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 מבוא

תרבותיים , פוליטיים, המשקפת ואף מחדדת פרמטרים חברתיים, הכדורגל הוא מעין מראה"

 .1וכלכליים

יש מי שרואה בו שילוב של מספר תחומי . (Sports Law" )משפט הספורט"ר מהו ידקשה להג

גישה אחרת . המיועד לתחום זה בלבד ,גוף חקיקה אחיד לא יתפתח בעתיד כי, טועןמשפט ו

אשר יביאו ליצירת , (כמו רגולציית ספורט)מתייחסת להתפתחויות שונות בספורט ובחקיקה 

הבא לידי ביטוי , עומדת על קיומו של תחום נבדל כבר כיום, תחום מובחן כזה ואילו גישה שלישית

כולל מגוון רחב של  כי תחום זה, ברור בין כך ובין כך .2הספציפית לתעשייה זו ,בחקיקה גוברת

חוקי , משפט עסקי, משפט מסחרי, דיני חוזים, קניין רוחני, דיני עבודה, הגבלים עסקיים: נושאים

מגוון זה מצביע על האפשרות של תחום זה . ועוד משפט פלילי, דיני נזיקין, דיני קניין, הגירה

 .3להיות כלי מצוין ללימוד החוק ולהבנת מסגרות חוק מורכבות

אלא , אך לא זאת בלבד, משפט הספורט טומן בחובו אפשרויות רבות להבנת החוק, כאמור

, לבטא מערכות ערכיות במדינה, באמצעות הספורט ניתן לבטא שסעים פוליטיים וחברתייםש

המהוות מכנים משותפים או סלעי מחלוקת בתוכה ולהצביע על תהליכים והתפתחויות שונות 

  .4בחברה

בא לידי ביטוי מסחורו של הכדורגל . שחלו בחברה כולה, דוגמה מרכזית לשינוייםהכדורגל הוא 

, בהקשר זה .5ר ממודלים חובבניים ליזמות פרטית ובמעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזםבמעב

על אלו יש להוסיף את . תחום דיני העבודה יכול להצביע על זכויותיו של הכדורגלן בחברה משתנה

שחקנים וקבוצות למרחב , הפיכתו של הספורט מפרקטיקה של אתלטיםו תקשורתחשיבות ה

, הכדורגלנים הפכו למנהיגים תרבותיים. המתווך על ידי התקשורת ויוצר עושר רב, ממוסחר

 . 6הבולטים על מרקעי הטלוויזיה

                                                           
1
 .(7002, ח"תשס, פרדס: חיפה) 91 אוהדי כדורגל ישראלים!: מענגתאיזו מלחמה , הו ,פורת-אמיר בן 
2

 ,Timothy Davis, "What is Sports Law?" Marquette Sports Law Review, Vol. 11: ראה, לגישות השונות 
Issue 2, 211, 212-216. (Spring 2001).  

3
  The Sports Law Institute (SLI)של אוניברסיטת ורמונט  המוסד למשפט הספורטהדוגמאות לנושאים הנרחבים מ 

 institute-law-programs/sports-and-http://www.vermontlaw.edu/academics/centers (Retrieved: 
17.11.15.) 

4
 -מחקר משווה בהתפתחותה של תרבות פוליטית דמוקרטית: ב וישראל"ארה, ספורט ופוליטיקה בבריטניה ,נבועדו  

בהדרכת ברוך ; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה) 00, ביים של תופעת ההטרוגניות האתניתביטוייה הספורטי

 .(7002 ,ל"חמו :ירושלים, פז-קני
5

במגרש  ,פורת-רוני לידור ואמיר בן, גלילייאיר . מכירת כרטיסים ומוצרים נלווים הפכה את הצופה לסוג של צרכן: למשל 

וכן הפיכת  (7001, ט"תשס ,הפתוחה האוניברסיטה: רעננה) 769, ספורט וחברה בתחילת האלף השלישי: המשחקים

שבאה , מה שמשקף גישה ניאו ליברלית, המגיבות להגיון השוק, תממקור הזדהות מקומי ולאומי לחברות מניו מועדוני כדורגל

 .לידי ביטוי בסקטורים אחרים בכלכלה העולמית

Osvaldo Croci and Julian Ammirante, "Soccer at the Age of Globalization", Peace Review, 11 (4), 499 
(1999) 

6
 Richard Haynes, "The Fame Game: The Peculiarities of Sports Image Rights in the United Kingdom", 

Trends in Communication 12(2), 101, 102 (2004). 

http://www.vermontlaw.edu/academics/centers-and-programs/sports-law-institute
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פעילות הספורט בכלל והכדורגל בכלל התפתחו על רקע היות החברה פוליטית , בישראל

כי מרכזי הספורט התאגדו על בסיס פוליטי וכי המאבקים בזירת , אף העובדה על. 7מראשיתה

הייתה הסכמה סביב שאלת מסחור הכדורגל והמשחק נתפס , הספורט היו מבוססים על חלוקה זו

החל תהליך  05-של המאה ה 15-החל מאמצע שנות ה. 8כמכשיר לבינוי אומה ובעל סטטוס חובבני

 עודד התמקצעות ותמורה הולמתש, י והמשקית בספורט הישראלמודרג של אובדן הזהות המגזר

ודרשו תמורה ואפשרות לעבור  הספורטאים להתייחס לעיסוקם כאל משלח ידשגם , הביא לכך

 . 9לכל קבוצה המרבה במחיר

בעיקר בגלל הפער בין כוחות , מהמורות-מלאה היה ארוך ורב שלב המעבר מחובבנות למקצוענות

רצון מרכזי הספורט לא לאבד את שליטתם ולשמור על מראית  שהובילו למקצוענות ובין ,השוק

הישראלי עבר תנופת הפרטה  בהן הספורט, כל זה הסתיים בשנות התשעים. עין של ספורט חובבני

 05-רגולציה בתקשורת הישראלית בשנות ה-כי מגמות של דה, על אלו אוסיף. 10"הסחור"והפך ל

 .11ייעו בקידומו של כדורגל מצולםשל המאה הקודמת ס

דיני : ועלו לפני השטח שהוזכרו ,מתוך מגוון הנושאיםנושא אחד בעבודה זו בחרתי להתמקד ב

שעבר , אך כזה, מבחינה משפטית, "קלאסי"או " ותיק"תחום ל אמנם, מתייחסתהבחירה . עבודה

המערבי בכלל ובישראל  על רקע שינויים תרבותיים בעולםינויים מרכזיים בעשורים האחרונים ש

 .בפרט

מלומדים אירופאים . ההיסטוריה של דיני העבודה מקורה בתקופות מוקדמות בהיסטוריה

, בימי הביניים apprenticeship))מייחסים חשיבות רבה ליצירת מערכות הגילדות והשוליּות 

סופרים  .מלומדים אסיאתיים מתייחסים לחוקי חמורבי וכללי העבודה בחוקי מאנו ההינדיים

 הכיבוש שהכתיב, (Leyes de Indias) "האינדיאנים החוקים"מצביעים על מאמריקה הלטינית 

                                                           
7

 Haggai Harif, "Israeli Sport in the Transition from a Mandatory Community to a Sovereign State: 
Trends of Continuity and Change", Israel Affairs, Vol.13, No.3, 529, 531 (July 2007). 

8
 Guy Ben- Porat and Amir Ben- Porat, "(Un)bounded Soccer: Globalization and Localization of the 

game in Israel", International Review for the Sociology of Sport, 39 (4), 421, 427 (2004). 
9

 9127-ב, כך למשל. החלו שחקנים ישראלים לנוע אל עבר מקומות אטרקטיביים יותר מבחינה כלכלית 00-וה 20-בשנות ה 

, לא לשחק במשך שמונה: כלומר, של שמונה חודשים" הסגר"להיכנס ל, תקווה -שחקן הפועל פתח, נאלץ שמוליק רוזנטל

 Borussia) בורוסיה מנשגנלאדבאךל בקבוצת "חודשים כדי להפוך לישראלי הראשון שמשחק כמקצוען בחו
Mönchenglach) מפה: אביב-תל) 990, כדורגל של קטנה אנציקלופדיה: השלם הכדורגל ספר ,שרצקי אורי .הגרמנית ,

 .(ב"תשס

 10
תקציבי , "ידיעות אחרונות"על פי . (7002קיץ ) 96-92 ,90 ,72גיליון , פנים, "פיפטי-הפיפטי -חלפו ימי" ,חיים קאופמן

מיליון דולר  7.72תקציב זה גדל לבין  700019בעונת . 9110-מיליון דולר ב 6-מיליון דולר ל 9.2נעו בין  9110-ב הקבוצות

( קבוצות 96כאשר הליגה כללה ) 911012-מיליון דולר ב 07-גדל מכ" ליגת העל"מיליון דולר והערך הכולל של תקציב  92-ל

תוך חמש שנים הכסף המושקע בליגה העליונה גדל , לפיכך(. קבוצות 97כאשר הליגה כללה ) 700917-מיליון דולר ב 62-לכ

 :Ben- Porat and Ben-Porat, "(Un)bounded Soccer: מצוטט בתוך. על אף ההפחתה במספר קבוצות הליגה, 20%-ב
Globalization and Localization of the game in Israel", Above n8, 429..  

11
ערוצי טלוויזיה בלווין ותחנות רדיו , כמה חוקים אישרו את הופעתם של ערוץ טלוויזיה מסחרי, 10-בתחילת שנות ה 

המגמה לעבר כדורגל . הייתה עלייה ניכרת בסיקור כדורגל על ידי התקשורת האלקטרונית, לאחר התפתחויות אלו. מקומיות

 Natan Uriely and Abraham. שכיסו כדורגל, הטלוויזיה והרדיו משודר בטלוויזיה ניכרה בעיקר במונחי מספר תוכניות
Mehrez, "Soccer Culture in Israel: A state of Anomie", International Journal of Sport Management 

and Marketing, Vol. 1, No. 3, 268, 270 (2006). 
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כפי שאנו מכירים אותם , הבסיס לדיני העבודה, בין כך ובין כך. 31-הספרדי באזור זה במאה ה

 .3112-הם המהפכות התעשיות החל מהמאה ה, כיום

בחרתי להציג מספר סוגיות . הקשורים לדיני העבודה ,מלעסוק בכל הנושאיםהיריעה קצרה 

יחסי : המחולקות לתתי נושאים מרכזיים, הרלבנטיות לחיי שחקני הכדורגל בישראל, מרכזיות

 .13הסיום עבודות עובד וזכוי, מעביד-עובד

  ?דיני עבודהלביחס מהו מעמדו של שחקן הכדורגל בישראל : היא שאלת המחקר

אבחן את התייחסות החקיקה והפסיקה הישראלית . מחקר עיוניתתבסס על , המתודולוגיה

 בישראל הכדורגל שחקן של אערוך השוואה בין מעמדו, לאחר מכן. העבודה לשאלות בתחום דיני

 .ואסכם בביקורת ההסדרים בישראל והפתרונות הראויים לעתיד באנגליה הכדורגל שחקן לבין

 מעביד-יחסי עובד: פרק ראשון

אין הגדרה אחת בחוק יחיד , בישראל. עבודההבדיני  מפתחהיא שאלת  "עובדמיהו "השאלה 

שבתי המשפט , רביד מצביעה על כך-יניסקי. 14זה מוגדר באופן שונה בחוקים שונים": עובד"ל

שהעניקו הצדדים , בחינת התנאים בפועל ולא הכינויהחליטו לאמץ גישה גמישה לשאלה זו תוך 

 לעניין, הוא, "עובד" אין להתעלם מכך שהיותו של אדם"כי , במקום אחר נאמר. 15ליחסים ביניהם

 הקרוב דבר, עליהן להתנות או עליהן לוותר אין...מקנה שהחוק והחובות הזכויות אותן

אומצה  סרוסי ץ"דנגב .16"בהסכם מבטלים ואין בהסכם יוצרים אין" סטטוס"ו, "סטטוס"ל

נקודת המוצא לבחינה ולעיון תהא המשמעות : "...כלומר, "עובד"פרשנות תכליתית להגדרת 

יהא עלינו לשנות מהגדרה . אך זוהי נקודת מוצא בלבד". מעביד"ו" עובד"המושגית של המושגים 

מנת להגשים את התכלית המונחת ביסוד ההסדר -על -להוסיף עליה או לגרוע ממנה  -זו 

                                                           
12

 "C. Wilfred Jenks, "Labour law :ראה, על ההיסטוריה של דיני העבודה  
(Retrieved: 19.11.15) law-http://www.britannica.com/topic/labour 

13
   -נושאית של היחידה ליחסי עבודה במשרד הכלכלהההחלוקה מבוססת ברובה על החלוקה  

www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/YachaseyAvoda/index.html (91.99.92-אוחזר ב) . השימוש בצמדי המלים

, (חקיקה תיקוני) מעביד המונח להחלפת חוקנחקק  7090-אף שב, נעשה לשם הנוחות" מעסיק-מועסק"ו" מעביד-עובד"

 היתר בין המתקשרת, שלילית משמעות להיות עלולה, הטיותיו על, מעביד למונח"כי , וזאת בשל הטענה 4102-ד"התשע

 להחלפת חוק הצעתדברי ההסבר ל". עובדים שמעסיק מי כלפי והציבורי המשפטי השיח על להשפיע כדי בה שיש, לניצול

בשל קוצר היריעה לא אדון . 7090 בינואר 92-מ 222 הכנסת ח"ה, 4102–ד"התשע, (חקיקה תיקוני) מעביד המונח

לא אדון בשאלת סמכות המוסדות התאחדות הכדורגל , כמו כן. כדורגלנים חיילים, כדורגלנים קטינים: כמו, בנושאים מיוחדים

וראה ( 00.02.7006, סם בנבופור) רועי ספיר' דורון כץ נ 219102( ארצי)ע "ע: להלכה בנושא זה ראה. לדון בזכויות העובד

סכסוך בין עובד ומעביד "כי , שם נקבע, 070( 2)ד"ד ל"פ, הדין הארצי לעבודה-בית' ר לילי דיין נ"ד 260121צ "בג: גם

לפסק דינו של  0' פס". בדבר זכותו של עובד על פי אחד מחוקי המגן בתחום יחסי העבודה אינו יכול להמסר להכרעת בורר

נושאים מרכזיים אחרים הם זכות השביתה והתמודדות עם סוגיות של פציעות בעבודה במסגרת  .(ו דאזכתואר)השופט ברק 

שם , (ל שני"ב: להלן) 10( 90) 00פדאור  המוסד לביטוח לאומי' שני עידו נ 2092102ל "ב: ראה למשל. דיני הנזיקין

נוסח ]חוק הביטוח הלאומי ל 21עיף הוכרה פציעה שנגרה לשחקן בעת משחק כדורגל כתאונת עבודה כמשמעותה בס

 (.חוק הביטוח הלאומי: להלן) 0991 -ה"תשנ, [משולב
14

אולם מי ...מי שעבודתו נתונה לשליטהמי ש"...עובד מוגדר ביחס למעביד כ ,(נוסח חדש)פקודת הנזיקין ל 7למשל בסעיף  

 ."כמעביד או כעובד של זולתו באותו שירותלא יראוהו  –שהוא בשירות של המדינה או של רשות מקומית או של אדם אחר 
 (.7009) 760, 721, א קרית המשפט, "הוודאות-עידן אי -ומי מעבידו " עובד"מיהו " ,מנחם גולדברג

15
 עבודה ,"עובדים" של"מבט חדש על יחסי עובד באמצעות סוגיית הפטנטים והיצירות ? מיהו עובד" ,רביד-שלומית יניסקי 

 "(.?מיהו עובד: "להלן( )7090) 212, 209, יבומשפט  חברה
16

 .(9)ג, דוד בירגר' עיריית נתניה נ 12-72לא ע"דב 

http://www.britannica.com/topic/labour-law
http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/YachaseyAvoda/index.html
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מעביד נבחנים על ידי -עובדי חסוי הלכה זו נדחתה למעשה כמבחן מכריעאך , 17"הסטטוטורי

 .18שהותוו בפסיקה ,שילוב בין מבחנים

השופט טל . אעמוד עליהם בקצרה. שהתפתחו בפסיקה ,מפרט את המבחנים השונים ץ מור"בג

כי , עד שהובן" ששלט בכיפה"על אופן הביצוע היה המבחן " מבחן הפיקוח והשליטה"מתייחס ל

מומחיות שאין למעסיק כל אפשרות או רשות של  לעובדים בתחומימבחן זה לא התאים "

בודק עד כמה משתלב העובד במערך "...ש, "מבחן ההשתלבות במפעל"התפתח  יולאחר. 19"פיקוח

מבחן זה מבוסס על ". בו בו הוא מועסק ועד כמה הוא מהווה חלק אינטגראלי, הארגוני של המפעל

כי אותו מבצע עבודה : המפעל ופן שליליהוא אותה עבודה כחלק מהפעילות הרגילה של : פן חיובי

המבחן "השופט גולדברג מצביע על קיומו של  .20אינו פועל בביצוע עבודתו במסגרת עסק משלו

סממנים אחרים המעידים על יחסי ..."אך גם , שצוין לעיל ,"מבחן ההשתלבות"נכלל בו , "המעורב

הנאה , כוונת הצדדים והתיאור החוזי, בלעדיות העבודה, חובת הביצוע האישי: כגון, עבודה

צורת תשלום , המצג כלפי רשויות המס והביטוח הלאומי, מזכויות סוציאליות הניתנות לעובדים

הספקת הכלים , זמני הביצוע, מקום ביצוע העבודה, התמשכות הקשר בין הצדדים, השכר

 מתקיים מבחן, לסיכום. 21"תלות כלכלית וכיוצא באלה, והחומרים הדרושים לביצוע העבודה

יכול להיות קבועה מראש ומשתנה לפי  ואינמבחן זה . בין הסממנים השוניםהמאזן , מעורב

רביד מוסיפה עוד את -יניסקי. 22בהתאם לנסיבות הקונקרטיות, השקלול של המרכיבים השונים

השוואה לתפקיד דומה שביצע אדם , במערכת אחר לשכיר השוואה, מבחן שעות העבודה"...

 .23"כשכיר או מבחן התלות הכלכלית במקור פרנסה אחד לאורך זמן

 15-עוד בתחילת שנות ה ?על פי מבחנים אלו האם הכדורגלן הישראלי הוא עובדנשאלת השאלה 

השופט לנדוי  שם קבע, ר'א תג"עלשאלה זו ב בית המשפט העליון ייחס הת, 05-של המאה ה

לפחות לפחות כל עוד הוא  –המשפט האינטרסים הכרוכים בכדורגל -בעיני בית"כי , (כתוארו דאז)

 .24ותו לו, לצופיםהם משחק הוגן לשחקנים ושעשוע  – כל עוד הוא מאורגן רשמית על בסיס חובבני

ארגון  25בישראל אלא שבית המשפט הדגיש את היות ההתאחדות לכדורגל, לא זאת בלבד

באותה "...שאין להתייחס לנעשה במערכות הכדורגל  ,ומכאן וולונטרי של אגודות ספורט בלבד

פרנסה או עיסוק , משפט לדון בשמירת זכויות לגיטימיות של קניןת חייב בידה בה קפמידת ה

כי השופט לנדוי לא הבחין בין הליגות השונות ולמעשה ראה את הכדורגל , יש לציין .26"במקצוע

שם , תפיסה זו התחדדה עוד בהמרצת פתיחה בעניין אזולאי. כללותו כמתבצע על בסיס חובבניב

התעסקות "...לבין " שעצם מהותו היא התעסקות לשם פרנסה"הבחין השופט וינוגרד בין ספורט 

                                                           
17

ץ "דנג: להלן) לדברי הנשיא ברק 1' פס, 092, (0)נב, הדין הארצי לעבודה-בית' סרוסי נחי יוסף  0609112ץ "דנג 

 (.סרוסי
18

 .216 ,לעיל 92 .ש.ה, "?מיהו עובד", רביד-יניסקי 
19

 .(ץ מור"להלן בג)דברי השופט טל , 622, 670, ( 0)נ , בית הדין הארצי לעבודה' שמואל מור נ 2960112ץ "בג 

 20
 .672ע לו "פד, ל"גלי צה -מדינת ישראל' שאול צדקא נ, 200720116ע "ע: וראה גם. שם 

21
 . דינו של השופט גולדברג' לפס 0' פס, לעיל 91.ש.ה, מור ץ"בג 
22

 .שם 
23

 .212, לעיל 92.ש.ה, "?מיהו עובד", רביד-יניסקי. אמריקנית-תפתחים בפסיקה האנגלומבחנים נוספים מ, כמו כן 
24

 (.ר'עניין תג: להלן) 207, 011( 7)ד כד"פ, ההתאחדות לכדורגל' נ' ר ואח'תג 222120א "ע 
25

, תאגיד שלא למטרות ריווח"כ 9בסעיף " התאחדות"מגדיר ( חוק הספורט: להלן) 0911-ח"תשמ, חוק הספורטל 9סעיף  

". לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט-המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין

 .ההתאחדות: להלן
26

 .207, לעיל 70. ש.ה, ר'תגעניין  
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כל עיקרו של "כי , עוד הדגיש השופט וינגורד. 27"עיסוק"היפוכו המוחלט של שהיא , חובבנית

החובבני הוא שאין העוסקים בו עושים אותו קרדום לחפור בו ושעיסוקם לפרנסתם הוא הספורט 

  .28"אחר

בתחילת בחברה הישראלית בכלל ובכדורגל בפרט ו במבוא הצבעתי על השינויים הכלכלים שחלו

, שופט בית המשפט המחוזי. למשחק הכדורגל בגישתו של בית המשפט גם חל שינוי 15-שנות ה

ספורט הכדורגל בליגות כי , קבע בהמרצת פתיחה בעניינו של שחקן הכדורגל עודד מכנס, ישי לויט

שהתווה השופט לנדוי  ,אותה תפיסה וכיפתח מכיוון חובבני לכיוון מקצועי הגבוהות בישראל הת

קבע השופט , בהתייחסו להגדרת המונח עיסוק. למציאות הקיימת תאימהאינה מ, ר'בעניין תג

שמקבל , שחקן כדורגל, עניין אזולאיכי בהתאם למבחן אותו התווה השופט וינוגרד ב, לויט

לא זאת . על פי חוזה שנחתם ביניהם הינו מועסק, במסגרתה הוא משחק, תמורה כספית מהאגודה

כל פעילות שיש לה ערך כלכלי "...כי , הגדרה וקובעאלא שהשופט לויט בוחר להרחיב את ה, בלבד

  .29הינה עיסוק" ושיש בה אלמנט של קביעות או יציבות מבחינת עושה הפעילות

שחל בתפיסתו של בית , התייחס אף הוא לשינוי, השופט גולדברג, נשיא בית הדין לעבודה לשעבר

שם כבר באה לידי ביטוי התייחסות מפורשת להגבלת חופש , עניין גד מכנסבהתייחס ל. המשפט

אף אם לא נדרשה כזו להכרעה עצמה , העיסוק בהקשר של שחקני כדורגל ותקנון ההתאחדות

את בית המשפט העליון מצטט השופט גולדברג , בהתייחסו למקרה מאוחר יותר. במקרה זה

אך הבסיס החובבני , סל ולא בכדורגלמדובר בענף הכדור, במקרה זה, אמנם .30נדב הנפלד ענייןב

גולדברג השופט , לענייננו. משותף לשני הענפים, שהיה קיים בשנות המדינה הראשונות, והפוליטי

שאותה בא החוק  ,בכוונת המחוקק ובמטרה התלוי "עיסוק"שההחלטה האם מדובר במתייחס 

 .31הפרשנות היא פרשנות תכליתית: כלומר, לשרת

עתרו , במקרה זה. 32עניין עודד מכנסבהפכה הלכה מוכרת  "עיסוק"כההתייחסות לספורט 

נגד סיווגם ( הליגה העליונה והשנייה בהתאמה דאז)ארבעה שחקני הליגה הלאומית והארצית 

בית המשפט  שופט, לענייננו. לצורך דיני הביטוח הלאומי" מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי"כ

