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 2020באפריל  16         

 ,לכבוד

 ניר אלון, יו"ר חטיבת הספורט בהסתדרות המעו"ף

 nira@histadrut.org.ilבאמצעות דוא"ל 

 ניר שלום,

 ( בעקבות התפרצות7.4.2020עמדה, הנחיות והמלצות פיפ"א )מיום מסמך  הנדון:  

 והשלכותיה על ענף הכדורגל בעולם Covid-91 -המגפת           

 

"(, וכן את העמדה מסמךביקשת שאעביר אליך את עיקרי הדברים המפורטים במסמך שבנדון )להלן: "

. כמו כן, ביקשת המעשיתשאלת מעמדו של המסמך מן הבחינה המשפטית ומן הבחינה התייחסותי ל

השונות בקשר משאים ומתנים עם קבוצות הכדורגל באת המלצתי לגבי הדרך הנכונה לפעול בדיונים ו

על רקע המצב שהתהווה עקב בישראל, הכדורגל המקצועניים ושחקניות של שחקני  זכויותלו למעמד

  "(.הקורונה" או "מגפת הקורונה"או  "המגפה")להלן:  Covid- 19 -התפרצות מגפת ה

 מסמך העמדה של פיפ"א –כללי  .א

 

ת והמלצות )כך מתארת פיפ"א ואת מסמך העמדה ובו הנחיפרסמה פיפ"א  ,7.4.2020ביום  .1

, ענייני Covid-19", בתרגום חופשי, ( שכותרתו1עצמה את תוכנו של נייר העמדה

. בנספח למכתב זה מפורטים עיקרי הדברים, ההמלצות וההנחיות הסדרה/רגולציה בכדורגל"

 שבמסמך העמדה.

 

, שהמסמך אמנם פורסם על ידי פיפ"א, אולם על ולהדגיש ראוי לצייןכנקודת מוצא לדיון שלהלן  .2

המקוימת מזה כמה שנים )ובוודאי מאז כניסתו של ג'יאני הנוהגת ופי המדיניות של פיפ"א 

פיפ"א  .נטינו לתפקידו כנשיא פיפ"א( המסמך לא מהווה מסמך חד צדדי מטעם פיפ"אאאינפ

 .לפעילות בענף הכדורגל( "Stakeholders") הגורמים השותפיםעם כלל  מנהלת דיאלוג מתמיד

 תולדה של עבודת מטה של ועדה )קבוצת עבודה( שכללה את נציגי גם מסמך זה הואלפיכך, 

והם, פרט לפיפ"א כמובן; התאחדויות יבשתיות, התאחדויות לאומיות, ארגון  אותם גורמים

( FIFPROהבינלאומי של שחקני הכדורגל המקצוענים )(, הארגון ECAהקבוצות האירופאיות )

 והפורום העולמי של הליגות.

 

חשיבות רבה בשעה שאנו באים לבחון את  ישהשותפים לניסוח המסמך ולגופים הועדה  להרכב .3

שההתאחדות הברורה והידועה, פרט לעובדה מעמדו של המסמך במישור הלאומי הישראלי. 

קניות הכדורגל בישראל הוא חבר לכדורגל בישראל היא חברה בפיפ"א, הרי שארגון שחקני ושח

 3)ארגון הליגות האירופאיות( EL-ב ומנהלת הליגות המקצועניות היא חברה FIFPRO2 -ב

קבוצות ישראליות )בית"ר ירושלים,  5כמו כן,  העולמי של הליגות.בפורום שהיא, מצידה חברה 

 .ECA4 -מכבי ת"א, מכבי חיפה, בני יהודה והפועל באר שבע( חברות ב

                                                           
1 19-covid-of-consequences-legal-address-to-guidelines-are/news/fifa-we-https://www.fifa.com/who 
2 https://www.ifpo.org.il/about  ,-players-football-israeli-new-https://www.fifpro.org/en/members/the
  association 
3https://www.football.co.il/information  
4members/?page=1&country=Israel-https://www.ecaeurope.com/eca  

mailto:efraim@ebsportlaw.com
mailto:nira@histadrut.org.il
https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-guidelines-to-address-legal-consequences-of-covid-19
https://www.ifpo.org.il/about
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https://www.football.co.il/information
https://www.ecaeurope.com/eca-members/?page=1&country=Israel
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 של מסמך העמדה במישור הלאומי הפנימי ותוקפומעמדו  .ב

 

ך העמדה עצמו, מחברי המסמך מודעים לעובדה שמימדי פגיעת מגיפת מכפי שמשתקף ממס .1

משום העובדה שהיקפי  זאת, הן .יבים ברמה הלאומיתיהקורונה מקשים על קביעת כללים מח

לכך שהרשויות הפגיעה הם שונים במדינות שונות, והן ובעיקר, משום שפיפ"א מודעת 

ינה י המדבתחומכללים והוראות מחייבות שהן מנדטוריות  וקבעומדינה המוסמכות בכל מדינה 

 סמכויותיה כדי לגבור על אותם כללים.או בגדר וכמובן שאין בכוחה של פיפ"א הרלוונטית, 

 

, מצב של כח עליון התפרצות המגיפה היאעצם פיפ"א מצינת במסמך ש ,כך, לשם הדוגמא .2

(Force Majeure). בלשונם והם קובעים מחברי המסמך זהירים ש אולם יש לשים לב לכך

 The COVID-19 situation is, per se, a"שהמצב הוא "כח עליון עבור פיפ"א והכדורגל" )

"for FIFA and football case of force majeure (. 

