
בקשה לדיון נוסף בתיק       בפני המוסד לבוררות וגישור
  20-63/19בוררות מס'       ההתאחדות לכדורגל בישראל

 עו"ד אמיר זולטיבפני הבורר,           
            

  מועדון הכדורגל הפועל עפולה
 

 עוה"ד יפתח אבן עזראע"י ב"כ 
  6706038אביב, -, תל3מרח' נירים 

 6886566-03; פקס:  6886565-03טלפון: 
 

 "המבקשת"           
 
 

 -נ ג ד    -
 

 נעים  פליקס
 

 ’עוה"ד רועי רוזן ו/או יובל שדמי ואחע"י ב"כ 
 5268104(, רמת גן  26)מגדל רוגובין תדהר, קומה  11מדרך מנחם בגין 

 7165159-03; פקס:  7165158-03טלפון: 
 

 "המשיב"           
 
 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל
 

 ו/או אבישי איפרגן ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס
 'ממשרד עוה"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות

  6473104, תל אביב 3יאל פריש מרח' דנ
 03-6091116, פקס:  03-6944111טל': 

 
 

 "ההתאחדות"           

 

 החלטה

יו"ר המוסד , על ידי 2020במאי  26בפסק בורר שניתן בהליך זה ביום בפני בקשה לדיון נוסף  .1

 ."(הבורר)" לבוררות וגישור, עו"ד תגר עמיאל

נוכח העובדה שפסק הבורר ניתן על ידי מי שעל פי תקנון ההתאחדות לכדורגל בישראל  .2

ב לתקנון המוסד לבוררות ולגישור( לדון בבקשות לדיון 8"( מוסמך )על פי סעיף ההתאחדות)"

, על דעתו של נשיא בית הדין העליון של ההתאחדות, כב' השופט לח"מ  עו"ד עמיאלנוסף, האציל  

 )בדימוס( סטרשנוב, את הסמכות לדון ולהחליט בבקשה זו.

 

 פסק הבורר

 

( 2019 בספטמבר 20 -ב –עניינו של פסק הבורר הינו  בפיטורי מאמן במהלך העונה )במקרה זה  .3

)ב( להסכם המאמנים, על פי נוסח הנספח לתקנון הרשות לבקרת  10בפרשנות נוסח סעיף ו

 . 19/20לעונת "( תקנון הבקרה"" וההסכם")תקציבים 
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 סעיף זה קובע: .4

לפני תום תקופת תוקפו בהודעה "הצדדים רשאים לבטל הסכם זה 

ו דמוקדמת כדין. תנאי הביטול, ככל שאינם מפורטים בהסכם זה, יופק

 ברשות סמוך לאחר הביטול ויובאו לאישורה".

 קבע סעיף זה: 19/20לא למותר לציין, כי עובר לעונת 

ובלבד שהביטול "הצדדים רשאים לבטל הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו  

 ".ת ויקבל אישור יו"ר הרשותבהסכמה הדדי יעשה

המבקשת טענה, כי בהסתמך על הרישא של הסעיף היתה רשאית לפרט את המשיב במהלך  .5

העונה, "בהודעה מוקדמת כדין" ובלא שתחול עליה החובה לשאת בשכרו לכל התקופה הקצובה 

 של ההסכם עם המשיב.

התחשב ברציונאל זה, בהבורר דן ברציונאל שבבסיס העסקת מאמנים לעונה מלאה וקבע, כי  .6

נוכח לשונו הסתומה משהו של סעיף  נוכח היעדר דיון פומבי, מקדים או אוחר בשינוי ובתוקפו, ו

לאפשר סיום )כמעט( מיידי של הסכמי מאמנים, ובכך )ב( החדש, אין מקום לקבוע כי נועד  10

יום הסכם במהלך לקבוע שינוי כה מהותי בנוסח ההסכם )שעד לאותו שינוי אין עוררין כי אסר ס

 לפסק(: 38כלשון הבורר )בסעיף  העונה שלא בהסכמה(.