 בית המשפט . 33תחביב בלבדהימים בהם היה העיסוק בספורט כי השתנו , בך קבע גבריאל, העליון

לצורך דיני הביטוח  "עובד"על היותו של שחקן הכדורגל המצביעים , על מספר מבחנים עמד

מבחן הפיקוח " ,ראשית. תוך שהוא מפרט מבחנים שונים המוכרים בדיני עבודה, הלאומי

כולל )שההנהלה ומאמן הקבוצה הם שקובעים לשחקן מתי יתאמן , בא לידי ביטוי בכך" והשליטה

אלא , לא זאת בלבד. היכן יתקיים האימון וכיצד יתקיים, (מחנות אימונים אינטנסיביים

באיזה תפקיד ובאיזו טקטיקה , המאמן הוא שקובע מתי ישותף השחקן, שבמשחקי הקבוצה

                                                           
27

 (.עניין אזולאי: להלן) 062( 9)תש , התאחדות לספורט בישראל' ניוסף אזולאי  222121( ת)פ "ה 
28

 .שם 
29

: להלן)לפסק דינו של השופט לויט  2' פס, 260( 9)תשמ , ההתאחדות לכדורגל בישראל' גד מכנס נ 106102( ת)פ "ה 

לשאלה האם עיסוק זה חייב . נחשב כמועסק גם בשל הכדורגל היות עיסוקו היחידי, גד מכנס, באותה מקרה(. עניין גד מכנס

 .להיות יחידי ראה בהמשך
30

: חופש העיסוק", מנחם גולדברג: מצוטט בתוך, 292( 2)ד מב"פ, אגודת הספורט רמת השרון' הנפלד נ 016100א "ע 

 (.ד"תשנ) 710, 719, מא הפרקליט, "מזכות יסוד לחוק יסוד
31

 .760, לעיל 90.ש.ה ,"הוודאות-עידן אי -ומי מעבידו " עובד"מיהו ", גולדברג 
32

 (.עניין עודד מכנס: להלן) 299( 2)מז , שר העבודה והרווחה' גד מכנס נ 926110ץ "בג 
33

 .לפסק דינו של השופט בך 90' פס, שם 
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 .34על פיקוח ושליטה הדוקים יםמצביע וכל אל. בוצה והשחקן כחלק ממסגרת הקבוצהתפעל הק

בפן החיוני של . בא לידי ביטוי באופן ברור במקרה שחקני הכדורגל" מבחן ההשתלבות" ,שנית

הוא אינו יכול להתקיים ". על כר הדשא ומחוצה לו"...השחקן משתלב בארגון הקבוצה , המבחן

השחקן כפוף לאורח חיים , כמו כן". השלם"כפרט כחלק מ, הקבוצתיתכשחקן אלא במסגרת 

הפן השלילי בא . מספר שעות נדרשות ועוד, כולל קביעת תזונה ראויה, שעות ביממה 03, ספורטיבי

שהשחקן מתחייב שלא לקיים כל מגע לטובת התקשרות עם קבוצה אחרת , לידי ביטוי בכך

 . 35של ללא הסכמת הקבוצה מרא"בישראל או בחו

מבחן "ב. על קיום מעמד של עובדהשופט בך מתייחס למספר מבחני עזר נוספים המצביעים 

שעות  1-שעות הפעילות הספורטיבית הממוצעת ביממה עומדות על כ, "ההשוואה לשכיר אחר

או כפי שהוא , במבחן אמצעי הייצור. 36מה שמהווה מכסת שעות סבירה למסגרת עבודה, ביום

על ציוד האימונים והמשחקים מסופק על ידי , "מבחן אספקת הציוד"מכונה בפסק דין זה 

השכר מצביעה על קיום  תשלום צורת .37עזרי האימון הגופני והתלבושת, הכדור, המגרש: הקבוצה

אף כי משולמות פרמיות על בסיס הישגי או על בסיס . קשר מתמשך וקבוע בין הכדורגלן לקבוצה

על כך יש להוסיף את עמדת מס  .מעביד -עובד לשלול יחסיאינה בכך כדי , רווחיםאחוז מה

עניין זה בא לידי ביטוי בדרישת לחייב אגודות . מעביד -כי מתקיימים כאן יחסי עובד, ההכנסה

, מתחייבת התקשרות חוזית, 39ההתאחדות תקנוןכי על פי , יש לציין. 38הספורט במס מעסיקים

הכדורגל לאגודת שחקני בין  ,ידי ההתאחדות המוכתבים על, הכוללת מסגרת ותנאים בסיסיים

האם חברותם של  :שאלה נוספת שעלתה במקרה זה הייתה. 40סממן נוסף ליחסי עבודה, הכדורגל

כי אין בחברות , בית המשפט קובע ?שחקני כדורגל באגודת הספורט שוללת הגדרתם כעובדים

חובת : מדובר בחובת הנכפית על שחקני הכדורגל. כפויה מעין זו לשלול סיווגו לעניין דיני עבודה

 .41של ממש" חברות"המעוגנת במנגנון ההתאחדות ואשר אין בה  ,התקשרות

 השופט בך. שחקני הליגה הלאומית והארצית הינם עובדים כי, קבע מפורשותמשפט בית ה, אם כן

מי "ם ככי סיווג ,למסקנה יםמביא" פעילות הכדורגלן הפרופסיונאלי"כי האופי והמהות של  ,קבע

 בגישה זו יש משום הבחנה ברורה בין שחקן .42אינו סביר" שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים

                                                           
34

 .לפסק דינו של השופט בך 97' פס, שם 
35

 . לפסק דינו של השופט בך 92-97' פס, שם 
36

 .םהמשפט אינו מתייחס למבחן זה בשאף שבית . לפסק דינו של השופט בך 92' פס, שם 
37
 .לפסק דינו של השופט בך 90' פס, שם 
38
 .לפסק דינו של השופט בך 92' פס, שם 
39

 (תקנון ההתאחדות: להלן) חוקת ההתאחדות -תקנות היסוד 

il/Archive/Articles/Pages/article_nov24_takanon.aspxfootball.org. (71.99.92-אוחזר ב) 
40

 .לפסק דינו של השופט בך 96' פס, לעיל 27. ש.ה, עודד מכנס עניין 
41

עת בית הדין  9121בשנת  ד מורדכוביץ"פסגישה זו מנוגדת לגישה שנהגה ב. לפסק דינו של השופט בך 90' פס, שם 

לרבות , והן משמדובר בכל התאגדות אחרת הן משמדובר באגודה שיתופית, הן משמדובר בחברה"...כי , הארצי לעבודה קבע

הכלל הוא . אך זהו היוצא מהכלל, מעביד בין אותו גוף ובין אחד מחבריו-אין הדרך סגורה ליחסי עובד -אגודה עותומנית 

חיצוני ומי " עצמאי"מעביד ואף אינם יחסים שבין -הם אינם יחסי עובד sui generis.-מיוחדים במינם, לענייננו, שהיחסים הם

במשמעות הצריכה " עבודה"אם אכן ב, העבודה. אלא יחסים העולים מעצם החברות ומתחייבים ממנה, שלו מוגשים שירותיו

אלא מכוח התקשרות מקיפה , פני עצמה והיא המטרהנעשית לא מכוח התקשרות העומדת ב -מעביד מדובר -לקיום יחסי עובד

בית הדין השאיר מקום לחריג , למרות זאת ."יוצא מכך-והעבודה היא פועל, יותר המוצאת את ביטויה בתקנון ההתאגדות

ח ל2-701( ארצי)תב ". היא מעבר למתחייב מחברות באותו גוף, הפעילות-חוזה העומד בפני עצמו והעבודה"...במקרה בו קיים 

 (.ד מורדכוביץ"פס: להלן) 990, 907( 9)י, משה מורדכוביץ' התאגדות לתרבות הגוף נ, אביב-מחוז תל" הפועל"
42

 . לפסק דינו של השופט בך 72' פס, לעיל 27. ש.ה, עודד מכנס עניין 

http://football.org.il/Archive/Articles/Pages/article_nov24_takanon.aspx
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הוגדר  199144-ו"תשנ צווב הביטוח הלאומי צו תוקן, לאחר קביעה זו .43חובבן לבין שחקן מקצוען

 או ספורט אגודת במסגרת, ספורטיבית בפעילות עוסקספורטאי ה" חוק הביטוח הלאומילעניין 

 בין מסויימים ספורט בענפי או בענף העוסק אדם-בני-חבר -" ספורט אגודת", זה לענין. מטעמה

שקיים  ,מיוחד בתנאיכעובד " אחר ספורט לגוף מסונף הוא אם ובין עצמאי באופן פועל שהוא

ל "עבסבירות הסיווג ב לשאלתבית הדין הארצי לעבודה חזר . הסכם העסקה בכתב שנחתם מראש

אך נדחה , נפצע במהלך משחק וביקש לממש זכויותיו' שחקן כדורגל בליגה ב, במקרה זה. 45כבהא

השופט . חוק הביטוח הלאומיל( 3()א)10כי אין לו חוזה בכתב ולכן אינו שכיר לפי סעיף , בטענה

לא  ,כי מי שמתקיימים לגביו כל הסממנים של עובד שכיר על פי משפט העבודה ,קבע' רבינוביץ

סקה אינו מוקפד בליגות הנמוכות עניין חוזה ההע. ניתן לסווגו כמי שאינו עובד ואינו עצמאי

המוגן על אף היותו , בו כדי להפלות בין כדורגלן לבין עובד שכיר אחר במשק וחוזה בעל פה אין

לדידו  ".עובד"כדורגלן בליגה נמוכה בנסיבות המתאימות יסווג כ: רוצה לומר, 46חוזה כאמור ללא

בעיקר  ,תכלית חוק הביטוח הלאומי היא להרחיב את מעגל המבוטחים', של השופט רבינוביץ

ביחס לנפגעי העבודה וכל מי שניתן לסווגו כעובד על פי מבחני העבודה יסווג ככזה אף אם סיווגו 

לנוכח , למרות כל זאת. 47ט העבודהפסותר סיווגו כעובד על פי מש צו הביטוח הלאומיעל פי 

בחר בית הדין הארצי לעבודה להחזיר את הדיון , ההשפעה הרחבה האפשרית על הליגות הנמוכות

ארגון שחקני הכדורגל : ביניהם, בחיפה כדי לאפשר לגופים הנוגעים בדברלבית הדין האזורי 

 . 48להצטרף לדיון אם יחפצו בכך, ל ברטעהועורגל של הפבישראל וקבוצת הכד

בין אם צו הביטוח הלאומי נועד להרחיב את ההגנה על סוגי מבוטחים כחלק ממגמה , לענייננו

אני בוחר להתייחס , סוציאלית להגן על עובדים ובין אם נועד לאבחן בין סוגים שונים של עובדים

, נקבל את הגישה המרחיבהבין אם , ןהשחקן החובבבהמשך עבודה זו אל השחקן המקצועי ולא 

 . הכוללת גם שחקנים ללא חוזה בכתב ובין אם נדחה אותה, של בית המשפט הארצי לעבודה

שאף , חקןבאשר לש אך מה ,49עיסוקו נוהי הכדורגלש, בית המשפט התייחס לשחקן, כאמור

בחן הנשיא שמגר את  50הפועל טבריהא "עב? כדורגל אינו עיסוקו היחידי, שייתכן ויוגדר כמקצועי

שהשחקנים כולם חברים , אגודת הספורט, במקרה זה. דיני המסמעביד לצורך -שאלת יחסי עובד

עתרה נגד סיווגה כמעסיקה על ידי פקיד השומה וכפועל , בה ובנוסף חתומים בחוזים אישיים עמה

                                                           
43

ם יהפועל, שחקני הכדורגל בישראל ראין בכך כדי להציב כל הכרעה שיפוטית ביחס למעמדם של ית"בית המשפט קובע כי  

 .לפסק דינו של השופט בך 2' פס, שם". או כל מסגרת אחרת, במסגרת הליגות הנמוכות יותר
44

סיווג מבוטחים וקביעת )צו הביטוח הלאומי . 0994-ב"תשל, (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)צו הביטוח הלאומי  

 (טוח הלאומיצו הבי: להלן) 0991 -ו"תשנ, (תיקון( )מעבידים
45

 (.ל כבהא"עב: להלן) 022ע לו "פד, מוהנד כבהא' המוסד לביטוח לאומי נ 272111ל "עב 
46

 .'רבינוביץלדברי השופט  2' פס, שם 
47

 0סעיף , על אף הכוונה הטובה לא להותיר את שחקני הכדורגל מחוץ למעגל הביטוח. 'לדברי השופט רבינוביץ 1' פס, שם 

כמי , כי ספורטאי ללא הסכם העסקה בכתב שנחתם מראש ייחשב לעניין החוק ,הביטוח הלאומי קבעצו תוספת השלישית לל

קשה לקבל את גישתו של בית , הגדרת העובד יכול להשתנות מחוק לחוק אף אם ,לעניות דעתי.שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

בית הדין . אותו שחקן בעל חוזה לבין שחקן אחרכי הוספת החריג כתוספת שלישית מיועדת להבחין בין , כאשר ברור, הדין

 .(.ש.א)בחר בפרשנות תכליתית המתרחקת מרחק רב מלשון החוק 
48

( 69) 90פדאור  המוסד לביטוח לאומי' תומר בטאן נ 92262-02-97ל "בית הדין האזורי לעבודה חזר על הלכה זו בב 

כי "...לעניין חוק ביטוח לאומי ו" עובד"הינו , "כרמיאל לכדורגלנשר " שחקן, כי בטאן, קבעה השופטת מיכל נעים דיבנר. 900

למנוע .( ש.א. הביטוח הלאומיצו )אין בכוחו של הצו , לפי הכללים אשר נקבעו בפסיקה, מקום בו עונה אדם על הגדרת עובד

לפסק דינה של השופטת  97' פס". שכן כל תכליתו של הצו הינה להרחיב את מעגל המבוטחים ולא לגרוע ממנו, ממנו מעמד זה

 .דיבנר
49

 .לעיל 27. ש.ה, עודד מכנס ענייןראה  
50

א הפועל "ע: להלן) 096( 7)ד מח"פ, טבריה, פקיד השומה' הפועל טבריה נ, התאגדות לתרבות גופנית 2220110א "ע 

 (.טבריה
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ומס  191151 -ה"תשל, חוק מס מעסיקיםל 0חובתה לשלם מס מעסיקים מכוח סעיף נגד , יוצא

כי אין צורך להכריע , בית המשפט קבע .191152 -ו"תשל, חוק מס ערך מוסךל 3שכר מכוח סעיף 

תוך שהוא  ,מעביד לצורך דיני המס-בשאלה האם נדרשים מבחנים מיוחדים לקביעת יחסי עובד

-כי הן עונים על קיומם של יחסי עובד, כי היחסים במקרה זה ברורים במידה כה ברורה  עד, קובע

הן ביחס לשיקולים הכלכליים בבסיס מערת כיחסים והן באשר להצדקות , "באשר הם"מעביד 

 . 53הספציפיות של פקודת מס הכנסה

ומפרט את מבחני העבודה  54ובבניהנשיא שמגר חוזר על ההבחנה בין ספורט מקצועי לספורט ח

עניין עודד שלא הוזכר ב, 55"מבחן הקשר האישי"חשוב לציין את . עניין עודד מכנסבדומה ל

לותיו יבמ, במקרה זהאך , 56והינו מבחן שלילי בלבד אמנם מבחן זה משמש מבחן עזר בלבד. מכנס

אחד כי הוא נזקק היעלה על הדעת ששחקן כדורגל יחליט בוקר : "הציוריות של הנשיא שמגר

ברור כי  57?למחליף על חשבונו וכי אותו מחליף ישחק במקומו במשחק ליגה או אף יתאמן במקומו

עוד הוזכרו משמעותם של תשלומים  .התשובה לכך שלילית והקשר המתחייב הוא בלעדי

קיימת  ,זה מלבד תשלום לביטוח לאומי ,כאשר במקרה, 58סוציאליים המשתלמים על ידי המעביד

עניין שיכול לחזק , יה בחוזה עם השחקנים בדבר תשלום ביטוח על ידי האגודה על חשבונהתנ

ההתייחסות החידוש החשוב בפסק דין זה הוא , לעניינו .59מעביד-כי מדובר ביחסי עובד, המסקנה

שחלק משחקני הקבוצה , העובדה, לדידו של הנשיא שמגר. לעיסוק נוסף על עיסוק ככדורגלן

אין בה כדי למנוע , עבודה נוספת וכי בתנאי החוזה אין מגבלה על עבודה כזועובדים בפועל ב

מבחן "המתחייבת מן הפן השלילי של  הבלעדיות .מעביד-התקיימותם של יחסי עובד

שחקן כדורגל : רוצה לומר, "לצורך פעילות מסוימת"היא בלעדיות , אותו הזכרתי ,"ההשתלבות

 .60אם מדובר בעבודה שאינה קשורה למשחק הכדורגל, פתיכול לעבוד בזמנו החופשי בעבודה נוס

את מערכת היחסים בין בהאא , אביב-בחן בית הדין האזורי לעבודה בתל 61מקרה עווידה בהאאב

 תכי לא הוצגו הוכחו, השופטת אפרת לקסר קבעה. טייבה בני שמשוןקבוצת הכדורגל לבין 

לא הוצגו הוכחות לשעות פעילות כי , 62כי לא נחתם הסכם בכתב, לתשלום שכר לגובה השכר

 וסדירות העבודה שעות מסגרת)"סדירות בקבוצה וכן הוכחות להשתתפות במשחקי הקבוצה 

 מבחן)" מטעמה מי או/ו הקבוצה של ופיקוחה למרותה נתון היה כי התובע, כי לא הוכח, "(הקשר

 עובד" של טוסבסט המדינה רשויות בפני הוצג לאכי התובע , "(הכפיפות/המרות/הפיקוח

אי הופעתו של  "החובבנית ליגה"ל השתייכה היות והקבוצה "מבחן ההשתלבות"בכי , "הקבוצה

                                                           
51

 .חוק מס מעסיקים: להלן 
52

 .מ"חוק המע: להלן 
 53

 .לפסק דינו של הנשיא שמגר 0' פס, לעיל 20. ש.ה ,הפועל טבריהא "ע
54

בין ספורט אשר נכשה כתחביב לצורך בריאות הגוף לבין ספורט מקצועי אשר נעשה מתוך שיקולים : "...או במלותיו 

 .לפסק דינו של הנשיא שמגר 1' פס, שם ".כלכליים
55

 .לעיל 91.ש.ה, מור ץ"שצוינו בבג, חובת הביצוע האישי או בלעדיות העבודה 
56

 (.7007, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל) 354 ,כרך ב, דיני עבודה בישראל ,ישראל-רות בן 
57

 .שמגר לפסק דינו של הנשיא 97' פס, לעיל 20. ש.ה ,הפועל טבריהא "ע 
58

 .לעיל 91. ש.ה, מור ץ"שצוינה בבג, "לעובדיםהנאה מזכויות סוציאליות הניתנות  
59

 .לפסק דינו של הנשיא שמגר 92' פס, לעיל 20. ש.ה ,הפועל טבריהא "ע 
60

כי אין , הנשיא שמגר קובע, לעניין חברותם של שחקני הכדורגל באגודת הספורט. לפסק דינו של הנשיא שמגר 92' פס, שם 

, עודד מכנס ש בעניין"החלטה התואמת את החלטת ביהמ, מקום להבחנה בין דיני העבודה והביטוח הסוציאלי לבין דיני המסים

 .לעיל 09. ש.ה
61

 .(92.07.7097, פורסם בנבו) המוסד לביטוח לאומי' עווידה בהאא נ 7027-01( א"ת)ל "ב 
 62

 .לפסק דינה של השופטת לקסר 0' פס, שם". מבחן תנאי ההעסקה: "השופטת אפרת לקסר מכנה נושאי תשלום השכר
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ובהאא אף ( הפן החיובי של המבחן)לא הייתה פוגעת בפעילות הרגילה היומיומית והשוטפת התובע 

הפן השלילי )באותה התקופה , אלאסראא קבוצת, האסלאמית התנועה של הכדורגל בקבוצת שיחק

-מערכת היחסים ששררה לא הייתה מערכת יחסים של עובדכי , כל אלו מצביעים על כך. 63(המבחן של

-עובד יחסי של קיומם שלולת כי אי חתימה על הסכם מראש לא, נראה, לסיכום סוגיה זו. מעביד

 . 64העבודה במשפט המקובלים למבחנים בהתאם תיבחן שאלהוכי ה הצו דרישתעל אף , מעביד

, עניין עודד מכנסב ?שכיר או עצמאיאך האם הינו , "עובד"שחקן הכדורגל המקצועי הינו , אם כן

כי הסיווג הסביר היחיד האפשרי הוא , התייחס בית המשפט לשאלה לצורך הביטוח הלאומי וקבע

מאפייני העיסוק בכדורגל בליגות הגבוהות מצביעים על היות , לדידו של השופט בך". עובד שכיר"

בהתאם להגשמת הנורמה החקיקתית של הענקת ביטוח , כמו כן. השחקן עובד שכיר של אגודתו

שהעובד העצמאי נושא אישית בחובת תשלום דמי , יש להתייחס לכך, סוציאלי הולם למבוטח

המסווגים ברשימת , בין העובדים השוניםבהשוואה שמבצע השופט בך , לבסוף. הביטוח הלאומי

לעומת אלו שסווגו , (צו הישן צו הביטוח הלאומיל 3סעיף " )שכירים"המבוטחים שסווגו כ

כי אופי עיסוקי האחרונים הוא  ,נראה( הישן צו הביטוח הלאומי לצו 4סעיף " )עצמאיים"כ

אה לאותם עיסוקים בהשוו. "...אינדיבידואלי במהותו ושונה בתכלית מעיסוק הכדורגלנים

גישה זו תואמת את גישתו של בית הדין  .65"בבחינת קל וחומר" עובד"מתחייב סיווג הכדורגלן כ

תכלית חוק הביטוח הלאומי היא להרחיב את מעגל  לפיה ,ל כבהא"בעבהארצי לעבודה 

בוחר בית המשפט לדחותו ואף , הספורטאים סווגו באופן נפרדכי , על אף: כלומר, המבוטחים

 . 66"סיווג שונה בעניין זה עולה כדי הפליה אסורה"...רומז כי 

 החייב בתשלום גמול"והגדרת מעבידו של הספורטאי הוא  3000-צו הביטוח הלאומי בעם תיקון 

ד "פסבניגוד למבחנים שנקבעו ב. 67וצרת קשייםלא יכי סוגיה זו  ,ניתן היה לחשוב, "העסקה

או חברת  בלןק, כמו חברת כוח אדם, צד שלישיבמקרה של הכדורגלנים אין , 68אלהרינאת

, ד אלהרינאת"פסאו במושגי , וההתקשרויות נעשות באופן ישיר בין הקבוצה לשחקן שירותים

היא מסדירה את תנאי , רת עמו והיא זו שמפטרתשהיא זו שמתק, "המשתמש"הקבוצה היא 

המשמש את , ציודהיא בעלת ה, והיא מפקחת עלי, היא קובעת את תנאי עבודתו, עבודתו

 . 69(לפחות בכל הקשור למשחק הכדורגל)הכדורגלן בעבודתו והיא מעסיקתו הבלעדית 

                                                           
63

 .שם 
64

כי בינם , בעיקר בליגות הנמוכות, בתי הדין האזוריים דנו בטענות שחקני כדורגל, מאז פסיקת בית הדין הארצי בעניין כבהא 

 בלאל אבו' נ לאומי לביטוח המוסד 9200102( ש"ב) א"בש: ראה למשל. מעביד-לבין קבוצותיהם התקיימו יחסי עובד

, בנבו פורסם) לאומי לביטוח המוסד' נ לוי אסי 6601-02-90( א"ת) ל"ב, (02.02.7002, בנבו פורסם) מוראד

, בנבו פורסם) לאומי לביטוח המוסד' נ כבהא אחסן 720100( 'חי) ל"ב. אשר תביעתם נדחתה ,(02.00.7097

