הסכם
שנערך ונחתם ביום

לחודש

שנת

.

 בין -קבוצת
(להלן" :הקבוצה" )

 לבין -השחקנ /ית

ת.ז
(להלן":השחקן")

.

הואיל :והקבוצה חברה באיגוד הכדורסל בישראל ( להלן " :האיגוד");
.
והואיל :השחקן מעוניין לשחק בקבוצה ;
והואיל :וברצון הקבוצה כי השחקן ישחק במסגרת הקבוצה;

.

אי לזאת הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן :
 .1המבוא ומהות ההסכם
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם .
 .1.1הסכם זה בא לקבוע את התנאים ,החובות והזכויות של הצדדים להסכם זה בכל
הקשור לשיתופו של השחקן כשחקן בקבוצה בתקופת הסכם זה (כמתחייב מהוראות
תקנוני האיגוד ) .
 .2הצהרות הצדדים
 .1.1הסכם זה הוא בכפוף למעבר השחקן בהצלחה את הבדיקות הרפואיות מטעם הקבוצה
טרם העונה ,המהווה את תקופת ההסכם.
 .1.1ההסכם יכנס לתוקף עם חתימת הצדדים על גבי ההסכם .
 .3התחייבות השחקן
השחקן מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1.1להשתתף באורח פעיל בכל אימוני הקבוצה ובמשחקים בהם יוצב למשחק על פי
הוראות המאמן ו/או הנהלת הקבוצה /העמותה (להלן" :העמותה") ו/או מי מטעמה .
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.1.1

לשמור על אורח חיים ספורטיבי תוך עשיית כל הנדרש על מנת להימצא בכושר הגופני
הטוב ביותר במטרה לשרת את הקבוצה בהתאם להנחיות המאמן ו\או המנהל המקצוע
ו\או הנהלת העמותה.

.1.1

להקדיש את מיטב מאמציו ,כישוריו ,כישרונו ויכולותיו המקצועיות לשם מילוי
תפקידו שחקן בקבוצה.

 .1.3למלא באופן מלא ומדויק אחר הוראות המאמן ו/או הנהלת העמותה ו/או המנהל
המקצועי של העמותה.
 .1.3לא לנהל בתקופת ההסכם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,משא ומתן ו/או לא לחתום ו/או
להתחייב כלפי כל קבוצה אחרת בישראל או מחוצה לה אלא אם כן קיבל הסכמה
מראש ובכתב מהקבוצה.
 .1.3לא לדרוש ו/או לקבל בתקופת הסכם זה כל תשלום מכל מין וסוג שהוא ,בין בכסף ובין
בשווה כסף ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מעבר לתמורה הנקובה בסעיף  3להלן ,וזאת
מכל גורם שהוא ,אלא אם כן קיבל את הסכמת העמותה מראש ובכתב .
 .1.3לשאת בכל תשלום לרשויות השונות ,שהוא מחויב בו על – פי כל דין .
 .1.3להעמיד את עצמו לרשות כל פעילות קבוצתית ו\או פעילות מטעם נותני החסות של
הקבוצה ו\או הנהלת העמותה ,וישתתף באופן פעיל בפעילויות מעין אלה .
 .1.3להמציא לקבוצה טופס  101מטעם נציבות מס הכנסה .
 .1.10להתנהג בהתנהגות ספורטיבית תוך שמירה על כבוד עיסוקו וכבוד הקבוצה.
 .1.11למלא אחר הוראות תקנוני איגוד הכדורסל ,ארגון השחקנים ופיב"א ,אשר יחולו על
השחקן כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.11לא להשתתף בהימורים על משחקי קבוצתו ,לרבות ומבלי לגרוע במסגרת הימורים
המותרים על פי כל דין.
 .1.11השחקן מאשר ,כי לקבוצה הזכות לעשות שימוש בזכויות הפרסום והצילום
שלו ובשמו לצורכי קידום מכירות של הקבוצה ,או נותני החסות שלה ,וכי לא תהינה לו
כל דרישות כספיות בגין שימוש כאמור לעיל .השחקן מאשר ,כי לא יופיע בפרסומות
מסחריות לטובת גופים ,אשר הם בניגוד עניינים עם הקבוצה ו/או נותני החסויות
שלה.
 .1.13השחקן מתחייב ,כי אחת לחודשיים ,ייקח חלק בפעילות קבוצות מחלקת הנוער של
העמותה ,בהתאם להוראותיו של המנהל המקצועי של העמותה.