"המדובר בשינוי מהותי ודרמתי מאוד בתנאי ההתקשרות בין קבוצות ובין  

מאמנים ושחקנים ש'שה להפריז בחשיבותו ובמשמעותו; שינוי כזה לא 

  " .נעשה כלאחר יד וללא נימוקים כבדי משקל

 בפרט את ההוראות הבאות:וסקר את הוראות תקנון הבקרה,  הבורר .7

בכל הסכם תקבע בהסכמה הדדית עונה או עונות המשחקים אליהן )א(    .4"

תחולת ההסכם עשויה להיות לעונת משחקים אחת או  .יתייחס ההסכם

 ."יותר

קבוצה ושחקן או קבוצה ומאמן, רשאים לבטל הסכם חתום ביניהם )א( "  8 

ידי הרשות לפני תום תקופת תוקפו, ובלבד שהביטול ייעשה שאושר על 

 ".הודעה בכתב ליו"ר הרשות ,בהסכמה הדדית ותימסר, מיד לאחר הביטול

מצהירים   םהצדדי"כי:  )ב( להסכם, הקובע,    2בהסתמך על הוראות אלו, כמו גם על הוראות סעיף   .8

בסתירה  תעמודלהסכם זה )או הוראה אחרת( אשר  8בזאת כי כל הוראה מהוראות סעיף 

להוראות התקנון או להוראות אחרות של הסכם זה ו/או תחרוג מהוראות התקנון תחשב כבטלה 

)ב( להסכם, כפרשנותה על ידי המבקשת, סותרת את  10ומבוטלת", קבע הבורר כי הוראת סעיף 

ולו אכן קבעה מה שמייחסת לה המבקשת אזי לתקנון הבקרה  )א( 8 –)א( ו  4ם הוראות סעיפי

דינה בטלות )לענין זה דחה הבורר את טענת המבקשת כי מקומה של טענה זו הינו אך ב"תקיפה 

 ישירה", בהליך מול ההתאחדות(.

 43)ב( להסכם השחקנים המצורף לתקנון הבקרה ציין הבורר )בסעיף  11בהתייחסו לסעיף  .9

 לפסק(, כי:

על פרשנות סעיף  )ב( להסכם השחקנים 11יש להסיק מפרשנות סעיף ..."

כי ההתאחדות  )ב(  להסכם המאמנים. מכיוון שלא יעלה על הדעת 10
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ככלל ובאופן טיפוסי אפשר לקצר הסכמי   ו  ביקשה לערוך הסכם גנרי על פי

שחקן במהלך עונה במתן הודעה מוקדמת, אזי גם ההסכם הגנרי המתייחס 

 .למאמנים ובו סעיף זהה בניסוחו, איננו מאפשר זאת" 

 :לפסק( 37)בסעיף  לסיכום קבע הבורר .10

)ב(  10סעיף "לאור האמור לעיל, נראה לי כי הפרשנות הנכונה של הסעיף )

 כללותו הינה כדלקמן:ב (.א.ז –

, מקום בו לא הוסכם מראש ן)א( לתקנו8 –)א( ו 4 ףככלל וכקבוע בסעי -

על זכות מי מהצדדים לקצר תקופת ההסכם, הרי שלא ניתן לקצרו אלא 

אם הושגה הסכמה הדדית על כך, והתנאים הכספיים והאחרים הופקדו 

 ברשות וקיבלו את אישורה.

במסגרת האפשרות   –מקום בו הסכימו הצדדים במועד חתימת ההסכם   -

על קיצור תקופתו ופרטו בהסכם את התנאים  –להתנות על ההסכם 

הכספיים והאחרים שיחולו במקרה כזה, הרי שהצדדים יכולים לפעול 

ייתכן והצדדים אף פטורים מלהגיש לרשות לבקרת  .על פי הסדר זה

משום שתנאים אלה כלולים  התקציבים ולקבל הסכמתה לכך,

 מלכתחילה בהסכם.

