
 של איגוד הכדורסל בישראל ע"ר זכיין לכדור הרשמי הסכם

 0202שנת ינואר לחודש __ אביב ביום -שנערך ונחתם בתל

 

 איגוד הכדורסל בישראל )ע"ר(  בין

 אביב-, תל36מרח' שדרות יהודית   

 מצד אחד      "(האיגוד" )להלן:

 

 __________________ ח.פ. _________  לבין:

 _____________יבואנית   

 _____________מרח' 

 ___________ת.ז. __________ באמצעות מורשה חתימה 

 מצד שני      "(החברה)להלן: "  

 

)להלן:  _________________והחברה הינה היבואנית הבלעדית של כדורי  הואיל:

 "(;הכדור הרשמי"

 

תשמש  והאיגוד והחברה הגיעו ביניהם להסכמה בדבר התנאים באם החברה והואיל:

 ", כמפורט להלן בגוף ההסכם;איגוד הכדורסלכזכיינית של "הכדור הרשמי של 

 

והחברה מעונינת לרכוש את הזכות הבלעדית להיות הזכיינית של "הכדור הרשמי  והואיל:

", כאמור בהסכם זה, והאיגוד הסכים להעניק לחברה זכויות איגוד הכדורסלשל 

 בלעדיות אלה כאמור בהסכם זה;

 

 .וברצון הצדדים לקבוע את התנאים להתקשרות ביניהם  :והואיל

 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 

 מבוא

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

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לצורך נוחיות בלבד, ולא תשמשנה בפירוש  .ב

 ההסכם.

 

 ת החברהיוהתחייבו .1

, תשלם איגוד הכדורסללהיות הזכיין של הכדור הרשמי של תמורת הזכות ( 1) .א

 ₪ _______________________החברה לאיגוד סך של 

 בעונתבתוספת מע"מ,  (שקלים חדשים __________________________)

₪ _______________________ סך של  ;ההסכם הראשונה

לעונת בתוספת מע"מ  (שקלים חדשים __________________________)
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₪ _______________________ סך של  ;השנייה ההסכם

לעונת ( בתוספת מע"מ שקלים חדשים __________________________)

 . השלישית ההסכם

איגוד תמורת הזכות להיות הזכיין של הכדור הרשמי של מש האופציה, וככל שתמ .ב

₪ _______________________ , תשלם החברה לאיגוד סך של הכדורסל

בעונת בתוספת מע"מ,  __________________________ שקלים חדשים()

₪ _______________________ סך של  רביעית;ההסכם ה

לעונת בתוספת מע"מ  )__________________________ שקלים חדשים(

₪ _______________________ החמישית; וסך של  ההסכם

וספת מע"מ לעונת )__________________________ שקלים חדשים( בת

 להלן. 4תקופת ההסכם מפורטת בסעיף . ההסכם השישית

 

 תנאי התשלום יהיו כדלקמן: (2)

תשולם התמורה עד ולא  , לרבות תקופת האופציה,עונת זכיוןכל עבור  (א)

. בכל תקופת ההסכםהמחאות שוות ורצופות  4 -ב 8.1יאוחר מיום 

 .1.12 -ו 1.11, 1.10, 1.9ההמחאות יהיו למועדים 

 

תשלום אשר לא ישולם במועדו כאמור לעיל ישא ריבית חריגה  כל (3)

המקובלת בבנק לאומי לישראל בע"מ בגין משיכות יתר בחשבון חח"ד 

והפרשי הצמדה מהמועד לתשלום ועד לתשלום בפועל, וזאת בלי לגרוע 

 מזכויות האיגוד, לראות באי התשלום הפרה יסודית של הסכם זה.

 

לתמורה הכספית עבור הזכיון, להעניק  החברה מתחייבת, ללא כל קשר .ג

אחת מעונות המשחקים אשר  בכלכדורי עור תקניים ללא תמורה  _________

כ"ל האיגוד, נמובהר בזאת כי החלוקה תיקבע ע"י מיחולקו על פי הנחיות האיגוד. 

לנשים  6לגברים, מס'  7ותכלול גם חלוקה של הכדורים לסוגים השונים )מס' 

באיכות הגבוהה כפי שנהוגים  ותעביר החברה יהי םאות יםכדורהסל(. -וכדורי קט

 .במשחקי נבחרות ומפעלים אירופאיים המנוהלים ע"י פיב"א ו/או יול"ב

 
 -בכל שנה משנות ההסכם, ו 1/8 -כדורים יועברו עד ה ________לפחות 

 בכל שנה משנות ההסכם. 1/9כדורים יועברו עד  ________

רות לאיגוד ו/או לקבוצות, עפ"י שיקול דעת בלעדי הכדורים כולם יועברו ישי

 והחלטה בלעדית של האיגוד, במועדים שפורטו לעיל.