 

ודינים מדינתיים שונים יכולים  זהירות זו מתבקשת משום העובדה שמערכות משפטיות שונות .3

על פי הפסיקה שנהגה כאן  ידוע כי .המצב בישראל איה;הא ר. להגדיר "כח עליון" בצורה שונה

כמצב של כח עליון )אלא אם הצדדים הגדירו  בישראלכמעט ולא היה מצב שהוכר  ,שנים רבות

אותו ככזה במפורש בהסכם(. ראה, לעניין זה, נייר עמדה מפורט של לשכת עורכי הדין שהוכן 

 5גפת הקורונהלאחרונה בהקשר של ההשלכות המשפטיות של מ

 

שעניינם "הסכמים למסמך העמדה  2 -ו 1, פיפ"א קובעת שהעקרונות המפורטים בפרקים לכן .4

"הסכמים שלא ניתן לקיימם בדרך שבה צפו אותם  -העומדים להסתיים והסכמים חדשים" ו

הצדדים מלכתחילה" יש לראותם כהנחיות פרשניות כלליות )לא מחייבות( של תקנות פיפ"א 

 The principle set out in points 1". )"(התקנות" )להלן: המעמד והמעבר שחקניםבעניין 

and 2 of this document are to be considered as general (non-binding) 

interpretative guidelines to the RSTP.)" 

 

 -ה לתקנות פרשני ככלייהיה קלו ומעמדו של המסמך שמשפיפ"א מציינת ש עוד חשוב לציין, .5

RSTP של התקנות והמטרה הראשונית עניינן ש עניין זה מחייב הסבר, שכן ידוע. של פיפ"א

במעבר  ;בהסדרה של מעמד שחקנים ומעבר בינלאומי של שחקנים. הווה אומרלכאורה  הוא

, יש לזכור לענייננו החשובהדבר ולם, וזה אהרישומי בין התאחדות אחת להתאחדות אחרת. 

ישור הפנים מב מן מחייבות את ההתאחדויות הלאומיות ליישם חלק מהתקנותצשהתקנות ע

. חלק אחר מהתקנות מוגדרות ככאלה שיש לקחתן בחשבון בעת קביעת 6מדינתי ללא כל שינוי

 . 7ההסדרים הפנים מדינתיים 

 

, אשר מחייבת את ההתאחדויות RSTP -ה לתקנות 2בנוסף, יש לתת את הדעת להוראת סעיף  .6

הלאומיות לקבוע הוראות ליישוב סכסוכים ומחלוקות בין שחקנים וקבוצות שבה הסמכות נתונה 

אמר במפורש כי הוראות אלה יקבעו נההתאחדות הלאומית, אולם גם כאן למוסדות השיפוט של 

 ;(RSTP -על ידי ההתאחדות הלאומית בהתאמה לעקרונות הקבועים בתקנות )ה

 
Such regulations shall lay down rules for the settlement of disputes between clubs and players, 

in accordance with the principles stipulated in these regulations. 

                                                           
 

5 https://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/coronavirus_contractual_implications_position_paper_april_2020.pdf  
 ( לתקנות.a( )3) 1סעיף   6
 ( לתקנות.b( )3) 1סעיף   7

mailto:efraim@ebsportlaw.com
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גם בהינתן סכסוך שיובא לפתחה של ערכאת שיפוט פנימית )קרי של  ,הנה כי כן, לטעמי .7

מוסד השיפוט להתייחס ולקחת בחשבון את  יידרשההתאחדות הלאומית, ובמקרה זה ישראל( 

 (.RSTP-העקרונות הקבועים בתקנות )ה

 

ואכן, פיפ"א מציינת במפורש במסמך העמדה כי היא מצפה שההתאחדויות הלאומיות ויתר  .8

 necessary level of") שיתוף פעולה וציותהגורמים בענף יפעילו את המידה המתחייבת של 

cooperation and compliance") הוראות מסמך העמדה.ל 

 

יר כי תקנון היסוד של ההתאחדות לא ניתן כמובן לסיים פרק זה במכתבי בלי להזכ זאת ועוד, .9

  א. ב. קובע את העיקרון לפיו: 2לכדורגל, בסעיף 

 

מפעם לפעם והמתייחסות  כל ההוראות שבחוקה ובתקנוני פיפ"א ואופ"א, כפי שיהיו בתוקף"

והמוסדות השיפוטיים, יחייבו את  יפ"א ואופ"אפ והחלטות גופילהתאחדויות לאומיות, 

  "ועניין ונציגיה לכל דבר ההתאחדות

 

מציינת בישראל,  ואילו, מנהלת הליגות שהיא הגוף המאגד את כלל הקבוצות המקצועניות

  בפרסומיה כי: 

  

המנהלת פועלת במסגרת הסמכויות המואצלות לה על ידי ההתאחדות לכדורגל ובשיתוף "

היא כפופה להוראות התאחדות הכדורגל הבינלאומית )פיפ"א( וההתאחדות פעולה איתה. 

 ".EPFL–אופ"א. המנהלת גם חברה מן המניין בארגון הליגות האירופאיות  -האירופית

 

החברה בפורום ( EPFL -)שהוא השם העדכני של ה EL-חברת ב מנהלת הליגותונזכיר שוב כי 

גופים אלה היו שותפים  .ECA -קבוצות החברות במנהלת חברות גם ב 6הליגות העולמי, וכי 

 לידי ביטוי במסמך העמדה.להסכמות הבאות מלאים 

 

כלי  -לכל הפחות  –שמסמך העמדה חייב להוות המסקנה העולה מתיאור הדברים שלעיל היא,  .10

 ,במקרה של צורך להתמודד על סוגיות הנזכרות בו כתולדה של מגיפת הקורונהעיקרי פרשני 

קשר בין אולם לא מן הנמנע לטעון, שבהינתן ה גם כאשר מדובר בסיטואציה בהקשר המדינתי.

הפועלים בענף בישראל לבין מחברי המסמך, תחול על כל הצדדים הרלוונטיים בישראל חובה 

 מוגברת לעשות כל שביכולתם לקיים את האמור במסמך.

