
  

 

 
 הסכם

ו    ישראל-איגוד הכדורסל בישראל   בכדורסלנשים נבחרת  גברים
   2006    ביוני    28:  טיוטת  הסכם  חדש    נכון  ליום  

 

 

 
 2006   יוני   בחודש     הסכם שנערך ונחתם ביום 

 צד אחד  מ                                                                      איגוד הכדורסלבין 
     - תמר  מעוז   וטל  בורשטייןלבין 
 ת ישראל ונבחרשל   ניםקפט

 מצד                                                       ונציגי ארגון  שחקני הכדורסל בישראל

 .שני

 

 
 הואיל  ואיג וד  הכדורסל  הי ה  חת ום  על  הסכם  עם  קפטנים   של   נבחרות      

 :    ישראל  לגברים  ונשים           

 
   ביולי     04בהתאם   להסכם ש נ חתם  ביום   [  והואיל  וה סכם  זה   הווה  בסיס  

 ראוי  להסדיר  תנא י  העסקתם  של  שחק ני    ]   2005              
 :             נבחרות  ישראל  לגברים  ונשים  

 
  הגיעו  להס כמה  שי ש   ותם ונציגוהואיל   והן  איגוד  הכדורסל  והן  השחק נים  

 ,מיסוי  ותנאי ם  סוציאליים  , מעמד  נושאים  של   בהסכם לתקן  ולהש לים

 
 :הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן

לבין  איגוד  הכדורסל   ,  גברים  ונשים ,  בין  שחקני  נבחרות  ישראל  .1

גיעה  להם   בגין  פעילותם     מעביד  והתמורה   המ-יתקיימו   יחסי  עובד  
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י  'בנבחרות  תדווח  באמצעות  תלו ש  שכר  שיופק  לכל  אחד  ואחת   ע

        .  איגוד  הכדורסל 

   

   :  תשלו מים והחזרי הוצא ות .2
   :   עבודהשכר   . א

עבור על בסיס  יומ י   עבודה שכרת יהיו זכאים לושחקני הנבחר 

פות  באימוני ובמשחקי   וזאת על פי  השתת , אימונים ומ שחקים

 .ח מנהל הנבחרת"הנבחרת ובכפוף לדו
כאמור בהסכם זה , ]  יהיה  אורכו  כאשר   יהיה  [ יום עבודה 

משמ עו יום  בו התכנסה הנבחרת בכל מועד ובכל ת קופת ה תכנסו ת   

 . במסגרת  אי מוני הנבחרת או במשח קיה

 
  עבודהתעריף   שכר   .ב

 
     בחוקהתעריף  המירבי  המותר   ת  /חייל 
 ליום    ₪    362.00  ה/נשוי + ה/יחיד 
    ליום   ₪ 435.00  ילדים  + ה/יחיד 

   משחקים       25 –                                       שחקן  אשר  הינו  בעל  ותק   בהשתתפו ת   ב 
 .  ח   ליום 'ש   36יהיה  זכאי  לתוספת   של  ,      בינלאומ יים  ויותר   

  
במסגרת  תלוש  השכר  .  הינם ברוטו לעיל  הסכומים הנקובים   כל

  - האיגוד ינכה מהם מס כחוק,  שיופק  לכל  שחקן  ושחקנית  נבחרת  

מ ס  בריאות  וכל  מס  אחר  כמת חייב  ,   ביטוח  לאומי ,  מס  הכנסה  

 .    בחוק  ויעביר  את  הניכויים  לרשויות  המס  לפי  כל  דין 

 
  ים ודמי כיסטלפונ . ג

שחקן נבחרת יהיה זכא י לתשלום  ע בור שיחות טלפון בזמן   .1

 .ליום $ 7ל   בסך של   "שהייה בחו

לי ום כדמי כיס  $ 15שחקן נבחרת יהיה זכאי לתשלום  של    .2

 .ל"בעת שהייה בחו
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 .ל"ל ישולמ ו במטבע זר בחו"התשלו מים הנ .3

 

 

 

 

   :  תמריצי ה י שגיות .3

 פות אירופ התמריצי הישגיות בגין העפלה ל אל י 3.1

 ח למשח ק      "   ש1,594.00שחקן נבחרת יהיה זכאי לגמול ניצ חון בסך  3.2
 .   בינלאומי במס גרת   משחקי חצי גמר אליפות  אירופה

