
 

 

 

 

למתן שירותי  הצעות להציע 08/22' מס הזמנה

 להתאחדות ציבור ויחסי דוברות, ייעוץ

 בישראל לכדורגל

  



 

 

 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 7-000171-58עמותה רשומה מס' 

 

הצעות למתן שירותי ייעוץ, דוברות  להציע 22/80מס'  הזמנה

 בישראל לכדורגל להתאחדות ויחסי ציבור

 

 המסמך על כל חלקיו ונספחיו הנו רכוש ההתאחדות לכדורגל.

אין להעתיק או לשכפל או לצלם בנייר או בכל מדיה אחרת את המסמך למעט לצרכים פנימיים 

 של המציע הקשורים ישירות לגיבוש ההצעה והגשתה ו/או 

 ביר או לגלות כל חלק ממנו לכל גורם אחר ללא אישור ההתאחדות לכדורגל מראש ובכתב.להע

 

 פרק א': הוראות כלליות

"( מזמינה בזאת הגשת הצעות ההתאחדותההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן: " .1

)להלן:  ונספחיה זו להזמנה בהתאם להתאחדות ציבור ויחסי דוברות, ייעוץשירותי  למתן

  "(.  השירותים"

 נובהתאם להזמנה זו ולחוזה שיחתם בי השירותים את יספקהמציע שיבחר כזוכה,  .2

 לבין ההתאחדות.

מובהר ומודגש, כי הליך זה אינו חוסה תחת חובת עריכת מכרז מכוח חוק חובת  .3

או מכוח כל דבר חקיקה אחר בעניין חובת עריכת מכרז,  1992-המכרזים, התשנ"ב

והוראות דברי חקיקה אלו כמו גם הוראות כל תקנה שהותקנה מכוחם אינן חלות עליהן 

 או על הליך זה. 

שההתאחדות רשאית לבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי,  נוסח ההזמנה כפוף לשינויים, .4

 בהתאם למפורט להלן בהזמנה זו.

 



 

 

 הגדרות

יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד להגשת  –" משתתף" .5

 הצעות. 

יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה והגיש להתאחדות הצעה במועד, לפי תנאי  -"מציע" .6

 הזמנה זו. 

 המציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר עמו/עימם בתום ההליך.  -"זוכה" .7

בכל מקום בהזמנה בו נאמר "משתתף", "מציע" או "זוכה", הכוונה גם בלשון נקבה וגם  .8

 בלשון רבים, על פי הקשר הדברים.

 

 מסמכי ההזמנה

מסמך זה מהווה את ההזמנה וכולל את תנאיה, את נוהל בחירת הזוכה, את עיקרי  .9

 ירותים המבוקשים, וכן כל הנספחים הדרושים למציע לשם הגשת הצעה, כמפורט להלן:הש

 .טופס הצעת המציע -א'  נספח .א

 .ערבות בנקאית -ב'  נספח .ב

 תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. -ג'  נספח .ג

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה. -ד'  נספח .ד

 .הרשעות היעדר תצהיר –ה'  נספח .ה

 .הסכם התקשרות ונספחיו -ו'  נספח .ו

 

 ,הבלעדילפי שיקול דעתה למועד האחרון להגשת ההצעות,  עדההתאחדות רשאית בכל עת,  .10

, ויהוו חלק בלתי פורסמו באתר ההתאחדותי אשר, הבהרות או תוספות, מסמכים להוסיף

 נפרד מהזמנה זו, ויחייבו את כל המציעים. 

ההתאחדות רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, לפי שיקול דעתה המוחלט,  .11

. המשתתפים/המציעים בהליך יערכו את הצעותיהם או ההזמנהלתקן או לשנות את מסמכי 

 יתקנו אותן בהתאם לשינויים, כאמור.

 

 ההזמנה הליכי

 םרכישתפרסום מסמכי ההזמנה ו

 עותק כל מציע/משתתף  יקבל, יוחזרו למציע ו/או למשתתףשלא  ₪ 1,000תמורת סכום של  .12

  של הזמנה זו. קשיח

 .הצעה ולהגשת בה להשתתפות תנאי הינה ההזמנה מסמכי רכישת .13



 

 

, 299במשרדי ההתאחדות באצטדיון ר"ג, דרך אבא הלל  ההזמנה מסמכי את לרכוש ניתן .14

 .רמת גן

יפורסמו באתר "( עדכוניםיחד: " )להלןמסמכי ההזמנה, וכל עדכון, שינוי, הבהרה וכיו"ב  .15

 ההתאחדות, ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף בעדכונים המפורסמים שם. 

למען הסר ספק מובהר, כי ההתאחדות אינה אחראית להודיע למשתתפים ו/או למציעים  .16

  .בדבר עדכונים כאמור

 

 הסברים והבהרות

 
פניות רוכשי ההזמנה לפי פרק זה תישלחנה בכתב, למנהלת הרכש בהתאחדות, הגב' קיקי  .17

בלבד, בצירוף שם המציע, שם  WORD, בקובץ  kikia@football.org.ilאדלר, בדוא"ל 

חדות את הפונה מטעמו, מספר טלפון וכתובת הדואר אלקטרוני שאליה תשלח ההתא

 התשובות ו/או העדכונים, ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

רוכשי ההזמנה יהיו רשאים להגיש שאלות, בכלל זה שאלות והבהרות בדבר אופן הכנת  .18

המועד האחרון להגשת )להלן: " 16:00בשעה  25/8/2022ההצעה והנוהל להגשתה עד יום 

 "(.שאלות הבהרה

, שגיאות או אי התאמות ו/או אם יהיה לו היה וימצא משתתף במסמכי ההזמנה סתירה .19

, עליו בהזמנה או בקשר אליה ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו

  .הבהרה שאלות להגשת האחרון למועד עד וזאת, להודיע על כך בכתב

, השגות, בקשות להסברים נוספים או הבהרות כאמור בסעיף זה שאלות, כי משלוח מובהר .20

 אינם דוחים את המועד האחרון להגשת ההצעות. –מתן תשובות על ידי ההתאחדות או אי 

ההתאחדות אינה מתחייבת להשיב לשאלות שיופנו אליה והיא רשאית להשיב לחלק  .21

מהשאלות או להשיב באופן חלקי לשאלות מסוימות, ככל שתמצא לנכון לעשות כן, על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי.

תמצא ההתאחדות ההתאחדות, ככל ש אתרבמידת הצורך ב מויפורסתשובות או הבהרות  .22

יפורסמו באתר ההתאחדות לנכון לעשות כן. יודגש, כי רק תשובות, הבהרות, או החלטות ש

 תחייבנה את ההתאחדות.

הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של ההתאחדות, אלא אם ניתנה  למען .23

אחדות אחראית לכל  פירושים ו/או הסברים . אין ההתפורסמה באתר ההתאחדותבכתב, ו

י /עובד ידי על ניתנו כאמור הסבר או פירוט אם אףשיינתנו בעל פה למשתתפים בהזמנה, 

 . מטעמה מי או ההתאחדות

ושבו לא התבקשה הבהרה על ידי מי בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה  .24

, יחייב הפירוש שייקבע על ידי ההתאחדות -מהמציעים או ניתנה הבהרה על ידי ההתאחדות 
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והמציעים ו/או המשתתפים יהיו מנועים מהעלאת טענות כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה 

 ו/או אי התאמה במסמכי ההזמנה.

תשובות, הבהרות או הודעות שינוי שיישלחו למציעים על ידי ההתאחדות, יהוו חלק בלתי  .25

יעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם בתחתית כל נפרד מתנאי ההזמנה ויצורפו על ידי המצ

 עמוד, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות.

 

 ההצעות הגשת נוהל

בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל, ואת תנאי ההזמנה,  .26

, וכי הוא מסכים לכל תנאי ים/הזוכה עלהמציעים ו על ,לרבות דרישות החלות על המשתתפים

ההזמנה, על כל מרכיביה, חלקיה ונספחיה, וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל 

 הליך שיפוטי ומעין שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על כל מרכיביה, חלקיה ונספחיה.

ה חתומים על ידי כל מסמכי ההזמנ עםיגיש הצעתו כשהיא מלאה ו הצעה להציעהמבקש  .27

למשרד מנהלת הרכש בהתאחדות באצטדיון ר"ג, דרך , במסירה ידניתהמציע בשולי כל עמוד, 

)לעיל ולהלן:  14:00 עד לשעה 8/9/2022לא יאוחר מיום , 3 שער, רמת גן, 299אבא הלל 

  "(.המועד האחרון להגשת ההצעות"

 .לא תתקבלנה –שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות  הצעות .28

ההצעה, על כל חלקיה )כולל מסמך הזמנה זה על כל נספחיו(, תוגש כשהיא חתומה על ידי  .29

 המורשים לחתום בשם המציע ובצירוף חותמת.

להציע הצעות  08/22מס'  הזמנה: "רשום גביה שעלסגורה,  חלקה ההצעה תוגש במעטפה .30

וכנגדה  ,המעטפה גבי על המציע של שמו ציון ללא, "ציבור ויחסי דוברות, ייעוץ שירותי למתן

. לא תתקבלנה המפרט את מועד )יום ושעה( המסירה יינתן על ידי ההתאחדות אישור קבלה

 הצעות שתשלחנה בדואר.

, וכל מועד אחר בהליכי ההצעות להגשת האחרוןההתאחדות רשאית להאריך את המועד  .31

 על שהודעה ובלבד, , לפי שיקול דעתהעד למועד האחרון להגשת ההצעות שלבהבחירה, בכל 

 ."לדוא באמצעות למציעים תישלח כך

יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת  ההצעות להגשת האחרוןמועד הלאחר  .32

 נעולה אשר תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.

של ההתאחדות ובהתאם מכרזים הפתיחת התיבה/הכספת תעשה בנוכחות נציג ועדת  .33

 לקבוע בתקנון ההתאחדות.

במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו, בין היתר, מספר המעטפות  .34

 שנמצאו בתיבה/בכספת, תכולתן, זיהוין וככל שניתן גם המחיר המוצע, לפי העניין.



 

 

עלולה הצעה שלא תכלול את כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לפי תנאי ההזמנה,  .35

 להיפסל, לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.

רשאי לערוך שינוי או תוספת במסמכי ההזמנה, או לציין הסתייגויות ותנאים  אינומציע  .36

 -"(, אלא אם נאמר אחרת במפורש. הוספו שינויים שינוייםבתשובותיו )בסעיף זה: "

 ההתאחדות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי: 

 אילו לא נכתבו.משינויים אלה, כ להתעלם .36.1

 או לדרוש מהמציע שהוסיף שינויים לתקן את הצעתו. .36.2

 או לפסול את ההצעה. .36.3

חתימתו של המציע על הצעתו תשמש כאישור על הסכמתו לכל האמור בהזמנה על כל  .37

 .םתנאיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגדו , צרופותיה נספחיה

המסמכים הנדרשים בהזמנה, כולל  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל .38

 ערבות ההזמנה )ומסמכים נוספים אם יצורפו(, יהיו על שם המציע בהזמנה בלבד. 

