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 השופטת י. שבח, סג"נ כב' פני ל
 

 מבקש

 
 אריאל הרוש

  רועי רוזן ויובל שדמי "דהע"י ב"כ עו
 

 נגד
 
 

 משיבים
 
 ( בע"מ2001מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים ) .1

 אלעד אייזנברג, רונן מוסזון וחגי חביב "דהע"י ב"כ עו
 
 כדורגל בע"מ )בפירוק( -מכבי נתניה  .2
 
 מועדון כדורגל הפועל תל אביב )בפירוק( .3

 יונת חביב )מטעם המפרק( ע"י ב"כ עו"ד
 
 ההתאחדות לכדורגל בישראל .4

 
 
 

 פסק דין
 1 

 2 את קיבל אשר קינן חנוך ד"עו הבורר י"ע 18.06.2017 ביום שניתן בוררות פסק לביטול בקשה

 3 450,000 של הסך את לשלם אותו וחייב המבקש נגד ירושלים ביתר. ג.א הכדורגל מועדון תביעת

 4 .לו צד היה לא שהמבקש, השחקן למעמד המוסד י"ע קודם בהליך נפסק אשר ₪

 5 מועדון עם( הרוש -להלן, )מקצועני כדורגל שחקן, המבקש של התקשרותו על נסב ההליך .1

 6 כספי פיצוי ועל, בישראל הבכירה הכדורגל ליגת על הנמנה( נתניה מכבי -להלן) נתניה מכבי הכדורגל

 7" השבחה דמי"וכ" אימון דמי"כ( ירושלים ביתר -להלן) ירושלים ביתר. ג.א הכדורגל מועדון י"ע שנדרש

 8 .נתניה למכבי מעברו טרם הרוש של הכשרתו בעבור( אימון דמי -להלן)

 9  קודם הליך

 10 שבשורותיה, ירושלים לביתר הרוש בין שהתגלעה הראשונה המשפטית מחלוקתאין המדובר ב .2

 11, הסכם ביטול של לסעד הרוש בתביעת שעניינו, קודם סכסוך. כדורגל כשחקן הראשונים צעדיו את החל
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 1 בפני לכדורגל ההתאחדות של לבוררות במוסד נדון, ומענק שכר ולתשלום, הקבוצה מן המיידי לשחרורו

 2 לשחרורו הרוש של תביעתו התקבלה 11.08.2014 מיום בוררות בפסק. אילוביץ יצחק ד"עו הבורר

 3 . שכר והפרשי כספי מענק לו לשלם חויבה וזו ירושלים מביתר תמורה ללא המידי

 4 לשחק והחל ,נתניה מכבי עם 31.08.2014 מיום בהסכם התקשר, ירושלים מביתר אפוא שוחרר הרוש

 5 .בשורותיה

 6 השחקן למעמד במוסד התביעה

 7 . נוספת מחלוקת התגלעה ואז  .3

 8  ועתרה נתניה מכבי נגד תביעה השחקן למעמד למוסד ירושלים ביתר הגישה 16.09.2014 ביום

 9 ד(5)2ב12 תקנה להוראת בהתאם וזאת, הקולטת מהקבוצה המועדון זכאי לו הפיצוי לפסוק"

 10 24 על עולה שגילו בשחקן עסקינן בו מקום... בישראל לכדורגל ההתאחדות של הרישום לתקנון

 11 3,000,000 של מהסך יפחת שלא בסך... שנותיו מרבית שיחק בה מהקבוצה הראשון מעברו וזהו

₪ ." 12 

 13 . זה בהליך צד/נתבע היה לא הרוש

 14 סך על אימוןה דמי בגין הפיצוי סכום הועמד 11.11.2014  מיום השחקן למעמד המוסד בהחלטת

 15 30 בתוך, השחקן או הקולטת הקבוצה י"ע המעבירה לקבוצה ישולם" שזה ונקבע ח"ש 450,000

 16 . ירושלים בביתר לשחק לחזור הרוש יידרש שאחרת ,ההחלטה ממועד" יום

 17 בהליכיהרוש  פתח(, 30.12.2014 ביום) ירושלים ביתר נגד ובתביעת הבוררות פסק אישור לאחר

