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        ____________________________________________________________לעונת לעונת לעונת לעונת 
  

  _____________בשנת ___________ לחודש ___________ שנערך ונחתם ביום 

  בין

  ________________________קבוצת 

  ")הקבוצה: "אשר תיקרא להלן ולשם הקיצור(

  ______________________________________כתובת 

  

  לבין

  _____________________. ז.ת________________________ 

  _______________________________________כתובת 

  ")השחקן: "אשר יקרא להלן ולשם הקיצור(

  

  ")האיגוד: "אשר יקרא(והקבוצה חברה באיגוד הכדורעף בישראל : הואיל

  והשחקן הינו שחקן מן המניין בקבוצה: והואיל

  וברצון הקבוצה כי השחקן ישחק במסגרת הקבוצה: אילוהו

  וברצון הצדדים לקבוע את הזכויות והחובות של כל צד כלפי משנהו והכל בכפוף לתקנוני האיגוד: והואיל

  

  :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, אי לכך הוסכם

  

 המבוא ומהות ההסכם .1

 .המבוא להסכם ה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם .1.1

החובות והזכויות של הצדדים להסכם זה בכל הקשור לשיתופו , זה בא לקבוע את התנאים הסכם .1.2

  של השחקן כשחקן בקבוצה בתקופת הסכם זה כמתחייב מהוראות תקנוני האיגוד

 

 הצהרות הצדדים .2

ביקורת תקציבים של האיגוד  תקנוןהצדדים מצהירים בזאת שהסכם זה נערך בכפיפות להוראות  .2.1

 .ובכפיפות לכל יתר תקנוני האיגוד ")התקנון: "להלן(

להסכם זה אשר תעמוד בסתירה להוראות  8בזאת כי כל הוראה מהוראות סעיף  מצהיריםהצדדים  .2.2

  .או תחרוג מהוראות התקנון תיחשב כבטלה ומבוטלת/זה ו הסכםהתקנון או להוראות אחרות של 

 

  



 

 התחייבויות השחקן .3

 :השחקן מתחייב בזאת כדלקמן

י הוראות המאמן או "עיל בכל אימוני הקבוצה ובמשחקים בהם יוצב למשחק עפלהשתתף באורח פ .3.1

 .הנהלת הקבוצה

לשמור על אורח חיים ספורטיבי תוך עשיית כל הנדרש על מנת להימצא בכושר הגופני הטוב ביותר  .3.2

 .במטרה לשרת את הקבוצה בהתאם להנחייתה מאמן או הנהלת הקבוצה

ויכולתו המקצועית לשם מילוי תפקידו כשחקן  וכישרונ, כישוריו, להקדיש את מיטב מאמציו .3.3

 .הקבוצה

אחר הוראות המאמן או הנהלת הקבוצה או כל ממלא תפקיד אחר  ומדויקלמלא באופן מלא  .3.4

 .בכל הקשור לפעילותו בקבוצה, שימונה מטעם הנהלת הקבוצה

ם קבוצה לא לנהל החל מיום חתימת ההסכם ועד תום עונת המשחקים בגינה נחתם משם ומתן ע .3.5

אלא אם כן קיבל הסכמה מראש ובכתב מהקבוצה לאחר שהודיע , או מחוצה לה, אחרת מישראל

 ".רישום העברות והסגרים"וכל זאת בכפיפות להוראות תקנון , בכתב על רצונו לעשות כן

לקבל את אישור קבוצתו מראש ובכתב להופעה בפרסומת מסחרית הנוגדת את הפרסום של  .3.6

 .קבוצתו

או לקבל בתקופת הסכם זה מהקבוצה או כל גורם מטעמה כל תשלום מכל מין וסוג /לא לדרוש ו .3.7

 6מעבר לתמורה הנקובה בסעיף , בעקיפיןבין במישרין ובין , בין בכסף ובין בשווה כסף, שהוא

 .להלן

 .או  לקבל בתקופת הסכם זה תשלומי נטו מהקבוצה/לא לדרוש ו .3.8

ה השלמת הכנסה מעבר ל מס הכנסה שנוכה לו או לקבל מהקבוצה בתקופת הסכם ז/לא לדרוש ו .3.9