המציע יכלול בהצעה פרטים מלאים, מדויקים ובהירים, בכל הנוגע למידע המבוקש ולא  .39

יכלול במישרין או בעקיפין, או בדרך של השמטה, מידע או תשובה העלולים להטעות. הצעה 

אשר תכלול דבר העומד בסתירה או שאינו מתיישב עם הוראות ההזמנה, עלולה להיפסל, לפי 

 שיקול דעתה של ההתאחדות.

המציע ישתמש בהצעתו במושגים ובביטויים הקבועים במסמכי ההזמנה, וישתמש  .40

 במונחים באופן עקבי. 

המציעים, ההתאחדות רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לדרוש הבהרות והסברים מן  .41

כולם או חלק מהם, וכן לדרוש מן המציעים, כולם או חלקם, לגלות פרטים מלאים ומדויקים 

בדבר זהותם, עסקיהם, מבנה ההון שלהם, מקורות המימון, איתנות פיננסית וכן כל מידע 

 אחר שלדעתה יש עניין לגלותו.

חדות לא תישא כל ההוצאות הכרוכות בהגשת ההצעה מוטלות על המציע, במלואן, וההתא .42

 בהן או בחלקן, בכל מקרה שהוא.

הוראות סעיף זה, כמו גם שאר הוראות ההזמנה, הינן מהותיות ויסודיות והמציע יהיה  .43

מנוע בעתיד מלהעלות כל טענה מכל מין וסוג כלשהו, לגבי ההליך, סמכותה של ההתאחדות 

 לנהל את ההליך ודרך בחירת הזוכה.

 

 ההצעה 

  המחיר הצעת

 השירותים כנגד)ריטיינר(  הקבוע החודשי התמורה סכום את בהצעתו יפרט המציע .44

 הסכום לא יכלול מע"מ. .ההזמנה במסמכי כמפורט ידו על הניתנים



 

 

 תוקף ההצעה 

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  3 בתוקף לתקופה של תהיה ההצעה .45

 יום נוספים.  90ההתאחדות רשאית לבקש להאריך את תוקף ההצעה למשך 

 הזמנה בהתאם.הבמקרה זה מחויב המציע להאריך את ערבות  .46

 

 תנאי סף

 על כל מציע לעמוד בעצמו בכל הדרישות המפורטות להלן במועד האחרון להגשת ההצעות. .47

 כלליים סף תנאי

 המציע הינו עוסק מורשה או שותפות או תאגיד הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל  .48

 עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו או מיזם משותף בין שניים או יותר תאגידים כאמור.

כנגד המציע או מנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע ביכולתו לקיים את  .49

יזכה בהליך, ואף אחד מהם אינו  מציעמקצתן, ככל שה התחייבויותיו עפ"י הליך זה, כולן או

 נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו  .50

 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי". המציעשל 

ביו או לגבי בעלי לא יורשה להשתתף מי שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות קיים לג .51

מניות או זכויות בו, או ממלאי תפקידים בו, ניגוד עניינים מהותי בין עסקיו ו/או תפקידיו ו/או 

נשוא הזמנה זו. למציע לא תהיה כל טענה כלפי  השירותיםאחזקותיו לבין הנדרש לביצוע 

רט ההתאחדות במידה ויוחלט שהוא אינו רשאי להשתתף בהליך עקב ניגוד עניינים כמפו

 בסעיף זה.

סברה ההתאחדות כי ביחס למציע קיים ניגוד עניינים מהותי כאמור בפרק זה, תינתן  .52

למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן החלטתה הסופית ביחס לפסילת הצעתו, וזאת 

 בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות.

  מקצועיים סף תנאי

 .ציבור ויחסי דוברות שירותי במתן לפחות שנים 5 שלמקצועי ניסיון  בעלהמציע הינו  .53

   5במהלך   גדולים ציבוריים לגופיםשנים לפחות במתן שירותי ייעוץ  3ניסיון של  למציע .54

  .השנים שקדמו למועד הגשת המכרז      

 .שכירים עובדים 7 הפחות לכל מועסקים במציע .55

 

 להצעה שיצורפו ומסמכים אישורים



 

 

חוברת ההזמנה על כלל נספחיה כשהם מלאים, חתומה בכל עמוד ע"י המציע, הכל כמפורט  .56

 בהוראות הזמנה זו.

כאשר הן חתומות ע"י פורסמו באתר ההתאחדות, שאלות ההבהרה והתשובות להן, כפי ש .57

 המציע.  

 קבלה על רכישת מסמכי ההזמנה. .58

 ערבות הזמנה כמפורט במסמכי הזמנה זו. .59

, מאושרת ע"י רשם עוסק מורשה ה, עמותה או שותפות(/ד )חברתעודת רישום תאגי .60

 החברות/השותפויות או כל משרד אחר בו מתנהל רישום לגבי סוג התאגיד הרלוונטי.

אישור עורך דין/רו"ח המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את שמות  .61

 המנהלים, בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע. 

אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים  .62

 -על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

1976. 

 אישור על ניכוי מס במקור. .63

התקשרות ישירה אשר יוכיח איגודי ספורט גדולים, שהינם  ניםע"י מזמיחוזים חתומים  .64

 ם, ככל שישנם.עמ

  :, המציע יצרףיםיקצועעמידתו בתנאי הסף המ להוכחת .65

מתן שירותי דוברות ויחסי המפרט את ניסיונו של המציע בבן עמוד אחד מסמך  .65.1

 . ציבור

אשר יוכיח גופים ציבוריים גדולים, שהינם  ניםע"י מזמיחוזים חתומים  .65.2

  ם.התקשרות ישירה עמ

שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע ההתאחדות, על פי  .66

 אישורים ו/או מסמכים נוספים שלדעתה יש עניין בהמצאתם.

על המציע חלה חובה לעדכן את ההתאחדות, בכל שינוי אשר יחול, במידה ויחול, בכל מידע  .67

  הנכלל בהצעתו.

 

 הזמנההערבות 

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים  תולהצעהמציע לצרף  על .68

שקלים חדשים( בנוסח המצורף  שלושים אלף) ש"ח 30,000לצרכן לטובת ההתאחדות בסך של 

 להזמנה זו.  'בנספח כ

להזמנה, עלולה  'בנספח מובהר, כי הגשת ערבות בנקאית שלא בהתאם לנוסח שצורף כ .69

 להביא לפסילת ההצעה.



 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מסמכויותיה של ההתאחדות, מקום שצורפה  .70

, ההתאחדות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה 'בנספח ערבות בנקאית בנוסח החורג מנוסח 

 הבלעדי, להימנע מפסילת ההצעה ותחת זאת:

נספח לדרוש מהמציע להגיש ערבות בנקאית מתוקנת בהתאם לנוסח המצורף כ .70.1

 . 'ב

 להתעלם מהחריגות כאילו לא נכתבו. –ל שמדובר בחריגות שאינן מהותיות ככ .70.2

היא חריגה המתייחסת לאיזה מן התנאים  חריגה מהותיתמובהר כי לצורך סעיף זה, 

( היותה של הערבות 3( האוטונומיות של הערבות; )2( סכום הערבות; )1הבאים: )

שבתוכו תחולט הערבות  ( פרק הזמן5( תוקף הערבות; )4ערבות בלתי מותנית; )

 בהתאם לדרישת ההתאחדות.

 .בערבות הנערב להיות המציע על .71

, כשהיא יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90תעמוד בתוקפה למשך  ההזמנהערבות  .72

 .ימים ממועד קבלת דרישת ההתאחדות בכתב 5ניתנת לחילוט בתוך 

לתקופה אשר  ההזמנהההתאחדות רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף ערבות  .73

 תיקבע על ידי ההתאחדות.

היה ותודיע ההתאחדות למציע, על זכיית הצעתו, תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת  .74

החוזה עמו וההתאחדות תהיה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הערבות בהתאם, עד 

 למועד חתימת החוזה. 

ות על פי דרישת ההתאחדות שהצעתו נתקבלה ולא יאריך את תוקף הערב זוכה/מציע .75

ו/או יימנע מלמלא לחתום על החוזה תוך המועד שיידרש לכך, מ יימנעו/או  ,כאמור לעיל

תנאים מוקדמים לתחילת ביצוע ההתקשרות, ו/או יימנע מלהמציא ערבות לביצוע כמצוין 

לחלט את , הבלעדי דעתה שיקול לפירשאית, ההתאחדות  תהאהזמנה זו, ל' ונספח  חוזהב

 וזאת מבלי לפגוע בזכותה לסעדים נוספים. או חלקה, כפיצוי מוסכם מראש,  כולה, וערבות

 תהיה התאחדות רשאית לבטל את זכייתו.לגרוע מהאמור לעיל,  ומבליכמו כן, 

ועל כל מסמך נלווה אחר ולרבות  החוזההערבות תוחזר לזוכה אך ורק לאחר החתימה על  .76

 . החוזה, כנוסחה בנספחי המצאת ערבות בנקאית להבטחת הביצוע

ההתאחדות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לחלט ערבות של מציע  .77

 ב)ב( לתקנות חובת המכרזים.16בהתקיים איזה מתנאי תקנה 



 

 

 

 

 שיקולי ההתאחדות

 לקחת רשאית תהיהבבחירת ההצעה/ות הזוכה/ות, ההתאחדות  השיקולי מסגרתב .78

, בין היתר בייעוץ המקצועי ניסיונואת ; המחיר הצעת אתבחשבון, בין היתר )אך לא רק(, 

יכולותיו ; את , ובפרט עם איגודי ספורט גדוליםמתחום הספורט ועבודה עם גופים

 ממומנים וקמפיינים משברים ניהול, דיגיטליח"צ,  מחלקותהמקצועיות, ובכלל זה קיומן של 

 חוסנו הכלכלי; וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שההתאחדות תמצא לנכון.  את ;במציע

 .כלשהי בצורה ההתאחדות של דעתה שיקול את להגביל כדי האמורים בשיקולים אין .79

ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או למען הסר ספק מובהר, כי  .80

כל הצעה שהיא וההתאחדות רשאית לאשר התקשרות, לדחותה, להתנותה בתנאים, לבקש 

לערוך פניות נוספות לקבלת הצעות, להחליט על ניהול מו"מ ו/או התמחרות עם מציע ו/או 

ר הצעות תוך פיצול מציעים כלשהם, לא לבחור בהצעה כלשהי ולחלופין לבחור במספ

ההתקשרות בין מציעים שונים, לבחור רק בחלק מהצעה כלשהי, ולקבל כל החלטה אחרת, 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא שיהא עליה לנמק החלטותיה. 

מבלי לגרוע מכלל סמכויותיה של ההתאחדות, תהא ההתאחדות רשאית, לפי שיקול דעתה  .81

סול אותה, בין היתר, מקום שיש לה יסוד סביר להניח הבלעדי, שלא לקבל הצעת מציע או לפ

שההצעה בלתי סבירה ו/או תכסיסנית ו/או מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ההליך 

 התחרותי או על הנחות בלתי נכונות.