אכן, פרשנות זו איננה מתיישבת לגמרי עם הרישא בו נזכרת האפשרות 

לביטול על דרך הודעה מוקדמת כדין, אך מהשעטנז שנעשה בניסוח הסעיף 

התאמה בין הרישא לסיפא, יש מקום ליתן משקל רב יותר -מחדש שיצר אי

הג הקיים ותכלית ההסכם שאמור לסיפא. הדבר מתיישב היטב עם הנו

להיות הסכם גנרי. פרשנות כזו אף מתחייבת מההקשר התעשייתי של 

הספורט בכלל ובענף הכדורגל  וםההסכם ומייחודיות ההתקשרויות בתח

 )וענפי ספורט דומים( בפרט. 

על ידי המבקשת, בלא הסכמת המשיב, שלא עקב לאור כל זאת, קבע הבורר כי סיום ההסכם  .11

 – מנוגד להוראות ההסכם ומזכה את המשיב בפיצויים על הפרת הסכם לתקופה קצובההפרה, 

 .מלוא שכרו ליתרת תקופת ההסכם וכן הפרשות סוציאליות בגין שכר זה

על האופן לא למותר לציין, כי הן בהחלטה שקדמה לפסק והן בפסק עצמו מתח הבורר ביקורת  .12

 זור, בקצרה, בהמשך.בו נהגה ההתאחדות במסגרת ההליך. לענין זה אח

 

 הבקשה לדיון נוסף

 ב לתקנון המוסד לבוררות ולגישור, הקובע:8מפנה לסעיף  תהמבקש .13

רשאי כל בעל דין להגיש בקשה ליו"ר המוסד לקיים דיון נוסף. סבר יו"ר המוסד  "

לבוררות וגישור כי החלטת בורר עומדת בסתירה לפסיקה ו/או החלטה קודמת 

לבוררות וגישור, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה של שניתנה במוסד 

מקום לדיון נוסף, רשאי הוא  ,הפסיקה ו/או ההחלטה שנפסקה בעניין, יש, לדעתו

 ".להיענות לבקשה כאמור
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)ב(   10, פסק הבורר הינו חדש, חשוב וקשה: הבורר דן לראשונה בפרשנות סעיף  תלשיטת המבקש .14

רר השלכות רוחב על כלל ההסכמים שבין קבוצות מקצועניות , לפסיקתו של הבובנוסחו החדש

למאמניהן. העובדה שההתאחדות נתבקשה להציג את עמדתה בבוררות מלמדת אף היא על 

, גם פסיקת הפרשות פנסיוניות, בגין תשבסוגייה. לשיטת המבקש והחשיבותהקשיות, החידוש 

יא נופלת בגדר העניינים התקופה שלאחר סיום יחסי העבודה בין המבקשת למשיב אך ה

 המצדיקים קיומו של דיון נוסף.

 10המבקשת טוענת, בקליפת אגוז, כי הבורר איין למעשה את תוקפו של התיקון שנעשה בסעיף  .15

)ב(, כי התעלם מלשונו הברורה, כי שגה בקבעו כי הסעיף סותר את הוראות תקנון הבקרה, כי לא 

שטרם נדון במסגרת המוסד לבוררות ולגישור,  להסכם השחקנים, 11היה מקום להקיש מסעיף 

באשר להפרשות  וכי אין מקום לגזור גזירה שווה בין הסכמי שחקנים להסכמי מאמנים.

בכל  –הסוציאליות, טוענת המבקשת כי בפסק הבורר נפלה טעות היורדת לשורשו של הפסק 

עובד מעביד בין  הנוגע  לחיוב בגין הפרשות סוציאליות אחרי שלכל הדעות הסתיימו יחסי

 .כפי שקבע הבורר( –הצדדים )גם אם הדבר נעשה תוך הפרת ההסכם 

  

 תגובת המשיב

המשיב מתנגד, מן הסתם, לקיום דיון נוסף.  ראשית הוא טוען כי משההתאחדות השיבה על  .16

)ומשעשתה כן גם לגבי  19/20להסכם, כפי שעמדו בתוקפן לפני עונת  10כנן את הוראות סעיף 

, כפי שחל לגבי ההסכםלהסכמי השחקנים( אין עוד צורך או עניין בדיון נוסף בנוסח  11סעיף 

במקרה של הסכם לתקופה אשר לפסיקה באשר לחבות לשאת בתשלומי פנסיה . ב19/20עונת 

הן  -כך נפסק גם בעבר : קצובה טוען המשיב, כי בפסק הבורר אין כל קשיות או חידוש

המבקשת   –זאת ועוד    יות בתחום הכדורסל והן בבוררות בפני המוסד לבוררות ולגישור.ובבורר

יך המקורי, ואין היא זכאית להישמע עתה במסגרת לא העלתה כל טענה של ממש לענין זה בהל

 "מקצה שיפורים".

