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 הגדרות   "תקנון בקרת תקציביםתקנון זה ייקרא " א. .1

  

 ההתאחדות לכדורגל בישראל. –" ההתאחדות" ב.

 

 מי שחברה בהתאחדות ומשתתפת במשחקי ליגת – "קבוצה" ג.

 העל, הליגה הלאומי או הליגה ארצית, כמוגדר בתקנון היסוד

 ", ובלבד שהיאתקנון הרישוםורשומה בהתאחדות כמוגדר ב"

 רשומה )או בהליכי רישום( כתאגיד עצמאי שלא למטרות רווח

 )עמותה או חברה בע"מ שלא למטרות רווח(

 

 מי שהוצא לו כרטיס שחקן תקף בהתאחדות. –" שחקן" ד. 

 

 מי שמשמש כמאמן הקבוצה, מנהל מקצועי )"מנג'ר"(, –" מאמן" ה. 

 עוזר מאמן, מאמן כושר ומאמן שוערים.  

 

 בוטל ו. 

 

 הסכם שנחתם בין שחקן לבין קבוצה, או בין מאמן – "הסכם" ז. 

 לבין קבוצה או בין בעל תפקיד לבין קבוצה.  

 

  הרשות לבקרת תקציבים, אשר תכונן על פי האמור–" הרשות” ח. 

 בתקנון זה. 

 

 הסכום הכולל המשמש לתפעול הקבוצה –" תקציב תפעול" ט. 

 כפי שאושר על ידי הרשות, לרבות, תפעול קבוצות נוער, נערים  

 וילדים, וכן כל הוצאה אשר הוצאה עבור הקבוצה לצורך תפעולה,  

 יפין.בין במישרין ובין בעק  

 

 תוקף א. .2

 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו על ידי הנהלת ההתאחדות  
 תוקף,

 תחולה

 ושינויים



 
 

4 
 

 .27.6.1997בישיבה מיום   

  

 תחולה ב. 

 תקנון זה יחול על כל הקבוצות ועל כל השחקנים הרשומים .1  

 בהתאחדות המשחקים בקבוצות, וכן על המאמנים   

 בקבוצות.   

 

 תקנון זה יחול על כל בעלי התפקידים וממלאי התפקידים .2  

 בקבוצות.   

 

 

 שינויים ג.

 

 הנהלת ההתאחדות רשאית להחליט על שינויים בתקנון זה, .1 

 של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה 2/3ברוב שלא יפחת מ   

 בהנהלה.  

 

 לשינויים בתקנון זה יינתן תוקף על ידי פרסום רשמי מטעם .2 

 ההתאחדות.  

 

 אשר סיים את שנתון גיל הנוער, חייב להתקשר 18שחקן מעל גיל  א. .3

 בהסכם בכתב עם קבוצתו, על פי האמור בתקנון זה.  

 

 שחקן אשר טרם סיים את שנתון גיל הנוער, אך רשאי לשחק גם ב. 

 בקבוצה הבוגרת על פי הוראות תקנוני ההתאחדות, אינו חייב  

 הסכם עם קבוצתו ובתנאי שאינו מקבל תמורה עבור לחתום על  

 פעילותו בקבוצה.  

 

 נחתם הסכם בין שחקן לקבוצה במהלך העונה, יחולו לגביו כל  

 הוראות תקנון זה לעניין ההסכמים.  

 

 כל מאמן חייב להיות קשור בהסכם בכתב עם קבוצתו על פי ג. 

 האמור בתקנון זה.  

 חובת

 ההסכמים
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 בוטל ד. 

  

   בכל הסכם תקבע בהסכמה הדדית עונה או עונות המשחקים א. .4

 אליהן יתייחס ההסכם. 

 תחולת ההסכם עשויה להיות לעונת משחקים אחת או יותר  

 

 בוטל ב. 

 

 הסכמים ההסכם שבין קבוצה לשחקן ייערך על גבי טופס שנרכש    (1) א. .5

 בנספחבמשרדי ההתאחדות בנוסח הקבוע בנספח א' ו/או    

 ( )במקרה של שחקן זר( לתקנון זה, או כפי שיתוקן1א)   

 מעת לעת, על ידי הנהלת ההתאחדות, אשר ייקרא להלן   

 טופס הסכם שחקנים".לשם הקיצור, "   

   הצדדים יהיו רשאים להוסיף בכתב, על טופס ההסכם,   

 תנאים משלימים, אשר ישמשו תוספת לנוסח הקבוע, ובלבד   

 תוספת כזו תיערך על גבי גיליון טופס ההסכםשכל    

 ובמסגרתו, ולא תחרוג או לא תעמוד בסתירה לסעיף

 מסעיפי ההסכם ולסעיף מסעיפי התקנון.

 בכל הסכם שתחתום קבוצה בליגת העל או בליגה   (2)

 הלאומית עם שחקן זר, כהגדרתו בתקנון הרישום יכללו,

 בנוסף לאמור לעיל, גם את ההוראות הבאות:

 במקרה של ירידת הקבוצה מליגה לאומית לליגה  )א(

 חייבת הקבוצה להשאיל את השחקן הזר —ארצית 

 לקבוצה אחרת בליגת העל או בליגה הלאומית, או

 לשחררו.

 במקרה של ירידת הקבוצה מליגת העל לליגה  )ב(

 הלאומית ובמידה ולקבוצה שחקנים זרים מעבר

 הקבוצהחייבת  —למספר המותנה לליגה הלאומית 

 להשאיל את השחקן הזר לקבוצה אחרת בליגת העל

 או בליגה הלאומית או לשחררו.

 או ביטול הוראות "תקנון/בכל מקרה של שינוי ו  )ג(

 רישום" בנוגע לשחקנים זרים, יפקע מאליו תוקף

 תקופת

 ההסכם
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 ההסכם בתום עונת המשחקים השוטפת.

 בוטל.  )ד(

 לשחקן, מכל מין וסוגבהסכם יפורטו כל התשלומים אשר ישולמו  ב. 

 שהוא, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בעקיפין ובין במישרין.

 כל הסכומים יהיו נקובים בשקלים ובסכומי ברוטו, הכל בהתאם

 לאמור ולמוצהר בהסכם (להלן: "התמורה").

 הקבוצה תנכה מס הכנסה במקור כחוק ותעביר את סכום

 הניכויים כדין למס הכנסה.

 מס הכנסה מעבר למתחייב לניכויים בחוק, תחול על חובת תשלום ג. 

 השחקן ואסור לקבוצה לקבל על עצמה התחייבות להשלמת מס

 עבור שחקן.

 עותקים שיפוצלו באופן הבא: 3–ההסכם ייחתם ב ד. 

 עותק אחד בידי הקבוצה.

 עותק שני בידי השחקן.

 עותק שלישי בידי הרשות.

 בכתב על גבי טופס שנרכשההסכם שבין הקבוצה למאמן ייערך  ה.

 במשרדי ההתאחדות בנוסח הקבוע בנספח ב' לתקנון זה, וייקרא  

 ", או כפי שיתוקןטופס הסכם מאמניםלהלן, לשם הקיצור "  

 מעת לעת על ידי הנהלת ההתאחדות  

   

 בהסכם יפורטו כל התשלומים שישולמו למאמן, מכל מין וסוג ו. 

