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 ההתאחדות לכדורגל בישראל
 58-000171-7עמותה רשומה מס' 

 

 הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות
ושידור משחקי חצאי גמר וגמר גביע המדינה  ליגה א'שידור של משחקי כדורגל 

 לנשים

 
"( מודיעה בזאת על הזמנת הצעות לרכישת ההתאחדותההתאחדות לכדורגל בישראל )"

זכויות שידור, לשידור ישיר, שידור דחוי ושידור מוקלט בטלוויזיה בישראל ו/או בחו"ל, 
של משחקי הכדורגל וכן הפקת תכנית מגזין שבועית סלולר ולשידור ישיר באינטרנט ו/או ב

הכל בהתאם   ,2020/21, 2019/20המאורגנים ע"י ההתאחדות, לעונות המשחקים ליגה א ב
 שתי עונותובכפוף לאמור במסמכי ההזמנה. להתאחדות אופציה להאריך את ההתקשרות ל

 .2022/23-ו 2021/22ת ונוספ
 

 במועד הגשת ההצעות על כל הדרישות להלן:רשאי להציע הצעות מי שעונה 
 
הוא רשות השידור או בעל זיכיון או רשיון או היתר על פי כל דין לקיים שידורים .1

בטלוויזיה בישראל, או הוא בעל ידע וניסיון מוכחים בתחום התקשורת האלקטרונית 
התחייבות  המאפשרים לו לעמוד בחובות בכל הנושאים הכלולים בזיכיון המוצע ויש בידיו

 מטעם גוף שידור למימוש הזיכיון ע"פ תנאיו.
 
הצעתו הכספית לרכישת הזיכיון אינה נמוכה מסכום המינימום הנקוב בפרק "אופן הגשת .2

 ההצעות" עבור כל אחת מעונות המשחקים נשוא הזיכיון.
 
 רכש את מסמכי ההזמנה.וא ה. 3
 
 ואין מתקיים בו הסייג להלן:.4
 

או לגבי בעלי מי שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות קיים לגביו לא יורשה להשתתף 
ו/או תפקידיו ניגוד עניינים מהותי בין עסקיו , , או ממלאי תפקידים בומניות או זכויות בו

 ו/או אחזקותיו לבין הנדרש לביצוע הזיכיון נשוא הזמנה זו.
 

במשרד  ותנאי ההליך, ניתן לרכושזיכיון את מסמכי ההזמנה הכוללים, בין היתר, את פירוט ה
 ש"ח שלא יוחזרו. 1,000גן, תמורת סך של -רמת 299התאחדות ברחוב אבא הלל הרכש ב תמנהל

 

כל המעוניין להגיש הצעה, יעשה כן, בהתאם לתנאי ההזמנה, במעטפה סגורה שתוגש למשרד 
ין היתר, ערבות , בצירוף ב14:00שעה  15.4.19מנהלת הרכש בהתאחדות עד ולא יאוחר מיום 

 בנוסח המצורף כנספח ד', )חמישים אלף שקלים חדשים(₪  50,000של  בנקאית בסכום
 למסמכי ההזמנה.

 

לאחר שלב קבלת ההצעות, רשאית ההתאחדות לקיים הליך מו"מ בין המציעים ו/או לקיים 
 התמחרות ביניהם, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה.

 

 ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את

 

בכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לבין מסמכי ההזמנה, אותם ניתן לרכוש כאמור לעיל, 
 יגבר נוסח מסמכי ההזמנה.

 
 www.football.org.ilניתן לעיין במסמכי ההזמנה באתר ההתאחדות לכדורגל 
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   2019 מרץ

 
 

 בישראלההתאחדות לכדורגל 
 58-000171-7 עמותה רשומה מס'

 
 

הזמנה להגשת הצעות לרכישת זיכיון לשידורים של משחקי 
 המדינה גביע וגמר גמר חצאי משחקי ושידור מליגה א' כדורגל

   2/19הזמנה מס'  - לנשים
 

 
 

 פרק א': הוראות כלליות
 

"( מזמינה בזאת הצעות לרכישת זיכיון ההתאחדותההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן: "
ובטלפונים סלולאריים ( WIFI)כולל באמצעות טכנולוגיית  ,באינטרנט לשידורים בטלוויזיה 

מליגה א' של משחקי כדורגל , וכן הפקת תכנית מגזין שבועית, באמצעות טכנולוגיית סלולר
 כמפורט במסמך זה. המאורגנים על ידי ההתאחדות,

 
 מסמכי ההזמנה

 
מסמך זה מהווה את ההזמנה וכולל את תנאיה, את עיקרי הזיכיון המוצע, את נוהל בחירת הזוכה 

  'נספח ב ,טופס להגשת הצעת המציע - נספח א' - וכן נספחים הדרושים למציע לשם הגשת הצעה
 -נספח ד' נוהל לצוותי טלוויזיה באצטדיונים - נספח ג', עיקרי הדרישות המקצועיות והטכניות –

ונספחיו. למסמך זה עשויים להתווסף במהלך  נוסח הסכם התקשרות - 'הונספח ערבות בנקאית 
 או הבהרות, והם יהוו חלק בלתי נפרד מהזמנה זו. הבחירה של הזוכה, מסמכים, תוספותהליך 
 

ההתאחדות רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט, לתקן או לשנות את המסמכים הנ"ל. 
 המשתתפים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם לשינויים כאמור.

 
 הגדרות

 
  יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד להגשת –"משתתף"

 צעות. הה                   
 

 יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה והגיש להתאחדות הצעה במועד, לפי תנאי - "מציע"
 הזמנה זו.                 

 
 המציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר עמו/עימם בתום ההליך.  -"זוכה"
 

 
 הסברים והבהרות

 
, או שיהיו לו שאלות הבהרה אם ימצא משתתף אי בהירויות, סתירות, שגיאות, או אי התאמות

תשובות . 16:00בשעה  4.198.עד יום  kikia@football.org.il בדוא"ל עליו להודיע על כך בכתב 
או הבהרות תשלחנה בכתב לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההזמנה. יודגש, כי רק תשובות, 
הבהרות, או החלטות שתשלחנה בכתב, לכל המשתתפים, תחייבנה את ההתאחדות. אין 

 ת אחראית לכל פירוש או הסבר שיינתן בעל פה למשתתפים.ההתאחדו
 

 בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שייקבע על ידי ההתאחדות.
 

mailto:kikia@football.org.il
mailto:kikia@football.org.il
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בכל מקום בהזמנה בו נאמר "משתתף", "מציע", "זוכה", "זיכיון", הכוונה גם בלשון נקבה וגם 
 בלשון רבים, על פי הקשר הדברים.

 
ת הזמנה זו המתייחסות לזכויות שידור בטלוויזיה יחולו בהתאמה, עפ"י הקשר הדברים הוראו

 ובשינויים המתחייבים גם לגבי זכויות לשידור באינטרנט.
 

פנייה זו וההשתתפות בה לא תיחשב כמכרז ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים. מובהר כי חוק 
והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה, אינם חלים על ההתאחדות ועל  1992 -חובת מכרזים, התשנ"ב

 הליך זה. גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח "מכרז" הדבר נעשה למען הנוחיות בלבד. 
 

 
 ת בהליך:השתתפו

 
 הדרישות הבאות:כל על במועד הגשת ההצעות רשאי להשתתף בהליך מציע פוטנציאלי העונה 

 
הוא רשות השידור או בעל זיכיון או רשיון או היתר על פי כל דין לקיים שידורים בטלוויזיה 
בישראל, או הוא בעל ידע וניסיון מוכחים בתחום התקשורת האלקטרונית המאפשרים לו 

ויש בידיו התחייבות מטעם גוף  בחובות בכל הנושאים הכלולים בזיכיון המוצעלעמוד 
 מימוש הזיכיון ע"פ תנאיו.לשידור 

1. 

  
הצעתו הכספית לרכישת הזיכיון אינה נמוכה מסכום המינימום הנקוב בפרק "אופן הגשת 

 ההצעות" עבור כל אחת מעונות המשחקים נשוא הזיכיון.
2. 

 
 .3 ההזמנה.רכש את מסמכי וא ה

 
 ואין מתקיים בו הסייג להלן:

 
או לגבי בעלי מניות לא יורשה להשתתף מי שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות קיים לגביו 

חזקותיו או/או ו/או תפקידיו ניגוד עניינים מהותי בין עסקיו , , או ממלאי תפקידים בואו זכויות בו
 ו.לבין הנדרש לביצוע הזיכיון נשוא הזמנה ז

 
 הגשת הצעות

 
בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל ואת תנאי ההזמנה, לרבות 
דרישות החלות על המשתתפים ו/או הזוכה בזיכיון וכי הוא מסכים לכל תנאי ההזמנה, על כל 

שיפוטי ומעין , וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל הליך מרכיביה, חלקיה ונספחיה
 שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על כל מרכיביה וחלקיה.

 
נספח  -המבקש להשתתף יגיש הצעתו כשהיא מלאה וכאשר כל מסמכי ההליך )ההזמנה, ההצעה 

 -ונוסח ההסכם על נספחיו נספח ד' -, ערבות בנקאיתנספח ג' -, נוהל נספח ב' -א', עיקרי דרישות 
התאחדות, במסירה ב מנהלת הרכש( חתומים על ידי המציע בשולי כל עמוד, למשרד ,'הנספח 

. ההצעה תוגש במעטפה סגורה ותתקבל כנגד 14:00עד לשעה  15.4.2019מיום  ידנית, לא יאוחר
 אישור מסירה.

 
וכל מועד אחר בהליכי הבחירה, בכל שלב, לפי  ,ההתאחדות רשאית להאריך את המועד האמור

 שיקול דעתה.
 

לאחר מועד ההגשה, כאמור, יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה, אשר תיועד 
 לשמירת מסמכי ההצעות.

 
ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם לקבוע בתקנון  ת התיבה/הכספת תעשה בנוכחות נציגפתיח

 ההתאחדות.
 

נמצאו במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו, בין היתר, מספר המעטפות ש
 ין וככל שניתן גם המחיר המוצע, לפי העניין.בתיבה/הכספת, תכולתן, זיהו
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חתומה, בשולי כל עמוד, כאמור לעיל, על ידי  ,עותקים בשני, תוגש צעה, על כל חלקיה )הה
 ירוף חותמת.המורשים לחתום בשם המציע בצ

 
חותמת חתימת ומקור או העתק ועליו  היהי ועותק נוסףהעותקים הנ"ל יהיה המקור  משניאחד 

 עו"ד עם אישור נאמן למקור.
 

 
 ה יצורפו המסמכים הבאים:להצע

 
 .1 :כאשר המציע הוא תאגיד רשום

 
או כל משרד אחר בו מתנהל  תעודת רישום מאושרת ע"י רשם החברות/השותפויות

 רישום לגבי סוג התאגיד הרלוונטי.
1.1  

 

אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות 
ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י חוק עסקאות גופים 

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו

 
 אישור על ניכוי מס במקור.

 

1.2 
 
 
 

1.3 

 

 
אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את שמות 

 .או השותפים בתאגיד המציעאו הזכויות המנהלים, בעלי המניות 
1.4  

 
המציע ויכולותיו בשידורי אולפן בתחום  ןניסיו פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי של המציע

 כדורגל.ויכולותיו בהפקת שידורי  הספורט  
2. 

 
לפרק "אופן הגשת  3מסמך, חתום ע"י המציע, המפרט את תעריף זמן השידור, כנדרש בסעיף 

 ההצעות" להלן.
3. 

 
עלויות והוצאות לצילום, הפקה ושידור, כנדרש בסעיף המפרט  , חתום ע"י המציע,מסמך

 לפרק "אופן הגשת ההצעות" להלן. 4
4. 

 
המוצעת  לגבי מתכונת השידורים התחייבויות המציע המפרט את , חתום ע"י המציע,מסמך
 לפרק "אופן הגשת ההצעות" להלן. 5,כנדרש בסעיף  על ידו
יבוצעו  והניידת וכן אמצעים נוספים מהם אולפןה ע יתייחס, בין השאר, לאמור להלן:המצי

)לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק, בהפסקת המשחק  גשההההצילום ו, אופן השידורים
המוצעים ע"י  קווים יוכתב ניםפרש ,יםציון שמות שדר - , שימוש בטלאנטיםולאחר סיומו(

המציע והרקורד המקצועי שלהם בתחום שידורי הכדורגל בטלוויזיה, שם החברה ו/או בעל 
ם שידורי הספורט המקצוע אשר יפיקו את השידורים והרקורד המקצועי שלהם בתחו

 קידום שידורי משחקי הכדורגל בטלוויזיה. כמו כן יפרט המציע במסמך את תוכניותיו לגבי
פריסתם בערוצי מדיה שונים(, רמת )לדוגמא: כמות ואיכות קדימונים ו נשוא הזיכיון

)מעבר  זמן שיוקדש לשידור לפני המשחק ובסיום המשחקהמשך  ,השידורים והפקתם
פורמט  ,HD ,3Dם הקבועות במסמכי ההזמנה(, טכנולוגיית שידור לדרישות המינימו

 ועוד.השידור 

5. 

 
 ים יבוצעו על ידו בכל ההיבטיםכי השידורבמפורש,  הנ"ל, במסמךולהתחייב על המציע לציין 

 ,המקצועיים, המערכתיים, ההפקתיים והאחרים, לרבות, אך לא רק, באמצעות השדרן
בכלל ולאוהדי  חס של כבוד לאוהדי הספורט בישראלהמבטיח י, באופן וכתב הקווים הפרשן

הכדורגל בפרט, לצופים במגרשי הכדורגל, לשחקנים, למאמנים, לבעלי התפקידים 
ולהתאחדות לכדורגל ולדאוג לשילוב מתאים והולם לאינטרסים של הגופים המאמצים, 

המציע כי ביקורת תחייב יהתומכים, נותני החסות וכו'. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
מקצועית בכל הקשור למשחק המשודר, ככל שתהיה, תעשה באופן ועפ"י הערכים המצוינים 

הכדורגל ויפעל . עוד יתחייב המציע כי במסגרת שידוריו יעודד הגעת צופים לאצטדיוני לעיל
והבלטת הצדדים החיוביים והספורטיביים הקשורים  לשיפור תדמית הליגות החובבניות

 בה.
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ההתאחדות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע אישורים ו/או 
 מסמכים נוספים שלדעתה יש עניין בהמצאתם.

 
מציע אינו רשאי לערוך שינוי או תוספת במסמכי ההזמנה, או לציין הסתייגויות ותנאים 

. ההתאחדות רשאית להתעלם שינויים(, אלא אם נאמר אחרת במפורש -בתשובותיו )בסעיף זה 
 ., הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדימשינויים אלה, כאילו לא נכתבו, או לפסול את ההצעה

כל שינוי, השמטה או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות לגביהם, בין 
לולים לגרום על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ע

 לפסילת ההצעה.
 
 

 הצעה שאינה עונה על הדרישות המנויות במסמכי ההזמנה, רשאית ההתאחדות שלא לדון בה כלל.
 

 
 אופי ההצעה המוגשת וגילוי נאות

 
המציע ישתמש בהצעתו במושגים ובביטויים הקבועים במסמכי ההזמנה וישתמש במונחים באופן 

המסמכים והאישורים הנדרשים, לפי תנאי ההזמנה, עלולה עקבי. הצעה שלא תכלול את כל 
 להיפסל, לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.

 
מדויקים ובהירים, בכל הנוגע למידע המבוקש, ולא יכלול  ,המציע יכלול בהצעה פרטים מלאים

במישרין או בעקיפין, או בדרך של השמטה, מידע או תשובה העלולים להטעות. הצעה אשר תכלול 
מד בסתירה או שאינו מתיישב עם הוראות ההזמנה, עלולה להיפסל, לפי שיקול דעתה של והע דבר

 ההתאחדות.
 

ההתאחדות רשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש מהמציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר 
זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון, איתנות פיננסית וכן כל מידע אחר שלדעתה יש 

 עניין לגלותו.
 

חתימתו של המציע על הצעתו תשמש כאישור על הסכמתו לכל האמור בהזמנה על כל נספחיה, 
 .לכל תנאיהם, וכי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד תנאי הזמנה ונספחיה

 
 ערבות בנקאית

 
 , בלתי מותנית,מדד המחירים לצרכןצמודה ל על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שקלית

 .בנוסח המצורף כנספח ד' להזמנה₪  50,000לטובת ההתאחדות, בסך של 
 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. המציע חייב  90הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה למשך 
 בערבות. בלהיות הנער

 
ההתאחדות רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית לתקופה אשר תיקבע על 

 ההתאחדות.ידי 
 

כמו כן רשאית ההתאחדות, ככל שתמצא לנכון, לדרוש מהמציע במהלך ניהול משא ומתן ו/או 
התמחרות עם המציעים או עם מי מהם, להגדיל את סכום הערבות בהתאמה לסכומי ההצעות 

 המעודכנים כתנאי להמשך השתתפותו בהליך.
 

זיכיון כפי שיוגש לו, לחתימתו, על ידי זוכה אשר יימנע מלחתום, בפרק הזמן שנקבע, על הסכם ה
להמציא יימנע מאו ההתאחדות, או יימנע מלמלא תנאים מוקדמים לתחילת ביצוע הזיכיון, 

, כפיצוי מוסכם הערבות הבנקאית הנ"לכמצוין בהזמנה זו, תחלט ההתאחדות את  ת לביצועיוערבו
 מראש, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד נוסף.

 
 

 
 לגרוע מן האמור לעיל, תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את זכייתו.כמו כן ומבלי 
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 דיון עם המציעים וניהול משא ומתן

 
עם אחדים מהם, שהצעותיהם תמצאנה או נהל משא ומתן עם המציעים, רשאית לההתאחדות 

 מתאימות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

בין אחדים מהם, שהצעותיהם תמצאנה או נהל התמחרות בין המציעים, רשאית לההתאחדות 
 מתאימות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני המשתתפים האחרים וכן כל הצעה שייתן במהלך 
המו"מ/ההתמחרות כאמור )פרט למידע שהוא בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, אשר סומן ככזה 

 (.ותנאיה התמורה המוצעת ,ישירות לאיכות ההצעהבמסגרת ההצעה ואינו נוגע 
 

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או מהצעתו המעודכנת או להפכן לכדאיות פחות 
 רשאי להוסיף ולשפר את הצעתו, בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.הוא להתאחדות, אך 

 
 ,י ההתאחדות עיקרי הדבריםכאמור, יירשמו ע" ,במהלך ניהול המו"מ/התמחרות עם המציעים

  .בפרוטוקול
 

 החלטה ומתן זיכיון
 

ותודיע על כך למציעים. הודעה על הענקת הזיכיון לא תחייב  הזיכיוןההתאחדות תחליט על הענקת 
 את ההתאחדות כל עוד לא נחתם הסכם הזיכיון על ידי המוסמכים לכך מטעמה. 