 בגין העפלה  ח"ש  6,158.00שחקן נבחרת יהיה זכאי לתמריץ  בסך  3.3

   .לבית גמר א ליפות אירו פה

ק   זכאים לק בל תמריצים הינם שחקנים שנרשמו בטופס המשח 3.4

מ מ שחקי הנבחרת בין אם במסגר ת  ) 66%(בלפחות שנ י שלישים 

או בגמר אליפו ת אירופה למע ט מקרים של  /ו) חצי גמר(המוקדמו ת 

 . פציעה

 
 תמריצי הישגיות בגין דירוג באליפות אירופה  2.2

 
 אם  תסיים ח"ש 15,938.00שחקן נבחרת יהיה זכאי לתמריץ בסך  2.2.1

  .אליפות אירופה  של   גמרבית  ה ב1-4 הנבחרת במקומו ת 
  א ם תסיים  ח"ש 9,418.00שחקן נבחרת יהיה זכאי לת מריץ  בסך  2.2.2

  .  אירופה אליפות  גמר של בית  ה ב5-8  הנבחרת במקומו ת
  במשחק  ח"ש  1,594.00שחקן נבחרת יהיה זכאי לגמול ניצ חון בסך  2.2.3

 . בינלאומי רשמי במסגר ת השלב המוקדם באליפות עצ מה
שחקן נבחרת לא יהיה זכאי לתמרי ץ בגין דירוג , ל מקרהבכ 2.2.4

 . ומטה  כולל 9באליפות ע צ מה באם ת סיים הנבחרת ממ קום 
זכא ים לקבל ת מריצים הינם שחקנים שנרשמו בטופס ה מש חק   2.2.5

ממש חקי הנבחרת בין אם במסג ר ת   ) 66%(בלפחות שני שלישים 

מק רים של או בגמר אליפות אירופה למעט /ו) חצי גמר(המוקדמו ת 

 . פציעה
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  לא   -  2.2.2 –  ו 2.2.1יצויין  כי  התמריצים  המופיעים  בסעיפים  

 ]  .ישולם  הסכום  הגבוה  מבין  השניים . [ יחולו  במצטבר  

        

 

 

 

 
 תמריצי הישגיות בגין העפלה ל מש חקים האול ימפיים ואל יפות העולם  2.3 

 
קום שיזכה את ישראל בהשתתפו ת  היה והנבחרת תשובץ במ 2.3.1

 .ח  "ש 18,111.00באולימפי א דה יקבל כל שחקן תמר יץ בסך 

  
היה והנבחרת תשובץ במקום שיז כה את ישראל באלי פו ת העולם    2.3.2

 .ח  "ש 15,938.00יקבל כל שחקן תמריץ בסך 

 
על שתי החלופות שבו בא במקום האמור בסעיפים  ) 2.3(ף זה האמור בסעי

 .ולא במצטבר 2.2.2- ו 2.2.1

 
 ל "נסיעות לחו .3

 
בימים  , ל תבוצענה  במחלק ת ת יירים של חברות התעו פה"נסיעות  למ שחקים בחו 

    . ובשעות בהתאם לשי קו ל דעתו הבלעדי של האיגוד

  
מזכירות איגוד הכדורסל תנחה את  משרדי הנסיעות ותב קש להסדיר מקומות    

 . ישיבה נוחים במטוס כאמור

 
 מחנות אי מונים  .4
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י דרישת מאמן   "השתת פות במחנות האימונים הינה בגדר חובה ותיקבע עפ 

 . הנבחרת וקביעת ועדת הליגות המ קצועיות 

 
 ציוד אישי .5

 
י איגוד הכדורסל ויהיו חייבים "שחקני הנבחרת יקבלו ציוד אישי שיסופק ע 

 .בהופעה עם הציוד למשחקי הנבחרת כולל נעלי ים

 
 פרסום ויחסי ציבור .6

 
נים ו מא מני הנבחרת ישתפו  פעולה לכל  דבר וענין בפעילות הנב חרת בנושא השחק 

או /פרסום ויחס י ציבור ובכלל זה החברות המסחרי ות המעניקו ת חסות לנב חרת ו

פעילות  זו תהיה  . לאיגוד הכדורסל לל א כל קבלת  תמ ורה נוספת  בגין פעילו ת  זו

 .רק במסגר ת  קבוצתית ש ל הנבחרת

  
או דרישה באשר /ספק מובהר כי השחקנים מוותרים על  כל טענה ולמען הסר             

או יוצג ו   /ב שיצולמ ו ו"פרסומו ת וכיוצ, ס רטונים,  לזכויות הק ניין הרוחני בתמונות