 בין בעקיפין ובין במישרין. שהוא, בין בכסף ובין שווה כסף,  

 

 כל הסכומים יהיו נקובים בשקלים ובסכומים ברוטו, הכל בהתאם 

 "(.התמורהלאמור ולמוצהר בהסכם )להלן " 

 הקבוצה תנכה מס הכנסה במקור כחוק ותעביר את סכום 

 הניכויים כדין למס הכנסה. 

 

 עותקים שיפוצלו באופן הבא: 3-ההסכם ייחתם ב ז. 

 בידי הקבוצה.עותק אחד   

 עותק שני בידי המאמן.  

 עותק שלישי בידי הרשות.  
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 לניכויים כחוק, תחול על למתחייבחובת תשלום מס הכנסה מעבר  ח. 

 המאמן ואסור לקבוצה לקבל על עצמה התחייבות להשלמת מס  

 עבור המאמן.  

  

 בוטל ט. 

  

 בוטל י. 

 

 בוטל יא. 

 

 בוטל יב. 

 

 יום 21-להפקיד בידי יו"ר הרשות, לא יאוחר מכל קבוצה חייבת  יג. 

 לפני תחילת על עונת משחקים, את ההסכמים שבינה לבין  

 שחקניה ומאמניה.  

 

 הסכם כפי שהוגש לרשות ואושר על ידה, יהיה ההסכם היחידי יד. 

 המחייב בין הצדדים. כל הסכם אחר, אם ועד כמה שנחתם בין  

 ומבוטל, חסר תוקף ונפקות הצדדים ולא אושר כנ"ל יהיה בטל  

 ולא ינהגו על פיו, בין אם נחתם לפני הסכם שאושר על ידי הרשות  

 ובין אם נחתם אחריו, לרבות בתקופה שמיום חתימת ההסכם ועד  

 למועד אישורו על ידי הרשות.  

 

 נוכח יו"ר הרשות לדעת כי השיעורים או סך כל הסכומים הנקובים טו. 

 ומאמנים החורגים מהוצאה הכוללת לשכרבהסכמים עם שחקנים   

 בתקציב הקבוצה, יחזיר יו"ר הרשות את ההסכמים לקבוצה,  

  ויידרש ממנה להתאים את סך התחייבויותיה בתשלומים  

 לשחקנים ולמאמנים לסך ההוצאה הכוללת לשכר.  

 

 מיום הדרישה. ימים 5ההתאמה תיעשה תוך   

 

   על אותה הנמניתקבוצה המעבירה/משאילה שחקן לקבוצה  טז. 

 הקבוצה המעבירה/משאילה, אינה רשאית נמניתהליגה עליה   
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 לשלם את שכרו של השחקן או כל מרכיב משכרו וזאת החל  

 ממועד רישום ההעברה/ההשאלה במשרדי ההתאחדות.  

 

 קבוצה המבקשת לקלוט בשורותיה שחקן או מאמן במהלך עונת יז. 

 המשחקים, בכפוף להראות תקנוני ההתאחדות, חייבת להביא  

 את ההסכם לאישור יו"ר הרשות.  

 

 כל עוד לא אושר ההסכם על ידי יו"ר הרשות, לא יאושר ורישומו  

  בשורות הקבוצה.  

 

 קבוצה תחזיק במסגרת תקציבה, באחריותה ותחת פיקוחה, א. .6

 וילדים.קבוצות נוער נערים   

 הקבוצה חייבת לכלול בתקציבה את הקצבותיה לאחזקת  

 קבוצות אלה, וזאת, בנוסף לתקציב המיועד לאחזקת קבוצת  

 הבוגרים.  

  

 בנוסף לכל ההתחייבויות הקבוצה כלפי שחקניה ב. 

 בהסכמים, יחולו על הקבוצה ההוראות הבאות:  

 

 או למיאסור לקבוצה או למי מממלאי התפקידים שבה,  (1)  

 מטעמה, לשלם או להתחייב לשלם לשחקן או למאמן או   

 לממלאי תפקידים אחרים בקבוצה בעונת משחקים אחת,   

 תשלום מכל מין וסוג שהוא, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין   

 במישרין ובין בעקיפין, מעבר לתמורה שנקבעה ואושרה   

  ואושר על ידיבהסכם שנערך ונחתם, עם השחקן או המאמן    

 יו"ר הרשות.   

 

  אסור לקבוצה לשלם לכלל שחקניה ומאמניה שכר בכסף או (2)  

  בשווה כסף, העולה על הסכום שאושר כהוצאה כוללת לשכר   

 בתקציב הקבוצה.   

  קבוצה חייבת להעביר, במועד החוקי, ניכויים במקור למס (3)  

  וצה עם מס/הכנסה ו/או לעמוד בהסדר תשלומים של הקב   

 הכנסה.   

 חובות

 הקבוצה
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 קבוצה חיבת לפעול באופן שלא תיצור גירעון בתקציבה. (4)  

 

 קבוצה חייבת להמציא לרשות, כל חוזה אשר נחתם בינה ובין ג.

 קבוצה אחרת, בין בישראל ובין בחו"ל, לגבי השאלתו ו/או 

 העברתו של שחקן לשורותיה, וכן כל מסמך נוסף הקשור להשאלה 

 .ו/או להעברה 

 תשלומים אשר מבצעת קבוצה לפי סעיף זה, לקבוצה אחרת 

 בארץ או בחו"ל ייעשו אך ורק בהמחאות "למוטב בלבד" ו/או 

 בהעברה בנקאית, ישירות לחשבון הקבוצה המשאילה/מעבירה 

 ואישורים על כך יועברו לרשות. 

 

 קבוצה אשר במסגרתה פועלת קבוצת נשים, חייבת לכלול ד.

 ודו"חות הכספים שלה את כל התקבולים והתשלומיםבתקציביה  

 הכרוכים בהפעלת קבוצה זו. 

 

   בנוסף לכל התחייבויות השחקן או המאמן כלפי הקבוצה, יחולו על .7

 השחקנים והמאמנים ההוראות הבאות: 

 

 אסור לשחקן או למאמן בקבוצה לדרוש או לקבל, בעונת (1) 

 אחת, תשלום מכל מין סוג שהוא, בין בכסף ובין בשווהמשחקים   

 כסף, בין במישרין ובין בעקיפין, מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם  

 שנרך ונחתם עם הקבוצה ואושר על ידי יו"ר הרשות.  

 

 אסור לשחקן או למאמן בקבוצה לדרוש או לקבל תשלומי נטו (2) 

  וכה לו במקורולדרוש או לקבל השלמת מס הכנסה מעבר למס שנ  

 על ידי הקבוצה. 

 

  אסור לשחקן או למאמן בקבוצה לחתום על הסכם נוסף להסכם (3) 

 שאושר על ידי יו"ר הרשות. 

 

 

 

 חובות
 מאמנים

 ושחקנים
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 קבוצה ושחקן או קבוצה ומאמן, רשאים לבטל הסכם חתום א. .8

 תוקפו, ובלבדביניהם שאושר על ידי הרשות לפני תום תקופת   

 יד לאחר הביטול,הדדית ותימסר, משהביטול ייעשה בהסכמה   

 הודעה בכתב ליו"ר הרשות.  

