הסכם
איגוד הכדורסל בישראל  -נבחרת ישראל נשים וגברים בכדורסל
שנעשה ונחתם בתל-אביב ביום 31/05/10

מצד אחד

בין  -איגוד הכדורסל בישראל
לבין -שחקני נבחרות ישראל
באמצעות ארגון שחקני הכדורסל בישראל – הסתדרות המעו"ף

מצד שני.

הואיל ואיגוד הכדורסל היה חתום על הסכם עם והקפטנים של נבחרות
ישראל )בוגרים/ות( לגברים ונשים
והואיל והסכם זה הווה בסיס ]בהתאם להסכם שנחתם ביום  04ביולי
שחקני
של
העסקתם
תנאי
להסדיר
ראוי
[2005
נבחרות ישראל לגברים ונשים והצדדים מעוניינים להאריך תוקפו
של הסכם זה ,בהתאם לשינויים המפורטים להלן:
והואיל והן איגוד הכדורסל והן השחקנים ונציגיהם הגיעו להסכמה שיש
לתקן ולהשלים נושאים של מיסוי ,תנאי עבודה ותנאים סוציאליים
ולעגנם במסגרת הסכם זה,
לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא והנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
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תחולה:
.1

הסכם זה יחול על שחקנים ושחקניות נבחרות ישראל בוגרים/ות
בכדורסל.
שימוש במינוח "שחקן" ,בהסכם זה ,משמעו גם בלשון נקבה.

.2

בין כל אחד משחקני נבחרות ישראל  ,גברים ונשים  ,לבין
איגוד הכדורסל יתקיימו
הנבחרת והתמורה

יחסי עובד  -מעביד בזמן פעילות

המגיעה להם בגין פעילותם

בנבחרות

תדווח באמצעות תלוש שכר שיופק ,כדין ,לכל אחד ואחת ע'י
איגוד הכדורסל .
 .1תשלומים והחזרי הוצאות :
שכר עבודה :
א.
שחקני הנבחרות יהיו זכאים לשכר עבודה על בסיס יומי עבור
אימונים ומשחקים ,וזאת על פי השתתפות באימוני ובמשחקי
הנבחרת ובכפוף לדו"ח מנהל הנבחרת.
יום עבודה יהיה אורכו כאשר יהיה ,כאמור בהסכם זה ,משמעו
יום בו התכנסה הנבחרת בכל מועד ובכל תקופת התכנסות
במסגרת פעילות הנבחרת.
ב.

תעריף שכר עבודה
חייל/ת
יחיד/ה  +נשוי/ה

התעריף המירבי המותר בחוק.
 ₪ליום
בשנה הראשנה 400.00

יחיד/ה  +ילדים

בשנה השנייה  ₪ 410ליום.
בשנה הראשונה  ₪ 475בשנה השנייה
 ₪ 488.00ליום.

שחקן אשר הינו בעל ותק בהשתתפות ב –  25משחקים
בינלאומיים ויותר ,יהיה זכאי לתוספת של  ₪ 38ליום בשנה
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הראשונה; ושל  ₪ 40ליום בשנה השנייה .למען הסר ספק ,מובהר
כי עבור כל  25משחקים נוספים תנתן עוד תוספת של ₪ 40/₪ 38
ליום)לדוגמא בשנה השנייה -שחקן בעל וותק של  50משחקים
ויותר יהיה זכאי לתוספת של  ₪ 80ליום  ,שחקן בעל וותק של 75
משחקים ויותר יהיה זכאי לתוספת של  ₪ 120ליום וכך הלאה(
בסעיף זה "השתתפות במשחקים בינלאומיים" -שחקן אשר שותף
בפועל במשחק בינלאומי במסגרת הנבחרת הבוגרת.
כל הסכומים הנקובים לעיל הינם ברוטו .במסגרת תלוש השכר
שיופק לכל שחקן ושחקנית נבחרת  ,האיגוד ינכה מהשכר-מס
הכנסה ביטוח לאומי  ,מס בריאות וכל מס אחר ו/או ניכוי
כמתחייב בחוק ויעביר את הניכויים לרשויות המס לפי כל דין .
ג.

אש"ל
שחקן נבחרת יהיה זכאי לתשלום של  25יורו ליום אש"ל בעת
שהייה בחו"ל.

ד.