 .ובלבד שהצגת ם לא תיפ גע  בכבודם, בכל הקשור לנבחרת

 
 כניסה ל מש חקים  .7

 
יגה והגביע  שחקן נבחרת יהיה זכא י לתעודה ה מאפ שרת כניסה זוגית  ל משחקי ה ל 

י רשימה "וזאת עפ, בהתאם לנ הלים המק ובלים באיגוד, של איגוד הכדורסל

 .י  מנהל הנבחרת"שתוגש ע

 
 תאונות   ביטוח  .8

י האיגוד ועל חשבונו לכל שחקני הנבחרת לכיסוי "ביטוח תאונ ות אישיות ייעשה ע 

 להסכם זה יצורפו . פגיעו ת או מחלות במ סגרת פעי לות בנבחרת,  תאונות 

  יובהר  שהארכת   .ללא  פירוט  שכרם השחקנים  של  הכלליות  פוליסו ת ה

י  נוסח  זה  הינו  ברצף  והמשכיות  להסכם  על  כל  מכלליו  ולפיכך   'ההסכם  עפ
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לא  תדרש  הצהרת  בריאות  מכל   שחקני  הסגל  שהיו  בסגל  הנבחרת  בקיץ   

   :עם  זאת  יצויין .    עם  חידוש  הסכם  זה 2005
 בשל  צינעת   הפרט  כיסוי  אבדן  כושר  עבודה  יותאם  לכל  שחקן  לפי   . 8.1            

 לצורך  כך  .  כפי  שהופקד  חוזהו  ברשות  לבקרת   תקציבים  ,           גובה  שכרו 
          יופקדו  ברשות  לבקרת  ת קציבים  גם  חוזים  של  שחקני  ושחקניות  

       .ל  '  המשחקים  בחו         נבחרת

   
   איגוד  הכדורסל  יוציא  לקראת   כל  משימת  הנבחרות  מכתב  שיפוי  לפיו  8.2   

         יכסה  הפער  בין  הכיסוי  האפשרי  לפי  הפוליסה   שהאיגוד  השיג  לבין  
 על    ]   ל 'או  בחו, לפי   הסכם   השכר  התקף  בארץ [         גובה  שכרו  של  השחקן 

         פי  החוזה  כפי  שהופקד  ברשות  לבקרת  תקציבים   במקרה  של  אבדן  
         .       כושר  עבודה 

  
איגו ד  הכדורסל  יפרי ש   עבור  שחקני  ושח קנ יות  ה נבחרת    כספים   לביטוח  .      9

       :  כמפורט  להלן-או  קרן  פנסיה  , מנ הלים  

     
 ח     '  ע5 %  -נית  ו  \ח  השחקן'  אחוזים  ע5 :  %  בגין  תגמולים  יופ רשו   9.1 

 הגדלה  זאת       ,  יובהר  שאם  בכלל  המשק  סכום  ההפרשות  יגדל .          האיגוד 
 .          תחול  על  סגל  שחקני  הנבחרות  ממועד  ההחלה 

 .  ח  איגוד  הכדורסל  '   ע8.33  % ופרשובגין  פיצויי  פיטורין  י   9.2            
  ההפרשה  תחול  על  כל  מרכיבי  השכר  בהם  יתוגמלו  השחקנים        9.3            

     .  לרבות  מענקי  הישגיות ,         והשחקניות  

    
ר  איגוד  הכדורסל  יפריש  כספים  לשחקנים  והשחקניות   עבו:  קרן  הש תלמו ת  .      10

.  ח  האיגוד  '  ע7.5 %  - נית  ו \ח  השחקן '  ע2.5:  %  כלהלן  , קרן  השתלמות  

,  ההפרשה  תחול  על  כל  מרכיבי  השכר  בהם  יתוג מלו  השחקנים  והשחקניות  

 .  לרבות  מענקי  הישגיות   

  
,      לעיל 10   -  ו  9כאמור  על  פי  סעיפים               בחירת   הקופות  והקרנות  

 .  או  נציגיהם  \י  השחקנים  והשחקניות   ו 'תיעשינה  ע
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כל  שחקן  ושחקנית  יידרשו  לחתום  על  מסמך  של  היעדר  תביעות  כלפי  איגוד  .      11