 .4התחייבות הקבוצה
הקבוצה מתחייבת בזאת כדלקמן :
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.3.1

לשלם לשחקן את הסכומים הנקובים בסעיף התמורה של הסכם זה ,בתשלומי ברוטו
בלבד מהם ינוכה מס הכנסה ,וכל ניכוי אחר שהקבוצה תהא מחויבת בו ע"פ כל דין
ולהעביר את סכום הניכויים במקור שתנכה מהתשלומים שתשלם לשחקן כאמור
בסעיף  3של הסכם זה כדין למס הכנסה ולהעביר את בכל התשלומים הנלווים שהיא
מחויבת בהם ע"פ כל דין ובהתאם לנקבע בסעיף  3להסכם זה .

.3.1

הקבוצה תפריש מידי חודש לחשבון פיצויי פיטורין על שם העובד ,סכום השווה ל -
 3.111%משכרו החודשי ,להם יהיה זכאי השחקן בנסיבות המזכות על פי החוק בפיצויי
פיטורין .

 .3.1הקבוצה מתחייבת לנהוג לגבי השחקן לפי הוראות צו ההרחבה בעניין ביטוח פנסיוני
( כפי שפורסם בי"פ  3331תשס"ח ) כפי שזה יהיה בתוקף מעת לעת .
 .3.3לא לשלם לשחקן בתקופת הסכם זה כל תשלום מכל מין וסוג שהוא  ,בין בכסף ובין
בשווה כסף ,בין במישרין ובין בעקיפין  ,מעבר לתמורה הנקובה בסעיף  3של הסכם זה .
 .3.3לבטח על חשבונה את השחקן  ,בהתאם להתחייבותה של הקבוצה והכול במסגרת
פעילותו כשחקן כדורסל בקבוצה בהתאם לתקנות הספורט ( ביטוח )  ,התשנ"ה – 1333
החל מיום תחילתו של הסכם זה ועד ליום בו יפוג תוקפו  ,בסכומים של יפחתו
מהסכומים הקבועים בתקנות הנ"ל .
 .3.3להמציא לשחקן במועד הקבוע לכך בדין  ,טופס  103של נציבות מס הכנסה .
 .3.3להמציא לשחקן תלוש משכורת חודשי  ,הכולל בו את כל התשלומים ששולמו לשחקן
בחודש הקודם  ,וייפרט את כל הניכויים המחויבים ע"פ כל דין .
 .5תקופת ההסכם
הסכם זה נערך לתקופה מיום ה 1-לספטמבר עד ליום ה 10-לאפריל בעונת המשחקים
.
1003/10
 .6התמורה
 .3.1בתמורה לכל התחייבויותיו של השחקן בהסכם זה מתחייבת הקבוצה לשלם לשחקן
סך כולל של _______  ₪ברוטו לחודש ,ממנו תנכה הקבוצה מס הכנסה ,וכל ניכוי
אחר שהיא תהא מחויבת בו ע"פ כל דין ו\או כפי שנקבע בסעיף  3.1להסכם זה (להלן:
"התמורה").
 .3.1התמורה תשולם לשחקן על ידי הקבוצה מדי חודש.
 .3.1למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה ,הקבועה בהסכם זה ,הינה התמורה הסופית
והממצה עבור פעילותו של השחקן כשחקן בקבוצה ,וכי השחקן לא יהא זכאי לכל
תמורה נוספת ,בין בכסף ובין בשווה כסף ,מעבר לתמורה.
 .7סיום ההסכם
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הקבוצה תהא רשאית לסיים הסכם זה במקרים ובאופן הקבועים בתקנון המשמעת של ארגון
שחקני הכדורסל בישראל.

 .8הוראות משלימות
 .3.1לבקשת השחקן ,תעביר הקבוצה הפרשות לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים ,והפרשות
לקרן השתלמות בגין השחקן ,השחקן בכפוף לכך שלא תהיה כל עליה בשכרו של
השחקן(מעבר לצו ההרחבה בעניין זה) כתוצאה מכך ,ו/או בעלויות הקבוצה בקשר עם
התקשרותה על השחקן .
 .9הוראות כלליות
.3.1

הצדדים רשאים לתקן הוראות הסכם זה לפני תקופת תוקפו ,ובלבד שהתיקון
ייעשה בהסכמה ובחתימת הצדדים .

 .3.1הסכם זה יהיה ההסכם היחידי המחייב בין הצדדים ,וכל הסכם אחר שלא נעשה
ע"פ הוראות הסכם זה  ,יהיה בטל ומבוטל  ,חסר תוקף ונפקות ולא ינהגו על פיו.
 .01כתובת הצדדים
 .10.1כתובת הצדדים לצורכי ההסכם הן כדלקמן ;

א.

