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1

הגדרת מייצג

מייצג לעניין תקנון זה ולעניין כל נושא הקשור בפעולתו של אדם ככזה במסגרות המותוות
בתקנוני ההתאחדות או כפיפותו לתקנוני ההתאחדות הינו:
.1
בכפוף לאמור בסעיף קטן  2להלן ,כל אדם המייצג או פועל בשם שחקן כדורגל או בשם
קבוצת כדורגל ,בתמורה או שלא בתמורה ,לשם כריתת הסכם העסקת שחקן או הסכם
להעברת  /השאלת שחקן מקבוצה לקבוצה.
.2
אדם הממלא תפקיד בקבוצה ,בין כיועמ"ש ,רו"ח ובין בכל תפקיד אחר ,ואשר הינו בעל
תפקיד כהגדרת המונח בסעיף  2.4לתקנון זה מטעמה או מכוחה של הקבוצה לא יראו אותו
כמייצג לעניין תקנון זה ,ובלבד שאינו ממלא תפקיד ,כאמור ,ביותר מקבוצה אחת.
.3
אין באמור בתקנון זה כדי להוות הכשר או היתר לאדם לעסוק בעיסוק אשר לגביו קיימות
מגבלות על פי כל דין.

1

עקרונות כלליים

.2
.1
והקבוצות שחקן וקבוצה רשאים להיעזר בשירותיו של מייצג לצורך ייצוגם בתחומי הפעילות
המוגדרים למייצג במסגרת תקנון זה.
.2
בקבלת ההחלטה להתקשר עם מייצג לשם קבלת שירותיו ,יפעלו שחקן וקבוצה בזהירות
ראויה ותוך גילוי נאות לעניין שירותי המייצג ויחתמו על הסכם ייצוג עם המייצג .בטרם
שמייצג יתחיל בפעילותו בשם ועבור שחקן או קבוצה ,עליו לחתום על הצהרת מייצג
המצורפת כנספח " "1לתקנון זה .בהיעדר הסכם ייצוג בכתב החתום על ידי כל הצדדים
להסכם לא תישמע ולא תתקבל בכל מוסד ממוסדות ההתאחדות כל טענה של מי מהצדדים
המעורבים לפיה המייצג שימש כמייצג על פי תקנון זה.
.3
כל מעורבות של מייצג בעסקה לקראת כריתתו של הסכם בין שחקן לקבוצה או בין קבוצה
לקבוצה ,המוגש לרישום ברשות לבקרת תקציבים ,או מובא לידיעתה ,מחייבת ,טרם הפניה
לרשות ,את רישומו של המייצג בהתאחדות על פי האמור בתקנון זה.
.4
בתקופת המגבלה ,כהגדרתה להלן ,מייצג לא יוכל לשמש כבעל תפקיד בקבוצה ולא יוכל
להירשם ככזה מטעם קבוצה במסגרת הרישומים בהתאחדות ולא יוכל לשמש בתפקיד
כלשהו בהתאחדות.
אסור לבעל תפקיד בקבוצה או לממלא תפקיד בהתאחדות לשמש כמייצג או לבצע פעולות
שמייצג מוסמך לבצען על פי תקנון זה.
לעניין סעיף זה;
 "בעל תפקיד" הינו כל מי שעונה על הגדרת "פרט" בפרק ההגדרות שבתקנון המשמעת שלההתאחדות.
 "תקופת המגבלה" התקופה המשתרעת על פני שנה בטרם שאדם החל לטפל בעסקה כמייצגועד לתום שנה מיום שדווחה או הייתה אמורה להיות מדווחת להתאחדות עסקה שבמסגרתה
הוא שימש כמייצג.