 . שתביעתם התקבלה, לעיל 92. ש.ה, שני ל"ב, (20.97.7002
65

 .לפסק דינו של השופט בך 70-76' פס ,לעיל 27. ש.ה, עודד מכנס עניין 
66
 .לפסק דינו של השופט בך 72' פס, שם 
67

התייחס , 0.0.0919ביום תחילתו ; 0992-ה"צו תשנ – 1' עמ 09.9.0992מיום  1242' ה מס"ת תשנ"קהתיקון הקודם  

 .(.ש.א)עניין שהותיר פתח לפרשנות לגבי המעסיק , "בתשלום גמול ההעסקה לפי ההסכםהחייב "למעביד 
68

 (.ד אלהרינאת"פס: להלן) 222( 9)כד , כפר רות' חסן עליאה אלהרינאת נ 1907-2ב"נ ע"דב 
69

עוד על נושא . מבחן זה אינו מבחן מכריע, זמניות וקשר העבודה, לעניין רציפות. לפסק דינה של השופטת פורת 90' פס, שם 

 .זה בחלק העוסק בזכויות העובד
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עלתה השאלה מיהו המעסיק של  אביב -בתל לעבודה אזורי דין ביתמקרה שהגיע לב, למרות זאת

השחקנים . 70"אופקים עירוני" הכדורגל קבוצת של (מקצועי וצוות)שחקני כדורגל , התובעים 05

על ידי  נוהלה הקבוצהו 71"מ"ש סמוא רובין בע"מרכז תרבות באופקים ע"קיבלו שכר בהמחאות מ

כי המעסיקה האמתית היא , מרכז רובין טען, ונלעניינ(. למעט מספר חודשים)מר ראובן כהן  ר"יו

ר הקבוצה או עיריית "יוולחלופין "( מי שהשתמש בפירות עבודתם": או כדברי המרכז)הקבוצה 

 .72םיאופק

ואינו רק  ברור שמרכז רובין הוא המעסיק, כי במבחני זהות המעביד, קבעה השופטת רוית צדיק

יכול להקים סטטוס של יחסי עובד תקצוב הספורט לבדו אינו , ראשית. "צינור להעברת כספים"

התמורה בעד העבודה היא מרכיב חיוני בכוונה לקיים יחסי , אמנם. לעירייהמעביד בין התובעים 

עובדה כי חלק מתקציב הספורט וכפועל יוצא מכך תשלום השכר מומן על ידי ה"אך , מעביד-עובד

העובדים כעובדי  םה הופכת את הקערה על פיה ומגדירהעירייה היא בלבד לכשעצמה אינ

אבן הבוחן " א פימה פאק"עב, השופט אדלר ,כדברי נשיא בית הדין לעבודה .73"העירייה

בין מי למי "היא , המרכזית והיסודית לזיהוי המעביד כפי שנקבע זה מכבר בפסק הדין כפר רות

נוצרו במפורש או ( המשתמש בעבודה והצד השלישי, העובד)מתוך שלושת הגורמים הרלוונטים 

התקצוב , במקרה זה. 74"מורהיחסים משפטיים שעניינם מתן עבודה בת( מכח התנהגות)מכללא 

, לא היה כל קשר לעובדים"...כאשר לעירייה , מעביד-אינו מקים יחסי עובד, על ידי העירייה

הוא  מרכז רובין, שנית. 75"פיקוח על עבודתם או היכולת לפטרם, תשלום שכר, לשעות עבודתם

מפקח על עבודתם והעובד סר , מי שקיבלם לעבודה ובידו הכוח לפטרם: שהעסיק את התובעים

אך , בכל הנוגע לתקציב הקבוצה המקומית הרשותשל מעורבות אמנם הייתה , שלישית. 76למרותו

כי קבוצת הכדורגל היא  אף, רביעית. 77מקימה יחסי עובד מעביד בין הצדדיםלגיטימית אינה  זו

ועצמאותה ( מרכז רובין)ס "פעילותה היא חלק מפעילות המתנ, פטית עצמאית ונפרדתישות מש

, תקנון זה קובע. שנוצרו מכוחו, ומהוראות תקנון ההתאחדות חוק הספורטהנובעת מ, היא חובה

 .78הקמת עמותה הינה תנאי לרישומה של קבוצת כדורגלכי 

בית המשפט הרחיב את  חופש העיסוק: חוק יסודו כבוד האדם וחירותו: חוק יסודעם חקיקת 

קבע בית  עניין יוסי בניוןב, כך לדוגמה. ההצהרתיהגנתו על שחקני הכדורגל לפחות במובן 

לא "כי הפרדה בין השחקן לבין כרטיס השחקן היא מלאכותית וכי , שבע-המשפט המחוזי בבאר

הטענה כי עסקינן . ניתן לומר שהנעשה בכרטיס הינו מחוץ לעולמו של השחקן כמתבונן מהצד

, מתעלמת מהממד האנושי של הסכסוך, ולא בשחקן עצמו, קרי הזכויות בכרטיס השחקן, בנכס

                                                           
70

: להלן) (72.02.7090, בנבו פורסם) מ"בע רובין סמוא ש"ע באופקים תרבות מרכז' נ כהן ינאי 1200100( א"ת) ב"ע 

 (עניין ינאי כהן
71
 .מרכז רובין: להלן 
72
 .לדברי השופטת צדיק 90' פס ,לעיל 20. ש.ה, ינאי כהן עניין 
73

 .לדברי השופטת צדיק 21' פס, שם 
74

לפסק דינו של  1' פס ,מ"בע ואחסנה קירור שירותי. ה.ל.י.ש' נפרימוזה טריידינג  -פימה פאק  062100( ארצי) ע"ע 

 .(97.02.7090, פורס בנבו) סטיב אדלר, דאז, נשיא בית הדין הארצי לעבודה
75
 .דברי השופטת צדיקל 21' פס, לעיל 20. ש.ה, ינאי כהן נייןע 
76

 .דברי השופטת צדיקל 22' פס, שם 
77
 .דברי השופטת צדיקל 20' פס, שם 
78

 .דברי השופטת צדיקל 26' פס, לעיל 20. ש.ה, ינאי כהן עניין .ההתאחדות תקנוןב ל2סעיף  
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 לדון העניינית הסמכות משפט בית לאיזהבמקרה זה דובר בשאלה  .79"קרי זכויותיו כעובד

שחקנה יוסי  של הארץ מן יציאתו את לעכב  שבע-באר הפועל גופנית לתרבות ההתאחדות בעתירת

, השופט הנדל אינו קובע מסמרות לגבי זכותו של שחקן להחזיק בכרטיס השחקן שלו, אמנם .בניון

. הדין בפני המשיב פוגעת בכבודו כעובד-סגירת שערי ביתכי "...החשיבות היא בכך , אך לענייננו

 .80"נוגעים אף הם בעניין חופש העיסוק: יסוד-וחוק כבוד האדם וחירותו: יסוד-חוק, במובן רחב

אין חולק כי בין " כי, לא די בכך: רוצה לומר, אלו מכוונים לשיפור בסטטוס שחקן הכדורגל

עניינים מהסוג "... כי, אלא שראוי, כדברי השופט הנדל" מעביד-קבוצה לשחקן שוררים יחסי עובד

 .81"הדין לעבודה כחלק ממדיניות כללית-הנדון יידונו בבית

 זכויות עובד: פרק שני

מדי פעם עולה  .בזמן עבודתו של העובד והוא שמירה על זכויותי עבודההדיני  שלמאפיין מרכזי 

השכר ", 0553-0550עוד בעונת המשחקים  ,אמנם. של כדורגלנים הלנת שכרםנושא לכותרות 

עמד " ליגת העל"ב( בראשית העונה 82נתוני השכר לפי תחזית הרשות לבקרה תקציבית" )הרעיוני

שהיה באותה שנה  ,במשקגבוה משמעותית מהשכר הממוצע , אלף שקל בממוצע לחודש 41-כ על

. 83היה אפס 0555/0553שחקנים בעונת  00השכר המדווח בפועל של אך , שקל לחודש 1,555-כ

ארגון שחקני הכדורגל , 0530בדצמבר , כך למשל. שחלפו מאז ,ה בשניםתזו לא השתנ תופעה

 0530בתחילת . 85שחקני כדורגל 355-החליט לפתוח במאבק נגד הלנת שכרם של יותר מ 84לבישרא

 .87ובמאי שוב פתחו בשביתה 86לשביתה מצידם ההלנת שכרם של שחקני קבוצת מכבי נתניה הביא

 לעבודה הארצי הדין בית נשיאכדברי . דהונושא השכר הוא נושא יסודי העומד בבסיס יחסי העב

                                                           
79

לדברי השופט  7' פס, 009( 7)תשסא , יוסי בניון' שבע נ-הפועל באר, ההתאחדות לתרבות גופנית 7067107( ש"ב)פ "ה 

 (. 70.06.7007, פורסם בנבו)הנדל 
80

 .לדברי השופט הנדל 0' פס, שם 
81
 .לדברי השופט הנדל 0-2' פס, שם 
82

היא ארגון של ההתאחדות לכדורגל ותפקידה לפקח על האיזון ( "...הבקרה התקציבית: להלן)הרשות לבקרה תקציבית  

הבקרה התקציבית הוקמה . התקציבי ולאורך זמן להבריא את מצבן הכספי של קבוצות הכדורגל בשלושת הליגות המקצועניות

י ההתאחדות לכדורגל במטרה למצוא פתרון למצבן "של ועדה ציבורית שמונתה ע בעקבות המלצות 10-בתחילת שנות ה

 -"הכלכלי הקשה של המועדונים
tSupervisionAuthority.aspxfootball.org.il/Association/AboutAssociation/Pages/Budge (9.97.92-אוחזר ב)  

83
, בית הספר למדיניות ציבורית :םרושליי)97, אי השוויון בליגת העל בכדורגל: ראש לשועלים או זנב לאריות ,מומי דהן 

 .(7002 ,יברסיטה העברית בירושליםהאונ
84
המידע  (.ארגון השחקנים: להלן) 9010719102-ונרשמה ב 9100-שהוקמה ב, עמותה וארגון שחקני הכדורגל בישראל הינ 

 -ומאתר רשם העמותות www.ifpa.org.ilאוחזר מאתר ארגון השחקנים 

index.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/services/Pages/amuttview.aspx ( אוחזר

על מנת להסדיר ולקדם את מעמד השחקן " "ל החדשה בישראלנציגות שחקני הכדורג"הוקמה  7090-ב(. 20.99.92-ב

היום אנו ביחד . ההתאחדות ועוד, עד היום לא היה לשחקן הישראלי שום בית שבו יוכל לפנות בבעיות מול הקבוצה. הישראלי

המידע מתוך דף הנציגות באתר פייסבוק ". עם ההסתדרות החדשה נהיה המקום שבו תוכלו לפנות עם כל בעיה

www.facebook.com/ifpo.org.il/info/?tab=page_info (70.97.92-אוחזר ב). 
85

 (72.97.92" )לא קיבלו משכורות ולא יגעו בכדור בדקה הראשונה: מחאת השחקנים". בישראל הכדורגל שחקני ארגון 

-047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AAwww.ifpa.org.il/5 
-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D
-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95
-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA

%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95 (20.99.92-אוחזר ב.) 
86

 Ynet, "( 72.07.92" )ים סירבו להתאמןהשחקנ: שביתה במכבי נתניה

3653060,00.html-www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L (20.99.92-אוחזר ב) 
87

ל הקבוצה מהשחקנים "דרישת מנכ תוך ביקורת על, "לא באים לעבוד"כי אם , "לא שביתה"במה שיש מי שכינה כ 

 ( 02.02.92" )טור1 פראייר מי שמתנדב  -מכבי נתניה " ,'דפנה שמואלביץ. ולחזור לשחק" להתעשת"
4654961,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L (20.99.92-אוחזר ב) 

http://football.org.il/Association/AboutAssociation/Pages/BudgetSupervisionAuthority.aspx
http://www.ifpa.org.il/
http://index.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/services/Pages/amuttview.aspx
https://www.facebook.com/ifpo.org.il/info/?tab=page_info
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3653060,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4654961,00.html
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 קשיים ולמשפחתו לעובד לגרום עלול במועדו השכר תשלום אי: "אדלרהשופט סטיב , לשעבר

, חובות לשלם יכולתם על להכביד, ולמחייתם לקיומם הדרושים בסיסיים מצרכים ברכישת

 .88"מחייתם לצורך פיננסיים במוסדות ולתלות לאשראי אותם ולשעבד

להעניק הגנה "...החוק כי מטרת , נאמר, 3001 -ז"התשי, בדברי ההסבר להצעת חוק הגנת השכר

פרט לניכויים  "על מנת להבטיח כי השכר ישולם לעובד במועדו ובמלואו ,מקיפה לשכר עבודה

בסעיף . 191190 -ח"התשי, חוק הגנת השכרנחקק  שנתיים לאחר מכן, בסופו של דבר. 89"מותרים

 עבודה פריון, חגים בעד תשלומים לרבות" -"עבודה שכר"השכר הוגדר  תלחוק הגנההגדרות 

הגדרה : כלומר, "עבודתו ובמשך עבודתו עקב לעובד המגיעים אחרים ותשלומים נוספות ושעות

ועל " שכר"השופט אדלר מצביע על הקשיים בהגדרת . רשימה לא סגורההכוללת , רחבה

שיגזרו  ,ך חוק הגנת השכר ופיצויי ההלנהורלצ כי יחשבו ככזה, שנקבעו בפסיקה, המרכיבים

, "ברוטו"השכר הוא , ו כןמכ. מתייחס לשכר בלבד ולא לתשלומים אחרים" שכר", ראשית. ממנו

כאמור , תשלום בגין שעות נוספות ייחשב כשכר, שנית. 91אלא אם נקבע אחרת בחוזה עבודה

. 191192-ח"התשמ, (עבודה שכר לתשלום מיוחד מועד) תקנות הגנת השכרוכן על פי  3בסעיף 

ר וזאת בניגוד לפדיונם וזאת גם רק אם נקבע כך בהסכם בין תשלום דמי מחלה הינו שכ, שלישית

, חמישית. 93בניגוד לפדיון ימי חופשה, כשכר עבודה לכל דבר דינם חופשהדמי , רביעית. הצדדים

הוא שכר , "לפיטורים המוקדמת ההודעה תקופת"המכונה , תשלום שכר לאחר הודעת פיטורים

 . 94שירות מילואים ייחשב כשכר אף הואתשלום עבור , לבסוף. בדיוק כמו שכר רגיל

 יום"...מדובר ב? "יום קובע"מהו אותו ". הקובע ליום עד שולם שלא עבודה שכר"שכר מולן הינו 

, לענייננו. 95על בסיס חודשי או אחר ..."הקצבה או העבודה שכר לתשלום המועד שלאחר התשיעי

כי גם אם הוא מתקבל באופן , ונראה צריך לקבל את שכרו בזמן, ככל עובד אחרהכדורגל  שחקן

מקרה מעניין .  הוא צריך להתקבל מדי חודש,  96בדומה למה ששולם לשחקני הפועל טבריה גלובלי

ית הדין האזורי לעבודה קבע שופט ב, שלא הגיע להכרעה בבית הדין בשל פשרה בין הצדדים ,אחר
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 (.9116ו "תשנ) 2, 2 ,ו שנתון משפט העבודה, "חוק ופסיקה: פיצויי הלנה" ,אדלרסטפן  
89

הצעת חוק הגנת ל דברי הסבר. בדבר הגנת השכר  12-' אמנה מס -חקיקת החוק תאפשר גם לאשר אמנת עבודה בינלאומית 

 .92.99.9126, ז"בכסלו תשי' ט ,700ח "ה ,0912 -ז"תשי, השכר
90

, 4119-ט"התשס, (עיצום כספי)חוק הגנת השכר נחקק  7001-ב. תיקוני חקיקה 70החוק עבר . ת השכרחוק הגנ: להלן 

כי ברירת המחדל הראשונה בכל הנוגע להתנהגות זו היא לא , במטרה לייצר מנגנון מינהלי לטיפול בהלנת שכר וכדי להדגיש

, ט"ד בסיוון התשס"כ, 4119-ט"שסהת, (עיצום כספי)חוק הגנת השכר דברי הסבר להצעת . במישור הפלילי

 292 -הצעות חוק הממשלה , 02.2.4119
91

 .90, לעיל 00. ש.ה, "חוק ופסיקה: פיצויי הלנה", אדלר 
92

 . 79 .ש.בה, 90, שם: ראה, לשינויים שחלו בתקנות במהלך השנים 
93

 .0910 -התשי״א, חוק חופשה שנתיתל 92סעיף : ראה גם. 99-90, שם 
94

 00. ש.ה, "חוק ופסיקה: פיצויי הלנה", אדלר :מצוטט בתוך .חוק הביטוח הלאומיל( 2()א) 726זאת על פי סעיף סעיף  

 .99, לעיל
95

של חוק ' לפרק ו 9'ולגבי עובד שירות בעבודת משק לפי סימן ב, לפי הענין, (ב)96-ו 90, 92, 99, 90, 1לפי סעיפים " 

השופט אדלר . לחוק הגנת השכרראה סעיף ההגדרות " ;ואחד שלאחר המועד האמור היום העשרים - 9122-ז"תשל, העונשין

, דמי ביטוח בריאות ממלכתי, ביטוח לאומי, הכנסה סכגון מ -סכומים שהמעביד נהג לנכות משכר העובד במקור "...כי , מציין

 משום שאין לסכומים, נם ״שכר מולן״אי, ולא הועברו על ידי המעביד לגוף שלמענו נוכה הסכום -מם אחיד וקופת תגמולים 

על מנת למנוע מקרה של ניכוי , אולם. הסכומים הללו אינם משולמים בכלל לעובד; אלה מועד בו על המעביד לשלמם לעובד

, "חוק ופסיקה: פיצויי הלנה", אדלר ."משכר העובד ואי־העברת הסכום לגוף הנכון הטיל המחוקק סנקציה פלילית על המעביד

 .92, לעיל 00. ש.ה

 96
ואולם סכום זה מחולק לתשעה או לעשרה תשלומים חודשיים , אמנם השכר שנקבע בחוזה נקבע כסכום גלובאלי, בענייננו"

 .לפסק דינו של הנשיא שמגר 90' פס, לעיל 20. ש.ה ,הפועל טבריהא "ע". בעלי אופי מחזורי
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בכל  05-לשחקני כדורגל עד השל תשלום שכר כי הפרקטיקה הנוהגת , דורי ספיבק, בתל אביב

 .97אינה חוקית, חודש

, אמצעי קיצוני, הלנה פיצוי הינו עבודה שכר תשלום להבטחת, השכר הגנת בחוק שנקבע הכלי

שהושפע ממוסר תשלומים ירוד בישראל וניצול כוחם של המעבידים וזאת במטרה לשרש את 

ניין ינאי כהן עב .99על מנת לקבלם פיצויים במפורש כי קיימת חובה לתבוע, יש לציין. 98התופעה

 (.וכן של הצוות המקצועי) "עירוני אופקים"קבוצת הכדורגל שחקני עלתה סוגיית הלנת שכרם של 

 0551-0551פיצויי הלנת שכר ביחס לעונת המשחקים  תקבל התייחסה לשאלתהשופטת צדיק 

אלא שבשל , כי הייתה מחלוקת בשאלת זהות המעסיק באותה תקופה ולא זאת בלבד, קבעהו

יתנו י, מצבה הכלכלי הקשה של מרכז רובין ובשל הרצון לקדם את תכנית ההבראה שהוחלה

עוד . בפועל המלא לתשלום ועד 53/50/51 מיום פיצויים מופחתים בגובה ריבית והצמדה בלבד

כיוון שלא חלה שנה ממועד כתב התביעה לבין , שנותיחלה התיכי לא , קובעת השופטת צדיק

 .100המועד בו הולן השכר

מותיר בידי בית הדין את האפשרות להפחית או לבטל כליל פיצויי  חוק הגנת השכרל 31סעיף 

, ייתכנו מקרים ,הלנה פיצוי להפחתת נימוק אינםכשלעצמם  כלכליים קשייםכי , על אף. הלנה

אשר יאפשרו , 101כמו אובדן פתאומי של כסף עקב נסיבות חיצוניות, שאינם בשליטתו של המעביד

, לא ברורה אחריות מרכז רובין להידרדרות במצבו הכלכלי, במקרה זה. הפחתת פיצויים כאמור

הדין  בית, ככל הנראה, 0551-0551משחקים לגבי עונת ה .האם הייתה בשליטתו או לאו: כלומר

אשר לה חשיבות ", מרכז רובין לקדם את תכנית ההבראה ולאפשר המשך פעילותהיה מעוניין 

לא , 0551 מאי -אפריל שכר הלנתלגבי . ולכן בחר בתוצאה זו 102"כלפי כלל תושבי העיר אופקים

אשר  ,שלא לשלם את שכר העובדיםעם בחירה מודעת  ןמאוזברור כיצד קידום המשך הפעילות 

רובין אינה הפגיעה במרכז  .104להפחתת פיצוי 31תנאי מוקדם בסעיף , 103לא היה שנוי במחלוקת

המדגישה את חשיבות השכר כחלק מכבוד , בה משתמשת השופטת צדיק, תואמת את הרטוריקה

 תשלום: אנו אף ונחתום: "ןן דהעניין אבליהעובד כאדם בעודה מצטטת את השופטת נילי ארד ב

 כאדם שכבודו אדם הוא הולן ששכרו אדם. בכבוד מינימלי קיום לעובד לאפשר נועד במועדו השכר
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 (7719017092" )בחודש 1-עד ה -משכורות בכדורגל : חוק בנבנישתי", ONEמאת מערכת  

16/1,1,2,0/259200.html?ref=hp-www.one.co.il/Article/15 (20.99.92-אוחזר ב.) בדיון בסכסוך קיבוצי ,

כי יש לעמוד בהוראות סעיף , שהם בשולי דבריה קבעה השופטת יעל אנגלברג, שהתקיים בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע

לחודש וכי מועד  92-כי ההקצבות מהטוטו הועברו אליהם רק ב, טענות המשיבים"וכי באותו מקרה חוק הגנת השכר ל 1

 סעד כל תבעה משהמבקשת לא, עם זאת. אינן יכולות לשמש הצדקה לתשלום השכר באיחור, התשלום הוסכם בין הצדדים

 - החדשה הכללית העובדים הסתדרות 26226-02-90( ש"ב) ק"ס ".לאמור מעבר זה לעניין להדרש מקום אין, זה בעניין

. כ.עניין מ: להלן) (07.02.7090, בנבו פורסם) לפסק דינה 07' פס 4111 אשקלון כדורגל מועדון' נ ף"המעו הסתדרות

 (.אשקלון
98

שנוכה , כן נקבעה סנקציה פלילית במקרה של אי העברת סכום. 79-91, לעיל 00. ש.ה, "חוק ופסיקה: פיצויי הלנה", אדלר 

 .חוק הגנת השכרל 76סעיף . משכרו של העובד
99

 .77, לעיל 00. ש.ה, "חוק ופסיקה: פיצויי הלנה", אדלר 
100

 .לפסק דינה של השופטת צדיק 60' פס, לעיל 20. ש.ה, ינאי כהן עניין 
101

 .272, 290ג  ע"פד, שוורץ –מרכז החינוך העצמאי  12-2דב״ע לב 
102
 .לפסק דינה של השופטת צדיק 22' פס, לעיל 20. ש.ה, ינאי כהן עניין 
103

מנהל הנתבעת הבהיר מפורשות כי היה מודע למצב אך העדיף לנהל את ההליך כולו "כי , השופטת צדיק כותבת מפורשות 

 .לפסק דינה של השופטת צדיק 29' פס ,שם".גם במחיר של הלנה
104

שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם , הוא ״ובלבד, לחוק הגנת השכר 90שנקבע בסעיף , התנאי להפחתת פיצוי הלנה" 

כי אין להפחית פיצוי הלנה כאשר המעביד עושה ״מעשה שלא ייעשה״ ומעכב בידו תשלום המגיע לעובדים , מכאן. במועדו״