 .י הוראות הסכם זה"י הקבוצה עפ"כדין ע

אלא , לא לחתום על כל הסכם נוסף עם הקבוצה בכל הקשור למשחקו בקבוצה בתקופת הסכם זה .3.10

 .בהסכמה ובאישורו של המנגנון לבקרה תקציבית

  .וצהלהתנהג התנהגות ספורטיבית תוך שמירה על כבוד עיסוקו וכבוד הקב .3.11

 

 התחייבות הקבוצה .4

 :הקבוצה מתחייבת בזאת כדלקמן

בתשלומי ברוטו בלבד מהם , לשלם לשחקן את הסכומים הנקובים בסעיף התמורה של הסכם זה .4.1

י "או עפ/ו, י הוראות מס הכנסה וביטוח לאומי"ינוכה מס הכנסה וביטוח לאומי כדין כמתחייב עפ

ובלבד שאלו לא יפגעו במעמד , ביטוח לאומיאו /הסדרים בכתב שיהיו לקבוצה עם מס הכנסה ו

 .ולהמציא לשחקן אישור על ניכויים אלו, השחקן

לא לשלם בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה לשחקן בתקופת הסכם זה כל תשלום מכל מין וסוג  .4.2

של  6מעבר לתמורה הנקובה בסעיף , בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכסף ובין בשווה כסף, שהוא

 .זה אלא באישור המנגנון לבקרה תקציבית הסכם

  



  

 

 .לא להתחייב ולא לשלם לשחקן בתקופת הסכם זה כל תשלומי נטו .4.3

לרבות , לבטח על חשבונה את השחקן החל מיום תחילתו של הסכם זה ועד ליום בו יפוג תוקפו .4.4

ו א/אישיות למקרה מוות ו תאונותבביטוח , בתקופת הפגרה הרשמית שלאחר תום תקופת ההסכם

 1988 –אשר לא יפחתו מהאמור בחוק הספורט  הולמיםאו אובדן כושר עבודה בסכומים /נכות ו

הן במסגרת הקבוצה והן , ל"בישראל ובחו, ובתקנות שהוצאו מכוחו ולכיסוי כל פעילות של השחקן

 .במסגרת נבחרת ישראל

תאם לאמור ליעל בה, השחקן מאשר כי תנאי וסכומי הכיסוי הביטוחי הומצא לו באמצעות הקבוצה .4.5

או /לו כלפי הקבוצה ו תהיינההינו לשביעות רצונו המלאה וכי לא , ובנספח להסכם ואשר הוצג בפניו

  .או תביעות כל שהן בקשר לכך/האיגוד טענות ו

שככל שימצא לנכון להגדיל את סכומי הכיסוי הביטוחי מעבר לכיסוי מאשר כי הובהר לו  השחקן

 .י הקבוצה יעשה זאת בעצמו ועל חשבונו"המוצא ע

לספר לשחקן טיפול רפואי נאות בתקופת הסכם זה ובמידת הצורך וכנגד הצגת אישורים רפואיים  .4.6

  .גם לאחר תקופת ההסכם, מתאימים

 

 תקופת ההסכם .5

 .________עד ליום _______ מיום ___________ המשחקים הסכם זה נערך לתקופה לעונת  .5.1

  .רישום העברות והסגרים תקנוןבתום תקופת ההסכם יחולו על השחקן הוראות  .5.2

 

 התמורה .6

בתמורה לכל התחייבויותיו של השחקן בהסכם זה מתחייבת הקבוצה בתקופת הסכם זה לשלם לשחקן 

 :את התשלומים הבאים

 ₪ ____________ __________  דמי חתימה בסך של  .6.1

  ₪ _________________ כ "וסה, ₪________________ תשלומי שכר חודשי כולל בסך של  .6.2

 ).הבראה וחופשה, דמי נסיעות, כולל אשל(

 ₪ ______________________   כ תשלומי פרמיות"סה .6.3

  ₪ ______________________     תשלומים אחרים  .6.4

 ₪ __ ____________________  כ לתקופת ההסכם "סה

  .ל הם סכומי ברוטו מהם תנכה הקבוצה מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק"כל הסכומים הנ

 



  

  

 

 בוררות .7

הצדדים מסכימים בזאת כי חילוקי דעות שבין הקבוצה לשחקן או בין השחקן לקבוצה בכל הקשור  .7.1