 

סוגיית  ושל מבלי להיכנס במסמך זה לדיון מעמיק בסוגיית ההשלכות של מצב של כח עליון .11

מסמך העמדה אמורים וצריכים לשמש ככלי ראוי ורצוי האמורים בהרי שהעקרונות , הסיכול

לי  ןואי –להסדרת מחלוקות גם לאור חובת תום הלב שמקימה את הצורך, במקרים מתאימים 

להתאמת החוזה לנסיבות המשתנות. וראה  – הן מקרה כזהספק שהשלכות מגפת הקורונה 

  :8לנייר העמדה של לשכת עורכי הדין 108לעניין זה בסעיף 

חובת תום לב, והדבר חל, וביתר שאת, בתקופת משבר בצד דין הסיכול נחזור ונזכיר את "

מגיפת הקורונה. עיקרון תום הלב שולל עמידה דווקנית על זכות חוזית תוך התעלמות  כדוגמת

דרמטי ועשוי לחייב, בנסיבות חריגות המצדיקות זאת, התאמת החוזה לנסיבות  נסיבות משינוי

  ".(תחולתן, ועל יסוד מו"מ בין הצדדים לתקופת)החדשות 

 

 

                                                           
 29לעיל, בעמ'  5הערה   8
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בהסכמים מסחריים, הרי מקל וחומר הדברים בתחום יחסי העבודה שבהם, כבר נקבע  אם כך

  חובת תום הלה החוזית היא בשיעור מוגבר. ,ונפסק לא פעם

 

מעביד הם 'יחסים חוזיים עליהם חלה חובת קיום בדרך המקובלת ובתום לב' ובדרך -יחסי עובד"

כלל נדרש בקיומם של יחסים אלה מעבר לתום הלב לו מצפים בחוזים אחרים, מסחריים. יחסי 

אמון המחוייב מתפקידו, ואת מעביד מחייבים את העובד לנהוג בדרך המתיישבת עם ה-עובד

בדרך העולה מחובת הדאגה לרווחת העובד... וחובת ההגינות... שני אלה הם אף  -המעביד 

 9"לחוק החוזים.... 39מעבר לחובת 'קיום בתום לב' שמסעיף 

 

 על הדרך הראויה שבה יש ללכת במסגרת משאים ומתנים שבים שחקנים לבין קבוצות .ג

 

דעתי היא, כאמור, שמסמך העמדה חייב להוות נר לרגלי הצדדים בבואם להתדיין כדי להתאים  .1

את הוראות ההסכמים לנסיבות המשתנות כתוצאה ממגיפת הקורונה )הוא הדין, לדעתי, אם 

תתגלגל לפתחו של מוסד ממוסדות השיפוט הפנימיים בהתאחדות כזו או אחרת מחלוקת 

 לכדורגל(. 

 

, ט הספורטפבהינתן המסגרת המשפטית הבינלאומית המיוחדת לתחום משלטעמי,  .2

את  למעשה לקבל על עצמםאמורים י העבודה בעולם הכדורגל הישראלי הצדדים ליחס

השתתפו  ים שבהם הם חבריםהבינלאומי הגופים , מכוח העובדה שנציגהנחיות המסמך

הוראותיו נתקבלו  ,כפי שמצויין במסמך העמדה. להאבקבוצת העבודה שקיבלה עקרונות 

 בענף הכדורגל.  בעצה אחת והן מקובלות על כלל הגורמים הפועלים במסגרת יחסי העבודה

 

טעם זה, אבל גם מטעמים של הסדרה ראויה ועד כמה שניתן אחידה של סוגיה בעלות השלכות מ .3

במסגרת "קיבוצית" על  ויטופל שהנושאיםקבוצות בארץ, נכון וראוי הרוחב על כלל השחקנים ו

של חטיבת  ידי ארגון השחקנים והשחקניות בכדורגל הישראלי בליווי )כתמיד( או אפילו הובלה

של שחקנים כי עשויים להיות מאפיינים שונים להסדרים שונים  ,הספורט בהסתדרות. ברור

כאלה או אחרים ושל קבוצות כאלה או אחרות. חלקם של הגורמים בענף כבר הגיעו ושחקניות 

את הדעת להסדרים השונים שחלים בישראל  לתתיש  ,להסדרים פרטניים וחלק עדיין לא. כמו כן

הזכויות לדמי  ןזרים )למשל בעניי ושחקניות ישראלים לעומת שחקניםושחקניות על שחקנים 

גם כאשר בתוך  ,אבטלה, לרבות בתקופת החל"ת שאליה יצאו שחקנים רבים בימים אלה(. אולם

ם שחקניתמצא בכל קבוצה כמעט כאלה או אחרות יש הבדלים, עדיין  הקבוצות אוכלוסיי

לכן ראוי . )למשל, בכל קבוצה מקצוענית תמצא שחקנים זרים(המשתייכים לאוכלוסיות השונות 

ומן רבות  ןשההסדרה תיעשה עד כמה שניתן בצורה "קיבוצית". הסוגיות העמדות על הפרק ה

 תשל האירוע ושל האפשרויוהבנה  ,מחד ,ם טעם זה מחייבג ה.להסדר הסתם לא קלות

 הצדדים. שנימוגברת של  אחריותמידה של  , ומאידך מחייבליותהרא

 

כבר הזדמן לי לומר את הדברים בראיון עיתונאי מייד לאחר שהופסקה פעילות הכדורגל, ואני  .4

דעתי היא שלא נכון שכל שחקן וכל מועדון ינהלו מו"מ ; חוזר על הדברים כעת ואפילו ביתר שאת

ים שאליהם יגיעו להיות לה קשר להסדר שעשויעצמאי )גם מטעמי אחידות והוגנות ספורטיבית 

יידונו באופן רוחבי בין נציגי השחקנים לנציגי  אלהנכון וראוי שנושאים לטעמי, הצדדים(. 

