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 החלטה

 

ומים המגיעים לו מהנתבעת. הנתבעת התובע הגיש תביעה זו שבפני לקבלת תשל

הגישה בקשה לעיכוב ההליכים בתובענה והעברת הסכסוך לבוררות. ענין זה שהתעורר 

בפני ראוי הוא לדיון מקיף. אולם, בנסיבות הבקשה דנן אסתפק בהעלאתן, על קצה 

המזלג של הסוגיות הרלבנטיות ובין היתר, תחולת סעיף הבוררות בהסכם בין 
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 הבוררות חוקת חקיקה מתחום הספורט וההתנגשות לכאורה בין הצדדים, תחול

 לדיני העבודה המגן והביקורת המושמעת על פסיקת בתי הדין לעבודה בנדון דידן.

 

 הרקע לסכסוך

 

שיחק התובע, שהוא שחקן כדורסל מקצועי אצל  2015/2016בעונת המשחקים  .1

 לכתב התביעה(. 2הנתבעת, בליגת הלאומית )ר' סעיף 

 

הסכם המגדיר את תנאי העסקתו  2015בין הצדדים נחתם בחודש אוגוסט  .2

נחתם בין  2015וזכויותיו של התובע )ר' נספח "א" לכתב התביעה(. בחודש ספטמבר 

הצדדים הסכם בנוסח האחיד המקובל על איגוד הכדורסל )ר' נספח "ב" לכתב 

 "ההסכם האחיד"(. –ה( )להלן התביע

 

, כחודש לפני סיום עונת המשחקים הודיעה 2016לטענת התובע, בחודש אפריל  .3

לכתב  10הנתבעת כי היא מצויה בקשיים כלכליים והחלה להלין את שכרו )ר' סעיף 

 התביעה(.

 

התובע טוען כי הוא זכאי לבונוס לאור העפלת קבוצתו לפלייאוף העליון ולדידו  .4

לחייב את הנתבעת לשלם את הבונוס בצירוף פיצויי הלנת שכר, כי הנתבעת ניכתה  יש

משכרו תשלומים להסדר פנסיוני אך הכספים מעולם לא הועברו לקופת הגמל, 

תשלומי הפרשי שכר המגיעים לו לטענתו, פיצוי בגין נזק לא ממוני שנגרם לו עקב 

 בעת.התנהלותה חסרת תום הלב, כך לגרסת התובע, של הנת

 

להסכם האחיד )נספח "ב"( קובע כי כל הסכסוכים בין הצדדים ויובאו  7סעיף  .5

 להכרעת בורר שימונה מכח תקנון המוסד לבוררות של האיגוד.

 

 הגישה הנתבעת בקשתה זו שבפני. 18.1.2017ביום  .6

 

 מאפיניה היחודיים של העסקת הספורטאי 

 

ן שחקן לאגודת ספורט שוררים נדמה, כי בצילה של ההלכה הקובעת כי בי .7

יחסי עובד ומעביד נשכחו מאפייניה הייחודים של העסקת הספורטאי. כך, למשל, 

http://www.nevo.co.il/law/74417
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מבלי שנתנו דעתנו לכך, הוצאו שחקני הליגות המקצועניות, אך לא רק הם, מתחולתו 

בשל קיומם של משחקים בימי המנוחה  1951-, תשי"אומנוחה עבודה שעות חוקשל 

תקנון המשמעת האחיד המפורסם על ידי ארגון שחקני הכדורסל בישראל  ;השבועית

ומחייב את כל השחקנים והקבוצות בליגת הכדורסל, מכיר בביצוע ניכויים 

בגין אי המנעות מעיסוק בענפי ספורט אתגרי מתשלומים המגיעים לשחקן, בין היתר "

ה מראש", "המנעות משתית משקאות אלכוהוליים )למעט שתיה ללא אישור הקבוצ

 ועוד. "סמלית במסגרת ארוע חברתי או משפחתי(

 

ההיינו מעלים על דעתנו, כי עובד מן הדפוס המוכר לנו יחויב להמנע משתיית  .8

אלכוהול בארועים, צריכת סמים או כל פעולה אחרת בזמנו הפרטי? האם עובד 

טק נדרש לתת למעסיקתו דין וחשבון על פעולותיו -הייבמשרד, במפעל או בחברת 

 ותחביביו אתגריים ככל שיהיו והוא עוסק בהם לאחר שעות העבודה?