המציעים פרטים ממבלי לפגוע בכלליות האמור מובהר כי ההתאחדות תהא רשאית לדרוש  .82

כתב או בעל פה, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לשביעות נוספים ו/או הבהרות נוספות, ב

רצונה המלאה, על מנת לבחון את הצעת המציע ובכדי לקבל מידע נוסף לגבי יכולתו של המציע 

 לעמוד בהתחייבויות המוטלות עליו במסמכי ההזמנה. 

ב או בין אם בכת -בכלל זאת ההתאחדות ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות לכל צד שלישי 

כדי לברר מידע אודות המציע, לעמוד על יכולותיו, דרישותיו,  -על דרך של קיום פגישה 

ציפיותיו ניסיונו ועוד, ולהשתמש, לפי שיקול דעתה, בכל מידע שיתקבל על ידיה. כן תהא 

מוסמכת ההתאחדות לדרוש מכל מציע מידע נוסף, פרטים, עדכונים, הבהרות, השלמות, 

מכתאות, נימוקים וכל כיוצא באלה בכל הנוגע לחומר שהוגש על ידיו תיקונים, מסמכים אס

 ותשובת המציע תחייבו לכל דבר ועניין.

 



 

 

 ו/או התמחרות בין המציעים דיון עם המציעים וניהול משא ומתן

ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או התמחרות בין המציעים, או בין  .83

אחדים מהם, שהצעותיהם תמצאנה מתאימות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת כדי 

להפכן לכדאיות יותר עבור ההתאחדות. יובהר, כי ההתאחדות אינה מתחייבת לנהל משא 

 ו מי מהם.ומתן ו/או התמחרות בין כל המציעים, א

מכל הצעה שניתנה המעודכנת או  מהצעתומציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או  .84

על ידו במהלך המשא ומתן/התמחרות או להפכה לכדאית פחות להתאחדות, אך הוא רשאי 

חזר בו מציע  להוסיף, להבהיר ולשפר את הצעתו, בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.

ת כדאית להתאחדות כאמור לעיל, ההתאחדות תהיה רשאית מהצעתו או הפך אותה לפחו

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.כולה או חלקה, לחלט את ערבותו, 

ההתאחדות רשאית, ככל שתמצא לנכון, לדרוש מהמציע במהלך ניהול משא ומתן ו/או  .85

התמחרות עם המציעים או עם מי מהם, להגדיל את סכום הערבות בהתאמה לסכומי ההצעות 

 ודכנים כתנאי להמשך השתתפותו בהליך.המע

במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים, כאמור, תנהל ההתאחדות פרוטוקול אשר  .86

 יתעד את עיקרי הדברים.

 ביטולה או ההזמנה שינוי

ו/או לא לחתום  ,ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה כולה, או חלקה .87

 על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

ההתאחדות תהיה רשאית לוותר על דרישות ו/או קיום תנאים כלשהם ו/או להתנות תנאים  .88

כלשהם ו/או להתנות תנאים חדשים ו/או נוספים, בכל עת לפני המועד האחרון להגשת 

על כך הודעה למציע ואפשרות לתקן את הצעתו בהתאם )במקרה שבו  ההצעות, ובלבד שניתנה

 הצעתו כבר הוגשה(, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות. 

ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות את תנאי ומסמכי ההזמנה לפי  .89

הזמנה שיקול דעתה, בכל שלב עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ובכלל זה, להוסיף ל

מסמכים, תוספות, או הבהרות, שיועברו לכל המציעים באמצעות דוא"ל והם יהוו חלק בלתי 

 נפרד מהזמנה זו. 

כל הודעת שינוי כאמור תישלח למציעים באמצעות דואר אלקטרוני, ותחייב את כלל  .90

 המציעים. המציעים יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם לשינויים, כאמור.

לבצעו, מכל  אולא לחתום על החוזה  ,חלקו או ההליךהתאחדות לבטל את אם תחליט ה .91

לא תהיה למשתתפים/למציעים/לזוכים בהזמנה כל תביעה ו/או דרישה ו/או סיבה שהיא, 

כלפי ההתאחדות או מי מטעמה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלום ו/או טענה מכל סוג שהוא, 

פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, לרבות בגין הוצאות שהוצאו לשם הגשת ההצעה, הפסד רווחים 



 

 

 את לחלט עילה להתאחדות קמה שלא ככל, ההזמנהלמעט החזרת ערבות צפויים וכדומה, ו

 .ההזמנה להוראות בהתאם הערבות

 חוזההוחתימת  ים/החלטה על הזוכה

. "(הזכייה הודעת)להלן: " ותודיע על כך למציעים זו הזמנהההתאחדות תחליט על הזוכה ב .92

תחייב את ההתאחדות רק אם תישלח למציעים שהיא חתומה על ידי  הזכייה תהודע

 המוסמכים לכך מטעם ההתאחדות.

ממצה,  כמסמך, זו להזמנה 'ונספח ונספחיו בנוסח המצורף כ חוזהההזוכה יחתום על  .93

)שם להצעה הזוכה  בהתייחסבתוספת הפרטים הרלוונטיים אשר יוספו על ידי ההתאחדות 

ימים מהיום שיומצא לו החוזה על  7הזוכה, התמורה וכו'(, בהתאם להצעת הזוכה וזאת תוך 

 ידי ההתאחדות.

עם החתימה על החוזה, וכתנאי לחתימתו, יידרש הזוכה להמציא להתאחדות את  .94

 ההתחייבויות, הערבות והאישורים המפורטים בחוזה. המסמכים,

ההתאחדות תהא רשאית לפי שיקול דעתה, להכניס שינויים נוספים אשר נדרשים לצורך  .95

 בתנאי ההתקשרות עם המציע שיזכה.  החוזהמימוש 

, לרבות בשל מידע, חוזההזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, או סמכות מעבר לכתוב ב .96

, לרבות במסגרת חוזהיבות, מצג, הבנה, פרטיכל, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להבטחה, התחי

 ההליכים לקראת כריתתו, ואף לאחר שנחתם.

)כולל נספחיו(, טופס הגשת  'ונספח  - החוזה, כאמור לעיל, יהוו החוזהכל עוד לא נחתם  .97

והנספחים המפורטים בו והודעת הזכייה אשר נמסרה ע"י ההתאחדות  'אנספח  -ההצעה 

 לזוכה את המסמכים הממצים והמחייבים בין ההתאחדות לבין הזוכה.

כמי שהפרו את החוזה,  יראוו על החוזה בתוך המועד שהוקצב לכך, מלא חת אשרים /זוכה .98

לה או חלקה, כל , כוההזמנה, ולחלט את ערבות םרשאית לבטל את זכיית תהאההתאחדות ו

בגין כל נזק ים /זוכהמהזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות להיפרע 

 נוסף שיגרם לה כתוצאה מההפרה.

בכל מקרה לא יהיה זוכה/ מציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר  .99

 להשתתפותו בהליכים אלה.

 נוספות והדגשות הבהרות

, ולא יחולו עליה הוראות 1992-הזמנה זו אינה מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, תשנ"ב .100

והתקנות שהותקנו מתוקפו, אינם  1992 -דיני המכרזים. מובהר כי חוק חובת מכרזים, תשנ"ב

חלים על ההתאחדות ועל הליך זה. גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח "מכרז" הדבר נעשה 

 . למען הנוחות בלבד



 

 

או ההסכם להתאחדות לכדורגל \הזמנה זו להציע הצעות אינה מהווה הצעה. הגשת הצעה ו .101

 ידי המציע לא תהווה קיבול. -לאחר שנחתם על

לא יהיה בעצם פרסום ההזמנה ו/או בקבלת הצעות ו/או בבחינתן כדי לחייב את  .102

יבות כלשהי ההתאחדות להתקשר עם מציע כלשהו או עם מי מהמציעים ו/או כדי ליצור התחי

 ו/או מצג כלשהו של ההתאחדות לכדורגל כלפי המציע.

גם לאחר קבלת ההחלטה על הזוכה/ים בהזמנה, רשאית ההתאחדות עפ"י שיקול דעתה  .103

 .החוזההבלעדי, לנהל משא ומתן נוסף עם הזוכה/ים על מנת לשפר את הצעתם, בטרם חתימת 

בהחלטת  אך ורקלעיין מציע אשר הצעתו לא הוכרזה כזוכה בהזמנה יהיה רשאי  .104

ההתאחדות בדבר בחירת ההצעה הזוכה, ובלבד שפנה להתאחדות בבקשה לעיין בהחלטה 

 ימים מקבלת הודעת הזכייה. 7-האמורה עד ולא יאוחר מ

מובהר ומודגש כתנאי יסודי ועיקרי בהליך זה, כי ההתאחדות שומרת את הזכות לפצל את  .105

, מכל טעם שהוא, לפי שיקול דעתה םו/או לא לפצלהשירותים נשוא ההזמנה בין מספר מציעים 

 הבלעדי והמוחלט, ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה.

הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או לתנאי ההסכם שייחתם עם  .106

 הזוכה/ים תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

להזמנה, הינן מהותיות ויסודיות, והמציע הוראות סעיף זה, כמו שאר ההוראות הכלליות  .107

יהיה מנוע בעתיד מלהעלות כל טענה מכל מין וסוג כלשהו, לגבי ההליך, סמכותה של 

 ההתאחדות לנהל את ההליך ודרך בחירת הזוכה.

  



 

 

 פרק ב': מהות ההזמנה

 ציבור ויחסי דוברות, ייעוץ שירותי למתןשירותי  למתןנשוא הזמנה זו הינו לקבלת  הצעות  .108

 .בישראל לכדורגל להתאחדות

 הר כי האמור בפרק זה, אינו ממצה את ההיקף המדויק של השירותים נשוא ההזמנה. מוב .109

 

 למציע ומידע השירותים מהות

)איגוד השופטים, בית הדין,  הומוסדותי ההתאחדות תדמית מיצובהשירותים ב עניינם של .110

 המרכזי כגוףנבחרות לאומיות, בית הנבחרות בשפיים, מרכזי הפיתוח והמצוינות ועוד( 

 הקבוצות, הישראלי הציבור ולרווחת מובהקאינטרס ציבורי  מול הפועל, הענף ופיתוח לקידום

 .והשחקנים

 

 לתקשורת וחשיפה ציבור יחסי .111

 חשיפה ימי, השקות, האירועים בכלל תקשורתית חשיפה וניהול ציבור יחסי מערך הפעלת 

 '.וכו

 בישראל המדיה גורמי מול והטקטית האסטרטגית ברמה פעולה לדרכי המלצות מתן. 

 בתקשורת ההתאחדות של החיובייםמספר האזכורים  הגדלת. 

 

 דוברות .112

 רשמיות תגובות והכנת התאחדותה פעילות אודות התקשורת באמצעי פרסומים אחר מעקב ,

 .עימה ובתיאום ההתאחדות דוברות עם בהתייעצות, והבהרות תיקונים

 

 ההתאחדות עבור תקשורתיות הזדמנויות איתור .113

 התוכנית כל ובלתוה ,בפני ההתאחדות הצגתן ,הזדמנויות תקשורתיות חדשות בחינת 

 .בכך הכרוכה התקשורתית

 הפועלים התקשורת כלי ממגוון וכתבים עיתונאים מול עבודה קשרי של ותחזוקה יצירה 

 .בפרט הספורט כתבי ומול בכלל בישראל

 לשם העברת והדיגיטל )פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק ועוד( ברשתות החברתיות  שימוש

מסרים, ומיצוב תדמיתה של ההתאחדות וראשיה וחשיפת פעילותה השוטפת, כולל קידום 

 שירותיידרש לספק רק את והובלת קמפיינים אינטראקטיביים וכיוצ"ב. יובהר כי הזוכה 

 ולא ישא בעלויות הקמפיינים.  הנלווים"צ היח

o בניית מותגים /מוצרים.  



