תקנון סוכני שחקנים
.1

הגדרות
"איגוד"

איגוד הכדורסל בישראל ,הגו האחראי על פי חוק הספורט
הספורט התשמ"ח 1988להפעלה לניהול ולארגו ליגות
הכדורסל בישראל.

"קבוצה" "קבוצות" –

קבוצות הכדורסל הרשומות באיגוד הכדורסל.

"סוכ שחקני" –

אד! בעל/ת רשיו שהנפיק איגוד הכדורסל לעסוק בעיסוק של
הצעת שחקני כדורסל ומאמני! לקבוצות כדורסל בתמורה
כספית.
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.3

"סוכ שחקני זר" 

אזרח חו #המייצג שחקני! מישראל ומחו #לישראל ,והינו בעל
תעודת סוכ מפיב"א ו/או מגו בינ"ל אחר בתחו! הכדורסל,
המוכר ע"י איגוד הכדורסל בישראל.

"שחק ישראלי" 

שחק כדורסל ו/או שחקנית ,מאמ ו/או מאמנת כדורסל שהינ!
תושבי ישראל ו/או בעלי אזרחות ישראלית .למע הסר כל ספק
מתאזרח ייחשב ג! הוא כשחק ישראלי.

"שחק זר" 

שחק ו/או שחקנית כדורסל ומאמ ו/או מאמנת כדורסל לרבות
שחק בוסמ.

הוראה כללית
א.

כפו לאמור בסעי 3ב' להל ,שחק יוחת! לקבוצה א( ורק באמצעות סוכ
שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר.

ב.

העובר על הוראה זו צפוי לקנס בס( עד .+ 40,000

איסור עיסוק ללא רשיו
א.

לא יעסוק אד! כסוכ שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר ,אלא א! כ הוא בעל
רשיו ובהתא! לתקנו זה.
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ב.

אי בהוראות ס"ק א' בכדי למנוע משחק לייצג את עצמו ומשחק שהוא מתחת
לגיל  18מלהיות מיוצג ע"י הוריו.

ג.

לא יפרס! אד! ברבי! הודעה כי הוא סוכ שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר ,לא
יציג עצמו כסוכ שחקני! ו/או כסוכ שחקני! זר ולא ישתמש בכל תואר כינוי
העשויי! ליצור רוש! שהוא סוכ שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר ,אלא א! כ
הוא בעל רשיו לפי תקנו זה.

.4

רישו רשיונות
איגוד הכדורסל ינפיק רשיונות לסוכני שחקני! למי שעומד בתנאי! לקבלת רשיו לפי
תקנו זה .האיגוד ינהל מרש! של בעלי רשיונות סוכני שחקני!.

.5

בקשה לרשיו סוכ שחקני
א.

בקשה להתקבל כסוכ שחקני! ו/או נציג תוגש לאיגוד לפי טופס  1ויצורפו לה
מסמכי! המוכיחי! את כשירות המבקש להיות סוכ שחקני! ותצהיר לפי
פקודת הראיות )נוסח חדש( התשל"א –  1971לפי טופס  2על שהוא תושב ישראלי
ומלאו לו  22שני! .בקשה כאמור תוגש עד ולא יאוחר מהמועד האחרו לרישו!
שחקני!/יות ברשות לבקרה תקציבית לכל עונת כדורסל רלוונטית .בכל מקרה,
הרישיו יהיה תק עד ליו!  31במאי בכל שנה.

ב.

ע! הגשת הבקשה ,ישל! המבקש אגרת רישו! בסכו! כפי שיקבע ע"י האיגוד
מעת לעת.

ג.

סוכ שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר המעוניי לייצג שחקני! בישראל ישל!
לאיגוד אגרה שנתית בסכו! כפי שייקבע ע"י האיגוד מעת לעת ,וזאת עד ולא
יאוחר מהמועד האחרו לרישו! שחקני! ברשות לבקרה תקציבית לכל עונת
כדורסל רלוונטית .תשלו! האגרה הנ"ל יהווה תנאי לרישו! השחק/ית.

ד.
.6

האמור בסעי ג' יחול ג! על סוכ שחקני! זר.

החלטה לקבל מועמד
א.

החליט האיגוד לקבל מועמד ,יודיע לו על כ( בכתב ולאחר ששיל! את האגרה
שנקבעה לכ( ,ירשו! אותו במרש! סוכני השחקני!.

ב.

החליט האיגוד שלא לקבל מועמד ,יודיע לו על כ( בכתב ויפנה תשומת ליבו
להוראות סעי  7ג' לתקנו זה להל.
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.7

תנאי לקבלת רשיו לסוכ שחקני
א.

מי שנתקיימו בו התנאי! המפורטי! להל ,רשאי לקבל רשיו של סוכ שחקני!
בישראל:
 .1הוא אזרח או תושב של מדינת ישראל או שהוא תושב חו ,#שככל שהדבר
נדרש נית לו היתר כדי לעבוד בישראל .ככל שנדרש לעבודת סוכ שחקני!
ו/או סוכ שחקני! זר היתר עבודה בישראל לפי הדי הישראלי ,באחריות
סוכ השחקני! לקבל ולפעול בתנאי ההיתר כאמור.
 .2מלאו לו  22שני!.
 .3אינו פושט רגל.
 .4לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלו.
 .5שיל! אגרה שנתית לאיגוד.
 .6הפקיד בידי האיגוד ערובה מספקת להבטחת נזקי האיגוד ו/או הקבוצה
ו/או השחק ,וכ להבטחת קנס/ות שייגזר/ו ע"י המוסדות השיפוטיי! של
האיגוד ו/או פסקי בוררות של המוסד לבוררות שליד איגוד הכדורסל; וכ
הפקיד בידי האיגוד ביטוח אחריות מקצועית לשביעות רצונו של האיגוד
ולפי שיקול דעתו הבלעדי או הפקיד בידי האיגוד ערבות בנקאית אוטונומית
בס( של  $5,000ארה"ב או  ,+ 20,000מבנק מוכר לשביעות רצונו של
האיגוד ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

ב.