2

רישום מייצגים

3
.1
קבוצה ושחקן שנעזרו בשירותי מייצג ,חייבים להגיש לרישום בהתאחדות הצהרה של המייצג
בהתאם לנספח  1לתקנות אלה .ההתאחדות רשאית ,במידת הצורך ,לדרוש מידע נוסף ו/או
תיעוד נוסף מהקבוצה ,מהשחקן או מהמייצג.
.2
שחקן הנעזר בשירותיו של מייצג יגיש להתאחדות הסכם עם המייצג הכולל ,לפחות ,את
הפרטים הקבועים בסעיף  4לתקנון זה ביחד עם הצהרת המייצג כאמור בסעיף  1לעיל.
ההתאחדות רשאית לדרוש כל תיעוד או מידע נוסף בעניין הסכם הייצוג או בכל עניין אחר
הקשור לשירותי המייצג.
.3
קבוצה שנעזרה בשירותיו של מייצג תגיש להתאחדות הסכם עם המייצג ,הכולל ,לפחות ,את
הפרטים הקבועים בסעיף  4לתקנון זה ,ביחד עם הצהרת המייצג כאמור בסעיף  1לעיל.
ההתאחדות רשאית לדרוש כל תיעוד או מידע נוסף בעניין הסכם הייצוג או בכל עניין אחר
הקשור לשירותי המייצג.
.4
רישומו של מייצג בהתאחדות ,תקפה אך ורק בהקשר לעסקה בגינה בוצע הרישום ובכל
עסקה נוספת יבוצע רישום מחדש.
.5
רישום מייצג בהתאחדות ייעשה כנגד תשלום אגרה בסך של  ₪ 511או בסכום/שיעור אחר,
אם וככל שייקבע על ידי הנהלת ההתאחדות .אגרה ,כאמור ,תשולם על ידי המייצג ,אולם
רשאית קבוצה ורשאי שחקן לשלם את האגרה במקום המייצג.
אגרה תשולם בגין מייצג אחד פעם אחת בלבד בעונה ,אף אם אותו מייצג נרשם כמייצג
במספר עסקאות באותה עונה.

3

הסכם ייצוג ,הגשתו לרישום ותוכנו

4
.1
קבוצה ושחקן שנעזרו בשירותי מייצג ,חייבים להגיש לרישום בהתאחדות את הסכם הייצוג
שנחתם בינם לבין המייצג.
.2
הסכם הייצוג חייב להיות חתום על ידי כל הצדדים הנוגעים לו ולכלול לכל הפחות את
הפרטים הבאים :שמות מדויקים של הצדדים כולל ,אם מדובר בתאגיד מספר התאגיד ואם
מדובר באדם מספר תעודת הזהות וכתובת לעניין הסכם הייצוג ,היקף השירותים ,משך הזמן
של הקשר המשפטי ,התמורה שתשולם למייצג ,תנאי התשלום ,סעיף בוררות המקנה את
הסמכות הבלעדית ליישוב סכסוכים למוסד לבוררות של ההתאחדות ,תאריך חתימה,
הוראות בנוגע לסיום ההתקשרות וחתימותיהם של הצדדים .אם השחקן הוא קטין ,אזי
ההורים/האפוטרופוס/ים יחתמו ,שניהם ,על הסכם הייצוג בשמם ובשם הקטין.
בהסכם שבין מייצג לבין קבוצה ,ייקבע במפורש ,כי התמורה המשולמת למייצג תדווח לרשות
לבקרת תקציבים וכי תשלומה כפוף לאישור הרשות .בתמורה האמורה להשתלם על פני
מספר עונות ,יותנה התשלום באישור הבקרה מדי עונת משחקים.
.3
החובות על פי תקנון זה חלות על כל פעולת ייצוג גם אם נעשתה בשם או עבור שחקן זר או
קבוצה זרה בהתייחס לעסקה או להסכם שנוגע לשחקן או קבוצה הרשומים בהתאחדות
לכדורגל בישראל ואף אם המייצג עצמו איננו תושב או אזרח ישראל .תהא זו חובתם של
הקבוצה והשחקן הישראלי המעורבים בעסקה שבמסגרתה נחתם הסכם שהמייצג שימש בו
מייצג להודיע לו על חובה זו ולהביא לידיעתו את הוראות תקנון זה.