 
, ו/או לבטל את זכייתו ו/או את הענקת הזיכיון לותאחדות רשאית להתנות את זכייתו של מציע הה

עד למועד תחילת מימוש בכל שלב וזאת  , ככל שקיימים כאלה,בתשלום כל חובותיו להתאחדות
 .של ההתאחדות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי , הכלהזיכיון

 
להזמנה זו, כמסמך ממצה, בתוספת  'הכנספח הזוכה יחתום על הסכם הזיכיון בנוסח המצ"ב 

לבו ע"י ההתאחדות )שם הזוכה, סכום הזכייה וכדומה( וזאת תוך שוהפרטים הרלוונטיים אשר י
ימי עסקים מיום שיומצא לו ההסכם ע"י ההתאחדות. הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות,  5

או סמכות מעבר לכתוב בהסכם, לרבות בשל מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הבנה, פרטיכל, דיון 
 רה שנעשו מחוץ להסכם, לרבות במסגרת ההליכים לקראת כריתתו, ואף לאחר שנחתם.או הצה

 
 טופס הגשת ההצעה ,)כולל נספחיו(' הנספח  -כל עוד לא נחתם ההסכם, כאמור לעיל, יהוו ההסכם 

הודעת הזכייה אשר נשלחה/נמסרה ע"י ההתאחדות לזוכה ו ווהנספחים המפורטים ב נספח א' -
 והמחייבים בין ההתאחדות לבין הזוכה. את המסמכים הממצים

 
מציע שיזכה בהצעה ולא יחתום על החוזה בתוך המועד שהוקצב לכך, הדבר שקול להפרתו. 
במקרה כזה תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את זכייתו של המציע, ולחלט את הערבות שצורפה 

רוע מזכותה של על ידי המציע להצעתו, כולה או חלקה, כל זאת, מבלי שיהיה בכך כדי לג
 ההתאחדות להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שיגרם לה כתוצאה מההפרה.

 
 

בכל מקרה לא יהיה מציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר להשתתפותו 
 בהליכים אלה.

 
 פרק ב': מהות הזיכיון

 
  הגדרות

 
 כמפורט להלן: במסמך זה יהיו להגדרות הבאות המשמעות המפורטת בצידן,

 
 "משחקי כדורגל"
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)לא כולל משחק פליי אוף העליה  המאורגנים על ידי ההתאחדות א' )צפון ודרום(ליגות כל משחקי 
 . ומשחקי חצאי גמר וגמר גביע המדינה לנשים לליגה הלאומית(

 
 
 

 "קטעים נבחרים"
 

השאר, שערים שהובקעו, חלקים או קטעים אודיו ויזואליים ממשחק כדורגל, המשלבים, בין 
 מהלכים ואירועים בעלי עניין.

 
 "אמצעי שידור"

 

 ., טכנולוגיית סלולר(WIFIובאמצעות  )שידור לצג המחשב אינטרנטלווין , , כבליםיטרסטריאל
 

 "שידור ישיר"
 

ובאופן רציף עד סיום למגרש , החל מעליית השחקנים שידור חי בהיקף מלא של כל המשחק
, במועד ה ועד דקה לאחר סיום המשחקיהמחצית השניתחילת פני בסמוך להמחצית הראשונה, 

 התרחשותו, בחלון השידור שנקבע ע"י ההתאחדות.
 

 ישיר"לא "שידור 
 

 שידור דחוי, שידור מוקלט ושידור חדשותי, כהגדרתם להלן:
 

 "דחוי"שידור 
 

שעות ממועד  24ללא עריכה, בפרק הזמן שבין מועד סיום המשחק ועד שידור משחק, בהיקף מלא, 
 סיומו.

 
 "מוקלט"שידור 

 
שעות ממועד סיומו של המשחק  24שידור משחק, בהיקף מלא, ללא עריכה, אשר יחל לא לפני חלוף 

 ימים מתום המשחק. 14ועד 
 

 "חדשותי"שידור 
 

כנית טלוויזיה המשלבת שניות, במסגרת תו 60בהיקף של עד  שידור של קטעים נבחרים ממשחק,
 "פינת ספורט".

 
 "ציבורי"שידור 

 
שידור ישיר, דחוי או מוקלט של משחקי הכדורגל על גבי מסכי טלוויזיה במקומות ציבוריים )כגון 

 פאבים, פארקים וכדומה( בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
 

 "ערוץ ארצי"
 

ערוץ טלוויזיה המשודר לפי כל חוק לציבור בישראל, הניתן לקליטה מן האוויר בשידור קרקעי או 
או ערוץ טלוויזיה  יה )כהגדרתם להלן(,יבתשלום וערוץ בתשלום לפי צפבשידור לווייני, למעט ערוץ 

 שיונות לשידורים,.יהמשודר במקבץ השידורים הבסיסי בשידוריו של אחד או יותר מבעלי הר
 

 "ערוץ בתשלום"
 
מקודד בו ניתן לצפות, תמורת תשלום, בכל החומרים המשודרים בערוץ ללא צורך  הטלוויזי ערוץ

 (.Pay  T.Vבהגדרת תוכנית מסוימת )
 

 "יהילפי צפ "תשלום
 

שידור ישיר של משחק מסוים או של סידרת משחקים המשודר/ים לצופה תמורת תשלום מוגדר 
 (.Pay Per View)עבור משחק מסוים או תמורת תשלום למנוי עונתי 

 
 

 "מגזיןכנית ת"



 

 

 

11 

 
שהתקיימו בליגות החובבים משחקי הכדורגל כל את  תוכנית חדשות כדורגל שבועית המסקרת

מאותם  נבחריםכוללת קטעים שידור התוכנית והשלפני בכל מחזור משחקים בימים ובשעות 
 משחקים, בהיקפים שונים.

 
 

 "מקבץ שידורים בסיסי"
 

חבילת ערוצים שאותה, לפחות, חייב לרכוש המנוי לשם קבלת שידורי טלוויזיה רב ערוצית מבעל 
 רישיון לשידורים.

 
 "חלונות שידור"

 
ע"פ  אשר יקבעו ע"י ההתאחדותנשוא הזיכיון, כדורגל י המשחקכ"א משעות שידור של או /ימים ו

 שיקול דעתה הבלעדי.
 

 "בלעדיות"
 

יון בהתאם לאמור הזכות הבלעדית לשדר, בתקופת הזיכיון את משחקי הכדורגל נשוא הזיכ
ע"י ההתאחדות, הכל בכפוף לתקנוני ההתאחדות ולהחלטות  והשידור שנקבע בהזמנה זו, בחלונות

 .ידה על ההתאחדות המתחייבות מניהול תקין וסדיר של המשחקים המאורגנים
 

הבלעדיות מתייחסת לזכות לשדר את המשחק נשוא הזיכיון בלבד ולא ליום ו/או לשעת השידור, 
 אלא אם הוסכם במפורש אחרת ובכתב על ידי ההתאחדות.

 
 "שילוט וירטואלי"

 
אות נישא על גבי סיגנל הטלוויזיה המאפשר הצגת שילוט במקומות שונים במגרש רק על מסך 

 הטלוויזיה, ללא קשר פיזי למגרש עצמו.
 

 "פרסום על גבי מסך"
 

 , לרבות שילוט וירטואלי, במהלך שידור משחק.הפרסום על גבי מסך הטלוויזי
 
 הזיכיון

 
ידי ההתאחדות הינו לשידור משחקי כדורגל כהגדרתם לעיל, הנערכים בישראל הזיכיון המוצע על 

 והמאורגנים על ידי ההתאחדות, הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהזמנה זו.
 

מבלי לפגוע בזכותה של ההתאחדות לשנות את האמור להלן, ומבלי לפגוע במשא ומתן ובהסכם 
 ידיעת המשתתפים.שיחתם עם הזוכה בזיכיון, מובא בזאת מידע כללי ל

 
 תקופת הזיכיון

 
להתאחדות לכדורגל תהיה האופציה  .2020/21, 2019/20 :עונות המשחקים שתיהזיכיון הינו ל

. במידה (2022/23-ו 2021/22ת )ות משחקים נוספועונשתי כיון ביהבלעדית להאריך את תקופת הז
גבוהה  2021/23 -ו 2021/22ותחליט ההתאחדות לממש את האופציה כאמור תהא התמורה לעונות 

 .2020/2021עונת מהתמורה ל 10%-ב
 
 

 הגדרת הזיכיון
 

החובה )בהתאמה( לצלם, להקליט, לערוך, ו/או הזיכיון המוצע על ידי ההתאחדות עניינו הזכות 
ולשדר לציבור, אך ורק באמצעי השידור כהגדרתם לעיל, על חשבון הזוכה ובאחריותו, את משחקי 

כמפורט להלן, הכל בכפוף להסכם הזיכיון, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות הכדורגל 
 ההתאחדות, החלטות מוסדותיה, תקנוניה וכן בכפוף לתקנוני פיפ"א ואופ"א בדבר זכויות שידור.
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מובהר בזאת, בפרק "עיקרי חובות הזוכה" שלהלן,  11 -ו 10מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 
. יודגש בליגה א' קבוצותה תשתנה כמות נשוא הזיכיון, או איזה מהן,ת המשחקים ובעוניתכן שכי 

ההתאחדות לשנות כי בכל עת, החל ממועד פרסום הליך זה ועד לתום מועד תקופת הזיכיון, רשאית 
ו/או שיטת הניקוד ו/או סדרי העליות  ו/או את שיטת המשחקים ה א'בליגאת מספר הקבוצות 

כל זאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  ,כל עונה מעונות המשחקים נשוא הזיכיוןדות בליגות לגבי יוהיר
 .ומבלי שלזוכה תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד ההתאחדות וכהומבלי צורך להיוועץ בז

 
 הזיכיון מוגבל אך ורק לזכויות המפורטות בזיכיון המוצע בהזמנה זו.

 
 י לעשות שימוש כלשהו בזכויות אשר אינן כלולות במפורש בזיכיון.הזוכה אינו ולא יהיה רשא

 
או איזה מהן, הוקנו על  שלא נכללו בזיכיון  בהתייחס לאמור, מובא לידיעת המציעים כי הזכויות 

 ידי ההתאחדות לזכיינים אחרים ו/או מוחזקות בידי ההתאחדות.
 

נשוא  וחובותימאו חלקי כל חלק מזכויותיו ו/זוכה אינו ולא יהיה רשאי להמחות באופן מלא ו/או 
ם ניתנה אהזיכיון ובכלל זה העברת חומרים מצולמים לצדדים שלישיים, לכל מטרה שהיא, אלא 

, לרבות לעניין סטנדרט השידור לכך הסכמת ההתאחדות בכתב ומראש ובתנאים שייקבעו על ידה
 של ההתאחדות וללא צורך בהנמקה.והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  ואיכותו כאמור בהזמנה זו

 
שיחולו, במבנה הליגות ו/או בלוח ככל ובכפוף לשינויים,  בהתאם למפורט להלן והמוצע הינ הזיכיון

שיקול דעתה ועפ"י , לפי החלטות ההתאחדות, בהתאם לסמכויותיה כמפורט לעיל המשחקים
 הבלעדי:

 
 

החובה וכן הזכות הבלעדית )בהתאמה( לשדר, 
בשידור דחוי ובשידור מוקלט  ישירבשידור 

בטלוויזיה בערוץ ארצי ו/או בערוץ בתשלום ו/או 
 , הכלוכן בשידור ציבוריה, יבתשלום לפי צפי

, את כל אחד ממשחקי ו/או בחו"לבישראל 
הכדורגל, בהתאם ללוח המשחקים ולחלונות 
השידור שייקבעו על ידי ההתאחדות עפ"י שיקול 

וכן הפקת תכנית מגזין המסכמת  דעתה הבלעדי
כמו כן לבעל  מידי שבוע את משחקי ליגה א'

הזיכיון תהיה זכות בלעדית לשדר את המפורט  
)כולל באמצעות או את חלקו באינטרנט \לעיל ו

או בטלפונים סלולאריים \ו (WIFIטכנולוגיית  
לבעל הזיכיון  בנוסף .באמצעות טכנולוגיית סלולר

לשדר קטעים נבחרים  תהיה זכות לא בלעדית
 ידי על שייקבעו השידור חלונות במסגרת

   .ההתאחדות

 

 
 ותאופן הגשת ההצע

 
שולם )התמורה ת .במקום המיועד לכך בנספח א', יש להציע מחיר בשקלים חדשים

מדד המחירים לצרכן כאשר הפרשי לבמועדי התשלום הקבועים בהזמנה זו ובצמוד 
"( לבין המדד המדד הבסיסיבמועד הגשת ההצעה )"ההצמדה יחושבו בין המדד הידוע 

לצורך מדד כאשר בכל מקרה לא יפחת ה ,הידוע במועד ביצועו של כל תשלום ותשלום
 .(מדד הבסיסיחישוב תשלום התמורה מה

 
וא הזיכיון בסכום שלא יפחת עונות המשחקים נש שתימעל המציע לנקוב לגבי כל אחת 

סכום )"לעונת משחקים  לים חדשים( שקאלף חמישים ש"ח ) 50,000מסך של 
 ."(המינימום

 
ובלבד שלא עונות המשחקים  משתיהמציע רשאי להציע סכומים שונים לגבי כל אחת 

 פחתו, בכל עונה, מסכום המינימום.י
 

1. 

 .2 ההצעה הכספית הינה לרכישת הזיכיון למשך תקופת הזיכיון בלבד.
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לעונה כשלהי נשוא הזיכיון )ולא  עונות המשחקים שתילכל ביחס ההצעה הכספית תוגש 
 (.בלבד

 

 
ההתאחדות תהא זכאית לרכוש מהזוכה, בכל עת במהלך תקופת הזיכיון, זמן שידור של 

השניות שמיד  30השניות שלפני מועד שריקת הפתיחה למשחק,  30דקות בכל משחק ) 2עד 
 30 -תחילת המחצית השניה והשניות שמיד לפני מועד  30לאחר סיום המחצית הראשונה, 

השניות שמיד לאחר סיום המשחק( וזאת לצורך שידור תשדירי חסות של נותני חסות 
 להתאחדות.

3. 

על מציע לצרף להצעתו נספח לצורך מידע בלבד ומבלי שהדבר יחייב את ההתאחדות, 
ם יניות במועדי השידור המצוהמפרט את התעריף הנדרש על ידו עבור שידור תשדירי חס

 .'הנספח  -לעיל ובענין זה ינהגו הצדדים בהתאם  לאמור בהסכם 

 

 
צרף להצעתו נספח למציע לצורך מידע בלבד ומבלי שהדבר יחייב את ההתאחדות, על 

המפרט את העלויות הכרוכות בצילום, הפקה ושידור של משחקי כדורגל נשוא הזיכיון, 
 המקצועיות והטכניות.עיקרי הדרישות  -בהתאם למפורט בנספח ב' 

4. 

 
נספח א', יצורף נספח המפרט את התחייבויות המציע לגבי מתכונת השידורים  -להצעה 

 .לפרק "הגשת הצעות" 6בסעיף  המוצעת על ידו כמפורט
5. 

 
 דרישות וחובות מינימום

 
 בערוץ ארצי , בישראל,שידור ישירב ערוצי הזכיין,ערוץ/ב, בטלוויזיהבקיימת חובה לשדר 

נשוא  אחד מלא כדורגלמשחק  לפחותה יו/או בערוץ בתשלום ו/או בערוץ תשלום לפי צפי
 גביע המדינה לנשים.גמר ואת משחקי חצאי הגמר ו בכל מחזור משחקים הזיכיון

1. 

 
הזוכה מתחייב להעביר, ללא תמורה, להתאחדות ו/או לזכייני שידור מטעמה וע"פ  

בקלטת  , ( ובין בשידור לא ישירהוראתה, את סיגנאל השידור הרלוונטי )בין בשידור ישיר 
BETA  לצורך  , ע"פ שיקול דעתה של ההתאחדות,אמצעי הקלטה אלקטרוניים אחריםבאו

קטעים נבחרים ו/או שידור חדשותי ע"י ההתאחדות ו/או שידור דחוי ו/או מוקלט ו/או 
ו/או  CLEAN FEED)) זכיינים מטעמה( כשהוא נקי, ללא פרסומות, לוגו ערוץ, וכיוצא באלה

כפי שהוא משודר על ידי זכיין אחר מטעמה של ההתאחדות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי 
 .של ההתאחדות

 

2. 

הזוכה מתחייב להעמיד לרשות ההתאחדות עפ"י דרישתה ו/או לרשות זכייני השידור של 
או אמצעי \ו, CLEAN FEED) ) נקייה BETAהתאחדות, ע"פ הוראתה, ללא תמורה, קלטת 

 לעיל. 2כאמור בסעיף  , ע"פ שיקול דעתה של ההתאחדות,הקלטה אלקטרוניים אחרים
 

3. 
 
 
 

אמצעי קידוד והצפנה של שידוריו על מנת למנוע  דרך אפשרית,, בכל הזוכה מתחייב להפעיל
 שידורים פיראטיים על ידי גורמים בלתי מורשים.

 
הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שקיימת תופעה של שימוש פיראטי ו/או בלתי לגאלי בשידורי 

והוא מאשר כי לא תהיינה לו כלפי  ו/או סלולאר טלוויזיה ו/או בשידורי אינטרנט
 ות טענות ו/או תביעות כלשהן בקשר לכך.ההתאחד

4. 

 
בכל עת במהלך תקופת הזיכיון, רשאית ההתאחדות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להודיע 
לזוכה מהו המועד האחרון למתן הודעה להתאחדות על זהות המשחקים אותם בכוונתו 

 לשדר על פי חובת השידור וזכות הבחירה הנתונה לו מכח זיכיון זה.
 

י דות רשאית לשנות את מועדי ומשך זמן ההודעה, בין השאר, בהתייחס לסבבההתאח
 .בליגה א'המשחקים ולמחזורי המשחקים 

 
למניעת כל ספק, מובהר ומודגש כי קביעת המועדים לקיום כל אחד ממשחקי הכדורגל )יום 
 ושעה( נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של התאחדות ואין בהודעת זוכה, כאמור, כדי לגרוע

י מסמך ההזמנה ו/או "מזכויות ההתאחדות ו/או כדי להקנות לזוכה זכות שלא ניתנה לו עפ
 ההסכם.

5. 
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מבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה להתאחדות בתקנוניה ובמסמכי ההזמנה, מובהר כי בכל 
ו/או בשני המחזורים האחרונים של של הפלייאוף  האחרוניםהמחזורים שלושת מ אחד

של כל אחת מעונות המשחקים בתקופת טרם פתיחת משחקי הפלייאוף, עונת המשחקים 
ורים האחרונים של בשלושת המחז -)ובעונת משחקים בה לא מתקיים פלייאוף  הזיכיון

של  לשנות את יום השידור ו/או את שעת השידוררשאית ההתאחדות , עונת המשחקים(
ים במקביל, באותו היום קיים משחקים מסויימלו/או והמשחק המרכזי משחקי הכדורגל 

, והכל ע"פ שיקול דעתה ובאותה השעה, ולהורות לזכייני השידור על שידורים במקביל
 הבלעדי של ההתאחדות.