 
האיגוד יהיה רשאי לדרוש מהחברה כי כמות מסוימת של כדורי עור יהיו בצבעים 

ו/או בהדפסים אשר יקבע האיגוד, לרבות הדפסת לוגו אשר ייקבע ע"י האיגוד, 

 ל דרישות האיגוד ללא קבלת כל תמורה נוספת.והחברה מתחייבת לבצע את כ
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כדורי  ________כן מתחייבת החברה להעניק לאיגוד, בכל עונה מעונות ההסכם, 

עגלת כדורים  –ת העל ומתנה צבעוניים מגומי עם לוגו האיגוד ולכל קבוצה בליג

 בכל אחת משנות ההסכם. 15.8והכל ללא כל תמורה נוספת ועד ליום 

 

, אם וככל שיארגן ארגן האיגודית קליעה שיולתמוך בתחרו החברה מתחייבת .ד

האיגוד ומבלי שיהא בכך כדי להטיל חובה כלשהי על האיגוד לארגן תחרויות 

)הפקת ומימון חולצות למשתתפים, אספקת כדורים צבעוניים  קליעה כאמור

בליגות בהן יחליט לתחרות ופרסים לזוכים( וכן בתחרות הקלע המצטיין של העונה 

איגוד לקיים תחרות כזו, אם יחליט, ומבלי שיהא בכך כדי להטיל חובה כלשהי על ה

 . האיגוד לארגן תחרות כזו

 
 םהחברה מתחייבת למכור לכל הקבוצות הפועלות במסגרת האיגוד, את כדורי .ה

לפחות  10%בהנחה של  )ב( לעיל(2שהחברה סיפקה לאיגוד )כאמור בסעיף 

 רה, בכל כמות שיחפצו.מהמחירון הסיטונאי הרשמי של החב

הסכם זה. כל שינוי ל 'אכנספח מצורף ומסומן  המחירון הסיטונאי של החברה

 מחייב אישור מראש ובכתב של גזבר האיגוד. המצורף כנספח א'במחירון 

 
 ת האיגודיוהתחייבו .0

 בתמורה לקבלת הזכיון וקיום התחייבויותיה כאמור לעיל, תהיה החברה (1)  .א

סמל האיגוד בכל פרסומיה בצרוף אזכור "הכדור רשאית לעשות שימוש ב

 ".איגוד הכדורסלהרשמי של 

פרסומים כאמור בס"ק א' לעיל יועברו לפני העברתם לכלי התקשורת,  (2)

לידיעת האיגוד, ופרסומם יתאפשר רק לאחר קבלת אישור האיגוד. לא 

 יאושר פרסום הפוגע במטרות האיגוד או בשמו הטוב.

 
 )למעט קבוצות ליגת העל וצות הרשומות במסגרתוהאיגוד ינחה את כלל הקב .ב

ולמעט כמפורט  ,, אשר הסכם זה לא חל לגביהןוקבוצות ליגת העל לנשים גברים

ואת השופטים במשחקים, כי בכל המשחקים  ,(( להלןו)6 –( ו ה)6 בסעיפים

וליגת העל  גברים )למעט ליגת העלהרשמיים של הקבוצות במסגרת משחקי הליגה 

 , ובלבדהכדור הרשמיישחקו עם והגביע, ( , כאמורןכם זה לא חל עליה, שהסלנשים

שלא ינתנו הוראות סותרות מפיב"א. האיגוד מתחייב להעמיד לדין משמעתי בפני 

 מוסדות השיפוט הפנימיים של האיגוד, קבוצה אשר תפר את ההוראות האמורות.

 
לבין זכיין השידור, בכפוף להסכם בדבר זכויות השידור הקיים ושיחתם בין האיגוד  .ג

יעשה האיגוד מאמץ ובכפוף למגבלות המוטלות עפ"י כל דין על זכיין השידור הנ"ל, 

יאוזכר במידת האפשר במהלך השידור, או לדאוג לכך שהכדור הרשמי של האיגוד 

 .במשחקי נבחרות ישראל המאורגנים על ידי האיגוד בכתובית
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 תקופת ההתקשרות .3

 משחקים, עונות 3תהא לתקופה של ו 01.07.2020יום מתקופת ההתקשרות תחל  .א

; עונת המשחקים 2020/21כמפורט להלן: עונת המשחקים ו האיגודכהגדרתן ע"י 

 . 2022/23ועונת המשחקים  2021/22

ההתקשרות שלוש תקופת להאריך את אופציה לאיגוד בתום תקופת ההסכם תהא  .ב

מימוש האופציה שר (, כא2025/26, 2024/25, 2023/24) נוספותעונות משחקים 

)להלן: תעשה בגין כל עונה בנפרד ולפי שיקול דעתו הבלעדי של האיגוד 

 ."(האופציה"