 

טול והוסף לכל אלה, כי שחקן נדרש, בין היתר, להתחשב בספונסר של  .9

הקבוצה בה הוא משחק ולא יוכל להגיע לראיון כשהוא לבוש בחולצה הנושאת סמליל 

פונסר המתחרה. ביטוי לכך ניתן למצוא ברשימת עבירות המשמעת )לוגו( של הס

 כמוגדר בתקנון המשמעת:

 

 "עבירה משמעתית

 :עבירה משמעתית הינה הפרה של אחד מהכללים המנויים להלן 4.1

 איחור לאימון או משחק 4.1.1

 העדר הופעה לאימון או משחק  4.1.2

 .הופעה בלבוש שאינו הולם  4.1.3

 ק מכוון לציוד או רכוש הקבוצהגרימת נז 4.1.4

פגיעה, במסגרת ראיון לאמצעי התקשורת בקבוצה, ו/או  4.1.5

בקבוצה אחרת ו/או בצוות המקצועי, בנותני החסות של הקבוצה, 

 .בשחקנים ובקהל

השתתפות השחקן בכל אירוע ספורטיבי ו/או שיווקי  4.1.6

 ."מסחרי ללא אישור הקבוצה לכך

 

http://www.nevo.co.il/law/5174
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שחקנים )לא זרים( נכללת התחייבות לשמור על אורח  בנוסח האחיד להסכם .10

ב'(, לא לדרוש ולא לקבל תשלומי נטו מהקבוצה )ר' סעיף 3חיים ספורטיבי )ר' סעיף 

יג'( 3ז'( לנהוג על פי תקנון המשמעת האחיד של איגוד הכדורסל ופיב"א )ר' סעיף 3

  (http://www.ibpa.org.il) וכיוב' 

 

בין אם נקבע על בסיס שנתי או חודשי בין אם "יום השחקן מקבל את שכרו,  .11

העבודה" נמשך שעתיים וכלל, למשל, אימון כושר גופני ובין אם נמשך שעות ארוכות 

 וחייב נסיעה למשחק בקצה האחר של המדינה. 

 

התובע מעלה, כי התמורה -אף בענייננו, עיון בהסכם ההעסקה של השחקן .12

תשלומים, השחקן רשאי, כבחוזים  10 -ל  המשולמת לו הינה שנתית ומחולקת

מסחריים מקובלים, להודיע על הפסקה מיידית של ההתקשרות ככל שהקבוצה 

ימים והוא  10 –איחרה בביצוע אחד או יותר מהתשלומים הנקובים בהסכם ביותר מ 

אף רשאי יהיה, במקרה כזה, להשתחרר מיידית לכל קבוצה בארץ ובחו"ל )ר' סעיף 

 לכתב התביעה(. נספח "א" -18

 

הנה כי כן, הצצה אל עבר מאפיניה הייחודיים של העסקת ספורטאים בענפי  .12

הספורט השונים, ובעניינו כדורסל, מחייבת, לגישתי, התייחסות שונה אף בנוגע 

 לתביעות המוגשות מעת לעת על ידי שחקנים נגד קבוצותיהם.

 

 דיני הספורט וייחודם

 

"חוק הספורט"( קובע כהאי  -)להלן  1988-, תשמ"חהספורט חוקל (א) 10 סעיף .13

 לישנא:

 

התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את  )א( .10"

זים, הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכ

לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, ובכלל זה מוסדות 

בכפוף לסעיף  –השיפוט הפנימיים וסדרי הדין שלפיהם ידונו 

א, וכן בדבר שכר 11בכפוף לסעיף  -, העברת ספורטאים 11

 ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים".