 .71, לעיל 00. ש.ה, "חוק ופסיקה: פיצויי הלנה", ראדל". שכן הדבר נעשה שלא בתום לב, עקב הגשת התביעה

http://www.one.co.il/Article/15-16/1,1,2,0/259200.html?ref=hp
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 ואילוצו פרנסתו מקור השבתת תוצאתו, ובמועדו במלואו לעובד שכר תשלום אי. נפגע וכעובד

 בריבית למלווים להידרש רבה כי ובמצוקתו, וחברים משפחה בני של לבם לנדבת יד להושיט

 ונמשכה הלכה ובקניינם בכבודם שהפגיעה שעה העירייה עובדי נקלעו זו ייסורים לדרך. קצוצה

 .105"רבים ימים

החליטה , כי בעקבות המשך תופעת הלנת השכר בקרב שחקני הכדורגל בישראל, עוד אציין

לנקוט בסנקציה נגד מועדון  106לכדורגל ההתאחדות של לבוררות לאפשר למוסד ההתאחדות

המתחייב למשך פרק  ,מאחרת בתשלוםהקבוצה , 3.1.30-החל מ. שמעכב שכרו של שחקן, כדורגל

יוכל בורר להטיל , את התשלום( השחקן)לאחר שדרש הנושה ימים  35-ו ימים 45זמן העולה על 

שחקנים בין הקבוצה לקבוצות ( קניית)וכן למנוע העברת ( בדרך של קנס)עיצום כספי , התראה

שעליהם לא ניתן , בניגוד לפסקי הבוררות עצמם .107"חלונות העברות"ל למשך שני "בארץ ובחו

מגמה זו  .108על הסנקציות החדשות ניתן יהיה לערער ,ער לבית הדין העליון של ההתאחדותלער

 .109א"שחלים בפיפ, להחמיר עם קבוצות הכדורגל תואמת את השינויים

הינה אחת מקלישאות הכדורגל החבוטות " כדורגל משחקים משבת לשבת": עבודה בשבת

כי עוד לפני הקמת המדינה התקיימו משחקי ידידות בין מחלקות , קיימים דיווחים. 110ביותר

כי על שהציבור הדתי התנגד להתקיימותם של משחקים , נראה. 111השונות בארץ בשבתות" מכבי"

המתאים לימי , אלא כבילוי פנאי" עבודה"כי הכדורגל היה חובבני ולא נתפס כ, העובדה, בשבתות

, עם הפיכתו של משחק הכדורגל למקצועני. 112הביאה לקיבוע ההסדר, ייםהמנוחה הרשמ

חלים אף , שוק העבודההחלים על שאר העובדים ב, וחוקי העבודה" עובדים"הפכו ל" החובבים"

 .על שחקני הכדורגל

                                                           
105

פורסם ) לפסק דינה של השופטת ארד 96' פס, ר ארגון עובדי לוד"אבלין דהן יו' עיריית לוד נ 9707100( ארצי)ע "ע 

 .(עניין אבלין דהן: להלן( )70.02.7002, בנבו
106

בכדי לתת  9100מוסד זה נוסד בשנת , בישראל המוסד לבוררות הנו מוסד ממוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל" 

כמצוות המחוקק , כספי בקרב ציבור הכדורגלנים הקבוצות והסובבים אותם-פתרון לסכסוכים ומחלוקות בעלי אופי אזרחי

 football.org.il/Association/LawSystem/Pages/ArbitrationInstitution.aspx "בחוק הספורט

 (.המוסד לבוררות: להלן( )9.97.92-אוחזר ב)
107

הו מותרת העברת שחקנים מקבוצה אחת לאחרת וזאת על פי תקנות התאחדות , היא תקופה במשך השנה" חלון העברה" 

-ל 92.6.92-הם בין ה 7092-7096לעונת " חלונות ההעברה"בישראל , לצורך ההמחשה(. א"פיפ: להלן)הכדורגל העולמי 

(  FIFA Transfer Matching System)א "פיפ מערכת ההעברות שלראה באתר . 2.7.96-ל 6.9.96-ובין ה 0.1.92

windows-Data/transfer-http://www.fifatms.com/en/Football (9.97.92-אוחזר ב .) תקנון המוסד ל 'א0סעיף

. לבוררות

http://football.org.il/SiteCollectionDocuments/FTP/leer/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%
93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%A

A%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%
7%9C%D7%91%D7D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D (9.97.92-אוחזר ב.)  התקנון

 .עצמו באתר ההתאחדות לא תוקן לפי נוסחו החדש עד לכתיבת שורות אלו
108

( 0010017092" )מניעת רכש שחקנים: הסנקציה החדשה לטיפול בהלנות השכר בכדורגל הישראלי" ,שרון בורנשטיין 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001026592 (9.97.92-אוחזר ב) 
109

התיקון הוא תיקון חובה המוכתב . א"התיקון נובע מתיקון תקנון מעמד והעברות שחקנים של פיפ: "כי, בדברי ההסבר נאמר 

תקנון ". 09.02.7092-י בוררויות שיוגשו החל מיום ההתיקון ייכנס לתוקף לגב. א ללא שיקול דעת להתאחדויות"על ידי פיפ

 .ל בחלק המשווה"עוד על מעמד שחקנים בחו .המוסד לבוררות
 110

 9109בשנת " עוד שבת של כדורגל", לשעבר שוער מכבי יפו, זו אף תועדה בשירו של הרצל קביליו

.com/watch?v=KC1ZTT5lZnQwww.youtube (92.97.92-אוחזר ב) 
111

מאנית ובראשית התקופה 'דיווחים על משחקי כדורגל בעיתונות העברית בתקופה העות", יאיר גלילי וחיים קאופמן 

 . (7092סתיו ) 22, 27, 02' מס קשר, ("9170-9106)המנדטורית 
112

גם חריג זה נעלם . שלא שיחקה בשבת תמורת פיצוי כספי, בירושלים" מכבי"כמו קבוצת , זאת על אף שהיו גם חריגים 

מתווה להסדרת משחקי הכדורגל והספורט  –? עוד שבת של כדורגל", אביעד הומינר ואריאל פינקלשטיין. לאחר מספר שנים

 (.ו"שרי התשעת, 7092אוקטובר ) 90-1, 9 ,המכון לאסטרטגיה ציונית, פרויקט שביל הזהב, "בשבת

http://football.org.il/Association/LawSystem/Pages/ArbitrationInstitution.aspx
http://www.fifatms.com/en/Football-Data/transfer-windows
http://football.org.il/SiteCollectionDocuments/FTP/leer/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D7%9C%D7%91%D7
http://football.org.il/SiteCollectionDocuments/FTP/leer/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D7%9C%D7%91%D7
http://football.org.il/SiteCollectionDocuments/FTP/leer/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D7%9C%D7%91%D7
http://football.org.il/SiteCollectionDocuments/FTP/leer/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%20%D7%9C%D7%91%D7
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001026592
http://www.youtube.com/watch?v=KC1ZTT5lZnQ
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הנוגע ישירות לנושא , אלא להיבט הסוציאלי, לא אתייחס להיבט הדתי שבקיום משחקי בשבת

לחוק קובע  0סעיף . 1911113-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחהב לידי ביטוי ובאדיני העבודה 

שר הכלכלה ". 30אם לא הותרה לפי סעיף , העסקת עובד במנוחה השבועית אסורה: "כי, נחרצות

משוכנע שהפסקת העבודה "לאשר העסקה כאמור וזאת במידה והוא  30הוא המוסמך בסעיף 

, עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בבטחון הגוף או הרכוש, ממנהלמנוחה השבועית לכולה או לחלק 

חיוניים , לדעת שר העבודה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה

א עובד ולפיכך עבודה בשבת עוברת כי השחקן המקצוען הו, כבר קבענו ."לציבור או לחלק ממנו

ההיתרים לעבודה ביום המנוחה השבועית אינה כוללת את רשימת : חוק שעות עבודה ומנוחהעל 

 .114ענף הכדורגל

בליגה הלאומית  ,אך בניגוד לנוהג זה, התקבע נוהג של משחקים בשבתות בליגת העל, כאמור

שוב הסוגיה  0530באוגוסט . 115משחקי הליגה התקיימו בימי שני ושישי בלבד, בשנים האחרונות

 ,בליגה הלאומית 0531-0530לאחר שבלוח המשחקים לקראת עונת הכדורגל  ,לכותרות עלתה

ארגון השחקנים  .פתוח בערוץ חי בשידור שישודר ,בשבת מרכזי למשחקשובצו חלק מהקבוצות 

, כץ גילצר אריאלה, האזורי לעבודה בתל אביב בית הדיןשופטת פנה לבית הדין האזורי לעבודה ו

כיוון שקבוצות הכדורגל , משחקי ליגות הכדורגל בשבת הוא עברה על החוקכי קיומם של , קבעה

ובעקבותיה בישיבת הנהלת  ההחלטה עוררה סערה .116בשבתלא קיבלו כל היתר להעסקה 

 עוד כל הגילים ובכל הליגות בכל"... כדורגל משחקיכי לא יתקיימו , ההתאחדות לכדורגל הוחלט

 הסדר כל יאושר טרם או, הכלכלה שר ידי על הכדורגל ענף עבור בשבת עבודה היתר יתקבל לא

, יהודה וינשטיין וקבע, היועץ המשפטי לממשלהלמחרת התערב  .117"החוק על עבירה שימנע אחר

וכי לא ישנה את מדיניות אי האכיפה הקיימת זה עשרות  אין מניעה מקיום משחקים בשבתכי 

בדרישה לאכוף  צ על ידי התנועה למדינה יהודית"הוגשה עתירה לבג ,לאחר החלטה זו .118שנים

, רזבוזוב יואל כ"ח, בכנסת הספורט שדולת ר"יוכי , יש לציין עוד .119חוק שעות עבודה ומנוחהאת 

                                                           
113

החוק לתיקון הוא " המכחוק ההס. "יסור פתיחת עסקים בשבתלא ארחיב גם באיסור על א. חוק שעות עבודה ומנוחה: להלן 

מעניק לעיריות את הסמכות להחליט אילו עסקים יפעלו בתחומה ובכך ניתן  ,0991-א"התשנ( 21' מס)פקודת העיריות 

 .לבעיה" טכני"למצוא פתרון מקומי 
114

24E0-eres/0C0300DDwww.moital.gov.il/NR/ex- היתרים להעבדה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית 
5422D8469FA3.htm-8F24-4D77 (90.97.92-אוחזר ב.) 

115
שהמשחקים בליגה זו , שחקנים שומרי מסורת מלכתחילה העדיפו לשחק בליגה השנייה בשל הנוהגכי , יש מי שטוען 

 :פורסם"" )בתותלעצור קיום משחקים בש: "פנייה לבית הדין", משה שיינמן, זאב גולדשמיט. מתקיימים בימי שישי ושני

90.00.92 )4692072,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L (92.97.92-ר באוחז) 
116

( 00.01.92" )אין משחקים בשבת עד נובמבר: יש החלטה", מערכת אתר דאבל פס וערוץ הספורט 

doublepass.sport5.co.il/story.php?id=13683 (97.97.92-אוחזר ב) 
117

 l/Archive/Articles/Pages/article_sep8_FA.aspxfootball.org.i 0.1.92, סיכום ישיבת הנהלת ההתאחדות 

 (97.97.92-אוחזר ב)
118

( 192111" )יהיה כדורגל ישראלי בשבתות: ש קבע"היועמ", ליאת נטוביץ קושיצקי 

www.nrg.co.il/online/3/ART2/724/323.html (92.97.97-אוחזר ב) 
119

יגישו תגובתם , היועץ המשפטי לממשלה ושרת התרבות והספורט, כי העתירה תובא לדיון בפני הרכב וכי המשיבים ,נקבע 

' היועץ המשפטי לממשלה ואח' התנועה למדינה יהודית נ 2622192ץ "בג .יום לפני מועד הדיון שיקבע 92לעתירה עד 

 .ועדה בין משרדית לשם גיבוש עמדה בעניין משחקי כדורגל בשבת לאחרונה נדחה הדיון בעקבות הקמת. )90.99.7092)

 (.72.97.7092, פורסם בנבו) יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה' התנועה למדינה יהודית נ 2622192ץ "בג

ומרי דוגמאות לקושי עבור ש. של זכויות עובדים ולא בשאלה ההלכתית" חוקתי-החילוני"הדיון כאן הוא בנושא , כאמור

אני הולך עם , אם ירצו שאבחר כדורגל או שבת: "יוסי זוזוט", עירד צפריר: ראה למשל. המסורת עלו שוב רק לאחרונה

על בחירתו של ( 7.97.929-אוחזר ב) haaretz.co.il/sport/tapina/.premium-1.2787975( 20.99.7092"" )השבת

ישנו בבית ", שי מוגילבסקי. מאמן מכבי יבנה מהליגה הלאומית לעזוב במחצית המשחק מול רמת השרון כדי לא לחלל שבת

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0C0300DD-24E0-4D77-8F24-5422D8469FA3.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0C0300DD-24E0-4D77-8F24-5422D8469FA3.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0C0300DD-24E0-4D77-8F24-5422D8469FA3.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4692072,00.html
http://doublepass.sport5.co.il/story.php?id=13683
http://football.org.il/Archive/Articles/Pages/article_sep8_FA.aspx
http://www.nrg.co.il/online/3/ART2/724/323.html
http://www.haaretz.co.il/sport/tapina/.premium-1.2787975
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 לפעילויות הקשורה בעבודה עובד העסקת שתאפשר, כים"ח 33צעת חוק ביחד עם עוד ה הגיש

  .120השבועי המנוחה ביום גם, ספורט

ניתן היה לחשוב שלאחר הפרטת מועדוני הכדורגל הישראלי ועלייתם לפני השטח : שכר מינימום

, כפי שציינתי, בעיה כמו שכר מינימום לא מנת חלקם של הכדורגלנים ואמנם, "כוכבי כדורגל"של 

אך יש , 121הממוצע של שחקני ליגת העל בכדורגל גבוה בהרבה מהשכר הממוצע" השכר הרעיוני"

בעונת , כך למשל. כי חלק מהכדורגלנים משתכרים פחות משכר המינימום, תע לגלותמי שיופ

 משכר פחותהרוויחו  בליגת העל ובליגה הלאומית מהכדורגלנים 31%, 0534-0533המשחקים 

המועסק ( עובד -להלן )שנים  31עובד שמלאו לו "כי , קובע מינימום שכר חוק. 122מינימוםה

זכאי לקבל ממעסיקו שכר עבודה שלא יפחת משכר , כנהוג במקום עבודתו, במשרה מלאה

שחקני  .123"הכל לפי הענין, המינימום היומי או שכר המינימום לשעהשכר , המינימום לחודש

 .124למעט כדורגלנים חיילים, כדורגל אינם חריגים לעניין זה

 סיום עבודה: פרק שלישי

השחקן , לעתים. מחליפים מקום עבודה, בדומה לעובדים אחרים בשוק העבודה, שחקני כדורגל

מגמה זו . נאלץ לעבור לקבוצה אחרת מנסיבותיו ולעתים הקבוצה מבקשת לא להעסיקו עוד

 125כי שחקני הכדורגל מועסקים בחוזים אישיים ולא קיבוציים, בולטת עוד יותר על רקע העובדה

עם צמצום המגבלות על הגמישות הגוברת בשוק העבודה בכלל ובכדורגל בפרט  רקעועוד יותר על 

,  127"קץ העבודה עידן", ישראל-אותה מכנה בן, תנובתקופ. 126ישראלל ל"חוכניסתם של עובדים מ

                                                                                                                                                                      
( 97.97.92-אוחזר ב) ,html-7340,Lwww.ynet.co.il/articles/0.4734999,00( 00.97.92" )כנסת כדי לא לחלל שבת

 .שישנה במתחם בית כנסת ברמלה כדי להימנע מחילול שבת, על קבוצת הנוער של עירוני נתיבות
120

אין חולק כי במדינה יהודית ודמוקרטית כמדינת ישראל יש חשיבות לקיומו של יום : "כי, בדברי ההסבר להצעה נאמר 

יש לשמור על איזון ולכבד את רצונותיהם וצורכיהם של אותם אזרחים , ואולם. חברתי וסוציאלי, המנוחה השבועית כערך דתי

 על מנת לאפשר קיומו החוקי של עיסוק בספורט ביום המנוחה השבועית.  אשר עוסקים בספורט ונהנים ממנו בסופי השבוע

ולקבוע שכל עבודה הקשורה בקיום , 9129–א"התשי, מוצע להחריג את פעילות הספורט מגדרי חוק שעות עבודה ומנוחה

 -תיקון )וחה הצעת חוק שעות עבודה ומנ". מותרת גם ביום המנוחה השבועית, או שאינו מקצועני, פעילות ספורט מקצועני

  17929170פ 4101-ו"התשע, (עיסוק בפעילות ספורט במנוחה השבועית
www.knesset.gov.il/privatelaw/data/20/2151.rtf 

121
 .לעיל 02. ש.ה ,אי השוויון בליגת העל בכדורגל: ראש לשועלים או זנב לאריות, דהןראה  
122

ם פחות מהכדורגלנים המקצוענים בישראל מרוויחי 06%. "שירות כלכליסט. הליגה הראשונה והליגה השנייה בהתאמה 

 (7.97.92-אוחזר ב) html-www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L.3630878,00 (97.02.90" )משכר מינימום
123

עומד על  9.0.92-שכר המינימום החודשי החל מ. (חוק שכר מינימום: להלן) 0919-ז"תשמ, חוק שכר מינימוםל 7סעיף  

ח "ש 906-ימים ו 2בוע עבודה בן ח לש"ש 790.67 יומי שכר, ח"ש 72שכר שעתי של , (שבועיות שעות 02 עד)ח "ש 0,620

  -ימים 6לשבוע עבודה בן 
economy.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/Payroll/Pages/UpdatedMinWage.aspx 

 (90.97.92-אוחזר ב)
124

נראה כי אותם שחקנים ששכרם נופל משכר המינימום ואינם חיילים הם נערים . "לא אדון בעניין זה בעבודה זו, כאמור 

ניתן לשלם שכר מתחת  .שכן הרשות לבקרה תקציבית אינה מאשרת חוזה בין שחקן לקבוצתו אם הוא מנוגד לחוקי העבודה

המגבלה האפקטיבית לגבי היא . הואיל וחוק שכר מינימום אינו חל על נערים( 90-מתחת ל שגילם)לשכר המינימום לנערים 

ראש לשועלים או זנב , דהן". חוקי הצבא שקובעים שכר מקסימום וניתן לשלם לחיילים שכר שנופל משכר המינימום

 .92, לעיל 02. ש.ה, אי השוויון בליגת העל בכדורגל: לאריות
125

 .לעיל 21. ש.ה, תקנון ההתאחדותוזאת על אף ההתקשרות הכפויה כחברים באגודות מתוקף  
126

וניטרלה מתוקף זה את יעילותה של מערכת יחסי העבודה , מדינתי-הגלובליזציה השתיתה את חלוקת העבודה על בסיס על" 

תבנית עיצובה בעידן : הניהולית של המעביד( הפררוגטיבה)היתר -זכות", ישראל-רות בן". הקיבוצית הבנויה על בסיס מדינתי

מספר השחקנים , למרות זאת(. של המעביד היתר-זכות :להלן( )7007) 200, 202 ,ה"כ עיוני משפט, "תעשייתי -הבתר 

 במספר שתדון, מקצועית ועדה מקימה הליגה מנהלת", יניב טוכמן: והנושא עלה שוב לכותרות לאחרונה 2-בליגת העל מוגבל ל

 (.90.97.92-אוחזר ב) sports.walla.co.il/item/2910338 (7092בנובמבר  76" )העל בליגת הזרים
127

מאוטנר : בתוך, "ואחתצדק חלוקתי בחלוקת העבודה במאה העשרים : העבודה-צדק חברתי בעידן בתר" ,ישראל -רות בן 

 .(7000, אביב הוצאת רמות-רסיטת תלאוניב :אביב-תל) 290, 201, צדק חלוקתי בישראל ,(עורך)מנחם 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4734999,00.html
https://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/20/2151.rtf
http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3630878,00.html
http://economy.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/Payroll/Pages/UpdatedMinWage.aspx
http://sports.walla.co.il/item/2910338
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הביטחון התעסוקתי , על אף שחלו התפתחויות משפטיות המגנות על העובד מפני ניצולו לרעה

וב העובדים ובית הדין לעבודה נדרש להגן על העובדים ולקבוע המעורער מאפיין את מצבם של ר

 .128הלכות חדשות

הבא לידי ביטוי בזכות , עקרון זה. עקרון השימועהתפתחות מרכזית בהגנה על זכות העובד היא 

כבר נאמר על זכות זו בבית . 129העבודה משפט של ומעקרונותיו הטבעי הצדק מכללינובע , הטיעון

מצוות , גרדא שיש לקיימו" ֶטֶקס"אין לראות בה , איננה מטבע לשון"...כי  ,הדין הארצי לעבודה

זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של שיטתנו המשפטית . כדי לצאת ידי חובה, אנשים מלומדה

תוך מתן תשומת לב מלאה , מושכלת ומבוררת, ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית

זוהי זכותו הראשונית של . לעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטהומשקל ראוי לעמדותיו ו

להציג את , העובד לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו או בעניינו ובהתאם ליתן תגובתו להן

ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע , האידך גיסא מנקודת ראותו

למנוע את  131אפשרותו היחידה כמעט, לפני מעשה פיטוריםזו זכות יסוד : כלומר, 130"בזכויותיו

  ".רוע הגזירה"

ו ובהגינות לב בתום להתנהג החובה הכללית, בו מופעל כוחו של המעביד לפטר העובד, בשלב זה

מעביד מחייבים את העובד לנהוג בדרך -עובדיחסי ": מתגברת ובלשון הפסיקה ביחסי עבודה

 רווחתמחובת הדאגה  בדרך העולה -ואת המעביד , ידוהמתיישבת עם האמון המתחייב מתפק

" קיום בתום לב" שני אלה הם אף מעבר לחובת ."(fairness)"וחובת ההגינות "( fursorge)"העובד 

זכות היתר להעסיק או לפטר היא , אמנם. 132"3014-ג"תשל, (חלק כללי)לחוק החוזים  40שמסעיף 

כי : "...(כתוארה דאז)אך ככל זכות היא אינה מוחלטת וכדברי השופטת נילי ארד , של המעסיק

ובהן זכותו , עומדות זכויותיו של העובד במקום העבודה, אל מול הפררוגטיבה הניהולית האמורה

המועבר מהכא להתם ואל מחוץ , מט-שחשלא להיות בבחינת פיון על לוח , היסודית כאדם וכעובד

 .133"ינתן לו הזדמנות להשמיע טענותיומבלי שת, ללוח

לעובדי במגזר הציבורי בלבד עד אשר נקבעה ההלכה  ה נתוןהי השימוע עקרון, במשך שנים

ת אף אם מדובר קיימת חובה לקיים שימוע לעובד לפני פיטוריו וזאלפיה , 134פרשת גוטרמןב

בית הדין הארצי חזר על . המכללה האקדמית עמק יזרעאל: במקרה זהבמוסד אקדמי פרטי ו

                                                           
128

 .222 ,לעיל 976ש "ה ,"המעבידשל  היתר-זכות", ישראל-בן 
129

 29, 796 כתב העת לעבודה ולניהול משאבי אנוש: נטו פלוס, "זכות השימוע", רביד וסיוון סבן-שלומית יניסקי 

(7001.)  
130

 .909( 9)כ, אפריים גרינברג' מ נ"ם בע"שקמח 2-9001( ארצי)דיון  
131

 .'השבתה וכד, עיצומים :כמו "קיבוציות"אם לא מתייחסים לאפשרויות  
132

 .6' פס, 021( 9)יד , עירית נתניה' גיל ורדי נמב 2-201( ארצי)ב "ת 
133

, פורסם בנבו)לפסק דינה  09' פס, ר שמואל פרידלנד"ד' שירותי בריאות כללית נ 9092107( ארצי)ע "ע 

( אסי)הפועל רמת גן ' דן רומן נ 20202-09-90( א"ת)סעש : ראה למשל, לשאלת הפיטורים המוצדקים. (70.02.7002

מדובר "...כי ,  שם נאמר בהתייחס להתארגנות עובדים, (07.00.7090, פורסם בנבו) מ"בע( 4101)גבעתיים החדשה 

נקבעה ההגנה המתחייבת על זכויות , יוצא ממנהשהיא זכותם של העובדים להתארגנות בארגון עובדים וכפועל  בזכות חוקתית

כי  , אף כי במקרה זה נקבע, השופטת דגית ויסמןלפסק דינה של השופטת  90' פס, "העובדים במישור הקיבוצי ובמישור האישי

 לא נעשו על מנת לפגוע בהתארגנות, זימונו לוועדת משמעת ושחרורו מהקבוצה, בסגל השחקנים"...אי הכללתו של השחקן 

, "בתגובה להתנהגותו של השחקן במסגרת הקבוצה, אלא משיקולים מקצועיים ועניינים, השחקנים והשחקניות בענף הכדורגל

 .דינה' לפס 22' פס
134

 (.פרשת גוטרמן: להלן) 000( 7002)לח , המכללה האקדמית עמק יזרעאל' ר יוסי גוטרמן נ"ד 9072109( ארצי)ע "ע 
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כלפי , זכות הטיעון עומדת לעובד במלוא הדרה": כי, שם נאמר מפורשות 135עניין מלכההלכה זו ב

-בה במידה שעומדת היא לו כלפי המעסיק הציבורי וכלפי המעסיק הדו, המעסיק הפרטי

כמוצא האחרון של , זכות יסודית ביחסי העבודההפך להשימוע , אם לסכם עקרון זה .136"מהותי

סביר לעובד להתכונן  וזמן 137הודעה על שימוע מחייבת הודעה מוקדמת. העובד לפני פיטוריו

  .139המכבדת את כבוד האדם, התייחסות רציניתו פתיחות מצד המעסיק, 138לשימוע

שחקני הכדורגל מתקשרים , מלבד חריגים. שחקני הכדורגל שונים במידת מה מהעובד הרגיל

עם אופציה " עונת כדורגל אחת"שלוש ולעתים אף ל-בחוזים לתקופות קצרות של שנתיים

התקשרות שאלת : עולות שתי סוגיות, מכאן. להארכה בהתאם להצלחתו של השחקן בקבוצה

האם מדובר בשנה קלנדרית או שמא : ל שחקן הכדורגלש תקופת ההעסקהו לתקופה קצובה

 ?140הנערכת בדרך כלל מסוף אוגוסט ועד אמצע מאי, בעונת המשחקים בלבד

בהם  ,כי ישנם מקרים, נקבע. תקופה קצובהל שאלת ההעסקה לעמד בית הדין ע פרשת גוטרמןב

כך במקרה בו הייתה . כן אף לא תידרש-לא יהא בזכות הטיעון להגשים את ייעודה ועל"... 