השחקן יהיה זכאי ליום פנוי אחד בשבוע – יום מנוחה שבועי

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 .2תמריצי הישגיות :
2.1

תמריצי הישגיות בגין העפלה לאליפות אירופה

שחקן נבחרת יהיה זכאי לגמול ניצחון בסך  ₪ 1,745בשנה הראשונה ו-
למשחק
השנייה
בשנה
₪
1,800
בינלאומי במסגרת משחקי חצי גמר אליפות אירופה.
שחקן נבחרת יהיה זכאי לתמריץ בסך ) 6,760בשנה ראשונה( ₪ 6,920 ₪
)בשנה השנייה( בגין העפלה לבית גמר אליפות אירופה.
 2.2זכאים לקבל תמריצים ,כאמור בסעיף  ,2.1הינם שחקנים שנרשמו בטופס
המשחק בלפחות שני שלישים ) (66%ממשחקי הנבחרת
המוקדמות )חצי גמר( ובגמר אליפות אירופה
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במסגרת

2.2

תמריצי הישגיות בגין דירוג באליפות אירופה
 2.2.1שחקן נבחרת יהיה זכאי לתמריץ בסך ) 17,500בשנה ראשונה(
) ₪ 18,000בשנה שנייה( אם תסיים הנבחרת במקומות  1-4בבית
הגמר של אליפות אירופה.
 2.2.2שחקן נבחרת יהיה זכאי לתמריץ בסך ) ₪ 10,300בשנה ראשונה(
) ₪ 10,600שנה שנייה( אם תסיים הנבחרת במקומות  5-8בבית
הגמר של אליפות אירופה .
 2.2.3שחקן נבחרת יהיה זכאי לגמול ניצחון בסך ) ₪ 1,750בשנה
ראשונה( ) ₪ 1,800בשנה שנייה(
באליפות עצמה.

במשחק בינלאומי רשמי

 2.2.4בכל מקרה ,שחקן נבחרת לא יהיה זכאי לתמריץ בגין דירוג
באליפות עצמה באם תסיים הנבחרת ממקום  9כולל ומטה.
 2.2.5זכאים לקבל תמריצים ,כאמור בסעיף  ,2.2הינם שחקנים שנרשמו
בטופס המשחק בלפחות שני שלישים ) (66%ממשחקי הנבחרת
בגמר אליפות אירופה .
יצויין כי התמריצים המופיעים בסעיפים  2.2.1ו –  - 2.2.2לא
יחולו במצטבר  ] .ישולם הסכום הגבוה מבין השניים [ .

2.3

תמריצי הישגיות בגין העפלה למשחקים האולימפיים ואליפות העולם
 2.3.1היה והנבחרת תשובץ במקום שיזכה את ישראל בהשתתפות
באולימפיאדה יקבל כל שחקן תמריץ בסך 19,750

) ₪בשנה

הראשונה( ) ₪ 20,500בשנה השנייה(.
 2.3.2היה והנבחרת תשובץ במקום שיזכה את ישראל באליפות העולם
יקבל כל שחקן תמריץ בסך ) ₪ 17,500בשנה ראשונה( ₪ 18,000
)בשנה השנייה( .
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האמור בסעיף זה ) (2.3על שתי החלופות שבו בא במקום האמור בסעיפים
 2.2.1ו 2.2.2-ולא במצטבר.
.3

נסיעות לחו"ל
נסיעות למשחקים בחו"ל תבוצענה במחלקת תיירים של חברות התעופה ,בימים
ובשעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האיגוד .יום נסיעות יחשב כיום עבודה
לכל דבר ועניין.
מזכירות איגוד הכדורסל תנחה את משרדי הנסיעות ותבקש להסדיר מקומות
ישיבה נוחים ככל הניתן במטוס.

.4

מחנות אימונים
השתתפות במחנות האימונים ,הינה בגדר חובה ותיקבע עפ"י דרישת מאמן
הנבחרת וקביעת ועדת הליגות המקצועיות בכפוף לתקנון הנבחרות.

.5

ציוד אישי
שחקני הנבחרת יקבלו ציוד אישי )שכולל :נעליים ,מדי משחק ואימון , ,תיקים,
וכו'( שיסופק ע"י איגוד הכדורסל ויהיו חייבים בהופעה עם הציוד למשחקי
הנבחרת כולל נעליים.

