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  16.4.20            לכבוד

 מר ניר אלון, 
 יו"ר חטיבת הספורט

 הסתדרות המעו"ף
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 א.נ.,

 
 

  משבר הקורונה בענף הכדורגל המקצועני ות פיפ"א בעניןמלצחוות דעת משפטית: ישום ההנדון: 
   20201סמוכין: המלצות פיפ"א מחודש אפריל 

 
 

בנוגע לאופן ישום המלצות פיפ"א שבכותרת על ענף  ,נתבקשתי על ידך לחוות דעתי המשפטית בתמצית
 הכדורגל המקצועני בישראל. 

 
 

 רקע עובדתי .א
 
וליגת העל נשים( מאורגנים  ,והלאומית גבריםשחקני הכדורגל בליגות המקצועניות )ליגת העל  .1

בהסתדרות הכללית. בנוסף, השחקנים חברים בארגון שחקני הכדורגל, שאינו ארגון עובדים. ארגון 
שהוא ארגון השחקנים הבינלאומי, המוכר על ידי פיפ"א. נציגי ההסתדרות  Fifpro –השחקנים חבר ב 

רגון פועלים בתיאום בכל הנוגע להסדרת עניניהם חברים בהנהלת ארגון השחקנים, וההסתדרות והא
 בישראל. המקצועני ותנאי עבודתם של שחקני הכדורגל

 

)נגיף משבר הקורונה העולמי הביא להפסקת פעילות הספורט בכל העולם. מכח תקנות שעת חירום  .2
פעילות ותוקנו מעת לעת, נאסרה גם בארץ  21.3.20הגבלת פעילות(, שפורסמו ביום  –הקורונה החדש 

ספורטיבית קבוצתית, וכן הוטלו מגבלות על יציאה לעבודה אצל מעסיקים שאינם בגדר שירותי חיוני 
 כתוצאה מכך, הופסקה לחלוטין הפעילות בענף הכדורגל. או קיומי.

 
 

                                                
   https://img.fifa.com/image/upload/zyqtt4bxgupp6pshcrtg.pdfההמלצות פורסמו באתר פיפ"א:   1

https://img.fifa.com/image/upload/zyqtt4bxgupp6pshcrtg.pdf
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 עיקר המלצות פיפ"א .ב
 

בה לקחו חלק כל הפועלים  מאחר ומדובר בארוע גלובלי, שנוגע לכדורגל העולמי, קיימה פיפ"א הוועצות .3
 בענף, ולאחריה פרסמה מספר המלצות הנוגעות להשלכות המשבר. להלן עיקריהן:

 
 מגבלות הסרתיוארכו בהתאמה למועד  החברה בפיפ"א מועדי עונת הכדורגל בכל מדינה .3.1

סיום העונה , כך שחוזים שעומדים להסתיים בסיום עונה יוארכו בהתאמה למועד הקורונה
 ידחה בהתאמה. העוקבת עונההומועד חוזים שאמורים להכנס לתוקף בתחילת  ,החדש שיקבע

תנתן עדיפות להשלמת החוזה הקיים של השחקן על פני תחילת  –ה בין מועדים חפיפבמקרה של 
 חוזה עתידי.

 חלונות העברה של שחקנים ידחו בהתאמה למועדי העונה המעודכנים שיקבעו. .3.2

 לפעילות נבחרת לאומית.לא חלה חובה לשחרור שחקנים  .3.3

לגביה יורחב  –התיחסות ליצירת הסדרים חלופים בעקבות השעית חוזי העבודה של השחקנים  .3.4
 להלן.