 

 קבוצה ושחקן או קבוצה ומאמן, רשאים לתקן הסכם חתום ב. 

 ביניהם שאושר על ידי הרשות לפני תום תקופת תוקפו ובלבד  

 שהתיקון ייעשה בהסכמה הדדית ויקבל אישור יו"ר הרשות.  

 

 סכומים הנקובים במסמכי ביטול הסכם או תיקון הסכם כאמור ג. 

 בס"ק א' ו ב' לעיל, על כל מרכיביהם, יהיו נקובים בשקלים  

 טו.ובסכומי ברו  

 

 מינוי הרשות א. .9

 נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות, לאחר התייעצות (1)  

 ממלא מקומו וסגניו, תמנה אתעם יו"ר הנהלת ההתאחדות,    

 . נשיאות בין הדין העליון תקבעחברים 5הרשות שתמנה 

 מי מחברי הרשות יהיה יו"ר הרשות ומי יהיה ממלא מקומו

 של יו"ר הרשות בעת היעדרו.

 

 שנים. בסמכותה של 3חברי הרשות  יתמנו לתקופה של  (2)  

 בה לפנינשיאות בית הדין העליון ולסיים את כהונת כל חבר    

 המועד הנ"ל ולמנות אחר תחתיו וכן למנות חבר אחר תחת   

 כל חבר שמסיבה כלשהי נבצר ממנו להמשיך ולכהן בתפקידו   

 או שהתפטר מתפקידו.   

   

 מינוי חבר אחר ייעשה כאמור בס"ק א דלעיל, ותקופת   

 כהונתו תהיה עד תום תקופת הכהונה של החבר בפרש.   

 ביטול
 הסכמים

 ותיקון

 הסכמים

 הרשות
 לבקרת

 תקציבים
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 נשיאות בית הדין העליון, לאחר התייעצות כאמוררשאית  (3)  

  ( לעיל, למנות ראשות משותפת לכל שלוש הליגות1בס"ק )   

  )על, לאומית וארצית( או רישום נפרד לכל אחת משלוש   

 הליגות או למי מהן.   

 

 סמכויות הרשות ב.

  

 לדרוש ולקבל מקבוצות את תקציבי קבוצות והדו"חות ( 1) 

 כמפורט בתקנון זה.הכספיים   

 

 לאשר בחתימת יו"ר הרשות את תקציבה של כל קבוצה (2) 

 ולדרוש ביצוע שינויים בהצעת התקציב או בתקציב  

 המאושר.  

 

 לאשר בחתימת יו"ר הרשות את הסכומים בין הקבוצה (3) 

 לשחקניה ולמאמניה.  

 

   לקבוע את ההוצאה הכוללת המותרת לתשלומי שכר (4) 

 ולמאמנים בשיעור מסוים מתקציב הקבוצה.לשחקנים   

 

   לערוך ביקורת חשבונות בקבוצות, לקבל כל מידע ומסמך (5) 

 שהיא תדרוש ולחקור כל שחקן ומאמן, בין בעצמו ובין על  

 ידי אחרים.  

 

 לממש בטוחות שניתנו לרשות על ידי קבוצה, כאמור בתקנון (6) 

 זה.  

   

 כדי להבטיח את השתתפותהלדרוש מקבוצה לממש נכסים  (7) 

 התקינה של הקבוצה במשחקים עד גמר העונה.  

 

 להשעות את מנהלי הקבוצה מלייצג או לפעול בדרך כלשהי (8) 

 בניהול הקבוצה כלפי ההתאחדות, אם הרשות הגיעה  
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 למסקנה כי הגירעון מקורו בניהול גרוע ולדרוש מהקבוצה או  

 מיידית למינוי מהמרכז אליו משתייכת הקבוצה לפעול  

 ההנהלה או מנהל אחר במקומם.  

 לא מינו הקבוצה או המרכז מנהל או ממלא תפקיד כדרישת

 ימים מיום הדרישה, תועמד הקבוצה 10יו"ר הרשות, תוך 

 לדין משמעתי.

 הרשות תקבע, מעת לעת, הנחיות מחייבות למתכונת (9) 

 הדו"חות הכספיים והתקציב ולעבודתם של רואי החשבון

 הפועלים בקבוצות, והקבוצות חייבות לדאוג לכך כי רואי

 החשבון יפעלו על פי הנחיות אלה.

 

סבר יו"ר הרשות כי קיים חשש ממשי שקבוצה מקצוענית לא תעמוד  (10)

בהתחייבויותיה הכספיות באופן שעלול להשפיע על המשך פעילותה הסדירה, רשאי 

ויות שייקבעו בכתב הוראות הוא למנות לה חשב מלווה/נאמן מטעמו בעל סמכ

כמפורט להלן, לרבות זכות חתימה, מימוש נכסים, העברת/השאלת שחקנים, אף 

במהלך עונת משחקים, והכל בכפוף להסכמת השחקנים, להסכם ההתקשרות  עם 

השחקנים הרלבנטיים ולאמור בתקנוני ההתאחדות ובתקנוני פיפ"א. הכספים אשר 

מור, ישמשו, בכפוף להוראות כל דין בעדיפות יתקבלו במסגרת הליך המימוש , כא

ראשונה לתשלום משכורות לשחקני הקבוצה ולעובדיה. כתב ההוראות לחשב/נאמן 

ינוסח על ידי היועץ המשפטי לאחר התייעצות עם יו"ר הרשות ובשים לב למצבת 

 החובות של הקבוצה. 

 

 נאמנות חיסיון ג. 

 בפני כל גורם ויימסרכל החומר המופקד בידי הרשות יהיה חסוי 

 ולא יימסר לצד ג'. –לרשות בנאמנות 

 

 על אף האמור לעיל, תמסור הרשות ליועץ המשפטי להתאחדות כל

 חומר או מידע אשר יידרש לצורך דיונים משמעתיים פנימיים,

 לרבות בוררויות, במסגרת המוסדות השיפוטיים של ההתאחדות.

 

 יולי של כל שנה 1–כל קבוצה תגיש ליו"ר הרשות לא יאוחר מ  א.  .10

 יוני 1–קלנדרית, הצעת תקציב לתקופה של שנים עשר חודשים, מ

 מאי שלאחר מכן. 31ועד 

 תקציבי

 הקבוצות
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 31חודשים ראשונים (עד (7)התקציב יחולק משנה של שבעה  ב. 

 להלן:()במאי 31 )עדחודשים נוספים  (5חמישה )בדצמבר) 

 .("תקופת הדיווח"

 

 יוני של כל שנה, תקבע מזכירות 15–מדי עונת משחקים, עד ל  (1)  ג.

 ההתאחדות את התקציב התפעולי המינימלי של קבוצה

 בליגת העל, בליגה הלאומית ובליגה הארצית.

 קביעת מזכירות ההתאחדות תתבסס, בין השאר, על  (2)

 מקורות תקבולים קבועים ועל מקורות מימון עצמיים של

 קבוצה.

 65•–שכר שחקנים וצוות מקצועי בקבוצה, לא יפחת מ  (3)

 מסכום התקציב התפעולי המינימלי של קבוצה.

