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 נספח ג׳

 לתקנון בקרת תקציבים

 

 

 

 2018/19תפקיד לעונת בעל טופס הסכם 
 

 

 

 נערך ונחתם ביום: ________ לחודש ______ שנת _________

 

 

 

 -בין-

 

 

 ___________קבוצת ________________

 )”הקבוצה“ –אשר תקרא להלן ולשם הקיצור (

 

 

 

 -לבין-

 

 

 בעל התפקיד __________________ ת.ז. _______________________

 )”בעל התפקיד“ –אשר יקרא להלן ולשם הקיצור (

 

 

 ,”(ההתאחדות“ –)אשר תקרא הואיל: והקבוצה חברה בהתאחדות לכדורגל בישראל 

 והואיל: והצדדים הגיעו ביניהם להסכם בדבר העסקתו של בעל התפקיד בתפקיד של ______________________,

 והואיל: וברצון הקבוצה ובעל התפקיד לקבוע את תנאי העסקתו של בעל התפקיד בקבוצה, 

 בכפוף לתקנוני ההתאחדות. והואיל: וברצון הצדדים לקבוע את הזכויות והחובות של כל צד כלפי משנהו, הכל

 

 אי לזאת הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
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 המבוא ומהות ההסכם .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם. .א

ד הסכם זה בא לקבוע את התנאים, החובות והזכויות של הצדדים להסכם זה בכל הקשור להעסקתו של בעל התפקי .ב

 בתקופת הסכם זה, כמתחייב מהוראות תקנוני ההתאחדות. בשירות הקבוצה

 

 הצהרות הצדדים .2

 –)להלן הצדדים מצהירים בזאת שהסכם זה נערך בכפיפות להוראות תקנון בקרת תקציבים של ההתאחדות  .א

 ובכפיפות לכל יתר תקנוני ההתאחדות., ”(התקנון“

הסכם זה אשר תעמוד בסתירה להוראות התקנון ו/או ל 8הצדדים מצהירים בזאת כי כל הוראה מהוראות סעיף  .ב

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

 

 התחייבות בעל התפקיד  .3

 בעל התפקיד מתחייב בזאת כדלקמן: 

 להקדיש את מיטב מאמציו וכישוריו לשם מילוי תפקידו בקבוצה. .א

ישרין תקופת ההסכם זה כל תשלום מכל מין וסוג הוא, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במלא לדרוש ו/או לקבל ב .ב

 של הסכם זה. 6ובין בעקיפין, מעבר לתמורה הנקובה בסעיף 

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

ס ההכנסה שנוכה לו במקור ע"י לא לדרוש ו/או לקבל מהקבוצה בתקופת הסכם זה השלמת מס הכנסה מעבר למ .ד

 הקבוצה עפ״י הוראות הסכם זה.

 לא לחתום על כל הסכם נוסף עם הקבוצה בכל הקשור למילוי תפקידו בקבוצה בתקופת הסכם זה. .ה

 

 התחייבויות הקבוצה .4

 הקבוצה מתחייבת בזאת כדלקמן:

שלומי ברוטו בלבד מהם ינוכו מס לשלם לבעל התפקיד את הסכומים הנקובים בסעיף התמורה של הסכם זה בת .א

 הכנסה וביטוח לאומי כדין.

ן, של הסכם זה כדי 6להעביר את סכום הניכויים במקור, שתנכה מהתשלומים שתשלם לבעל התפקיד כאמור בסעיף  .ב

 למס הכנסה.

שרין ין במילא לשלם לבעל התפקיד בתקופת הסכם זה כל תשלום מכל מין וסוג שהוא בין בכסף ובין בשווה כסף, ב .ג

 של הסכם זה. 6ובין בעקיפין, מעבר לתמורה הנקובה בסעיף 

 לא להתחייב ולא לשלם לבעל התפקיד בתקופת הסכם זה כל תשלומי נטו. .ד

 לא לקבל על עצמה התחייבות להשלמת מס הכנסה עבור בעל התפקיד, מעבר לניכויים שינוכו לו במקור כחוק. .ה

עמוד ב, תשס"ח, 5772ראות צו ההרחבה בעניין ביטוח פנסיוני )כפי שפורסם בי"פ לפעול לגבי בעל תפקיד לפי הו .ו

 (, כפי שזה יהיה בתוקף מעת לעת.1736

 

 תקופת ההסכם .5

 הסכם זה נערך לעונת המשחקים ______________ מיום ____________ עד ליום__________.
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 התמורה .6

 זה מתחייבת הקבוצה בתקופת הסכם זה לשלם לבעל התפקיד. בתמורה לכל התחייבויותיו של בעל התפקיד בהסכם

 

 ₪  חתימה דמי א'

 ₪  ____ תשלומי שכר חודשי כולל בסך  ב'

 ₪  ____ תשלומי אשל/ דמי נסיעות   ג'

 ₪   בסך נקודות ____ עבור פרמיות תשלומי ד'

 ₪  מענק אליפות ה'

 ₪  מענק זכייה בגביע ו'

 ₪  ופ״אמענק השתתפות במשחקי א ז'

 תשלומים אחרים ח'

 

 

 

 ₪ 

 ₪  ההסכם לתקופת סה״כ

 

 כל הסכומים הנ״ל הם סכומי ברוטו מהם תנכה הקבוצה מס הכנסה ובטוח לאומי כחוק. 