4

גילוי ופרסום

5
.1
שחקן וקבוצה שנעזרו בשירותי מייצג יציינו בהסכם הייצוג את מלוא הפרטים על כל
התמורה והתשלומים ,מכל סוג או מין ,שהם שילמו או שאמורים להיות משולמים ,במישרין
או בעקיפין למייצג .האמור חל גם על סכומים שהקבוצה שילמה או אמורה לשלם למייצג גם
אם הסכם התיווך נעשה בין המייצג לבין השחקן אולם הקבוצה משלמת למייצג את התמורה
במקום השחקן ועבורו .על קבוצה חלה חובת גילוי זהה גם בפני הרשות לבקרת תקציבים .על
שחקן ועל קבוצה לגלות להתאחדות ,מלבד הסכם הייצוג ,גם את כל ההסכמים והרישומים
עם מייצגים ,בקשר לפעילויות שלהם כמייצגים .שחקן וקבוצה מחויבים בגילוי זה ,ולא יכללו
בהסכמים מול המייצגים הוראה האוסרת גילוי מסמכים להתאחדות או מי מטעמה .ככל
שנכללה הוראה כזו לא יהיה לה תוקף כלפי ההתאחדות וכל הפועל בשמה ומטעמה וזאת
בנוסף להיותה פעולה בניגוד לתקנון זה.
.2
הסכם עם מייצג יצורף למסמכי רישומו של שחקן בהתאחדות כשחקן בקבוצה וככל שמדובר
בשחקן שכבר רשום בקבוצה ,יצורף ההסכם למסמכים המוגשים לרשות לבקרת תקציבים,
לצורך אישורו של הסכם ההתקשרות שבין השחקן לבין הקבוצה .קבוצה ושחקן יוודאו שכל
הסכם אשר נכרת בסיוע שירותיו של מייצג יכלול את שמו של המייצג ויישא את חתימתו
בגוף ההסכם עצמו.
במקרה ששחקן ו/או קבוצה לא נעזרו בשירותיו של מייצג ,עליהם לציין זאת במפורש בגוף
ההסכם עצמו.