 10•–תקציב מחלקת הנוער של הקבוצה, לא יפחת מ

 מסכום התקציב התפעולי המינימלי של קבוצה.

 לא קבעה מזכירות ההתאחדות את התקציב התפעולי  (4)

 עד המועד הקבוע המינימאלי, לכל הליגות או לחלק מהן,

 דלעיל, יהא התקציב התפעולי המינימאלי הסכום שנקבע

 לעונת המשחקים הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה למדד

  המחירים לצרכן.   

 הפרשי ההצמדה יחושבו על פי היחס שבין מדד חודש מאי

 של עונת המשחקים הקודמת לבין מדד חודש מאי של עונת   

 המשחקים הבאה.   

 

 ה, אשר לה חובות עבר, חייבת לכלול, במסגרתקבוצ (5) 

 מסכום 10% -תקציבה, סכום אשר שיעורו לא יפחת מ   

 התקציב התפעולי של הקבוצה באותה שנת תקציב או   

 מחובות העבר של הקבוצה כפי שמופיע ברישומי 010%-מ    

 הנמוך מבינים, ואשר יועדו להקטנת מצבת –הרשות    

 החובות של הקבוצה.   

 

 קבוצה רשאית להגדיל את הגירעון התקציבי לצורך (6) 

 השקעה בתשתיות. גירעון תקציבי שנוצר לצורך השקעה   
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 עונות משחקים 4בתשתיות יכוסה בתוך תקופה של    

 רצופות. תשתיות לעניין סעיף זה ייחשבו: הקמת אצטדיון,   

 טדיון, מתקנ/י אימוני, לרבות מגרש האימוניםצשיפור הא   

 ועזרים הדרושים לשיפור ואחזקת המתקן וכן הרחבת   

 פעילות מחלקת הנוער, לרבות פתיחה ורישום של קבוצות   

 חדשות.   

 מהיכולת הכספית 150%התקציב הכולל של הקבוצה לא יעלה על  ד.

 .הענייןהמוכחת שלדעת יו"ר הרשות הינה ריאלית בנסיבות   

 

 ת, בין היתר: זכויות שידור,לעניין זה יכולת כספית מוכחת כולל  

 המועצה להסדר ההימורים בספורט, מרכזי ספורט, וכן הכנסות  

 ממכירת כרטיסים, פרסום, אימוץ והקצבות עירוניות שהן סבירות  

 ביחס לביצוע הקבוצה בעבר בשינויים המתחייבים ולפני  

 לתקנון. 14ההתייחסות לבטוחות בסעיף   

   

 

 התקציב חייב לכלול את כל מקורות ההכנסה הצפויים וכן את  ה. 

 סעיפי ההוצאה הצפויה, לרבות תשלומי ריבית ותשלומים על  

 חשבון חובות העבר.  

 אם במסגרת מקורות ההכנסה הצפויים כלולה תמיכת המרכז  

  אליו מסונפת הקבוצה, תצורף להצעת התקציב המלצת המרכז.  

 בנוסף להגשת התקציב, יוגש דו''ח תזרים מזומנים צפוי לעונת   

 המשחקים הבאה וכן תגיש כל קבוצה תזרים מזומנים צפוי לתקופה  

 ועד סיום העונה, כשהדוחות מאושרים ע''י המבקר. 15.12שמיום   

   

 

 על אף האמור לעיל, רשאי יו"ר הרשות, בכל עת, על פי שיקול ו.

 ה לתקן את התקציב המאושר והקבוצהדעתו, לדרוש מהקבוצ 

 ימים מיום קבלת הדרישה. 7חייבת למלא את דרישתו תוך  

 

 לא מילאה הקבוצה את הדרישה, כאמור לעיל, לא יאשר יו"ר 

 הרשות לקבוצה ביצוע שינויים כלשהם, לרבות העברות או 

 השאלות של שחקנים לשורות הקבוצה. 
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 ציב המאושר, במהלךכל העברה או שינוי מסעיף לסעיף בתק 

 תקופת הדיווח, טעונים אישור הרשות. 

  

 קבוצה, המשתתפת באחת מהתחרויות הרשמיות של אופ"א ז.

 , תוכל להתחייב לשלם, בגיןבחודשים יוני יולי ואוגוסט  

 ההשתפות בתחרויות הנ"ל, לכלל שחקניה כולל שחקנים  

 מסכום 1/6ומאמנים חדשים, שכר כולל בסכוםשלא יעלה על   

 השכר הכולל אשר שולם על ידה לכלל שחקניה ומאמניה בעונת  

 המשחקים החולפת  

 ההגבלה האמורה לגבי השכר הכולל לא תחול אם יאושר על ידי  

 הרשות, לבקשת קבוצה, סכום אחר.  

   השכר, כאמור לעיל, יהווה חלק מתקציב הקבוצה לעונת  

   הרשות.המשחקים הבאה אשר יוגש על ידה לאישור   

 בגין השתתפות בתחרויות הנ"ל בלבד, לא תחול על הקבוצה ועל  

 השחקנים והמאמנים חובת חתימה על הסכמים.  

 

 אישור יו"ר הרשות את תקציב הקבוצה או התקציב המתוקן א. .11

 זה, יסמנו בחתימתו,בסעיף תקציבי הקבוצות, כאמור בתקנון   

 בצירוף חותמת, והקבוצה תהא רשאית להירשם למשחקי הליגה  

 אליה היא נמנית בעונה הקרובה.  

 

 הגיע יו"ר הרשות למסקנה, כי אינו יכול לאשר תקציב קבוצה ב. 

 בגין אי התאמתו למציאות, יביא את מסקנותיו בפני מליאת  

 למסקנה, כי אין לאשר אתהגיעה מליאת הרשות, אף היא  הרשות.  

 התקציב, רשאית הרשות לדרוש מהקבוצה להציג תקציב מתוקן 

 במסגרת שתציע הרשות בהתחשב, בין היתר, בנתונים שבידה ו/ 

  "בטוחותאו בבטוחות להבטחת ביצוע התקציב כאמור בסעיף " 

  מיום הדרישה. ימים 7בתקנון זה, וזאת תוך  

  במפורש, שאי הכנות לדרישתה,בדרישתה תציין מליאת הרשות 

 משמעותה אי אישור תקציב הקבוצה, אשר יגרור, אוטומטית, 

 ירידת הקבוצה לליגה נמוכה יותר, כאמור בתקנון זה. 

 

 בדיקת
 תקציבי

 הקבוצות
 על ידי 
 הרשות
 ואישור
 תקציבן
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 .בטל ג.

 

 לא אישרה הרשות את תקציב הקבוצה, כאמור לעיל, לא תורשה ד.

   הקבוצה לשחק בליגה אליה היא משתייכת ותרד, אוטומטית, 

 נמוכה יותר, כאמור בתקנון זה. יגהלל 

 יו"ר הרשות לא יאשר תקציב הקבוצה אשר לא מילאה אחר כל ה. 

 הבוררות ו/או החלטות המוסד למעמד השחקן של פסקי  

 ההתאחדות אשר נפסקו לחובתה.  