בגין  פעילותם  של  השחקנים  והשחקניות   בתקופות   הקודמות   ,  הכדורסל  

         .   לחידוש  הסכם  זה

   
 קרן שחקני ם .12

 
לאחר  ניכויי  ,  המוס כמים בהסכם זה  וההפרשות   כל התשלו מים שכר  הנטו  ו 

ש  האיגוד   'המס  והה פרשות  ה סוציא ליות   יופקד  בתוכנית  חסכון  ע

נית   כפי  שנהוג  כיום  ובהתאם  ל אות ם  כללים  וקריטריונים  הנכללים  \והשחקן

 או  \יונים  לפיהם  זכאים  השחקנים   ו לרבות  הקריטר,  בהסכם  הנוכחי  

נציגיהם   לבחור  את  מקו מות  שמירת  כספי   הקרן  ו לשחרור  וקבלת  הכספי ם  

 .    כפי  שיפורט  להלן-

 
יועברו לקרן             כל  הסכומים   להם  יהיו  זכאים  השחקנים   והשחקניות  

  30וז את עד , י ם ופעילויותבצירוף פירוט תשלומ, לחשבונות אישיים, השחקנים

 .יום לאחר ת ום פעילות  השחקן בנבחרת

 
ובתיאום עם   , י הו ראת מנה ל  הנבחרת"ל יועברו לקרן השחק נים עפ"הסכומים ה נ 

 .ר ועדת הכספים וגזבר איגוד הכדורסל"יו

 
יהי ה רשאי למ שוך את הכספים שנצב רו לזכותו בקרן בהגיעו  או  נציגו  \ ו שחקן  

ביום הגשת , במידה ואינו נמנ ה עוד על סגל הנבחרת הלאומי תוזאת , 30לגיל 

מנהל הנבחרת יוסיף לקרן השחקנים כל שחקן חדש . י השח קן"הבקש ה ע

  שאם  שחקן  סגל   עם  זאת  יובהר  .שיצורף לסגל הנבחרת הבוגרת של ישראל

  הן  ,  30הנבחרת  מסיים  את  הקריירה  הספורטיבית  שלו  לפני  הגיעו  לגיל  

  יוכל  לפדות  הכספי ם  -א ו  בשורות  קבוצתו   , בשל  פציעה   בשורות  הנבחרת 

 .המגיעים  לו   בגיל  קרות  האירוע   לפי  קביעת  איגוד  הכדורסל  

  
הם  או  ,   ככל  שבחרו  -  שחקני הנבחרת יעזרו באיגוד לצורך בדיקת הקרן
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וכל  דוחות המס ,  או ת התשו, בפירוט התשלומי ם, נציגיהם  באחת  הקרנות  

          . אחר מידע

   
 כללי  .13

 
   ,  כל הסכומים הנ קובים בהסכם זה הינם  ברוטו והאיגוד ינכה מהם מס     13.1 

          .כחוק            

     
י ה ש ער "לשק לי ם עפ כל הת מריצים ה נקובים  בדולרים בהסכם זה  יו מרו    13.2

    .  לה  החשבונאי ת ביצוע  הפעוהיציג ה ידוע ביום 

   
:  ביום    ההסכם  מהדורת  המדד הקובע הינו המדד הידוע ביום חתימת    13.3

 !  ] .    נקודות 101.0 [  .  2003'    באוג5

 
הסכם זה הינו בנוסף ובכפוף לאמור בתקנ ון איגוד הכדורסל לענין פעילו ת    

 .  האחי ד    ומהא מור  בתקנון  המש מעתבמסגרת נב חרת ישראל בכדורסל

 
 תחולה .       14

 
  31  עד   שנתייםל  2006  בינואר  1החל  ביום    הינו תחולתו של  הסכם זה  

כל  השינויים  הנכללים  בהסכם  זה  יחולו  על  כל  התשלו מים    .    2008בדצמבר   

וההפרשות   המגיעים   לשחקנים  ו השחקניות   בגין  פעילו יות  הנבחרות  בקיץ   

כל עוד לא שו נו תנאי הס כם זה הם יחולו ויחייבו את הצדדים לכל דבר   .    2005

 .וענין
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 __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ __           _ __ __ _ __ _ __ __ ___        _ _ __ __ _ __ _ __ __ 
                                    קפטן            ,              טל  בורשטייןקפטן ,                     תמר  מעוז    איגוד הכדורסל      

                                                   נבחרת ישראל נשים             נבחרת ישראל גברים
 

__ _ __ _ __ __ _ __ _ __ __            
  ארגון שחקני הכדורסל   

 
 

 הנוסח  הינו    . חס לנ בחרות נשים וגבריםכל המופיע בהסכם זה מת יי : הערה  
 . לנשים  וגברים  כאחד  
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