 
 בליגה א'.הזוכה מתחייב להפיק ולשדר תכנית מגזין מידי שבוע בו מתקיימים משחקים 

חרים ותכלול קטעים נבבליגה א' התכנית תסקר את משחקי הכדורגל שהתקיימו 
מהמשחקים ששודרו בשידור ישיר ותשודר באולפן מיוחד בהשתתפות מנחה ופרשן שהינם 

 הולחשיפתתכנית תיוחד אך ורק למשחקי ליגה א' אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה. ה
 .החיובית

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 חובות הזוכה ומגמות ההתאחדות -פרק ג': מידע למציע 

 
חובותיו של הזוכה ומגמות ההתאחדות שיכללו, בין היתר, בהסכם להלן, כמידע למציעים, עיקרי 

 .חתם עם הזוכה שיבחרישי
 

 עיקרי חובות הזוכה
 

מבלי  תאם לזיכיון, וזאת באיכות מעולה,לצלם, להקליט, לערוך ולשדר את המשחקים, בה
ובנספחי  נספח ב'לגרוע מהאמור מתחייב הזוכה כי השידורים יבוצעו בהתאם לקבוע ב

 , כלהלן:המשנה שלו
 

 עיקרי הדרישות המקצועיות והטכניות. - נספח ב'
 מערכת גרפיקה וסטטיסטיקה. -נספח טכני  - 1נספח ב' 

 
לדאוג כי צוותי הטלוויזיה וההפקה מטעמו יפעלו וינהגו במגרשי מתחייב הזוכה  ,כןכמו 

כן ו 'גבנספח הכדורגל המצולמים בהתאם לכללי ההתנהגות המחייבים והמפורטים 
נספח א' למסמכי ההזמנה )טופס להגשת ל 6בהתאם למסמך ההתחייבות המצוין בסעיף 

  הצעה(.

1. 

 
זכויותיו לפי הזיכיון, לרבות בביצוע הצילומים והשידורים, יפעל  מימושבובביצוע חובותיו 

 וימלא אחר הוראות כל דין. והתחייבויותיו ליישומו הזוכה בהתאם להוראות הזיכיון
  

2. 

, בהיקף שלא יפחת מהקבוע בזיכיון, לזיכיון, בהתאם והמגזין הזוכה ישדר את המשחקים
ויפעל במסגרת שידוריו לשם הענקת קידום וחשיפה מרבית למשחקי הכדורגל, לקבוצות 

 המשחקות ולשחקנים.
 

במסגרת שידוריו יעודד הזוכה הגעת צופים לאצטדיוני הכדורגל ויפעל לשיפור תדמית 
 ת הצדדים החיוביים והספורטיביים הקשורים בה.הליגה והבלט

 

3. 

של שהינה הבעלים  ,מבלי לגרוע מהאמור בהזמנה זו, יהיה הזוכה חייב להעביר להתאחדות
, ליגה א'תורה לרבות לקבוצות שההתאחדות ו/או למי  ,זכויות שידור משחקי הכדורגל

של שידור המשחק או אמצעי הקלטה אלקטרוניים אחרים \ו  Betaלאחר כל משחק: קלטת 
 של המשחק כשהיא נקייה )ללא פרסומות, שדר, פרשן וכדומה(, קלטת  Betaוכן קלטת 

VHS/DVD  של כל המשחק, וזאת ללא תמורה. התאחדות ו/או הקבוצות יהיו רשאיות
עפ"י שיקול לעשות שימוש בחומרים אלה לצורכיהן המקצועיים ו/או המסחריים, הכל 

 .דעתה הבלעדי של ההתאחדות
 

4. 

כמו כן, יאפשר הזוכה להתאחדות, על פי דרישתה, נגישות לחומרים מצולמים בכל 
 המצלמות בכל משחק, וזאת ללא תמורה.

 

 
הזכיין מתחייב, כי בכפוף לכל הוראות הדין מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה לעיל, 

ולהוראות כל רשות מוסמכת עפ"י דין, יכנה בכל שידורי משחקי הכדורגל ו/או 
5.1 5. 
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בשידורים הנוגעים אליהם )כגון קדימונים וכיו"ב(, בפתיח המשודר בתחילתו 
של כל מישדר )אות פתיחה( וכן במעברונים במהלך המישדר המקשרים בין 

 ליגה א'חילתו ובסופו, הן בדיבור והן בכתוב )כולל לוגו(, את חלקיו השונים, בת
כן את אצטדיוני הכדורגל בהם מתקיימים משחקי הכדורגל ואת ו ם המלאבשמ

הקבוצות המשחקות, בשמות המתאימים הכוללים את שמות המאמצים 
 המסחריים שלהם או כל שם אחר, כפי שתודיע לו ההתאחדות.

 

  
ההתאחדות תהיה רשאית להורות, והזכיין מתחייב לבצע זאת ללא כל 

משחקי הכדורגל ישודר טקס עליית השחקנים לכר במהלך שידור תמורה, כי 
הדשא החל מיציאת השחקנים "מהמנהרה" באופן רציף כולל טקס לחיצת 
הידיים בין השחקנים וכן כי יוצגו על גבי המסך )טלוויזיה ו/או צג מחשב ו/או 

נתונים ופרטי מידע שונים ל מדיה אחרת( לרבות בצמוד לשעון זמן המשחק, כ
, נתונים סטטיסטיים, רשימת משחקי המחזור הבא, ותהקבוצ יכגון הרכב

 .נספח ב' -בהתאם למצוין במפרט הטכני  תוצאות המחזור וכו'
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובא בזאת לידיעת הזכיין והזכיין 
 להלן:מתחייב, כ

5.2 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 

 

   .על הזכיין לשדר בתחילת כל משחק את טקס עליית השחקנים למגרש

 -, במעבר להילוך חוזר את שם הליגה replayעל הזכיין לשדר בכל אפקט 
 והלוגו של הליגה ככל וקיים. בשמה המסחרי

  

 

, טרם התגבש ונחתם הזמנה זופרסום כי במועד  ,מובא לידיעת המשתתפים
 לליגה א'גוף מסחרי אשר ייתן חסות  הסכם ההתקשרות בין ההתאחדות לבין

בין ההתאחדות לבין הסכם שייחתם קיימת אפשרות סבירה לפיה במסגרת כי ו
, בתחום וההתאחדות התחייבויות כלפי תקבל על עצמההגוף המסחרי 

לכן,  .יישום הזיכיון ע"י הזוכה בהליך זהאשר ביצוען הינו באמצעות השיווק, 
ובכלל  ,ובנספחיו במסמך זההזוכה, בנוסף להתחייבויות המפורטות יהיה על 

וכפי שתורה לו  פעולות נוספות במסגרת שידוריו נשוא הזיכיוןלבצע  זה
בתחום זה  הגוף המסחריבאופן שהתחייבויות ההתאחדות כלפי  ההתאחדות,

תנאי וללא והוא מסכים לכך מראש ומתחייב לבצען, ללא  יקוימו באופן מלא
 סייג.

  

 

מתחייב כי כל האמור בסעיף זה לעיל יבוצע על ידו בהתאם הזוכה מאשר ו
, כחלק מיישום הזיכיון לאמור לעיל, באופן סביר, באיכות ובמקצועיות גבוהים

וע"פ הנחיות ההתאחדות  וללא דרישות כספיות ו/או אחרות כלשהן בגין כך,
 ושיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות כל דין.

  

 

מובהר בזאת כי ההתאחדות תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות ו/או להחליף את 
ובכלל זה את נותן החסות הראשי ואת שם הליגה שמות נותני החסות לליגה 

כמפורט בסעיף  וכן את ההנחיות עצמן בדבר אופי והיקף החשיפהוהלוגו שלה 
, והזכיין מתחייב לבצע זאת ללא תמורה וע"פ הנחיות ההתאחדות. לעיל 5.3

מבלי לגרוע מהאמור, ההתאחדות תהיה רשאית לקבוע את "אריזת/פורמט 
או  הליגה בכל אמצעי השידור, כחלק ממיתוגו, על פי שיקול דעתה השידור"

ורים במתכונת והזכיין מתחייב לשתף פעולה ולבצע את השידכל שם אחר 
ו/או על פי  ובאופן שייקבעו על ידי ההתאחדות וזאת ללא כל תמורה נוספת

 .פורמט דיגיטלי אחיד שיימסר לזוכה על ידי ההתאחדות

5.4  

 

                    , או כל חלק ידוע לזוכה כי אי קיום ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה לעיל
ההתאחדות כלפי צדדים שלישיים  עלולה לגרום להפרת התחייבויות מהן,

 וכי על הזוכה יהיה לשאת בכל הנזקים שיגרמו להתאחדות כתוצאה מכך.

5.5  

 

הזוכה יאפשר לנציג מטעם ההתאחדות לבדוק את הצבת המצלמות במגרש  
שעתיים לפחות לפני תחילת המשחק על מנת לוודא בין היתר את כיסוי 

והוא מתחייב למלא אחר הוראות נציג  הטלביזיוני של השילוט במגרש
 ההתאחדות, בענין זה, באופן שיבטיח כיסוי טלביזיוני כאמור.

5.6  

 



 

 

 

16 

מובהר ומודגש כי הזכויות למשחקי גביע המדינה בכדורגל, לרבות המשחקים 
בהן נוטלות חלק קבוצות המשובצות לליגה א', נמכרו על ידי ההתאחדות 

נפרד ואינן מהוות חלק מהזכויות זיכיון ת ומנהלת הליגות המקצועניות במסגר
כמו כן, ככל ויהיו מפעלים עתידיים בהשתתפות קבוצות ליגה  במסגרת מכרז זה.

 א' מובהר כי הם אינם נכללים בזיכיון.
 
 

5.7  

 

מובהר ומודגש כי כל ההוצאות, מכל מין ו/או סוג כלשהו, הכרוכות בביצוע השידורים 
, לרבות הקמת העריכה, והשידור יהיו על חשבון הזוכהלרבות הצילומים, ההקלטות, 

 .עמדות שידור במגרשים מהם מתקיים השידור

6. 

 
הזוכה לשלב במהלך שידור משחקי בכפוף לקבלת אישור ההתאחדות, מראש ובכתב, יוכל 

הכדורגל פרסום על גבי מסך הטלוויזיה ובלבד שלא יהיה בכך כדי להסתיר באופן כלשהו 
ובכפוף להוראות הדין ולכללי פיפ"א  המוצב במגרשאת מהלכי המשחק ואת השילוט 

 ואופ"א בעניין.

7. 

 
משחקי הכדורגל ובקשר אליהם  במהלך שידור ו/או להפעיל שלבליהא רשאי  לא זוכהה

, אלא אם ניתנה לכך הסכמת ההתאחדות כלשהם הימוריםלצרכי פעילות אינטראקטיבית 
פעילות להסרת ספק מובהר כי הזכויות לביצוע  מראש ובכתב ובכפוף לתנאים שיסוכמו.

  ולה בלבד.אינטראקטיבית לצרכי הימורים נתונה באופן בלעדי להתאחדות 

8. 

 

)ניתן לעיין בתקנון  ההתאחדות ולתקנוניה חלטותכפוף להפן יישומו ע"י הזכיין ואוהזיכיון 
 (www.football.org.ilבאתר ההתאחדות לכדורגל ההתאחדות 

9. 

 
חלק מהם, במובהר, כי ייתכנו מעת לעת שינויים בלוחות המשחקים ובמועדי המשחקים, או 

תנאי מזג האוויר ו/או החלטת משטרת ישראל על סגירת מגרש  מסיבות שונות, לרבות עקב
לצורך ניהול וכן כאשר השינוי נדרש  ,כרוןימשחקי גביע המדינה ו/או מועדי חגים וימי ז ו/או

ו/או מתחייב מהוראות תקנוני ההתאחדות ו/או  של משחקי הכדורגל ו/או ספורטיבי תקין
לעדי של ההתאחדות, מבלי שהדבר יהווה מהחלטות מוסדותיה הכל על פי שיקול דעתה הב

 , ומבלי שהדבר יחשב כהפרה של ההסכם או של תנאי הזמנה זו.בסיס לטענה כלשהי כנגדה

10. 

 
, בשיטת המשחקים )משחקי פלייאוף, משחקי כי ייתכנו שינויים במבנה הליגות ,מובהר

במהלך עונת  במספר מחזורי הליגה ובמספר המשחקים ,בלוחות המשחקיםמבחן וכדומה(, 
ובמועדי קיומם של מחזורי המשחקים,  , בסדרי העליות והירידותבשיטת הניקוד משחקים,

מבלי לגרוע מכלליות האמור ההתאחדות  .נשוא הזיכיוןעונות המשחקים כל אחת מב
וכן לבטל ו/או  גות החובביםשומרת על זכותה להגדיל או לצמצם את מספר הקבוצות בלי

מבלי שהדבר יהווה בסיס לטענה כלשהי כנגד לשנות את שיטת הניקוד הקיימת כל זאת 
ומבלי שהדבר ייחשב  )גם אם יחייב הדבר קיום ושידור משחקים במקביל( ההתאחדות

 כהפרה של ההסכם או של תנאי הזמנה זו.

11. 

 
ערוצים המופעל/ים על ידו /ע"י הזוכה בערוץמימוש הזיכיון, כאמור בהזמנה זו, ייעשה 

 רישיון עפ"י דין.ואשר להם 
 

12. 

 
הזוכה יאפשר לקבוצה המבקשת לשדר באמצעות האינטרנט באתר הרשמי של הקבוצה, 

וחק על ידה ובלבד שמשחק זה שידור דחוי ו/או מוקלט ו/אן קטעים נבחרים ממשחק שש
 לא שודר על ידי הזוכה בעצמו.

13. 

 
כאמור בפרק "דרישות וחובות מינימום", וכתוצאה מכך לא קוימו הזוכה אשר לא יפעל 

השידורים כמתחייב מהאמור בפרק זה, תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את הזיכיון 
 ולהחזיר אליה את זכויות השידור נשוא  הזיכיון.

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע באופן כלשהו מהתמורה המגיעה להתאחדות מהזוכה על פי 

 .או מזכותה לקבל פיצוי עבור הפרת הסכם הזיכיון \ו וןהסכם הזיכי

14. 

 
 מגמות ההתאחדות
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מגמת ההתאחדות היא להבטיח חשיפה מקסימאלית של משחקי הכדורגל המאורגנים על ידה, 
 .ליגה א'  קבוצותכל ולהבטיח שידור משחקים של 

 
ובטיב כמצוין במסמך  מגמת ההתאחדות היא לשמור ולהבטיח רמה גבוהה של שידורים, באיכות

זה, בכל הפורמאטים ואמצעי השידור הנזכרים, ולהבטיח גישה מקצועית ורצינית לספורט, 
לספורטאים, לקבוצות ולגורמים המקיימים את הכדורגל בישראל. ההתאחדות מבקשת להבטיח 

לם יחס של כבוד לאוהדי הספורט בישראל ולצופים במשחקי הכדורגל, ולדאוג לשילוב מתאים והו
 לאינטרסים של הגופים המאמצים, התומכים, נותני החסות וכו', מבלי לפגוע באוהדים ובצופים.

 
הזכיין יפעל בתאום עם הקבוצות לאפשר במסגרת שיתוף הפעולה לקידום הליגות החובבניות , 

ויפעל )כולל קבצי וידאו , משחקים וכו'( להן להעלות לאתר האינטרנט שלו פעילויות שונות שלהן 
 להקים פלטפורמה המאפשרת זאת.

 
 התמורה ומועדי התשלום

 
עונות המשחקים נשוא הזיכיון,  משתיהתמורה אשר לתשלומה התחייב הזוכה בזיכיון, בכל אחת 

 -ובהסכם  בהזמנה זו למדד המחירים לצרכן כאמורי הצמדה הפרשבכפוף ל להתאחדות, םשולת
 :במועדים כדלקמןבסכומים ו ,'הנספח 

 
ימי  5מורת הזיכיון ע"י הזכיין להתאחדות בתוך ת)סכום המינימום ( ישולם ₪  50,000סך של 

עסקים ממועד מתן הודעת הזכייה על ידי ההתאחדות ובכל מקרה לא לאחר מועד חתימת 
המוקדם מביניהם, כאשר מועד פירעון ההמחאה הינו מועד מסירתה, להתאחדות,  -ההסכם 

וכן  15.12.2019תשולם בשני חלקים שווים ביום  2019/20לעונת  כאמור לעיל. יתרת התמורה
 .15.3.2020ביום 

 
תשלומים שווים  3-יתרת התמורה עבור יתר עונות המשחקים תשולם ע"י הזוכה להתאחדות ב

של השנה הקלנדרית הרלבנטית לדוגמא  15.3וכן  15.12 15.10)כפוף להפרשי הצמדה( )במועדים, ,
 (. 15.3.2021, 15.12.2020, 15.10.2020תשולם התמורה ב 2020/2021לעונת 

 
 

 -ו 2021/22במידה ותחליט ההתאחדות לממש את האופציה כאמור תהא התמורה לעונות  
 בשינויים המחויבים. וסעיפי התמורה יחולו  2020/21 מהתמורה לעונת 10%-גבוהה ב 2022/23

 
הפרשי הצמדה, ככל שיהיו, והזכיין ישלם תיערך התחשבנות לגבי כל עונת משחקים בתום 

 .תחילת עונת המשחקים הבאהלהתאחדות את סכום הפרשי ההצמדה לא יאוחר מ
 

 .התשלום להתאחדות לא יהיה מותנה בביצוע השידור בפועל ע"י הזוכה ,בכל מקרה
 
מובהר ומודגש בזאת כי הפקדת ההמחאות, כולן בידי ההתאחדות, במועדים הנ"ל ופירעון 
 ההמחאה הראשונה במועד מסירתה, הינם תנאי מוקדם והכרחי לכניסת ההסכם והזיכיון לתוקף

 .ו/או להמשך תוקפם
 

 שיקולי ההתאחדות
 

או את ההצעה עם \ו ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר
ו/או , ואינה מתחייבת להיכנס למשא ומתן שהיא, או כל הצעה הניקוד הגבוהה ביותר 

או \ו עם כל המציעים, או עם המציעים של ההצעה הכספית הגבוהה ביותרהתמחרות 
 .המציעים עם ההצעה עם הניקוד הגבוהה ביותר

 
ההתאחדות רשאית לאשר התקשרות, לדחותה, להתנותה בתנאים, לבקש לערוך פניות 
נוספות לא לבחור בהצעה כלשהי ולחלופין לבחור במספר הצעות תוך פיצול ההתקשרות בין 
מציעים שונים, לבחור רק בחלק מהצעה כלשהי, לרבות הצעתנו, ולקבל כל החלטה אחרת, 

 יהא עליה לנמק החלטותיה. הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא ש
 

1. 

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההצעות  שיוגשו  תדורגנה לפי אמות המידה כדלקמן:
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משקל  רכיבי משנה מרכיב
 הרכיב

ניקוד 
 מקסימלי

ניקוד 
 בפועל

סה"כ 
 ניקוד

 
 איכות

(20%) 

 
 התרשמות מנסיון המציע ויכולותיו בשידורי אולפן בתחום הספורט

 

 
30% 
 

 
6 

 

  _
מתוך 

20  
 

 התרשמות מנסיון המציע ויכולותיו בהפקת שידורי כדורגל
 

 
70% 

 
14 

 

 כספי
(80%) 

 

 הצעה כספית שהוגשה, 

 
80% 

 
80 
 

  _
מתוך 

80 
 

 ניקוד סופי כולל
 

 

 
על המציע חלה חובה לעדכן את ההתאחדות, בכל שינוי אשר יחול, במידה ויחול, בכל מידע 

 נכלל בהצעתו.ה
2. 

 
שיובאו להלן כדי להגביל את שיקול דעתה או בשיקולים \המפורטים לעיל  ואין בשיקולים 

 אשר תהיה רשאית , לפי שיקול דעתה הבלעדי לקחת בחשבון  של ההתאחדות בצורה כלשהי
3. 

 
ההצעה, איכות ההצעה, חוסנו הכלכלי של המציע, זהותו, יכולתו סכום בין היתר, גובה 

)מעבר לנדרש בתנאי  וו על ידעכשרו של המציע, בטוחות שיוצהארגונית והכלכלית, 
ת ההפקה, הצילום והשידור העומדות לרשותו, היקף חשיפת ו, ניסיונו, יכול(ההזמנה

 השידורים, היענותו של המציע לדרישות ההתאחדות.
 

