מזכר הבנות
שנעשה ונחתם בת"א ביום 02/04/13

בין:

מנהלת ליגת העל בכדורסל לגברים ) (2002בע"מ בשם  12קבוצות ליגת העל
בכדורסל )להלן" :המנהלת"(
מצד אחד

לבין:

ארגון שחקני הכדורסל בישראל )ע"ר(
)להלן" :הארגון"(
מצד שני

הואיל וההסכם בין הצדדים עומד להסתיים ביום ;07/06/13
והואיל והצדדים קיימו מו"מ בחסות מינהל הספורט במשרד הספורט במטרה
להגיע להסכמות ל 5-העונות הקרובות;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1בכפוף לקיום התנאי המתלה ,כמפורט בסעיף  7להלן ,השחקנים ישובו
לאלתר לאימונים ולעבודה סדירה ,וליגת העל תקוים כסדרה.
 .2מסגרת  5העונות הקרובות )עונות,2017-18 ,2016-17 ,2015-16 ,2013-14 :
) (2018-2019להלן 5" :העונות הקרובות"( יתקיים בליגה "החוק הרוסי" קרי
כל קבוצה תהא מחויבת לשתף שני שחקנים בעלי נתינות ישראלית )ללא
הגבלת גיל( ,בכל זמן נתון של המשחק .המנהלת תפעל להתאמת התקנון,
בהתאם לאמור לעיל ,וכן לקיום סנקציה בתקנון לקבוצה שתפר את החוק
הנ"ל ,כפי שהיה נהוג עובר לחתימת הסכם זה.

 .3במהלך  5העונות הקרובות ,ובמהלך כל עונה בנפרד ,כל קבוצות בליגת העל
תוכל לרשום עד חמישה שחקנים בעלי נתינות זרה בטופס המשחק .כמו כן,
כל קבוצה תוכל לרשום באיגוד הכדורסל עוד שלושה שחקנים בעלי נתינות
זרה )בסה"כ עד  8שחקנים בעלי נתינות זרה ,כלומר  5בטופס ובנוסף 3
באיגוד( .מובהר ,כי בכל משחק תוכל כל קבוצה לרשום עד  5שחקנים שונים
בטופס המשחק מתוך  8השחקנים הזרים הנ"ל.
 .4במהלך  3העונות הקרובות )עונות (2016-17 ,2015-16 ,2013-14 :כל קבוצה
בליגת העל תהא מחויבת לרשום בסגל השחקנים שלה שני שחקנים
ישראליים מתחת לגיל  22ושחקן ישראלי שלישי מתחת לגיל  .25המועד
הקובע לקביעת הגילאים הנ"ל הוא מועד תום רישום השחקנים ,כפי שנקבע
על ידי המנהלת ואושר על ידי איגוד הכדורסל ,בכל עונה.
 .5א .במהלך  5העונות הקרובות קבוצה אשר תרשום  4שחקנים בעלי נתינות
זרה ,או פחות ,בטופס המשחק ,במהלך כל משחקי האליפות )לרבות משחקי
הפליאוף( ובכל משחקי הגביע ,בכל עונה מ 5 -העונות הקרובות ,היא תזכה
למענק בסך של  ₪ 250,000לעונה )להלן" :הבונוס"( .למען הסר ספק ,קבוצה
אשר תשתף  5שחקנים זרים אף במשחק אחד ,יישלל ממנה הבונוס.
ב .המנהלת מתחייבת כי כל כסף אשר יתקבל מה"טוטו" ,בכל עונה מ5 -
העונות הקרובות ,יוקצה ,בעדיפות ראשונה ,למתן הבונוס.
ג .המנהלת מתחייבת לעגן את האמור בסעיף זה בכל הסכם אשר ייחתם
בינה לבין הספונסר הראשי שלה.
ד .מובהר כי היה והמנהלת לא תקיים סעיף זה במלואו ,הארגון רשאי
להודיע למנהלת על ביטולו של הסכם זה והארגון לא יוכל לתבוע את
התשלום לפי ההסכם .למען הסר ספק ,הארגון יוכל לתבוע קיומם של
סעיפים אחרים בהסכם זה.
 .6עם חתימת הסכם זה ,הצדדים מוותרים האחד כלפי משנהו ו/או מי הפועל
מטעמם על כל תביעה ו/או טענה שעלו במסגרת השביתה .המנהלת ו12-
קבוצות ליגת העל מתחייבים שלא לנכות מהשחקנים שכר ו/או תנאי עבודה
בגין השביתה ולשלם לשחקנים את שכרם במועד .עובר לחתימה על מזכר
הבנות זה ההסתדרות תודיע על דחיית התובענה המנהלית ,שהוגשה לבית
המשפט המנהלי בירושלים )תיק _____( וכן תמשוך את המכתב בעניין הנ"ל
למנהל האוכלוסין.
 .7הסכם זה מותנה בתנאים מתלים ,ויכנס לתוקף רק לאחר אישור דירקטוריון
המנהלת ואישור מוסדות הארגון .הצדדים מתחייבים להודיע על קבלת
אישורים ,כאמור ,לא יאוחר מיום א' 07/04/13,בשעה  12:00בצהריים.
 120 .8ימים לפני תום הסכם זה ,יקיימו הצדדים מו"מ לחידושו של הסכם זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________________
המנהלת

______________________
הארגון

