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 מנהלי הסניפים אל:
 הגבייה והביטוחמנהלי מחלקות  
 מנהלי סניפי משנה 

 
 

 סוגי מבוטחיםנושא: 
 כדורגלנים בליגה הלאומית או הארצית הנדון:

 
 

 א.כללי
 

בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, 
נקבע כי שחקני כדורגל בליגה הלאומית או הארצית יש לסווגם כעובדים 

שכירים )גם כאשר הם חברים באגודה/עמותה( ולפיכך השכר המשולם להם 
הכנסה -( לפקודת מס0)0הינו "הכנסת עבודה" החבה במס מכח סעיף 

 פסק הדין היא מיום )תחולתו של
313139271) 

 
בעקבות פסק הדין התקינה שרת העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה 
והרווחה של הכנסת, תיקון לצו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת 

מעבידים(, לפיו שחקן כדורגל המשתיך לקבוצה המשתתפת בליגה 
ך מראש, יחשב הלאומית או הארצית, עפ"י הסכם העסקה בכתב שנער

לעובד שכיר לצורך חוק הביטוח הלאומי ומעבידו יהיה מי שחייב בתשלום 
 גמול העסקתו לפי ההסכם, ולפיכך יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח עבורו1

 
 1 עותק הצו ראה בנספח לחוזר39271בינואר  3תחילתו של הצו ביום 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

מאגודות הספורט החל בחוזר זה יפורט אופן הטיפול בגביית דמי ביטוח 
 ואילך1 31113991שתחילתה  91/ 95מעונת הכדורגל 

 
באשר לתשלום דמי ביטוח רטרואקטיבית כמתחייב מן הצו המתוקן, 

מתקיים מו"מ בין המוסד לבין הרשות לבקרה תקציבית שליד ההתאחדות 
 לכדורגל1

 עם סיום המו"מ יפורסמו הנחיות מתאימות לסניפים1
 

וחוזר  3317ם של שחקני כדורגל ראה חוזר ביטוח מס' לעניין קביעת מעמד
 1 0919191מיום  3013גל"ש מס' 

 
 ב. הבסיס לתשלום דמי ביטוח

 
תשלום שכרו של השחקן מורכב מ"דמי חתימת חוזה" המשולם בדרך כלל 

מראש בתחילת העונה ומתשלום פרמיות ומשכורת חודשית המשולמת מידי 
 חודש או במהלכו1

 
 ביטוח עבור "דמי חתימת חוזה" תשלום דמי (1) (1)
 

תשלום דמי "חתימת חוזה" יחשב כמשכורת ששולמה  )א( (א)
 3/30מראש ודמי הביטוח ישולמו כל חודש עבור 

מהתשלום, או מחולק במספר החודשים שבגינו נחתם 
החוזה לשנה השוטפת )לדוגמא: חוזה שנחתם לחצי שנה 

 (11 -יחולקו דמי החתימה ל
או החודשיות המשולמות לשחקן הפרמיות השבועיות  )ב( (ב)

 יחשבו ל"שכר חודשי רגיל"1
פרמיה או מענק המשולם לשחקן בסוף העונה,  )ג( (ג)

לדוגמא: מענק עבור זכייה באליפות או בגביע תיחשב 
ל"תשלום נוסף" שלגביו יחולו כללי הפריסה הקבועים 

 בתקנות1

 
 :1991להלן דוגמא לחישוב דמי הביטוח לחודש ספטמבר 

 
עבור ₪  311,111שולמו לשחקן "דמי חתימת חוזה" בסך  31713991ביום 

 1315195ועד ליום  311191עונת הכדורגל הבאה כלומר עבור התקופה שמיום 
חודשים כלומר עבור כל  30 -לצורך תשלום דמי הביטוח יחולק המענק ל

 1₪ 2111חודש ישולמו דמי ביטוח מבסיס הכנסה של 
 

השכר החודשי הרגיל שוטף כולל פרמיות לסכום זה יצורף מידי חודש 
 ומענק1

 
 ש"ח 2,111מדמי חתימת חוזה =  3

30 
 



 ש"ח 5,711שכר חודשי רגיל כולל פרמיות = 
 ₪ 31,111סה"כ 

 
ישולמו דמי ₪  31,110היות והמכסימום לתשלום דמי ביטוח עומד ע"ס 

 הביטוח מהכנסת המכסימום כאמור1
 
 
 
 
 

 ג. גביית דמי ביטוח
 

קבוצות הכדורגל בליגה הלאומית ובליגה הארצית ישלמו את  (3) (3)
, כלומר, החל 3991דמי הביטוח השוטפים החל מחודש יוני 

 3517139911 -ממועד התשלום שחל ב
 

בנפרד מחוזר זה תישלח לסניפים רשימת קבוצות הכדורגל  (0) (0)
 911/  95בליגה הלאומית והארצית לעונת 
בפתיחת תיקי מעסיק ובגביית עם קבלת חוזר זה, יטפל הסניף 

 דמי ביטוח ע"י הכללים הרגילים1
 

עפ"י סיכום עם המוסד התחייבה הרשות לבקרת תקציבים  (1) (1)
שליד ההתאחדות לכדורגל, להקפיד על כך שאגודות הספורט 

ישלמו באופן שוטף וללא עיכוב את דמי הביטוח כמתחייב עבור 
 שחקניהן1

 
לפועל, יודיע הסניף על כך במידה והתחייבות זאת לא תצא 

 לחתום מטה1
           
  

 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 י1שגיא
 מנהל אגף הגבייה

 
 
 

  

 