 

 הבהרות והדגשות נוספות
 

עפ"י שיקול דעתה גם לאחר קבלת ההחלטה בדבר הענקת הזיכיון, רשאית ההתאחדות 
 הבלעדי, לנהל משא ומתן נוסף עם הזוכה על מנת לשפר את ההצעה, בטרם חתימת ההסכם.

 
ההתאחדות שומרת את הזכות לפצל את כי מובהר ומודגש כתנאי יסודי ועיקרי בהליך זה, 

הכל  ,הזיכיון בין מספר מציעים ו/או לא לפצלו, גם אם יש )או אין( בפיצול יתרונות כספיים
 י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.לפ

1. 

 
 )עד למועד ההכרזה על הזוכה ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל, בכל שלב

לגבי כל משחקי הכדורגל ו/או לגבי חלק  , כולו או חלקו,את ההליך (וחתימת הסכם עימו
מהם ו/או לא להעניק זיכיון כלל, מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 חלט.והמו

2. 

 
מובהר כי עמידה של מציע בתנאי הסף, לרבות מתן הצעה כספית גבוהה מסכום המינימום 
 הקבוע במסמך ההזמנה, אין בה כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות כאמור בסעיף זה לעיל.

 

 
כמו כן, שומרת לעצמה ההתאחדות את הזכות לדון ולהחליט בהצעות של מציעים בקשר 

של מבנה ו/או אפשרויות השידור של משחקי הכדורגל, הן במהלך  לשינוי ו/או הרחבה
 משחקי הכדורגל, הן לפני פתיחתם והן לאחר סיומם.

3. 

 
, לא להעניק זיכיון, לא לחתום על הסכם או חלקו אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההליך

יעה או לא לבצעו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה למשתתפים ו/או למציעים בהליך זה כל תב
  ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, למעט החזרת הערבות הבנקאית.

4. 

 
בעלות המלאה בחומר המצולם הינה של ההתאחדות בלבד וניצולו המסחרי יהיה עפ"י 

 שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות.
5. 

 
ההתאחדות על אף האמור בהזמנה זו לעניין צילום, הקלטה והפקה של משחקי הכדורגל, 

 כל צלם, להקליט ולהפיק אתל, בכל עת במהלך תקופת הזיכיון, שומרת לעצמה את הזכות
 על ידה ו/או משחקי הכדורגל, או חלקם, בכל אחת מעונות המשחקים נשוא הזיכיון,

באמצעות גורם מקצועי מטעמה ולהעמידם לרשות הזוכה, באמצעים המקובלים, לצורך 
מנה זו. במקרה כזה הזוכה לא יהיה רשאי לצלם, מימוש הזיכיון על ידו בהתאם לתנאי הז

 להקליט ולערוך את המשחקים נשוא הזיכיון, אלא לשדרם בלבד.

6. 
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מימשה ההתאחדות את זכותה, כאמור לעיל, ישלם הזוכה להתאחדות, בנוסף לסכום 

ידורים, כפי שיקבעו ע"י ההתאחדות, התמורה נשוא ההצעה הזוכה, את עלויות הפקת הש
 ובמועדים שתקבע ההתאחדות.בסכומים 

 

 
הזכות האמורה לעיל נתונה להתאחדות בכל עת במהלך תקופת הזיכיון. ההתאחדות תהיה 
רשאית לממש זכות זו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בכלל זה )אך לא רק( במקרה בו לא עמד 
הזוכה בדרישות המקצועיות הקבועות במסמך זה ובהסכם ההתקשרות וזאת בנוסף לכל 

 אחר לו זכאית ההתאחדות עפ"י דין ו/או הסכם ההתקשרות עם הזוכה. סעד

 

 
אין באמור בהזמנה זו כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות למכור בעתיד זכויות שידור של 

 משחקי כדורגל לשם מימושן באמצעות טכנולוגיות מתפתחות ואמצעים חדשים.
 

ההתאחדות ו/או ע"י צדדים שלישיים כמו כן, שימוש באמצעים טכנולוגים חדשים על ידי 
מטעמה של ההתאחדות, לקליטה ו/או לשידור משחקי כדורגל, לא יהווה, בשום נסיבות 

 שהן, הפרה של הזיכיון נשוא הזמנה זו.

7. 

 
מבלי לגרוע מהאמור בהזמנה זו, יודגש כי מימוש הזיכיון יעשה על ידי הזוכה אך ורק 

ובתנאים הקבועים בה והזוכה לא יהיה רשאי בכל באמצעי השידור, כאמור בהזמנה זו 
נסיבות שהן לעשות שימוש בזכויות שידור ו/או בטכנולוגיות שידור ו/או באמצעי שידור 

 אחרים ו/או נוספים קיימים ו/או עתידיים.

 

 
ההתאחדות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לשדר באתר האינטרנט שלה, 

חקי הכדורגל נשוא הזיכיון אשר לא ישודר ע"י הזכיין בשידור בשידור ישיר, כל משחק ממש
ישיר וזאת בכל מחזור משחקים בכל אחת מעונות המשחקים נשוא הזיכיון וזאת ללא 

לא , אולם מובהר כי שידור המשחקים באתר ההתאחדות תשלום תמורה כלשהי לזכיין
 ה במקביל לשידור ישיר של משחק/ים בערוץ הזכיין.יהי

8. 

 
אות סעיף זה, כמו שאר ההוראות הכלליות לנוהל קבלת ההצעות, הינן מהותיות הור

ויסודיות, והמציע יהיה מנוע בעתיד מלהעלות כל טענה מכל מין וסוג כלשהו, לגבי ההליך, 
 תה של ההתאחדות לנהל את ההליך ודרך בחירת הזוכה.וסמכ

9. 

 
 

תנאי ההסכם שייחתם עם להסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או 
 .יפו-הזוכה תהא של ביהמ"ש המוסמך בתל אביב

 

10. 

 פרק ד': נספחים
 

 
 נספח א' - .טופס להגשת הצעה

 נספח ב' -  .עיקרי הדרישות המקצועיות והטכניות
 1נספח ב'  - .מערכת גרפיקה וסטטיסטיקה -נספח טכני 

 .נוהל צוותי טלוויזיה באצטדיונים
 .ערבות בנקאית

- 
- 

 'גנספח 
 נספח ד'

 'הנספח  - .ונספחיו נוסח הסכם ההתקשרות
 
 
 
 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל
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 נספח א'
 טופס להגשת הצעה

יחד ב -)במקרה של יותר ממציע אחד ___ __________________________ ,אנו הח"מאני/
 מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:ולחוד( 

 

קראנו והבנו את מסמכי ההזמנה ותנאיה, את ההסכם ותנאיו ואנו מסכימים לתוכנם, 
 לתנאיהם ולנוהל מכירת הזיכיון.

1. 

 

י תנאי "אנו ממלאים אחר כל התנאים המוקדמים להשתתפות, רצ"ב המסמכים עפ
 המציע ויכולותיו בשידורי אולפן בתחום הספורט   ןניסיווכן המסמכים הנוגעים ל ההזמנה

 .ויכולותיו בהפקת שידורי כדורגל

2. 

 

 .3 ₪. 50,000הננו מצרפים ערבות בנקאית כנדרש במסמכי ההזמנה, על סך 
 

לפרק "אופן הגשת  3אנו מצרפים נספח המפרט את תעריף זמן השידור, כנדרש בסעיף 
 ההצעות" במסמכי ההזמנה. 

4. 

 

לפרק "אופן  4אנו מצרפים נספח עלויות והוצאות לצילום, הפקה ושידור, כנדרש בסעיף 
 הגשת ההצעות" במסמכי ההזמנה.

5. 

 

 מתכונת שידורי הכדורגל וקידומםאנו מצרפים נספח המפרט את התחייבויותינו לגבי 
 .לפרק "אופן הגשת ההצעות" במסמכי ההזמנה 5כנדרש בסעיף 

6. 

 

 רצ"ב הקבלה המקורית בדבר רכישת מסמכי ההזמנה.
 

7. 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי ההתאחדות אינה מחויבת לקבל את ההצעה הכספית 
, או כל הצעה שהיא, וכי ביותראו את ההצעה עם הניקוד הגבוהה \ו הגבוהה ביותר

ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או התמחרות ביניהם, בנוהל שתבחר 
 לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לתנאי ההזמנה.

8. 

 

 הננו מציעים בזאת לרכוש את הזיכיון תמורת הסכומים המפורטים להלן:
 

 

 ש"ח. סך של __________________  -2019/20עבור עונת המשחקים 
 

 .סך של __________________ ש"ח - 2020/21עבור עונת המשחקים 
 

9. 

ידוע לנו כי להתאחדות לכדורגל תהיה האופציה הבלעדית להאריך את תקופת הזיכיון 
(. במידה ותחליט ההתאחדות לממש 2022/2023-ו 2021/22בשתי עונות משחקים נוספות )

מהתמורה  10%-גבוהה ב 2022/23 -ו 2021/22את האופציה כאמור תהא התמורה לעונות 
 .2020/2021לעונת 

10. 

יש למלא את הסכום המוצע במקום המיועד לכך לעיל ובאופן הקבוע בפרק "אופן הגשת 
 ההצעות" לעניין סכום המינימום.

 

 (.ולא לעונה אחת בלבדנשוא הזיכיון ) עונות המשחקים שתילכל ההצעה הכספית תוגש 

 

 
 חתימת המציע _________________

 

 שם וכתובת מלאים _________________
 

 טלפון _________________
 

 תאריך _________________
 

מאשר כי החותמים הנ"ל מוסמכים לחתום מ.ר. __________,  אני הח"מ, עו"ד ___________,
 .המציע ולחייב אותו בהצעה זו בשם

______________ 
 עורך דין

 תאריך: ___________ 
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 'בנספח 
 

 עיקרי הדרישות המקצועיות והטכניות
 

 משחקי הכדורגל יצולמו וישודרו בהתאם לדרישות המקצועיות והטכניות המפורטות להלן.
 

   hd- 16:9  או sdכל השידורים יעשו בפורמט שידור 
 

 :פרוט אמצעים טכניים
 

 :Broadcast - ניידת שידור
 

 א. מצלמות 3 ניידת
 ב.  VTR 1ריפליים  דיגיטליים+ 

 .ג ערוצים 2 מכשיר אפקטים דיגיטאלי
 .ד  מכשיר כותרות + מערכת סטטיסטיקה

 .ה .KEY -להחדרה ב  TIME REALשעון 
 .ו מערכת שדר + פרשן

 .ז TB  +IFB 3מערכת 

 .ח DAT  CD + מכשיר 
 .ט  מיקרופונים אלחוטיים לפי צורך ורגילים

 .י OFFAIRמערכת לקליטת 
 .יא לסטנד אפיים תאורה ניידת

 .יב ימיליהפקסמכשיר 
 .יג . אצבעת מצלמ 1

 .יד גנרטור
 

 פרוט כח אדם:
 

 א. צלמים 3
 ב. ריפליי VTR/מפעילי  2

 ג. מפעיל כותרות
 ד. קולמפקח 

 ה. קולעוזר 
 ו. צלם וקול עוזר 1

 ז. מפקח טכני
 .ח נתב

 ט בקרת תמונה
 .י מנהל במה

 .יא במאי
 .יב שדר + פרשן
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 (1נספח ב' )       

 
 המערכת גרפיקה וסטטיסטיק -נספח טכני 

 
 

 ומערכת מידע לשדרים הכותרות, סטטיסטיק
 

 דרישות מינימום .א

 (CGמערכת כותרות )
 

ילווה בגרפיקה וכותרות אשר יופקו מניידת השידור. הזוכה רשאי לעצב את  האריזה השידור 
הגרפית כראות עיניו תוך שהוא מביא בחשבון את ערכי הספורט בכלל והכדורגל בפרט.  
הגרפיקה צריכה להיות מודרנית וחדשנית תוך שימוש באנימציות וסאונד אפקטס לכל המופעים 

 הגרפים.
 

ושם הליגה. לוגו זה יועבר למפיק )ככל וקיים( יא בחשבון שילוב של לוגו האריזה הגרפית תב
 מטעם הזוכה ע"י ההתאחדות. 

 
 יש למקם את לוגו הליגה במקומות הבאים: 

 
 סופר פתיחה גדול 

 סופר פתיחה קטן 

 הצגת מערכים 

 הצגת הרכבים 

 טבלת הליגה 

 טבלת משחקי הליגה 

 סופר תוצאה גדול 

  לוגו ליגה בלבד(סופר שעון + תוצאה קטן( 

 אפקט ריפליי 

 

 אופן כיסוי השידור מרגע עליית שחקנים עד לשריקת פתיחה: .ב
 

גרש ויציב לפחות מצלמה הזכיין יעביר את יציאת השחקנים מהמנהרה כדקה לפני יציאתם למ
 .אחת רגילה

 
 תצורף בהמשך סכימה של אופן כיסוי לחיצת הידיים.

 
 שתאפשר כיסוי מלא של השילוט על המגרש.הצבת המצלמות במגרש תעשה בזווית 

 
 נספח זה ישודרג בהתאם להצעה הזוכה.
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 נספח ג'     
 

 נוהל לצוותי טלוויזיה באצטדיונים        
 
 

 :ראיונות       
 

ראיונות עם שחקנים, מאמנים ובעלי תפקידים יתבצעו במקום שייועד לכך על ידי  .1
 המרואיינים ובתיאום עם מנהל האיצטדיון/מנהל האירוע.הקבוצה עליה נמנים 

וצוות  ככל שהראיון יתקיים במקום סגור, תותר הכניסה אליו רק למנהל במה, כתב .2
 טכני )צלם + מקליט + תאורן במידת הצורך(.

ראיונות תוך כדי המשחק בתחומי המגרש אסורים בהחלט )גם אם שחקן הוחלף או  .3
 הורחק(.

 רש )כר הדשא( אינה מותרת בשום מקרה.הכניסה לתחומי המג .4
 
 

 כללי:      
 

מטר מהצד החיצוני של ספסלי הקבוצה  5 -שדרי קווים ימוקמו במרחק שלא יפחת מ  .5
 )לא בין הספסלים(.

בעלי תפקידים הנמצאים בזירה המקיפה את כר הדשא ילבשו אפודות זיהוי שיסופקו  .6
 הגוף המשדר.על ידי מנהל האיצטדיון/מנהל האירוע או על ידי 

 הכניסה לחדרי ההלבשה של הקבוצות ושל השופטים, אסורה. .7

שעות לפני מועד  24הגוף המשדר יעביר למנהל האצטדיון/מנהל האירוע, לפחות  .8
את תרשים פרישת המצלמות במשחק, את רשימת בעלי התפקידים מטעמו  המשחק,

 ופרטי הרכבים השייכים להפקת השידור.

האיצטדיון מעבר לצוותים הנדרשים להפקה ולשידור כניסת צוותי צילום לשטח  .9
לעיל, טעונה אישור מראש של ההתאחדות  8המשחק ואשר אושרו כאמור בסעיף 

 ובתיאום עם מנהל האצטדיון/מנהל האירוע.

הצוותים ובעלי תפקידים מטעמו של הגוף המשדר יפעלו באופן שלא יפגע במהלכו  .10
הוראות מנהל האיצטדיון/מנהל הסדיר של האירוע, לרבות המשחק וישמעו ל

 קיף מטעם ההתאחדות.שהאירוע/מ

מנהל הבמה הוא זה שישמש כנציג הגוף המשדר אל מול מנהל האיצטדיון/מנהל האירוע  .11
 ואל מול נציגי הקבוצות ושופט המשחק.

המפיק הוא זה שאחראי כלפי מנהל האיצטדיון/מנהל האירוע על כל בעלי התפקידים  .12
 המשמשים בהפקת המשדר.

צוות השידור וההפקה יקיים באופן מלא את כללי נוהל ארגון משחקי הכדורגל כפי  .13
 .שנקבע על ידי ההתאחדות )ניתן לקבל נוהל זה במשרדי אגף ליגות מקצועניות(
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 תאריך__________       ערבות הזמנה -דנספח 

 
                             לכבוד 

 בישראלההתאחדות לכדורגל 
 3591, אצטדיון רמת גן. ת.ד. 299מרח' אבא הלל 

 52134רמת גן 
 

 א.ג.נ,
 

 הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________

"(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  .1
"( בצירוף הפרשי הצמדה סכום הקרן" -שקלים חדשים( )להלן אלף חמישיםש"ח ) 50,000עד לסכום של 

זכויות  לרכישתהזמנה ל"(  שתדרשו מאת המבקש בקשר עם הצעת המבקש סכום הערבות)להלן: "
 2/19 הזמנהמס'  –'ובמשחקי חצאי גמר וגמר גביע המדינה לנשיםאשידור של משחקי כדורגל בליגה 

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן:

 )א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה,      .2
 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3מפעם לפעם בכתב וזאת תוך       

 -הכול כאמור בדרישתכם -)ב( אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין
או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה שהיא, מבלי שתחול וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/

עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה 
כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. לא נהיה רשאים להימנע 

, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא
 לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך  .3
הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש 

 או כל חלק הימנה, הכל לפי העניין.הערבות 

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות בדרישה  .4
 מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .5

 טת ובלתי תלויה.ערבותנו זו הינה מוחל .6

תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה להישלח  .7
 לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

        
 בנק  ____________                   
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 'הנספח 
 

 הסכם

 

 ___________גן ביום: -אשר נערך ונחתם ברמת

 
 

 ב י ן: ההתאחדות לכדורגל בישראל

  58-000171-7ע"ר מס' 

  באמצעות מורשיי החתימה

  ________ ו___________

  גן-, רמת299מרחוב אבא הלל 

  ("ההתאחדות" :)להלן

 מצד אחד

 

 
 ובין: ______________________

  באמצעות מורשיי החתימה

_____________________  

_____________________  

  ("הזכיין")להלן: 

 מצד שני

 
 

המאגדת  1988 -וההתאחדות הינה התאחדות לפי הוראות חוק הספורט התשמ"ח
בתוכה אגודות ספורט העוסקות בענף הכדורגל והינה חברה בהתאחדות הכדורגל 

 הבינלאומית )פיפ"א( והאיגוד האירופאי לכדורגל הפועל תחת פיפ"א )אופ"א(,

 הואיל :

 
כהגדרתם בהסכם זה  כדורגלהוההתאחדות מצהירה כי היא המארגנת של משחקי 

נהל את משחקי הכדורגל המו כגוף המארגןוהיא הגוף היחיד המוכר ע"י פיפ"א 
 בישראל,

 והואיל:

 
וההתאחדות מצהירה כלפי הזכיין, כי הינה מייצגת באופן בלעדי את כל קבוצות 

בכל הנוגע להקניית זכויות לשידורי  בליגה א' הכדורגלהכדורגל המשתתפות במשחקי 
 ,המאורגנים ע"י ההתאחדותשל משחקי כדורגל  ואינטרנט הטלוויזי

 והואיל:

 
 , שידורים טלוויזיהוההתאחדות קיימה הליך פומבי למכירת זיכיון לשידורי 

( ובטלפונים סלולאריים באמצעות WIFIבאינטרנט )כולל באמצעות טכנולוגיית  
צאי גמר וגמר גביע חבליגת א' ומשחקי   של משחקי כדורגל  , טכנולוגיית סלולר

ל ידה והצעת הזכיין הוכרזה כהצעה הזוכה לגבי הזיכיון המאורגנים ע המדינה לנשים
 נשוא הסכם זה,

 והואיל:

 
והיכולת המתאימים למימוש  , האמצעיםוהזכיין מצהיר כי ברשותו הידע, הניסיון

 הזיכיון נשוא הסכם זה,
 והואיל:

 
והזכיין מעוניין לרכוש מההתאחדות וההתאחדות מעוניינת למכור לזכיין את זכויות 

להלן לתקופה ובתנאים כאמור בהסכם בהסכם זה השידור נשוא הזיכיון כהגדרתו 
 זה ובנספחיו,

 והואיל:
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 :הצדדים כלהלןאי לכך הוסכם הותנה והוצהר בין 

 
 כללי

 
 .1 1.1 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 
הכותרות המופיעות בהסכם זה הינן למען נוחות הצדדים בלבד והן לא תשמשנה 

 לצרכי פרשנות הסכם זה.
1.2  

 
  1.3 :בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות המפורטות להלן

 
מאורגנים משחקי ליגה וגביע, אשר תקופה בה 

 מועד התחלתה וסיומה ייקבעו ע"י ההתאחדות.
   1.3.1 "עונת משחקים"

 
לא כולל  )צפון ודרום( א'ליגות כל משחקי 

 משחקי פליי אוף העליה לליגה הלאומית, וכן
 ומשחקי חצאי גמר וגמר גביע המדינה לנשים.