 

מתמקד בחוזים שאינם ניתנים לביצוע עקב מגבלות הקורונה. בהקשר זה ניתנו  ,חלק מרכזי מההמלצות .4
 על ידי פיפ"א ההמלצות הבאות: 

 

נפי או הקבוצתי, לצורך חתימת הסכמים שיקבעו את תנאי , במישור העיש לנהל מו"מ קיבוצי .4.1
ההעסקה של המאמנים והשחקנים בתקופת המשבר. על ההסכמים לכלול התיחסות לנושאים 

תנאי הבאים: פיצוי על הפרשי השכר; מנגנוני הגנה על ההעסקה; תשלומים מאוצר המדינה; 
כי מקום בו קיימים צדדים מודגש, העסקה בתקופת החוזה המוארכת בתום המשבר וכיוב'. 

 .ההסכמות צריכות להיות במנגנון קיבוצי ובמסמך קיבוצי –ליחסים קיבוציים 

אלא אם הותרו על פי דין ואם נקבע בהסכם קיבוצי כי הן  ,לא ינתן תוקף להחלטות חד צדדיות .4.2
 מותרות.

כאשר עובד ומעסיק לא מגיעים להסכם, ואין הסדר למצב זה בדין הכללי וכשאין שותף ליחסים  .4.3
ניתן יהיה לשנות את תנאי החוזה של שחקן חד צדדית רק באישור אחד מהמוסדות  –קיבוציים 

, Dispute Resolution Chamber (DRC) or Players’ Status Committee (PSC):  הבאים
 תנאים נעשה בתום לב, בסבירות ובמידתיות.וכל עוד השינוי ב

המוסדות שהוסמכו לכך מטעם פיפ"א, יבדקו את תקפות שינוי חד צדדי בחוזה של שחקן לפי  .4.4
המבחנים הבאים: האם נעשה נסיון להגיע עם השחקן להסכמה; מצבה הכלכלי של הקבוצה; 

וחל תיקון דומה על ת השחקן נטו לאחר הפגיעה והאם הסמידתיות הפגיעה בשחקן; שיעור הכנ
 שחקנים נוספים בקבוצה. 

חוזי העבודה יהיו מושהים, ובלבד שתמשך תכנית הביטוח של השחקן וימצא לו מקור הכנסה  .4.5
 חלופי הולם לתקופת ההשהיה.

 
 

 הכדורגל המקצועני בישראל ענףישום המלצות פיפ"א על  .ג
 

רב. פיפ"א היא למעשה  הגם שהמלצות פיפ"א אינם בעלות כח כופה או מחייב, יש להן משקל .5
"המחוקק" בענף הכדורגל העולמי ועמדתה תהיה נקודת מוצא פרשנית לכל מחלוקת שתתעורר במישור 
המקומי. מעבר לכך, למוסדות פיפ"א השונים סמכויות שיפוט וענישה, כך שחריגה מההמלצות במישור 

כנגד  סנקציות כספיות ואחרותעלולה לגרור אחריה  –אשר תידון בפני מוסדות אלו  ,הענפי או המקומי
. לפיכך, גם אם ההמלצות לא ניתנות לישום על כל פרטיהן קבוצות הלוקחות חלק במפעלי פיפ"א

שינוי בחוזי ש מתמצים בכךמות, שגלרונות שהן מעקבמדינה מסוימת, יש לקיים את רוחן וליישם את ה
פק לשחקן מקור הכנסה חלופי לסשיש במישור הקיבוצי, ו ההעסקה של השחקנים חייב להיות מוסכם

 ראוי עד לחידוש הפעילות.

 

לנהל  ,קיימת חובה על מנהלות הליגה ו/או הקבוצות בישראל, על פיו החוק פיפ"א תואמות אתהמלצות  .6
( לחוק הסכמים 1ח) 33בסעיף הוא מו"מ קיבוצי עם הארגון היציג של שחקני הכדורגל. מקור החובה 

מעסיק שקיים אצלו ארגון יציג. נעיר, כי העובדה שמנהלת הליגה איננה קיבוציים, והיא חלה על כל 
לא פוטרת אותה מקיום חובת ניהול המו"מ הקיבוצי בנוגע להשלכות משבר הקורונה,  ,ארגון מעסיקים