 

 

 

 תקשורתיים משברים ניהול .114

 אמת בזמן פרסומים או כתבות, לתכתובות וניטור בקרה ביצוע. 

 תדרוך זה בכלל, מסרים הכוונת, אסטרטגיה מקביעת החל, משברים בניהול ההתאחדות ליווי 

 .מהמשבר ליציאה עד, תפקידים בעלי

 תגובה הדורשים תקשורתיים במשברים טיפול היתר בין יכלול הציבור יחסי מערך ניהול 

 .מידית

 במקרי מקובלות עבודה לשעות מעבר גם עבודה מהזוכה תדרוש הציבור יחסי מערך הפעלת 

 .השנה כל רצוף באופן, הצורך

 

 חשיפה וימי השקות, אירועים ליווי .115

 מהאירועים אחד לכל פרטנית תקשורתית עבודה תכנית בניית. 

 ר כל אירוע, הפקת כתבות טרם קיום ובמהלכו ושירותי יחסי ציבור מקיפים עב הספקת

 באמצעי תקשורת מובילים.

. שבועיות משימות לגבי בהתאחדות הדוברות מחלקת עם הזוכה יתעדכן שבוע כל בתחילת .116

דוח פעילות שבועי שיכלול פירוט העבודה וסטאטוס פעילות באופן מלא  שיגי ועבהש בסוף

 ופרטני.

 פירוט, הפעילויות יצוינו"ח בדו. הדוברות למחלקת ביצוע"ח דו הזוכה יגיש לחודש אחת .117

 וככל החודשית הפעילות על ועדכני מלא עיתונות תיק, החולף החודש במהלך שבוצעה העבודה

 .המוכרים המדדים"פ ע החשיפה הישגי הניתן

 .והיקפם השירותים במסגרת שבועו הייעוץ שירותי של פירוט יכלול החודשי הדיווח .118

 

 תמורהה

 בהתאם למחירהשירותים שהזמינה ההתאחדות,  בעדהתמורה שתשולם לזוכה תהא  .119

 ,בהצעתו ו/או על פי כל הסכמה שתושג עם הזוכה במו"מ לאחר הגשת ההצעה הזוכה שהציע

כאשר מודגש בזאת כי ההתאחדות תהא רשאית לבחור בכל מקרה את האלטרנטיבה הנוחה 

 .כדין"מ מע יתווסף לתמורהלה, על פי שיקול דעתה. 

יבוצעו בכפוף לקבלת דוח חודשי עם פירוט השירותים ולאחר אישורו על ידי  התשלומים .120

 ההתאחדות. 

 .כנגד חשבוניות מס כדין 60יבוצע בתנאי שוטף+ התשלום .121

 



 

 

 חוזיים בטחונות

 ערבות ביצוע

להתאחדות עם חתימת החוזה  ים/הזוכה ו/, ימציאים/להבטחת קיום התחייבויות הזוכה .122

ש"ח  30,000ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנת, צמודה למדד מחירי הצרכן, בסך של 

ועד לאחר  חוזההשקלים חדשים(. הערבות תעמוד בתוקפה בכל משך כל תקופת  אלף שלושים)

. ההתאחדות תהא רשאית להחליף את הערבות בבטוחה אחרת החוזהשנה מיום החתימה על 

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

ההתאחדות רשאית לחלט את סכום הערבות, כולה או חלקה, בכל מקרה בו יפר הזוכה  .123

 '.התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה, לרבות במקרים בהם יתגלו תקלות, איחורים וכו

 

 תקופת ההתקשרות

 .החוזהעל  החתימהחודשים מיום  36הינה לתקופה בת  החוזהתקופת ההתקשרות לפי  .124

להתאחדות שמורה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .125

"(, )סה"כ ההתקשרות יכולה להיות תקופת האופציהחודשים )להלן: " 24 בת, נוספת לתקופה

ימים לפני תום  30בכתב לפחות ים /לזוכהשנים( ובלבד שתודיע על רצונה זה  5עד לתקופה של 

  תקופת ההתקשרות.

 בשינויים המחויבים. החוזה תנאיכאמור, יחולו לגבי תקופת האופציה כל  החוזההוארך  .126

בכל עת, מכל סיבה  ים/עם הזוכה החוזהלהתאחדות תהא זכות להודיע על ביטולו של  .127

יום מראש, ולא  30לפחות  ים/לזוכה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על ידי מתן הודעה 

 .כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות עקב כך ים/לזוכהתהיה 

 ביטוח

שיומצא  חוזההזוכה לקיים את כל הביטוחים לפי התנאים והתקופות הקבועות ב על .128
 לזוכה.

  



 

 

 נספחים

 טופס הצעת המציע. -נספח א'  .א

 ערבות בנקאית. -נספח ב'  .ב

 תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. -נספח ג'  .ג

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה. -נספח ד'  .ד

 תצהיר היעדר הרשעות. –נספח ה'  .ה

 הסכם התקשרות ונספחיו. -נספח ו'  .ו

 

 

 

 

  



 

 

 טופס הגשת ההצעה –' אנספח 

 לכבוד

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 גן-אצטדיון רמת

 299רח' אבא הלל סילבר 

 גן-רמת

 

ביחד  -, _____________________________ )במקרה של יותר ממציע אחד אנו הח"מ

 בזאת כדלקמן: ומאשריםמצהירים  ולחוד(

ותנאיו ואנו מסכימים לתוכנם  החוזהקראנו והבנו את מסמכי ההזמנה ותנאיה, את  .1

 ולתנאיהם.

 אנו ממלאים אחר כל תנאי הסף להגשת ההצעה.  .2

רצ"ב המסמכים הנדרשים עפ"י תנאי ההזמנה, לרבות ערבות בנקאית כנדרש במסמכי  .3

 ההזמנה.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי ההתאחדות אינה מחויבת לקבל את ההצעה הכספית  .4

עם הניקוד הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא, וכי הגבוהה ביותר ו/או את ההצעה 

ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או התמחרות ביניהם, לפי שיקול 

 רשאית לפצל את השירותים נשוא ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי. היאדעתה המוחלט ו

 הננו מצהירים בזאת כי אנו עומדים בדרישות תנאי ההזמנה כדלקמן: .5

 שבי ישראל.אנו תו .א

 .1976 -אנו מנהלים פנקסים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .ב

מצ"ב אישורים בדבר ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק  .ג

 מס ערך מוסף או אישור על פטור מלנהלם.

 כנדרש בתנאי ההזמנה.___________ שלרצ"ב ערבות בנקאית בסך  .ד

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  מחירההצעת  .6

 

 התמורה בגין שירותי המשרד תהיה  בסך של ______________ לחודש. 

 .הסכומים אינם כוללים מע"מ

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

 חתימת המציע+ חותמת   _____________

 וכתובת מלאים   _____________ המציעשם 

 טלפון  _____________

 פקס _________________

 דוא"ל______________________________

 _______________תאריך

ה"ה   החותמיםאני הח"מ רו"ח/עו"ד ________________מאשר בזאת כי 

מחייבת את המציע מורשי החתימה מטעם המציע וכי חתימתם  הינם________________ 

 בהצעה זו.

 

 

_____________________ 

 דחתימת רו"ח/עו"

 



 

 

 ערבות ההזמנה נוסח –' ב נספח
 

 תאריך__________

                             לכבוד 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 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 המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  .1

"( בצירוף סכום הקרן" -שקלים חדשים( )להלן  אלף שלושים)ש"ח  30,000 סכום עד לסכום של

"(  שתדרשו מאת המבקש בקשר עם הצעת המבקש להזמנה סכום הערבותהפרשי הצמדה )להלן: "

וזאת בתנאים לכדורגל בישראל  להתאחדות ייעוץ, דוברות ויחסי ציבורשירותי  למתן 08/22' מס

 שיפורטו להלן:

ימים  5תוך  א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם,) .2

 . בכתב הראשונהמקבלת דרישתכם 

 -הכול כאמור בדרישתכם -)ב( אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין

וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה שהיא, מבלי שתחול 

עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה 

י המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. לא נהיה רשאים להימנע כלשהי כלפ

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה 

 למבקש על פי הדין.לעמוד  שיכולה או שתעמוד הגנה טענתלרבות כל 

כתב זה מהווה התחייבות בלתי חוזרת ישירה ומוחלטת שלנו כלפיכם לשלם לכם כל סכום  .3

שתדרשו מאתנו עד לגובה סכום הערבות והיא מותנית רק בתנאים המפורטים לעיל. אנו מוותרים 

שישנה או שעשויה להיות לנו  הגנה טענתבזה באופן בלתי חוזר על כל טענה, זכות, תביעה או 

על פי  מחובתנואו אחרת והעשויה לפטור אותנו  1967-ו מכוח חוק הערבות תשכ"זכלפיכם על פי א

 כתב זה.



 

 

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך  .4

הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש 

 חלק הימנה, הכל לפי העניין.הערבות או כל 

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות  .5

בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על 

 ידינו.

ייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת בכדי לגרוע מהתח .6

 ערבות זו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .7

 ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .8

עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה  פהתוקב תישאר זו ערבות .9

 צריכה להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

     

 בנק  ____________                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים  –' ג נספח
 ציבוריים

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

יר/ה כי הנני "(. אני מצהההתאחדותהמבקש להתקשר עם ההתאחדות לכדורגל בישראל )"

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 -)להלן 1976 –הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .2

 "(.החוק"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים  -ה לעניין זה )כהגדרתו בחוק( לא הורשע ביותר משתי עבירות )עביר

, או לפי חוק שכר 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

(, או לחלופין, המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי 1987 -מינימום, תשמ"ז

ות ממועד עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה לפח

 ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

____________________ 

 חתימת המצהיר       

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
בפני באמצעות ת.ז. ______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו 

שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו 
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 חתימה + חותמת  תאריך



 

 

 

 דיני עבודהתצהיר בדבר קיום  –' ד נספח

"( שהוא המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

. אני מצהיר/ה כי הנני לישראל לכדורגל ההתאחדותהגוף המבקש להתקשר עם 

 .המציעמוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי  המציע .2

ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין 

 היתר:

 חוק; 1946 בעבודה, הבטיחות פקודת 1945 )הודעה(; יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה המשוחררים החיילים
 הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א שנתית, חופשה חוק; 1951

-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג
 שירות חוק ; 1959-תשי"ט עסוקה,הת שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954

 ;1995-"התשנ משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה
 שוויון חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק

-תשנ"א כדין(, שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה, ההזדמנויות
 שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק ;1991

-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים תזכויו
 לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998

 לעובד הודעה חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות,

 א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב ,עבודה( )תנאי
-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים על הגנה לחוק
 . כדורגל משחקי קיום לצורך השבועית במנוחה עובדים להעסקת כללי היתר ;1997

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________________                                          __________ 

 שם המצהיר+ חתימה תאריך                                               

 

 ישור עו"ד א

 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו 
______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 

לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי  והמוסמךשמספרה _________________, 
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 
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 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

      _________                                                                   _____________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך  

 

  



 

 

 תצהיר היעדר הרשעות –' ה נספח

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

 הנערך הליך לתנאי בהתאםבשם ________________________ /בשמיתצהיר זה  נתהנני נותן/ .1

אני מצהיר/ה ו"( מציע"ה –, הליך בו הוא מגיש הצעה )להלן בישראל לכדורגל ההתאחדות ידי על

 .ועניין דבר לכל המציע את המחייב באופן, בשמוכי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה 

בעל שליטה בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, וכן  וכלהמציע  כנגד*הנני מצהיר/ה בזאת כי  .2

כתב אישום ולא נפתחה כל חקירה בעבירה  הוגשכנגד כל נושא משרה בו ומורשה חתימה שלו, לא 

מירמה או הונאה,  שלפשע, או בעבירה פלילית שיש עמה קלון, או בעבירה פלילית  מסוגפלילית 

לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, 

 בשבעמשפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים, והכל 

 .הצעתו( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 7) השנים

 הענייניםלמעט לעיל נכון, זאת  2, הנני מצהיר בזאת כי כל האמור והמפורט בסעיף לחלופין* .3

 :לןלה המפורטים

 _ .א

 _ .ב

 _ .ג

 המיותר את*מחק 

הנסיבות  כללעיל, ככל שיש כאלה, יש לפרט את  3: בכל הנוגע לעניינים המפורטים בסעיף הבהרה

הרלוונטיות, לרבות השאלה אם הייתה הרשעה ומה היה העונש שהוטל ומה היו מועדי החקירה, 

 .הגשת האישום, פסק הדין,  ולצרף כל מסמך רלוונטי לרבות פסק דין כתב אישום וכיו"ב

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

____________________       
 חתימת המצהיר 

 

 



 

 

 אישור

 

______________מאשר  שכתובתי.ר. ____________ מהח"מ, עו"ד ______________  אני
בזאת כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / 

מאשר כי הוא  ואניאשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 
מוסמך לחייב בהצהרתו את  המציע כהגדרתו לעיל, וכן כי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם 

 עליו בפני.

 

 

 חותמת+  חתימה  תאריך
 

  



 

 

 הסכם התקשרות  – 'ונספח 

 
 

 2022ונערך ברמת גן ביום____ לחודש_____ בשנת שנחתם 
 

 :ב י ן 
 _______________ 

 ________________. ח.פ / ע.מ

 מרחוב _____________________
 "(נותן השירות)להלן: "

 מצד אחד;
 

ן י ב  :ל
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 580001717ע.ר 
 52134, רמת גן 3591אצטדיון רמת גן. ת.ד. 

 "(ההתאחדות)להלן: "
 מצד שני;

 
 
 

 : ל י א ו בבקשה לקבל הצעות למתן השירותים )כהגדרתם וההתאחדות פנתה למציעים  ה
 ; "(ההזמנהלהלן( )"

 
ל י א ו ה כנדרש ומספק שירותים מסוגי השירותים )כהגדרתם להלן( וונותן השירות מבצע  :ו

ם שירותיהנענה להזמנה והגיש הצעה לביצוע ובהתאם להוראות הסכם זה, 
 ;כאמור

 
ל י א ו ה ונותן השירות מצהיר כי יש לו את הכישורים, הרישיונות, הניסיון, כוח האדם,         ו

להתאחדות ולקיום  םשירותיההציוד וכל יתר המשאבים הדרושים למתן 
 התחייבויותיו על פי הסכם זה; 

ל י א ו ה וההתאחדות מעוניינת, בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו של נותן השירות  ו
ונותן השירות מעוניין ם שירותיהלהלן, לקבל מנותן השירות את לעיל והמפורטות 

לפי צרכי ההתאחדות, בהתאם לתנאים  םשירותיהלהעניק להתאחדות את 
 ולתמורה המפורטים בהסכם זה;

 
ל י א ו ה דיר את ההתקשרות ביניהם והכל בתנאים המפורטים והצדדים מעוניינים להס ו

 להלן בהסכם זה;
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 

 מבוא .1



 

 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

כותרות הסכם זה נועדו לשם נוחות הקריאה בלבד ולא יהיה בהן כדי לשמש ככלי  1.2
או לצמצם את חובות וזכויות הצדדים שמכוח לפרשנות ההסכם ו/או כדי להרחיב 

 ההסכם.

 
 השירותים .2

 נספח א'בהתאם למפורט ב םשירותיאת הנותן השירות מתחייב לספק להתאחדות  2.1

 "(, בתנאים ובתמורה המפורטים בהסכם זה.םשירותיההמצורף להסכם זה )"

 
עם מחלקת הדוברות בהתאחדות לגבי משימות  נותן השירותבתחילת כל שבוע יתעדכן  2.2

דוח פעילות שבועית שיכלול פירוט העבודה נותן השירות שבועיות. בסוף השבוע יגיש 
 וסטאטוס פעילות באופן מלא ופרטני.

 
. בדוח "(דוח הביצוע)" דוח ביצוע למחלקת הדוברות נותן השירותאחת לחודש יגיש  2.3

שבוצעה במהלך החודש החולף, תיק עיתונות מלא יצוינו הפעילויות, פירוט העבודה 
הדיווח  ועדכני על הפעילות החודשית וככל הניתן הישגי החשיפה ע"פ המדדים המוכרים.

 .והיקפם םשירותיהבמסגרת  ועצשבו כל שירות ו/או פעולההחודשי יכלול פירוט של 
 

ידוע לנותן השירות ונותן השירות מכיר ומסכים לכך שההתאחדות אינה מתחייבת  2.4

 בנספח א' ו/או איזה מהם.  השירותים המפורטיםלהזמין את כל 
 

השירותים יינתנו במהלך תקופת מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות בהסכם זה,  2.5
יועברו לנותן ההתקשרות )כהגדרת המונח להלן( בהתאם להנחיות ולדרישות אשר 

 השירות מעת לעת מההתאחדות ו/או מי מטעמה.
 

ולשמור על  לעיל, נותן השירות מתחייב בנוסף להיות זמין 2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.6
קשר שוטף עם ההתאחדות, ובכלל זאת לתת מענה בכל הקשור לפניות ו/או לדרישות 

 םירותיהשקשר עם אשר יועברו מטעם ההתאחדות ו/או מי מטעמה לנותן השירות ב
 .םשירותיהבמסגרת תקופת ההתקשרות גם לאחר ומעבר לשעות מתן 

 
 ככל הנדרשנותן השירות מתחייב להגיע למשרדי ההתאחדות ו/או לכל מקום אחר  2.7

ו/או השתתפות בפגישות ו/או לצורך כל עניין אחר בקשר עם  םשירותיהלצרכי מתן 

התאחדות ויתואמו עם נותן השירות שירותים בהתאם למועדים אשר ייקבעו על ידי הה
  מראש.

 
 הצהרות והתחייבויות נותן השירות .3
 

 נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:



 

 

הינו מוסמך להתקשר בהסכם זה, והתקשרות נותן השירות בהסכם זה וביצוע  3.1
על פיו כמפורט בהסכם זה, אושרו כדין ועל פי מסמכי ההתאגדות של נותן  והתחייבויותי

השירות. הסכם זה מהווה התחייבות תקפה וחוקית של נותן השירות הניתנת לאכיפה 
 כנגדו על פי תנאי הסכם זה.

 

איסור ו/או הגבלה החלה עליו מכוח הסכם או ו/או מכוח כל דין,  ו/או אין כל מניעה 3.2
ביצוע התחייבויותיו על פיו, ואין בחתימתו על ההסכם ו/או בביצוע להתקשר בהסכם ול

התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של הסכם ו/או התחייבות אחרת, ו/או הפרה של כל 
 דין.

 
יש לו את מלוא המשאבים, הידע, היכולת, האמצעים, כוח האדם והניסיון לבצע את  3.3

ביצוע השירותים בהתאם להוראות מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכלל זאת 
 הסכם זה.

 
ברשות נותן המפורטים בהסכם זה. םשירותיההוא גוף העוסק ומתמחה בתחום של  3.4

השירות כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין בקשר לביצוע השירותים לפי 
 הסכם זה.

 

ופנקסים על פי ברשות נותן השירות אישור בר תוקף המעיד על ניהול ספרי חשבונות  3.6
 פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 
נותן השירות מתחייב לפקח פיקוח יעיל וקפדני על איכות השירותים ועל אופן ביצוע  3.7

 השירותים על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו כמתחייב בהסכם זה.
 

נותן השירות מתחייב לבצע ולספק את כל השירותים בשלמות, במועדים הנדרשים,  3.8
 ות, במיומנות, ובאיכות מעולה.במקצועי

 
צוות ייעודי המורכב מיועצי תקשורת נותן השירות באמצעות השירותים יינתנו על ידי  3.9

הפעילויות  בכלל ים ומתאימיםרקע וניסיון נרחבכישורים, הכשרה, מנוסים, בעלי 
 וההתחייבויות הכרוכות בביצוע השירותים.

 
יעשה על השירותים ורים וישרים. ביצוע הינם אנשים אחראים, מס נותן השירותובדי ע 3.10

לבצע את השירותים לשביעות רצונה ידם באופן יעיל ומקצועי והם יפעלו כמיטב יכולתם 
 של ההתאחדות וכמתחייב מהסכם זה.

 

נותן השירות מתחייב להשתמש בציוד מתאים לשם ביצוע כל השירותים. מובהר כי  3.11

עמה ו/או על חשבונה לשם ביצוע ההתאחדות לא תעמיד לנותן השירות כל ציוד מט
 השירותים.

 
כל בעיה חריגה הנוגעת לעובדי נותן השירות בקשר לשירותים, תטופל על ידי נותן  3.12

 השירות כיאות ובאופן מיידי.



 

 

 

נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שההתאחדות רשאית להתקשר בהסכם גם עם גורמים  3.13
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, היא זו נוספים עבור קבלת השירותים, וההתאחדות בלבד, 

שתחליט לגבי אופן חלוקת השירותים בין הגורמים השונים, כפי שייקבע על ידה מעת 
 לעת ובהתאם לצרכיה.

 
נותן השירות מאשר כי ידוע לו שאין ההתאחדות מתחייבת להזמין ממנו את השירותים  3.14

ול דעתה הבלעדי במהלך תקופת ההסכם וכי הזמנת השירותים ותדירותם נתונים לשיק
של ההתאחדות. עוד ידוע לנותן השירות כי ההתאחדות רשאית להזמין שירותים 

ולהתקשר עם נותני שירות נוספים לשם קבלת שירותים מסוגו של השירות נשוא הסכם 
 זה.