נתן הודעה שעונה ובלבד כל ההסכם בתום את לסיים רשאי על אף האמור האיגוד  .ג

  .1.6מראש לחברה עד ליום 

, ייחשבו כחלק מתקופת ההתקשרות, אופציהת הולצורך חוזה ההתקשרות, תקופ .ד

 עניין ודבר. לכל

על אף האמור בהסכם זה, מוסכם על הצדדים כי אם פיב"א תשנה את ההוראות  .ה

יבוא  -שלה, באופן שהאיגוד יהיה מנוע מלקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה 

ההסכם לידי סיום ו/או לא יחודש לעונה נוספת, וביטול ההסכם על ידי האיגוד 

 .א יזכה את החברה בפיצוי כלשהוול בנסיבות כאמור לא יחשב הפרת ההסכם

 

 מבצעים מיוחדים .4

בידי החברה האפשרות להעניק פרסים מיוחדים, על חשבונה ועפ"י בחירתה  .א

במסגרת פעילות אשר תבוצע על ידי האיגוד, זאת תוך תאום מראש עם האיגוד 

התמורה וקבלת הסכמה מראש ובכתב מהאיגוד. פרסים אלו אינם נכללים בגדר 

להסכם  2 /סעיףבפרקכאמור  להעביר לאיגודאותם אמורה החברה  ו/או הכדורים

 החברה אמורה להעביר לאיגוד. האותבתמורה זה, וחלוקתם לא תפגע 

 
 28האיגוד מתחייב להעביר תשובתו לחברה בנוגע לארגון אירועים כאמור תוך  .ב

 ת החברה. האיגוד יהיה זכאי לבקש מהחברה לתקן את הצעותיה.יימים מיום פני

 

 ות וסעדיםהפר .5

של הסכם זה, מהווים סעיפים יסודיים  )ב(3 -ו (2))א(3, )ד(2)ב(, 2)א(, 2סעיפים  .א

 ועיקריים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 
הפרה החברה את ההסכם הפרה יסודית, יהיה האיגוד רשאי להביא את ההסכם  .ב

 יום מראש ובכתב לחברה. 10לידי סיום על ידי מתן הודעה של 

 

א האיגוד את ההסכם לידי סיום, יהיה האיגוד רשאי למסור את הזכיון לכדור הבי .ג

 , למי שימצא לנכון.האיגודהרשמי של 

 

אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותו של האיגוד לכל סעד אחר העומד לרשותו עפ"י  .ד

 כל דין.
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איגוד, נבחרות העל אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה, מובהר בזאת כי  .ה

שראל השונות וכן קבוצות ישראליות המשתתפות במסגרת מפעלים אירופאיים י

מחוייבים להשתמש  –ו/או עולמיים שונים וכן בטורנירים רשמיים ולא רשמיים 

הנ"ל; על כן בכדור הרשמי של פיב"א ו/או אותם ארגונים המנהלים את התחרויות 

נ"ל. כמו כן לא יחול הסכם זה לא יחול על משחקי הקבוצות והנבחרות במסגרות ה

 .וליגת העל לנשים גברים ההסכם על משחקי קבוצות ליגת העל

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי האיגוד המחה את  .ו

 בכדורסל, למנהלת ליגת העל וליגת העל לנשים זכויות הניהול של ליגת העל לגברים

ל כן הסכם זה אינו מתייחס בכל וע – לגברים ולמנהלת ליגת העל לנשים, בהתאמה

 בכדורסל. ולנשים דרך שהיא לליגת העל לגברים

 

 שונות .6

אין באמור בהסכם זה בכדי להעניק זכויות פרסום לחברה ללא תשלום במגרשי הכדורסל 

 בעת קיום משחקים.

 

 כתובות .7

כתובות הצדדים בקשר למשלוח בכל הקשור להסכם זה תהיינה כמפורט במבוא  .א

 להסכם זה.

 

הודעה שתשלח ע"י צד מהצדדים להסכם זה למשנהו, תחשב כאילו הגיעה  כל .ב

שעות מיום הישלחה בדואר רשום, ובמקרה של מסירה ביד, עם  72לתעודתה תוך 

 קבלת אישור הצד הנמען על המסירה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

_____________________     ____________________ 

      ר"עבישראל איגוד הכדורסל 
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 של החברה המחירון הסיטונאי –נספח א 

 

 הערות מחיר מחירון )לפני מע"מ( סוג כדור

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