 .במישור הארצי הקבוצות

 

                                                           
 (143, 139( 1987ניב )-ספר ברבתוך ) "תום לב במשפט העבודה,"נשיא מ' גולדברג ה  9
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לי היטב הרגישות של שני הצדדים  הלא בכדי השתמשתי בביטוי "קיבוצי" בין מרכאות. ידוע .5

רגל. יחד עם הסותרות שלהם בעניין ההסדרה הקיבוצית של יחסי עבודה בענף הכדו והתפיסות

הם  ,כאשר היו לצדדים אינטרסים משותפיםמאוד,  הקרובבר בעזאת, אני גם מודע לכך ש

השכילו לשתף פעולה וידעו לנהל מו"מ ולהגיע להסכמות במישור "קיבוצי" שלא עלו כדי יצירת 

 יחסי עבודה קיבוציים. זו לדעתי הדרך הראויה גם במקרה זה.

 

נציגי ; ציגי הקבוצות במסגרת "קיבוצית" )קרינראה לי שיהיה נכון להסכים על מתווה שבו ידונו נ .6

)קרי; ההסתדרות וארגון חקניות והשעם נציגי השחקנים  מנהלת הליגות המקצועניות(

שבסופו , ברוח המלצות פיפ"א, השחקנים( מתוך כוונה להגיע להסכמות בדמות "הסכם אחיד"

 קן מטעמה. של דבר ישמש מודל ליישום ביחסים האינדיבידואליים שבין כל קבוצה לבין כל שח

 

רעיון הוא שאם הצדדים ישכילו להגיע להסכם אחיד כזה, ארגוני השחקנים מחד ונציגי מנהלת ה .7

ואזי בוודאי שנכון להפעילו( לחבריהם,  ?, ימליצו )שמא יש להם כח מחייב יותרמאידךהליגה 

ביחסים  את אותו הסכם מודללאמץ , מצד שני נית/ושחקן נית/הקבוצות מצד אחד וכל שחקן

 ביניהם. 

 

שיהיה צורך לייצר מספר מודלים שכל אחד יתאים לקבוצת אוכלוסייה כזו או א מן הנמנע, ל .8

אחרת ובלבד שההמלצה תהיה שכל מי שמשתייך לאותה קבוצת אוכלוסייה יחתום על הסכם 

 מומלץ שכזה.

 

ולקחת בחשבון את  ,יםמתווה כזה יהיה בו כדי להקל על המו"מ, לייצר הסדרים שוויוניים והוגנ .9

 מכלול השיקולים של כלל הענף ואת האינטרסים של שני הצדדים.

 

 אני עומד כמובן לרשותך, לטובת כל הבהרה או השלמה לדברים שפורטו במכתבי זה.

 

  בברכה,          

 , עו"דאפרים ברק
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 נספח

( בעקבות התפרצות 7.4.2020עמדה, הנחיות והמלצות פיפ"א )מיום המסמך תקציר עיקרי 

 1011והשלכותיה על ענף הכדורגל בעולם   Covid-19 -מגפת ה

 

 מבוא למסמך העקרונות

, נתקבלו אצלה פניות רבות במבוא למסמך העקרונות, פיפ"א מציינת שעל רקע מגפת הקורונה

. כגוף המנהל את הכדורגל "(RSTP -ה"חקנים )תקנות בדבר במעמד ומעבר שלברובן  הקשורות

בעולם, מוטלת על פיפ"א האחריות והחובה להעביר להתאחדויות הלאומיות וליתר הגורמים הפועלים 

במטרה להקטין ולצמצם את ההשלכות של הפגיעה שנגרמת לענף כתוצאה מהמגיפה,  בענף הכדורגל

טיח שכל תשובה )במענה לסיטואציה שהתהוותה( תהיה תואמת עם האינטרס המשותף וכן כדי להב

 )של כל הפועלים בענף(.

שאין היא מצויה בעמדה שמאפשרת לה להורות להתאחדויות הלאומיות או לקבוע  ,פיפ"א מקפידה לציין

חייבת להישאר  קביעות בשאלה מתי תוחזר פעילות  כדורגל על כנה בכל מדינה או טריטוריה. שאלה זו

בסמכותה של כל התאחדות לאומית בהתאם להוראות/המלצות של רשויות הבריאות בכל מדינה. פיפ"א 

מציינת שהבריאות תהווה תמיד העיקרון המנחה עבור פיפ"א, ההתאחדויות הלאומיות והגורמים 

 הפועלים בענף בקבלת החלטות לעניין זה.

הקימה קבוצת עבודה במטרה לבחון את פיפ"א , ההנהלה המצומצמת של 2020למרץ  18ביום 

כדי להגן על המסגרת החוזית שבין השחקנים לקבוצות  RSTP -השינויים וההתאמות הנדרשות ב

 ולבצע ההתאמות הדרושות בתקופות הרישום של שחקים.

כח עליון ייקבעו על ידי הנהלת  שהחלטות בדבר מצב שלהקובע  RSTP -של ה 27פיפ"א מפנה לסעיף 

של כח עליון  נסיבותפיפ"א וכי החלטה שכזו היא סופית. פיפ"א קובעת שהנסיבות עקב המגיפה הן 

 עבור פיפ"א והכדורגל.

 

קבוצת העבודה הוקמה המנדט שניתן על ידי ההנהלה המצומצמת של פיפ"א,  חבהתאם לכך ומכ

למכתב שאליו נלווה נספח זה ובמהלך ישיבות קבוצת  2שכללה נציגים של הגופים הנזכרים בסעיף א' 

העבודה, ובתוך מכלול הנושאים שנדונו, עלו שלושה נושאי ליבה שקבוצת העבודה מצאה לנכון 

 להתייחס אליהם:

 

((i  סיום )כלומר, הסכמים העומדים להסתיים בסיום העונה הנוכחית, והסכמים  לקראתהסכמים