 

 עתרה קבוצה לערכאות לביטול פסק הבורר, תוך המועד הקבוע  

 תקציבה, להפקיד בקופתבחוק, רשאית הקבוצה, לצורך אישור   

 הרשות את מלוא סכום הפסק כולל הצמדה וריבית, או ערבות  

 בנקאית בגובה הסכום הנ"ל, בנוסח המקובל על יו"ר הרשות.  

 

 תהא מוגבלת בשיעור מסוים של –ההוצאה הוללת לשכר  א. .12

 שייקבע לאותה קבוצה על ידי יו"ר הרשות. תקציב קבוצה, כפי  

  

 יו"ר הרשות יקבע לכל קבוצה את ההוצאה הכוללת לשכר ב. 

 בשיעור מסוים מהתקציב, אשר אושר לאותה קבוצה, בהסתמך  

 על הנתונים שתמציא לו הקבוצה, על הכנסותיה בעבר, על צפי  

 ת.ההכנסות בעתיד וכן על בטוחות שתמציא הקבוצה ליו"ר הרשו  

 

 שיעור ההוצאה הכוללת לשכר ייקבע על ידי יו"ר הרשות, לא ג. 

 מתאריך בו יומצא לו התקציב. יום 14-מיאוחר   

 

 על אף האמור לעיל, רשאי יו"ר הרשות, בכל עת, על פי שיקול  

  דעתו, לשנות את שיעור ההוצאה הכוללת לשכר המותרת לקבוצה,  

 מראש. ימים 7ובלבד שהודיע על כך לבוצה   

 

 יו"ר הרשות לא יאשר הסכם של קבוצה עם שחקן או מאמן, אם ד. 

  לדעת, על פי שיקול דעתו, כי תשלום התמורה על פי ההסכם, ייווכח  

 יחרוג מהשיעור המסוים אשר אושר על ידי יו"ר הרשות לצורך  

 ההוצאה הכוללת לשכר.  

 ההוצאה
 הכוללת

 המותרת
 לתשלומי

 שכר
 לשחקנים

 ולמאמנים
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 לשחקן אויו"ר הרשות רשאי לאשר ולרשום הסכם בין קבוצה  ה. 

  למאמן, גם אם התמורה על פיו תחרוג או עלולה לחרוג מהשיעור  

   המסוים שאושר על ידי הרשות לצורך ההוצאה הכוללת לשכר,  

 בתנאי כי יומצאו לו בטוחות ספציפיות לשביעות רצונו לקיום  

 אותו הסכם, זאת בנוסף על הבטוחות האחרות הנדרשות על פי  

 הסכם זה.  

 קבוצה, בהסכמת שחקן או מאמן, תהיה רשאית להעביר חלק ו. 

 מהשכר האמור להשתלם על פי ההסכם לעונת המשחקים  

   הנוכחית, המופקד ברשות לבקרת תקציבים, לעונת המשחקים  

 הבאה )"העונה הבאה"(, ואליה בלבד, בכפוף לקיום כל התנאים  

 שלהלן:  

 

 גם לעונת לשחקן או למאמן יש הסכם עם הקבוצה א.  

 המשחקים הבאה.   

 

  חלק השכר אשר יועבר לעונת המשחקים הבאה לא יעלה על ב.  

 מכל אחד ממרכיבי השכר המועבר )"השכר המועבר"(. 30%   

 

 השחקן או המאמן יפקידו ברשות לבקרת תקציבים אישור ג.  

 חתום מטעמם ולפיו ידוע להם והם מסכימים לכך שקבלת   

 עונה הבאה, מותנה באישור תקציבהשכר המועבר ל   

 הקבוצה לעונה הבאה על ידי הרשות לבקרת תקציבים.   

 בכל חודש, אישור רו''ח הקבוצה כי כל 20-כל קבוצה תעביר לרשות עד ה  ז. 

 התחייבויות השכר בגין החודש הקודם שולמו ונפרעו. התחייבויות לכלל  

 העובדים במועדון לעניין סעיף זה כוללות: פרמיות, מענקים, ניכויים למס   

 הכנסה ולביטוח לאומי והפרשות סוציאליות )לרבות ביטוח פנסיוני(.  

 

 לפני תחילת כל יום 21-מכל ההסכמים יוגשו לרשות לא יאוחר  א. .13

 עונת משחקים, כפי שקבוע בתקנון זה, וכל הסכם שייערך לאחר  

 מיום חתימתו ימים 7, יומצא לרשות לבקרת תקציבים תוך מכן  

 על ידי הצדדים.  

 

 תוקף
 ההסכמים
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  תוקפו של הסכם מותנה ברישומו על ידי הרשות ובאישורו על ידי ב. 

 יו"ר הרשות על ידי חתימתו בשולי ההסכם.  

 

 ללא חתימת יו"ר הרשות, יהא ההסכם בטל ומבוטל, חסר תקוף  

 ונפקות ולא ינהגו על פיו.  

 

 בטל ג. 

  

   הרשות לא תאשר העברה או השאלה של שחקן אשר לא ד. 

 ( לתקנון הרישום.1ח) 6התקיימה לגביו הוראת סעיף   

 

   לא אושר רישומו של הסכם בחתימת יו"ר הרשות, לא יירשם ה. 

 החשקן למשחקי העונה ולא תאושר העסקת המאמן בקבוצה  

 לאותה עונה.  

 

 ת שחקן או מאמן שנרשם ברשות אובוטל הסכם בעניין העסק ו. 

 הגיע הסכם לסיומו לפני תקופת תוקפו, תודיע הקבוצה לרשות  

 בכתב על כך, מייד לאחר הביטול או סיום תוקפו של ההסכם.  

 

 לא ניתן להתנות תקפו של הסכם המופקד ברשות בהצלחת ז. 

 הבדיקה הרפואית של השחקן או במקרה של שחקן זר, בקבלת  

 שהייתו ו/או עסקתו מהרשות המוסמכת.אישור   

 

 כל קבוצה חייבת להמציא לרשות בטוחות שיידרשו על ידי הרשות א. .14

   להבטחת ביצוע התקציב, וזאת במועד ובשיעור שייקבע על ידי  

 הרשות.  

 

   הבטוחות חייבות להיות מנוסחות באופן שיו"ר הרשות או מי ב. 

  רשאי, על פי שיקול דעתו, להמשיך ולשלם שימונה על ידו, יהיה  

  בכספי המימוש את שכר השחקנים ואת הוצאותיה האחרות של  

 הקבוצה, וכן על מנת לאפשר לשלם את התחייבויות הקבוצה  

 לשחקנים ולמאמנים כתוצאה מהחלטה של מוסד שיפוטי מוסמך  

 של ההתאחדות, במקרה שהקבוצה נאלצה להפסיק את פעילותה.  

 בטוחות
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 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בטוחות יכולות להיות כדלקמן: ג. 

 

 התחייבות בכתב של מרכז הספורט אליו משתייכת .1  

 הקבוצה.   

 

 ערבויות צד ג'. .2  

 

 ייפוי כוח בלתי חוזר של הקבוצה ליו"ר הרשות, המסמיך .3 

 אותו להעביר שחקנים הרשומים בקבוצה לקבוצה אחרת,  

   בשמה בכל הפעולות הדרושות, לרבות חתימת או לנקוט  

 הסכמים וקבלת כספים בגין העברת השחקנים, הכל  

 ".תקנון רישוםבכפיפות להוראות "  

 יו"ר הרשות לא יעשה שימוש בייפוי כוח זה, אלא בתום 

  עונת המשחקים ולאחר שנתן לקבוצה התראה בכתב, 

 הבטוחה, במקרהימים מראש על כוונתו לממש את  7לפחות  

 ולא יוצא פתרון חלופי להנחת דעתו. 