 
 תמורה .4

השירותים המפורטים בנספח א', באופן מלא ולשביעות רצונה בפועל של  הבתמורה לקבל 4.1
, בכל חודש₪ סך של __________ של ההתאחדות, תשלם ההתאחדות לנותן השירות 

  "(.התמורה)" ובהתאם להוראות הסכם זה להלן בתוספת מע"מ כדין

 
יובהר כי התמורה החודשית תשולם לנותן השירות בכפוף למסירת דוח הביצוע מאת  4.2

 השירות להתאחדות בגין החודש הרלוונטי ולאישור דוח הביצוע על ידי ההתאחדות. נותן

 

מובהר ומוסכם כי התמורה הינה סופית ומוחלטת וכוללת בין היתר את כל הוצאות נותן  4.3
 . השירות בנוגע לביצוע השירותים

 
את יובהר, כי בשל אופי הפעילות של ההתאחדות, יידרש נותן השירות, מעת לעת, לבצע  4.4

השירותים בדחיפות ובהתראה קצרה, לרבות בימי חג ובשבתות, וכל זאת ללא תמורה 
 נוספת.

 

עבור השירותים שבוצעו. החשבוניות  ניות מסנותן השירות יגיש להתאחדות חשבו 4.5
מיום  60ייבדקו ויאושרו על ידי ההתאחדות וישולמו בהעברה בנקאית בתנאי שוטף + 

 אישורם. 
 

לקזז ו/או לנכות מסכום התמורה כל סכום אותו היא מחויבת  ההתאחדות תהיה רשאית 4.6
לנכות על פי כל דין, למקרה בו יפר נותן השירות את התחייבויותיו על פי תנאי הסכם 

זה. מבלי לגרוע מהאמור, היה ותחול על תשלום התמורה חובת ניכוי מס במקור, ינוכה 
השירות אישור תקף מרשויות  מס במקור כדין על ידי ההתאחדות אלא אם יציג לה נותן

 המס על פטור מניכוי מס במקור ואז תפעל ההתאחדות בהתאם לאמור באישור.
 



 

 

להוראות הסכם ההתאחדות לא תהא חייבת בתשלום בעד שירותים שלא בוצעו בהתאם  4.7
 .זה

 

מוסכם ומובהר בזאת, כי למעט האמור בהסכם זה, לא יהא נותן השירות זכאי לקבל  4.8
ם, עמלות, הטבות, מענקים, או זכויות אחרות ו/או נוספות בגין מההתאחדות תשלומי

 השירותים, בין בכסף ובין בשווה כסף.

 
 ההתקשרות תקופת .5

 ממועד החתימה על הסכם זהחודשים  36תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת  5.1
 "(.תקופת ההתקשרות)"

שמורה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  להתאחדות 5.2
סה"כ כך ש , "(תקופת האופציהחודשים )" 24 בת נוספת לתקופהההתקשרות 
 מסור הודעה על כךובלבד שת ,שנים 5עד לתקופה של בין הצדדים תימשך ההתקשרות 

וארך במקרה שבו ת ימים לפני תום תקופת ההתקשרות. 30בכתב לפחות  נותן השירותל
, יחולו לגבי תקופת האופציה תקופת ההתקשרות למשך תקופת האופציה כאמור לעיל

 בשינויים המחויבים. הסכםה תנאיכל 
 

להורות ו/או עם נותן השירות זה ההתאחדות תהא רשאית להודיע על ביטולו של הסכם  5.3
 ,על פי הסכם זהם הניתני , כולם או חלקם,רותיםילהפסיק את מתן הש נותן השירותל

ובהתאם לשיקול דעתה של ההתאחדות  מכל סיבה שהיא, בין באופן זמני ובין בדרך קבע

יום לנותן השירות, ולא תהיה לנותן השירות כל טענה  30הודעה מראש של למתן  ובכפוף
 .ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות עקב כך

 
יהיה זכאי לתשלום כספים כלשהם מוסכם ומוצהר בזאת במפורש, כי נותן השירות לא  5.4

או לפיצויים או דמי נזק מכל סוג במקרה של סיום או ביטול הסכם זה או כל חלק ממנו 
ו/או הגעתו לקיצו מכל סיבה שהיא פרט לסילוק חשבונות שוטפים שטרם סולקו לנותן 
 השירות ואשר נותן השירות זכאי לפירעונם בגין שירותים שבוצעו על ידו בפועל בהתאם
להתחייבויותיו בהסכם זה ובהתאם לאסמכתאות אשר יסופקו על ידו להתאחדות 
המעידות על זכאותו לתשלום כאמור במסגרת גמר חשבון מסודר אשר יערך בין הצדדים 

ימים ממועד סיום ההסכם. במיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות  14עד לא יאוחר מתום 
סכים לכך כי לא יתבע ולא יהיה זכאי האמור מצהיר נותן השירות כי ידוע לו והוא מ

במידה  ,סיום ההסכם ןלתבוע או לקבל מההתאחדות דמי נזק או פיצוי מכל סוג בגי

ו/או עקב תשלומים שנותן השירות עשוי זה,  5וההסכם הסתיים בהתאם להוראות סעיף 
 להיות חייב לעובדיו כתוצאה מהגעת הסכם זה לקיצו ו/או לסיומו מכל סיבה שהיא ו/או

 צמצומו כאמור לעיל.
 



 

 

בכל עת שיתבקש לכך, או עם מתן הודעה על הפסקת/סיום ההתקשרות, יעביר נותן  5.5
השירות להתאחדות באופן נאות, מסודר ומיידי, כל חומר מכל סוג שהוא, לרבות כל 
מסמך, תרשים, ציור, תוכנה וכד', הקשורים לשירותים, לרבות כאלה שהוכנו על ידי נותן 

 ביצוע השירותים ו/או בקשר אליהם. השירות במסגרת
 

 
 אחריות וביטוח .6

נותן השירות מצהיר כי הוא האחראי היחיד והבלעדי על פי כל דין לרבות כל מעשה ו/או  6.1

מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או מי מטעמו, לכל אבדן ו/או נזק ישיר ועקיף ו/או הפסד 
ו/או הנובע מביצוע שייגרם להתאחדות ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי הקשור 

השירותים ו/או השגת המטרות על פי הסכם זה.  נותן השירות יהיה אחראי בלעדי לכל 
נזק גוף ו/או רכוש שיגרם לעובדי נותן השירות ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי עקב 
 ביצוע השירותים לפי הסכם זה ו/או עקב מילוי התחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה.

 
ירות משחרר בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מכל אחריות או חובה נותן הש 6.2

שהיא בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או 
עקיף, לגוף, רכוש או אחר, לרבות כתוצאה מכל סיבה שהיא, שייגרם לצד שלישי כלשהו 

או לעובדי הנותן השירות ו/או ו/או להתאחדות ו/או למי שמטעמה לרבות עובדיה ו/
לנותני שירותים משניים  וכן לכל מי שנותן השירות אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל 
מי שבא בשמו או מטעמו ולכל פעולה אחרת שתבוצע על ידי נותן השירות ו/או מי מטעמו 

קראי, בקשר עם מילוי התחייבויותיו של הנותן השירות לפי הסכם זה, בין אם נגרמו בא
בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של נותן השירות, בין אם היו תוצאה של פעולה 

 או מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. 

 
נותן השירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מיד עם  6.3

דרישתם הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל 
תשלום שיהיה עליהם לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש ו/או פסק דין שייפסק 

אות, קנס או תשלום חובה מנהלי או כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה, לרבות הוצ
שיפוטי אחר שיוטל עליהן, ונותן השירות מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום 
ההתאחדות מי מטעמה של להתאחדות ו/או למי מטעמה וכן לשאת בכל ההוצאות 
שנגרמו להתאחדות ו/או למי מטעמה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. ההתאחדות 

יידעו את הנותן השירות על כל דרישה ו/או תביעה כנ"ל ויאפשרו לו ו/או מי מטעמה 

 להתגונן מפניה. 

 



 

 

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את ההתאחדות ו/או  6.4
מי מטעמה, או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה, לאחראים, או כדי לחייבם 

 סד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל. בפיצויים או אחרת, בגין כל הוצאה, הפ

 
נותן השירות ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, ויבצע את כל הפעולות הדרושות  6.5

למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך מתן השירותים לרבות נקיטת כל אמצעי 
ו הוראות של הזהירות והבטיחות הנדרשים לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה ו/א

כל גוף מוסמך אחר בהתאם למקובל, ידאג לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת, ויעביר 

לעובדיו וכל מי שמטעמו, מעת לעת ומקום בו הדבר דרוש, תדריכי וכנסי בטיחות וגהות 
 בעבודה.

 

ולמשך כל  התקשרותלמשך כל תקופת הו ועל חשבונ ובעצמ קייםיוערוך י נותן השירות 6.6
להיות אחראי על פי דין, ביטוחים מתאימים לסוג ואופי  עשוי אותקופה נוספת בו ה

 לטובתה ביטוח אישור להתאחדות ציגי נותן השירותההתאחדות  לבקשתו. פעילות
 ו. מבטח ידי על חתום

 
 בטחונות .7

להתאחדות עם חתימת  נותן השירות, ימציא נותן השירותהתחייבויות  קיוםלהבטחת  7.1
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנת, צמודה למדד מחירי הצרכן, בסך של  סכם זהה

להסכם  נספח ב', בהתאם לנוסח המצורף כשקלים חדשים( אלף מתאייםש"ח ) 00030,

התקשרות )לרבות תקופת בתוקפה בכל משך כל תקופת ה שלושים. הערבות זה
ההתאחדות תהא רשאית להחליף את  האופציה, ככל ומומשה על ידי ההתאחדות(.

  הערבות בבטוחה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 
, כולה או חלקה, לעיל 7.1כאמור בסעיף  רשאית לחלט את סכום הערבות ההתאחדות 7.2

, לרבות הסכםהתחייבות מהתחייבויותיו על פי ה נותן השירותבכל מקרה בו יפר 
 יוצ"ב.במקרים בהם יתגלו תקלות, איחורים וכ

 
 סודיות .8

נותן השירות מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות ומתן השירותים להתאחדות ובכל תקופה 
לאחר מכן, הוא ישמור על סודיות מוחלטת, לא יעשה שימוש כלשהו, לא ימסור, לא יגלה ולא 
יפרסם בדרך שהיא, כל מידע סודי, למעט במקרים בהם גילוי המידע נדרש לצורך מתן 

 בלבד. חובה זו תובא גם לידיעת עובדיו ו/או מי מטעמו ותחול עליהם.הנדרש  השירותים

 



 

 

" משמעו כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין לענייני מידע סודילעניין הסכם זה, "
ההתאחדות ו/או לפעילותה ו/או לעסקיה ו/או למכלול עניינה אשר יגיע לידיעתו של נותן 

ו/או מידע הקשור עם לקוחות  הקשור להסכם זההשירותים ו/או מי מטעמו, לרבות מידע 
וספקי ההתאחדות, שמותיהם, הסכמים ותנאי התקשרות איתם, שיטות עבודה, דרכי שיווק, 

תכניות עסקיות וכן כל מידע בעל אופי מקצועי,  דוחות כספיים לפני פרסומם, שיטות מכירה,
ם על ידי ההתאחדות ו/או מי טכני, מסחרי, כספי או אחר והכל, בין אם נמסר לנותן השירותי

  מטעמה ובין אם על ידי כל צד שלישי, בין בכתב, בעל פה או בכל מדיה אחרת.