לביצוע עבודה מוגדרת ומסוימת לתקופה קצובה , מלכתחילה, ההתקשרות בין המעביד ועובדו

כאשר ברור וידוע לשניהם , כגון קבלן המעסיק מהנדס בחוזה לזמן קצוב בפרויקט בנייה, בלבד

לא יהא בזכות , או אז. ולאחריו נפרדות דרכיהם, וסיומה באותו פרויקט עצמושתחילת העבודה 

, הטיעון כדי לשנות מן העובדה שעם סיום הפרויקט באה לסיומה מאליה ההתקשרות בין השניים

כתואמת את החוזה הסטנדרטי של דוגמה זו נראית . 141"ואין עוד סיכוי לחידושה או להמשכה

 ?"מעת לעת"זו מוארכת ולתקופה קצובה בחוזה המתקשר , גלןבאשר לכדורמה ך א, הכדורגלן

, העשויה פלחים פלחים, לא כן הוא עת המדובר בהתקשרות ארוכת טווח"כדברי בית הדין 

                                                           
135

 .(92.02.7002, פורסם בנבו) מ"שופרסל בע' נדני מלכה  092106( ארצי)ע "ע 
136

 200222110( ארצי) ע"עראה גם קביעתו של הנשיא אדלר ב (.כתוארה דאז)לפסק דינה של השופטת ארד  6' פס, שם 

לשאלת האפקטיביות של חיוב המעסיק . (71.97.7007, בנבו פורסם) לפסק דינו 99' פס, מ"בע ישראל סונול' נ הרמן יוסף

, ט משפטים ועסקים, "עקרון השימוע במבט אנליטי –לצאת ידי שימוע ", מיכל הורוביץ: ראה, יך שימועהפרטי בהל

 שמר רעות: ראה למשל, לביקורת על אימוץ השימוע המנהלי בכל מקום עבודה פרטי(. 7000ספטמבר ) 299-202, ח"התשס

 (.7097), 922 ג"י ומשפט חברה, עבודה ,"השימוע בהלכת םעיוני - םהפיטוריך בהלי העובד וכבוד פרוצדוראלי צדק", בגס
137

הודעה  יתןלחובה  קובע( חוק הודעה מוקדמת: להלן) 4110-א"תשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 

כאשר קיימת חובה לציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום , מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מצד המעסיק והמועסק כאחד בכתב

יום : עובד במשכורת. החוק מפרט את ימי הזכאות לעובדים השונים(. 7סעיף )הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות 

בתוספת של יומיים וחצי , ימים 6בחצי השנה שלאחריהם , שונים לעבודתובששת החודשים הרא אחד בשל כל חודש עבודה

יום אחד בשל עובד בשכר במשך השנה הראשונה זכאי ל, לעומת זאת(. 2סעיף )ומעל שנה חודש ימים  בשל כל חודש עבודה

, בשנתו השלישית ,בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה ימים בתוספת של יום אחד 90בשנה השנייה , כל חודש עבודה

אם קיים (. 0סעיף )יום  20 -בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה ובשנה הרביעית ומעלה, ימים 79

 (.97סעיף )אך לא להפחית מכך , ניתן להעניק יותר מהחובה בחוק, הסכם עבודה
138

כי , כפי שהם מצוטטים שם, ביחס למשפט המינהלי כי ניתן להסיק מדברי השופט יצחק זמיר, טוענות סבןרביד ו-יניסקי 

". בעניינו השימוע הליך לקראת להתכונן כדי לעובד סביר זמן ליתן יש עובד לפטר ההחלטה חשיבות בשל"... במשפט הפרטי

 .לעיל 971. ש.ה, "זכות השימוע" ,סבןרביד ו-יניסקי
139

פיטורים מעין אלה ... ואינם סיום מכובד של יחסי העבודהפיטורים בטלפון אינם פיטורים הוגנים : "כי, כך למשל נקבע 

שהרי חוק יסוד האדם וחירותו בא להגן , פגיעה בכבוד היא גם פגיעה חוקתית. פוגעים בכבודו של התובע הן כעובד והן כאדם

 מתכת צבר ברזל הספקה ושיווק' משה שמיר נ - 90060100( יפו-אביב-תל)ב "ע. "לצד ההגנה על הקניין, על הכבוד

 ראה, כדין שימוע עריכת אי בגין לסעדים .יצחק לובוצקיהשופט לפסק דינו של  79' פס, 0102 ,(7)7002עב -תק, מ"בע

 .792-797, לעיל 926. ש.ה, "השימוע בהלכת םעיוני - םהפיטוריך בהלי העובד וכבוד פרוצדוראלי צדק", בגס שמר :למשל
140

( 0210217092) הלאומית וליגת העל ליגה 4101602עונת  -סדר משחקים : לדוגמה 

football.org.il/Archive/Articles/Pages/article_july5_leauge.aspx (92.97.92-אוחזר ב .)זאת בלי לכלול חריגים ,

השתתפות באימוני טרום עונה ואימונים לאחר תום עונת המשחקים , ך בשלהי מאישנער, כמו משחקי גמר גביע המדינה

 .הסדירה
141

 (.כתוארה דאז)לפסק דינה של השופטת ארד  92' פס, לעיל 920. ש.ה, גוטרמן פרשת 

http://football.org.il/Archive/Articles/Pages/article_july5_leauge.aspx
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אולם המסגרת בה היא מתקיימת מחזיקה , פי חוזה לתקופה קצובה-כשהעסקת העובד נעשית על

. לקביעּות ובין להארכת החוזה מעת לעתבין , אפשרות ליצירת קשר מתמשך, טיבה מעצם, בתוכה

חייב המעסיק במתן הודעה מראש לעובד על , גם אם לעובד אין זכות קנויה למשרה, במקרה כזה

; לפרט את הטעמים העומדים ביסוד אותה כוונה; כוונתו שלא להאריך עוד את ההתקשרות עמו

נסות ולהעביר את רוע לאפשר לעובד להביא בפניו את תגובתו וליתן לו הזדמנות הולמת ל

 . שניתן להם" הכינוי"ולא את  יש לבחון את מהות היחסים: כלומר. 142"הגזרה

שעולה בד בבד , סוגיה זו מתכתבת ישירות עם סוגיה אחרת, של הכדורגלן תקופת ההעסקהלעניין 

מציג  1921143 –ג "תשכ, יצויי פיטוריםחוק פל 3סעיף  .םפיצויי פיטוריעם סוגית השימוע והיא 

נו שחקן נולעניי)כי מי שעבד , מבהיר( א)3סעיף . את המסגרת הכללית לזכאות לפיצויי פיטורים

זכאי לקבל , טרושנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופ, (כדורגל

שעבד שתי עונות בשתי , אלא שעובד עונתי, לא זאת בלבד. מהמעסיק המפטר פיצויי פיטורים

בהם , עונה מוגדרת כשלושה חודשים רצופים בשנה. אף הוא זכאי לפיצויי פיטורים, תשנים רצופו

כאשר מדובר , כי אף אם עונת המשחקים קצרה משנה אחת, מכאן ברור. יום 15עבד לפחות 

התייחסות ישירה . זה יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, העובד שתי עונות רצופות ומפוטרבשחקן 

אם  אף ציפות בעבודהריראו , שנתיים רצופותשלעניין  ,שם נקבע( 0)0לעניין זה קיימת בסעיף 

חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת " חלה בה הפסקה מחמת

חודשים וביתר  1עבדו מדי שנה במשך כי התובעים , נקבע עניין ינאי כהןב, כך למשל ."המעסיק

עבדו  אלו". עובדים עונתיים"נקבע מעמדם כשל , בשל עובדה זו .הזמן לא עבדו ולא קיבלו שכר

כעובדים עונתיים במשך יותר משנתיים כל אחד ולכן זכאים הם לפיצויי פיטורים בהתאם לחלק 

  .144בו עבדו בכל שנה, היחסי

אך , יביאו לפיצויי פיטורים( או שנתיים אצל עובד עונתי)כי פיטורים לאחר שנה , אם כן, ברור

, הקצרה משנה)תום עונה כדורגל רבים נאלצים לכתת רגליהם בין קבוצות שונות בכל  שחקני

 חוק פיצויי פיטוריםל 0סעיף ? פיטוריםהאם אינם זכאים לפיצויי  .עם סיום חוזיהם (כאמור

כמתפטר אם ייחשב המועסק . פיטורים: משמעו, כי חוזה העסקה לתקופה קצובה שנגמר, קובע

ההגנה על העובד מתרחבת עוד יותר בסעיף . 145חוזה והעובד מסרב לחדשומציע המעסיק חידוש 

שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך "...או נסיבות " הרעה מוחשית בתנאי העבודה"כאשר , (א)33

, אלא שעובד עונתי המתפטר, לא זאת בלבד. יהפכו התפטרות לעניין חוק זה לפיטורים" בעבודתו

לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות , ופה באותו מקום עבודהרצכיוון שלא הובטחה לו עבודה 

  .146יראה כמי שפוטר, באותו המקום
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 .שם 
143

 .חוק פיצויי פיטורים: להלן 
144

 .לפסק דינה של השופטת צדיק 29-61' פס, לעיל 20. ש.ה, ינאי כהן עניין 
145

זולת , רואים אותו לענין חוק זה כאילו פוטר, והגיעה התקופה לקצההיה עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה (  א. )1" 

 ".לענין חוק זה כאילו התפטר, רואים אותו –סירב העובד לחדש את החוזה ; אם הציע לו המעסיק לחדש את החוזה

ייתכן וניתן לראות (. ב)1, שם. שים לפי תום מועד תקופת החוזהכי הצעת המעסיק צריכה להיות שלושה חד, חשוב לציין

בניגוד , את החוק על ידי הצעת חוזה באופן לא נוח למועסק" לעקוף"בסעיף זה ניסיון התמודדות של המחוקק עם ניסיונות 

 .( ש.א)שבדיני החוזים הכלליים , לחובת תום הלב
146

 (.ב)99, שם 
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. "י פיטורים אינם פוגעים בזכויותאימת: "שכותרתו, 4ניתן לראות בסעיף  הגנה נוספת על העובד

מתוך כוונה  וכאילו נעש םיראו אות, כי פיטורים סמוך לסוף שנת עבודה ראשונה, חזקה, לפיו

כי , הרחיב הנשיא אדלר הגנה זו בקובעו, עניין שלמה אילוזב .להימנע מחובת תשלום פיצויים

שבמקרה בו המעסיק מציע לעובד להמשיך בעבודתו ימים ספורים בלבד לפני סיום , יתכן"

והעובד מסרב להצעה כיוון שבדלית ברירה התחייב כבר לעבוד , העסקתו בהסכם לתקופה קצובה

 .147"בנסיבות העניין, ימצא בית הדין את העובד זכאי לפיצויי פיטורים, ום עבודה אחרבמק

מקבוצה אחת " מושאלים"שחלקם , שוני נוסף בין שחקני כדורגל למועסקים אחרים קיים בכך

בין חודשים תקופת הזמן יכולה לנוע . הכדורגל לתקופות זמן שונותלקבוצה אחר במהלך עונת 

לעניין פיצויי " רצף עבודה"מתנתק אותו " השאלה"האם בזמן אותה . 148שלמותספורים לעונות 

אם חלה בה הפסקה  אף ציפות בעבודהרכי יראו , קובע חוק פיצויי פיטוריםל( 0)0סעיף ? פיטורים

הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה "... מחמת

-באר בית הדין האזורי לעבודהבעניין שנדון ב? "הפסקה ארעית"אותה  מהי". על שישה חודשים

במקרה . לעניין רציפות הקשר בין העובד למעבידשל שחקן כדורגל " השאלתו"נידונה שאלת  שבע

בתקופת . "העברה"לבין " השאלה"יש להבחין בין , הופמן -יהודית גלטנר קבעה השופטת , זה

חוזר " השאלה"ובתום תקופת ה" מושאל"בהתאחדות לכדורגל כהשחקן נרשם " השאלה"

ת רשום בקבוצה אחת וחדל השחקן להי, "העברה"במקרה , לעומת זאת. אוטומטית לקבוצתו

מדובר "...לדברי השופטת . אינה מנתקת יחסי עובד ומעביד" השאלה". 149ועובר לקבוצה אחרת

אף אם של יחסי עובד ומעביד שאינו מפסיק את רציפות תקופת העבודה בנתבעת " ניתוק ארעי"ב

חודשים ואף אם בתקופה זו השחקן המושאל אינו נשמע למרות הנתבעת כמעבידה  1עלתה על 

אין בהשאלה כדי להפוך את העובד המושאל לעובד של המקום בו ". ואינו מקבל תמורה כלשהי

. 150"במקרה זה נבחנת שאלת זהות המעביד על פי אמות מידה מקובלות. בודהמבצע את הע

 ,מעביד-מבחני עובדאת ואף  חוק פיצויי פיטוריםב( 0)0תואמת את ההחרגה בסעיף קביעה זו 

  .שצוינו לעיל ,"מיהו המעסיק"שאלת לעניין עניין  ,המקובלים בפסיקה

, כעובדים שאינם עונתיים, כי אף אם היו רואים בתובעים באותה המקרה, נקבע עניין ינאי כהןב

-הייתה משום הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ,שנעשתה כל שמונה חודשים ,ההפסקה

כי כל שמונה  ,לצדדים היו ברור, תחילת העסקת התובעים נשארה קבועה בכל התקופה. מעביד

חודשים ימתינו לקראת פתיחת העונה החדשה וחידוש  חודשים ההעסקה תופסק ובמשך ארבעה
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 לפסק דינו של הנשיא אדלר 6' פס, גופניתהפועל באר שבע התאגדות לתרבות ' שלמה אילוז נ 970106( ארצי)ע "ע 

 כדורגל כשחקן אילוז עבד בהן רבות שנים לאחרבאותו מקרה (. עניין שלמה אילוז: להלן) (02.97.7006, פורסם בנבו)

 לו הוצעה במקביל אך, "הרכב שחקן"כ עוד לשמש יוכל לא כי, הקבוצה נציגי לו הודיעו, שבע-באר הפועל בשורות מקצועי

 בית. 9.0.9116-ב החלה כמאמן והעסקתו 29.2.9116-ב הסתיימה כשחקן אילוז של העסקתו. בקבוצה המאמן עוזר משרת

לפסק  7' פס, שם. ההעסקה תקופות שתי בין חודשים משלושה למעלה בן נתק חל לא: הסתיימה לא ההעסקה כי, קבע הדין

 .דינו של הנשיא אלדר
148

, או במקרים של שחקנים, בקבוצות אחרות" ישתפשפו"נהוג בעיקר בקרב שחקנים צעירים שקבוצת הכדורגל רוצה ש 

 .(ש.א)מהחוזה עימם " להיפטר"אך לא יכול , שמועדון הכדורגל אינו מעוניין בשירותם
149

, פורסם בנבו) הופמן -גלטנר השופטת של  לפסק דינה 22' פס, הפועל באר שבע' אפרים דוידי נ 7671109( ש"ב)ב "ע 

 (.עניין אפרים דוידי: להלן) (00.09.7006
150

 בתקופה השנייהכי , בעניין זה נקבע .(.ש.א. במקור םאינ יםהדגש) הופמן –השופטת גלטנר לפסק דינה של  29' פס, שם 

 בנתבעת לשחק ושב חולון לצפרירים נמכר שלו השחקן וכרטיס התובע הועבר בה תקופה 2016117 ליום עד 910119-מ החל"

 אין. הצדדים בין ומעביד עובד יחסי נותקו זו בתקופה - הנתבעת ידי על שלו השחקן כרטיס לרכישת ובכפוף בהסכמתה רק

. במקור יםהדגש) שם. "(הנתבעת) האם בקבוצת תנאי ללא לשחק השחקן שב בו בתקופה מדובר ואין ארעי בניתוק מדובר

 .(.ש.א
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כי לא היה רצון לניתוק היחסים אלא להפסקה ארעית ולפיכך , כל אלו מצביעים על כך. ההעסקה

 .151הזכאות לפיצויי פיטורים נשמרת

 ל 30סעיף ? כיצד אלו יחושבו. זכאי לפיצויי פיטורים, העומד בתנאים שאוזכרו, ןהכדורגל, אם כן

 שעיקר עובד ,"עובד במשכורת"שכר חודש אחד לכל שנת עבודה עבור קובע  פיצויי פיטוריםחוק 

ל שנת כשכר שבועיים לו יותר ארוכה תקופה של או חודש של בסיס על משתלם, עבודתו גמול

כי שכר העבודה , עוד אציין". עובד במשכורת"שהוא עובד שאינו , "עובד שכר"עבודה עבור 

שר העבודה . שמקבל העובד, ין הפיצויים אינו כולל את כלל התשלומיםשיילקח בחשבון לעני

רכיבי השכר שנכללים בחישוב  .לחוק 34מספר רכיבי שכר מתוקף סמכותו בסעיף החריג בתקנות 

תוספת מחלקתית או , תוספת משפחה, תוספת יוקר המחיה, תוספת ותק, שכר יסוד: הם

חלק של שנה שלאחר שנת עבודה "כי , פיטורים חוק פיצוייל 30עוד נקבע בסעיף . 152מקצועית

חלק של שנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים  –ולגבי עובד עונתי , מזכה את העובד בפיצויים יחסיים

שלא השלים אף לא שנת עבודה , באשר לכדורגלן ".אף אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה

 תקנות פיצויי פיטוריםל 1תקנה . וריםגם הוא זכאי לפיצויי פיט, אחת ועבד במשרה לא מלאה

מתייחסת לחלקיות עבודה ולפיה החישוב יעשה לפי השכר ערב הפיטורים באופן יחסי למידת 

 .החלקיות בעבודה

כי  ,נקבע אטקה ע"עב. המשתלמות לשחקנים רבים "הפרמיות"נקודה חשובה נוספת היא 

ברכיבי השכר לחישוב פרמיות המושלמות לעובדי מפעל כתגמול על תוצאות כלליות לא תיחשבנה 

מוטל על , מהשכר הרגילאינו אלא חלק " תוספת"שאותו תשלום , פיצויי פיטורים וכי נטל השכנוע

אפרים עניין ב, כך למשל". הפרמיות"בפסיקה התקבלו החלטות סותרות בנוגע למעמד  .153העובד

נקודות ללא תנאי ועוד  35כי בכל מקרה יקבל פרמיה בגין , כי סוכם עם השחקן, נקבע דוידי

עבודתו "אך למעשה היה חלק מ, "פרמיה"כי התשלום כונה , הופמן-הוסיפה השופטת גלטנר

עבודתו "להבדיל מהשתתפותו במשחקי גביע או אליפויות שונות שאין לראותן כ"..., "הרגילה

שהוא נכלל , שאינו גבוה ביחס למעמדו וויתקו ומכאן, נכבד משכרומדובר בחלק ". "הרגילה

הכדורגלן שלמה אילוז נגד קבוצת הפועל באר  שקיים, בהליך נוסף .154בחישוב לפיצויי הפיטורים
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גם דבריה של השופטת שרה שדיאור וראה . לפסק דינה של השופטת צדיק 22-27' פס, לעיל 20. ש.ה, ינאי כהן עניין 

: להלן)לפסק דינה  97' פס, 220( 02) 99פדאור ' מועדון הכדורגל הפועל ירושלים ואח' נ' שוויג ואח 2966-02א "בתע

 לתקופה בחוזה העסקתם לאור מעבודתם שפוטרו כמי התובעים את לראות אין כי, הנתבעים טענת": לדידה, (עניין שוויג

 רובין סמוא ש"ע באופקים תרבות מרכז. נ כהן ינאי 1200100( תא)בעב והוכרע נידון זה עניין. להידחות דינה קצובה

 עונת בתום הקיץ פגרת ולאור התפקיד מהות נוכח הכדורגל בענף וכמקובל( כהן ינאי עניין: להלן( )בנבו פורסם) מ"בע

  ."ונשנית החוזרת המשחקים
152

: להלן) 0922-ד"תשכ, (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)תקנות פיצויי פיטורים ל 9תקנה  

 (.תקנות פיצויי פיטורים
153

, פורסם בנבו)לפסק דינו של השופט שמואל צור  0' פס ,דוד רטר' מ נ"אטקה בע 200272110( ארצי)ע "ע 

( 9)כא , מ"מפעלי מאיר בע' סלים בלבול נמט 2-9091( ארצי: )ראה גם, על נטל הראיה(. ע אטקה"ע: להלן) (70.00.7007

המשכורת "הינו חלק מ" תוספת"הרי דין הוא כי הטוען שתשלום המכונה " :לפסק דינו של הנשיא גולדברג 99' פס, 021

  ..."עליו נטל הראיה -" היסודית
154

בית הדין הארצי לעבודה אישר . הופמן-לפסק דינה של השופטת גלטנר 22-20' פס ,לעיל 901. ש.ה, יאפרים דויד עניין 

 השאר בין, פיטורים פיצויי לחישוב למערער שנקבע" הקובע הסכום"מ להפחית אין: "השופט יגאל פליטמןכדברי , קביעה זו

 902106( ארצי)ע "ע ."ליגה נקודות 00 צברה שקבוצתו לאחר כלפיו מותנית בלתי לתוספת הפכה הפרמיה שתוספת, מהטעם

: להלן) (72.09.7000, פורסם בנבו)לפסק דינו של השופט השופט יגאל פליטמן  0' פס ,הפועל באר שבע' אפרים דוידי נ