 מו ואשר אמורים להיכנס לתוקף בתחית העונה הבאה(.חדשים )כלומר, הסכמים שכבר נחת

(ii)  לא ניתן לקיימם כפי שהצדדים צפו מלכתחילה. אשרהסכמים 

(iii ) .)"המועדים המתאימים לתקופות הרישום )"חלונות ההעברה 

                                                           
"מכל מלמדיי השכלתי"  )תהילים, קי"ט, צ"ט(. בשעה שהתחלתי לכתוב תקציר זה, זכיתי לקרוא את המאמר של תלמידי      10

)"עושים סדר  Ynetשפורסם באתר , עו"ד אסף גופרמדריד(,  ISDEבמשפט ספורט בינלאומי ) Masterבמסגרת תוכנית 

 (. מומלץ למתעניינים לעיין בו גם כן.13.4.20בעמדת פיפ"א" 
לצרכיי  מה ככל שסברתי לנכון שצריך להוסיף דבר ותהשלמכן הוא כולל מעט התקציר נעשה בדרך של תרגום חופשי ו  11

 העמדה. ךשל מסמלכן אין להתייחס אליו כ"תרגום"  .הבהרה
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הן תוצאת הדיונים בין החברים בקבוצת העבודה בהקרש לנשואים שלעיל והן ההנחיות שלהלן 

 .כל חברי קבוצת העבודההתקבלו על דעת 

 לקראתלמסמך העמדה שעניינם "הסכמים  2 -ו 1פיפ"א קובעת שהעקרונות המפורטים בפרקים 

"הסכמים שלא ניתן לקיימם בדרך שבה צפו אותם הצדדים מלכתחילה"  -והסכמים חדשים" ו סיום

 .RSTP-היש לראותם כהנחיות פרשניות כלליות )לא מחייבות( של 

 

של פיפ"א.  של מסמך רשמי זה 1.0פיפ"א מסיימת את המבוא למסמך בציון העובדה שזוהי גרסה 

בעצה אחת עם ההתאחדויות הלאומיות והגורמים הרלוונטיים הפועלים בענף, עשויה לעדכן  ,פיפ"א

 מעת לעת את  ההנחיות במהלך תקופת התמשכותה של המגפה.

 

 סיום והסכמים חדשים לקראתהסכמים  - 1פרק 

 

י העסקה בעולם הכדורגל כמו גם הסכמים להעברת שחקנים, קשורים במהותם, באופן טבעי, הסכמ

. RSTP -לתקופות הרישום )"חלונות ההעברה"( הנקבעים על ידי כל התאחדות לאומית בהתאמה ל

עניין זה הוא תולדה הגיונית של לוח הזמנים לפיו בד"כ מועד תחילת תקופת רישום תואם את מועד 

 ילתה של עונה חדשה.תח

מגדיר מהי עונה בהקשר למועדי משחקים מסויימים, ההתאחדויות הלאומיות מחויבות  RSTP-הגם שה

)המערכת הממוחשבת המנהלת את העברות השחקנים( את תאריכי התחילה והסיום  TMS-להעלות ל

לב זה"( מהמגפה מוסיף "בש –א.ב.  –של כל עונה. פיפ"א מציינת שמרבית הליגות המושפעות )ואני 

 ביוני. 30 -ביולי וסיומה ב 1 -שתחילת העונה היא ב TMS -הנו במערכת יצי

קובעת ששחקנים יכולים להירשם במהלך אחת מתוך שתי תקופות הרישום שנקבעו  RSTP -ל 6תקנה 

 שבפנינו, הגם שבנסיבות לענייןרלוונטי על ידי ההתאחדות הלאומית )בכפוף לחריג מצמצם שכרגע אינו 

 (.מסוימות פיפ"א משתמשת בחריג

בהינתן העצירה של משחקים הנערכים במסגרת ההתאחדויות והליגות, ורצונן של רוב 

ההתאחדויות/ליגות להשלים את עונות המשחקים, סביר מאוד שמשחקי האליפויות במדינות השונות 

מצב זה יגרור מן  .TMS -של העונה כפי שנרשם להמקורי המתוכנן ימשיכו אל מעבר למועד הסיום 

  הסתם גם השפעה על מועדי פתיחת העונה הבאה. לכן, עולות הסוגיות הבאות:

 

(i) עד המקורי המתוכנן של סיום העונה הנוכחית.והסכמי העסקה שאמורים להסתיים במ 

(ii)  הסכמי השאלה )ובהתאמה הסכמי העסקה( שאמורים להסתיים במועד המקורי המתוכנן של

 חית.סיום העונה הנוכ

(iii)  הסכמי העברה )לצמיתות או השאלות( והסכמי העסקה שהם תולדה של ההעברות, אמורים

 להתחיל במועד המיועד המקורי לפתיחת העונה הבאה. 

(iv) .הסכמי העסקה חתומים שאמורים להתחיל במועד המיועד המקורי לפתיחת העונה הבאה 

 

mailto:efraim@ebsportlaw.com


 

efraim@ebsportlaw.com   073 3913000 :נייד: 4312710 054  טל: 3912929 073 פקס 

             6971068, רמת החייל, תל אביב 7, קומה B, בניין  3הנחושת 

עסקה של שחקן כדורגל יהיה מיום כניסתו קובע שאורכו המינימלי של הסכם ה RSTP -ל 18סעיף 

 לתוקף ועד מועד סיום העונה, ואורכו המקסימלי של הסכם יהיה חמש עונות.

קובע ששחקן מקצועני יהיה רשאי לסכם הסכם עם מועדון אחר אם ההסכם  RSTP -( ל3) 18סעיף 

 חודשים. 6שלו עם המועדון הנוכחי הסתיים או אמור להסתיים בתוך 

 –לפיו הסכמים אמורים להסתיים בסיום העונה  – RSTP -( ל2) 18העיקרון הכללי הקבוע בסעיף 

צורך להבטיח את ההגינות של תחרות הכדורגל )טורניר האליפות(, חייבים להיות מרכיב הביחד עם 

בבואן להגדיר את המעמד החוזי  12ראשי/מוביל במסגרת השיקולים שינחו את ההתאחדויות או הליגות

והרישומי של שחקנים ומאמנים בעקבות החזרה לפעילות של עונת המשחקים הנוכחית בהתאחדויות 

 ובליגות השונות.