מי שקיבל רשיו לפי תקנו זה ,וחדלו להתקיי! לגביו התנאי! בסעי  7לעיל,
רשאית הנהלת האיגוד לאחר שניתנה הזדמנות לאותו אד! להשמיע את טענותיו
בפניה ,לשלול את רשיונו מלעסוק כסוכ שחקני!.

ג.

סוכ שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר שהוחלט שלא לרשמו או שנשלל רשיונו,
זכאי לערער על כ( תו(  14יו! בפני בית הדי העליו של איגוד הכדורסל.

.8

חובת הגינות וזהירות
א.

סוכ שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר יפעל בנאמנות ,במקצועיות ובדר( מקובלת
תו( שמירה על הגינות על כבוד המקצוע ועל יחס כבוד לאיגוד ,לקבוצות ולענ
הכדורסל וימסור לשחק ולקבוצה כל מידע מהותי הנוגע להעסקתו בקבוצה.

ב.

במילוי תפקידו ,יפעל סוכ השחקני! ו/או סוכ השחקני! הזר במיומנות
ובמקצועיות וינקוט באמצעי! הראויי! בנסיבות העני ,לקבלת מידע מהותי
הנוגע להעסקת השחק בקבוצה.
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.9

שכר
במקרה שהוצע שחק ישראלי לקבוצה על ידי סוכ שחקני! ישראלי ו/או סוכ שחקני!
זר ,שכר הטרחה אשר יקבל הסוכ )כולל שכר של נציג ישראלי ,ככל שישנו( לא יעלה על
 5.25%משכר השחק נטו ,לא כולל בונוסי! ותשלו! בגי הוצאות כגו :טלפו ,דירה,
רכב וכו' .במקרה ששחק זר הוצע לקבוצה על ידי סוכ שחקני! ישראלי ו/או סוכ
שחקני! זר ,שכר הטרחה אשר יקבל הסוכ )כולל שכר של נציג ישראלי ,ככל שישנו( – לא
יעלה על  10%משכר השחק נטו ,כאמור לעיל .חישוב העמלה בדר( המפורטת לעיל
נעשתה לצרכי נוחות בלבד ,ואי בכ( כדי לגרוע מחובת עריכת הסכמי שכר ברוטו ,הכל
כאמור בתקנו הרשות לביקורת תקציבי!.

.10

.11

ניגוד אינטרסי
א.

לא ייצג סוכ שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר שחק ,לא יקבל על עצמו לייצגו ולא
ימשי( בייצוגו ,א! קיי! חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו ,בשל
עני אישי שלו או בשל התחייבות שיש לו כלפי שחק אחר.

ב.

לא ייצג סוכ שחקני! צדדי! בעלי אינטרסי! מנוגדי! באותו עני.

ג.

העובר על הוראה זו צפוי לביטול רשיונו.

חובת סודיות
סוכ שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר ו/או המועסקי! על יד! ,לא יגלו לאיש ,שלא
בהסכמת השחק ,כל ידיעה שהובאה לידיעת! על ידי השחק או מטעמו ,זולת א! ה!
חייבי! לגלותה לפי כל די.

.12

איסור פעולות משפטיות
סוכ שחקני! ו/או סוכ שחקני! זר לא יערכו ולא יסייעו לערו( מסמכי! בעלי אופי
משפטי הנוגעי! להעסקת השחק אותו ה! מייצגי! ,ולא ייצגו שחק במו"מ משפטי
לקראת עריכת מסמ( כזה.
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.14

איסור העסקה
א.

סוכ לא יעסיק אחר כסוכ שחקני! או כנציגו אלא א! כ המועסק הוא בעל
רשיו לפי תקנו זה.

ב.

שחק פעיל ו/או מאמ פעיל לא יהיה רשאי לשמש כסוכ שחקני! ו/או כסוכ
שחקני! זר.

עבירה משמעתית
המפר הוראה מהוראות סעיפי!  2עד  3ו  8עד  13יועמד לדי משמעתי בפני בית הדי
המשמעתי של איגוד הכדורסל ובמידה ויורשע יהיה בית הדי רשאי להטיל עליו קנס של
עד .+ 40,000

.15

שלילת רשיו או התלייתו
המפר הוראה מהוראות תקנו זה ,רשאי בית הדי המשמעתי של איגוד הכדורסל ,בנוס
לכל עונש אחר ,להורות כי רשיונו של סוכ השחקני! ו/או סוכ השחקני! הזר יישלל או
יותלה לתקופה שתיקבע ורשאי בית הדי המשמעתי של איגוד הכדורסל לשלול או
להתלות את הרשיו על תנאי שסוכ השחקני! לא יפר הוראות תקנו זה לתקופה שלא
תעלה על  3שני!.