 
 קניין רוחני וזכויות יוצרים .9

מובהר בזאת, כי ההתאחדות היא בעלת זכויות הקניין, לרבות הקניין הרוחני, זכויות  8.1
הקשורות במסגרת  היוצרים ו/או כל זכות אחרת המוקנית על פי דין, בכל העבודות

תוצרי השירותים, והם יהיו לקניינה הבלעדי והמלא של ו/או  השירותים על פי הסכם זה
ההתאחדות ונותן השירותים לא יוכל לעשות בו כל שימוש. הצדדים מסכימים בזאת כי 
נותן השירותים לא יהיה רשאי להשתמש בשירותים ו/או בתוצרי השירותים ו/או 

שהו ו/או להרשות שימוש בהם, אלא בהסכמה מפורשת מראש להעבירם לצד שלישי כל
 ובכתב מההתאחדות.

 
נותן השירות לא יעשה כל שימוש בשם ההתאחדות, סמליה ו/או בסימני המסחר שלה  8.2

 אלא אם קיבל את אישור ההתאחדות מראש ובכתב לשימוש.
 

ולצורך ביצוע נותן השירות מצהיר ומתחייב, כי בעת ביצוע השירותים על כל מרכיביהם,  8.3
השירותים, לא הפר ו/או יפר זכויות קניין רוחני לרבות זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או 
סוד מסחרי כלשהם, ולא יפגע בזכויות כלשהן של צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור 
בהסכם זה לעיל, נותן השירות יהיה האחראי הבלעדי בכל מקרה הפרה כאמור לעיל 

ישתה הראשונה בגין כל תביעה ו/או דרישה בעניין לרבות וישפה את ההתאחדות עם דר
 תשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

 
 אי קיום יחסי עובד ומעביד -נותן השירות כקבלן עצמאי .10

מוצהר ומוסכם, כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין וספק  9.1
ממתן השירותים, מערכת עצמאי, וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה 

יחסים של עובד ומעביד. נותן השירות יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם כספק עצמאי, 

וכי עובדיו /או מי מטעמו שיועסקו בקשר לביצוע הסכם זה, יהיו עובדיו של נותן השירות 
בלבד לכל דבר ועניין.  נותן השירות ישלם את שכרם והוצאותיהם ויהיה אחראי כלפיהם 

 לפי כל צד ג' בכל הקשור למתן השירותים להתאחדות.וכ

 



 

 

נותן השירות יהיה אחראי לתשלום שכר העבודה ומלוא זכויותיהם לעובדיו ו/או מי  9.2
מטעמו על פי הסכם זה, כאמור לעיל, בביצוע מתן שירותים כאמור בהסכם זה וכי יחולו 

יב לשלמם בהתאם על נותן השירות כל תשלומי החובה מכל מין וסוג שהוא שמעביד חי
לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל, דמי מחלה, ימי חופשה, 
תשלומים לקרן פיצויים או לקרן גמל ויתר הזכויות הסוציאליות, והוא יהיה אחראי 
לכל תביעה של עובדיו ו/או מי מטעמו על פי ההסכם. לא תהיינה לנותן השירות ועובדיו 

י ההתאחדות, והם לא יהיו זכאים מההתאחדות לכל תשלומים, כל זכויות של עובד
פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר 

 עם ביטול או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.
 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, נותן השירות ישפה את ההתאחדות מיד עם דרישתה  9.3
ות בגין כל תביעה ו/או דרישה של מי עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או הראשונה של ההתאחד

צד שלישי כלשהו שתוגש כלפי ההתאחדות ועילתה בקיומם של יחסי עובד מעביד 
שנתקיימו כביכול בין נותן השירות ו/או עובדי נותן השירות ו/או מי מטעמו ובין 

שיגרם להתאחדות עקב ההתאחדות וטענות הנוגעות לכך. נותן השירות יישא בכל נזק 
תביעה כאמור לרבות הוצאות ההתאחדות בפועל עקב הצורך להתגונן בפני ההליכים 

 המשפטיים.
 

 איסור הסבת ההסכם .11

אינו רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל  נותן השירות
ההתאחדות מראש ובכתב. או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת זכות 

ניתנה הסכמתה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את נותן השירות מהתחייבות, אחריות או 
 חובה כלשהי על פי דין והסכם.

 
 קיזוז; עיכבון .12

 
מבלי לפגוע בזכויות של ההתאחדות על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, תהיה  11.1

כספי נותן השירות ו/או כספים ההתאחדות בכל מקרה זכאית לקזז ו/או לחלט מתוך 
, כל סכום כסף לכיסוי כל אשר יגיע לה )לרבות התמורה( שיגיעו ממנה לנותן השירות

 .מנותן השירות, ככל שיהיו כאלה

 
יובהר, כי נותן השירות לא יהיה זכאי לעכב נכסים של ההתאחדות מכל סוג שהוא אשר  11.2

י נותן השירות נכסים כאמור ישיבם יגיעו לידיו במסגרת מתן השירותים, וככל ויהיו ביד

לידי ההתאחדות מיד עם דרישתה הראשונה או במקרה של סיום הסכם זה, המוקדם 
 מביניהם.

 
 
 
 



 

 

 שונות .13

יובהר, כי אין בהוראות הסכם זה בכדי לגרוע מהצהרות ו/או התחייבויות של נותן  .13.1
השתתפותו  השירות כפי שניתנו על ידי נותן השירות עובר להתקשרות בהסכם במסגרת

 בהזמנה וכי יש בהן בכדי להוסיף על הצהרות והתחייבויות כאמור בלבד.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מקום  .13.2
השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ופירושו הינו אך ורק בבתי המשפט 

 אביב יפו.-המוסמכים בתל

חריגה מהוראות הסכם זה, אין ולא יהיה לו תוקף, אלא אם נעשה במסמך שום שינוי או  .13.3
 בכתב חתום על ידי שני הצדדים מראש.

ההסכם מהווה את כלל ההסכמות בין הצדדים והוא מבטל כל הסכם או הסכמה קודמת,  .13.4
 בין בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים בעניינים נשוא ההסכם.

הסכם. כל הודעה אשר תשלח בדואר רשום כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרות ה .13.5
 שעות ממועד מסירתה למשלוח. 72תחשב כאילו נמסרה לתעודתה כעבור 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

_____________________   ____________________________ 

 ההתאחדות הישראלית לכדורגל         [נותן השירות]
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  םשירותיה –ספח א' נ

לספק להתאחדות במהלך  נותן השירותמוסכם על הצדדים, כי השירותים נשוא ההסכם אשר על 

 .תקופת ההתקשרות הינם בהתאם למפורט להלן

 בתחום ציבור ויחסי דוברות, ייעוץ לשירותי מתייחסים אינםההסכם  נשוא, כי השירותים מובהר

 .הנשים כדורגל

 יחסי ציבור וחשיפה לתקשורת .129

  הפעלת מערך יחסי ציבור וניהול חשיפה תקשורתית בכלל האירועים, השקות, ימי חשיפה

 וכו'.

  מיצוב תדמית ההתאחדות כגוף מרכזי המשפיע ביותר על מצב הכדורגל בישראל, הפועל

 מול אינטרס ציבורי מובהק ולרווחת הציבור הישראלי, הקבוצות והשחקנים.

  האסטרטגית והטקטית מול גורמי המדיה בישראל.מתן המלצות לדרכי פעולה ברמה 

 .הגדלת מספר האזכורים החיוביים של ההתאחדות בתקשורת 

 דוברות .130

  ,מעקב אחר פרסומים באמצעי התקשורת אודות פעילות התאחדות והכנת תגובות רשמיות

 תיקונים והבהרות, בהתייעצות עם דוברות ההתאחדות ובתיאום עימה.

 ות עבור ההתאחדותאיתור הזדמנויות תקשורתי .131

  בחינת הזדמנויות תקשורתיות חדשות הצגתן בפני ההתאחדות, והובלת כל התוכנית

 התקשורתית הכרוכה בכך.

  יצירה ותחזוקה של קשרי עבודה מול עיתונאים וכתבים ממגוון כלי התקשורת הפועלים

 בישראל בכלל ומול כתבי הספורט בפרט.

 שימוש ברשתות החברתיות באינטרנט, כגון facebook  לשם העברת מסרים, ומיצוב

תדמיתה של ההתאחדות וראשיה וחשיפת פעילותה השוטפת, כולל קידום והובלת 

היח"צ  שירותיקמפיינים אינטראקטיביים וכיוצ"ב. יובהר כי הזוכה ידרש לספק רק את 

 הנלווים ולא ישא בעלויות הקמפיינים.

 ניהול משברים תקשורתיים .132

  לתכתובות, כתבות או פרסומים בזמן אמת.ביצוע בקרה וניטור 

  ליווי ההתאחדות בניהול משברים, החל מקביעת אסטרטגיה, הכוונת מסרים, בכלל זה

 תדרוך בעלי תפקידים, עד ליציאה מהמשבר.



 

 

  ניהול מערך יחסי הציבור יכלול בין היתר טיפול במשברים תקשורתיים הדורשים תגובה

 מידית.

 רוש מהזוכה עבודה גם מעבר לשעות עבודה מקובלות במקרי הפעלת מערך יחסי הציבור תד

 הצורך, באופן רצוף כל השנה.

 ליווי אירועים, השקות וימי חשיפה .133

 .בניית תכנית עבודה תקשורתית פרטנית לכל אחד מהאירועים 

  הספקת שירותי יחסי ציבור מקיפים עובר כל אירוע, הפקת כתבות טרם קיום ובמהלכו

 ים.באמצעי תקשורת מוביל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ביצועערבות  -' בספח נ

 

                            לכבוד 

 תאריך__________

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 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 המבקש" -בקשת _____________)להלן על פי  .1

"( סכום הקרן" -אלף שקלים חדשים( )להלן  שלושיםש"ח ) 30,000כל סכום עד לסכום של 

 למתן חוזה"( שתדרשו מאת המבקש בקשר עם סכום הערבותבצירוף הפרשי הצמדה )להלן: "

נחתם ביניכם לבין  אשרלכדורגל בישראל  להתאחדות ציבור ויחסי דוברות, ייעוץשירותי 

 המבקש ביום _________ וזאת בתנאים שיפורטו להלן:

 :שלהלן ההצמדה בתנאי הבסיסי לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה הערבות סכום .2

פירושו מדד המחירים לצרכן הבסיסי המתפרסם מידי חודש על ידי  –המחירים  מדד .2.1

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 ביום הידוע המחירים מדד כי, ממנו חלקאו /ו הערבות סכום תשלום בעת יתברר אם .2.2

 אוגוסט"( על לעומת מדד המחירים בגין חודש החדש המדד)להלן: " כאמור התשלום

 המדד שבין ביחס בהתאמה הערבות סכום יועלה אז כי"( המקורי המדד)להלן: " 2022

 .המקורי למדד החדש

 .המקורי מהמדד החדש המדד יפחת לא, זו ערבות לצורכי כי, בזאת מוסכם .2.3

 סכום: "להלן יקראו לעיל כאמור המחירים למדד ההצמדה הפרשי בתוספת הערבות סכום
 ".המוגדל הערבות



 

 

 

 )א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם .3

 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  5הראשונה, מפעם לפעם בכתב וזאת תוך 

הכול כאמור  -)ב( אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין

וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה שהיא,  -בדרישתכם

תו ו/או מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצ

לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. לא 

נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה 

 במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.