משחקי "
 "משחקים/הכדורגל

1.3.2   

 
 בטלוויזיה ובאינטרנט לשדרו לצלם הזכות

משחקי כדורגל המאורגנים ע"י ההתאחדות, 
ני ההתאחדות, בכפוף להוראות כל דין, תקנו

ולתנאי  , תנאי הזיכיוןלתנאי מסמך ההזמנה
 הסכם זה ונספחיו.

   1.3.3 "זכויות שידור"

 
חלקים או קטעים אודיו ויזואליים ממשחק 

ים שהובקעו, כדורגל, המשלבים, בין השאר, שער
 מהלכים ואירועים בעלי עניין.

   1.3.4 "קטעים נבחרים"

 
, החל שידור חי בהיקף מלא של כל המשחק

מעליית השחקנים למגרש ובאופן רציף עד סיום 
המחצית הראשונה, בסמוך לפני תחילת המחצית 

, במועד השניה ועד דקה לאחר סיום המשחק
בחלון השידור שנקבע ע"י  התרחשותו,

 ההתאחדות.

   1.3.5 "שידור ישיר"

 
שידור דחוי, שידור מוקלט ושידור חדשותי, 

 כהגדרתם להלן:
לא שידור "

 "ישיר
1.3.6   

 
שידור משחק, בהיקף מלא, ללא עריכה, בפרק 

שעות  24הזמן שבין מועד סיום המשחק ועד 
 ממועד סיומו.

   1.3.7 "דחוישידור "

 
עריכה, אשר יחל שידור משחק, בהיקף מלא, ללא 

שעות ממועד סיומו של המשחק  24לא לפני חלוף 
 יום מתום המשחק. 14ועד 

   1.3.8 "מוקלטשידור "

 
שידור של קטעים נבחרים ממשחק, בהיקף של עד 

שניות, במסגרת תוכנית טלוויזיה המשלבת  60
 "פינת ספורט".

   1.3.9 "חדשותישידור "

 
משחקי הכדורגל שידור ישיר, דחוי או מוקלט של 

על גבי מסכי טלוויזיה במקומות ציבוריים )כגון 
 פאבים, פארקים וכדומה( בהתאם ובכפוף

 להוראות כל דין.
 
  

   1.3.10 "שידור ציבורי"
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ערוץ טלוויזיה המשודר לפי כל חוק לציבור 
בישראל, הניתן לקליטה מן האוויר בשידור קרקעי 

בתשלום וערוץ או בשידור לווייני, למעט ערוץ 
או ערוץ  בתשלום לפי צפיה )כהגדרתם להלן(,

טלוויזיה המשודר במקבץ השידורים הבסיסי 
בשידוריו של אחד או יותר מבעלי הרשיונות 

 מבתי האב בישראל 80% -כ לשידורים, ומסופק ל

   1.3.11 "ארציערוץ "

 
מקודד בו ניתן לצפות, תמורת  הטלוויזי ערוץ

תשלום, בכל החומרים המשודרים בערוץ ללא 
 (.Pay T.Vצורך בהגדרת תוכנית מסוימת )

   1.3.12 "ערוץ בתשלום"

 
שידור ישיר של משחק מסוים או סידרת משחקים 

לצופה תמורת תשלום מוגדר עבור  ים/המשודר
נוי עונתי ממשחק מסוים או תמורת תשלום ל

(Pay Per View). 

לפי  תשלום"
 "צפיה

1.3.13   

 
בתקופת הזיכיון את משחקי  ,הזכות הבלעדית לשדר

כדורגל נשוא הזיכיון בהתאם לאמור בהסכם זה, 
ע"י ההתאחדות, הכל  והשידור שנקבע חלונותב

בכפוף לתקנוני ההתאחדות ולהחלטות ההתאחדות 
המתחייבות מניהול תקין וסדיר של המשחקים 

 .ידה על המאורגנים

   1.3.14 "בלעדיות"

 
 ים/הבלעדיות מתייחסת לזכות לשדר את המשחק

ליום ו/או לשעת השידור,  ולאנשוא הזיכיון בלבד 
על ידי ובכתב אלא אם הוסכם במפורש אחרת 

 ההתאחדות.

    

 
אות נישא על גבי סיגנל הטלוויזיה המאפשר הצגת 
שילוט במקומות שונים במגרש רק על מסך 

 קשר פיזי למגרש עצמו. הטלוויזיה, ללא

"שילוט 
 וירטואלי"

1.3.15   

 
, לרבות שילוט הפרסום על גבי מסך הטלוויזי

 וירטואלי, במהלך שידור משחק.
פרסום על גבי "

 "מסך
1.3.16   

 
ימים ו/או שעות שידור של כל אחד ממשחקי 

, אשר יקבעו ע"י נשוא הזיכיון הכדורגל
 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. ההתאחדות

חלונות "
 "השידור

1.3.17   

 
, לווין אינטרנט )שידור לצג , כבליםיטרסטריאל

 .(, טכנולוגיית סלולרWIFIהמחשב ובאמצעות 
   1.3.18 "אמצעי שידור"

 
אמצעי השידור אינם כוללים את הזכות לשידור 

 .IPTVבאמצעות טכנולוגיית 
    

 
מסמכי הליך ההזמנה להציע הצעות לרכישת 

 .של משחקי כדורגלידור ת שיווזכ
 
 
 
 

מסמך "
 "ההזמנה

 
 

1.3.19   

כל את  תוכנית חדשות כדורגל שבועית המסקרת
בכל שהתקיימו בליגות החובבים משחקי הכדורגל 

 "תכנית מגזין"
 

1.3.20   
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שידור שלפני מחזור משחקים בימים ובשעות 
מאותם  נבחריםכוללת קטעים התוכנית וה

 משחקים, בהיקפים שונים.
 
 
 

 

 
 

לעיל, תהא המשמעות המפורטת בצידן  1.3למונחים אשר אינם נזכרים בס"ק 
 במסמך ההזמנה.

1.4  

 
כל הוראה במסמך ההזמנה אשר אינה כלולה בהסכם זה ואינה עומדת בסתירה 

 חלק בלתי נפרד מההסכם.ותהווה , תיחשב לנאמר בו
  

 
בקשר למתן  הסכם זה ונספחיו כוללים את כל ההסכמים וההבנות בין הצדדים

 .הזיכיון וכל שינוי בו ייעשה אך ורק בכתב ובחתימת שני הצדדים
1.5  

 
 הצהרות הזכיין

 
 .2 הזכיין מצהיר כי:

 
והיכולת המתאימים למימוש הזיכיון נשוא , האמצעים ברשותו הידע, הניסיון

 בטיב ובאיכות הנדרשים עפ"י מסמכי ההזמנה והסכם זה. הסכם זה
2.1  

 
שיונות ו/או האישורים הדרושים עפ"י תנאי יההיתרים ו/או הרבידיו כל 

 למימוש הזיכיון עפ"י הסכם זה. ,ו/או עפ"י הדיןו/או ההסכם  ההזמנה
2.2  

 
לא קיימת מניעה עפ"י דין ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או למימוש 

 הזיכיון על ידו עפ"י תנאי ההזמנה.
2.3  

 
 הזיכיון

 
ההתאחדות מעניקה בזאת לזכיין, בכפוף לקיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה 
והזכיין רוכש בזאת מן ההתאחדות, אך ורק את זכויות השידור המפורטות 

 להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם עצמו. בנספח א'

3.1 3. 

 
 אופן בחירת בדבר הנספח כולל, בנוסף לתיאור הזיכיון, פרטים נוספים

המשחק/ים לשידור, תקופת הזיכיון וכן תנאים מיוחדים, הוראות וחובות בקשר 
 ליישומו של הזיכיון נשוא ההסכם.

  

 
הזיכיון ע"י ההתאחדות ורכישתו ע"י הזכיין, כאמור לעיל, הינן בהתאם הענקת 

ובכפוף לכל דין, החלטות ההתאחדות ותקנוניה ותקנוני פיפ"א ואופ"א, כפי שכל 
"( וכל זאת על חשבון הזכיין בלבד ובאחריותו הזיכיוןעת לעת )"אלה יהיו מ

 הבלעדית.

  

 
אינו ולא יהיה רשאי לעשות שימוש  הזכייןמובהר ומודגש בזאת במפורש, כי 

 כלשהו בזכויות אשר אינן כלולות במפורש בזיכיון.
  

 
או  שלא כלולות בזיכיון בהתייחס לאמור, מצהיר הזכיין כי ידוע לו שהזכויות 

איזה מהן, הוקנו על ידי ההתאחדות לזכיינים אחרים ו/או מוחזקות בידי 
 ההתאחדות.

  

 

כמו כן, הזכיין אינו ולא יהיה רשאי להמחות באופן מלא ו/או חלקי כל חלק 
נשוא הזיכיון ו/או הסכם זה. כמו כן, הזכיין לא יהיה  וחובותימאו מזכויותיו ו/

ם אים שלישיים, לכל מטרה שהיא אלא רשאי להעביר חומרים מצולמים לצדד
תב ומראש ובתנאים שייקבעו על ידה, לרבות ניתנה לכך הסכמת ההתאחדות בכ

והכל עפ"י שיקול דעתה לענין סטנדרט השידור ואיכותו כאמור בהסכם זה 
 הבלעדי של ההתאחדות וללא צורך בהנמקה.

  



 

 

 

29 

 

בכל אחת מעונות המשחקים  עפ"י דרישתו, ההתאחדות תמציא לידי הזכיין,
נשוא הזיכיון, את לוח המשחקים המתוכנן של המשחקים נשוא הזיכיון לאחר 

 קביעתו.

3.2  

 
בכל עת במהלך תקופת הזיכיון, רשאית ההתאחדות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, 

להתאחדות על זהות  שעל הזכיין להודיעלהודיע לזכיין מהו המועד האחרון 
המשחקים אותם בכוונתו לשדר על פי חובת השידור וזכות הבחירה הנתונה לו 

 מכח זיכיון זה.
 

ההתאחדות רשאית לשנות את מועדי ומשך זמן ההודעה, בין השאר, בהתייחס 
 .בליגה א'לסבבי המשחקים ולמחזורי המשחקים 

3.3  

 

למניעת כל ספק, מובהר ומודגש כי מספר משחקי הכדורגל אשר יתקיימו 
קביעת המועדים לקיום כל אחד מהמשחקים )יום ווישודרו בכל מחזור משחקים 

 לשיקול דעתה הבלעדי של התאחדות ואין בהודעת הזכיין, כאמור יםושעה( נתונ
ות שלא ניתנה , כדי לגרוע מזכויות ההתאחדות ו/או כדי להקנות לזכיין זכלעיל

 י מסמך ההזמנה ו/או הסכם זה."לו עפ

3.4  

 

מובהר ומודגש כי הזכויות למשחקי גביע המדינה בכדורגל, לרבות המשחקים 
וכן משחקי פליי אוף העליה לליגה  בהן נוטלות חלק קבוצות המשובצות לליגה א'

, נמכרו על ידי ההתאחדות ומנהלת הליגות המקצועניות במסגרת הלאומית
כמו כן, ככל ויהיו  זה. זיכיוןנפרד ואינן מהוות חלק מהזכויות במסגרת  כיוןזי

מפעלים עתידיים בהשתתפות קבוצות ליגה א' מובהר כי הם אינם נכללים 
 בזיכיון.

 

3.5 

 

, כי ייתכנו מעת לעת שינויים בלוחות המשחקים ובמועדי וידוע לזכיין מובהר
תנאי מזג האוויר ו/או חלק מהם, מסיבות שונות, לרבות עקב בהמשחקים, או 

משחקי גביע המדינה ו/או מועדי  החלטת משטרת ישראל על סגירת מגרש ו/או
של  ו/או ספורטיבי לצורך ניהול תקיןוכן כאשר השינוי נדרש  ,חגים וימי זיכרון
ו/או מתחייב מהוראות תקנוני ההתאחדות ו/או מהחלטות  משחקי הכדורגל

מוסדותיה הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות, מבלי שהדבר יהווה 
, ומבלי שהדבר יחשב כהפרה של ההסכם או של תנאי בסיס לטענה כלשהי כנגדה

 הזמנה זו.

3.6  

 

כי במסגרת הזכיין מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, מובא לידיעת 
במועדי שידור המשחקים נשוא הליך זה וכן האילוצים האמורים יחולו שינויים 

במועד שידור המשחק המרכזי, בחלק ממחזורי הליגה בכל עונה מעונות הזיכיון, 
לרבות הקדמתם או דחייתם ו/או שינוי בזהות המשחק/ים הנבחר/ים על ידי 

 הזוכה בהליך זה.

3.7  

 

, בשיטת המשחקים )משחקי כי ייתכנו שינויים במבנה הליגות ,מובהרעוד 
, במספר מחזורי הליגה בלוחות המשחקיםפלייאוף, משחקי מבחן וכדומה(, 

ובמספר המשחקים במהלך עונת משחקים, בשיטת הניקוד, בסדרי העליות 
עונות המשחקים כל אחת מבובמועדי קיומם של מחזורי המשחקים,  והירידות

חדות שומרת על זכותה מבלי לגרוע מכלליות האמור ההתא נשוא הזיכיון.
וכן לבטל ו/או לשנות את שיטת  בליגה א'להגדיל או לצמצם את מספר הקבוצות 

מבלי שהדבר יהווה בסיס לטענה כלשהי כנגד הניקוד הקיימת כל זאת 
ומבלי שהדבר  )גם אם יחייב הדבר קיום ושידור משחקים במקביל( ההתאחדות

 ייחשב כהפרה של ההסכם או של תנאי הזמנה זו.

3.8  

 
מבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה להתאחדות בתקנוניה ובמסמכי ההזמנה, 

של  לשנות את יום השידור ו/או את שעת השידור רשאית ההתאחדות מובהר כי
קיים משחקים מסויימים במקביל, לוהמשחק המרכזי או של /משחקי הכדורגל ו

רים במקביל, והכל באותו היום ובאותה השעה, ולהורות לזכייני השידור על שידו
 ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות.

3.9  
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בכל האמור לעיל, לא יהיה משום הפרה של התחייבויות ההתאחדות לפי הסכם 
זה, בין שהשינויים נגרמו בשל סיבה חיצונית ובין מסיבות הקשורות בהתאחדות 

 .או בקבוצות או מכל סיבה אחרת

3.10  

 
 

כי הבעלות המלאה בחומר המצולם הינה של ההתאחדות לבדה  ,מוצהר בזאת
לזכויות המפורטות במפורש בהסכם לתקופת הזיכיון ו הזיכיון מוגבל אך ורקוכי 

לרבות, מבלי לגרוע  -זה ובנספחיו, וכל דבר אשר אינו מצויין במפורש בהסכם זה 
 מכלליות האמור לעיל, הזכות לעשות שימוש אחר כלשהו בחומר המצולם

במסגרת הזיכיון, אינו מוקנה במסגרת הזיכיון וניצולו, לרבות המסחרי, יהיה 
בשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ההתאחדות. בנוסף, הזכיין לא רשאי להסב 

, אלא לאחרים כל חלק של הסכם זה או להעניק זכות כלשהי בזיכיון לגורם אחר
יקבעו על ידה עם ניתנה לכך הסכמת ההתאחדות בכתב ומראש ובתנאים שי

 והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות וללא צורך בהנמקה.

3.11  

 
ולהחלטות הזיכיון כפוף, במשך כל תקופת ההסכם, להוראות הדין, להוראות 

ההתאחדות ותקנוניה ותקנוני פיפ"א ואופ"א, כפי שכל אלה יהיו מעת מוסדות 
 לעת.

3.12  

 
 מימוש ויישום הזיכיון

 
מתחייב לשדר בשידור ישיר בטלוויזיה בערוץ ארצי ו/או בערוץ בתשלום הזכיין 

נשוא ממשחקי הכדורגל  משחק אחד לפחותיה, בישראל, יו/או בתשלום לפי צפ
ואת משחקי חצאי הגמר וגמר  בכל מחזור משחקים בכל עונה מעונות ,הזיכיון

 .גביע המדינה לנשים
 

4.1 4. 

וזאת  כי מימוש הזיכיון יבוצע בסטנדרטים גבוהים של שידור ,הזכיין מתחייב
מבלי לגרוע מהאמור מתחייב הזוכה כי השידורים יבוצעו באיכות מעולה. 

 , כלהלן:1ובנספח ב בהתאם לקבוע בנספח ב' 
 

 עיקרי הדרישות המקצועיות והטכניות. - נספח ב'
 מערכת גרפיקה וסטטיסטיקה. -נספח טכני  - - 1נספח ב' 

 
 

המפורטת במתכונת באופן ועל ידו עוד מתחייב הזכיין כי השידורים יבוצעו 
 להסכם זה. א'בנספח 

4.2  

 
הזכיין כי מימוש ויישום הזיכיון ייעשה על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב 

  בהתאם למפורט בהסכם זה ובנספחיו. ועל חשבונו ידו
 

4.3  

בהתאם לזיכיון, בהיקף שלא יפחת , והמגזין שדר את המשחקיםהזכיין י
מהקבוע בזיכיון, ויפעל במסגרת שידוריו לשם הענקת קידום וחשיפה מרבית 

 למשחקי הכדורגל, לקבוצות המשחקות ולשחקנים.
 