5

תשלום למייצגים

6
.1
סכום התמורה המשולמת או שאמורה להיות משולמת למייצג אשר נתן את שירותיו לשחקן
יחושב על בסיס השכר הקבוע של השחקן (לא כולל פרמיות בגין נקודות ומענקים ) במשך כל
תקופת ההסכם שלו עם הקבוצה .הסכם הייצוג יפרט את מלוא סכום התמורה ,או יפנה
לשכר הקבוע בהסכם שבין השחקן לבין הקבוצה ,אשר הוגש לרשות לבקרת תקציבים,
לאישורה.
.2
קבוצה הנעזרת בשירותיו של מייצג תשלם את התמורה למייצג בסכום כולל אחד ,עליו יוסכם
בהסכם הייצוג.
.3
בהתאם לקבוע בתקנון פיפ"א בעניין מייצגים ,מומלץ למייצגים ,לשחקנים ולקבוצות להביא
בחשבון לשם קביעת התמורה את הפרמטרים שלהלן:
סך כל סכום התמורה לעסקה לכל המייצגים אשר פעלו מטעמו של שחקן לא יעלה על
א)
שלושה אחוזים ( )3%מהשכר הקבוע (לא כולל פרמיות בגין נקודות ומענקים) של
השחקן במשך כל תקופת הסכם העבודה אשר אושר על ידי הרשות לבקרת תקציבים.
סך כל סכום התמורה לעסקה למייצגים אשר הועסקו מטעמה של קבוצה על מנת
ב)
להתקשר עם שחקן בהסכם או בהסכמים (לרבות הסכמי זכות שימוש בזכויות
תדמית) לא יעלה על שלושה אחוזים ( )3%מהשכר הקבוע (לא כולל פרמיות בגין
נקודות ומענקים)ה אשר אמור להיות משולם לשחקן במשך כל תקופת הסכם העבודה
שאושר על ידי הרשות לבקרת תקציבים.
כל עוד לא יוסכם אחרת במפורש בהסכם עם המייצג ,הסכומים האמורים לעיל
ג)
ישולמו למייצג ללא כל קשר לשאלה אם השחקן השלים את תקופת העסקתו בקבוצה
או שזו הסתיימה טרם למועד שהיה קבוע בהסכם שבין השחקן לקבוצה ,תהא הסיבה
לסיום המוקדם של היחסים אשר תהא.
סכום התמורה הכולל שישולם למייצגים אשר הועסקו מטעמה של קבוצה בקשר
ד)
להסכם העברה/השאלה לא יעלה על סכום השווה לשלושה אחוזים ( )3%מסכום דמי
ההעברה/השאלה אשר שולמו בפועל לקבוצה השניה בקשר להעברת השחקן ,כפי
שדווח לרשות לבקרת התקציבים ואושר על ידה.
.4
על קבוצה לוודא ולהבהיר בהסכם הייצוג ,כי תשלומים שקבוצה אחת תשלם לקבוצה אחרת
בקשר להעברת שחקן שהינם פיצוי בגין אימון וקידום או תשלומי סולידריות ע"פ הוראות
תקנוני פיפ"א או תשלומים על פי פסיקת המוסד למעמד השחקן של ההתאחדות או תשלום
שמשולם לקבוצה בגין העברה עתידית או השאלה עתידית של השחקן ,לא יכללו בסכומים
שעל בסיסם יחושבו וישולמו התשלומים למייצג .על אף האמור ,כלל זה יהיה תקף גם אם
הצדדים לא כללו הוראה זו במפורש בהסכם התווך.
.5
בכפוף לאמור בסעיף  )2( 7לתקנון זה ,כל תשלום בעד שירותים של מייצג ישולם למייצג רק
על ידי הצד אותו ייצג בעסקה.
.6
על אף האמור בסעיף  5לעיל ,לאחר השלמת העסקה הרלוונטית ובכפוף להסכמת הקבוצה,
רשאי השחקן לתת לקבוצה הוראה בכתב לשלם למייצג את הסכום המגיע למייצג על פי
ההסכם שבינו לבין המייצג ,בשמו של השחקן .התשלום אשר ישולם בשמו של השחקן ישולם
בהתאם לתנאי התשלום עליהם הוסכם בין השחקן לבין המייצג ובלבד שהקבוצה תפעל
בעניין זה כמתחייב על פי כל דין לעניין מיסוי התשלום וחובת המס בגינו .על הקבוצה
להסביר לשחקן את משמעות המיסוי והדבר יצוין במפורש בכתב ההוראה של השחקן
לקבוצה לעניין התשלום למייצג.
6

.7
חל איסור על בעל תפקיד בקבוצה או בהתאחדות (כהגדרתם בסעיף  )4( 2לתקנון זה ,לקבל
תשלום כלשהו ממייצג ,מתוך התמורה ששולמה למייצג במסגרת עסקה .הפרה הוראה זו
תיחשב לעבירת משמעת ובעל התפקיד יהיה צפוי להעמדה לדין על פי הוראות תקנון
המשמעת של ההתאחדות.
חל איסור על שחקן ועל קבוצה אשר נעזרו בשירותיו של מייצג ,בקשר לשחקן קטין ,לשלם
למייצג תשלומים כלשהם ,בקשר עם הקטין ,וחל איסור על מייצג לקבל תשלומים כאמור.
ניגודי עניינים

7
.1
על מייצג ,שחקן ועל קבוצה לוודא טרם התקשרות עם מייצג ,כי המייצג אינו מצוי בניגוד
עניינים או שלא מתקיים חשש להימצאותו בניגוד עניינים במסגרת מתן שירותיו כמייצג.
.2
קבוצה ושחקן המעוניינים לשכור את שירותיו של אותו מייצג כדי לטפל בעסקה ,חייבים,
בטרם שהמייצג החל במתן השירותים ,לחתום על הסכם המביא לידי ביטוי את הסכמת
הצדדים ,הקבוצה והשחקן ,לכך שאותו מייצג ייצג את שני הצדדים וכן לקבוע בהסכם על מי
מהצדדים תחול חובת תשלום התמורה למייצג .הסכם כאמור יימסר ויופקד בהתאחדות
ביחד עם הפקדת הצהרת המייצג.
8