ד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע הסכום האמור לעיל יהא צמוד למד .4

בתאריך הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני 

 מועד מימוש הערבות או כל חלק הימנה, הכל לפי העניין.

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות  .5

בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות 

 על ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .6

 ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .7

תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה  .8

 _______ עד לתאריך הנ"ל. להישלח לכתובת ______

 בכבוד רב,         

בנק  

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 אישור עריכת ביטוחים - חוזהל' גנספח 

 

 לכבוד

 ההתאחדות לכדורגל בישראל 

 רמת גן  299רח אבא הלל 

 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ______ ועד ליום _______ ערכה חברתנו את הביטוחים 

להלן על שם ועבור  ____________ ו/או  קבלני משנה ו/או מי מטעמו ו/או מי שפועל  המפורטים

"(, בקשר לפעילותם מכוח הסכם/ים ו/או הקבלןעבורו ו/או בשמו ו/או עובדיו ו/או שולחיו )להלן: "

"( שבין הקבלן לבין  ההסכםהתוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל מסמך מחייב אחר )להלן: "

 לכדורגל בישראל  )להלן: "ההתאחדות"( אשר תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסה:ההתאחדות 

 

פוליסה מספר ________________( המבטחת כנגד אבדן ו/או נזק )  – ביטוח רכוש הקבלן

לרכוש הקבלן ,לציוד, כלי עבודה, כלי עזר, וכיוצא בזה  ולכל רכוש וציוד אחר המשמש לעבודות 

כלול,  סיכוני אש מורחב הכוללת לפחות כיסוי לאש, התפוצצות, או למתן השרות . ביטוח זה י

ברק, ברד, נזקי מים ונוזלים אחרים, עשן, התנגשות, שיטפון, נזקי טבע לרבות סערה וסופה, 

רעידת אדמה, גניבה, שביתות, פרעות, מהומות, נזק בזדון, נזקי כלי טייס ונזקי בום על קולי, 

 ל.. פריצה ושוד של הרכוש המפורט לעי

 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )מספר פוליסה__________________________( 

המבטח את חבות הקבלן על פי כל דין כלפי צד שלישי בגבולות אחריות בפוליסה  –

 $ )מליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  1,000,000בסך של 

עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד  הביטוח יכסה את חבות הקבלן בין היתר, בגין ו/או

שייגרם לגופה ו/או לרכושה של ההתאחדות , עובדיה , כל צד שלישי אחר ו/או מי 

מטעמם, לרבות רכושם ו/או, וכן יכסה את חבות ההתאחדות ועובדיה בגין אחריות 

שילוחית שעלולה להיות מוטלת עליהם לרבות ממעשי ו/או מחדלי הקבלן והכל עקב 



 

 

עילות  כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותים תחזוקה ו/או בקשר לפ

 התקנה וביצוע עבודות  נשוא הסכם זה. 

הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו, אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט 

ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי 

ל, בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, המבוטח, כאמור לעי

הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים. 

חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על 

משפטי  גבולות השיפוי בפוליסה. דינה של שותפות הכוללות כמה אנשים, כדין גוף

 אחד.

עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הקבלן או אשר אינם נכללים ברשימות השכר 

של הקבלן שבגינם הקבלן משלם תנאים סוציאלים וביטוח לאומי , ייחשבו כצד 

שלישי. הביטוח יורחב לשפות את ההתאחדות בגין תביעות תחלוף )שיבוב( של הביטוח 

ההתאחדות ו/או מי מטעמם ו/או מי מעובדיהם  הלאומי נגדה )אם תהיינה(. רכוש 

  ייחשב כרכוש צד ג'. 

הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש, 

התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרעלה, חומרים מסוכנים, 

זיהום  נזקי בגין חריג יכלול לא כאמור החלשת משען, שביתה והשבתה. הביטוח

 הקבלן. של החוקית ומאחריותו מפעילותה תאונתי כתוצאה

הכיסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר לביצוע 

 השירותים.

הכיסוי הביטוחי כאמור יורחב לכסות חבות עקב שימוש בכלי רכב, למעט חבות בת 

. כמו כן הפוליסה תורחב לכסות 1975-שיפוי על פי חוק נפגעי תאונות דרכים תשל"ה

חבות בגין נזק לרכוש המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב וזאת עד לגבול 

 וסה בפוליסה הסטנדרטית לכלי רכב.$ מעל המכ 200,000של 

 –)מספר פוליסה__________________________(  ביטוח חבות מעבידים

הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות על פי פקודת  המבטח בגין חבות הקבלן

, כלפי כל העובדים ו/או המועסקים על ידו ומטעמו, 1980-למוצרים פגומים תש"ם

במתן השירותים בקשר עם הסכם זה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה 

להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור במתן שירותים בקשר עם 

$ )מליון וחמש מאות אלף  1,500,000ההסכם, בגבול אחריות בפוליסה בסך של ביצוע 



 

 

)חמישה מליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת  5,000,000$ –דולר ארה"ב( לתובע ו 

 ביטוח שנתית.

פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותה של ההתאחדות במידה ותחשב 

הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה כמעסיקם או מעבידם של מי מעובדי ההקבלן.

בכיסוי בדבר עבודות בגובה, שעות עבודה ומנוחה, פיתיונות, רעלים, חומרים 

כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, וללא הגבלה בדבר  מסוכנים, חבות הקבלן

 העסקת נוער כחוק.

 ".הביטוחכל פוליסות הביטוח המתוארות לעיל תקראנה להלן : " .1

 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  הקבלן .2

 המפורטות לעיל, ובכל מקרה לא תחול על ההתאחדות.

 

הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הקבלן וזכות המבטח לתחלוף  .3

לא יחול לטובת אדם  )שיבוב( כנגד ההתאחדות, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם. ויתור זה

 שגרם לנזק בזדון.

 

הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי ההתאחדות ומהווה  .4

ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות וכי המבטח 

חי ההתאחדות, לרבות מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטו

 .1981-לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 59כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 

 

פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו, אלא אם כן מסרנו, כמבטחי  .5

יום מראש. אנו מתחייבים כי לא יהיה תוקף  60הקבלן להתאחדות  הודעה בדואר רשום 

 ל ו/או שינוי לרעה כלפיכם אם לא נשלחה הודעה כמתואר.לצמצום ו/או ביטו

 

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל, אי קיום החובות המוטלות על הקבלן בתום  .6

לב, לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 מי מטעמו לקבלת שיפוי. הפוליסות, לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות ו/או

 



 

 

אלא  2014מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הקבלן לא תהיינה נחותות מהנוסח ביט  .7

 אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה.

 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי  .8

 האמור לעיל.

 

 ים  ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באישור זה. גבולות האחריות הנם נפרד .9

 

 

       

 תאריך  תפקיד חותם  שם החותם  חתימה וחותמת המבטח

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אישור עריכת ביטוח

 אחריות מקצועית 

 

 

 לכבוד

 ההתאחדות לכדורגל בישראל 

 רמת גן  299אבא הלל  'רח

 

______ ועד ליום _______ ערכה חברתנו את הביטוחים הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום 

המפורטים להלן על שם ועבור  ____________ ו/או  קבלני משנה ו/או מי מטעמו ו/או מי שפועל 

"(, בקשר לפעילותם מכוח הסכם/ים ו/או הקבלןעבורו ו/או בשמו ו/או עובדיו ו/או שולחיו )להלן: "

"( שבין הקבלן לבין ההסכםמחייב אחר )להלן: " התוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל מסמך

 "( אשר תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסה:ההתאחדותההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן: "

לכיסוי חבות  – __________________________()מספר פוליסה ביטוח אחריות מקצועית

במשך תקופת הביטוח  הקבלן על פי כל דין לרבות בגין תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה

(Claims Made בגבולות אחריות בפוליסה בסך של ,)לכל דולר ארה"ב(  מליון) 1,000,00$

אירוע ולתקופת ביטוח שנתית, בין היתר בגין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או בקשר עם 

בין השירותים, לרבות בגין מעשי ומחדלי הקבלן /או הפרת חובה מקצועית. הביטוח יכסה 

היתר נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או הקשור בטעות ו/או בהשמטה באספקת 

השירותים, ציוד, אביזרים, הדרכה  של הקבלן. הביטוח לא יהיה כפוף לכל מגבלה של נזקים 

חודשים לפחות למקרה   36כספיים טהורים ו/או אבדן מסמכים ויכלול תקופת דיווח נוספת של 

סה בכיסוי זהה או ביטולה. הביטוח יחול רטרואקטיבית תחילת פעילות של אי חידוש הפולי

 הקבלן אצל ההתאחדות.

 

 ".הביטוחכל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל תקראנה להלן ביחד: " .1

 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח    .2

 ההתאחדות. המפורטות לעיל, ובכל מקרה לא חל על



 

 

 

הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הקבלן וזכות המבטח לתחלוף  .3

)שיבוב( כנגד ההתאחדות, מנהליו, עובדיו ו/או כל מי שיבוא במקומו ו/או מי מטעמו. ויתור זה 

 לא יחול על מעשה בזדון.

 

רך על ידי ההתאחדות ומהווה הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנע .4

ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות ו/או חברותיו 

הקשורות, וכי המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי 

 .1981-מ"אלחוק חוזה ביטוח התש 59ההתאחדות, לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 

 

הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו, אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר  .5

מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, 

בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת 

בלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים. למען הסר ספק אחריות ההתאחדות כלפי ו

 המתכנן אינה נכללת במסגרת הכיסוי על פי פוליסה זו.

 

פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו, אלא אם כן מסרנו, כמבטחי  .6

 יום מראש. 60הקבלן, למזמין הודעה בדואר רשום 

 

מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל, אי קיום החובות המוטלות על הקבלן בתום הננו  .7

לב, לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 הפוליסות, לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי.

 

ות הקבלן לא תהיינה נחותות מהנוסח מהודרת כלל מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליס .8

 , אלא אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה. 2000

 

 גבולות האחריות הינם נפרדים ולא משותפים לכל פרק בנפרד. .9

 



 

 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי  .10

 האמור לעיל.

 

 גבולות האחריות הנם נפרדים  ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באישור זה.  .11

 

 

 

       

 תאריך  תפקיד חותם  שם החותם  חתימה וחותמת המבטח

 

 

 

 