.6

פרסום ויחסי ציבור
שחקני הנבחרת ישתפו פעולה לכל דבר וענין בפעילות הנבחרת בנושא פרסום
ויחסי ציבור ובכלל זה החברות המסחריות המעניקות חסות לנבחרת ו/או
לאיגוד הכדורסל ,ללא כל קבלת תמורה נוספת בגין פעילות זו .פעילות זו תהיה
רק במסגרת קבוצתית של הנבחרת.
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למען הסר ספק מובהר כי השחקנים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה באשר
לזכויות הקניין הרוחני בתמונות ,סרטונים ,פרסומות וכיוצ"ב שיצולמו ו/או יוצגו
בכל הקשור לנבחרת ,ובלבד שהצגתם לא תיפגע בכבודם .ובלבד שלא מתנגש עם
התחייבויות לפרסום של השחקן במקומות אחרים.
היה ופעילות כאמור בסעיף זה לא תעשה במסגרת ימי אימון ו/או משחק )כי אם
השחקנים ו/או מי מהם יידרשו להגיע באופן מיוחד לצורך פעילות זו( – יהיו
זכאים הם לגמול כאמור בסעיף )1ב( לעיל.
.7

כניסה למשחקים
שחקן נבחרת יהיה זכאי לתעודה המאפשרת כניסה זוגית ,ללא תמורה ,למשחקי
הליגה והגביע של איגוד הכדורסל ,וזאת עפ"י בקשה שיגיש השחקן ו/או ארגון
השחקנים.
ארגון שחקני הכדורסל יהיה זכאי ל 20 -כרטיסים לכל משחק ממשחקי האיגוד,
במקומות הולמים.

.8

ביטוח תאונות
ביטוח תאונות אישיות ייעשה ע"י האיגוד ועל חשבונו לכל שחקני הנבחרת לכיסוי
תאונות  ,פגיעות ,מחלות או פציעות במסגרת כל פעילות בנבחרת בתקופת
הסכם זה ,כדלקמן :הביטוח יורכב משלושה רבדים:
א .כיסוי ביטוחי על פי חוק הספורט ,עם הרחבה בנוגע להוצאות רפואיות,
בסכומים המפורטים להלן:
 סכום ביטוח למקרה מוות – עד ₪ 194,000
 סכום ביטוח למקרה של נכות צמיתה – עד ₪ 201,000
 פיצוי שבועי למקרה של א.כ.ע  ₪ 705 -ולא יותר מ __52__ -שבועות
 הוצאות רפואיות – עד  80,000ש"ח
ב .בנוסף ,ייכלל כל שחקן במסגרת פוליסת ביטוח של פיב"א ,הנותנת כיסוי
בגין נכות זמנית עד  365יום.
ג .בנוסף ,יכוסה כל שחקן בביטוח תאונות אישיות למקרה מוות ונכות
צמיתה ,בהתאם לחוזה הקיים של כל שחקן )לרבות אופציות( לשנה
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נוספת לאחר הפיצוי בגין נכות בשנה הראשונה בהתאם לפוליסה של
פיב"א )סעיף קטן ב' לעיל( .שחקנים שבתקופת התכנסות הנבחרת לא יהיו
חתומים על חוזה עתידי ,הביטוח יינתן על בסיס החוזה שהסתיים בעונה
הקודמת ,לתקופה של שנה.
ד .הפיצוי בשלושת הרבדים עומדים בפני עצמם,מבלי לקחת בחשבון את
הפיצוי שהתקבל ברובד האחר.
 .עם זאת יצויין :
לפי
שחקן
לכל
יותאם
הפרט ,הכיסוי
צינעת
 .8.1בשל
גובה שכרו  ,כפי שהופקד חוזהו ברשות לבקרת תקציבים  .לצורך כך
יופקדו ברשות לבקרת תקציבים גם חוזים של שחקני ושחקניות
נבחרת המשחקים בחו'ל .למען הסר ספק ,במקרה של אירוע ביטוחי
נותנים השחקנים בזאת הנחיה לבקרה התקציבית לחשוף את נתוני השכר שלהם
לצורך עריכת הפוליסה בלבד ותוך שמירת פרטיות השחקן .חבות תשלום מלוא
הפוליסה ,בגין שלושת הרבדים לעיל ,עבור כל שחקן היא על איגוד בלבד ועל
אחריותו הבלעדית.
פוליסות הביטוח ,מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.9