4.4  

 
מטעמו, המצלמים ו/או וההפקה כמו כן, מתחייב הזכיין כי צוותי הטלוויזיה 

ינהגו בהתאם ובכפוף יפעלו ו, המשדרים ממגרשי הכדורגל לצורך מימוש הזיכיון
 להסכם זה. 'גבנספח לכללים המפורטים 

4.5  

 
שידור ישיר ורצוף, למעט במקרה של אירוע  שידור משחקי הכדורגל יהיה

 חדשותי חריג, ולא יעבור עריכה, אלא ככל שיידרש מסיבות טכניות בלבד.
4.6  

 
ן הינה מתן הזכיימוצהר ומודגש בזאת, כי מטרה משותפת של ההתאחדות ושל 

 שלישיר  להבטיח שידורכן ו כדורגלהמשחקי של  רבית לשידורחשיפה מ
, תוך מתן דגש על טיפוח ערכי הספורט, משחקים ביתיים של מירב הקבוצות

במסגרת שיתוף  .ההגינות והגברת המודעות לענף הכדורגל בקרב חובבי הספורט
תאום עם הקבוצות לאפשר הפעולה לקידום הליגות החובבניות , הזכיין יפעל ב

4.7  
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להן להעלות לאתר האינטרנט שלו פעילויות שונות שלהן )כולל קבצי וידאו , 
 משחקים וכו'( ויפעל להקים פלטפורמה המאפשרת זאת.
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והזכיין הגדירו כמטרה משותפת יצירת חשיפה מרבית  התאחדות
כדורגל תוך קידום של ערכי סבלנות, ספורטיביות, הלשידור של משחקי 

מתן דגש על  ותוךמאבק בגזענות ובאלימות וקידום הכדורגל הישראלי 
טיפוח ערכי הספורט, ההגינות והגברת המודעות לענף הכדורגל בקרב 

 חובבי הספורט.
 

4.8.1 4.8  

 הציבור ושל שלהם משותף אינטרס אלו בערכים רואים הצדדים
 .הישראלי והכדורגל

 

4.8.2   

כל מי שמטעמו )לרבות,  ובאמצעות, הזיכיון ימומש על ידי הזכיין לפיכך
בין היתר, שדרנים, פרשנים, מגישים, מראיינים, שדרי קווים, אורחים 
בשידור וכיו"ב( באופן המבטיח יחס של כבוד לכדורגל הישראלי, לאוהדי 
הספורט בישראל )ולאוהדי הכדורגל בפרט(, לצופים במגרשי הכדורגל, 

דות לכדורגל לשחקנים, למאמנים, לבעלי התפקידים במנהלת ובהתאח
 וכיו"ב. 

 

4.8.3   

מייחסות חשיבות לביקורת ציבורית בונה ואפקטיבית,  ההתאחדות
לרבות ביחס לכדורגל הישראלי והעוסקים בו, והן מקבלות בברכה כל 
ביקורת כאמור ובלבד שמדובר בביקורת ו/או הבעת דעה מקצועית, 

 עניינית ומבוססת המתבצעת באופן תרבותי, מכבד ומכובד. 
 

4.8.4   

, התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם האמור לעיל ולהלן האמור נוכח
ובין היתר העברת מסרים ברוח של אלימות ו/או התלהמות ו/או שפה 
נמוכה, וולגרית וגסה ו/או תוך קיום שיח אלים ו/או מתלהם ביחס 

 ואוהדילכדורגל הישראלי ו/או מי מהקשורים אליו )לרבות צופי 
הכדורגל( ו/או הצגת מידע שקרי ו/או מידע המהווה לשון הרע ביחס 
לכדורגל הישראלי )ו/או מי מהקשורים בו( ו/או כל עידוד של צופים 
להדיר רגליהם ממגרשי הכדורגל )כל התבטאות מהסוג המנוי לעיל 

תחת עיקרי הסכם זה, תהווה הפרה  תחתור תכונה "התבטאות מזיקה"(
 שראליהי לכדורגל – ותדמיתיים כספיים – חמורים לנזקים ותגרוםשלו, 

 .בו ולקשורים
 

4.8.5   

 ברוחאו /ו בסגנון)או  להלן כמפורט התבטאויות כי מובהר ספק למניעת
 בין, מזיקה כהתבטאות ייחשבו הישראלי הכדורגל של בהקשר( דומים

 נתן להם שלישייםצדדים /אורחיםאו /ו הזכיין עובדי ידי על יועלו אם
 או"לכאורה"  המילה בצירוף או בהסתייגות ילוו אם ואף במה הזכיין

 :דומותיה
 

4.8.6   

 ןעלבו הטחתאו /ו פוגעני דימויאו /ו גנאיאו /ו בוזאו /ו זלזול של ביטוי כל
 לפגועאו /ו לבזות בכדי בו יש אשר אחר ביטוי כלאו /ו השפלהאו /ו

, האוהדים, בשופטים, התפקיד ובנושאי בשחקנים, הישראלי בכדורגל
 בהם המשרה נושאיאו /ו ההתאחדותאו /ו המנהלת עובדיאו /ו המנהלים

או /ו השונים ההתאחדות במוסדותאו /ו במשקיפיםאו /ו בשופטיםאו /ו
 להתאחדותאו /ו למנהלת הקשור אחר גורם בכלאו /ו הכדורגל בצופי

 ;לקבוצותאו /ו
 

4.8.7   

התבטאות ו/או הצעה ו/או ביטוי שאינם עולים בקנה אחד עם טובת  כל
הכדורגל הישראלי ו/או יש בהם בכדי להסית כלפיו או כלפי הפעילים 
במסגרתו ו/או בכדי לגרום להם להדיר רגליהם מהמשחקים ו/או לפגוע 

 בדימוי הכדורגל הישראלי )למעט ביקורת מקצועית ועניינית(; 
 

4.8.8   

ות פוגענית לציבורים בחברה הישראלית ובין היתר ציבור התייחס כל
אוהדי קבוצה כזו או אחרת, וכן מגזרים אחרים בחברה הישראלית 
ובכלל בין אם בעלי עמדה פוליטית )חוקית( מסוימת, דת, מין, מגדר, צבע 

 עור, מוצא, לאום וכיו"ב; 
 
 

4.8.9   
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 הטחת, רפש הטלת, רמות צעקות לרבות אלימות לכדי העולה וויכוח כל
 אחד מתדיין של בוטה וזלזול ביטול, המתדיינים בין אישיים עלבונות

 ."בוכיו משנהו כלפי
 

4.8.10   

על התבטאויות מזיקות יחול על הזכיין בכל אחת מתכניות ו/או  האיסור
הזכיין במסגרתם משודרים תכנים )לרבות תכנים אשר הזיכיון  תכני

 לשדרם הוקנה לגורם שאינו הזכיין(.

4.8.11   

 כל בגין כי מוסכם, מזיקות מהתבטאויות הזכיין הימנעות להבטיח בכדי
 "(:המוסכם)"הפיצוי  כדלקמן הפיצוי מנגנון יחול מזיקה התבטאות

 

4.8.12   

ההתבטאות המזיקה הראשונה בעונת המשחקים תישלח לזכיין  בגין
אזהרה על ידי ההתאחדות. במידה והזכיין יפרסם תיקון ו/או הבהרה 

כל קנס. במידה  יוטלו/או התנצלות, באופן שיתואם עם ההתאחדות, לא 
יחול בנוסף קנס  ההתאחדות והזכיין לא יפעל כאמור לשביעות רצון 

 להלן:בשיעור המפורט 
 

4.8.13   

, ההתאחדות תקבע משחקים בעונת השנייה המזיקה ההתבטאות בגין
 0.3% לעד השקול בסך פיצוי, בנושא הזכיין תגובת שתקבל לאחר

 ;העונה אותה בגין המשולמת השנתית מהתמורה
 

4.8.14   

, ההתאחדות תקבע משחקים בעונת השלישית המזיקה ההתבטאות בגין
 0.6% לעד השקול בסך פיצוי, בנושא הזכיין תגובת שתקבל לאחר

 ;העונה אותה בגין המשולמת השנתית מהתמורה
 

4.8.15   

 ואילך הרביעית המזיקה מההתבטאות החל מזיקה התבטאות כל בגין
, בנושא הזכיין תגובת שתקבל לאחר, ההתאחדות תקבע משחקים בעונת
 אותה בגין המשולמת השנתית מהתמורה 1% לעד השקול בסך פיצוי

 .העונה
 

4.8.16   

 העומדים אחרים מסעדים לגרוע בכדי המוסכם הפיצוי בתשלום אין
 .ההסכם מהפרת כתוצאה ההתאחדות לרשות

 

4.8.17   

ספק, הצדדים מאשרים כי גובה הפיצוי המוסכם הינו ראוי,  למנוע
ו/או  התאחדותלמידתי ומשקף נאמנה את הנזקים אשר עלולים להיגרם 

 כל מי שמטעמן של אלו כתוצאה מהתבטאויות מזיקות של הזכיין. 
 

4.8.18   

 יפעלו לא קווים שדרי או/ו פרשנים או/ו שדרים :בשידור עניינים ניגוד
 המשחקים עם בקשר הוא באשר עניינים ניגוד בכל

 משחק בשידור כי מובהר זאת בכלל. ידיהם על מסוקרים/המשודרים
 נציג שהוא פרשן או/ו שדרן ישותף לאבתכנית הסיכום(  בסיקורו או/ו)

 קרבה כל בעל או מאמן או( הסוכן עם שעובד מי או/ו סוכן לרבות) עסקי
 באלו התפקידים בעלי או/ו שחקנים של( ראשונה מדרגה) משפחתית

ו/או מחזיק במישרין ו/או בעקיפין  הדשא כר על המשחקות מהקבוצות
 או/ו שדרן המשחק בשידור ישותף לא בנוסףבקבוצה בליגה המקצוענית. 

 אלו ידי על - המשחקים עונת באותה שהועסק או - המועסק פרשן
 .המשחקות מהקבוצות

 

4.8.19   

, מטעמו הצוות אנשי התנהלות על יקפיד הזכיין, מהאמור לגרוע מבלי
 במגרשיעל הוראות התנהלות  ובהקפדתם", טאלנטים"ה לרבות

 של הפרה כל בגיןכפי שנקבעו או יקבעו על ידי ההתאחדות:  הכדורגל
 בפיצוי הזכיין יקנס הזכיין שמטעם מי כל ידי על אלו מהוראות הוראה
 לקבוע ההתאחדות תוכל, בנוסף. ₪ 2,000 של מראש מוערך בסך מוסכם

 את שהפר מסוים צוות איש כי - לפנייתה בהתאם יפעל והזכיין -
 . בשידורים פעילות מכל יושעה ההוראות

 

4.8.20   
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 כל הפעלת לפני כי, ההתאחדות מהזכויות מאלו לגרוע מבלי, מובהר כן
, עמדתו להציג האפשרות לזכיין תינתן שיפויאו /ו פיצוי, קנס הוראת

 נתונות תהיינה אשר והנחיותיההתאחדות ה להוראות בכפוף והכל
 .המלא דעתה לשיקול

 

4.8.21   

האינטרס ההדדי של הצדדים לשיפור מוצר הכדורגל הישראלי  נוכח
מתחייב הזכיין כי במסגרת שידוריו יעודד הגעת צופים לאצטדיוני 

 הישראלי והכדורגל המקצועניות ליגותהכדורגל ויפעל לשיפור תדמית ה
 ובפעילותם םוהבלטת הצדדים החיוביים והספורטיביים הקשורים בה

 אליו יהיו ברוח זו. ובקשרו לפי הסכם זה ושאר פעולותי ווכי שידורי
 

4.8.22   

אירוע  המצלמת ממצלמה השידורלהסיט את  וידאג יתמקד לאהזכיין 
או ביציעים ו/או /וגזענות ו/או אלימות ו/או התפרעות אחרת במגרש 

בכל מקום אחר באצטדיון לרבות אבוקות, רימוני עשן, גילויי אלימות 
)בקריאות, נהמות, שלטים או אקטים אחרים מכל מין וסוג(, קללות 
כלפי מאמן ו/או שחקן מסוים, פציעה קשה של שחקן, תגרות, זריקת 

 תפריצו, פוגעניים שלטים, דחיפות, קבוצתיות קטטותחפצים, קללות, 
 ואחרים פוליטיים מסרים מקדמות אלו כאשר לרבות - למגרש( ים)אוהד

וחזיזים בקהל, פציעות קשות, גילויי חוסר כבוד לשופטים,  זיקוקים -
"ב לרבות כל גילוי של חוסר כבוד וכיוהקנטות בדרך לחדרי ההלבשה 

ו/או ספורטיביות בין בעלי תפקידים שונים ושחקנים לבין עצמם. 
לצילום רחב של  מיידיתמונת השידור תעבור באופן  הנ"ל, במקרים

המצלמות הגבוהות המובילות, ולא יעשה שום שימוש בצילום קרבה 
(zoom )האירוע יסתיים אשר עד . 

 

4.8.23   

מדובר באירועים אשר יש בהם בכדי להשפיע על מהלך המשחק ש ככל
)כדוגמת דחיפה שהובילה לכרטיס אדום( יגלה הזכיין אחריות ורגישות 

 מידהזכיין  ידרשוינהג על פי עקרונות של ניטראליות והגינות; בכלל זאת 
של  ומרוחקרחב  לצילום לעבור אלו מעין אירועים של תחילתם עם

 האירוע. 
 

4.4.24   

 מוכריםבשנים האחרונות השתרשו נורמות של צילום אוהדים 
ואשר אשר הופעתם  -המזוהים עם קבוצה כזו או אחרת  -ו"מפורסמים" 

. ההתאחדותת בקנה אחד עם שאיפות המיתוג של ועומד ןאינ ותדמיתם
 .המשדר של שלב בכללפיכך, חל איסור לצלם דמויות אלו ולהתרכז בהם 

 

4.8.25   

הזכיין יתמקד במידת האפשר בססגוניות אוהדים )שאינה כוללת פעולות 
המנוגדות לחוק ו/או לעקרונות הקבועים בהסכם זה(, גילויי 

ו/או חגיגות ואירועים שונים, פעילויות קהילתיות,  טקסיםספורטיביות, 
(, תפאורות וילדיםעל משפחות  בדגשקהלים חדשים הבאים למגרשים )

מנטים המביעים ססגוניות, שמחה ואת "חגיגת" אוהדים וכיו"ב אל
 הכדורגל.

 

4.8.26   

זכויות שידור משחקי של שהינה הבעלים  ,הזכיין מתחייב להעביר להתאחדות
, לאחר כל ליגה א'תורה לרבות קבוצות שההתאחדות ו/או למי  ,הכדורגל

של שידור ו/או אמצעי הקלטה אלקטרוניים אחרים  Betaמשחק: קלטת 
של המשחק כשהיא נקייה )ללא פרסומות, שדר, פרשן  Betaהמשחק וכן קלטת 

של כל משחק, וזאת ללא תמורה. ההתאחדות ו/או  VHS/DVD וכדומה(, קלטת 
הקבוצות יהיו רשאיות לעשות שימוש בחומרים אלה לצורכיהן המקצועיים ו/או 

  המסחריים, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות.
 

הזוכה יאפשר לקבוצה המבקשת כמו כן מובהר כי על אף כל האמור בהסכם , 
לשדר באמצעות האינטרנט באתר הרשמי של הקבוצה, שידור דחוי ו/או מוקלט 
ו/אן קטעים נבחרים ממשחק ששוחק על ידה ובלבד שמשחק זה לא שודר על ידי 

 הזוכה בעצמו.
 

4.9  
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דרישתה, נגישות לחומרים מצולמים  כמו כן יאפשר הזכיין להתאחדות, על פי
 בכל המצלמות בכל משחק, וזאת ללא תמורה.

  

 
מתחייב להעביר, ללא תמורה, להתאחדות ו/או לזכייני שידור מטעמה  הזכיין

וע"פ הוראתה, את סיגנאל השידור הרלוונטי )בין בשידור ישיר ובין בשידור לא 
אלקטרוניים אחרים, ע"פ שיקול או באמצעי הקלטה  BETA, בקלטת  ,(ישיר

דעתה של ההתאחדות, לצורך שידור דחוי ו/או מוקלט ו/או קטעים נבחרים ו/או 
שידור חדשותי ע"י ההתאחדות ו/או זכיינים מטעמה( כשהוא נקי, ללא 

ו/או כפי שהוא משודר על (  CLEAN FEED ) פרסומות, לוגו ערוץ, וכיוצא באלה
דות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ידי זכיין אחר מטעמה של ההתאח

 .ההתאחדות

4.10  

 
מתחייב להעמיד לרשות ההתאחדות עפ"י דרישתה ו/או לרשות  הזכייןכמו כן, 

 )  נקייה  BETAזכייני השידור של התאחדות, ע"פ הוראתה, ללא תמורה, קלטת 
(CLEAN FEE ו/או אמצעי הקלטה אלקטרוניים אחרים, ע"פ שיקול דעתה של ,

 .לעיל זההתאחדות, כאמור בסעיף ה

4.11  

 
 
הזכיין מתחייב להפעיל אמצעי קידוד והצפנה של שידוריו על מנת למנוע 

 שידורים פיראטיים על ידי גורמים בלתי מורשים.
4.12  

 
הזכיין מצהיר, כי ידוע לו שקיימת תופעה של שימוש פיראטי ו/או בלתי לגאלי 

אינטרנט והוא מאשר כי לא תהיינה לו כלפי בשידורי טלוויזיה ו/או בשידורי 
 ההתאחדות טענות ו/או תביעות כלשהן בקשר לכך.

4.13  

 

הזכיין מתחייב, כי בכפוף לכל הוראות הדין ולהוראות כל רשות מוסמכת עפ"י 
דין, יכנה בכל שידורי משחקי הכדורגל ו/או בשידורים הנוגעים אליהם )כגון 

ת פתיחה( וכן שדר )אוהמשודר בתחילתו של כל מבפתיח קדימונים וכיו"ב(, 
שדר המקשרים בין חלקיו השונים, בתחילתו ובסופו, הן במעברונים במהלך המ

וכן בשמם המלא  ליגות החובבים(, את ככל שקיים בדיבור והן בכתוב )כולל לוגו
את אצטדיוני הכדורגל בהם מתקיימים משחקי הכדורגל ואת הקבוצות 

תאימים הכוללים את שמות המאמצים המסחריים שלהם המשחקות, בשמות המ
 או כל שם אחר, כפי שתודיע לו ההתאחדות.

4.14  

 
ההתאחדות תהיה רשאית להורות, והזכיין מתחייב לבצע זאת ללא כל תמורה, 

משחקי הכדורגל ישודר טקס עליית השחקנים לכר הדשא החל במהלך שידור כי 
מיציאת השחקנים "מהמנהרה" באופן רציף כולל טקס לחיצת הידיים בין 
השחקנים וכן כי יוצגו על גבי המסך )טלוויזיה ו/או צג מחשב ו/או כל מדיה 

 ינתונים ופרטי מידע שונים כגון הרכבאחרת( לרבות בצמוד לשעון זמן המשחק, 
, נתונים סטטיסטיים, רשימת משחקי המחזור הבא, תוצאות המחזור ותצהקבו

 30עד ה וזאת סמל הליגלבצמוד נספח ב',  -בהתאם למצויין במפרט הטכני  וכו'
 .שניות בכל פעם 6 -דקות, למשך כ 90פעמים במשך 

4.15  

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובא בזאת לידיעת הזכיין והזכיין מתחייב, 

 כלהלן:
4.16  

 

פעמים  12ימים לפחות לפני שידור כל משחק,  6על הזכיין לשדר, במהלך 
שניות לפחות( של שידור המשחק  30ביום, לפחות, שידור קדימון )באורך של 

ובו יופיע שם הליגה, שמות הקבוצות כולל הספונסרים, שעת המשחק והיכן 
 (.19:00-23:00השיא )הוא נערך. ארבעה קדימונים לפחות ישודרו בשעות 

4.16.1  

 

זה, טרם התגבש ונחתם הסכם  חתימת הסכם, כי במועד זכייןמובא לידיעת ה
לליגה א' ו/או ההתקשרות בין ההתאחדות לבין גוף מסחרי אשר ייתן חסות 

וכי קיימת אפשרות סבירה לפיה במסגרת הסכם שייחתם לליגות החובבים 
בין ההתאחדות לבין הגוף המסחרי תקבל על עצמה ההתאחדות התחייבויות 

 הזכייןכלפיו, בתחום השיווק, אשר ביצוען הינו באמצעות יישום הזיכיון ע"י 
, בנוסף להתחייבויות המפורטות במסמך זה, הזכייןבהליך זה. לכן, יהיה על 

לות נוספות במסגרת שידוריו נשוא הזיכיון וכפי שתורה לו לבצע פעו

4.16.2  
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ההתאחדות, באופן שהתחייבויות ההתאחדות כלפי הגוף המסחרי בתחום 
זה יקוימו באופן מלא והוא מסכים לכך מראש ומתחייב לבצען, ללא תנאי 

 וללא סייג.
 