 

 הוראה בלתי חוזרת למועצת ההימורים או להתאחדות .4

 לכדורגל או לכל צד ג' אחר, להעביר ליו"ר הרשות כל סום 

 המגיע לקבוצה. 

  

 כל הבטוחות הנ"ל חייבות להיות מנוסחות באופן שיו"ר  .5

   אי לממשן ולשלםהרשות, או מי שימונה על ידו, יהיה רש 

  בכספי המימוש את שכר השחקנים, המאמנים ובעלי  

   התפקידים ואת הוצאותיה האחרות של הקבוצה והן 

 חייבות לשאת אישור הסכמה של הנמחה לפעול על פי 

 ההוראה הבלתי חוזרת. 

 

 נוכח יו"ר הרשות לדעת, כי בטוחה או בטוחות שהומצאו לו .6

 יהיה –פכו להיות חסרות ערך על ידי קבוצה, אבדו או ה 

 רשאי לדרוש מן הקבוצה בטוחה או בטוחות אחרות. 
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 קבוצה חייבת להמציא לרשות ערבויות בנקאיות להבטחת .1ג

 שכר הקבוע בהסכם שחקנים ומאמנים לתקופה שמעבר תשלום 

 לעונת המשחקים לגביה מאושר תקציב הקבוצה. וזאת, כאשר 

   1.5בגין נקודות( עולה על סך של השכר בהסכם )כולל פרמיות  

 ברוטו לעונת משחקים אחת.₪ ליון ימ 

  

 במקרה של התחייבות לתשלום שכר, כאמור, תומצא ערבות 

 מיליון 1.5בנקאית בגובה יתרת סכום השכר העולה על סך של  

 .₪ 

 

 הערבויות הבנקאיות חייבות להות מנוסחות באופן שיו"ר הרשות 

 רשאי עפ"י שיקול דעתו לשלם בכספי או מי שימונה על ידו 

 המימוש את התחייבויות הקבוצה לשחקנים ו/או למאמנים, 

 במקרה שהקבוצה לא עמדה בתשלומים להם התחייבה עפ"י 

 הסכמים שהוגשו לרשות. 

 

 אין באמור לעיל כדי להטיל על ההתאחדות חובה או אחריות ד.

 כלשהי לגבי טיבן של הבטוחות ואפשרות מימושן. 

 

 כל קבוצה תגיש ליו"ר הרשות דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים א.  . 15

 במאי ולשנה שהסתיימה 31על ידי רואה חשבון של הקבוצה ליום 

 בהתאמה 31.1ועד  1.11תגיש עד  באותו תאריך, וכן

 דו"חות ביניים כספיים סקורים על ידי רואה 

 באותולתקופה שנסתיימה בדצמבר  31 -ו בספטמבר 30מים חשבון לי

 תאריך.

 יום 30הדו"חות הנ"ל יוגשו ליו"ר הרשות לא יאוחר מתום 

 מהתאריך של כל אחד מהדו"חות הנ"ל.

 ליו"ר הרשות תהיה סמכות להאריך מועד הגשת הדו"חות

 יום. 90הכספיים ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על 

 המוגש לרשות כאמור לעיל,לכל דו"ח כספי מבוקר או סקור,  ב. 

 תצרף הקבוצה דו"ח השוואתי מפורט, בין התקציב המאושר לבין

 הביצוע בפועל, לרבות הסברים של מנהלי הקבוצה לחריגות, כולל

 שינויים בסעיפים תקציביים ודרכים להתגבר על גירעונות.

 חובת
 הגשת

 דו"חות

 כספיים
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 הדו"ח ההשוואתי, כאמור בס"ק ב דלעיל, יחולק לסעיפי משנה ג. 

 דו"ח הכנסות והוצאות.במתכונת 

 בדו"חות הכספיים שיוגשו לרשות יינתנו פירוטים של סעיפי ד. 

 ההכנסות וההוצאות העיקריים, במיוחד, פירוט של הוצאות השכר

 על פי מרכיבים.

 בדו"חות הכספיים יכללו, כמידע נוסף, יתרת ההתחייבות השנתית ה. 

 חובותהמשוערת בגין שכר ופרמיות לשחקנים ולמאמנים וכן 

 למוסדות

 עבור שכר וניכויים שטרם שולמו לתאריך המאזן, לרבות ריבית,

 הפרשי הצמדה וקנסות, אשר לא נכללו בדו"חות הכספיים, וכן

 פירוט נכסי הקבוצה, לרבות זכויותיה לגבי השחקנים הרשומים

 בשורותיה.

 כל ההוראות המפורטות לעיל, אינן באות לגרוע מכללי  ו.

 ועקרונות הדיווח המקובלים, אלא להוסיף להם.החשבונאות 

מהכנסותיו מורכבות  10%-תאגיד, כהגדרתו בתקנון העברת זכויות שלמעלה מ  ז.

מכספים שהם כספי תמיכה ציבורית, יפרסם בכל שנה, במועד שייקבע על ידי הנהלת 

 הציבור.ההתאחדות, דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים, כדי להביאם לידיעת 

כספים המתקבלים מכספי תמיכות והקצבות  –לעניין זה "כספי תמיכה ציבורית"  

מהמדינה, מרשויות מקומיות ומהמועצה להסדר הימורים בספורט ושאינם כספים 

המשולמים במסגרת הסכמי שיווק או הסכמים אחרים שבמסגרתם משולמים 

 .לתאגיד תשלומים כנגד תמורה מסחרית

 .הלוואות בעלים לעניין זה "הכנסות" לרבות

 התאגיד יפרסם דין וחשבון על פעילותו. דו"ח זה יכלול את כל  ח.

 האירועים החשובים בפעילותו שהתרחשו בשנה שקדמה לפרסום

 הדו"ח, לרבות תיאור ההחלטות שהשפיעו על פעילות התאגיד

 וקבוצת הכדורגל, דרך קבלתן ואישורן.

 אה מהוראות תקנון זה וכל ניסיון לעקוף הוראותכל הפרה של הור  א.  .16

 לרבות הפרת הוראה של יו"ר הרשות או הרשות, וכן —תקנון זה 

 או/כל מעשה או מחדל, אשר יש בו כדי להטעות את הרשות ו

 יהוו עבירה משמעתית. —או ניסיון לעשות כן /להערים עליה ו

 בנוסף לכל סנקציה שתינקט כנגד קבוצה או שחקן או מאמן או  ב.

 ממלא תפקיד בקבוצה על ידי הרשות, כאמור בתקנון זה, תהא

 ההתאחדות רשאית לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד קבוצה, או

 עבירת

 משמעתיות



 
 

22 
 

 שחקן או מאמן או ממלאי תפקידים אחרים בקבוצה ולהעמידם

 ת.לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של ההתאחדו

 יו"ר הרשות, בהתייעצות עם היועץ המשפטי להתאחדות, רשאי ג.