 18נושא  ₪ 450,000יקשה לקזז מחובה כלפי הרוש את הסך של בוזו , לפועל בהוצאה נגדה אכיפה

 19 על המוסד החלטת" כי וקבעה ה זוטענ דחתה לפועל ההוצאה רשמת. השחקן למעמד המוסד החלטת

 20 בין שהתנהל בהליך שניתנה... פנימי בהליך שניתנה החלטה הינה הקיזוז טענת הוגשה בסיסה

 21 החלטה, בו להליך צד שאינו מי עלפי חיוב לכאורה שיצרה החלטה, בהם צד אינו שהחייב צדדים

 22 חלילה מבלי... כאמור בו להליך צד היה לא אף בו הודה לא שהחייב חיוב... אופציונאלי חיוב שיצרה

 23 העניין בנסיבות ניתן לא, שעדיין הרי, לנתינתה הנורמטיבי ובבסיס המוסד בהחלטת דופי להטיל
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 1 בקשה במסגרת קיימת קיזוז זכות על לעמוד ניתן בסיסה שעל ככזו המוסד בהחלטת לראות

 2 "... בו הודה שהזוכה חיוב או מוסמך ש"בימ י"ע שהוכרע מוכח בחיוב מדובר אין... פרעתי בטענת

 3 הבוררות

 4 לא שילמה את הסכום שנקבע ע"י המוסד למעמד השחקן, אף לא את מקצתו, נתניה משמכבי .4

 5 וזו, הרוש כנגד והפעם לבוררות במוסד הפעם, נוספת תביעה 06.05.2015 ביום ירושלים ביתר הגישה

 6 : תביעתה הייתה

 7 עצמו פוטר השחקן... אימון בגין לפיצוי השחקן למעמד המוסד החלטת בסיס על תביעה, כספית"

 8... לתשלום חובה כל עליו מוטלת לא, בהחלטה מפורשות לנקבע בניגוד כי וטוען התשלום מביצוע

 9... לנתבעת חובו את שילם טרם הנתבע... השחקן למעמד המוסד החלטת קיום אי – התביעה עילת

 10 החלטת אחר למלא, בישראל מקצועני כדורגל כשחקן, חובתו את הנתבע מפר, כאמור במחדלו

 11 המוסד החלטת אכיפת על להורות הבורר כבוד מתבקש אלה בנסיבות... השחקן למעמד המוסד

 12 "₪ 450,000 בסך לתובעת אימון בגין פיצוי בתשלום ולחייבו, הנתבע על השחקן למעמד

 13 עילה בהיעדר נגדו התביעה של הסף על לסילוקה עתר במסגרתו הגנה כתב הגיש הרוש .5

 14 נתניה מכבי כנגד זו תביעה נשוא אימון לדמי הבקשה את הגישה התובעת"מש יריבות ובהיעדר

 15 "....מהנתבע כלשהו סכום דרשה לא התובעת, בלבד

 16 הנתבעים... " כי טענה בו, כנתבעת נתניה מכבי צורפה אליו מתוקן תביעה כתב הגישה ירושלים ביתר

 17 חובת עצמו על קיבל לא מעולם, מצידו השחקן" וכי... זה על זה אותו ומטילים מחובם מתנערים

 18 ". ...כאמור תשלום

 19 וכי השחקן למעמד במוסד בהליך כנתבע אותו צירפה לא ירושלים ביתר לפיה הגנתו על חזר הרוש

 20 .עמה שהוסכם כפי, נתניה מכבי על אלא השחקן על אינה לתובעת האימון דמי לתשלום האחריות

 21 הפועל כנגד שלישי לצד הודעה הוציא מצידו והרוש, שלישי לצד הודעה הרוש כנגד הוציאה נתניה מכבי

 22 .שביניהם ההסכם הוראות מכוח לשיפוי וטען, נתניה במכבי ששיחק לאחר שיחק בו המועדון, אביב תל

 23 על לדחות הרוש עתירת את 30.12.2015 מיום בהחלטתו הבורר דחה הבורר לפסק קודם .6

 24, השחקן למעמד המוסד החלטות על ערעור ערכאת משמש אינו לפיה בהנמקה, נגדו התביעה את הסף
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 1 עם הסכמים לערוך בחר אך" עליה הלין לא ואפילו ההחלטה לתוכן היה שמודע בוודאי..." הרוש כי