 

http://www.nevo.co.il/law/84263/10.a
http://www.nevo.co.il/law/84263
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)מהדורה  אופק חדש בבוררות-שמעוני בספרו דיני בוררותבענין זה כותב ישראל  .14

 (:2014-שניה, תשע"ד

 

מחייב התאחדות או איגוד להתקין  חוק הספורטא' ל10סעיף "

הפנימי. מערכת שיפוט תקנונים, שיסדירו, בין השאר, את השיפוט 

בסעיפי הבוררות הקיימים  פנימית זו באה לידי ביטוי, בין השאר,

בתקנוני מוסדות הבוררות של התאחדות הספורט בישראל 

הותקנו תקנונים  10וההתאחדויות לכדורגל ולכדורסל. מכוח סעיף 

ממשיך וקובע  11המסדירים את פעילות הענף בתחומים שונים. סעיף 

כפי שניתן לאפיינה, לפני מוסדות השיפוט הפנימיים , חובת בוררות

״)א( הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענינים  :בסכסוכים מסוימים

הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או איגוד, תהיה בידי מוסדות 

,ובהתאם להוראות  10השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון לפי סעיף 

ות ערכאת השיפוט הפנימית שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף; החלט

עליהן לפני בית  העליונה בענייני משמעת יהיו סופיות ואין לערער 

 משפט".

 (752)שם בעמ' 

 

"חוק הבוררות"(  –)להלן  1968-, תשכ"חהבוררות חוקל 5 –ו  3 סעיפים .15

 הרלבנטים אף הם לענייננו קובעים:

 

אין תוקף להסכם בוררות בענין שאינו יכול לשמש נושא  ".3

 להסכם בין הצדדים.

הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות  )א( .5

כם הבוררות לעכב את ההליכים דין שהוא צד להס-וביקש בעל

בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים 

, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום להסכם

 הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך  )ב( 

לגופו של  אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה

 ענין התובענה.

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1139
http://www.nevo.co.il/law/84263
http://www.nevo.co.il/law/74417/3
http://www.nevo.co.il/law/74417/5
http://www.nevo.co.il/law/74417
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בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם  )ג( 

 מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות".

 י.ז.ג( –)הדגשה שלי 

 

 א"רע)מאור מליקסון  -משה עמר בפסק דינו של בית המשפט העליון בענין  .16

 (( נקבע:2013) 2186/12

 

"התכלית שביסודן של הוראות אלו היא יצירת מערכת לפתרון מהיר 

ויעיל לבירור סכסוכים אשר תתחשב במאפייניו הייחודיים של עולם 

הספורט, בפרט נוכח הדינמיות של ענף זה, המצריכה החלטות 

((. 1994) 173, הספורט בראי המשפטדחופות ומהירות )דרורה פלפל 

לה רגליים במציאות כמובן, היא כי למוסדות השיפוט  ההנחה, שיש

הפנימיים הידע והמומחיות בגדרי המאטריה המיוחדת שבה עסקינן. 

חוק תכלית זו משמיעה לנו פרשנות מרחיבה של הסמכות הקבועה ב

. יפים לעניין של מוסדות השיפוט הפנימיים שהוקמו מכוחו הספורט

 :בעניין כץזה דבריה של השופטת פרוקצ'יה 

 

"סמכותם של מוסדות השיפוט הפנימיים של איגודי 

הספורט, ומוסדות הבוררות הפנימיים בכלל זה, פורשה 

בפסיקתו של בית משפט זה על דרך ההרחבה. הטעם לכך 

הוא, שגופים אלו, לרבות המוסד לבוררות שליד איגוד 

הינם גופים פנימיים וולונטריים  הכדורסל בישראל,

שיודעים טוב יותר מכל גוף שיפוטי מה הם צורכי חבריהם 

וכיצד יש לנהל את ענייניהם, כאשר החברים הכפיפו 

עצמם מרצון לשלטונם של אלו ובכך ממילא הסכימו לקבל 

טורטן נ'  674/89ע"א על עצמם את הכרעותיהם ]ראו: 

 727-728, 715( 2)ההתאחדות לספורט בישראל, פ"ד מה

(... כך למשל, הבוררים במוסד לבוררות הינם 1991)