 (.ע אפרים דוידי"ע
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י לנקודות ליגה רק אילוז היה זכא, עניין אפרים דוידיכי בניגוד ל, קבע השופט שמואל צור, 155שבע

כי , לא הוכח, במקרה זה. בהם נצברו הנקודות, על ידי הקבוצה ואם שותף במשחקים אם נצברו

כלומר כזו , "אמיתית תוספת"כאשר מדובר ב, בסופו של דבר .156אכן היה זכאי לנקודות כאמור

זו לא , בצבירות נקודות ליגה או זכייה בגביעים, בדרך כלל, התלויה בתנאי או במצב ובענייננו

 .157לפיצויי הפיטוריםלק מהשכר המחושב תילקח בחשבון כח

לקרן פנסיה או לקרן כיוצא , לקופת תגמוליםכי תשלומים , קובע מפורשות חוק פיצויי פיטורים

או , חל על הצדדיםה, הקיבוציאלא אם נקבע כך בהסכם , לא יבואו במקום פיצויי פיטורים, באלה

הקשורה לפיצויי הפיטורים היא  ,נוספתסוגיה עניין זה מתקשר ל. 158אם אושר על ידי שר העבודה

שכר : כלומר, אוסר שכר כולל חוק הגנת השכרל 0 עיףס. "סעיף גדרון"שאלת השכר הכולל ו

תמורת חופשה או , דמי חופשה, שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועיתהטומן בחובו 

והקבוצות מחויבים שחקני הכדורגל , 159עניין מכנסכפי שצוין ב, למרות זאת. פדיון חופשה

קובע  160תקנון בקרת תקציביםא ל4סעיף  .התקשר על פי המסגרת המוכתבת על ידי ההתאחדותל

וכי ההסכם יערך על פי הנוסח הקבוע בנספח  חובת התקשרות לשחקן בגיר על פי האמור בתקנון

טופס הסכם ל 0סעיף . 161"טופס הסכם שחקנים"והוא אף מכונה ( עבור שחקן ישראלי)' א

חוק ל המעלות קשיים ביחס ,וכולל מספר חובות "סותרות מתביעות הגנה" מכונה 162השחקנים

  .הגנת השכר

, העלות הכוללת הסופית והבלעדית"כי התמורה שסוכמה היא , הצדדים מתחייבים, ראשית

. 163"שתהיה לקבוצה בכל הקשור להתקשרות בין הצדדים, לרבות תנאים סוציאליים נוספים

מציג את מה  ב0סעיף , שנית. כאמור, שהינו קוגנטי, מנוגדת לאיסור השכר הכוללקביעה זו 

חוזית את תנאי "...צדדים ליחסי עבודה לקבוע סעיף המאפשר ל, "סעיף גדרון" ספרותשמכונה ב

וכן לסכם על תשלום שכר לפי הוראות  מעל הקבוע בחוק או בהסכם קיבוצי השכר והעבודה

 . 164"בע שמערער הוא עובדההסכם הקיבוצי במקרה שייק

, כי גדרון היה מועסק ,נקבעהשכר שנקבע היה גבוה משכר המינימום וכאשר  מקרה גדרוןב

חישוב הפיצויים נעשה לפי שכר מינימום ולא לפי השכר הגבוה , מעביד-חלו יחסי עובד: כלומר
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: להלן( )02.00.7001, פורסם בנבו) הפועל באר שבע התאגדות לתרבות גופנית' שלמה אילוז נ 629102( ארצי)ע "ע 

 .(שלמה אילוז השניעניין 
156

 .לפסק דינו של השופט צור 72' פס, שם 
157

 .220( 9)יג , ים-עירית בת' רות גולדברג נמב 2-001( ארצי)ב "ת 
158

, שם)פיטורים ללא פיצויים יכולים להתקבל במקרה של הסכם קיבוצי שחל על הצדדים . 90סעיף , חוק פיצויי פיטורים 

 (.92 סעיף, שם)שהעניין מוצדק , לעבודה האזורי הדין ביתוכן במקרה של פיטורים מכוח פסק דין בהן פסק ( 96 סעיף

תבוא , זכאות לגימלת פרישה לעובד או לשאירו לפי חיקוק עקב פרישת העובד מהעבודה או מסיבה אחרת, לעומת זאת

 .92סעיף , שם. להחלפת פיצויי הפיטורים בגימלה
159
 .לעיל 21 .ש.ה, חדותתקנון ההתא 
160

 ( 7090התקנון מעודכן לחודש ינואר ) תקנון בקרת תקציבים 
football.org.il/Game%20Rules/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7

%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D.p
df (92.97.92-אוחזר ב.) 
161

 (.טופס הסכם שחקנים: להלן( )9)א2סעיף , שם 
162

-אוחזר ב) football.org.il/Docs/o48qy62xf7.pdf( 900692מספר ) 6024101טופס הסכם שחקנים לעונת  

92.97.92.) 
163

 .א1סעיף , שם. אף כי קיימת אפשרות לסיכום אחר בהסכם קיבוצי מיוחד 
164

: להלן. (כתוארו דאז)לפסק דינו של השופט אדלר  1' פס, מדינת ישראל' ר בנימין גדרון נ"דמו 2-9701( ארצי)ע "דב 

 .או סעיף גדרון גדרון מקרה

http://football.org.il/Game%20Rules/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf
http://football.org.il/Game%20Rules/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf
http://football.org.il/Game%20Rules/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf
http://football.org.il/Docs/o48qy62xf7.pdf
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אינו יכול לדרוש מערער ה" או כדברי בית הדין ,"ליהנות משני העולמות"בבחינת מניעה מהעובד 

 .165"וגם לטעון כי סעיף אחר של אותו חוזה אינו חל, 3/נ, י לפי חוזה אישי"ל 30,555שכר של 

כי אם ייקבע על ידי בית הדין , הצדדים מסכימים מראש טופס הסכם השחקניםל ב0סעיף ב

פיצויי  כולל, אזי השכר הקובע לחישוב הזכויות כעובד כי מגיעות לשחקן זכויות נוספות, לעבודה

הוא , הקושי בסעיף זה .במועד סיום יחסי העבודה בין הצדדיםיהא שכר המינימום  ,הפיטורים

. כי שחקן הכדורגל הוא עצמאי ולא שכיר של הקבוצה, שקשה למצוא מקרים בהם יקבע בית הדין

אלא אף שהשחקן מסכים לקיזוז תשלומים עודפים אם מתממש התרחיש בסעיף , לא זאת בלבד

אף אם סווג באופן , כי לא ישללו מהעובד זכויות, בית הדין הארצי לעבודה קבע,  (ג0סעיף  לפי)ב 0

על סמך השכר החלופי כפי שייקבע על ידי "...וזכויותיו הכספיות יבוססו , "עצמאי"שגוי כ

מבלי שניתן יהא לקזז ממנו סכום כלשהו כתוצאה מהפער בין התמורה  וזאת -הערכאה הדיונית 

, סייג לכלל זה יתאפשר רק במקרים חריגים .לבין השכר החלופי כפי שנקבע עבורו" קבלנית"ה

בכך מכרסם בית הדין  .166"של המועסק חוסר תום לב קיצוני בהם ישתכנע בית הדין בדבר

בו נכפה על , הזכות הבלעדית להתחשבנות בדיעבד בניגוד למצבומעניק לעובד את " סעיף גדרון"ב

  .167העובד לעבוד כעצמאי

כי שכרו של השחקן יהיה , מציין מפורשות טופס הסכם השחקניםלה 0כי סעיף , אוסיף, לבסוף

אלא שהסעיף , כולל פיצויי פיטורים ולא זאת בלבד, 1מצורפת בסעיף הכל מה שפורט בטבלה 

 01בהתאם לסעיף  או מי שהוסמך על ידו 168שר התמ״תמאפשר לקבוצה לפנות לקבלת אישור 

להחריג את נושא הכללת  מאפשר אמנם, 0533שתוקן בשנת , 01סעיף . וק פיצויי פיטוריםחל

כי , ה נאמר0בסעיף אך  ,יקים למועסקיהם באישור שר העבודהפיצויים בהסכמים בין מעס

א ידוע על ל, כמו כן. החוק לא מציג ברירה כזו...". לפנות, אך לא חייבת, תהיה רשאית"הקבוצה 

בסוגיית הפיצוי שיתקבל  ,מקריםמספר בתי הדין דנו ב .169בונענו בחיו קבוצות שפנו לשר כאמור

 .170אך לא נקבעה הלכה, ובשאלת האישור הנדרש משר הכלכלה והתעשייה בהסכם ההעסקה
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 .שם 
166

 מוטולה-לפסק דינה של השופטת סיגל דוידוב 69' פס, מ"מרקם סוכנות לביטוח בע' רפי רופא נ 990190( ארצי)ע "ע 

 .(.ש.א)הדגשים במקור (. עניין רופא: להלן) (77.97.7099, פורסם בנבו)
167

בעת שחתמה על , כי היה ידוע לקבוצת הפועל באר שבע מלכתחילה, נקבע ,לעיל 920. ש.ה, אפרים דוידי ע"כך למשל בע 

לפסק דינו של השופט השופט יגאל  0' פס". סעיף גדרון"כי הינו במעמד של עובד אצלה ולכן לא יתקבל , החוזה עם המערער

 .פליטמן
168

 .(.ש.א)שר הכלכלה והתעשייה  -היום 
169

ת לא נוטה "משרד התמ, ל אף שמרבית הקבוצות פונות בבקשה לקבלת אישור חריגכי ע, עולה" גלובס"מבדיקה שערך " 

בנימוק שהשכר הגבוה , ורק חוזים בהם השחקן משתכר בלמעלה ממיליון שקלים בעונה מקבלים אישור, לאשר בקשות כאלה

( 1709919920" )מגיעים לך פיצויי פיטורים? סיימת חוזה", דור בלוך ."מהווה תחליף לזכויות הסוציאליות

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000612673 (92.97.92-אוחזר ב). 
170

בית הדין האזורי לעבודה לא קיבל , 272( 07) 97פדאור ( 7002) בני יהודה תל אביב' מור גולן נ 99012-00א "בתע 

על אף האמור "... :לפסק דינו של השופט איל איטח 79' פס, (בטופס הסכם השחקנים דהיום א1סעיף )א90ההסכם בסעיף 

ביקורתו על התנהלות  ראה, וכן" לחוק פיצויי פיטורים 70להסכם ההעסקה לא הוצג אישור של השר לפי סעיף ' א 90בסעיף 

אך , ומעביד בין השחקן המקצוען לקבוצתו הוא בבחינת הברור מאליו קיומם של יחסי עובד: "ההתאחדות לכדורגל בהקשר זה

שחלקם גובש עוד טרם היה , עדין מתעוררים קשיים מקום בו מחילים את משפט העבודה על יחסי הצדדים המעוגנים בתקנונים

ת משההתאחדות היא זא. דומה כי זה מתפקידה של ההתאחדות לבצע את אותן התאמות. מקובל לראות את יחסי הצדדים כאמור

ראוי היה כי האמור בהסכמים אלה יהלום את הוראות משפט . את נוסח הסכם ההעסקה( במסגרת תקנוניה)' מכתיבה'זו ש

. לפסק דינו 20' פס". העבודה וחקיקת המגן וכי תצומצם אי הבהירות בזכויות וחובות הצדדים בכל הנוגע למשפט העבודה

שכר המינימום הנו סכום שנקבע על פי "...כי , קבעה השופטת שרה שדיאור ,לעיל 929. ש.ה ,שוויג ענייןב, לעומת זאת

התובעים . על כן לא ניתן לומר כי הסכם המפנה לחוק זה מעוול. הוראה סטטוטורית המתעדכן בילקוט פרסומים באופן רשמי

, להסכם הינו סעיף סביר' ב 90יף מצאנו כי סע"כי , ועוד הוסיפה" נחקרו ואישרו כי חתמו על ההסכמים מרצונם החופשי

המתייחס להוראות חוק ואשר קיבל את אישור הגוף שלו שיקול הדעת המקצועי דהיינו ההתאחדות , העומד בדרישת המידתיות

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000612673
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מורכב  נושא הביטוח הפנסיוני הוא נושא. הפנסיהנושא היא , אליה אתייחס, סוגיה אחרונה

נכים , רמת חיים סבירה לגימלאים אשר תבטיח, מערכת סוציאליתאך עיקרו יצירת  ,וסבוך

 הרחבה צופורסם  0551בשנת . של שחקן הכדורגל 171הפנסיוני אתייחס לחיסכון, לענייננו .ושארים

אשר הרחיב את , 1911172-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק חובה לפי לפנסיה( משולב נוסח)

כי , הצו קבע. למעט חריגים, שחל באותה תקופה לכלל העובדים במשק, הוראות ההסכם הקיבוצי

אלא אם יש לו , וחר את הביטוח המקובל עליובש העובד הואתוך ש, כל עובד חייב בביטוח פנסיוני

  .173הסדר פנסיוני מיטיב

 בארץ הכדורגל כי לשחקני, על רצונו 0550-כתב עוד ב, לשעבר םארגון השחקני ר"יו, 174כהן אבי

 שיבטיח, מקיף קיבוצי הסכם להשגת שנערך באותם ימים, ועל משא ומתן מובטח עתיד יהיה

נושא הפנסיה  ,בעבר, למרות זאת. 175הפנסיוני הביטוח גם ובהן השחקנים עבור סוציאליות זכויות

כי , נמצא 0533במאמר שפורסם בשנת . אורח חייהם של הכדורגלניםכלא תואם את נתפס 

וכי הם פחות  176על פני חשיבה לטווח ארוך" העדפת העכשיו"ספורטאים מקצוענים נוטים ל

כי העדפה זו מושפעת , נראה עוד .מוכנים לדחות קבלת תשלום מאשר האוכלוסייה הכללית

נוטים לקחת סיכון , שמעצם טבעם, ניםשחק: רוצה לומר, מהאוריינטציה הספורטיבית שלהם

זוכים בפירות ההשקעה שלהם מהר למדי ויש , מצפים לתוצאות מיידיות" לנצח בכל מחיר"כדי 

שחקני הכדורגל לא ראו , בהתאם לכך .177להם זמן קצר יחסית ליהנות משיא הקריירה שלהם

 .חיסכון משמעותי שרבים מהם סיימו את הקריירה ללא, מה שהביא לכך, בפנסיה כאפיק משתלם

של שחקני שלוש הליגות  הפנסיה תנאי "המנור"עם חברת הביטוח  הבחוז נוגוע 0551-ב

 .צו הרחבה לפנסיה חובההוחל , כאמור, 0551ובשנת  178הראשונות

, כך לדוגמה. אינו מוחל צו הרחבה לפנסיה חובהנראה כי במקרים רבים , התקדמותעל אף ה

נוכו תשלומים לקרן הפנסיה של שחקני מועדון כדורגל כי אמנם , נקבע אשקלון. כ.עניין מב

כי הועברו התשלומים במלואם , כיוון שלא הובאו ראיות. אך אלו לא הועברו לידי הקרן, וןאשקל

ככל כי , נקבע, כטענת הכדורגלנים, כי לא הועברו כלל, אך איחור כטענת קבוצת הכדורגל ואף לא
                                                                                                                                                                      

לפסק  97' פס". בית הדין לא יתערב בתוכן החוזה וסעיף זה נוכח האמור לעיל. לכדורגל בישראל והרשות לבקרת תקציבים בה

  .דינה
171

למדריך הפנסיה של . חיסכון פנסיוני וחיסכון פרטי, ביטוח לאומי: חד משלושה מקורות עיקריים של החיסכון לגיל פרישהא 

 (.92.97.92-אוחזר ב) www.pensia.mof.gov.il: ראה, משרד האוצר
172

 .צו הרחבה לפנסיה חובה: להלן 
173

 לביטוח ההפרשות סך אשר, עובדים לארגון מעסיק בין או לעובדים מעסיק בין סכםהסדר מיטיב הוא ה .2סעיף , שם 

 לפחות הוא בו שנקבע ,(לפיצויים המעסיק והפרשות לתגמולים המעסיק הפרשות, לתגמולים העובד הפרשות) הפנסיוני

-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק לפי חובה לפנסיה( משולב נוסח) הרחבה צופורסם  7099-ב .העובד משכר 92.2%

-ל 7092-ב 92%-העלה את דרגת מקסימום הפרשות הגמל והפיצויים של מ אשר, (49.9.4100 ברשומות אושר) 0919

 (.7090בשנת  92.2%
174

הוא שיחק בקבוצת ליברפול בין . ששיחק כבלם והיה כדורגלן הישראלי הראשון ששיחק באנגליה, אבי כהן היה כדורגלן 

בו כיהן עד , ר ארגון השחקנים"נבחר לתפקיד יו 7002-ב. ואף זכה עימה בגביע אירופה לאלופות 9109עד  9121השנים 

-אוחזר ב) www.haaretz.co.il/sport/1.1237574( 71.97.7090" )7090-9126, אבי כהן" , עוזי דן. 7090מותו בשנת 

70.97.92.) 
175

אוחזר ) html-ticles/0,7340,Lxnet.ynet.co.il/ar.3110616,00( 90.01.02" )פנסיה לכל שחקן: המטרה", אבי כהן 

 (.70.97.92-ב
176

 .a high time preference" : "מה שמכונה 

Alex Krumer, Tal Shavit, Mosi Rosenboim, "Why do professional athletes have different time 
preferences than non-athletes?", Judgment and Decision Making, Vol. 6, No. 6, 542, 548 (August 

2011). 
177

 Ibid, 548-549. 
178

 (.70.97.92-אוחזר ב) sports.walla.co.il/item/1098511( 7002באפריל  71" )כדורגלן פנסיה לכל", לי בוץ 

http://www.pensia.mof.gov.il/
http://www.haaretz.co.il/sport/1.1237574
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3110616,00.html
http://sports.walla.co.il/item/1098511
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אין חולק כי המשיבים חייבים ":נקבע באופן ברורש, החשיבות היא בכך. יעשה כן, שלא הועברו

 .179"עליהם לעשות זאת לאלתר, בתשלומי הפנסיה במלואם וככל שלא העבירו את התשלומים

לא שילמו  אומיתיגה הלבל קבוצות ושמונה העל בליגת אחת קבוצהכי , התגלה שוב 0530ביוני 

 .ונותר בעייתי 181ונות הנושא עלה שוב לכותרותגם בשנים האחר. 180תשלומי פנסיה לשחקנים

שחקן מעמדו של דו של שחקן הכדורגל בישראל לבין שוואה בין מעמה: פרק רביעי
 הכדורגל באנגליה

ברק אף מכנה זאת . רבות נכתב על חדירת מסורת המשפט המקובל למשפט הישראלי

 .183בשורשים האנגליים גם הכדורגל הישראלי טמון. 182"אנגלפיקציה של המשפט הארצישראלי"כ

. 184באנגליה הכדורגל שחקןמעניין להשוות בין מעמדו של שחקן הכדורגל בישראל לבין , לפיכך

בהם שחקני הכדורגל המובילים קיבלו תשלומים  ה מים זרמו מתחת לתמזה מאז הימיםהרב

 . 185בהם מקצוענות הייתה בלתי חוקית, בימים הראשונים של הכדורגל" מתחת לשולחן"

באשר  .186שנות קיומו של הכדורגל האנגלי 305-ב ההתפתח מערכת סבוכה למדי של חוקי עבודה

באנגליה מערכת היחסים בין המועדון לשחקן , בדומה לכדורגל הישראלי, מעביד-יחסי עובדל

                                                           
179

 .השופטת אנגלברג שהםלפסק דינה של  07' פס, לעיל 12. ש.ה, אשקלון. כ.מ עניין 
180

 (7097, 97יוני " )אלטר ואורליצקי נפגשו בנושא תשלומי המשכורות והפנסיה", ארגון שחקני הכדורגל בישראל 

-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94www.ifpa.org.il/4
-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8
-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99
-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95

%D7%AA (92.97.92-אוחזר ב) 
181

www.mako.co.il/news-( 19010999" )ה על מגרש הכדורגלהוועד עול"', אילן לוקץ: ראה למשל 
eff058310cf7341004.htm-israel/local/Article (70.97.92-אוחזר ב.) 

182
 (.9117) 702, 912, מ הפרקליט , "מסורתה ותרבותה –שיטת המשפט בישראל ", אהרן ברק 
183
הכדורגל קיבל תנופה משמעותית עם הכיבוש הבריטי של ארץ , ישראל-אף כי אין יודעים מי הכניס את הכדורגל לארץ 

את הכדורגל באמצעות משחקי גביע  רבות ואף מיסדו הכוחות הבריטים ששהו בארץ יסדו קבוצות כדורגל צבאיות. "ישראל

" כדורגל בארץ ישראל עד הקמת מדינת ישראל", חיים קאופמן..." 9172שהתקיימו עד שנת 

ttp://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9h
-C%D7%9C%D7%99/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C

%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5 (אוחזר ב-

72.97.92.) 
184

 ,Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL v Jean-Marc Bosmanבעקבות  
ECLI:EU:C:1995:463 content/EN/ALL/?uri=CELEX:61993CJ0415-lex.europa.eu/legal-http://eur ( להלן

קיימות עדיין מגבלות מסוימות על חתימת שחקנים . יחוד האירופיהוסרו הגבלות על מעבר עובדים בתוך הא( ד בוסמן"פס

מגבילה את מספר  (א"אופ: להלן)האירופיות  הכדורגל התאחדויות איגוד. על חוזים באנגליה"( זרים)"מחוץ לאיחוד האירופי 

קבוצה הרושמת , כיום. שיכולים לשחק במפעלים האירופיים, (שחקני הקבוצה או קבוצת בת" )שחקני בית"שאינם , השחקנים

 .שחקני בית 0חייבת לכלול , שחקנים למסגרת התחרות 72

Article 43: Player Lists, Regulations of the UEFA Champions League 2015-2018 Cycle: 2015/16 
Season  

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/57/51/22357
51_DOWNLOAD.pdf  

Article 42: Player Lists, Regulations of the UEFA Europa League 2015-2018 Cycle: 2015/16 
Season  

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/69/59/223695
 9_DOWNLOAD.pdf 

 .אין הבדל בין השחקן הזר לשחקן המקומי, בכל הקשור לדיני עבודה, לענייננו
185

 David Goldblatt, The Ball is Round: A Global History of Soccer (New York, NY, Riverhead 
Books, 2006). 

