להקה
להקה > גוף המתחייב בהעסקת הרקדן כשכיר לתקופה של  12חודשים לפחות (יחסי עובד-מעביד
מלאים על פי חוק ,לרבות תשלום גמל ,פנסיה ,פיצויי פיטורין ,ימי מחלה ,הבראה ושעות נוספות)
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דירוג

משכורת חודשית (ברוטו)

שנה ראשונה

₪ 5,300

שנה שניה

₪ 5,671

שנה שלישית

₪ 6,068

שנה רביעית

₪ 6,947

שנה חמישית

₪ 7,433

מעל ל 84-הופעות בשנה ,הרקדן יקבל פרמיה בשיעור של  2%מהמשכורת החודשית עפ"י התעריפון ,על כל הופעה נוספת.

טל 03-6877825 :פקס03-6877827 :
בתעריפון השנה חלה עלייה של  6%המשקפת את עליית השכר במשק בשנים   2017-18התעריפים אינם
כוללים מע"מ  תנאי תשלום :שוטף  +30לאחר הגשת החשבונית/דרישת התשלום .כל פיגור מעבר לכך,
יזכה את האמן בתשלום ריבית פיגורים שתחושב על בסיס ריבית החשב הכללי.

שנה ראשונה מתיחסת לרקדן מתחיל .במידה והרקדן אינו מתחיל התעריף ישתנה בהתאם.
שעות נוספות (פרילאנס  +להקה) :יום עבודה  -א'-ה'  7שעות ,ו' וערבי חג  4שעות .עבור כל  2השעות
הנוספות הראשונות  125% -משכר שעת עבודה .עבור כל שעה נוספת מעבר לכך  150% -משכר שעת עבודה.

פרילאנס

תעריפי המינימום בטלויזיה מסחרית
ערוץ -2רשת ,קשת ,ערוץ  ,10הוט ויז'ן ,yes ,נוגה תקשורת ,ענני תקשורת ,ערוץ הספורט

דירוג

מחיר לשעת
חזרה

מחיר למופע

מעל 20
הופעות בשנה

מעל 50
הופעות בשנה

מופעים
בחו"ל

הפקת טלויזיה מסחרית > יום צילום  -עד  10שעות

סולן  / ₪ 3,188 -קורוס ₪ 2,403 -

רקדן מתחיל

₪ 29

₪ 474

₪ 422

₪ 365

193$

שעה נוספת (שעה  11ו)12-

 125%משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי

רקדן מנוסה

₪ 35

₪ 578

₪ 496

₪ 422

225$

שעה נוספת (שעה  13ואילך)

 150%משעת יום צילום הנקוב בחוזה האישי

רקדן בכיר

₪ 45

₪ 683

₪ 578

₪ 474

257$

הגעה לילה לפני

 50%משכר יום צילום הנקוב בחוזה האישי

רקדן מאסטר

₪ 49

₪ 764

₪ 649

₪ 529

287$

חזרה (עד  4שעות)

 30%משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי

פלייבק ופוסט סינק (עד  4שעות)

 50%משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי

תכנית ראיונות או שעשועון

ללא הופעה אמנותית₪ 1137 :
כולל הופעה אמנותית :תעריף לפי סולן או קורוס

תשלום למופע כולל  4שעות חזרה מרגע ההגעה לתיאטרון .הופעת קניינים מתומחרת  50%מתעריף מופע.

ותק
רקדן מתחיל > רקדן בעל הכשרה שסיים בי"ס למחול וללא ניסיון בימתי מקצועי.
רקדן מנוסה > ותק של  3שנים על במה מקצועית והשתתפות בלא פחות מחמישה פרויקטים מקצועיים.
רקדן בכיר > ותק של  8שנים על במה מקצועית והשתתפות בלא פחות מעשרה פרויקטים מקצועיים.
רקדן מאסטר > ותק של  12שנים על במה מקצועית והשתתפות בלא פחות מ 15-פרויקטים מקצועיים.

צילומי סטילס

 50%משכר יום הצילום הנקוב בחוזה האישי

יום צילום > כולל חצי שעה ארוחת בוקר,
שעה הפסקה וארוחת צהרים.

התעריפון הנ"ל הינו בגדר המלצת האגודה