מאשר ומתחייב כי כל האמור בסעיף זה לעיל יבוצע על ידו בהתאם  הזכיין
לאמור לעיל, באופן סביר, באיכות ובמקצועיות גבוהים, כחלק מיישום 
הזיכיון וללא דרישות כספיות ו/או אחרות כלשהן בגין כך, וע"פ הנחיות 

 ההתאחדות ושיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות כל דין.

4.16.3  

  

ההתאחדות תהיה רשאית, מעת לעת ועפ"י שיקול דעתה  בזאת כימובהר 
, ובכלל זה את נותן לשנות ו/או להחליף את שמות נותני החסות לליגההבלעדי, 

וכן את ההנחיות עצמן בדבר אופי  החסות הראשי ואת שם הליגה והלוגו שלה
זאת  לעיל, והזכיין מתחייב לבצע 4.11 -ו 4.10פים והיקף החשיפה כמפורט בסעי

ללא תמורה וע"פ הנחיות ההתאחדות. מבלי לגרוע מהאמור, ההתאחדות תהיה 
רשאית לקבוע את "אריזת/פורמט השידור" על פי שיקול דעתה, ובכל אמצעי 

והזכיין מתחייב לשתף פעולה ולבצע את  הליגההשידור, כחלק ממיתוג 
תמורה השידורים במתכונת ובאופן שייקבעו על ידי ההתאחדות וזאת ללא כל 

 על ידי ההתאחדות. לזכייןנוספת ו/או על פי פורמט דיגיטלי אחיד שיימסר 
 

4.17  

אי קיום ההתחייבויות המפורטות ידוע לו והוא מסכים לכך, שכי  הזכיין מצהיר
, בין עלולה לגרוםעל ידו ו/או ע"י מי מטעמו, בסעיף זה לעיל, או כל חלק מהן, 

, הפרה אשר להפרת התחייבויות ההתאחדות כלפי צדדים שלישיים השאר,
וכי  נזקים ו/או הפסדים כספיים ניכרים להתאחדות ו/או לקבוצותהן ה יתותוצא

ו/או גרמו להתאחדות ישיוההוצאות יהיה לשאת בכל הנזקים  הזכייןעל 
 נזק, כאמור, מייד עםהוצאה ו/או ולשלם כל הפסד ו/או  כתוצאה מכךלקבוצות 

 .דרישת ההתאחדות

4.18  

 
האמור בהסכם זה לגבי סעדים ותרופות הנתונים כלליות מבלי לגרוע מ

לרבות חילוט הערבויות , ת הדין ועפ"י הסכם זהולהתאחדות עפ"י הורא
ההתחייבויות האמורות ע"י הזכיין ו/או איזה ממוסכם כי אי קיום הבנקאיות, 

וההפסדים, כאמור לעיל, יהווה הפרה יסודית של הנזקים  ,אי תשלום ההוצאות
ההסכם המקנה להתאחדות את הזכות לחלט את הזיכיון לאלתר ולממשו 

שתהיה לזכיין כל טענה ו/או דרישה וזאת מבלי  צד שלישיבעצמה ו/או באמצעות 
לתשלום מלוא התמורה עפ"י מחובתו של הזכיין  לגרועכנגד ההתאחדות ומבלי 

 קופת הזיכיון.הסכם זה למשך כל ת

4.19  

 
יאפשר לנציג מטעם ההתאחדות לבדוק את הצבת המצלמות במגרש   הזכיין

שעתיים לפחות לפני תחילת המשחק על מנת לוודא בין היתר את כיסוי 
למלא אחר הוראות נציג והוא מתחייב  הטלביזיוני של השילוט במגרש

והוא מתחייב  כאמורבאופן שיבטיח כיסוי טלביזיוני ההתאחדות, בענין זה, 
למלא אחר הוראות נציג ההתאחדות, בענין זה, באופן שיבטיח כיסוי טלביזיוני 

 כאמור.
 

4.20  

 

מובהר ומודגש כי כל ההוצאות, מכל מין ו/או סוג כלשהו, הכרוכות בביצוע 
 השידורים לרבות הצילומים, ההקלטות, העריכה, והשידור יהיו על חשבון הזכיין

 לרבות הקמת עמדות שידור במגרשים מהם מתקיים השידור.

4.21  

 
הזכיין מצהיר שידוע לו כי ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לרכוש 

דקות בכל משחק  2מהזכיין, בכל עת במהלך תקופת הזיכיון, זמן שידור של עד 
השניות שמיד לאחר סיום המחצית  30השניות שלפני פתיחת המשחק,  30)

השניות שמיד  30 -השניות שמיד לפני פתיחת המחצית השניה ו 30הראשונה, 
לאחר סיום המשחק( וזאת לצורך שידור תשדירי חסות של נותני חסות 

 להתאחדות וזאת על פי התעריף הנקוב בנספח א' להסכם זה.

4.22  

 

הזכיין יודיע להתאחדות בכל מקרה בו יבקש צד ג' לרכוש ממנו את זמן השידור 
המצוין לעיל, או כל חלק ממנו, ואת הסכום אותו מוכן צד ג' לשלם לזכיין בגין 

להודיע לזכיין על רצונה שמורה הזכות התאחדות לזמן השידור ומוסכם בזאת כי 

4.23  
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"י תעריף זמן השידור הנקוב עפ, או כל חלק ממנו, את זמן השידור ממנו לרכוש
ובמקרה כזה  ,ניהםיהנמוך מב -סכום אותו מוכן לשלם צד ג' או בבנספח א' 

 יעמוד זמן השידור האמור לרשותה של ההתאחדות.
 

על  ,הזכיין ינקוט, על חשבונו, בכל הצעדים הנדרשים, לרבות צעדים משפטיים
יות השידור המוקנות מכח מנת למנוע שימוש המנוגד להוראות הסכם זה בזכו

על מנת למנוע מאחרים שימוש בזכויות שהוקנו לזכיין עפ"י ו/או הזיכיון לזכיין 
 .הסכם זה

4.24  

 
זכיין שאינו רשות השידור או בעל זיכיון או רישיון או היתר לקיים בישראל 

, חייב להמציא להתאחדות אישור של בעל זיכיון, רישיון או טלוויזיה שידורי
כאמור, או הסכם עימו לפיו הוא זכאי לממש במסגרתו את הזיכיון למשך  היתר,

 כל תקופת ההסכם.

4.25  

 
בכפוף לקבלת אישור ההתאחדות, מראש ובכתב, יוכל הזכיין לשלב במהלך 
שידור משחקי הכדורגל פרסום על גבי מסך הטלוויזיה ובלבד שלא יהיה בכך כדי 

 ובהתאםלהסתיר באופן כלשהו את מהלכי המשחק ואת השילוט המוצב במגרש 
 להוראות הדין ולכללי פיפ"א ואופ"א בעניין.

4.26  

 

הזכיין אינו רשאי לשלב ו/או להפעיל במהלך שידור המשחק/ים נשוא הזיכיון 
, אלא אם כלשהם הימוריםלצרכי ובקשר אליו/הם פעילות אינטראקטיבית 

 הושגה על כך הסכמה מוקדמת, בכתב, בינו לבין ההתאחדות ובתנאים שיסוכמו.
י הימורים להסרת ספק מודגש כי הזכויות לביצוע פעילות אינטראקטיבית לצרכ

 נתונה באופן בלעדי להתאחדות ולה בלבד.

4.27  

 
ההתאחדות תגרום לכך, כי הקבוצות ישתפו פעולה עם צוותי ההפקה של הזכיין 

 לשם הבטחת קיום השידורים במתכונת הנדרשת.
 

מתחייב להפיק ולשדר תכנית מגזין מידי שבוע בו מתקיימים משחקים הזכיין 
ותכלול בליגה א' משחקי הכדורגל שהתקיימו התכנית תסקר את  בליגה א'.

קטעים נבחרים מהמשחקים ששודרו בשידור ישיר ותשודר באולפן מיוחד 
תכנית תיוחד בהשתתפות מנחה ופרשן שהינם אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה. ה

 .החיובית הולחשיפתאך ורק למשחקי ליגה א' 
 

4.28 
 
 

4.29 

 

 
ההתאחדות להורות לקבוצות להעמיד תנאי  תדאגמבלי לגרוע מכלליות האמור 

צילום ושידור נאותים על מנת לאפשר לזכיין לבצע הפקת צילום ושידור ברמה, 
 כמתחייב מההסכם.

4.30  

 
 

 התמורה
 

 כל אחתלגבי בנפרד  ויפורטסכומי התמורה )בתמורה לזיכיון ישלם הזכיין להתאחדות 
ההתאחדות כהצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף למסמכי ם, כפי שייקבעו ע"י עונות המשחקי משתי

___________ שקלים ____, סך של ______________ ש"ח )(ההזמנה
 "(.התמורהחדשים( )"

5.1 5. 

  
   _______ ש"ח )_____________שקלים חדשים( 2019/20בעונת המשחקים 

 
   _______ ש"ח )_____________שקלים חדשים( 2020/21בעונת המשחקים 

 
שקלים חדשים( ע"ח תמורת הזיכיון ישולם  חמישים אלף )ש"ח  50,000סך של 

ימי עסקים ממועד מתן הודעת הזכייה על ידי  5ע"י הזכיין להתאחדות בתוך 
המוקדם מביניהם,  -ההתאחדות ובכל מקרה לא לאחר מועד חתימת ההסכם 

 לעיל. כאשר מועד פירעון ההמחאה הינו מועד מסירתה, להתאחדות, כאמור
וכן  15.12.2019תשולם בשני חלקים שווים ביום  2019/20יתרת התמורה לעונת 

15.3.2020. 
 

5.2  
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 3-יתרת התמורה עבור יתר עונות המשחקים תשולם ע"י הזוכה להתאחדות ב
של  15.3וכן  15.12 15.10תשלומים שווים )כפוף להפרשי הצמדה( )במועדים, ,

תשולם התמורה  2020/2021השנה הקלנדרית הרלבנטית לדוגמא לעונת 
 (. 15.3.2021, 15.12.2020, 15.10.2020ב
 
 

מש את האופציה כאמור תהא התמורה לעונות  במידה ותחליט ההתאחדות למ
יחול  5.3וסעיף   2020/21 מהתמורה לעונת 10%-גבוהה ב 2022/23 -ו 2021/22

 בשינויים המחויבים.

5.3  

  
כל ההמחאות תהיינה סחירות וההתאחדות תהיה רשאית לעשות בהן כל פעולה 

 בבנק והסבתן.המותרת עפ"י דין ובכלל זה, אך לא רק, הפקדתן, בכל עת, 
5.4 

 
תיערך התחשבנות לגבי הפרשי הצמדה, ככל שיהיו, כל עונת משחקים בתום 

מתחילת עונת  והזכיין ישלם להתאחדות את סכום הפרשי ההצמדה לא יאוחר
 .המשחקים הבאה

5.5  

 
התשלום להתאחדות לא יהיה מותנה בביצוע השידור בפועל ע"י  ,בכל מקרה

 .הזכיין
5.6  

 
ומודגש בזאת כי הפקדת ההמחאות, כולן בידי ההתאחדות, במועדים מובהר 

הנ"ל ופירעון ההמחאה הראשונה במועד מסירתה, הינם תנאי מוקדם והכרחי 
 .לכניסת ההסכם והזיכיון לתוקף ו/או להמשך תוקפם

5.7  

 
מדד ללעיל ובתוספת הפרשי הצמדה התמורה תשולם במועדי התשלום הקבועים 

המחירים לצרכן כאשר הפרשי ההצמדה יחושבו בין המדד הידוע במועד הגשת 
"( לבין המדד המדד הבסיסי)" מסמך ההזמנהע"י הזכיין במסגרת ההצעה 

מדד כאשר בכל מקרה לא יפחת ה הידוע במועד ביצועו של כל תשלום ותשלום,
 מדד הבסיסי.לצורך חישוב תשלום התמורה מה

5.8  

 
במידה ויחול מע"מ על התשלומים  .יבוצע בשקלים חדשיםתשלום התמורה 

כנגד חשבונית , בנוסף לסכום התמורה, את סכומי המע"מ, הזכייןישלם הנ"ל, 
 להתאחדות.על ידו , כאשר העתק החשבונית יומצא שיוציא עצמית

 
 

5.9  

בכל מקרה, התשלום להתאחדות לא יהיה מותנה בביצוע השידור בפועל ע"י 
וקטיעת שידור, מכל סיבה שהיא, לא תזכה את הזכיין בהפחתה כלשהי הזכיין, 

 של התמורה המשולמת להתאחדות.

5.10  

 
כל תשלום שלא יבוצע במועד יישא ריבית בגובה הריבית החריגה המירבית אשר 

 למדד המחירים לצרכןתגבה באותה עת ע"י בנק הפועלים בע"מ ויהיה צמוד 
 מהמועד שהיה מיועד לביצוע התשלום עד למועד ביצוע התשלום בפועל.

5.11  

 
להלן, מוסכם בזאת בין הצדדים  6.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ובסעיף 

במפורש כי בכל מקרה של איחור בביצוע תשלומי התמורה ו/או כל חלק מהם, 
להפקיע לאלתר ימים, תהיה ההתאחדות רשאית, אך לא חייבת,  14על העולה 

את הזיכיון מידיו של הזכיין ולממשו בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי, וזאת 
מבלי שתהיה לזכיין כל טענה ו/או דרישה כנגד ההתאחדות ומבלי לגרוע מחובתו 

ות לכל י הסכם זה ומזכותה של ההתאחד"של הזכיין לתשלום מלוא התמורה עפ
 .י הסכם זה"י דין ו/או עפ"סעד אחר עפ

5.12  

 
מובהר ומוסכם, כי הוראות סעיף זה הינן מהוראותיו העיקריות של הסכם זה 

 וכי הפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
5.13  

 
 ההתקשרותתקופת 
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הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ועד לתום התקופה הנקובה בנספח א' 
אין באמור כדי לגרוע מהנאמר בפרק "החלטה ומתן זיכיון"  "(.ההסכםתקופת )"

להתאחדות תהיה האופציה הבלעדית להאריך את תקופת  שבמסמך ההזמנה.
במידה  .ת משחקים נוספת וזאת בהודעה מראש ובכתב לזכייןועונשתי ההסכם ב

 2021/22ותחליט ההתאחדות לממש את האופציה כאמור תהא התמורה לעונות  
יחול בשינויים  5.3וסעיף   2020/21 מהתמורה לעונת 10%-גבוהה ב 2022/23 -ו

 המחויבים.

6.1 6. 

 
לעיל, תהיה ההתאחדות רשאית לבטל הסכם זה באופן  6.1למרות האמור בסעיף 

 מיידי בקרות אחד מן האירועים הבאים:
6.2  

 
( ע"י הזכיין, אשר לא תוקנה על  10 ,7, 5, 4, 3, 2הפרה יסודית )סעיפים 

ימים מהיום בו ניתנה הודעה כתובה ע"י ההתאחדות בדבר  5ידו תוך 
 ההפרה.

6.2.1   

 
הפרה לא יסודית של הסכם זה, ע"י הזכיין, אשר לא תוקנה על ידו תוך 

 ימים מיום בו ניתנה הודעה כתובה ע"י ההתאחדות בדבר ההפרה. 10
6.2.2   

 
הפסקת פעילות הזכיין ו/או שלילת רשיון/היתר/אישור  -לפי המתאים

לשידור, או נקיטת הליכי פירוק או כינוס נכסים או הקפאת הליכים 
או מתן צו קבלת נכסים או צו  יום 14בקשר אליו אשר לא יבוטלו תוך 

פירוק או מינוי כונס נכסים על כל נכסיו או על חלק מהם אשר לא 
 יום. 30יבוטל תוך 

6.2.3   

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצויין בזאת במפורש כי בכל מקרה בו לא יקיים 

ממשחקי הכדורגל בכל מחזור  שלושההזכיין את חובתו לשידור ישיר של 
תהא ההתאחדות  כאמור בהסכם זה, משחקים לכל אורך תקופת הזיכיון,

 רשאית להפקיע, לאלתר, את הזיכיון, כולו או חלקו, מידיו של הזכיין ולממשו 
 

בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי, וזאת מבלי שתהיה לזכיין כל טענה ו/או 
תביעה ו/או דרישה כנגד ההתאחדות ומבלי לגרוע מחובתו של הזכיין לתשלום 

 י הסכם זה. "מלוא התמורה עפ

6.3  

 
 ות וביטוחאחרי

 
הזכיין לבדו יהיה האחראי המלא הבלעדי והמוחלט לכל נזק, הוצאה, הפסד, 

"( העלולים נזקיםתשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה )"
להיגרם להתאחדות או למי מהקבוצות החברות בהתאחדות או למי הקשור בהן, 

יועציו, שלוחיו, קבלני משנה עקב מעשה או מחדל של הזכיין או של מי מעובדיו, 
"( עקב או בקשר קשורי הזכייןשלו או כל גורם אחר מטעמו או הקשור בו )"

 לפעילות הזכיין לפי הסכם זה.

7.1 7. 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזכיין יהיה חייב לשלם להתאחדות פיצויים על 

ו/או אי מהפרה מנזקים ו/או נזקים שנגרמו ו/או ייגרמו להתאחדות כתוצאה 
קיום האמור בהסכם זה ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של 

 ההתאחדות לקבל כנגד הזכיין כל סעד או תרופה עפ"י דין.

  

 
ההתאחדות והקבוצות החברות בהתאחדות אינן ולא תהיינה אחראיות בכל דרך 

של  שהיא, במישרין או בעקיפין, לנזק כלשהו אשר ייגרם לציוד או בגין הציוד
הזכיין או מי מטעמו או הקשור אליו, אף אם יאוחסנו במתקנים בבעלות או 

 בשליטת ההתאחדות או הקבוצות.
 

יות בשום מקרה בו צד שלישי אמובהר כי ההתאחדות והקבוצות לא תהינה אחר
כשלהו יפר את זכויות השידור של הזכיין לפי זיכיון זה לזכיין לא תהינה כל 

ן כנגד ההתאחדות והקבוצות ולא יקבל כל שיפוי ו/או טענה ו/או דרישה בעניי
 פיצוי. הזכיין יפעל לבדו כנגד מפרי זכויותיו לפי הסכם זה.