איגוד הכדורסל יפריש עבור שחקני ושחקניות הנבחרת

קרן פנסיה -

כמפורט להלן :
9.1

הפרשות לקופות הגמל של השחקנים כפי שידווחו לאיגוד ובכל מקרה

לא יפחתו ההפרשות:
בגין תגמולים יופרשו  7 % :אחוזים ע'ח השחקן\נית ו  7.5 % -ע'ח
האיגוד .
 9.2בגין פיצויי פיטורין יופרשו  8.33 %ע'ח איגוד הכדורסל .
 9.3ההפרשה תחול על כל מרכיבי השכר בהם יתוגמלו השחקנים
והשחקניות לרבות מענקי הישגיות .
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.10

קרן השתלמות  :איגוד הכדורסל יפריש כספים לשחקנים והשחקניות עבור
קרן השתלמות  ,כלהלן  2.5 % :ע'ח השחקן \ נית ו  7.5 % -ע'ח האיגוד .
ההפרשה תחול על כל מרכיבי השכר בהם יתוגמלו השחקנים והשחקניות
לרבות מענקי הישגיות .
בחירת הקופות והקרנות כאמור על פי סעיפים  9ו  10 -לעיל ,תיעשינה
ע'י השחקנים והשחקניות ו \ או נציגיהם .

.11

במועד פרישת השחקן מהנבחרת ,האיגוד יתן לכל שחקן מכתב שחרור של כלל
הכספים )חלק עובד וחלק מעביד על פירותיהם( הצבורים בקרן הפנסיה .בסיום
הקמפיין יינתן לשחקן מכתב שחרור של הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות.

.12

קרן שחקנים
שכר הנטו וכל התשלומים וההפרשות המוסכמים בהסכם זה  ,לאחר ניכויי
המס וההפרשות הסוציאליות יופקד בתוכנית חסכון ע'ש האיגוד
והשחקן\נית כפי שנהוג כיום ובהתאם לאותם כללים וקריטריונים הנכללים
בהסכם הנוכחי  ,לרבות הקריטריונים לפיהם זכאים השחקנים ו \ או
נציגיהם לבחור את מקומות שמירת כספי הקרן ו לשחרור וקבלת הכספים
 כפי שיפורט להלן.כל הסכומים להם יהיו זכאים השחקנים והשחקניות יועברו לקרן
השחקנים ,לחשבונות אישיים ,בצירוף פירוט תשלומים ופעילויות ,וזאת עד 30
יום לאחר תום פעילות השחקן בנבחרת.
הסכומים הנ"ל יועברו לקרן השחקנים עפ"י הוראת מנהל הנבחרת ,ובתיאום עם
יו"ר ועדת הכספים וגזבר איגוד הכדורסל.
שחקן ו \ או נציגו )נציגו יכול ויהיה יו'ר ארגון שחקני הכדורסל( יהיה רשאי
למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בקרן בהגיעו לגיל  ,30וזאת במידה ואינו
נמנה עוד על סגל הנבחרת הלאומית ,ביום הגשת הבקשה ע"י השחקן .מנהל
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הנבחרת יוסיף לקרן השחקנים כל שחקן חדש שיצורף לסגל הנבחרת הבוגרת של
ישראל.
שחקני הנבחרת יעזרו באיגוד לצורך בדיקת הקרן  -ככל שבחרו  ,הם או
נציגיהם באחת הקרנות  ,בפירוט התשלומים ,התשואות  ,דוחות המס וכל
מידע אחר.
.13

כללי
 13.1כל הסכומים הנקובים בהסכם זה הינם ברוטו והאיגוד ינכה מהם מס ,
כחוק.
 13.2כל התמריצים הנקובים ביורו בהסכם זה יומרו לשקלים עפ"י השער
היציג הידוע ביום ביצוע הפעולה החשבונאית .

הסכם זה הינו בנוסף ובכפוף לאמור בתקנוני איגוד הכדורסל לענין פעילות
במסגרת נבחרת ישראל בכדורסל ומהאמור בתקנון המשמעת האחיד .
.14

תחולה
תחולתו של הסכם זה הינו החל ביום  1ביוני  2010ועד  31בדצמבר .2012

__________________
איגוד הכדורסל

________________
קפטנים נבחרות

______________
ארגון השחקנים

_______________
הסתדרות המעו"ף
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