 .להוראות הסכם זה יובאו להכרעת בורר שימונה מכוח תקנון המוסד לבוררות של האיגוד

  .ררות תתנהל בהתאם להוראות תקנון המוסד לבוררות של האיגודהבו .7.2

 

 הוראות משלימות .8

 :הוסכם על הצדדים כדלקמן, המפורטות לעיל בנוסף לכל ההוראות

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 הוראות כלליות .9

 התקציביתהוראות הסכם זה יכנסו לתוקף מחייב בין הצדדים אך ורק לאחר שיוגש למנגנון הבקרה  .9.1

המנגנון  לאישורהקבוצה מתחייבת להגיש ההסכם . ויאושר על ידה") המנגנון: "להלן(של האיגוד 

י השחקן במועד הנקוב "יום ממועד חתימתו ע 14 -יאוחר מ י שני הצדדים וזאת לא"כשהוא חתום ע

 .לעיל

. הצדדים רשאים לבטל הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו ובלבד שהביטול ייעשה בהסכמה הדדית .9.2

 .סמוך למועד הביטול תקציביתתנאי הביטול יופקדו במנגנון לבקרה 

ייעשה בהסכמה  שהתקנוןבד הצדדים רשאים לתקן הוראות הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו ובל .9.3

 .ר המנגנון"הדדית ויקבל אישור יו

זה כפי שיוגש למנגנון ויאושר על ידו יהיה ההסכם היחידי  הסכםמוסכם על הצדדים במפורש כי  .9.4

חסר , ל יהיה בטל ומבוטל"המחייב בין הצדדים וכל הסכם אחר אשר לא יוגש למנגנון ולא יאושר כנ

 .תוקף ונפקות ולא ינהגו על פיו

הקבוצה והשחקן מאשרים כי קראו את ההוראות ותנאי ההסכם וכי הם מובנים להם ומוסכמים  .9.5

  .עליהם

 



  

  

 

 מתביעות סותרות הגנה .10

הרי התמורה שעליה הסכימו , מוסכם ומוצהר בזה כי אלא אם יוסכם אחרת בהסכם קיבוצי מיוחד .10.1

שנגרמת לקבוצה השחקן והקבוצה נקבעה בהתחשב בהבנה משותפת ועל יסוד ההנחה שהעלות 

לרבות תנאים סוציאליים , כתוצאה מהעסקתו של השחקן היא העלות הכוללת הסופית והבלעדית

 .שתהיה לקבוצה בכל הקשור להתקשרות בין הצדדים, נוספים

י "י פניית הקבוצה ובין אם עפ"בין עפ, או גורם מוסמך אחר/ד לעבודה ו"י ביה"לפיכך אם ייקבע ע .10.2

כי למרות האמור לעיל מגיעות לשחקן זכויות , ר כלשהוא בתביעה סותרתפניית השחקן או גורם אח

כי אז מוסכם בין הצדדים כי השכר הקובע לצורך חישוב , נוספות כעובד לרבות פיצויי פיטורין

 6על ידי שר העבודה והרווחה כאמור בסעיף  שיפורסםזכויותיו של השחקן יהא שכר המינימום כפי 

פ :להלן(במועד סיום יחסי הבודה בין השחקן והקבוצה  1987 –ז "לחוק שכר המינימום התשמ

 ").השכר הקובע כעובד"

תהיה הקבוצה זכאית לקזז את , להלן 10.2השחקן מסכים בזאת כי בקרות האמור בסעיף  .10.3

שהקבוצה שילמה לו מעבר לשכר הקובע כעובד מכל סכום שיגיע ממנה  העודפיםהתשלומים 

 .לשחקן

י "השחקן יהיה חייב להשיב לקבוצה כל תשלום עודף שלא קוזז ע, לעיל 'בנוסף לאמור בסעיף ב .10.4

  .בצמוד למדד, הקבוצה כאמור לעיל

 

  :כתובת הצדדים .11

  :כתובת הצדדים לצורכי ההסכם הן כדלקמן

  _________________________________________________________הקבוצה 

 __________________________________________________________השחקן

  

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

____________________________    ____________________________  

  הקבוצה              השחקן

  

  :יםהעתק

  שחקן

  קבוצה

  תקציביתהמנגנון לבקרה 

  

  