עונשין

הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה מהווה עבירה על תקנון המשמעת .כל הרשעה בעניין
הפרה של הוראות תקנון זה תדווח לפיפ"א ,על פי תקנון מייצגים של פיפ"א .פיפ"א רשאית,
בין היתר ,להרחיב את תחולתה של כל סנקציה שהוטלה על מייצג בגין הפרת הוראות תקנון
זה כך שתחול בתחולה בינלאומית.
.9

יישוב מחלוקות

כל מחלוקת או סכסוך בין מייצג לבין שחקן ,או בין מייצג לבין קבוצה או בין שני מייצגים
הרשומים ככאלה ברישומי ההתאחדות והנוגעים לפעילותם כמייצגים יובאו להכרעה,
כבוררות חובה ,בפני המוסד לבוררות ,בהתאם להוראות תקנון המוסד לבוררות.

תוקף ,תחולה ,שינויים ,ביטול תקנון הסוכנים והוראות מעבר

.11
.1
תקנון זה ייכנס לתוקף ביום  1.4.2115או ביום שבו יאושר התקנון על ידי הנהלת ההתאחדות,
לפי המאוחר מבין השניים.
.2
הנהלת ההתאחדות רשאית להחליט על שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות לתקנון זה.
7

.3
בכפוף לאמור בסעיף  4להלן ,במועד כניסתו לתוקף של תקנון זה יבוטל ולא יהיה עוד תוקף
לתקנון סוכני שחקנים של ההתאחדות .בנוסף ,בכל מקום בו מופיע בתקנוני ההתאחדות
המונח" :סוכן שחקנים" הוא יוחלף ב" :מייצג בהתאם לתקנון מייצגים".
.4
על הסכמים שנחתמו בין סוכנים לבין שחקנים או בין סוכנים לבין קבוצות קודם לכניסתו
לתוקף של תקנון המייצגים ימשיכו לחול ,לכל דבר ועניין ,הוראות תקנון סוכני שחקנים.
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נספח 1
הצהרת מייצג (ככל שהצהרה זו נעשית על ידי מייצג שהוא אדם היא תחייב אותו .ככל
שהיא נעשית על ידי גורם מוסמך בשם מייצג שהינו תאגיד ,אזי כל ההצהרות שלהלן ייעשו
על ידי האדם המוסמך בשמו הוא ובשם התאגיד)
שמ/ות פרטי/ים____________________________:
מספר/י ת"ז_______________________________:
שמ/ות משפחה_____________________________:
תאריך לידה_______________________________:
אזרחות  /אזרחויות_____________________________________ :
כתובת קבועה מלאה (לרבות מספרי טלפון ופקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני):
________________________________________________________________
במקרה של תאגיד:
שם התאגיד ,_________________:סוג התאגיד ,___________ :מספר רישום של
התאגיד_______________:
כתובת התאגיד_________________________________:
אני ___________________________________________________ ,
(שמ/ות פרטי/ים ,שמ/ות משפחה של המייצג)
מצהיר ,מתחייב ומסכים בזאת כמפורט להלן:
לכבד ולקיים אחר כל הוראות החוק ,לרבות ,בפרט ,חוקים הנוגעים לייצוג במטרה
.1
להביא לקשירת יחסי עבודה ,במסגרת ביצוע פעילותי כמייצג .בנוסף ,אני מסכים
שתקנוני ההתאחדות יחייבו אותי ,וכן יחייבו אותי התקנון והכללים של פיפ"א,
בהקשר פעילותי כמייצג.
אינני ממלא כיום ולא מילאתי במשך  12החודשים שקודמים למועד חתימת הצהרה
.2
זו כל תפקיד ואינני נושא בכל משרה במסגרת ההתאחדות לכדורגל בישראל או כל
התאחדות כדורגל אחרת ,או כל קבוצת כדורגל בישראל או מחוץ לישראל .כמו כן אני
מאשר ומתחייב שלא אמלא ולא אשא בכל תפקיד כאמור במשך  12חודשים מיום
שתאושר או תדווח (או היתה אמורה להיות מדווחת) לרשות לבקרת תקציבים
העיסקה שבמסגרתה שימשתי כמייצג.
לא הורשעתי מעולם בעבירה פלילית הקשורה לאלימות או בעניינים כספיים.
.3
אין לי קשרים חוזיים עם מינהלות ליגה ,התאחדויות ,קונפדרציות או עם פיפ"א אשר
.4
עלולים לגרום לניגוד עניינים .במקרה של אי ודאות באשר לשאלה אם יחסים שיש לי
עם גורם כאמור ,אגלה להתאחדות כל הסכם רלוונטי ,והסכם זה או פרטי הקשר
מצורפים כחלק בלתי נפרד מהצהרה זו.
לא קיבלתי ולא אקבל כל תשלום ,במישרין או בעקיפין ,אשר ישולם על ידי קבוצת
.5
כדורגל אחת לקבוצת כדורגל שניה בקשר להעברה של שחקן במסגרת העיסקה שבה
שימשתי כמייצג ,כגון תשלום לקבוצה בגין העברה עתידית או השאלה עתידית של
שחקן ,תשלום בגין אימון וקידום השחקן עפ"י תקנון פיפ"א ,או תשלומי סולידריות
עפ"י תקנון פיפ"א וכן סכומים שישולמו עפ"י פסיקת המוסד למעמד השחקן של
ההתאחדות .סכומים אלה גם לא יילקחו בחשבון לצורך קביעת שכר המייצג שיגיע
לי.
לא אקבל תשלום כלשהו מצד כלשהו אם השחקן הנוגע בדבר הינו קטין.
.6
9