 2 במסגרת הרוש שמיעת של" העדיפה הפרקטיקה" קוימה שלא וככל, בחוב לנשיאה שיחק בהן הקבוצות

 3 הרי, הועדה בפני, הטבעי הצדק עקרונות נפגעו כי שלעיל הטוענים סוברים אם גם"ש הרי הליך אותו

 4 כל להם אתן, הדברים תלויים שבי וככל, בפני בטיעוניהם זה פגם לרפא פז הזדמנות להם ניתנת

 5 ".שיחפצו ככל, טיעון יריעת

 6 הבוררות פסק

 7 בפני שהתנהל להליך מודע היה כי מלמדת הרוש של התנהלותו כי הבורר קבע הבוררות בפסק .7

 8 וכי, ירושלים לביתר בפיצויים נתניה מכבי תחויב לפיה לאפשרות מודע היה כי, השחקן למעמד המוסד

 9 התייחסות תוך, אביב תל ומכבי נתניה מכבי עם התקשרויותיו ערך ואף, אישי באופן לחוב עשוי הוא אף

 10 מקום היה אם גם, הבורר של לדידו. בו יישא אשר הגורם וזהות, ממשי או פוטנציאלי, בפיצויים לחיוב

 11 היה ניתן הבוררות בהליך הרי, השחקן למעמד המוסד בפני בעצמו לטעון להרוש הזדמנות מתן להעדיף

 12 לדידו. שיחק בהן הקבוצות עם החוזיות בהתקשרויות והסתפק, זו הזדמנות דחה הרוש אבל, זאת לתקן

 13 אין ממילא – יומו לו ניתן ולא המוסד בפני השחקן נשמע משלא, שלפיו, דין לחרוץ היה יותר קל"

 14 גם, זה מיוחד במקרה, ולטעמי, ספורטיבי לא, הוגן לא אבל, קל אולי זה. אותו מחייבת פסיקתו

 15, המוסד של המותנית החלטתו בשימור, נתניה עם בצוותא 1 הנתבע שפעל ברגע... ראוי בלתי

 16 הסכום לתשלום האחריות את עליהם נטלו התנהגותם בעצם, משמע. להחלטי זה מצב הפכו

 17 על מניעותו מכוח נבלמת, השחקן דברי משמע לאי המתייחסת זו לרבות, אחרת טענה וכל, שנפסק

 18 ". ...התובע של קיפוחו את דווקא תצדיק שבכאן התביעה דחיית... התנהגותו ידי

 19 הבוררות פסק לביטול התביעה

 20(. 10)24-ו( 9)24(, 5)24 בסעיפים הקבועות העילות מכוח הבוררות פסק לביטול טוען הרוש .8

 21 כל על חלה השחקן למעמד המוסד קביעת כי הייתה הבורר של המוצא נקודת, המהותי במישור כי נטען

 22 ושאלת, השחקן למעמד המוסד בפני לדיון צד כלל היה לא שהרוש בעוד, אותם ומחייבת המעורבים

 23 .מהצדדים מי ידי על הועלתה לא כלל האישי חיובו

 24 החוזה להארכת אופציה תמומש בו במקרה כי התחייב נתניה מכבי עם להסכם בנספח כי מאשר הרוש

 25 ישמשו התמורה כספיכי אז , בתמורה אחרת לקבוצה יועבר מכן ולאחר, אחת משחקים לעונת מעבר
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 1 ישחק אם וכי, נתניה ומכבי בינו היתרה תחולק מכן ולאחר, שתשלם פיצוי על נתניה מכבי לשיפוי קודם

 2 בהתחייבות שמדובר, אלא. תחוב בו מהפיצוי בשליש אותה ישפה, האופציה בתקופת נתניה במכבי

 3 הנקובים התנאים שממילא גם מה, ירושלים ביתר כלפי חבות מקימה שאינה, בלבד נתניה מכבי כלפי

 4 . אחת עונה של בסופה שוחרר משהרוש, התקיימו לא בהסכם

 5 12.04.2015 מיום לפועל ההוצאה רשמת בהחלטת הגלום דין בית ממעשה גם התעלם הבורר כי נטען

