
 :זכויותיך את דע

 

 תשלום פנסיה לשחקנים ולשחקניות מועד

 :במשק ההרחבה לצו בהתאם פנסיה לתשלום זכאים בוגרים ושחקנית שחקן כל

 

 שיעורי ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן:
  

 
 

 החל מיום

הפרשות 
 קבוצהה

הפרשות 
 שחקן/ניתה

הפרשות 
 קבוצהה

 לפיצויים

סה"כ 
 הפרשות

1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% 
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% 
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10% 
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% 
1.1.2013 5% 5% 5% 15% 
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5% 

  
 שחקן/נית בקבוצה.של ה העסקתו, או מועד תחילת 1.1.2008המועד הקובע הינו 

  
)הכוונה קרן פנסיה או ביטוח  ביטוח פנסיוני הםכשאין ל קבוצהלו שיתקבל שחקן או שחקנית

 .םמתחילת העסקת חודשים 6מיד בתום לביטוח הפנסיוני  םזכאי וכלשהו יהי מנהלים לקצבה(
  

לביצוע  םזכאי ובביטוח פנסיוני כלשהו, יהי יםמבוטח םלעבודה כשה ושיתקבל שחקן או שחקנית
. ההפרשות יבוצעו ה הנ"לבשיעורים הנקובים בטבל םההפרשות החל מהיום הראשון לעבודת

חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת  3לאחר 
 )ללא תקופת המתנה(. בקבוצה םעבודת

  
 

 תשלום החזר נסיעות 

כל שחקן ושחקנית זכאים להחזר הוצאות נסיעה לאימונים/משחקים, ובחזרה, וזאת בהתאם לצו 
 הרחבה במשק לעניין זה שהוראותיו הינם כדלקמן: 

 שקלים חדשים ליום 24.40יהיה  1.1.2011שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום 
 עבודה.

 
ב הפרטי( כדי להגיע למקום כל שחקן או שחקנית הזקוק לתחבורה )בין אם ציבורית או ברכ 

 עבודתו, זכאי לקבל מהקבוצה
 , בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כלהנ"להשתתפות עד המכסימום 

 יום עבודה בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו. 
 

 הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס 
 ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחהמינוי חודשי מוזל  
 של כמה נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה. 

 
 וסע לאימונים/משחקים על חשבון הקבוצה.מהחזר ההוצאות לא ישולם למי ש 

 מי הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד
 קופת היעדרותו.ת
 
 

__________________________________________ 



 
 

 לתשלום שכר עבודה מועד

בתום החודש שבעדו השכר משתלם ולא יאוחר מהיום  לשחקנים לשלם שכר עבודה קבוצהה על
  .מועד זה התשיעי שלאחר

בצירוף פיצויי הלנת  לחודש יחויב בתשלום השכר 9 -עד ל  שחקניםאת שכר ה מתשלא משלקבוצה 
  .שכר

 
 
 
 

 שנתית חופשה

שחקן /או שחקנית זכאי לחופשה שנתית בתשלום. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד  כל

  .עבודתו במקום

ימי עבודה בשבוע או  ימי החופשה השנתית להם זכאים השחקנים המועסקים במתכונת של חמישה

  :שישה ימי עבודה בשבוע הינם כמפורט להלן

   

  בפועל(ימי חופשה )בימי עבודה   שנות וותק

  ימים 5בשבוע עבודה של   ימים 6בשבוע עבודה של    

אחרי ובעד השנה 
 הראשונה ושניה 

12  10  

אחרי ובעד השנה 
 שלישית ורביעית 

13  11  

אחרי ובעד השנה 
 החמישית 

14  12  

אחרי ובעד השנה 
השישית, השביעית 

 והשמינית 

19  17  

אחרי ובעד השנה 
 תשיעית ואילך 

26  23  

   

 

 
 לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות באמצעות דוא"ל: 

niral@histadrut.org.il 