המשיב מפנה, לענין זה, לאסמכתאות מאסמכתאות שונות באשר לפסיקת בית המשפט העליון  .17

לגבי הטעמים בגינם יותר קיומו של דיון נוסף ובאשר לפסיקה שניתנה במסגרת המוסד 

(. לטענת המשיב, עם שינוי נוסח ההסכם 18/17-18יין תיק בוררות לבוררות ולגישור )בענ

 כאמור, הפך פסק הבורר לפסק יחידאי שאין לו השלכות רוחב.

המשיב מוסיף וטוען, כי גם לגופו של ענין, החלטות הבורר והנמקותיו היו מוצדקות וראויות  .18

שכבר ועיבוי טענות  שיפור עמדותל נסיון וגורס כי הבקשה לדיון נוסף אינה אלא ערעור או

 .נשמעו ונדונו

 

 עמדת ההתאחדות

ההתאחדות סבורה כי יש לקיים דיון נוסף במקרה זה, משום שנתקיימו כאן שלושת התנאים  .19

: חשיבות, קשיות וחידוש: נוסחו של סעיף לתקנון המוסד לבוררות ולגישורב  8הקבועים בסעיף  

פסיקת הבורר ו( נדון לראשונה על ידי הבורר,  19/20)ב( להסכם )כפי שעמד בתוקפו לגבי עונת    10

נוכח ההקבלה  .רלוונטית לעשרות, ואפשר שאף מאות, מאמנים שהועסקו באותה עונה
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שהשלכות הפסק הן )השגויה, לדעת ההתאחדות( שמתח הבורר בין מאמנים לשחקנים, הרי 

 רחבות הרבה יותר.

ההתאחדות מוסיפה וטוענת, כי הגם שנוסח הסעיף הרלוונטי בהסכמי השחקנים והמאמנים  .20

משום שההתאחדות ביקשה למנוע מצב בו  –שונה לאחר פסיקת הבורר )לטענת ההתאחדות 

ך בטלים נוסחי הסכם הנדרשים על ידיה עומדים בסתירה להוראות התקנון הבקרה ומשום כ

רב שנתיים ועדיין הינם  19/20כפי שקבע הבורר(, הרי שחלק מההסכמים שנחתמו לעונת  –

קיימת   19/20כן עד לחוף תקופת ההתיישנות בגין אירועים שחלו בעונת  -עומדים בתוקפם. כמו

 )ב( להסכם. 10אפשרות כי יוגשו הליכים נוספים עקב סיום הסכמים לפי סעיף 

בפסק    )ועל יועצה המשפטי(ביקורת שהבורר מתח עליה  עומת רבה באשר לבפי ההתאחדות תר .12

הבורר ובהחלטה שקדמה לו. בהקשר זה היא מבקשת כי נושא זה יידון ויוכרע במסגרת הדיון 

הנוסף, כנושא עקרוני המתייחס לשאלת מעמדה של ההתאחדות, שעה שהיא מצורפת כצד 

ום דיון נוסף, או שתדחה בקשתה לקיום דיון לבוררות )ומציינת כי "ככל שתדחה הבקשה לקי

נוסף גם בענין זה, תהיה ההתאחדות אנוסה לשקול להגיש בקשה לביטול פסק הבורר ולו מטעם 

 זה בלבד"(.