 6 . אותו מחייבת אינה השחקן למעמד המוסד החלטת כי עולה זו מהחלטה הרוש לגישת

 7 של לחבותן הנוגעות בטענות הכריע ולא שלישי לצד בהודעות כלל דן לא הבורר  כי נטען הדיוני במישור

 8 שהעלה מהטענות התעלמות תוך, הרוש כלפי בין ירושלים ביתר כלפי בין, אביב תל והפועל נתניה מכבי

 9 .זה בהקשר הרוש

 10 המשיבה עמדת

 11 היא והבורר השחקן למעמד המוסד להחלטת המשותפת המוצא נקודת כי טוענת המשיבה .9

 12 המעבירה הקבוצה..." כי הקובע לכדורגל ההתאחדות של הרישום לתקנון ד(5)2ב12 סעיף הוראת

 13 ובהיעדר, הצדדים בין שיסוכם כפי עבור פיצוי, עצמו מהשחקן או, הקולטת מהקבוצה לקבל זכאית

 14 זכאותה את לה מעניק זה סעיף, לגישתה". השחקן למעמד המוסד ידי על שייקבע כפי, הסכמה

 15 כחייבים שניהם – עצמו מהשחקן ובין הקולטת מהקבוצה בין אימון לדמי, המעבירה כקבוצה, המהותית

 16 ועת", עצמו הרוש הוא ההשבחה דמי בתשלום שחייב מי ובראשונה בראש: "לעמדתה. ראשיים

 17 תינתן החלטתם... מקצוע מאנשי המורכב מותב בפני מתקיים השחקן למעמד המוסד בפני הדיון"

 18" 'וכו המבקש של המקצועי מעמדו, המבקש גיל כדוגמת, בתקנון שנקבעו המידה אמות סמך על

 19 (. לתשובה 19 סעיף)

 20 עם אחד בקנה עולה אינה שלילתו וכי, שנתבע מזה משמעותית נמוך סכום נקבע בענייננו כי נטען עוד

 21 . הכדורגל בענף הנוהג ועם הציבור תקנת

 22 כי מניעה הייתה לא, השחקן למעמד המוסד בפני בהליך פורמאלי נתבע היה לא שהרוש אף כי נטען

 23 בהקשר נתניה מכבי לבין בינו האינטרסים וזהות קרבתו מכוח להחלטתו מחוייב הוא כי יפסוק הבורר

 24 המוסד החלטת לאכיפת דיוני אדן לשמש נועד ירושלים ביתר נקטה בו הבוררות הליך. הליך לאותו
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 9מתוך  6

 1 פורמאליות מסיבות ורק, ירושלים ביתר לבין הרוש בין הוכרע כבר שלמעשה בסכסוך השחקן למעמד

 2 – שלישי לצד ההודעות הוכרעו שלא בכך פגום הבוררות שפסק ככל. הרוש כלפי אכיפה-בת הייתה לא

 3 להכרעה ההליך את להחזיר ניתן היותר ולכל – הרוש של חיובו, קרי – ליבתו תחת לחתור כדי בכך אין

 4 אביב תל והפועל נתניה מכבי של כניסתן נוכח, מעשית משמעות בהן שיש ככל) האמורות בהודעות

 5 (. פירעון חדלות להליכי

 6 והכרעה דיון

 7 המוסד החלטת אכיפת על להורות" כאמור הייתה בבוררות הרוש נגד ירושלים ביתר תביעת .10

 8 ".₪ 450,000 בסך לתובעת אימון בגין פיצוי בתשלום ולחייבו, הנתבע על השחקן למעמד

 9 ולא, נתניה כי ברור בעליל" כי היה משסבור, המבוקש הסעד את והעניק, התביעה את קיבל הבורר

 10 סופית כהחלטה, השחקן וקליטת העברת לעניין המוסד החלטת את לקבל בחרו, השחקן מכך פחות

 11 את עליהם נטלו התנהגותם בעצם... אחרת מלטעון היו מנועים, התנהגותם ומכוח, ומחייבת

 12 את ביקורתו שבט תחת להעביר מוסמך אינו . הבורר אף סבר כי "הנפסק הסכום לתשלום האחריות