משפטנים הבקיאים בתחום הספורט ובעלי הידע 

והכישורים המתאימים על מנת להכריע בצורה יעילה 

וצודקת בסכסוכים המתעוררים בתחום התמחותם, בין אם 

ין אם נזיקיים. נוסף על היתרונות הגלומים חוזיים וב

http://www.nevo.co.il/case/5578935
http://www.nevo.co.il/case/5578935
http://www.nevo.co.il/law/84263
http://www.nevo.co.il/law/84263
http://www.nevo.co.il/law/84263
http://www.nevo.co.il/case/17939442
http://www.nevo.co.il/case/17939442
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בהתדיינות בפני גופי השיפוט הפנימיים עבור בעלי הדין, 

הכרה בסמכותם הרחבה של גופים אלו מביאה לצמצום 

העומס השורר בבתי המשפט ולהפחתת העלויות הכרוכות 

בריבוי הליכים בפני ערכאות השיפוט המדינתיות, 

ור הרחב. מגמה זו של המוטלות בסופו של יום על הציב

מתן פרשנות רחבה לסמכותם של גופי השיפוט הפנימיים 

של מוסדות הספורט הוולונטריים אף תואמת את כוונתו 

חוק ל 11-ו 10הברורה של המחוקק במסגרת סעיפים 

, להעביר את מכלול הסכסוכים הקשורים בנושא הספורט

הספורט למוסדות השיפוט הפנימיים של האיגודים או 

 והאזכורים שם(. 13ההתאחדויות השונות..." )פסקה 

 

 הקובע:  Basketball Arbitrational Tribunalוראו גם תקנון ה  .17

 

"The Basketball Arbitral Tribunal (hereinafter the "BAT") has 

been created by Fédération Internationale de Basketball 

(hereinafter "FIBA") with a view to provide parties involved 

in disputes arising in the world of basketball with an 

efficient and effective means of resolving these disputes. 

 

Parties wishing to have their disputes decided by the BAT 

recognize that the BAT Arbitration Rules are designed to 

provide for a simple, quick and inexpensive means to 

resolve these disputes" 

(https://www.fiba.com/downloads/v3_expe/bat/BATArbitrationR

ules1May2014.PDF) 

 

נדמה, כי הדברים אינם זקוקים לפרשנות נוספת. מטרת המיצוי ההליכים בפני 

ערכאת הבוררות, אינה מוגבלת רק לסכסוכים בהם נדרש פתרון מיידי, כאשר, למשל, 

http://www.nevo.co.il/law/84263
http://www.nevo.co.il/law/84263
http://www.nevo.co.il/law/84263
https://www.fiba.com/downloads/v3_expe/bat/BATArbitrationRules1May2014.PDF
https://www.fiba.com/downloads/v3_expe/bat/BATArbitrationRules1May2014.PDF
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מוטל עונש השעיה על שחקן ממשחק העתיד להתקיים למחרת היום, אלא בשלל 

 שיכול ותתעוררנה בין שני הצדדים, בדרך יעילה, חסכונית ומקצועית.המחלוקות 

 

 פסיקת בית הדין לעבודה

 

ההלכה הנוהגת בבית הדין לעבודה ואשר יצאה תחת ידיו של בית הדין הארצי  .18

לעבודה היא, כי הדיון בזכויות קוגנטיות מקומו בבית הדין לעבודה ובמקרים בהם 

מתחום משפט העבודה המגן, אין להעבירה לבוררות מוגשת תביעה הכוללת רכיבים 

 אף אם קיימת תניית בוררות בהסכם החל על הצדדים.

 

 1504/04)ע"ע )ארצי(  מכבי שרותי בריאות – ללה אבין ד"רבפסק הדין בענין  .19

 (( נקבע:2005)

 

בהתקיים התנאים הנדרשים בחוק ייענה בית המשפט במרבית "

 )א(5בסעיף המקרים לבקשת צד לסכסוך ולהסכם הבוררות, וכאמור 

בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם". לשון  יעכבלחוק "

ה"ציווי" לכאורה שבהוראה זו אינה מוחלטת, ובידי בית המשפט 

בית המשפט רשאי לפיו: " ,)ג(5בסעיף סמכות שבשיקול דעת, כאמור 

שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון 

סמכות זו פֹורֹשת תחולתה אף על הסכמת הצדדים וטבועה בבוררות". 