 

  1לעניין פרק  העקרונות המנחים המוצעים על ידי פיפ"א

הסכמי ההעסקה צריכים להיות לחוק הלאומי הרלוונטי ולאוטונומיה מוסכם ומקובל כי, כעיקרון כללי, 

 , מוצע כדלקמן:RSTP -( ל2) 18החוזית של הצדדים להסכם. משכך, ובהתאמה להוראת סעיף 

(i)  ,מקום שבו הסכם העסקה אמור להסתיים במועד המקורי המתוכנן של סיום העונה הנוכחית

 הליגה./יקבע על ידי ההתאחדותמועד הסיום יוארך עד מועד הסיום החדש ש

(ii)  מקום שבו הסכם חדש אמור להתחיל )מועד תחילת תוקפו( במועד במקורי המיועד לפתיחת

של שייקבע לתחילתה ד החדש עמוההעונה הבאה, מועד תחילת תוקפו של ההסכם יידחה עד 

 .העונה הבאה

(iii) ( במקרה של עונות או מועדי רישום עם תקופות חפיפהoverlapping seasons)13 ולמעט ,

מצב שבו הצדדים יסכימו אחרת, תינתן עדיפות למועדון הקדום )זה שבן משחק השחקן בעונה 

להשלים את העונה עם מועדון זה כדי להבטיח את ההוגות והשוויון התחרותי שך  הנוכחית(

  העונה שבה משחק השחקן כעת או התחרויות היבשתיות בעונה זו.

יחול על דרך האנלוגיה גם ביחס להסכמי העברה. זאת ועוד, ביחס להסכמי העברה עיקרון זה 

 בהשאלה(: ןבינלאומיים )בין לצמיתות ובי

(iv)  על אף השינוי המוצע בעניין מועדי תחילת תוקפם של ההסכמים, כל תשלום שאמור להיות

 העונה הבאה לפני מועד פתיחתה שלמשולם על פי הסכם ההעברה ואשר מועד תשלומו יחול 

עקב השינוי, הווה אומר שאמלא השינוי הוא היה חל במועד פתיחת העונה  -א.ב.  –)להבנתי 

הבאה או במועד פתיחת מעד הרישום הבא(, נכון שיידחה עד מועד פתיחתה של העונה הבאה 

 או מועד פתיחתו של מועד הרישום החדש הנדחה.

  

                                                           
חשוב לציין שבכל מקום שבו נאמר במסמך זה "ההתאחדויות או הליגות" או "ההתאחדות/הליגה" אין הכוונה כמובן   12

לסמכויות מקבילות, אלא שפיפ"א מתייחסת לשני הגופים שכן במדינות שונות יש הסדרים שונים לגבי הגוף הקובע את 
ור שככל שמדובר בעניינים רגולטורים של לוחות זמנים . לכן, בישראל ברבאותה מדינה המועדים או ההסדרים הרלוונטיים

של פתיחת וסיום הליגה ומועדי הרישום, הסמכות היא של ההתאחדות לכדורגל, ולא היה בכוונת פיפ"א או השותפים 
 למסמך להקנות סמכויות חדשות במישור המדינתי.

מטעמים שונים מועדי סיום ופתית העונה שונים בין בכוונה למצב שבו שחקן אמור לעבור בין מועדונים ממדינות שונות, ש  13
המדינות שכן הליגות מתפרשות על פני חודשים שונים בשנה)כך למשל הדבר במדינות שבהן מחמת תנאי מזג אוויר עונה 

 מסתיימת במהלך חודש נובמבר או דצמבר והעונה הבאה מתחילה בחודש פברואר או מרץ(.
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 שהצדדים צפו מלכתחילההסכמים אשר לא ניתן לקיימם כפי  - 2  פרק

ברור שהמגפה יכולה להוביל למצבים שבהם לא ניתן יהיה לקיים הסכמים כפי שהצדדים צפו 

מלכתחילה. לא מן הנמנע שהצדדים לא יוכלו לקיים את ההתחייבויות החלות עליהם; שחקנים ומאמנים 

 לא יוכלו לעבוד, ומועדונים לא יוכלו לספק תעסוקה.

חוקי העבודה המדינתיים )או דיני פשיטת רגל( או הסכמים קיבוציים במקום אלה  יהיו ,בסיכומו של דבר

ספקו תשובות מיידיות לשאלות בנוגע לתוקפם של הסכמי העסקה בתחום בתוקף, שי שיש כאלה

 הכדורגל שלא ניתן עוד לקיימם.

ה או פתרונות אולם, מה שחייבים למנוע הוא מצב שבו גורמים הפועלים בענף הכדורגל יקבלו יחס שונ

שונים באופן דרמטי ברמה עולמית כאשר מדובר בנסיבות דומות. פיפ"א מציינת שהיא מתייחסת 

בין אם על ידי בתי משפט מדינתיים, בתי דין לעבודה או גופים  לפתרונות ומענים שיינתנו למצבים אלה

 שיפוטיים של פיפ"א.

לפתרונות הוגנים הן עבור השחקנים והן עבור פיפ"א רואה כהכרחי להמליץ על עקרונות מנחים שיובילו 

 הקבוצות, תוך כדי הגנה על הסדרי העסקה עד כמה שניתן.

  2לעניין פרק  העקרונות המנחים המוצעים על ידי פיפ"א

כדי להבטיח רמה מסויימת של תשלום שכר לשחקנים ומאמנים, מניעת סכסוכים משפטיים, הגנה על 

והבטחה שמועדונים לא יקלעו למצבי פירוק או "פשיטת רגל", ובשעה שיש לקחת  ,היציבות החוזית

 בחשבון את ההשלכות הכספיות של המגפה על המועדונים, מוצע כדלקמן:

(i) ( מומלץ מאוד(strongly encourage  לפעול  )למועדונים ועובדיהם )שחקנים ומאמנים

רמת מועדון בודד או ברמת הליגה מתאימים, ב במשותף לשם מציאת הסדרים קולקטיביים

 ביחס להסכמי ההעסקה למשך כל תקופה שבה משחקי האליפות מושעים בשל המגפה.