הקבוצה .:

ב.

השחקן .______________________________ :

ולראיה באו הצדדים על החתום :

.
השחקן

הקבוצה
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הרחבות אפשריות מומלצות:

 .11הסכם כשירות רפואית ,בריאות ,ציוד וטיפול רפואי

 .11הקבוצה מאשרת כי השחקן נבדק רפואית ,וכי השחקן בריא וכשיר למשחק ביום
חתימת הסכם זה ולא תהיה לקבוצה כל טענה בקשר לכך.
 .11הקבוצה תספק לשחקן על חשבונה את כל הציוד הרפואי והספורטיבי הדרוש לו לצורך
הפעילויות השונות במסגרת הקבוצה .בתקופת ההסכם וכחלק ממסגרת אימוני
השחקן תעמיד הקבוצה לרשותו על חשבונה את כל האמצעים המקובלים בקבוצה
שיעזרו לשחקן לשמור ו/או לשפר את כושרו הגופני ומצב בריאותו של השחקן.
 .13הקבוצה מתחייבת לדאוג כי השחקן יקבל על חשבונה את הטיפול הרפואי
והפיזיוטרפי הטוב ביותר שניתן לקבל על פי המקובל בקבוצה ,כפי שמקבלים ויקבלו
כל מי משחקני הקבוצה שנדרשו לטיפול כזה ,ובכלל זה כל טיפול אחר ו/או נוסף ככל
שיידרש ואם יידרש וזאת בתקופת הסכם זה .נפגע השחקן ,יהיה זכאי לטיפול כאמור
גם לאחר תום ההסכם אם הפגיעה אירעה בתקופת ההסכם ומצבו הרפואי ידרוש
זאת.
 .13.1זה הוא בכפוף למעבר השחקן בהצלחה את הבדיקות הרפואיות מטעם הקבוצה טרם
העונה ,המהווה את תקופת ההסכם.
 .13.1ההסכם יכנס לתוקף עם חתימת הצדדים על גבי ההסכם .

השחקן – שחקן חופשי
 .05הקבוצה מאשרת כי השחקן הצטרף לשורותיה כשחקן חופשי והקבוצה לא שילמה למועדון
או לגורם כלשהו סכום כלשהו בגין מעבר השחקן לשורותיה .מובהר כי כרטיס השחקן הינו
של השחקן בלבד והאגודה או מי מטעמה ו/או מי שיבוא בנעליה לא תהא זכאית בכל שלב
שהוא לדרוש תשלום כלשהו בגין שחרור כרטיס השחקן לידיו ו/או בעת מעבר לקבוצה אחרת
ולא לדרוש כל תשלום שהוא לרבות לא דמי השבחה.
 .13מוסכם בזה כי במחצית עונת ( 1003/1010במהלך תקופת העברות) או בתום תקופת ההסכם
או בכל מקרה שבו ההסכם יבוא לידי סיום אף במועד אחר מכל סיבה שהיא ,השחקן יהיה
רשאי לעבור לכל קבוצה שבה יחפוץ ,בארץ או בחו"ל ,ללא כל תמורה למועדון והמועדון
מאשר כי הוא יחתום על כל מסמך נדרש לשם העברת השחקן לכל קבוצה שבה יחפוץ ללא כל
תשלום של תמורה לקבוצה שאליה השחקן יהיה מעוניין לעבור.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הסכמת הקבוצה ואישורה כאמור מתייחסים גם לתשלומים
בגין אימון וקידום השחקן או כל תשלום אחר שהיה עשוי להגיע למועדון על פי הוראות
תקנוני האיגוד ו/או תקונני פיב"א או כל הוראת דין או תקנון אחר ,והמועדון מאשר כי
הסכמתו לכך שהשחקן יעבור ללא כל תמורה היא מוחלטת ומלאה ובלתי חוזרת ומתייחסת
גם לתשלומים אלה .המועדון מוותר ,בחתימתו על הסכם זה ,גם על זכותו לקבלת תשלומים
כאמור מהקבוצות הקולטות (הווה אומר שהויתור הוא גם כלפיהן ולא רק כלפי השחקן) ,בין
אם מדובר בקבוצה שתקלוט את השחקן לשורותיה מיד לאחר סיום ההסכם שלו עם
הקבוצה ,ובין אם מדובר בהעברות עתידיות שבגינן הקבוצה היתה עשויה להיות זכאית לקבל
תשלומים או כל תשלום אחר ,יהא שמו או כינויו אשר יהא.
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