186
ובהקמת התאחדות הכדורגל  9000-ב' עוצב באוניברסיטת קיימברידג, כפי שאנו מכירים אותו כיום, הכדורגל המודרני 

 .למעט מספר חוקי חדשים יחסית ,9062-ב( FA: להלן,  (The Football Associationהאנגלית 

A History of the Game from 1863 to  -Association Football in Victorian England  Philip Gibbons,
.(UK, Upfront Publishing Ltd. 2002)1900  

http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-eff058310cf7341004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-eff058310cf7341004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-eff058310cf7341004.htm
http://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61993CJ0415
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/57/51/2235751_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/57/51/2235751_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/69/59/2236959_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/69/59/2236959_DOWNLOAD.pdf
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כבר לפני . מעביד-ליחסי עובד םבתי המשפט באנגליה פיתחו בהדרגה מבחני. היא מערכת חוזית

" מבחן הפיקוח"התייחס בית המשפט ל ,187קריסטל פאלאס' ד ווקר נ"בפסיותר ממאה שנה 

, שבאה לידי ביטוי באימון, כיוון שלאחרון הייתה שליטה, כי ווקר היה עובדו של המועדון, בקובעו

 של העליון המשפט ביתקבע ' ר ואח'בלצ' נמ "בעד אוטוקלנץ "בפס. 188משמעת ושיטות המשחק

 .189את היחסים בפועל ולא לפי השם שנתנו להם הצדדים כי יש לבחון, המאוחדת הממלכה

חוזה "ב 190קיימת חובת התקשרות בחוזה מובנה בשתי הליגות העליונות באנגליה, בדומה לישראל

ין המועדונים הסכמים קיבוציים ב ,חוזה זה תואם את החקיקה האנגלית. 191"סטנדרטי

וכן התחייבויות הצדדים  (192אמצעות ארגון השחקנים האנגליב)לשחקנים ( באמצעות הליגה)

מאפשר משא ומתן על תנאים אישיים כמו כי החוזה , יש לציין .193א"א ופיפ"אופ ,FA-לס ביח

 .וייצוג על ידי סוכן תמונות על Personal rights))אישיות שכר ובונוסים וכן זכויות 

הגבוה ביותר אמנם שחקני ליגת העל האנגלית זוכים לשכר , כויות בזמן ההעסקהבהתייחס לז

הלנת נושא אך , 194(0530דולר לקבוצה בשנת  4,100,554)הממוצע מכל ליגות הכדורגל בעולם 

שכרם של , 0530בפברואר , כך למשל .הליגות הנמוכות יותר באנגליהלא פסח על גם על  השכר

אך , לא התקבל בזמן, מהליגה השלישית באנגליה ,(.Leyton Orient F.C)שחקני לייטון אוריינט 

שחקני וצוות האימון , 0530באוקטובר , במקרה נוסף. 195כי העיכוב נגרם בשל עיכוב טכני, נטען

לא , מהליגה השלישיתאף היא , (.Northampton Town F.C)האמפטון טאון 'של קבוצת נורת

ששילם את המשכורות , הוא PFA-ה. 196קיבלו שכר בשל קשיים כלכליים אליהם נקלע המועדון

 (Boltonשחקני קבוצת בולטוןשכרם של כאשר , הגיע גם לליגה השנייההנושא  .197המעוכבות

(Wanderers F.C. אך נראה , 198מיליון פאונד 314-לאחר שהמועדון נקלע לחובות של כ, עוכב

                                                           
187

 Walker v Crystal Palace Football Club [1910] 1 KB 87 
188

התייחס השופט , לעיל 91.ש.ה, מור ץ"גבב, למשל. בפסיקתם כמקורות השראה" אל המקורות"בתי המשפט בישראל חזרו  

 .622 .מעביד באנגליה ובישראל-בחני עובדטל לשינויים שחלו במ
189

 Autoclenz Ltd v Belcher & Ors [2011] UKSC 41 (27 July 2011) 
190

  The Premier League ו- Football League Championshipבהתאמה. 
191

- 722, " 76טופס "של ליגת העל כ 7092-6ת ההדרכה לשנת מופיע בחובר( Standard Contract" )חוזה הסטנדרטי"ה 

PREMIER LEAGUE HANDBOOK Season 2015/16 

-ague.com/content/dam/premierleague/sitehttp://www.premierle
(Retrieved: 28.12.15) 16.pdf-2015-handbook-league-content/News/publications/handbooks/premier  

192
 Professional Footballers' Association ,להלן :PFA. 
193

 Richard Parrish and Adam Pendlebury, "Sports Justice in England", European Sports Law and 
Policy Bulletin 341, 357 (1/2013) 

194
 Nick Harris (ed.), GLOBAL SPORTS SALARIES SURVEY 2015 (18 May 2015) 

(Retrieved: 30.12.15) http://www.globalsportssalaries.com/GSSS%202015.pdf 
195

 Tom Bodell and Simon Mail, "Leyton Orient have failed to pay their players on time for February, 
the Guardian Series understands, though it is expected to only be a delay" (Friday 27 February 2015) 

(Retrieved:  series.co.uk/sport/11824773.Orient_fail_to_pay_players_on_time-http://www.guardian
, העובדה לנוכח, כי התקשורת עושה מהאיחור הקצר בתשלום עניין רב יותר ממה שהוא, מאמן הקבוצה אף טען(. (30.12.15

 BBC, "Leyton Orient: Fabio Liverani admits player. שכשחקן באיטליה היה מקבל שכר כל ארבעה חודשים
Retrieved: ( http://www.bbc.com/sport/0/football/31675212 28 February 2015)wages are delayed" (
30.12.15) 

196
 BBC NEWS, "Northampton Town footballers not paid" (30 October 2015) 

(Retrieved: 30.12.15) 34677234-northamptonshire-england-http://www.bbc.com/news/uk 
197

 Daniel Lewis, "PFA to pay Northampton Town players' wages in full" (November 5, 2015) 
-receive-to-players-town/news/northampton-ww.sportsmole.co.uk/football/northamptonhttp://w

(Retrieved: 30.12.15).  wages_255971.html#$$o08nxw&&Mwad4q/6EeWGIRLQBt+LhQ$$ 
198

 (30/11/15)  "Sky Sports, "Bolton confirm players not yet paid November wages 

http://www.premierleague.com/content/dam/premierleague/site-content/News/publications/handbooks/premier-league-handbook-2015-16.pdf
http://www.premierleague.com/content/dam/premierleague/site-content/News/publications/handbooks/premier-league-handbook-2015-16.pdf
http://www.globalsportssalaries.com/GSSS%202015.pdf
http://www.guardian-series.co.uk/sport/11824773.Orient_fail_to_pay_players_on_time
http://www.bbc.com/sport/0/football/31675212
http://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-34677234
http://www.sportsmole.co.uk/football/northampton-town/news/northampton-players-to-receive-wages_255971.html#$$o08nxw&&Mwad4q/6EeWGIRLQBt+LhQ$$
http://www.sportsmole.co.uk/football/northampton-town/news/northampton-players-to-receive-wages_255971.html#$$o08nxw&&Mwad4q/6EeWGIRLQBt+LhQ$$
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הינו חובה המוחלת על כל  שכר מינימוםכי , אזכיר רק, ביחס לנושא השכר .199שנמצא פתרון

ת ם בשנחתשנ ,במסגרת הסכם א"ובשטחים עליהם אחראית אופ הקבוצות תחת האיחוד האירופי

ארגון קבוצת הכדורגל , 200בין הפדרציה הבינלאומית של הכדורגלנים המקצוענים 0530,

 .203א"ופיפ 202ד המועדונים האירופיואיג, 201המקצועניות האירופי

מנהג האנגלי העתיק של הקדשת מגיע עוד מה יום המנוחה השבועיעבודה בה נושא בהוויכוח סבי

המנהג הזה . קיום ספורט ומשחקים, ימי ראשון לעבודת הקודש הנוצרית ובשעות שלאחר הפולחן

 3131-ב. שראו במשחקים הפרת הדיבר הרביעי, נתקל בביקורת חריפה מצד מאמינים פוריטנים

מקומית של  ביטל החלטה, במסעו מסקוטלנד, יימס'כאשר המלך ג, הוויכוח הגיע ללנקשייר

 "ספר הספורט"יימס את 'פרסם המלך ג 3131-ב .שופטים פוריטנים לאסור משחקים בימי ראשון

(Book of Sports) ,204אך המאבק נמשך ,בו הוכרזו סוגי ספורט מותרים בימי ראשון ,צו מלכותי.  

 Sunday Observance Act -ה. כדורגל בימי ראשון היה אסור, FA-בזמן הקמת ה, לענייננו

עד משבר , למעשה .205ין או חדר לדיון ציבורי או לבידור בימי ראשוןיעל שימוש בבנ אסר, 1780

בעקבות משברי . בשבתות באנגליהמקצועני כדורגל  נהגו לשחק ,3014הנפט העולמי בשנת 

דחיית המשחקים והעובדה . שבוע העבודה קוצר לשלושה ימים, האנרגיה והרצון לחסוך בחשמל

יצרו צורך לשחק מספר רב של משחקים בתקופה קצרה , שכל המשחקים שוחקו בשעות האור

בבקשה ( The Home Office)פנתה למשרד הפנים הבריטי  FA-ה, 3014בדצמבר , לפיכך. יחסית

כך . אך לא התקבל בהסכמה אוניברסאלית, האישור ניתן. י ראשוןלשחק חלק מהמשחקים בימ

באותם ימים הביע התנגדות ( Arsenal F.C).ל ארסנל "מנכ, (Robert Wall)וול  רוברט, למשל

, תשלום כניסה למשחק היה אסור? כיצד התמודדו עם האיסור על משחק בימי ראשון. 206למהלך

. אך הוטלה חובה על קניית תכנית למשחק, אך לא היה איסור על תשלום על תכנית למשחק

                                                                                                                                                                      
-paid-yet-not-players-confirm-http://www.skysports.com/football/news/11672/10085144/bolton

(Retrieved: 30.12.15) wages-november  
199

 Press Association, "Bolton players to be paid for December but sales likely as club looks for buyer" 
-pfa-wages-december-http://www.theguardian.com/football/2015/dec/30/bolton) 30 December 2015(

(Retrieved: 30.12.15) lennon-neil 
200

 International Federation of Professional Footballers (FIFPro) 
201

 European Professional Football Leagues (EFPL) 
202

 (ECA) European Club Association 
203

 Autonomous agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts 
in the professional football sector (19 April 2012)  

  fhttp://www.ecaeurope.com/Documents/Dialogue%20social%20IX%20Final%20Version.pd
(Retrieved: 1.1.16) 

204
 Kenneth L. Parker, The English Sabbath: A Study of Doctrine and Discipline from the 

Reformation to the Civil War, 139 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). 
הצו בוטל , המלחמות האזרחים האנגליותהוכרז אך במהלך , רלס הראשון'הצו הוכרז מחדש בתקופת מלכותו של המלך צ

 .ונשרף על ידי הפרלמנט

Henry Gee and William John Hardy, (eds.), "The King's Majesty's Declaration to His Subjects 
Concerning Lawful Sports to Be Used (1633)", Documents Illustrative of English Church History, 

528-532 (New York: Macmillan, 1896).  
205

  http://www.legislation.gov.uk/apgb/Geo3/21/49 Sunday Observance Act 1780 (repealed) 

(Retrieved: 30.12.15) 
206

 "Playing football and making profits on a Sunday is wrong. We will not disturb the peace and quiet 
of the neighbourhood of Highbury on that day" ,ךמצוטט בתו :Footbllsite.co.uk. "1974 - Football League 

clubs try playing on a Sunday" 
(Retrieved: 31.12.15) http://www.footballsite.co.uk/Statistics/Articles/Sunday%20Football.htm.  

http://www.skysports.com/football/news/11672/10085144/bolton-confirm-players-not-yet-paid-november-wages
http://www.skysports.com/football/news/11672/10085144/bolton-confirm-players-not-yet-paid-november-wages
http://www.theguardian.com/football/2015/dec/30/bolton-december-wages-pfa-neil-lennon
http://www.theguardian.com/football/2015/dec/30/bolton-december-wages-pfa-neil-lennon
http://www.ecaeurope.com/Documents/Dialogue%20social%20IX%20Final%20Version.pdf
http://www.legislation.gov.uk/apgb/Geo3/21/49
http://www.footballsite.co.uk/Statistics/Articles/Sunday%20Football.htm
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ביום ראשון ( The FA Cup)שוחקו לראשונה ארבעה משחקים בגביע האנגלי  3013בינואר 

שינוי משמעותי נוסף החל עם . 207קי ליגה ביום ראשוןהחלו לשחק משח, ושבועיים לאחר מכן

אשר התיר מפורשות פתיחת חנויות ביום ראשון  ,208"וןחוק המסחר בימי ראש"חקיקתו של 

אשר נדרשים , נקבעו הוראות המגנות על זכויות העובדים, במסגרת החוק. במגבלות מסוימות

ניתן , בשורה התחתונה. 209"התעסוקהחוק זכויות "ות בלההגנות נכל, כיום. לעבוד בימי ראשון

 .להתנות על עבודה בימי ראשון בחוזה בין השחקן לקבוצה

קיימת חובה לקיים בדיקה מצד המועדון במקרה של הפרות משמעת , באשר לסיום יחסי העבודה

בכל הליך , בכל מקרה. ערעור על ההחלטה פיטורים ולאפשר לפני לקיים שימוע, לפני פיטורים

נציג רשמי של , זכות להיות מלווה או מיוצג על ידי קפטן קבוצתו ןלשחק, יך תלונההלמשמעתי או 

הצדדים יכולים לבטל חוזה , א"קנות פיפבהתאם לת. PFA-210באו נושא משרה אחר /ו PFA-ה

איגוד ' מקברייד נד "בפס? מהי הצדקה כאמור. 211כאשר ישנה הצדקה, ללא השלכת כלשהן

דן בית הדין לערעורים בשאלת התפטרותו של מאמן  ,האתלטיקה והכדורגל של פאלקירק

כדי " ניהול אוטוקרטי בעולם הכדורגל"כי לא ניתן להסתמך על טיעון של , וקבע 212כדורגל

בדרך שבה יש להתנהל אל מול , בסמכויותיו וחשוב מכך, להצדיק פגיעה במעמדו של המאמן

. 214הודגש שוב מעמדו של העובד, במקרה אחר .213קיימת חובה לשמור על אמון וביטחון ,המאמן

מהמשחקים  35%-אם הופיע בפחות מ, כי שחקן יכול להפסיק חוזהו באופן חד צדדי, עוד אציין

  .215הרשמיים של הקבוצה באותה העונה

הפרות חמורות או חוזרות של תנאים בחוזה היא שחקן הצדקה נוספת לביטול חוזה מצד 

מוקדמת ה עדעל השחקן חובת הו. חרים כלשהםם אאו אי תשלום משכורת או תשלומי, ההעסקה

יום  33תוך הודעה מוקדמת של  המועדון יכול אף הוא להשתחרר מחוזה. 216יום 33להתפטרות של 

                                                           
207

 Ibid, Ibid. 
208

 ((The Sunday Trading Act 1994 Appointed Day Order 1994 (1994 No. 1841 (C.34 
(Retrieved: 1.1.16) http://www.legislation.gov.uk/uksi/1994/1841/made 

209
 Employment Rights Act 1996 (חוק זכויות התעסוקה: להלן .) בכל הנודע , קטגוריות של עובדים 0החוק מגדיר

 90-90, סקירה משווה: הסדרים להנהגת יום מנוחה שבועי ,דינה צדוק: להרחבה ראה. מי ראשוןלזכות לסרב לעבוד בי

אך אין חובה שזו תינתן ביום , כי קיים הסדר כללי של מנוחה שבועית, חשוב לציין(. 7090, מרכז המחקר והמידע של הכנסת)

 .90, םש. מסוים
210

 Parrish and Pendlebury, "Sports Justice in England", Above n193, 360. 
211

 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, 2015 edition Article 14, 

http://www.fpf.pt/Portals/0/Documentos/Centro%20Documentacao/FIFA/regulationsonthestatusandtra
(Retrieved: 28.12.15)  2015e_neutral.pdfnsferofplayersapril  

212
בו העובד מתפטר בשל , מדובר במצב(. constructive dismissal" )התפטרות קונסטרוקטיבית"התפטרותו מכונה  

 :באתר הממשלה הבריטית" "Dismissal: your rights. התנהגות המעביד ובניגוד לרצונו

(Retrieved: 29.12.15) dismissal-constructive-and-http://www.gov.uk/dismissal/unfair  
213

 EATS/0058/10 McBride v Falkirk Football & Athletic Club , (כתוארה דאז) השופטתכדברי Lady 
Smith: he and others in his industry treat all employees badly and  "An employer cannot pray in aid that

therefore treating an employee badly cannot amount to a breach of the duty to maintain trust and 
confidence. Employers have a duty not, without reasonable and proper cause, to conduct themselves in 
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employer and employee…", Article 61 .חובת האמון והביטחון היא חובה אובייקטיבית  . 
214
 Keegan. ללא התייעצות עמו" מעל לראשו"כי התפטרותו הייתה מוצדקת לאחר שהובא שחקן לקבוצה , בעניין קיגן נקבע 

v Newcastle United Football Company Ltd [2010] IRLR 94. 
215
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FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, Above n211. Article 15, 

216
 .לעיל 919. ש.ה, 76לטופס  99סעיף  
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אם זה לא שינה , מצד השחקן( gross misconduct)התנהגות בלתי הולמת רבתי במקרה של  

 .217התנהגותו בעקבות אזהרה בכתב

 ,הישראליוק פיצויי פיטורים דומה לחכי ב, זה קובע. "התעסוקהחוק זכויות "נחקק  3001שנת ב

במקרה של שניים רצופות  אך רק, פיטורים משמעו( Fixed-term)קצובה לתקופה אי חידוש חוזה 

אם הקבוצה לא מציעה לשחקן , עם סיום חוזהו, החוזה הסטנדרטיעל פי  .218במקום העבודה

הוא זכאי לפיצויי , החודשים האחרונים לחוזהו 30-בתנאים טובים לפחות כמו ב זה חדשוח

חודש אחד או עד : תקופה הקצרה מבין השתייםהשווה לשכר הבסיס השבועי שלו ל, פיטורים

, החלה לפעול תכנית פנסיה ייחודית לכדורגלנים 0533בשנת  .219אשר יחתום בקבוצה אחרת

. חקיקה ספציפית בתחום הפנסיה, 221Finance Act 2004של  0הרשומה תחת פרק , 220"התכנית"

יוכלו לקבל  0551שהצטרפו לתכנית לפני , כי שחקנים, וקובעת מעניקה הטבות לשחקניםהתכנית 

 . 00222 גיל הפרישה הוא, לאחר מכן. 40פנסיה מגיל 

לבתי הדין לעבודה וזאת בשל כי מעט מקרים מתחום הכדורגל הגיעו , בורי מצייניםופנדלפאריש 

שאכן הגיע בית , מקרה בולט, למרות זאת. ראוימקבלים פיצוי ( ומאמנים)כי שחקנים , העובדה

הזכיר בית הדין לעבודה את  שם. שחקן לסטר סיטי, וייזשל דניס  הדין לעבודה הוא בעניינו

ובכך עמד על זכויותיו של  אף אם ישנן סיבות טובות לפיטורים, חשיבות השמירה על ההליך ההוגן

המגיעים לבתי הדין , סיבה נוספת למיעוט המקרים .223אף במקרים קיצוניים כדוגמת זה, השחקן

שעלולה לייצר תדמית , זמני ההתדיינות הארוכים והנראּות הציבורית הרבה ,היא העלויות

 .224םשלילית למועדוני

 

                                                           
217

 .90סעיף , שם. שעונשה שלושה חודשי מאסר או יותר, ניתן לבטל החוזה גם במקרה של הרשעה בפלילים 
218
 The Unfair Dismissal and Statement of Reasons for Dismissal (Variation of Qualifying Period) 

Order 2012, SI 2012 No. 989 (Made: 30th March 2012  
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219
 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, Above n211. Article V.17. , 

 . הסכום המקסימלי לשחקן הוא כפל הסכום שבין דין לעבודה יכול להעניק כפיצוי על פיטורים עבור פיטורים לא הוגנים

Parrish and Pendlebury, "Sports Justice in England", Above n193, 361. 
220

 The Professional Footballers Pension Scheme 

(Retrieved:  for%20players.ashx?la=en-guide-a-https://www.thepfa.com/~/media/Files/Pensions/pfps
 (.התכנית: להלן). (31.12.15

221
 Finance Act 2004 
222

 PFA :Aon Hewitt, "About the scheme" (17/08/2015)-ראה באתר ה, להרחבה על התכנית 
(Retrieved: 1.1.16) http://www.thepfa.com/players/pensions/aboutpfps 

223
 Ibid, 348. .Dennis Wise v Filbert Realisations UKEAT/0660/03/RN. .וייז היכה שחקן חבר , במקרה זה

בעת מחנה אימונים לפני תחילת העונה בפינלנד וגרם לו לסדק בעצם הלחי , (Callum Davidson)קאלום דייוידסון , לקבוצה

, לעבודה אך שופט ערכאת הערעור של בית הדין, הסיבות לפטרו היו מוצדקות, לפיכך. וחבורות ונפיחות סביב העין הימנית

Peter Clark ,לא לערכאות הערעור של ליגת העל  קבע כי(ה-FDC וה-FLAC )האם השימוע , לא הייתה סמכות לקבוע

 (.עניין וייז: להלן) ים לא תקין היא שימוע חדשהיה תקין וכי התרופה היחידה להליך פיטור, ר הקבוצה"יו, בעניינו מול מעסיקו

שם קבעה ערכאת הערעור של בית , Kevin Thomas v St Johnstone Football Club Ltd EAT/48/02: ראה גם

על אף שנפלו פגמים בהליך השימוע , כי החלטת בית הדין לעבודה לרפא את החלטת המועדון להשעות השחקן, הדין לעבודה

  .של חוסר סמכותנהגה באופן בעייתי והחלטתה בטלה מעיקרה ב( SFA)ועדת הערעורים של איגוד הכדורגל הסקוטי . שגויה
224

שחוזהו , (.Chelsea F.C) לסי'שחקנה של קבוצת צ, דוגמה לביטול חוזה בשל התנהגות בלתי ראויה היא אדריאן מוטו 

 CAS: Court of Arbitration for) המקרה הגיע עד לבית הדין לבוררות בספורט. בוטל לאחר שנתגלו סימני קוקאין בדמו
Sport) , א "מוטו על גוף הבוררות וניהול הסכסוכים של פיפאשר דחה את ערעורו של(FIFA Dispute Resolution 

Chamber (DRC)) ,לסי'אירו לקבוצת צ 92,922,110כי עליו לשלם פיצוי בסכום של , בו הוחלט. CAS2008/A/1644 
Adrian Mutu v Chelsea Football Club Limited and FIFpro 

https://www.thepfa.com/~/media/Files/Pensions/pfps-a-guide-for%20players.ashx?la=en
http://www.thepfa.com/players/pensions/aboutpfps


31 
 

 סיכום

עניין ראינו כי החל מ. מבחינת דיני העבודה עבודה זו עסקה במעמדו של שחקן הכדורגל הישראלי

שהמבחנים , ראינו .המשפט הישראלי מכיר בכדורגלן המקצוען כעובד לכל דבר ועניין ,עודד מכנס

  .הוכרו גם בעולם הכדורגל" מיהו המעסיק"מעביד וכן בשאלת -שהוכרו בפסיקה לעניין יחסי עובד

זכויותיו של הכדורגלן הישראלי בתחום דיני העבודה אינן שונות מכל עובד , מבחינה תיאורטית

במובחן מדיני העבודה הכלליים " דיני ספורט"בהעוסקת , לא קיימת חקיקה ספציפית. אחר

 .את מעמדו וזכויותיו של הכדורגלן ביחס לדיני הכללייםמפרשת , כאמור, והפסיקה אף היא

נראה כי קיימת בכל זאת התייחסות שונה , שעלו במהלך העבודה, במספר סוגיות ,למרות זאת

מקרים של הלנת . והכדורגלנים בפרט מצד בתי המשפטבכלל אל עולם הכדורגל מצד בתי הדין 

השופטת , ינאי כהןעניין ב, שכר עדיין קיימים בכדורגל הישראלי ועל אף הרטוריקה המחמירה

אם , חשובה. מעל שכר השחקנים באיזון בין השניים רובין מרכזות לצדיק העמידה את המשך פעי

בהתאם , המאפשרת הטלת סנקציות נגד מועדונים המעכבים שכר, התערבות ההתאחדות, כך

שהוצע , שימצא פתרון כולל כדוגמת התיקון, סוגיית השבת טרם נפתרה וראוי. א"להנחיות פיפ

 . מקרים רבים החוק אינו מוחלראינו שב, גם בנושא הפנסיה. 0530225בספטמבר 

לא קיימת חקיקה ספציפית , בדומה לישראל. לזכויות הכדורגלן באנגליהערכתי השוואה 

, מעמדו של שחקן הכדורגל באנגליה איתן יותר. ל רבה יותר"אך השפעת הארגונים הבינ, לספורט

קיימות גם באנגליה , אמנם. זכויותיו הפנסיוניות מעוגנות בהסכם כללי ומעמיק 0533-החל מ

, וייזעניין . פיצוי ראוי לעבודתם, ברוב במקרים, שחקנים מקבלים, אך כפי שצוין לעיל, בעיות

עוד . מצביע על החשיבות העליונה ששם בית הדין באנגליה על זכויות העובד, החריג כשלעצמו

. ה בתדמיתםהמועדונים חוששים מפגיע, נראה כי באנגליה, כי מחוץ לספירה המשפטית, אציין

בעקבות , נוסף לאפשרויות הרבות של הכדורגלן האנגלי לעבוד באנגליה ובאירופה בכלל, זאת