בה.  כפי שנפסק, הליך הבוררות הוא דרך המלך ובית הדין יטה ליתן 

בהתאם, נפסק משכבר כי שאלת עצם  ...תוקף להסכמת הצדדים.

אין  להכרעה בבוררות. אף מעביד אינה ניתנת-של יחסי עובד קיומם

בבוררות סכסוכים שעניינם זכויות מתחום משפט  להעביר להכרעה

"הכלל הוא... שלא ניתן למסור לבוררות הכרעה העבודה המגן: 

קיומה או  בהוראה קוגנטית בחוק או במשפט )מעמד עובד; עצם

ית שיש לה נפקות שלילתה של הזכות הקוגנטית; הכרעה עובדת

כגון התפטרות או פיטורים ונסיבות ההתפטרות(,  לזכות סטטוטורית

העניק במפורש לבית הדין  וכל זאת בנוסף להפעלת סמכות שהחוק

לאור תכליתם של חוקי המגן ומטרתם אין הצדדים  לעבודה...

להתנות על זכויות שהוקנו לעובד בחוק. בה במידה אין  מוסמכים

עצמו אינה רשאי  יך בורר לבצע פעולה שהואהעובד יכול להסמ
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לעשותה, לרבות ויתור על זכויות המגן המוקנות לו מכוח חוק. 

לפיכך, זכות שנוצרה בחוק מגן אינה יכולה לשמש נושא להסכם 

 ."לחוק 3שבסעיף בוררות ותבוא בגדר תחולת הסייג 

 

ולם, על גישתו בפסקי דין רבים חזר בית הדין הארצי לעבודה על הלכה זו. וא .20

  השימוש את המגבילה ההלכה" במאמרו מירוניזו נמתחה ביקורת לא מעטה. פרופ' 

( מונה חלק 505-504, 499)משפטים לט'  "מעביד: בחינה מחדש-בבוררות ביחסי עובד

 מן היתרונות הגלומים בהעברת סכסוך לבוררות:

 

"בתי המשפט קבעו כי הקמתו של מוסד הבוררות לצד מערכת בתי 

המשפט ניזונה מכמה ציפיות בדבר תפקידיו ותרומתו הסגולית . נמנה 

לכותלי  חילוקי דעות אלטרנטיבי מחוץ ישוב הענקת מנגנון  :כמה מהן

  ;צדק, להבדיל מדין פתיחת נתיב הכרעה מקביל של דין  ;בית המשפט

פורמלית פחות המאפשרת להיענות לאינטרס הפרטי הוספת דרך בירור 

 ;מהיר ויעיל בהשוואה לבתי המשפט בהליך ולרצונם של הצדדים

של תביעות, אשר בהעדר הבוררות היו מוצאות  הקלת העומס העצום

בהיבט זה הבוררות ממלאת אינטרס  ;המשפט–אל בתי את דרכם

שהבוררות  לכךציבורי, מניעת התדיינות מיותרת הכוונה, כפי הנראה, 

 ,מסוימים מיותר שבתי המשפט יעסקו בהם מאפשרת ניתוב סכסוכים

 .למערכת" אל מחוץ

 

 כותב  בענין זה י' שמעוני בספרו: .21

 

"דיני הספורט הם מערכת של דינים בעלת מאפיינים ייחודיים אשר 

נחקק,  חוק הספורט ...מצריכים מומחיות ספציפית לצד הידע המשפטי

 ,בין היתר, כדי ליצור כלים לפיקוח על ארגוני הספורט המרכזים

כאמור, פעילות ספורטיבית, על ידי כך שהסמיכם להתקין תקנונים 

להסדרת הניהול התקין של הענף שבו הם פועלים. המוסד לבוררות 

 של ההתאחדות לספורט בישראל פורש את סמכותו על כלל

כמתחייב  ,הסכסוכים בתחום ענף הספורט המסוים ועל העוסקים בו

http://www.nevo.co.il/safrut/book/5858
http://www.nevo.co.il/law/84263
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, שלפיה חוק הספורטל 11-10מפרשנות תכליתית של הוראות סעיפים 