 

גם    הסכמים אלה חייבים להתייחס, מבלי לגרוע מנושאים אחרים, לשכר )ומקום שזה רלוונטי

הגנה על השכר וכד'( וכן הטבות/תמורות אחרות, מנגנוני סיוע  יהפרשות סוציאליות, מנגנונ

  ממשלתיים, תנאים במהלך תקופות הארכת חוזים וכד'.

 

מקום שבו יש צדדים רלוונטיים ליחסים קיבוציים או לדיאלוג סוציאלי, ההסכמים צריכים להיות 

  ים.נעשים במסגרת הסכמים קיבוציים או מנגנונים של הסכמים קולקטיביים אחר

 

(ii) לשינוי הסכמים יוכרו רק במקום שבו הם נעשות בהתאמה עם הוראות  תהחלטות חד צדדיו

 קיבוצייםמנגנונים  הדין המדינתי או שהן מותרות במסגרת ההסכם הקיבוצי או במסגרת 

 .אחרים

(iii) :במקום שבו 

(a)  ;מועדונים ועובדים לא יכולים להגיע להסכם, וכן 

(b )  לא נותן מענה למצב או שהסכמים קיבוציים או קולקטיביים אינם אפשרות הדין המקומי

 ממשית או לא יכולים לחול.

החלטות חד צדדיות לשנות הוראות ותנאים בחוזים יוכרו על ידי מוסדות השיפוט של פיפ"א 

 ( רק במקום שהן נעשו בתום לב והן סבירות ומידתיות.PSC -או ה DRC -)ה
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יוכלו לקחת בחשבון, מבלי  PSC -או ה DRC -כאמור היא סבירה, הבבואם לקבוע אם החלטה 

 לגרוע מהתייחסותם לנושאים אחרים:

 (a ) ;האם המועדון ניסה להגיע להסכם עם עובדיו 

 (b ) ;המצב הכלכלי של המועדון 

(c ) ;המידתיות של כל שינוי בהסכם 

(d ) ;השכר נטו של העובד לאחר ביצוע השינוי בהסכם 

(e )  או רק על עובדים מסויימים.האם ההחלטה חלה על כלל שחקני הקבוצה 

(iv)  לחילופין, כל ההסכמים בין מועדונים ועובדים חייבים להיות "מושעים" במהלך על תקופת

השעיה של התחרות )כלומר השעיה של פעילות הכדורגל(ת ובלבד שיהיה קיים ביטוח הולם 

 מתאימות לעובדים במהלך התקופה הנדונה. וימצאו מנגנונים שיבטיחו חלופות שכר

 תקופות רישום )"חלונות העברה"( – 3  פרק

קובע ששחקנים יוכלו להרשם רק במהלך אחת משתי תקופות הרישות השנתיות  RSTP -( ל1) 6סעיף 

 הקבועות על ידי ההתאחדות הלאומית הרלוונטית )תקופות היודעות בכינוי "חלונות ההעברה"(.

המסדיר את הדרך  RSTP -של ה 3( של נספח 1) 5.1( הנ"ל יש לקרוא ביחד עם סעיף 1) 6את סעיף 

שבה ההתאחדויות אמורות לקבוע את תקופות הרישום, לבקש לשנותן, להאריכן או לבטל תקופות 

 רישום.

 להלן, הטקסט המלא של הוראות אלה:

6. Registration periods 

(2). The first registration period shall begin after the completion of the season and shall normally end 

before the new season starts. This period may not exceed 12 weeks. The second registration period 

shall normally occur in the middle of the season and may not exceed four weeks. The two registration 

periods for the season shall be entered into TMS at least 12 months before they come into force 

(cf. Annexe 3, article 5.1 paragraph 1). FIFA shall determine the dates for any association that fails to 

communicate them on time. 

5. Obligations of the associations  

Associations must use TMS in connection with international transfers of players.  

5.1 Master data  

1. The start and end dates of both registration periods and of the season, if applicable for male and 

female players separately, as well as of possible registration periods for competitions in which only 

amateurs participate (cf. article 6 par. 4 of these regulations), shall be entered in TMS at least 

12 months before they come into force. Under exceptional circumstances, associations may amend 

or modify their registration period dates up until they commence. Once the registration period has 

begun, no alteration of dates will be possible. The registration periods shall always comply with the 

terms of article 6 paragraph 2. 

 exceptional, וקובעת כי המגיפה היא אכן מצב של נסיבות מיוחדות )פיפ"א מפנה לקטע המודגש לעיל

circumstances.) 

mailto:efraim@ebsportlaw.com


 

efraim@ebsportlaw.com   073 3913000 :נייד: 4312710 054  טל: 3912929 073 פקס 

             6971068, רמת החייל, תל אביב 7, קומה B, בניין  3הנחושת 

  3לעניין פרק  העקרונות המנחים המוצעים על ידי פיפ"א

בהינתן המצב הנוכחי, על בסיס בחינה של כל מקרה לגופו לאחר בחינה של פיפ"א תוך מתן שימת לב 

 בתיאום בינלאומי, מוצע כדלקמן:לצורך 

(i) כל הבקשות לדחיית מועד סיום העונה הנוכחית יאושרו. 

