד זמני.  
 
 :ת במחלוקת הן אלוהעובדות שאינן שנויו .3

 
 2018ביולי  3המבקש, שהוא שחקן כדורגל מקצועני, התקשר עם המשיבה בהסכם מיום  .א

( )"ההסכם"(. השכר המובטח 2020/2021 –ו  2019/2020, 2018/2019בהסכם לשלוש עונות )
 –כ  – 2020/2021 –ו  2019/2020ולעונות  620,000 –עמד על כ  2018/2019לו לעונת 

 כל עונה(. כמו כן הקנה לו ההסכם זכות למענקים שונים.)ל 0690,00

וכי  2019/2020הודיעה משיבה לשחקן כי "הוא לא בתכניות" לעונת  2018/2019בתום עונת  .ב
 לא ייצא עם קבוצת הבוגרים למחנה אימונים.

עוד התנהלו מגעים בין מייצגו של המבקש למאמן המשיבה  2019במהלך חודש אוגוסט  .ג
 להפחתה ניכרת בתנאי שכרו של המבקש. מגעים אלה לא צלחו.באשר 

שלחה המשיבה למבקש מכתב שכותרתו: "המשך העסקתך  2019בספטמבר  11ביום  .ד
 בחברה )זימון לשימוע(", אשר ברישא לו נכתב:

"הריני להודיעך כי החברה שוקלת את סיום העסקתך כשחקן המועדון. זאת לאו הפרת 
ק"מ  400 –ת מתחם האימונים אשר מכריחה אותך לנהוג בכל יום כ התחייבותך להתגורר בקרב

 ואשר גורמת, בין היתר, לפגיעה קשה ביכולת המשחק שלך והצגת יכולת משחק ירודה"

ולאחריו הודיעה המשיבה )ביום  2019בספטמבר  12השימוע נקבע ליום המחרת, יום חמישי,  .ה
 על סיום ההסכם. (2019בספטמבר  15ראשון, 

 תן הודעה זו לא הורשה עוד המבקש להתאמן בשורות המשיבה.לאחר מ .ו
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המבקש טוען, בבקשתו למתן הסעדים הזמניים ובטיעוניו בפני, כי המשיבה הפרה למעשה ברגל  .4
תום עונת בין גסה את ההסכם, בכך שמנעה מן המבקש להתאמן ולשחק )בחלק מהתקופה ש

( ובכך שהיא התיימרה 2019בספטמבר  18 –ובכל התקופה שמאז ה  למועד השימוע 2018/2019
לבטל את ההסכם על בסיס שימוע שהתבסס על טענה מופרכת. לשיטתו, טענת מגורי המבקש 
הרחק ממגרש האימונים של המשיבה הועלתה לראשונה רק במועד הזימון לשימוע, אין לה כל 

האימונים  עיגון בהסכם וגם משהביע המבקש )במהלך השימוע( נכונות להתגורר סמוך למגרש
כי המשיבה מבקשת להשתחרר מחוזה המבקש מוסיף וטוען,  דחתה זאת המשיבה בטענות קש.

 –מחייב ובתוך כך מדירה את המבקש משורותיה ומונעת ממנו את זכותו הבסיסית כשחקן 
להתאמן, לשחק ולשמר את יכולותיו. לענין זה טוען המבקש כי בהיותו שחקן מבוגר יחסית )בן 

ב או מניעה בקיום אימונים סדירים עלולים לגרום לו נזק בלתי הפיך )ולמצער קשה ( כל עיכו29
המבקש ער, כמובן, לגישה המצמצמת )מאד( בכל הנוגע לסעד שמשמעו אכיפת שירות  לתיקון(.

אישי, אולם לשיטתו במקרה זה, נוכח החומרה שבהתנהלות המשיבה מזה ונוכח הפגיעה הקשה 
מאזן הנוחות, הנזק שייגרם למשיבה מהחזרתו לשורותיה )לכל הפחות בו מזה )כאשר, לטענתו, ב

עד להכרעה בהליך העיקרי( בטל בשישים כנגד הנזק שייגרם לו( אין מקרה מובהק כמקרה זה 
אדי  18-31/17למתן סעד כאמור. לעניין זה מציין המבקש, בין היתר, את פסיקתי בתיק בוררות 

עניין )" תל אביב באמצעות פועלי תל אביב אחזקות בע"ממועדון הכדורגל הפועל נ'   גוטליב
ולמעשה חייבתי את  , שם דנתי, בין היתר, בחובת הקבוצה לאפשר לשחקן להתאמן ולשחק"(א'