 13 החלטת בביקורת סמכותי מאוד עד מצומצמת... : " דבריו כפי. השחקן למעמד המוסד החלטת

 14  ".החלטותיו על ערעור כערכאת יושב אינני, מדעתם דעתי הייתה שונה אפילו באשר, המוסד

 15 :אדנים מספר על פסקו את סמך הבורר כי עולה הבורר מפסק .11

 16 את לאמץ בהתנהגותו הסכים, השחקן למעמד המוסד בפני להליך צד היה לא שאכן, הרוש - האחד

 17 ;עמה והשלים תוצאתו

 18 אין וכי" מדעתם דעתי הייתה שונה אפילו" השחקן למעמד המוסד להכרעת מחויב הבורר כי -השני

 19 ".החלטותיו על ערעור כערכאת יושב" הוא

 20 שאין מחייבת דעת חוות מהווה ₪ 450,000 של בסך האימון דמיהפיצוי בגין  סכוםהעמדת  -השלישי

 21 .ממנה לסטות

 22 נרפא הוא הרי השחקן למעמד המוסד בפני להליך הרוש של צירופו באי פגם שנפל ככל -הרביעי

 23 .בבוררות ולטעון החסר את להשלים, ידיים בשתי אותה דחה שהרוש, באפשרות
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 9מתוך  7

 1 

 2 

 3 . שגויות הללו הדרך שאבני אלא .12

 4 חוזי סעיף והכללת, השחקן למעמד המוסד בפני ההליך קיום על, בדיעבד יתכן, הרוש ידיעת, ראשית

 5 את מחייבת אינה, בשורותיה לשחק שהחל הקבוצה עם שכרת בהסכם המוסד להחלטת המתייחס

 6 דווקא לאו, חוזיות בדרכים גם עצמו על להגן לנסות הזכות להרוששכן , ההחלטה עם שהשלים המסקנה

 7 .משפטיות

 8", מדעתם דעתו שונה אפילו" השחקן למעמד המוסד להכרעת מחויב הוא כי הבורר עמדת, שנית

 9 להרוש לו מה. מראש ידועה, הבורר לעמדת, משתוצאתו, תוכן מכל הבוררות הליך את מעקרת

 10 למעמד המוסד החלטת את יאשרר הבוררות פסק כי מראש מניח הבורר אם הבוררות לדיוני להתייצב

 11 . השחקן

 12 דמי בגין הפיצוי סכום בהיבט גם תוחלת חסרת לכאורה הייתה בבוררות הרוש של התייצבותו, שלישית

 13 הסכום בקביעת שנשקלו" שיקולים"ל באשר פירוט כל אין השחקן למעמד המוסד בהחלטת. האימון

 14 עלות לעומת הרוש של שכרו תשלום באי" החיסכון" בחשבון נלקחו לפיה הערה זולת, ₪ 450,000

 15 הפיצוי שיעור את לקבוע הבורר נדרש לא בבוררות שהוגש התביעה בכתב. אחר שוער החתמת

 16 הסכום באותו הרוש את לחייב עתרה ירושלים וביתר, אחרות או כאלו דעת לחוות או לראיה בהתאם

 17 שאין כלשהי בטבלה הקבוע בסכום או מוסכם בסכום מדובר משל, השחקן למעד המוסד י"ע שנקבע

 18 איך ברור לא. ולכמתו לזהותו שניתן מיוחד נזק על הנסמכת פיצויים מתביעת במובחן, אחריה להרהר

 19 .שנתבע הסכום כנגד להתגונן הרוש היה יכול וכיצד

 20 על השחקן למעמד המוסד החלטת אכיפת"ל עתירה אלא אינו בבוררות התביעה משכתב, רביעית

 21 נתבע לא שהרוש ובהינתן" ₪ 450,000 בסך לתובעת אימון בגין פיצוי בתשלום ולחייבו, הנתבע

 22 יכול אינו השחקן למעמד המוסד בפני להליך צירופו באי שנפל הפגם הרי, עמדתו נשמעה ולא זה בהליך

 23, המוסד החלטת על ערכאת משמש שאינו סבור הבורר שהרי, בבוררות הטיעון בזכות תיקונו על לבוא