 . מאחר ומדובר בעניןהמפורשת שכן היא הגוף המתאם בין כלל המעסיקים עליהם חלה חובת המו"מ
קבוצות נוגע לכל ה עסקה של השחקנים משמעותית ביותר, ומאחר והנושאשהשלכותיו על תנאי הה

במנהלת, המנהלת היא הצד הנכון לניהול המו"מ הקיבוצי. לחלופין, הקבוצות רשאיות  ותחברה
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קיימת גם אפשרות תאורטית, להסמיך נציגות אחרת מטעמם שתנהל את המו"מ מול נציגות השחקנים. 
, אלא שהנטל על הקבוצות להסביר מדוע יש לכך הצדקה כאשר קבוצה בנפרדלניהול מו"מ קיבוצי בכל 

מדובר בנושא משותף לכולן, וכאשר ענינים אחרים הוסדרו במישור הכלל ענפי )למשל: תקנון המשמעת 
 .  האחיד(

 
 בכל מקרה, ההמלצות חד משמעיות בכל אחד מהעניינים הבאים: .7

 
. בהקשר זה, ומכיון י בחוזה העבודה של השחקןעל הקבוצות חל איסור לערוך שינוי חד צדד .7.1

חל איסור על הקבוצות לנצל את המצב החריג שההמלצות מדגישות את החובה לנהוג בתום לב, 
 .לצורך התנאת המשך העסקת השחקן ו/או שחרורו בתנאים לא סבירים

שים . יש לצייד את השחקן באישורים הנדראין להותיר את השחקן ללא הכנסה חלופית ראויה .7.2
נם מכסים את מלוא השתכרותו ו/או תנאים ת דמי אבטלה וככל שדמי האבטלה איללצורך קב

חלה  –נלווים שהם חלק מרצף העסקתו )כגון: הפרשות לפנסיה ו/או ביטוח אובדן כושר עבודה( 
 חובה על הקבוצה לדאוג לפיצוי ו/או הסדר חלופי הולם.

ינויים שהוחלו על בעלי תפקידים בקבוצה כל שינוי בתנאי העסקתו של שחקן יבחן ביחס לש .7.3
לא ינתן לו תוקף על ידי המוסדות המוסמכים מטעם  –. ככל שימצא כי מדובר בשינוי חריג כולה

 פיפ"א.
 

לאור כל האמור לעיל, על ההסתדרות לפנות למנהלות הליגות, ולזמנן לקיום מו"מ קיבוצי באשר  .8
ראוי לעדכן את ההתאחדות לכדורגל בנושא ולזמן להשלכות משבר הקורונה על השחקנים המקצוענים. 

בעקבות  ,בתקנוני המשחקים ,כפי הנראה ,גם נציג מטעמה למו"מ הקיבוצי, לאור שינויים שידרשו
 דחית המועדים הצפויה של סיום העונה הנוכחית ותחילת העונה הבאה.

 

ו"מ הקיבוצי. נעיר, קיימת להסתדרות עילה משפטית לאכיפת המ –ככל שהמנהלות לא יענו לדרישה  .9
כי כיון שמדובר בענין ענפי, תביעה משפטית בנושא תתברר בבית הדין הארצי לעבודה כערכאה ראשונה. 

לעבודה, על אף המגבלות בשמיעת דיונים בתקופת הקורונה, על פי הנחיות נשיאת בית הדין הארצי 
 שמעו גם בעת הזו. דחופים י סכסוכים קיבוציים

 
 לצורך שאלות והבהרות, ככל שיידרש.אני עומדת לרשותך  .10

 
 
 

 בכבוד רב,          
 

          
 פנה שמואלביץ, עו"דד          

 
 העתק:

 טל, יו"ר הסתדרות המעו"ף.-עו"ד גיל בר .1

 ארגון שחקני הכדורגל חברי הנהלת .2