השחקן, שביקש להשתחרר מן הקבוצה להמשיך ולשחק בשורותיה, ולמעשה לתת לה שירות 
 .אישי

 

החליטה המשיבה  2018/2019לטענת המשיבה, נוכח ההישגים הדלים שהפגין המבקש בעונת  .5
המשיבה מוסיפה . 2019לגרוע אותו משורותיה לעונה הבאה, וכך נאמר לו במפורש עוד ביוני 

וטוענת כי פעלה רבות על מנת למצוא למבקש קבוצה אחרת אליה יושאל או יועבר והיתה נכונה 
פיות משמעותיות, אולם המבקש לא שיתף עמה פעולה שכן ביקש לשמר את להציע לו הצעות כס

עם המבקש כי יעבור להתגורר סמוך  סוכםמשכורתו הגבוהה. עוד טוענת המשיבה כי בשעתו 
יצויין כי טענות אלו טרם נתמכו  למען הסר ספק,למגרש האימונים, אולם הוא לא עשה כן )

למעלה מכל זה, טוענת המשיבה כי המבקש מבקש קרן(. בראיות וכי המבקש חולק על כולן, או עי
לחוק החוזים  (2) 3בניגוד להוראות סעיף  –למעשה לאכוף עליה לקבל את שירותיו האישיים 

. עוד טוענת המשיבה כי המבקש לא הלין ולא מחה על 1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א
קשה, וגם לכך יש לייחס משקל הוצאתו מההרכב במשך שלושת החודשים שקדמו להגשת הב

)לענין זה השיב המבקש כי במהלך תקופה זה נקטה המשיבה גישה של "ימין דוחה ושמאל 
מקרבת", עיתים זימנה את המבקש לאימונים, עיתים נמנעה מכך, והשיחות עם המשיבה נמשכו 

 שלא כדין, נמצא צורך לפעול(. –, כך שרק עם פיטוריו, לשיטת המבקש כל אותה עת
 

נסיבות המקרה אינן פשוטות. אין ספק ששחקן כדורגל מקצועי, ומבוגר יחסית, נדרש להתאמן  .6
תיו ושלילת זכות זו ממנו עלולה לגרום לו נזק משמעותי. על וולשחק כדי לשמור על כושרו ויכול

פניו )וכאמור בטרם נשמעו ראיות כלשהן(, התנהלות המשיבה מעוררת שאלות לא פשוטות 
איני קובע כל ממצא לענין זה( יימצא כי המשיבה הפרה את  –של יום )וכמובן  ואפשר שבסופו

ההסכם ובמקרה כאמור יזכה המבקש לסעדים כספיים הנגזרים מכך. אולם ההלכה היא ברורה, 
אין אוכפים מתן או קבלה של שירות אישי,  –הן בבתי המשפט הכלליים והן בבתי הדין לעבודה 

 300178/98ע"ע )ארצי( מצויים במגזר הציבורי )וראו לדוגמא:  כאשר החריגים הספורים לכך
רבקה אלישע נ'  4485/08בג"ץ (, 2001) 481, ]פורסם בנבו[ פד"ע לו שופרסל בע"מ –ביבס 

אין דין "שירות אישי" של עובד.ת מדינה, עובד.ת  –יתרה מזו  .('אביב ואח-אוניברסיטת תל
סל )או מהנדס באינטל(, וכד' כדין "שירות אישי" של שחקן -רשות מקומית, קופאי.ת בשופר

 : א'בקבוצת כדורגל. לענין זה כתבתי בעניין 
 

מעל ומעבר להסכם  –"בצד כרטיס השחקן עומדת התקשרות חוזית למתן שירות אישי יחיד במינו 
רגיל: השחקן מתחייב להקדיש את מלוא כוחו )כפשוטו( ומאמציו להצלחת הקבוצה, לחשוף  עבודה

עצמו לפגיעה גופנית ולשחיקה בריאותית ואילו הקבוצה מחוייבת להעמיד לרשותו את התנאים 
הספורטיביים והחומריים הנדרשים לשם כך. המדובר בסוג מיוחד של "חוזה יחס" )וראו את 

יעקוב )קובי(  – חברת אפי אבטחה בע"מ 53128-12-11עע הארצי לעבודה ב פסיקתו של בית הדין
 "((, המטיל חובות מוגברות על הצדדים.28.8.17]פורסם בנבו[ )מיום  מרדכי