 .נועד החוק להעביר את כלל הסכסוכים למוסדות שיפוט פנימיים"

 

 (751)שם, בעמ' 

 

פ' מירוני, חוסר האימון שרוחשים בתי הדין לעבודה למוסדות לגישתו של פרו .22

הבוררות, היא שעומדת בבסיס הקביעה שלהם כי הסמכות הבלעדית לדון בתביעות 

הנוגעות לזכויות קוגנטיות מוקנית לבית הדין לעבודה וזאת, חרף הרטוריקה, 

ור, שאין כהגדרתו, המעניקה מקום של כבוד להליכי בוררות באשר הם, ובלבד, כאמ

 הם בתחומו של משפט העבודה המגן:

 

"סביר היה לשער כי בתי המשפט ובתי הדין ינסו לטפח את הבוררות 

מדוע  של כבוד לצדם. לפתחה ולפנות לה מקום ככל שהם יכולים,

הבוררות אינה משמשת כלי משמעותי להפחתת העומס על בתי  איפה

נות רבה יותר אינם מגלים נכו מדוע השופטים המשפט ובתי הדין?

בירור אלטרנטיבית זו של בוררות? מדוע בתי  לדרך להפנות את הצדדי

לחיזוק מוסד הבוררות ולהרחבתו  תורמים אינם המשפט ובתי הדין

נראה כי התשובה טמונה  זה? ולעידוד הנוגעים בדבר להשתמש בהליך

הרטוריקה, המהללת את הבוררות, לבין העשייה בפועל.  בפער שבין

בסיסי מוסווה של בתי המשפט ובתי  בעצם לחוסר אמון אנו עדים

ששיעור  היתר , בכך זה מתבטא, בין הדין בבוררות. חוסר אמון

 בהצבת וכן, מהמצופה מאוד לבוררות רחוק ההפניה של תיקים

 "..בוררות לנהל ניתן שבה לטריטוריה ביותר צרים גבולות

 

 (514-513)שם, בעמ' 

 

ידי בית הדין הארצי לעבודה בדבר סמכותו אך גם להלכה שנקבעה על  .23

, מספר סייגים הבוררות חוקהייחודית של בית הדין לעבודה, הגוברת על הוראות 

הלסקו ישראל  3-163המכרסמים, כך נראה, בתוקפה. כך, למשל, בדב"ע )ארצי( נד/

ואח' נקבע, כי בורר אינו רשאי לדון בשאלת סיווג  וןא-עזבון המנוח אלי גל –בע"מ 

נסיבות סיום יחסי העבודה האם עלו כדי פיטורים או התפטרות, משיש לקביעה זו 

 השלכה על זכות קוגנטית היא הזכות לקבלת פיצויי פיטורים, לעומת זאת נקבע, כי

http://www.nevo.co.il/law/84263
http://www.nevo.co.il/law/74417


 איתי גרינבוים נ' בני רמת גן מחלקת הכדורסל  70645-11-16סעש )ת"א( 

11 

 

 יעה כיאין גם מנ"מאחר ואין מניעה שבורר יפסוק בעניין זכאות לשכר עבודה, 

יפסוק בעניין התנאים המוקדמים זכאות לפדיון חופשה, קרי יברר אם ניצל 

מהי יתרת הימים העומדת  -המשיב את ימי החופשה שעמדו לזכותו ואם לאו 

. הבורר מוסמך לפסוק רק בדבר ה"תנאים המוקדמים" לזכאות לפדיון לזכותו

ום משפט העבודה חופשה, אך אינו מוסמך לפסוק לגבי עצם הזכאות, שהיא מתח

 י.ז.ג( –)הדגשה שלי  (.71, 66)פד"ע כח'  ."המגן

 

משמע, ישנם מקרים בהם אף לגישת בית הדין הארצי לעבודה, הסכסוך בין  .24

הצדדים יכול ויובא להכרעת בורר אם הוא במהותו חישובי גרידא אף אם החישובים 

 נוגעים לזכויות מכח משפט העבודה המגן.