.7

.8
.9
.11
.11
.12
.13

לא אטול חלק ,במישרין או בעקיפין ,וכן לא אהיה קשור בכל דרך אחרת ,בהימורים
בלתי חוקיים כהגדרתם בחוק העונשין (נוסח משולב) ,התשל"ז 1977-ולא אשתתף
בהימורים חוקיים בנוגע למשחקים של השחקן או הקבוצה אותם אני מייצג או
ייצגתי למעט הימורים במסגרת "טוטו ."16
אני נותן הסכמתי הבלתי חוזרת שההתאחדות תקבל פרטים מלאים על כל תשלום
מכל סוג או מין אשר ישולם לי על ידי מועדון או על ידי שחקן עבור השירותים שלי
כמייצג.
להעביר להתאחדות ,את כל החוזים ,ההסכמים והרישומים בקשר לפעילותי כמייצג.
כמו כן אני מסכים שההתאחדות תקבל כל מסמך מכל צד אחר אשר מייעץ ,מאפשר
או נוטל חלק פעיל כלשהו במשא ומתן שאני אחראי לו.
כי ההתאחדות תחזיק ברשותה ותפרסם את כל הנתונים האמורים בהסכמים הנ"ל
לרבות באתר האינטרנט שלה.
כי ההתאחדות תפרסם פרטים על כל העונשים המשמעתיים אשר הושתו עליי או
ננקטו נגדי ,ככל שיהיו כאלה ,ותדווח על כך לפיפ"א.
אני מודע באופן מלא ,ומסכים לכך ,שהצהרה זו תועמד לרשות הגופים המוסמכים
של ההתאחדות.
פרטים נוספים שלדעתי אמורים להיות רלוונטיים ואני מבקש
לפרטם ______________________________________________________:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________

אני עושה הצהרה זו בתום לב ,ואמיתותה מבוססת על מידע וחומרים אשר עומדים כיום
לרשותי ,ואני מסכים כי ההתאחדות תהיה זכאית ,אם וככל שתבחר לעשות כן ,לבצע בדיקות
כפי שיהיו נחוצות על מנת לאמת את המידע אשר נכללת בהצהרה זו .כמו כן אני מאשר
שלאחר שאגיש הצהרה זו אם מידע כלשהו מהמידע שפרטתי לעיל ישתנה ,עלי להודיע על כך
להתאחדות באופן מיידי.

_____________________
(חתימה)

_____________________
(תאריך ומקום)
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דברי הסבר:
הצורך בתיקון נובע מהוראת פיפ"א בדבר ביטול תקנון הסוכנים והחובה שהוטלה על
ההתאחדויות להתקין במקומו את תקנון המייצגים כדרישת חובה המוטלת על
ההתאחדויות.
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