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  . מיכאל מולו גטה ביינה1   :  המשיב 

 "( השחקן) להלן : " 

 

 . מועדון הכדורגל הפועל תל אביב 2

 "( הקולטתהקבוצה ) להלן : "

 

 החלטה

 

או לכל ₪  450,000בפנינו עתירת הקבוצה המעבירה לפיה נתבקשנו לפסוק כי היא זכאית לפיצוי בסך 

 עבור העברת השחקן אל שורות הקבוצה הקולטת.הפחות לפיצוי בגובה מינימלי לפי הטבלה 

, אין הקבוצה לטענתולפיו,  ,ואת כתב טענותיהשחקן בתגובה לעתירת הקבוצה המעבירה, הגיש 

 המעבירה זכאית בנסיבות העניין לפיצוי כלשהו, או לחלופין, זכאית היא לפיצוי בסך המינימלי בלבד.

 שתי הקבוצות הגישו טענות משלימות בהמשך לכתבי טענותיהן.

 

 



 העובדות הרלוונטיות לעתירה הינן כדלקמן: .א

 שנים. 17-השחקן הינו בן כ .1

הקבוצה המעבירה, עבר אל  2016/17, ובעונה מועדון מכבי יבנההחל את דרכו ב השחקן .2

 בהעברה חופשית וללא תמורה.

, מלאותשלוש עונות ון (, שיחק השחקן במועד2016/17)בעונת  14מאז הצטרפותו למועדון בגיל  .3

 .17במסגרתו אף זומן לנבחרת ישראל עד גיל 

התברר לו כי המועדון החל לחתום על  2018/19לטענת השחקן, במהלך ההכנות לעונת  .4

במעמדו וגילו, אולם אף גורם מהמועדון לא פנה אליו בהצעה. השחקן  שחקניםהסכמים עם 

חש לא שמאחר , 2018/19במהלך עונת  .מוסיף וטוען כי המועדון הפר את תנאי ההסכם עימו

 הודיע על הסגר.  2019השחקן הודיע למועדון על רצונו לעזוב ללא הסכמה, ובחודש ינואר , רצוי

לאחר הודעת ההסגר פנו נציגיו של השחקן אל המועדון, אשר מצידו לא הציע לשחקן כל  .5

 הסכם, עד שהאחרון לא חתם על ההסכם עם הקבוצה הקולטת. 

ן בכיר, השתייכותו לסגל נבחרת לטענת המועדון לאור איכותו של השחקן, מעברו למועדו .6

, עלויות אימונו וטיפוחו, השתלבותו באקדמיה של מחלקת הנוער של 17ישראל עד גיל 

העולים בהרבה על סכומי והפוטנציאל הטמון בו, זכאי המועדון לסכומי פיצוי  הקבוצה,

 . ים הקבועים בתקנוןהפיצוי המינימלי

הוא לא שיחק בשורותיה של הקבוצה  במהלך "תקופת ההשבחה"מנגד טוען השחקן כי  .7

 .לא שולב באקדמיה של מחלקת הנוער של הקבוצהאף והמעבירה 

המועדון, האחרון לא השתתף בהוצאות נסיעותיו ולא  להסכם עםעוד טוען השחקן כי, בניגוד  .8

המועדון משיב כי השחקן מעולם לא פנה למי מגורמי  פטר את השחקן מתשלומי דמי חבר.

המועדון ולא הציג קבלות לצורך שיפוי בגין הוצאות נסיעותיו. לעניין פטור מתשלומי הנהלת 

מדמי  90%-דמי חבר למועדון, טוענת הקבוצה המעבירה כי פטרה את השחקן מתשלום מעל ל

 חבר שנתיים לאגודה.

 .בין השחקן לבין הקבוצה המעבירהלא נחתם כל הסכם  2018/19במהלך עונת  .9

 חקן על הסכם שחקנים עם הקבוצה הקולטת לשלוש עונות משחקים. חתם הש 2019ביוני  .10

 דיון .ב

ג  12-ו 1ג  12סעיפים הוראות  מדובר בעתירה אשר על פי נסיבותיה העובדתיות, חלות עליה .1

"(, העוסקות בפיצוי המגיע לקבוצה מעבירה בעת התקנוןלתקנון הרישום )להלן: "( 2א)1

 שנים. 15-17העברת שחקן קטין, שגילו בין 