 

קת בתי הדין האזוריים מעלה, כי קיימות דעות אחרות היוצרות גם עיון בפסי .25

גיא פניני ואח' בקיעים בהלכה. כך, חברתי, כב' השופטת ויסמן כתבה לאחרונה בענין 

 16-09-50872( א"ת) ש"סע) ( בע"מ1995חברת מועדון הכדורסל מכבי תל אביב ) –

(2016:)) 

 

ראוי להזכיר שעל פי הדין, מקום בו מדובר בכללים פנימיים של "

ארגון בעל יחוד משל עצמו, יש לאפשר לארגון לנסח את כלליו, גם 

אם בית המשפט הגיע למסקנה כי נפל פסול באחד הכללים ויש 

אלחנתי  4948/03בג"צ לבטלו. כך בהקשר של תקנוני קרנות פנסיה )

( וכך במערכת יחסי העבודה 15.6.08, ]פורסם בנבו[, נ' שר האוצר

התאחדות הקבלנים והבונים בישראל  18/08ס"ק )ארצי( הקיבוציים )

הסתדרות עובדי הבניין -הסתדרות העובדים הכללית החדשה –בע"מ 

 (."15.11.09]פורסם בנבו[, והעץ, 

 

לניהול מועדון של ס. הנשיאה כב' השופט טננבוים בענין החברה  בפסק דינו .26

(( 2003) 2842/03בש"א )ת"א( )אליעזר לנרט ספייר  –הכדורגל הפועל כפר סבא 

 15-202ובפסק דינו של כב' השופט אזולאי בבית האזורי לעבודה בבאר שבע )תב"ע נא/

 3 סעיף, פדע כב' כט'(, נקבע, כי הוראת התאגדות לתרבות גופנית הפועל –ורטס סספ

אינה חלה מקום בו הבוררות יונקת חיותה מהוראת חוק ספציפי  חוק הבוררותל

 ררות שמקורה בהסכמת הצדדים.להבדיל מהוראת בו

 

 סיכום

http://www.nevo.co.il/case/21548627
http://www.nevo.co.il/case/5864148
http://www.nevo.co.il/case/63229
http://www.nevo.co.il/law/74417/3
http://www.nevo.co.il/law/74417


 איתי גרינבוים נ' בני רמת גן מחלקת הכדורסל  70645-11-16סעש )ת"א( 

12 

 

 

בבסיס קביעת בתי הדין לעבודה, כי אין להעביר לבוררות סכסוכים שבבסיסם  . 27

זכויות קוגנטיות עומדת ההגנה המוגברת לעובדים המוחלשים וההכרה בפערי הכוחות 

 בין העובד למעסיקתו. התמונה בעיננו שונה.

 

יש להעביר סכסוך לבוררות, יש להבחין  אף שבעבר נקבע, כי גם במקרים בהם .28

בין זכויות קוגנטיות, אשר רק בית הדין לעבודה קונה סמכות לדון בהן לבין זכויות 

הסכמיות אחרות אותן ניתן להעביר להכרעת בורר, נדמה כי בשלה העת להכיר 

בסמכותו של מוסד הבוררות וודאי כאשר מדובר במוסד לבוררות של אחד משני 

 ורט הגדולים בישראל.איגודי הספ

 

זאת ועוד. טוען התובע, כי סעיף הבוררות חולש על חילוקי דעות מקצועיים  .29

בתחום הספורט ולא בתחום יחסי העבודה. איני מקבלת טענה זו. בסעיף הבוררות בין 

 או לשחקן הקבוצה שבין דעות חילוקי כי בזאת מסכימים "הצדדיםהצדדים נקבע: 

 מכוח יובאו להכרעת בורר שימונה הקשור להוראות הסכם זהבכל  לקבוצה שחקן בין

מאחר וסעיף הבוררות מצוי בגדרו של הסכם  .של האיגוד" לבוררות המוסד תקנון

הקובע, בין היתר, את התמורה ומועדי תשלומה, הזכות לקבלת מענק ועוד, ברי, כי 

 ל האיגוד.כוונת הצדדים היתה כי גם נושאים אלה ידונו בפני המוסד לבוררות ש

 