הכדורגלן הישראלי נאלץ , לעומת זאת. מעניקים לשחקן עמדת מיקוח עדיפה, ד בוסמן"פס

הוא חושש , להתמודד עם מספר רב של שחקנים על מספר מצומצם של מקומות תעסוקה

השוק הישראלי הקטן . אופיו ולכן נוטה לפנות פחות לערכאות משפטיות" שחריו"וכי " להלשין"

, רגולציה רבה יותר והתמודדות מעמיקה של המחוקק והגופים הרלבנטיים, לפיכך, יחסית דורש

 .עם הסיטואציה שהוצגו בעבודה, כדוגמת ההתאחדות וארגוני השחקנים

א הוצגו בעבודה ויש מקום להרחיב בהם נושאים רבים ל. עולם דיני העבודה הוא רחב ומשתנה

סמכות התאחדות , מעמד הכדורגלן החייל, מעמד הכדורגלן הקטין: ביניהם, בעבודות עתידיות

מעניין עוד לבחון את זכויותיו של הכדורגלן תחת . זכות השביתה, הכדורגל לדון בזכויות העובד

: למשל)דיני העונשין , (גל ובאימוניםפציעות במגרש הכדור)דיני הנזיקין : כמו, ענפי משפט אחרים

ובמסגרתם תצלומים )זכויות יוצרים )קניין רוחני , (תקיפה על ידי שחקן אחר או על ידי אוהד

 (.וסימני מסחר בבחינת שימוש בשמו של שחקן כסימן מסחר( ווידאו
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 בליוגרפיהיב

 עברית

 חקיקה

 היתרים להעבדה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית

5422D8469FA3.htm-8F24-4D77-24E0-www.moital.gov.il/NR/exeres/0C0300DD 

 (.35.30.30-אוחזר ב)

 ,34.33.3001, ז"בכסלו תשי' ט, 015ח "ה, 1912 -ז"תשי, הצעת חוק הגנת השכר

 30-מ 040 הכנסת ח"ה, 2114–ד"התשע, (חקיקה תיקוני) מעביד המונח להחלפת חוק הצעת

 0533 בינואר

-ו"התשע, (עיסוק בפעילות ספורט במנוחה השבועית -תיקון )הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה 

 www.knesset.gov.il/privatelaw/data/20/2151.rtf 050303//פ 2111

 1991 -ה"תשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי 

 1911 -ח"התשי, חוק הגנת השכר

 2119-ט"התשס, (עיצום כספי)חוק הגנת השכר 

, 12.2.2119, ט"ד בסיוון התשס"כ, 2119-ט"התשס, (עיצום כספי)הצעת חוק הגנת השכר 

 412 –הצעות חוק הממשלה 

  2111-א"תשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

 1911-ח"תשמ, הספורט חוק

 1911 -התשי״א, חוק חופשה שנתית

 2114-ד"התשע, (חקיקה תיקוני) מעביד המונח להחלפת חוק

 1991-א"התשנ( 41' מס)החוק לתיקון פקודת העיריות 

 1911 -ה"תשל, חוק מס מעסיקים

 1911 -ו"תשל, חוק מס ערך מוסך

 1921 –ג "תשכ, יצויי פיטוריםחוק פ

 1911-ז"תשמ, חוק שכר מינימום

 1911-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה

 (נוסח חדש)פקודת הנזיקין 

 1912-ב"התשל, (מעבידים וקביעת מבוטחים סיווג) הלאומי הביטוח צו

  1994 -ה"תשנ, (תיקון( )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)צו הביטוח הלאומי 

  1991 -ו"תשנ, (תיקון( )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)צו הביטוח הלאומי 

 1911-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק חובה לפי לפנסיה( משולב נוסח) הרחבה צו

 אושר) 1911-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק לפי חובה לפנסיה( משולב נוסח) הרחבה צו

 ,(21.9.2111 ברשומות

  1924-ד"תשכ, (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)פיטורים תקנות פיצויי 

 פסיקה

 (45.30.0551, בנבו פורסם) לאומי לביטוח המוסד' נ כבהא אחסן 045/53( 'חי) ל"ב

 (03.53.0550, פורסם בנבו) דוד רטר' מ נ"אטקה בע 455401/01( ארצי)ע "ע

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0C0300DD-24E0-4D77-8F24-5422D8469FA3.htm
https://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/20/2151.rtf
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 (51.51.0530, בנבו פורסם) לאומי לביטוח המוסד' נ לוי אסי 1150-51-35( א"ת) ל"ב

 (51.53.0551, פורסם בנבו) הפועל באר שבע' אפרים דוידי נ 0100/53( ש"ב)ב "ע

 (01.53.0551, פורסם בנבו)הפועל באר שבע ' אפרים דוידי נ 350/51( ארצי)ע "ע

  500( 3)יד , עירית נתניה' גיל ורדי נמב /4-13( ארצי)ב "ת

  411( 3)תשמ , ההתאחדות לכדורגל בישראל' מכנס נגד  051/14( ת)פ "ה

   133( 0)מז , שר העבודה והרווחה' גד מכנס נ 311/05ץ "בג

 ( 53.50.0551, פורסם בנבו) רועי ספיר' דורון כץ נ 103/50( ארצי)ע "ע

פורסם ) מ"בע( 2111)גבעתיים החדשה ( אסי)הפועל רמת גן ' דן רומן נ 43451-53-33( א"ת)סעש 

 (50.53.0533, בנבו

 (30.51.0551, פורסם בנבו) מ"שופרסל בע' דני מלכה נ 330/51( ארצי)ע "ע

  מדינת ישראל' ר בנימין גדרון נ"דמו /4-301( ארצי)ע "דב

  331( 0554)לח , המכללה האקדמית עמק יזרעאל' ר יוסי גוטרמן נ"ד 3501/53( ארצי)ע "ע

  105( 4)ד"ד ל"פ, הארצי לעבודההדין -בית' ר לילי דיין נ"ד 115/10צ "בג

 113( 0)תשסא , יוסי בניון' שבע נ-הפועל באר, ההתאחדות לתרבות גופנית 0510/50( ש"ב)פ "ה

 (54.50.0550, בנבו פורסם) מוראד בלאל אבו' נ לאומי לביטוח המוסד 3451/50( ש"ב) א"בש

  111ע לו "פד, מוהנד כבהא' המוסד לביטוח לאומי נ 401/00ל "עב

 131( 4)ד מב"פ, אגודת הספורט רמת השרון' הנפלד נ 301/11א "ע

 מועדון' נ ף"המעו הסתדרות - החדשה הכללית העובדים הסתדרות 01401-50-33( ש"ב) ק"ס

 (50.51.0533, בנבו פורסם) 2111 אשקלון כדורגל

( 3)י, משה מורדכוביץ' התאגדות לתרבות הגוף נ, אביב-מחוז תל" הפועל"לח /4-05( ארצי)תב 

350  

  331( 0)ד מח"פ, טבריה, פקיד השומה' הפועל טבריה נ, התאגדות לתרבות גופנית 0411/05א "ע

 )35.33.0530) 'היועץ המשפטי לממשלה ואח' התנועה למדינה יהודית נ 1140/30ץ "בג

פורסם ) יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה' התנועה למדינה יהודית נ 1140/30ץ "בג

 (01.30.0530, בנבו

  131, (3)נב, הדין הארצי לעבודה-בית' סרוסי נחי יוסף  3153/00ץ "דנג

  040( 3)כד , כפר רות' חסן עליאה אלהרינאת נ 330-4/ב"נ ע"דב

  510( 3)תש , התאחדות לספורט בישראל' יוסף אזולאי נ 101/10( ת)פ "ה

 (00.30.0550, בנבו פורסם) מ"בע ישראל סונול' נ הרמן יוסף 455404/01( ארצי) ע"ע

, בנבו פורסם) מ"בע רובין סמוא ש"ע באופקים תרבות מרכז' נ כהן ינאי 0131/51( א"ת) ב"ע

00.51.0535)  

 001( 30) 30פדאור ( 0554) בני יהודה תל אביב' מור גולן נ 33300-51א "תע

  431ע ג "פד, שוורץ –מרכז החינוך העצמאי  4-4/דב״ע לב

עב -תק, מ"בע צבר ברזל הספקה ושיווק מתכת' משה שמיר נ - 35113/53( יפו-אביב-תל)ב "ע

0551(0) ,3050  

  340( 3)כא , מ"מפעלי מאיר בע' סלים בלבול נמט /4-333( ארצי)
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 (34.50.0530, פורסם בנבו) המוסד לביטוח לאומי' עווידה בהאא נ 0110-50( א"ת)ל "ב

 (01.51.0550, פורסם בנבו) ר ארגון עובדי לוד"אבלין דהן יו' לוד נ עיריית 3030/53( ארצי)ע "ע

 311( 3)ג, דוד בירגר' עיריית נתניה נ 4-01/לא ע"דב

 מ"בע ואחסנה קירור שירותי. ה.ל.י.ש' נפרימוזה טריידינג  -פימה פאק  (311/51)( ארצי)ע "ע

 .(30.51.0535, פורסם בנבו)

  441( 3)יג , ים-עירית בת' נרות גולדברג מב /4-33( ארצי)ב "ת

 (00.30.0533, פורסם בנבו) מ"מרקם סוכנות לביטוח בע' רפי רופא נ 335/35( ארצי)ע "ע

 .100ע לו "פד, ל"גלי צה -מדינת ישראל' שאול צדקא נ, 455013/01ע "ע

 001( 11) 33פדאור ' מועדון הכדורגל הפועל ירושלים ואח' נ' שוויג ואח 4311-51א "תע

 ( 05.50.0554, פורסם בנבו) ר שמואל פרידלנד"ד' שירותי בריאות כללית נ 3331/50( רציא)ע "ע

, פורסם בנבו) הפועל באר שבע התאגדות לתרבות גופנית' שלמה אילוז נ 305/51( ארצי)ע "ע

51.30.0551) 

, פורסם בנבו) הפועל באר שבע התאגדות לתרבות גופנית' שלמה אילוז נ 113/51( ארצי)ע "ע

50.53.0550 ) 

  101( 3)נ , בית הדין הארצי לעבודה' שמואל מור נ 0311/04ץ "בג

 01( 31) 51פדאור  המוסד לביטוח לאומי' שני עידו נ 4331/50ל "ב

  333( 3)כ, אפריים גרינברג' מ נ"ם בע"שקמח /4-331( ארצי)דיון 

 300( 0)ד כד"פ, ההתאחדות לכדורגל' נ' ר ואח'תג 010/15א "ע

 335( 13) 33פדאור  המוסד לביטוח לאומי' תומר בטאן נ 30411-51-30ל "בב

 ספרים

 (.0550, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל)כרך ב  דיני עבודה בישראל .רות, ישראל-בן

 .(0551, ח"תשס, פרדס: חיפה)אוהדי כדורגל ישראלים !: איזו מלחמה מענגת, הו .אמיר, פורת-בן

 האלף בתחילת וחברה ספורט: המשחקים במגרש .אמיר ,פורת-ובן רוני ,לידור, יאיר ,גלילי

 .(0550, ט"תשס, הפתוחה האוניברסיטה: רעננה) השלישי

בית הספר  :יםרושלי) אי השוויון בליגת העל בכדורגל: ראש לשועלים או זנב לאריות .מומי, דהן

 .(0554 ,האוניברסיטה העברית בירושלים, למדיניות ציבורית

מחקר משווה בהתפתחותה של תרבות : ב וישראל"ארה, ספורט ופוליטיקה בבריטניה .עדו, נבו

חיבור לשם ) ביטוייה הספורטיביים של תופעת ההטרוגניות האתנית -פוליטית דמוקרטית

 .(0550 ,ל"חמו :ירושלים, פז-בהדרכת ברוך קני; קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

מרכז המחקר והמידע של ) סקירה משווה: מנוחה שבועיהסדרים להנהגת יום  .דינה, צדוק

 .31-35, (0535, הכנסת

 .(ב"תשס, מפה: אביב-תל) כדורגל של קטנה אנציקלופדיה: השלם הכדורגל ספר .אורי ,שרצקי

 מאמרים

 .3001 ו"תשנ, 0 ,ו העבודה משפט שנתון, "ופסיקה חוק: הלנה פיצויי" .סטפן, אדלר
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צדק חלוקתי בחלוקת העבודה במאה העשרים : העבודה-צדק חברתי בעידן בתר" .רות, ישראל-בן

אביב -אוניברסיטת תל: אביב-תל) צדק חלוקתי בישראל ,(עורך)מאוטנר מנחם : בתוך, "ואחת

 .450, (0555, הוצאת רמות

 -תבנית עיצובה בעידן הבתר : הניהולית של המעביד( הפררוגטיבה)היתר -זכות" .רות, ישראל-בן

 .150, 0550, ה"כ עיוני משפט, "תעשייתי

 .301, 3000 ,מ הפרקליט , "מסורתה ותרבותה –שיטת המשפט בישראל " .אהרן ,ברק

 .003, ד"תשנ, מא הפרקליט, "מזכות יסוד לחוק יסוד: חופש העיסוק". מנחם, גולדברג

 .000 ,0553 ,א קרית המשפט, "הוודאות-עידן אי -ומי מעבידו " עובד"מיהו " .מנחם, גולדברג

מאנית 'דיווחים על משחקי כדורגל בעיתונות העברית בתקופה העות". חיים, וקאופמן יאיר ,גלילי

 .(0534סתיו ) 35-40, 0534סתיו , 30' מס קשר, "(3001-3051)ובראשית התקופה המנדטורית 

מתווה להסדרת משחקי הכדורגל  –? עוד שבת של כדורגל" .אריאל ,אביעד ופינקלשטיין, הומינר

תשרי , 0530אוקטובר , וניתהמכון לאסטרטגיה צי, פרויקט שביל הזהב, "והספורט בשבת

 .35-3 ,ו"התשע

כתב העת לעבודה ולניהול משאבי : נטו פלוס, "זכות השימוע". סיוון ,שלומית וסבן ,רביד-יניסקי

 .43, 0550, 031 אנוש

 מבט חדש על יחסי עובד באמצעות סוגיית הפטנטים? מיהו עובד". שלומית ,ידרב-יניסקי

 .413, 0535 ,יבומשפט  חברה עבודה ,"עובדים" של"והיצירות 

 .35 ,0554קיץ , 00גיליון , פנים, "פיפטי-הפיפטי -חלפו ימי". חיים ,קאופמן

 

 אינטרנט

" בנושא תשלומי המשכורות והפנסיהאלטר ואורליצקי נפגשו ". ארגון שחקני הכדורגל בישראל

www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94- (0530, 30יוני )

-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8

-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8

-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99

-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95

%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90 (31.30.30-אוחזר ב) 

לא קיבלו משכורות ולא יגעו בכדור בדקה : מחאת השחקנים". ארגון שחקני הכדורגל בישראל

 (01.30.30" )הראשונה

-www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA 

-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D

-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95

-%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9B

%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95-%D7%95%D7%9C%D7%90 (45.33.30-אוחזר ב.) 

 (.45.33.30-אוחזר ב) www.ifpa.org.ilאתר ארגון שחקני הכדורגל בישראל 

http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/4056/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.ifpa.org.il/5047/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95
http://www.ifpa.org.il/
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(  FIFA Transfer Matching System)א "אתר מערכת ההעברות של פיפ

windows-Data/transfer-http://www.fifatms.com/en/Football (3.30.30-אוחזר ב .) 

 העמותותם אתר רש

index.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/services/Pages/amut

tview.aspx (45.33.30-אוחזר ב .) 

-אוחזר ב) sports.walla.co.il/item/1098511( 0551באפריל  00" )פנסיה לכל כדורגלן" לי ,בוץ

05.30.30.) 

מניעת רכש : הסנקציה החדשה לטיפול בהלנות השכר בכדורגל הישראלי" .שרון, בורנשטיין

-אוחזר ב) x?did=1001026592www.globes.co.il/news/article.asp -(0530/5351/" )שחקנים

3.30.30) 

( 54/33/0533" )מגיעים לך פיצויי פיטורים? סיימת חוזה" .דורבלוך 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000612673 (31.30.30-אוחזר ב) 

 :פורסם"" )לעצור קיום משחקים בשבתות: "פנייה לבית הדין" .משהשיינמן , זאב, גולדשמיט

31.51.30 )4692072,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L (34.30.30-אוחזר ב) 

-אוחזר ב) www.haaretz.co.il/sport/1.1237574( 00.30.0535" )0535-3001, אבי כהן". עוזי, דן

05.30.30.) 

 דף נציגות שחקני הכדורגל החדשה בישראל באתר פייסבוק

www.facebook.com/ifpo.org.il/info/?tab=page_info (05.30.30-אוחזר ב). 

, ט משפטים ועסקים, "עקרון השימוע במבט אנליטי –לצאת ידי שימוע . "מיכל, הורוביץ

 .430-433, 0551ח ספטמבר "התשס

 המוסד לבוררות

football.org.il/Association/LawSystem/Pages/ArbitrationInstitution.aspx 

 ( 3.30.30-אוחזר ב)

 היחידה ליחסי עבודה במשרד הכלכלה

www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/YachaseyAvoda/index.html (30.33.30-אוחזר ב). 

 הרשות לבקרה תקציבית 

football.org.il/Association/AboutAssociation/Pages/BudgetSupervisionAuthority.aspx 

  (3.30.30-אוחזר ב)

 01" )העל בליגת הזרים במספר שתדון, מקצועית ועדה מקימה הליגה מנהלת. "יניב, טוכמן

 (.33.30.30-אוחזר ב)  sports.walla.co.il/item/2910338 (0530בנובמבר 

 football.org.il/Docs/o48qy62xf7.pdf( 333130מספר ) 6122111טופס הסכם שחקנים לעונת 

 (.31.30.30-אוחזר ב)

xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-( 35.50.50" )פנסיה לכל שחקן: המטרה" אבי ,כהן

3110616,00.html (05.30.30-אוחזר ב.) 

http://www.fifatms.com/en/Football-Data/transfer-windows
http://index.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/services/Pages/amuttview.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/services/Pages/amuttview.aspx
http://sports.walla.co.il/item/1098511
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001026592
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000612673
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4692072,00.html
http://www.haaretz.co.il/sport/1.1237574
https://www.facebook.com/ifpo.org.il/info/?tab=page_info
http://football.org.il/Association/LawSystem/Pages/ArbitrationInstitution.aspx
http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/YachaseyAvoda/index.html
http://football.org.il/Association/AboutAssociation/Pages/BudgetSupervisionAuthority.aspx
http://sports.walla.co.il/item/2910338
http://football.org.il/Docs/o48qy62xf7.pdf
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3110616,00.html
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3110616,00.html
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3110616,00.html
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www.mako.co.il/news-( 33/5333/" )הוועד עולה על מגרש הכדורגל" אילן ',לוקץ

eff058310cf7341004.htm-israel/local/Article (05.30.30-אוחזר ב.) 

- (00/35/0530" )בחודש 0-עד ה -משכורות בכדורגל : חוק בנבנישתי" ,ONEמאת מערכת 

16/1,1,2,0/259200.html?ref=hp-www.one.co.il/Article/15 (45.33.30-אוחזר ב.) 

 (.31.30.30-אוחזר ב) www.pensia.mof.gov.il -מדריך הפנסיה של משרד האוצר

( 53.30.30" )ישנו בבית כנסת כדי לא לחלל שבת". שי, מוגילבסקי

4734999,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L (30.30.30-אוחזר ב ) 

( 53.50.30" )אין משחקים בשבת עד נובמבר: יש החלטה", מערכת אתר דאבל פס וערוץ הספורט

doublepass.sport5.co.il/story.php?id=13683 (30.30.30-אוחזר ב) 

( 30/00/" )יהיה כדורגל ישראלי בשבתות: ש קבע"היועמ" .ליאת, נטוביץ קושיצקי

www.nrg.co.il/online/3/ART2/724/323.html (30.30.30-אוחזר ב) 

( 50/51/0530) ליגה הלאומית וליגת העל 2111612עונת  -סדר משחקים 

football.org.il/Archive/Articles/Pages/article_july5_leauge.aspx (30.30.30-אוחזר ב 

 1.0.30, סיכום ישיבת הנהלת ההתאחדות

pxfootball.org.il/Archive/Articles/Pages/article_sep8_FA.as (30.30.30-אוחזר ב) 

( 45.33.0530"" )אני הולך עם השבת, אם ירצו שאבחר כדורגל או שבת: "יוסי זוזוט" .עירד, צפריר

1.2787975-haaretz.co.il/sport/tapina/.premium (30.30.30-אוחזר ב ) 

" כדורגל בארץ ישראל עד הקמת מדינת ישראל". חיים, קאופמן

.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/http://www.wincol

%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7

-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%92%D7%9C

%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C (01.30.30-אוחזר ב.) 

 " עוד שבת של כדורגל". הרצל, קביליו

www.youtube.com/watch?v=KC1ZTT5lZnQ (34.30.30-אוחזר ב) 

" מהכדורגלנים המקצוענים בישראל מרוויחים פחות משכר מינימום 31%. "שירות כלכליסט

(30.50.33 )3630878,00.html-www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L (אוחזר ב-

0.30.30) 

 -שכר מינימום מעודכן באתר משרד הכלכלה והתעשייה

economy.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/Payroll/Pages/Updat

edMinWage.aspx (35.30.30-אוחזר ב) 

 ( 51.50.30" )טור/ פראייר מי שמתנדב  -מכבי נתניה " .דפנה, 'שמואלביץ

4654961,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L (45.33.30-אוחזר ב) 

 ,"השימוע בהלכת עיונים - בהליך הפיטורים העובד וכבוד פרוצדוראלי צדק. "רעות, בגס שמר

 .0530, 310 ג"י ומשפט חברה, עבודה

http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-eff058310cf7341004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-eff058310cf7341004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-eff058310cf7341004.htm
http://www.one.co.il/Article/15-16/1,1,2,0/259200.html?ref=hp
http://www.pensia.mof.gov.il/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4734999,00.html
http://doublepass.sport5.co.il/story.php?id=13683
http://www.nrg.co.il/online/3/ART2/724/323.html
http://football.org.il/Archive/Articles/Pages/article_july5_leauge.aspx
http://football.org.il/Archive/Articles/Pages/article_sep8_FA.aspx
http://www.haaretz.co.il/sport/tapina/.premium-1.2787975
http://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.wincol.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.youtube.com/watch?v=KC1ZTT5lZnQ
http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3630878,00.html
http://economy.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/Payroll/Pages/UpdatedMinWage.aspx
http://economy.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/Payroll/Pages/UpdatedMinWage.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4654961,00.html
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( 0533התקנון מעודכן לחודש ינואר ) תקנון בקרת תקציבים

football.org.il/Game%20Rules/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%2

%D7%A6%D7%0%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7

99%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf (31.30.30-אוחזר ב.) 

  המוסד לבוררות תקנון

http://football.org.il/SiteCollectionDocuments/FTP/leer/%D7%94%D7%AA%D7%90

%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7

%92%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7

%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7

7%9C%D7%91%D7%A1%D7%93%20%D (3.30.30-אוחזר ב.)  

 לכדורגל חוקת ההתאחדות -תקנות היסוד

football.org.il/Archive/Articles/Pages/article_nov24_takanon.aspx (00.33.30-אוחזר ב) 

Ynet, "(04.50.30" )השחקנים סירבו להתאמן: שביתה במכבי נתניה- 

3653060,00.html-www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L (45.33.30-אוחזר ב) 

 אנגלית

 חקיקה

Employment Rights Act 1996 

Finance Act 2004  

Sunday Observance Act 1780 (repealed) 

http://www.legislation.gov.uk/apgb/Geo3/21/49  

(Retrieved: 30.12.15) 

The Sunday Trading Act 1994 Appointed Day Order 1994 (1994 No. 1841 (C.34 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1994/1841/made (Retrieved: 1.1.16) 

The Unfair Dismissal and Statement of Reasons for Dismissal (Variation of 

Qualifying Period) Order 2012, SI 2012 No. 989  

Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL v Jean-Marc 
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