(ii)  כל הבקשות להאריך או לשנות את מועדי הרישום אשר כבר החלו יאושרו, ובלבד שמשך

 .שבועותRSTP (16 ) -תקופת מועדי רישום תואם את מגבלת הזמן המקסימלית הקבועה ב

(iii) שמשך תקופת מועדי  ות או לדחות מועדי רישום שטרם החלו יאושרו, ובלבדכל הבקשות לשנ

  שבועותRSTP (16 .) -רישום תואם את מגבלת הזמן המקסימלית הקבועה ב

(iv) התאחדויות לאומיות יהיו רשאיות לשנות מועדי עונה או מועדי רישום במסגרת ה- TMS  או

 באמצעות הודעה לפיפ"א; וכן,

(v)  ( ל1) 6כחריג לסעיף- RSTP ,ת שחקן מקצועני שהחוזה שלו הסתיים או בוטל בשל המגפה

יהיה רשאי להירשם על ידי התאחדות לאומית חמוץ לתקופת הרישום ללא קשר למועד הסיום 

 או הביטול של ההסכם שלו.

 

הספורטיביים של משחקי מאחר והחלטות בעניין מועדי רישום יהיו תלויות, למעשה, בלוחות בזמנים 

 האליפות בכל מדינה )מועדים שכרגע אינם ידועים עדיין( נושא זה ייבחן על ידי פיפ"א באופן שוטף.

 

 סוגיות רגלטוריולת אחרות – 4  פרק

הנדונים במסגרת ההנחיות הספציפיות לעיל, קבוצת העבודה זיהתה סוגיות  בצד הנושאים העיקריים

 רגולטוריות אחרות שיחייבו את פיפ"א לקבל החלטות. בשלב זה פיפ"א מבקש לפרט א הסוגיות שלהלן:

 

 שחרור שחקנים לפעילות של הנבחרות

 -)כדורגל נשים( ו bis 1)כדוגל גברים(, 1לחוקת פיפ"א ולסעיף  70פיפ"א מפנה )ומצטטת את( סעיף 

ter 1  של ה 1)כדורגל באולמות( לנספח- RSTP בנבחרות  ותהעוסקים בשחרור שחקנים לפעיל

 .הלאומיות

שהכללים שבד"כ מחייבים קבוצות  2020במרץ  13ההנהלה המצומצמת של פיפ"א החליטה ביום 

 International-ה ולים בלשחרר שחקנים לפעילות בנבחרות לא יחולו ביחס לחלונות הבינלאומיים )הכל

Match Calendar 6-15לאפריל לנשים,  6-15מרץ לגברים.  23-31) 2020( בחודשים מרץ ואפריל 

. החלטה דומה התקבלה לאחר מכן ביוני לנשים( 1-10ביוני לגברים. 1-9לאפריל לכדורגל באולמות. 

 גם ביחס לחלונות )נשים וגברים( בחודש יוני.

ואפילו אם שמועדונים לא יהיו חייבם לשחרר שחקנים לחלונות אלה.  תקובעו תכעיקרון, ההחלטו

החלטות כאמור לא יהיו נושא  המועדון מחליט לשחרר את השחקנים השחקן רשאי לסרב לזימון.

. אם שחקן לא יכול לשוב לשחק במועדון במועד המתחייב בשל המגפה השחקן ו/או להליכי משמעת

 ישאו בכל אחריות משמעתית.ההתאחדות הלאומית שלו לא 
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 השאלות

להיכנס לתוקף  יםשהיו אמור ,בעניין ההשאלות הבינלאומיות RSTP -בהשינויים כניסתם לתוקף של 

 תחולתם.תחילת יידחה בשלב זה מבלי שנקבע מועד חדש ל 2020ביולי  1 -ב

  

וועדת המשמעת בהקשר של  PSC -, הDRC  -אכיפת החלטות שניתנו על ידי ה

 RSTP -ענייני ה

פיפ"א מציינת שלמרות היותה מודעת לקשיים האפשריים של מועדונים כתולדה של חובתם לקיים 

  החלטות של המוסדות השיפוטיים הנ"ל, לא יהיו בעניין זה חריגים או "הקלות".

 

ההתאחדויות הלאומיות, מועדונים שחקנים ומאמנים חייבים לכבד, ללא כל החרגה, את ההחלטות 

לתקנון המשמעת במקרה של אי קיום  15הגופים הללו. פיפ"א תמשיך ליישם את סעיף  שניתנו על ידי

 החלטות אלה.

 

  למתן אורכות PSC -ול DRC -בקשות לפיפ"א ל
 

ככלל, בקשות כאמור יבחנו לגופו של כל מקרה. בקשות ספציפיות הקשורות למגפה צריכות, בעיקרון, 

 10לתקנות הפרוצדורה היא של  16כיום על פי סעיף להיות מאושרות. האורכה המקסימלית המותרת 

 ימים ללא קשר לסוג הבקשה.

, וכדי לקיים מאזן נכון בין האינטרסים של הצדדים אגב מגפת הנסיבות המאוד מיוחדות של המצב לבש

בקשה ימים ככל שתוגש על כך  15הוחלט שהאורכה המקסימלית תוארך עד לפרק זמן של  הקורונה,

 .של אחד הצדדים מראש

 

 הצעה חוזה באמצעות דואר רשום

קשר בין הצעה לחידוש חוזה לבין הזכות הבעניין  RSTP -של ה 4( של נספח 3) 6בהתייחס לסעיף 

לקבל פיצוי בגין קידום ואימון השחקן, הצעה שצריכה להישלח בדואר רשום, הוחלט בשבל הנסיבות 

שתמש בשירותי דואר בשל איסורים שהוטלו על ידי רשויות המיוחדות כאשר נציגי המועדון לא יכולים לה

המדינה, יהיה די בכך שהמועדון שלח את ההצעה בדוא"ל בתנאי שהמועדון יקבל אישור של השחקן, 

 בכל אמצעי אמין, שהשחקן קיבל את ההצעה.

 

 ומעורבותם בעיסקאות מייצגי שחקניםיב לפרסום פרטי ונתוני יהמועד המתח

( של תקנות פיפ"א בעניין מייצגי שחקנים, מועד פרסום המידע כמתחייב נדחה 3) 6בהתייחס לסעיף 

 .2020ביוני  30-ל
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