יתרה מזאת. עיקר התובענה שהגיש התובע ענינה בזכויות שאינן נטועות  .30

במשפט העבודה המגן. כך, הזכות לקבלת מענק העפלה פלייאוף, הפרשי שכר הנובעים 

 12 –מחישוב שגוי, ככל הנראה, של שכר הברוטו ו/או חלוקת המשכורת השנתית ל 

בין הצדדים, ניכויים שבוצעו משכרו  כפי שנקבע בהסכם 10 –תשלומים במקום 

 לטובת קופת הגמל ולא הועברו ליעדם כטענתו ופיצוי בעד נזק לא ממוני.

 

בעניין דנן, עיקר המחלוקת בהליך דנן נעוצה בתביעה להפרשי שכר, אשר עולה  .31

עשרות מונים על שכר המינימום, לתשלום מענק/בונוס ופיצוי לא ממוני ובשוליה של 

ף תביעת לפיצויי הלנת שכר. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בענין המחלוקת א

(( התביעה להלנת שכר 1980) 289/79בג"ץ ) לעבודה בית הדין הארצי –ד"ר לילי דיין 

 היא הטפל ההולך אחרי העיקר. 

 

http://www.nevo.co.il/case/17946751
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באוטונומיה של מוסדות הבוררות של  לגישתי, על בתי הדין לעבודה להכיר .32

 אגודות הספורט, מכל הטעמים שמניתי לעיל ואזכיר בקצרה:

 

אין כל סיבה כי בהנתן מנגנון יישוב סכסוכים יעיל  –יעילות ההליכים  .32.1

יתקבצו מי שאימצו מנגנון חלופי, בתור ה"רגיל" וימתינו חודשים רבים עד הגיע תורם 

 נו.וישמע קולם באולמותינו א

 

אי ההכרה במוסדות הבוררות של איגוד הכדורסל או ההתאחדות  .32.2

לכדורגל, כמוה כהבעת חוסר אימון במוסדות הבוררות של האיגוד, בדיינים ובאנשים 

 המופקדים על הוצאתן מן הכח אל הפועל של החלטות המוסד לבוררות.

 

ן הצדדים בעניננו מדובר בתניית בוררות סטטוטורית אשר ההסכם בי .32.3

 מאמצה ומחילה על כל הוראות ההסכם ביניהם.

 

 להסכם בוררותאין תוקף קובעת, כי " חוק הבוררותל 3 סעיףהוראת  32.4

" ועל כן, משנקבעה הוראת םבין הצדדי להסכםבענין שאינו יכול לשמש נושא 

היא אינה  –ולא בהסכם בין שני צדדים  – חוק הספורטהבוררות החלה על אגודות ספורט ב

 מוצאת מגדרו של חוק הבוררות.

 

 עובד ומעסיק בין ספורטאי לאגודת ספורט, מאפייניהם הייחודים של יחסי .32.5

מקצתם הובאו לעיל, צריכים להלקח בחשבון בעת שבאים אנו לבחון האם יש אשר 

ליתן תוקף לתניית בוררות. לא זו בלבד שמדובר ב"עובד" מזן נדיר יש מקום כי 

היושבים על המדוכה בענינו יהיו בקיאים, כפי שבקיאים הדיינים במוסד לבוררות של 

הנוהגים הבלתי כתובים  האיגוד אשר עיסוקם והתמחותם בכך, ברזי ההסכמות,

וההשלכות שיש לקביעות כאלה או אחרות על הליגה, השחקנים האחרים, הקבוצות 

 והספורט בישראל.

 

לפיכך אני מורה על עיכוב ההליכים בתובענה ומיצוי ההליכים בפני מוסדות  .33

  הבוררות של האיגוד.

http://www.nevo.co.il/law/74417/3
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/84263
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 לא מצאתי מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות הבקשה. .34

  

 

 

 (, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם. 2017ינואר  29ניתנה היום, ב' שבט תשע"ז, )
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 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן –כה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו בעניין ערי
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