 דיון

מוסד הדיון הנוסף במסגרת המוסד לבוררות ולגישור הינו מוסד חדש יחסית ועד כה ניתנו  .22

61/17-ובתיק  18-18/17בתיק בוררות  הבוררהחלטות ספורות בלבד בנושא זה )ראו החלטות 

(, כך שבמידה רבה ההכרעה בבקשות לקיום דיון נוסף, כשלעצמה, היא עדיין החלטה שיש 18

המצדיק עם זאת, הואיל ולדעתי המקרה כאן הינו מקרה מובהק  דוש.בה חשיבות קשיות וחי

את קיומו של דיון נוסף לא מצאתי לנכון להרחיב כאן בדיון באסמכתאות הנוגעות למבחנים 

 לקיום דיון נוסף, בחקיקה ובפסיקה הכללית ובכלל.

( פסיקת הבורר לדעתי, במקרה זה התקיימו כל שלוש החלופות שנמנו לעיל: ככל הידוע )לח"מ .23

)ב( להסכם )כפי שהסכם זה הוחל   10היא הפסיקה הראשונה שניתנה באשר לפרשנותו של סעיף  

(, יש לה השלכות לגבי כל הסכמי המאמנים שנחתמו באשר לעונה זו, והיא מעוררת 19/20לעונת  

שבין קבוצות למאמנים. לא זו )וההתנתקות( שאלות כבדות משקל באשר לחופש ההתקשרות 

להסכם השחקנים )שהבורר הקיש   11אפשר שלפסיקה זו גם השלכות על פרשנות סעיף    –ד  בלב

ממנו על הסכם המאמנים(. לכן, לדעתי התקיימו כאן טעמים ראויים לקיום דיון נוסף בפרשנות 

הסעיף הנ"ל. אמנם סעיפים אלו שונו לאחר מתן פסק הבורר ולא יחולו על התקשרויות 

לם, כפי שציינה ההתאחדות, תקופת ההתיישנות לתביעות שיסודן , או20/21שתחילתן בעונת 

)ו( לתקנון המוסד לבוררות וגישור(,  1טרם חלפה )וראו סעיף  19/20באירועים שארעו בעונת 

 )ב( )או לתואמיו(.   10כך שלא מן הנמנע שיוגשו עוד הליכים הנוגעים לסעיף 

קת תשלומים עבור הוצאות סוציאליות לדון בפסי תלא כך הוא המצב באשר לבקשת המבקש .24

ובאשר לבקשת ההתאחדות לקיים דיון נוסף בקביעות הבורר באשר למעמדה בהליך ובאשר 

להתנהלותה בו. הטענה באשר לפסיקת הוצאות סוציאליות אינה אלא טענה ערעורית לגבי 

 –וממילא קביעה משנית/נגזרת בפסק הבורר וככזו אינה באה בדלת אמותיו של הדיון הנוסף )

אם ייקבע בדיון הנוסף כי המבקשת היתה רשאית לסיים את ההסכם עם המשיב במהלך העונה, 

פסק הבורר אינו מטיל עליה כל חיוב  –ללא פיצוי, יתייתר הדיון בענין זה( ובאשר להתאחדות 
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 השלום משפט-בית נשיא סגן' נ צירינסקי 188/96 ץ"גבוממילא זכויותיה לא נפגעו )והשוו:

התייחסות הבורר  –(. למעלה מן הצורך (1998) 721( 3)נב ד"פ, שרון עמירם השופט בחדרה

בפסקו נוגעת להתנהלותה הנקודתית של ההתאחדות בהליך ואיני רואה בקביעות ספציפיות 

 אלו חשיבות קשיות או חידוש עבור כלל המתדיינים.

)ב( להסכם המאמנים,  10אני מורה על קיום דיון נוסף בשאלת פרשנותו של סעיף  –סוף דבר  .25

 להחלתו על הסכסוך במקרה זה.  ו 19/20כפי שזה עמד בתוקפו בעונת 

ב לתקנון המוסד לבוררות ולגישור, תועבר החלטתי זו לנשיא בית 8בהתאם להוראות סעיף  .26

 הדין העליון, על מנת שימנה את המותב שידון בדיון הנוסף.

פסיקת הוצאות, שכר טרחת הבורר ושכ"ט עו"ד בקשר עם הדיון הנוסף )לרבות בקשר עם  .27

 ייעשו במסגרת ההכרעה בדיון הנוסף.בקשה זו( 
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