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-הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות שידור של משחקי כדורגל מס' הזמנה -הבהרות
 )להלן: "ההזמנה"(. 2/21

 :1 'הבהרה מס
 

 תשובת ההתאחדות  שאלה / הבהרה

 

האם הזכות  -נקודת יציאה
שנתיים הינה ליציאה אחרי 

 הדדית?

האופציה להמשך ההתקשרות בהתאם למסמכי ההזמנה היא של 
 להזמנה.  12עמ'  -ההתאחדות

( 'פיצוי כח עליון )מגיפה וכו
אין מנגנון הפחתה? מהו  –

מינימום המחזורים לקיום 
 ההסכם?

לא ניתן לצפות מצב של כוח עליון ואת הפגיעה הצפויה בגינו. כמובן 
ולקבוצות אינטרס לקיים כמה שיותר משחקים בהתאם שלהתאחדות 

לתכנית המשחקים שאושרה טרם תחילת העונה. במקרים בלתי סבירים 
ובהתאם לנסיבות, תשקול ההתאחדות מנגנון הפחתה בתיאום עם 

 הזוכה.
פירוט תוכן עפ"י חבילות 

 עפ"י שנים.
 4-ו 3, 2)"חבילה כוללת"(: החבילה כוללת את חבילות  1חבילה 

 המפורטות להלן.

משחקי ליגת העל לנוער וגביע –)"חבילת ליגת העל לנוער"(  2חבילה 
ואופציה של ההתאחדות לעונות  2022/23 2021/22עונות  המדינה לנוער

 ההזמנה., הכל בהתאם לתנאי 2025/26 2024/25 2023/24

 2022/23 2021/22עונות משחקי ליגה א' ל –)"חבילת ליגה א"(  3חבילה 
, הכל בהתאם 2025/26 2024/25 2023/24ואופציה של ההתאחדות לעונות 

 .ההזמנהלתנאי 

משחקי הבית של נבחרת ישראל  -)"חבילת משחקי הנבחרות"(  4חבילה 
 כדלקמן: 2023( 21במוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות )עד גיל 

 לטביה -ישראל       12.10.2021

 הונגריה –ישראל       16.11.2021

 



 

 

 פולין -ישראל        24.3.2022

 גרמניה -ישראל         29.3.2022

 סן מרינו –ישראל           7.6.2022

 .2025וכן אופציה של ההתאחדות לשידור מוקדמות אליפות אירופה 

 2023  משחקי הבית של מוקדמות אליפות העולם לנבחרות נשים )בוגרות(
 :כדלקמן

 פורטוגל -ישראל         19.9.2021

 גרמניה –ישראל       21.10.2021

 טורקיה-ישראל        12.4.2022

 בולגריה-ישראל          1.9.2022

 סרביה -ישראל          6.9.2022

 .2025וכן אופציה של ההתאחדות לשידור מוקדמות אליפות אירופה 

ת אירופה לנוער בעונות שידור משחקי נבחרת  הנוער במוקדמות אליפו
)שלב מוקדמות ושלב עילית במידה ויעפילו( 2022/2023, 2021/2022

בהתאם לשיקול -2025/2026, 2024/2025, 2023/2024ואופציה לעונות 
 דעתה של ההתאחדות.

נבחרת הנערים והנערות במוקדמות משחקי אופציה של הזכיין לשידור 
)שלב 2022/2023, 2021/2022בעונות  לנערים/נערות אליפות אירופה

, 2023/2024מוקדמות ושלב עילית במידה ויעפילו( ואופציה לעונות 
2024/2025 ,2025/2026 

מובהר כי על אף האמור לעיל, ההתאחדות רשאית לנהל מו"מ נפרד עם 
 המציעים לגבי משחקי נבחרת הנוער, הנערים והנערות.

 2022העולם  ומשחקי מוקדמות אליפות 2022משחקי מוקדמות יורו 
מועדי המשחקים ייקבעו על ידי אופ"א  - Efootballלנבחרת הגיימינג 

, 2023/2024וכן אופציה של ההתאחדות לשידור לעונות א, ו/או פיפ"
2024/2025 ,2025/2026. 

 הכל בהתאם לתנאי ההזמנה.ו

 