7.2  
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מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על פי הסכם זה או על פי כל דין ומהוראות סעיפים 
לעיל, מתחייב הזכיין לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם, בעצמו  7.2, 7.1

חשבונו בחברת ביטוח בעלת איתנות פיננסית ומוניטין, פוליסות ביטוח ועל 
לכיסוי פעולותיו ופעולות קשורי הזכיין תחת הסכם זה, לרבות לכיסוי נזקי גוף 
ו/או רכוש העלולים להיגרם לזכיין, לקשורי הזכיין או לצדדים שלישיים 

א יפחתו כתוצאה מפעולותיהם תחת הסכם זה, וזאת בגבולות אחריות אשר ל
$ )שני מיליון דולר ארה"ב( לאירוע, ובמצטבר לתקופת  2,000,000מסך של 
 "(.פוליסת הביטוחהביטוח )"

7.3  

 
הזכיין מתחייב להמציא לידי ההתאחדות, לא יאוחר ממועד חתימת ההסכם, 
אישור בדבר סעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

אחד  אלמבוטח, ללא זכות חזרה של חברת הביטוח כל אחד מיחידי ה
המבוטחים. פוליסת הביטוח לא תכלול כל הגבלה )מלבד סכום( על חבות בקשר 

 עם נזק לגוף או לרכוש.

7.4  

 
פוליסת הביטוח תהיה על שם הזכיין ועל שם ההתאחדות )כולל הקבוצות 

ביטוח כאילו החברות בהתאחדות(, ותכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב ה
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, ללא זכות חזרה של חברת הביטוח 

אחד המבוטחים. פוליסת הביטוח לא תכלול כל הגבלה )מלבד סכום( על  אל
 חבות בקשר עם נזק לגוף או לרכוש.

7.5  

 
פוליסת הביטוח תכלול תנאי מפורש לפיו קודם ביטוח זה לכל ביטוח הנערך על 

התאחדות או ע"י הקבוצות החברות בהתאחדות, וכי המבטח מוותר על כל ידי ה
דרישה או תביעה לשיתוף ביטוחי. כמו כן תכלול הפוליסה תנאי לפיו מתחייב 
המבטח כי הביטוח לא יצומצם, ולא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה כתובה על 

 )שישים( ימים מראש. 60כך בדואר רשום להתאחדות, לפחות 

7.6  

 
מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל כדי להטיל אחריות 

חברות בהתאחדות או כדי לפטור את הקבוצות הכלשהי על ההתאחדות או על 
 הזכיין מכל אחריות על פי הסכם זה או על פי כל דין.

7.7  

 
 פתרון מחלוקות

 
כל סכסוך או מחלוקת אשר יתעוררו בין הצדדים באשר להסכם זה, תוקפו, 
פרשנותו, קיומו או הפרתו, יובא להכרעת בורר דן יחיד, אשר זהותו תוסכם בין 

יום מיום שנמסרה לצד דרישה בכתב למינוי  7הצדדים, ובהעדר הסכמה בתוך 
בית של או בורר כאמור, יהיה הבורר שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי 

אביב -המשפט העליון, אשר ימונה על ידי ראש לשכת עורכי הדין במחוז תל
 , על פי פניית הצדדים או מי מהם."(הבורר)"

8.1 8. 

 
הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויהיה חייב לנמק את פסק הבוררות. עם זאת, 

יהיה  הבורר יהיה פטור מדיני ראיות וסדרי הדין הנהוגים בבתי משפט. הבורר
 רשאי לתת סעדים זמניים ו/או סופיים כפי שימצא לנכון.

8.2  

 
  8.3 חתימת הצדדים על הסכם זה תחשב כחתימה על הסכם בוררות.

 איש קשר
 

 .9 9.1 הזכיין ימנה איש קשר אחד, אשר ייצג אותו לכל דבר וענין לצורך הסכם זה.
 

מסמך וכו' שנתקבל ההתאחדות תהיה רשאית להסתמך על כל מידע, החלטה, 
 מאותו איש קשר כפעולה מוסמכת של הזכיין ללא צורך בכל בדיקה נוספת.

  

 
יום  14על זהותו של איש הקשר מטעמו בתוך  להתאחדות, בכתב, הזכיין יודיע

 ממועד החתימה על הסכם זה.
  

 
 

ההתאחדות תהייה רשאית למנות גוף מקצועי אשר ינהל מטעמה את המגעים 
 מול הזכיין בכל הקשור ליישום הזיכיון והוראות הסכם זה. השוטפים אל

9.2  
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 שונות
 

מעביד בין ההתאחדות ומי הקשור בה לבין הזכיין  - אין ולא יתקיימו יחסי עובד
ו/או מי מן הקשורים בו והזכיין יהיה אחראי בלעדית לכל טענה או תביעה או 

ושייפה את ההתאחדות עם דרישתה  נזק שייגרמו להתאחדות בענין זה
 .הראשונה

10.1 10. 

 
 ןסוככ ו/או הזכיין אינו מורשה או מוסמך בשום פנים ואופן להציג עצמו כשלוח

 נציג של ההתאחדות, או להתחייב בשמה של ההתאחדות בכל דבר וענין.כאו ו/
10.3  

 

על אף האמור בהסכם זה לעניין צילום, הקלטה והפקה של משחקי הכדורגל, 
צלם, ל , בכל עת במהלך תקופת הזיכיון,ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות

להקליט ולהפיק את משחקי הכדורגל נשוא הזיכיון, או חלקם, באמצעות גורם 
מימוש  , באמצעים המקובלים, לצורךהזכייןמקצועי מטעמה ולהעמידם לרשות 

הזיכיון על ידו בהתאם לתנאי הסכם זה. במקרה כזה הזכיין לא יהיה רשאי 
 לצלם, להקליט ולערוך את המשחקים נשוא הזיכיון, אלא לשדרם בלבד.

10.4  

 

מימשה ההתאחדות את זכותה כאמור לעיל, ישלם הזכיין להתאחדות, בנוסף 
השידורים, כפי לסכום התמורה המפורטת בהסכם זה, את עלויות הפקת 

 ., בסכומים ובמועדים שתקבע ההתאחדותשייקבעו ע"י ההתאחדות
 

10.5  

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות למכור בעתיד זכויות 
שידור של משחקי כדורגל לשם מימושן באמצעות טכנולוגיות מתפתחות ו/או 

 אמצעים חדשים.

10.6  

 
טכנולוגים חדשים על ידי ההתאחדות ו/או על ידי כמו כן, שימוש באמצעים 

צדדים שלישיים מטעמה של ההתאחדות, לקליטה ו/או לשידור משחקי כדורגל, 
 לא יהווה, בשום נסיבות שהן, הפרה הזכיון נשוא הסכם זה.

10.7  

 
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, יודגש כי מימוש הזיכיון יעשה על ידי הזכיין 

ה ובאינטרנט, כאמור בהסכם זה,  והזכיין לא יהיה רשאי בכל אך ורק בטלוויזי
נסיבות שהן לעשות שימוש בזכויות שידור ו/או בטכנולוגיות שידור ו/או באמצעי 

 שידור אחרים ו/או נוספים קיימים ו/או עתידיים.

10.8  

 
ההתאחדות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לשדר באתר האינטרנט 

ישיר, כל משחק ממשחקי הכדורגל נשוא הזיכיון אשר לא ישודר שלה, בשידור 
ע"י הזכיין בשידור ישיר וזאת בכל מחזור משחקים בכל אחת מעונות המשחקים 
נשוא הזיכיון וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לזכיין, אולם מובהר כי שידור 
המשחקים באתר ההתאחדות לא יהיה במקביל לשידור ישיר של משחק/ים 

 הזכיין. בערוץ

10.9  

 
ההתאחדות מצהירה כי בכוונתה להפיק תשדירים/קדימונים לציבור, לרבות 
מניעת אלימות במגרשי הכדורגל ועידוד הגעת קהל למגרשים, והזכיין מתחייב 
לשתף בעניין זה פעולה עם ההתאחדות ובמסגרת זו להעמיד לרשותה, ללא 

ו/או  לשידורים למען הקהילהתמורה, זמן שידור במסגרת הזמן שמקצה הזכיין 
פעמים  5ע"י ההתאחדות, לפחות ים/קדימונים שיוכנו תשדירלשלב בשידוריו 
 ההתאחדות.ובשעות שייקבעו ע"י בשבוע במועדים 

10.10  

 
הסכם זה בא במקום ומבטל כל הסכמה, הסכם, הסדר או הבנה קודמים בין 

להם כל טענה ו/או  הצדדים, ככל שישנם, והצדדים מאשרים כי אין ולא יהיו
תביעה בקשר עם הסכמים, הסדרים, הסכמות או הבנות כאמור, אם וככל 

 שקיימים כאלה.

10.11  

 
 

הסכם זה יכול שייחתם במספר העתקים זהים ונפרדים אשר יהוו יחד הסכם 
 אחד בין כל הצדדים החתומים על ההעתקים הנפרדים.

10.12  

 
  10.13 זה.כתובות הצדדים הן כקבוע בראש הסכם 
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   כל צד רשאי להודיע בכתב לצד האחר על שינוי כתובת לכתובת אחרת בישראל.
 

כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לכתובתו של הצד האחר 
שעות ממועד מסירתה למשלוח  72תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר עבור 

 בדואר רשום.

  

 
הנמען בכתובת של הנמען תיחשב כאילו הודעה שתימסר ביד למורשה מטעם 

 הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר היום בו נמסרה.
  

 
 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:

 
 

____________________ 
 הזכיין

 ____________________ 
 ההתאחדות
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 נספח א'

 
 

ומסמך  התחייבויות הזכיין לפי ההסכםההתאחדות מעניקה בזאת לזכיין, בכפוף לקיום כל 
 , לרבות תשלום מלוא התמורה להתאחדות, אך ורק את זכויות השידור המפורטות להלןההזמנה

 :בהתאם ובכפוף לאמור בנספח זה
 

 הזיכיון
 
החובה וכן הזכות הבלעדית )בהתאמה( לשדר, בשידור ישיר, בשידור דחוי ובשידור מוקלט 
בטלוויזיה בערוץ ארצי ו/או בערוץ בתשלום ו/או בתשלום לפי צפייה, וכן בשידור ציבורי, 
הכל בישראל ו/או בחו"ל, את כל אחד ממשחקי הכדורגל, בהתאם ללוח המשחקים 

הבלעדי וכן הפקת תכנית י ההתאחדות עפ"י שיקול דעתה ולחלונות השידור שייקבעו על יד
כמו כן לבעל הזיכיון תהיה זכות בלעדית  .ליגה א' מגזין המסכמת מידי שבוע את משחקי

או \ו( WIFI)כולל באמצעות טכנולוגיית   או את חלקו באינטרנט \לשדר את המפורט  לעיל ו
בנוסף לבעל הזיכיון תהיה זכות לא  .בטלפונים סלולאריים באמצעות טכנולוגיית סלולר

   בלעדית לשדר קטעים נבחרים במסגרת חלונות השידור שייקבעו על ידי ההתאחדות.
 

 אופן בחירת משחק/ים לשידור
 

  .)ליגה א( לזכיין נתונה זכות בחירה לשידור משחקי הכדורגל
 

חובת השידור וזכות מועד מתן ההודעה ע"י הזכיין בדבר זהות המשחקים שבכוונתו לשדר עפ"י 
 .השידור, בהתאמה, נתונה להתאחדות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בהסכם.

 
 

 
 

 
 הזיכיוןתקופת 

 
להתאחדות אופציה להאריך ההסכם  .2020/21, 2019/20 :עונות המשחקים 2הזיכיון הינו למשך 

במידה ותחליט ההתאחדות  .30.6.2021ת על ידי מתן הודעה לזכיין עד ליום ונוספ שתי עונותב
מהתמורה  10%-גבוהה ב 2022/23 -ו 2021/22לממש את האופציה כאמור תהא התמורה לעונות 

 .2020/21 לעונת
 

 תנאים מיוחדים הוראות וחובות הזכיין בקשר ליישום הזיכיון
 

הבלעדי. בשעות שתקבע ההתאחדות עפ"י שיקול דעתה  שישיככלל, ישודרו משחקי הכדורגל בימי 
יהיה הזכיין רשאי לשדר את בשבוע,  ההתאחדות על קיומו של משחק בימים אחרים החליטה

ת זכות , אולם מובהר כי אין באמור משום הקנייהמשחק בשידור ישיר בשעה שקבעה ההתאחדות
ו/או כדי לחייב את ההתאחדות  שישילזכיין לשדר משחק/ים בימים אחרים בשבוע מלבד יום 

ם שיבוץ וקיום משחקים בימיומודגש כי  אחרים בשבוע מלבד יום שישילקיים משחקים בימי 
 הבלעדי של ההתאחדות. דעתה נתון לשיקול , לרבות זהות המשחק,אחרים בשבוע מלבד יום שישי

 
 לפרק "אופן הגשת ההצעות" במסמך ההזמנה( 3)סעיף תעריף זמן שידור 
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לפרק "אופן הגשת  4)סעיף  של משחקי הכדורגל עלויות והוצאות לצילום, הפקה ושידורפירוט 
 ההצעות" במסמך ההזמנה(

 
 

 
 

 
 לפרק "אופן הגשת ההצעות" במסמך ההזמנה( 5)סעיף מתכונת השידורים 

 
 

 
 

 
 
 
 

____________________ 
 הזכיין

 ____________________ 
 ההתאחדות

 
 
 

 פרטי הנספח ימולאו ע"י ההתאחדות בהתאמה לתנאים הקבועים במסמך ההזמנה
 .ולהצעה הזוכה

 :ההער *
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 'בנספח 

 
 עיקרי הדרישות המקצועיות והטכניות

 
 משחקי הכדורגל יצולמו וישודרו בהתאם לדרישות המקצועיות והטכניות המפורטות להלן.

 
   hd- 16:9  או sdכל השידורים יעשו בפורמט שידור 

 
 :פרוט אמצעים טכניים

 
 :Broadcast - ניידת שידור

 
 א. מצלמות 3 ניידת

 ב.  VTR 1ריפליים  דיגיטליים+ 
 .ג ערוצים 2 מכשיר אפקטים דיגיטאלי

 .ד  מכשיר כותרות + מערכת סטטיסטיקה
 .ה .KEY -להחדרה ב  TIME REALשעון 

 .ו מערכת שדר + פרשן
 .ז TB  +IFB 3מערכת 

 .ח DAT  CD + מכשיר 
 .ט  מיקרופונים אלחוטיים לפי צורך ורגילים

 .י OFFAIRמערכת לקליטת 
 .יא לסטנד אפיים תאורה ניידת

 .יב ימיליהפקסמכשיר 
 .יג . אצבעת מצלמ 1

 .יד גנרטור
 

 פרוט כח אדם:
 

 א. צלמים 3
 ב. ריפליי VTR/מפעילי  2

 ג. מפעיל כותרות
 ד. קולמפקח 

 ה. קולעוזר 
 ו. עוזר צלם וקול 1

 ז. מפקח טכני
 .ח נתב

 ט בקרת תמונה
 .י מנהל במה

 יא. במאי
 יב. שדר + פרשן
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 (1)' בנספח 

 
 המערכת גרפיקה וסטטיסטיק -נספח טכני 

 
 

 ומערכת מידע לשדרים הכותרות, סטטיסטיק
 

 דרישות מינימום .א

 (CGמערכת כותרות )
 

השידור ילווה בגרפיקה וכותרות אשר יופקו מניידת השידור. הזוכה רשאי לעצב את  האריזה 
הגרפית כראות עיניו תוך שהוא מביא בחשבון את ערכי הספורט בכלל והכדורגל בפרט.  
הגרפיקה צריכה להיות מודרנית וחדשנית תוך שימוש באנימציות וסאונד אפקטס לכל המופעים 

 הגרפים.
 

האריזה הגרפית תביא בחשבון שילוב של לוגו ושם הליגה. לוגו זה יועבר למפיק מטעם הזוכה 
 ע"י ההתאחדות. 

 
 יש למקם את לוגו הליגה במקומות הבאים: 

 
 סופר פתיחה גדול 

 סופר פתיחה קטן 

 הצגת מערכים 

 הצגת הרכבים 

 טבלת הליגה 

 טבלת משחקי הליגה 

 סופר תוצאה גדול 

 ן )לוגו ליגה בלבד(סופר שעון + תוצאה קט 

 אפקט ריפליי 

 אופן כיסוי השידור מרגע עליית שחקנים עד לשריקת פתיחה: .ב
 

הזכיין יעביר את יציאת השחקנים מהמנהרה כדקה לפני יציאתם למגרש ויציב לפחות מצלמה 
 אחת רגילה.

 
 תצורף בהמשך סכימה של אופן כיסוי לחיצת הידיים.

 
 שתאפשר כיסוי מלא של השילוט על המגרש.הצבת המצלמות במגרש תעשה בזווית 

 
 
 
 

 הערה: * הצעה הזוכה.ישודרג בהתאם לזה נספח 
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 נספח ג'
 
 

 נוהל לצוותי טלוויזיה באצטדיונים
 
 

 :ראיונות       
 

ראיונות עם שחקנים, מאמנים ובעלי תפקידים יתבצעו במקום שייועד לכך על  .1
ובתיאום עם מנהל האיצטדיון/מנהל ידי הקבוצה עליה נמנים המרואיינים 

 האירוע.

ככל שהראיון יתקיים במקום סגור, תותר הכניסה אליו רק למנהל במה, כתב,  .2
 וצוות טכני )צלם + מקליט + תאורן במידת הצורך(.

ראיונות תוך כדי המשחק בתחומי המגרש אסורים בהחלט )גם אם שחקן הוחלף  .3
 או הורחק(.

 א( אינה מותרת בשום מקרה.הכניסה לתחומי המגרש )כר הדש .4
 
 

 כללי:      

 
מטר מהצד החיצוני של ספסלי  5 -שדרי קווים ימוקמו במרחק שלא יפחת מ  .5

 הקבוצה )לא בין הספסלים(.

בעלי תפקידים הנמצאים בזירה המקיפה את כר הדשא ילבשו אפודות זיהוי  .6
 .שיסופקו על ידי מנהל האיצטדיון/מנהל האירוע או על ידי הגוף המשדר

 הכניסה לחדרי ההלבשה של הקבוצות ושל השופטים, אסורה. .7

שעות לפני מועד  24הגוף המשדר יעביר למנהל האצטדיון/מנהל האירוע, לפחות  .8
המשחק,את תרשים פרישת המצלמות במשחק, את רשימת בעלי התפקידים 

 מטעמו ופרטי הרכבים השייכים להפקת השידור.

עבר לצוותים הנדרשים להפקה ולשידור כניסת צוותי צילום לשטח האיצטדיון מ .9
לעיל, טעונה אישור מראש של  8המשחק ואשר אושרו כאמור בסעיף 

 ההתאחדות ובתיאום עם מנהל האצטדיון/מנהל האירוע.

הצוותים ובעלי תפקידים מטעמו של הגוף המשדר יפעלו באופן שלא יפגע  .10
 במהלכו הסדיר של האירוע, לרבות המשחק וישמעו להוראות מנהל

 האיצטדיון/מנהל האירוע/מקיף מטעם ההתאחדות.

מנהל הבמה הוא זה שישמש כנציג הגוף המשדר אל מול מנהל האיצטדיון/מנהל  .11
 האירוע ואל מול נציגי הקבוצות ושופט המשחק.

המפיק הוא זה שאחראי כלפי מנהל האיצטדיון/מנהל האירוע על כל בעלי  .12
 התפקידים המשמשים בהפקת המשדר.

וההפקה יקיים באופן מלא את כללי נוהל ארגון משחקי הכדורגל  צוות השידור .13
כפי שנקבע על ידי ההתאחדות )ניתן לקבל נוהל זה במשרדי אגף ליגות 

 מקצועניות(
 