 24 .שלו דעתו את פניה על לבכר יכול ואינוכבול אליה ,
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 9מתוך  8

 1 חובה בדבר הנחה מעלה, עצמו הבוררות בפסק גם כמו, בבוררות שהוגש התביעה בכתב עיון .13

 2 למעמד המוסד בידי שניתנו ההחלטות את לקיים, הרוש ובכללם, כדורגל שחקני על המוטלת כללית

 3 ובין, לאו אם הרלוונטי השחקן עמדת שנתבקשה בין - זו מעין החלטה של קיומה עצם וכי, השחקן

 4 . לקיימה השחקן על המוטל ישיר חיוב מגבש - לאו אם בעניינה לטעון הזדמנות לו שניתנה

 5 החלטה של לפועל הוצאה הליך מעין אלא אינה הבוררות כי הניחו הבורר וגם ירושלים ביתר גם: קרי

 6 את שתאפשר הגושפנקא את לה ליתן נדרש רק הבוררש ,כלשהו מוסד י"ע שניתנה חלוטה מחייבת

 7 .מימושה

 8לו נטענה בכתב התביעה שהוגש לבוררות עילת תביעה עצמאית היכולה לשמש אדן משפטי        .14

 9לביתר ירושלים לחייב את הרוש אישית בתשלום דמי האימון, ולו הטענה שנטענה לפני בהליך הנוכחי 

 10הנסמכת על הוראת תקנון הרישום המאפשרת לחייב שחקן הנקלט  )שאינה מופיע בכתב התביעה(

 11בקבוצה אחרת בתשלום פיצויים, או לפחות טענה מפורשת לפיה הרוש הסכים לקבל על עצמו את 

 12החלטות המוסד למעמד השחקן, או את כלל הוראות מוסדות ההתאחדות, או אף את תוצאות ההכרעה 

 13ה מקום לברר את אותן הטענות בהליך הבוררות, שאז הי -הספציפית, מראש במהלך או בדיעבד

 14 והימנעותו או סירובו של הרוש ליטול חלק בהליך היו נזקפים לחובתו. 

 15אי קיום החלטת המוסד  -עילת התביעהכל שנטען בכתב התביעה הוא "לעיל, אלא שכאמור 

 16השחקן או על מנת שזה יאשרר את החלטת המוסד למעמד ", וכי הפנייה לבוררות נעשתה "לבוררות

 17לתשובת  27" )סעיף אז תוכל המשיבה לפעול לקבלת פסק דין ולאוכפו בלשכת ההוצאה לפועל

 18שאז ההימנעות מצירופו של הרוש להליך במוסד למעמד השחקן והליך  ,המשיבה בבקשה לביטול(

 19מחייבים את המסקנה שאין בפנינו הליך בוררות ממשי, וממילא  -שאינו אלא הוצאה לפועל בוררות 

 20 ( לחוק הבוררות.9)24דינו להתבטל על בסיס עילת הביטול שבסעיף וצרו של ההליך ת

 21 למעמד במוסד להליך צד הרוש היה האם בשאלה דיון שחלף הרי, לעיל באמור די לא ואם .15

 22 היא – הבורר פסק לפי והן במחלוקת שאינן הנסיבות לפי הן, המסמכים לפי הן, לה שהתשובה השחקן

 23 בתוקפה ,התנהגות דרך על ,הכיר הרוש לפיה, נטענה שלא בעילה דיון בפועל הבורר הוסיף – שלילית

 24 לדבר שלא, נוספת ביטול עילת לנו והרי, עליו ובחלותה אליו ביחס השחקן למעמד הועדה החלטת של

 25 נגד מכבי נתניה והפועל תל אביב. שהוגשו שלישי לצד בהודעות ולהכריע לדון הבורר הימנעות על
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 9מתוך  9

 1 האמור לעיל עולה שאין מנוס מביטולו של פסק הבוררות נושא העתירה. מכל  .16

 2 .₪ 10,000תשלם למבקש את הוצאות ההליך בסך של  1המשיבה 

 3 , בהעדר הצדדים.2018יולי  26, י"ד אב תשע"חהיום,  ןנית

 4 

 5 

 6 