 להציע לשחקן ולקבוצה להמיר העמדה לדין משמעתי בגין עבירה

 לתקנון זה, בתשלום כופר בסכום כפי שיקבע על ידי יו"ר הרשות.

 בחשבון מהות העבירה, היקף יילקחובקביעת סכום הכופר 

 הקבוצה. הסכומים הכרוכים בה והליגה בה משחקת

 להיענותאו ממלאי התפקידים בה רשאים /השחקן הקבוצה ו

 נענו להצעה ושילמו את הסכום שנקבע, יפסק /להצעה או לדחותה

 כל הליך נגדם בגין אותה עבירה.

 יו"ר הרשות יעשה שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף זה אך

 ורק במקרים בהם הינו סבור כי נסיבות העבירה מצדיקות זאת.

 

 קבוצה, אשר הרשות לא אישרה את פעילותה לעונת משחקים, תרד  .17

 אוטומטית לליגה נמוכה יותר מהליגה בה היא רשומה, ותשובץ בליגה,

 אשר לדעת הרשות תואמת את יכולתה הכספית ואת מקומה תתפוס

 קבוצה אחרת (להלן: "קבוצת מילואים") אשר זהותה תיקבע בהתאם

 

 במחוז/לתקנון האליפות ("שיבוץ קבוצה בליגה 8.ה.12להוראות סעיף 

 לבוגרים במקרה שהתפנה מקום").

 ההתאחדות, באמצעות הרשות לבקרת תקציבים, תודיע מראש

 ביוני של כל 1לקבוצות המילואים, לפי סדר העדיפות דלעיל, החל מיום 

 שנה קלנדרית, לערוך תקציבן כמתחייב מתקנון זה.

 

 כל הרואה עצמו נפגע מהחלטת יו"ר הרשות, רשאי להגיש  (1) א.  . 18

 עליה השגה בכתב ולדרוש הבאת העניין להחלטה בפני

 מליאת הרשות, בהשתתפות יו"ר הרשות.

 ימים מיום מתן החלטת יו"ר 5השגה, כאמור, תוגש תוך  (2) 

 הרשות והיא חייבת להיות מפורטת ומנומקת.

 ימים מיום שקיבלה 7החלטת מליאת הרשות תינתן תוך  (3)

 את כתב ההשגה.

 הקוורום להחלטת מליאת הרשות יהיה רוב חבריה, ובלבד (4)

 .3–שלא יפחת מ
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 הרשות תחליט בכל עניין שיובא לפניה כאמור לעיל, על סמך  (5)

 החומר שיוגש בפניה בכתב וללא שמיעת עדויות או טענות

 בעל פה, למעט במקרה של החלטת הרשות בנוגע לאי

 רישומה של קבוצה. אישור

 הרשות חייבת ליתן החלטותיה בכתב.

 החלטות מליאת הרשות יתקבלו ברוב דעות. (6)

 כל הרואה עצמו נפגע מהחלטת מליאת הרשות, רשאי  (1)  ב.

 להגיש לנשיאות בית הדין העליון בקשה לרשות לערעור,

 ימים מיום מתן החלטת המליאה. 5וזאת תוך 

 נשיאות בית הדין העליון הרכבתקבע  —ניתנה רשות ערעור 

 מקרב חברי בית הדין העליון, אשר ידון בערעור.

 החלטת בית הדין העליון תהא סופית ומחייבת.  (2)

 כל הוראות תקנון בית הדין העליון, בשינויים המחויבים על (3)

 פי העניין, יחולו על הדיונים בערעורים על החלטות הרשות.

 

 

*** 
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לצרף טופס הסכם שחקנים בעברית )סרוק( וטופס הסכם שחקנים זרים באנגלית )סרוק(. לשניהם יתווסף תקנון 

 .20.4.16משמעת אחיד שאושר על ידי ההנהלה ביום 

 

 

 

 לתקנון בקרת תקציבים —נספח ב 

 טופס הסכם מאמנים

 ______________לעונת

 

 ביום_________________ לחודש________________ שנת________________ נערך ונחתם

 

 ב י ן

 _____________________קבוצת________

 (יקרא להלן ולשם הקיצור: "הקבוצה"אשר ת)

 

 ל ב י ן

 המאמן__________________________________

 

 ת.ז.____________________________________

 (ולשם הקיצור: "המאמן"ייקרא להלן אשר )

 /: והקבוצה חברה בהתאחדות לכדורגל בישראל (אשר תיקרא "התאחדות")הואיל

 /: והצדדים הגיעו ביניהם להסכם בדבר העסקתו של המאמן כמאמן הקבוצההואילו

 /וברצון הקבוצה והמאמן לקבוע את תנאי העסקתו של המאמן בקבוצה והואיל:

 הזכויות והחובות של כל צד כלפי משנהו הכל בכפוף : וברצון הצדדים לקבוע אתוהואיל

 /לתקנוני ההתאחדות

 אי לזאת הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא 
 ומהות

 ההסכם
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 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.  א. . 1

 בכלהסכם זה בא לקבוע את התנאים, החובות והזכויות של הצדדים להסכם זה  ב. 

 הקשור להעסקתו של המאמן בשירות הקבוצה בתקופת הסכם זה, כמתחייב

 מהוראות תקנוני ההתאחדות.

 הצדדים מצהירים בזאת שהסכם זה נערך בכפיפות להוראות תקנון א.   .2

 "התקנון"), ובכפיפות לכל —ביקורת תקציבים של ההתאחדות (אשר ייקרא להלן 

 ההתאחדות.יתר תקנוני 

 להסכם זה אשר תעמוד 8הצדדים מצהירים בזאת כי כל הוראה מהוראות סעיף  ב. 

 או תחרוג/או להוראות אחרות של הסכם זה ו/בסתירה להוראות התקנון ו

 מהוראות התקנון, תיחשב כבטלה ומבוטלת.

 המאמן מתחייב בזאת כדלקמן: . 3

 כישוריו, כשרונו ויכולתו המקצועית לשם מילוי להקדיש את מיטב מאמציו, א. 

 תפקידו כמאמן הקבוצה.

 תקנון בקרת תקציבים

 

 

 צהוב: לשחקן /כחול: לקבוצה /תפוצה: לבן: לרשות לבקרת תקציבים

 

 לא לנהל בתקופת ההסכם משא ומתן עם קבוצה אחרת מישראל או מחוצה לה, ב. 

 לאחר שהודיע בכתב על רצונואלא אם כן קיבל הסכמה מראש ובכתב מהקבוצה 

 לעשות כן.

 או לקבל בתקופת הסכם זה כל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בין/לא לדרוש ו ג. 

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

 של הסכם זה. 6

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

 או לקבל מהקבוצה בתקופת הסכם זה השלמת מס הכנסה מעבר למס/לדרוש ו לא ה. 

 ההכנסה שנוכה לו במקור על ידי הקבוצה על פי הוראות הסכם זה.

 לא לחתום על כל הסכם נוסף עם הקבוצה בכל הקשור לאימון הקבוצה בתקופת ו. 

 הסכם זה.

 

 הקבוצה מתחייבת בזאת כדלקמן: . 4

 

 לשלם למאמן את הסכומים הנקובים בסעיף התמורה של הסכם זה, בתשלומי א. 