 

 בוררות .7

 הצדדים מסכימים בזאת כי חילוקי דעות שבין הקבוצה לבעל התפקיד או בין בעל התפקיד לקבוצה בכל הקשור .א

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

 הבוררות תתנהל בהתאם להוראות תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות. .ב

 

 הוראות משלימות .8

 בנוסף לכל ההוראות המפורטות לעיל, הוסכם על הצדדים כדלקמן: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 
 הגנה מתביעות סותרות ושכר כולל פיצוי פיטורים .9

וצה מוסכם ומוצהר בזה אלא אם הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי מיוחד, כי התמורה שעליה הסכימו בעל התפקיד והקב .א

של בעל התפקיד נקבעה בהתחשב בהבנה משותפת ועל יסוד ההנחה שהעלות שנגרמת לקבוצה כתוצאה מהעסקתו 

 היא העלות הכוללת הסופית והבלעדית.

על ניית בפלפיכך, אם ייקבע ע״י ביה״ד לעבודה ו/או ע״י גורם מוסמך אחר, בין עפ״י פניית הקבוצה ובין אם עפ״י  .ב

עובד, כהתפקיד או גורם אחר כלשהו בתביעה סותרת, כי למרות האמור לעיל, מגיעות לבעל התפקיד זכויות נוספות 

ד יהא בות פיצויי פיטורים, כי אז מוסכם בין הצדדים, כי השכר הקובע לצורך חישוב זכויותיו של בעל התפקילר

, 1987-לחוק שכר המינימום התשמ״ז 6שכר המינימום כפי שיפורסם, על ידי שר העבודה והרווחה, כאמור בסעיף 

 ”(.הקובע כעובד השכר“)להלן: במועד סיום יחסי העבודה בין בעל התפקיד לבין הקבוצה 

ם בעל התפקיד מסכים בזאת כי בקרות האמור בסעיף ב׳ לעיל, תהיה הקבוצה זכאית לקזז את התשלומים העודפי .ג

 שהקבוצה שילמה לו מעבר לשכר הקובע כעובד מכל סכום שיגיע ממנה לבעל התפקיד.

 ל תשלום עודף שלא קוזז ע״י הקבוצה׳ לעיל, בעל התפקיד יהיה חייב להשיב לקבוצה כג -בנוסף לאמור בס"ק ב' ו .ד

 כאמור לעיל, צמוד למדד המחירים לצרכן.

ורט ו׳ לעיל, מוסכם על הצדדים במפורש כי שכרו של בעל התפקיד כמפ 4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ומסעיף  .ה

ו מי אר התמ״ת לעיל כולל פיצויי פיטורים והקבוצה, תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפנות לקבלת אישור ש 6בסעיף 

ובעל  ”(ת המוסמכתהרשו“ –)להלן  1963 –לחוק פיצוי פיטורין התשכ״ג  28שהוסמך על ידו בהתאם לסעיף 

ידי -התפקיד נותן לכך את הסכמתו המפורשת מראש. במקרה שלשם קבלת האישור הנ״ל תידרש הקבוצה על

ו׳  4 ם או מעבר להסדר הפנסיוני שבסעיףהרשות המוסמכת לבצע ניכויים ותשלומים נוספים לביטוח פנסיוני במקו

ת כספית אחרת נוספת, יופחתו עלויות אלה מהתשלומים או לבצע עלו ”(ביטוח פנסיוני נוסף“ –)להלן לעיל 

פיצויי  לעיל ומוסכם עוד שתשלומי הקבוצה לביטוח פנסיוני נוסף יבואו במקום 6המגיעים לבעל התפקיד לפי סעיף 

ה ידי שר העבוד-, בהתאם לאישור הכללי שפורסם על1963 –ק פיצויי פיטורים, תשכ״ג לחו 14פיטורים, לפי סעיף 

 19.9.99ביום  4803ושני התיקונים לו שפורסמו בילקוט הפרסומים  30.6.98ביום  4659בילקוט הפרסומים 

כת די הקבוצה מהרשות המוסמי-או בהתאם לאישור אחר שיתבקש על 12.3.01ביום  4970ובילקוט הפרסומים 

לחוק פיצויי פיטורים. בעל התפקיד מתחייב לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך על מנת  14שלפי סעיף 

 שהקבוצה תוכל לקבל את האישורים כאמור.

 

 הוראות כלליות .10

 הוראות הסכם זה יכנסו לתוקף מחייב בין הצדדים אך ורק לאחר שיוגש לרשות לבקרת תקציבים של ההתאחדות .א

 ויאושר על ידה. ”(שותהר”)להלן:

ו״ר הצדדים רשאים לבטל הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו ובלבד שהביטול ייעשה בהסכמה הדדית ויקבל אישור י .ב

 הרשות.

הצדדים רשאים לתקן הוראות הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו ובלבד שהתיקון ייעשה בהסכמה הדדית ויקבל  .ג

 אישור יו״ר הרשות.

דדים במפורש כי הסכם זה כפי שיוגש לרשות ויאושר על ידה יהיה ההסכם היחידי המחייב בין מוסכם על הצ .ד

ו על הצדדים וכל הסכם אחר אשר לא הוגש לרשות ולא אושר כנ״ל יהיה בטל ומבוטל, חסר תוקף ונפקות ולא ינהג

 פיו.

 ם להם ומוסכמים עליהם.הקבוצה ובעל התפקיד מאשרים, כי קראו את הוראות תנאי ההסכם וכי הם מובני .ה

 כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה ייחתמו ע״י הצדדים בצד כל תיקון בנפרד. .ו
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 כתובות הצדדים

 כתובות הצדדים לצורכי ההסכם הן כדלקמן:

 

 הקבוצה _________________________________________________________________( 1

 

 ____________________________________________בעל התפקיד __________________( 2

 

 

 _____________ולראיה באו הצדדים על החתום: ביום

 

 

 

 

__________________________ 

 הקבוצה 

 

__________________________ 

 בעל התפקיד

 

 

 

 

 

 אישור הרשות לבקרת התקציבים:

 

 

 

 

__________________________ 

 חתימה 

 

 

 

__________________________ 

 תאריך

 

 