 
 ודעים לכךכל הצדדים משאינה רוצה בו, כאשר "כפיית" שירותיו של שחקן כדורגל על קבוצה 

, עלולה להכביד מאד על התנהלותה של שהשחקן הינו בבחינת "אישיות בלתי רצויה" בקבוצה
באימונים, במשחקים ובחדר ההלבשה.  –השוטפת  פעילותהקבוצה, על רוח הצוות שלה ועל ה

וגם מטעם זה, ראוי, לדעתי, לנהוג איפוק רב במיוחד, מעבר לאיפוק הפסיקתי הכללי לעניין זה, 
הנוגע לאכיפת שירות אישי. זאת ועוד, הנסיון מלמד כי רבות )מאד( הן הדרכים בהן יכולה  בכל
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קבוצה להקשות על מי שהיא מבקשת להרחיקו, ומקל וחומר על מי ש"שירותיו" נכפו עליה. מתן 
צו המאלץ קבוצה לשלב )או להמשיך ולשלב( שחקן בשורותיה, על אפה ועל חמתה, עלול להביא, 

ים, למחלוקות באשר לאופן יישום הצו, מחלוקות אשר ישובו ויובאו בפני הבורר, חדשות ובקר
בלא שמי מן הצדדים יפיק מכך תועלת )ויובהר, כפי שיפורט להלן: אין הכוונה לומר, חלילה, כי 

 ההיפך הוא הנכון(.   –"מי שבידו הכוח" יצא נשכר מהתנהלות פסולה 
 

יה, הלכה למעשה, המוסד לבוררות )ובכלל גם הח"מ( שקלתי לענין זה גם את טענת המבקש, לפ .7
הסכמים למתן שירות אישי, במקרה של דחיית תביעותיהם של שחקנים להשתחרר  אוכף

מהסכמים עם קבוצות. הטענה היא טענה ראויה, ואין לכחד, כי כך הדבר, במקרים מסויימים 
. אולם במה דברים (03/15-16שנזכר לעיל וכן פסק הבורר שניתן בתיק בוררות  א')וראה עניין 

ור מאמורים: במצב בו השחקן הוא המבקש מהבורר לשחררו מהסכם תקף, או, בהשאלה מהא
ולא "מגן". אני  –הטענה נגד אכיפת שירות אישי היא בגדר "חרב" בו : במקרה 03/15-16בתיק 

טבועה בין שחקן לקבוצה: שחקן המבקש להמשיך  אסימטריהער לעובדה כי בהקשר זה קיימת 
בעוד שקבוצה  והוא נדרש ל"חרב" אינו יכול לעזוב קבוצה על דעת עצמו)בקבוצה אחרת( ולשחק 

פטור המבקשת "להיפטר" משחקן יכולה לעשות דין לעצמה. אולם יכולת זו אין משמעה 
א נשכרת מכך, אלא תיתן מאחריות: קבוצה שתתנער ממחוייבויותיה החוזית והחוקיות לא תצ

נטישה( על ידי -את הדין, כספית בגין זאת. זאת ועוד: נזקיה של קבוצה עקב הפרת חוזה )נאמר 
זה על ידי הקבוצה ניתנים, ברובם, וקשים לאומדן, ואילו נזקיו של שחקן עקב הפרת חשחקן 

  לאומדן מדוייק. כך שייקל על השחקן לתבעם.

 

יטואציה אליה נקלע המבקש, לא מצאתי מקום במקרה זה סוף דבר: עם כל הסימפטיה לס .8
לחרוג מהלכה מבוססת ומושרשת המגבילה עד מאד מתן צווים שמשמעם אכיפת שירות אישי, 
ולבטל, הלכה למעשה, את פיטורי המבקש על ידי המשיבה. אין בכך כדי ללמד דבר באשר 

 –וככל שהדבר תלוי בח"מ לסיכויי תביעתו הכספית של המבקש: תביעה זו תידון במועדה )
לעת הזו, אין לי אלא לאחל  בהקדם(, לאחר הגשת כתב ההגנה מטעם המשיבה ותוכרע לגופה.

למבקש כי ימצא פתרון הולם לתקופה שעד לחלון ההעברות הקרוב וכי ימצא לעצמו קבוצה 
 ראוייה עם פתיחתו של חלון זה.

 
 .2019באוקטובר,  27ראשון, נקבע בזה דיון מקדמי בהליך העיקרי ליום  .9

 
במסגרת פסק הבורר, לכשיינתן, תינתן גם החלטה לענין שכ"ט הבורר ושכ"ט עו"ד בקשר עם  .10

 בקשה זו.
  

 
 

 2019באוקטובר  7ניתנה היום, 

 

            _____________ 

 אמיר זולטי, עו"ד           

 בורר                                                                                      

                                                                                                              

 