 הצהרות
 הצדדים

 

 התחייבויות

 המאמן

 התחייבויות

 הקבוצה



 
 

27 
 

 ברוטו בלבד מהם ינוכה מס הכנסה במקור כחוק.

 להעביר את סכום הניכויים במקור, שתנכה מהתשלומים שתשלם למאמן כאמור ב. 

 של הסכם זה כדין, למס הכנסה. 6בסעיף 

 מכל מין וסוג שהוא, בין בכסףלא לשלם למאמן בתקופת הסכם זה כל תשלום  ג. 

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

 הסכם זה.

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

 לא לקבל על עצמה התחייבות להשלמת מס הכנסה עבור המאמן, מעבר לניכויים ה. 

 שינוכו לו במקור כחוק.

  יום________. הסכם זה נערך לעונת המשחקים________ מיום________ עד א.  . 5

 בתום תקופת ההסכם יחולו על המאמן הוראות תקנון רישום העברות וההסגרים.  ב.

 בתמורה לכל התחייבויותיו של השחקן בהסכם זה מתחייבת הקבוצה בתקופת א.   .6

 ן את התשלומים הבאים:הסכם זה לשלם למאמ

 _________________________________ש"ח___________ . דמי חתימה1

 _________ סה"כ ש"חשכר חודשי בסך______ _____________תשלומי. __2

 . סה"כ תשלומי פרמיות עבור נצחונות, נקודות, מיקום גביע3

 ____ש"ח___________________________________________ואחרים _

 _________________ש"ח . תשלומים עבור אש"ל ונסיעות שמשולמים למאמן4

 ___ש"ח_____________________________(נא לפרט). תשלומים אחרים 5

 ש"ח _____________ס"ה לתקופת ההסכם_______________________    

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

 

 

 צהוב: לשחקן /כחול: לקבוצה /תפוצה: לבן: לרשות לבקרת תקציבים

 

 הצדדים מסכימים ומתחייבים בהתאם ובכפוף להוראות תקנון בקרת תקציבים ב. 

 שלמרות האמור לעיל, או בכל מקום אחר בהסכם זה בדבר תשלומי התמורה

 למאמן ולא יקבל המאמן המגיעים למאמן על פי הסכם זה, לא תשלם הקבוצה

 80•או ממי מטעמה ועבורה תמורה או תקבול כלשהוא, העולה על /מהקבוצה ו

מהתמורה המגיעה לו במועד התשלום בפועל או ______________מסכומי 

 ההכנסות

 בפועל של הקבוצה מתחילת העונה ועד למועד התשלום בפועל, הגבוה שבין

 שניהם.

 תקופת

 ההסכם



 
 

28 
 

 אישור בכתב מטעם רו"ח של הקבוצה.במקרה של חילוקי דעות, יכריע 

 הצדדים מסכימים בזאת כי חילוקי דעות שבין הקבוצה למאמן או בין המאמן א.  . 7

 לקבוצה בכל הקשור להוראות הסכם זה, יובאו להכרעת בורר שימונה מכוח תקנון

 המוסד לבוררות של ההתאחדות.

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

 בנוסף לכל ההוראות המפורטות לעיל, הוסכם על הצדדים כדלקמן: . 8

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 כם ומוצהר בזה אלא אם הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי מיוחד, כי התמורהמוס א.  . 9

 שעליה הסכימו המאמן והקבוצה נקבעה בהתחשב בהבנה משותפת ועל יסוד

 ההנחה שהעלות שנגרמת לקבוצה כתוצאה מהעסקתו של המאמן היא העלות

 הכוללת הסופית והבלעדית.

 על ידי גורם מוסמך אחר, בין על או/לפיכך, אם ייקבע על ידי בית הדין לעבודה ו ב. 

 פי פניית הקבוצה ובין אם על פי פניית המאמן או גורם אחר כלשהו בתביעה

 סותרת, כי למרות האמור לעיל, מגיעות למאמן זכויות נוספות כעובד, לרבות פיצויי

 פיטורים, כי אז מוסכם בין הצדדים, כי השכר הקובע לצורך חישוב זכויותיו של

 ר המינימום כפי שיפורסם, על ידי שר העבודה והרווחה, כאמורהמאמן יהא שכ

 , במועד סיום יחסי העבודה בין1987-לחוק שכר המינימום התשמ"ז 6בסעיף 

 המאמן לבין הקבוצה (להלן: "השכר הקובע כעובד").

 

 צהוב: לשחקן /כחול: לקבוצה /תפוצה: לבן: לרשות לבקרת תקציבים

 ת האמור בסעיף ב לעיל, תהיה הקבוצה זכאית לקזזהמאמן מסכים בזאת כי בקרו ג. 

 את התשלומים העודפים שהקבוצה שילמה לו מעבר לשכר הקובע כעובד מכל

 סכום שיגיע ממנה למאמן.

 בנוסף לאמור בסעיף ב לעיל, המאמן יהיה חייב להשיב לקבוצה כל תשלום עודף ד. 

 לצרכן. שלא קוזז על ידי הקבוצה כאמור לעיל, צמוד למדד המחירים

 הוראות

 משלימות

 הגנה
 מתביעות

 סותרות
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 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, מוסכם על הצדדים כי הקבוצה תפעל לקבלת ה. 

 -לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ו 28אישור שר העבודה והרווחה בהתאם לסעיף 

1963. 

 הוראות הסכם זה ייכנסו לתוקף מחייב בין הצדדים אך ורק לאחר שיוגש לרשות א.   .10

 תקציבים של ההתאחדות (להלן: "הרשות") ויאושר על ידה. לבקרת

 הצדדים רשאים לבטל הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו ובלבד שהביטול ייעשה  ב.

 בהסכמה הדדית ויקבל אישור יושב ראש הרשות.

 הצדדים רשאים לתקן הוראות הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו ובלבד שהתיקון  ג.

 יקבל אישור יושב ראש הרשות.ייעשה בהסכמה הדדית ו

 מוסכם על הצדדים במפורש כי הסכם זה כפי שיוגש לרשות ויאושר על ידה יהיה ד. 

 ההסכם היחידי המחייב בין הצדדים וכל הסכם אחר אשר לא הוגש לרשות ולא

 אושר כנ"ל יהיה בטל ומבוטל, חסר תוקף ונפקות ולא ינהגו על פיו.

 קראו את הוראות תנאי ההסכם וכי הם מובניםהקבוצה והמאמן מאשרים, כי  ה. 

 להם ומוסכמים עליהם.

 או תוספת להסכם זה ייחתמו על ידי הצדדים בצד כל תיקון בנפרד./וי ונכל שי ו. 

 

 כתובת הצדדים לצורכי ההסכם היא כדלקמן:  .11

 הקבוצה______________________________ (1

 המאמן_______________________________ (2

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

________________   __________________ 

 הקבוצה                                 המאמן

 

 

 אישור יו"ר הרשות לבקרת תקציבים:

 

__________________  ___________________ 

 חתימה       תאריך

 

 הוראות

 כלליות

 כתובת

 הצדדים
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 לבן: לרשות לבקרת תקציבים/ כחול: לקבוצה/ צהוב: לשחקןתפוצה: 


