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 הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות שידור של משחקי כדורגל
 
 העניינים תוכן
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 פרק ד: נספחים .4 

 
 נספח א' -  טופס להגשת הצעה.

 נספח ב' - נוסח ערבות הצעה
 נספח ג' - גופים ציבורייםקיום התנאים לפי חוק עסקאות עם תצהיר בדבר 

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

 תצהיר
 עיקרי הדרישות המקצועיות והטכניות

- 
- 

 נספח ו'
 נספח ז'

 זנספח  - מערכת גרפיקה וסטטיסטיקה. -נספח טכני 
(1)' 

 חנספח  - .נוהל צוותי טלוויזיה באצטדיונים
 טנספח  - .ונספחיו נוסח הסכם ההתקשרות
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 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 58-000171-7 עמותה רשומה מס'
 
 

הזמנה להגשת הצעות לרכישת זיכיון לשידורים של משחקי 
  2/21הזמנה מס' - כדורגל

 
 
 

 פרק א': הוראות כלליות
 

הצעות לרכישת  להציע "( מזמינה בזאתההתאחדותההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן: "
( ובטלפונים WIFIטרנט )כולל באמצעות טכנולוגיית באינ, זיכיון לשידורים בטלוויזיה

מליגות נוער וגביע המדינה לנוער, סלולאריים באמצעות טכנולוגיית סלולר, של משחקי כדורגל 
משחקי הבית של נבחרת הנשים של ישראל, משחקי הבית של הנבחרת הצעירה )גברים( ליגה א', 

לפי  המאורגנים על ידי ההתאחדות (Efootballשל ישראל ונבחרת הגיימיניג של ישראל )
 כמפורט במסמך זה.החבילות 

 
 מסמכי ההזמנה

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

למסמך זה עשויים  להלן., כמפורט נספחים הדרושים למציע לשם הגשת הצעהכל ההזוכה וכן 
או הבהרות, והם יהוו חלק בלתי  הבחירה של הזוכה, מסמכים, תוספותלהתווסף במהלך הליך 

 נפרד מהזמנה זו.
 

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

 
 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.                 

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

 הסברים והבהרות
 
 

, שלא יוחזרו למציע ו/או למשתתף, יקבל כל מציע ו/או משתתף שני 1,000תמורת סכום של 
 עותקים של הזמנה זו. רכישת מסמכי ההזמנה הינה תנאי להשתתפות בהליך.

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

 בדוא"ל, עליו להודיע על כך בכתב )לרבות לעניין אופן הכנת ההצעה והנוהל להגשתה(
 KikiA@football.org.il בקובץ וWORD 0012: בשעה 12/7/21ב' יום עד   בלבד . 

המשתתפים שרכשו את מסמכי ההזמנה. יודגש, כי רק  תשובות או הבהרות תשלחנה בכתב לכל
תשובות, הבהרות, או החלטות שתשלחנה בכתב, לכל המשתתפים, תחייבנה את ההתאחדות. 

 אין ההתאחדות אחראית לכל פירוש או הסבר שיינתן בעל פה למשתתפים.
ת , לא תהיה כל אפשרות לקבל מידע ו/או לברר שאלוורפרט למשלוח שאלות הבהרה, כאמ

  זו. ההזמנליות ו/או אחרות בקשר עם טכניות ו/או מנה

mailto:KikiA@football.org.il
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 בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שייקבע על ידי ההתאחדות.

 
בכל מקום בהזמנה בו נאמר "משתתף", "מציע", "זוכה", "זיכיון", הכוונה גם בלשון נקבה וגם 

 בלשון רבים, על פי הקשר הדברים.
 

הזמנה זו המתייחסות לזכויות שידור בטלוויזיה יחולו בהתאמה, עפ"י הקשר הדברים הוראות 
 ובשינויים המתחייבים גם לגבי זכויות לשידור באינטרנט.

 
פנייה זו וההשתתפות בה לא תיחשב כמכרז ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים. מובהר כי 

תוקף חוק זה, אינם חלים על והתקנות שהותקנו מ 1992 -חוק חובת מכרזים, התשנ"ב
ההתאחדות ועל הליך זה. גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח "מכרז" הדבר נעשה למען 

 הנוחיות בלבד. 
 
 

 השתתפות בהליך
 

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

שיון או היתר על פי כל דין לקיים שידורים בטלוויזיה יהוא רשות השידור או בעל זיכיון או ר .1
בישראל, או הוא בעל ידע וניסיון מוכחים בתחום התקשורת האלקטרונית המאפשרים לו 
לעמוד בחובות בכל הנושאים הכלולים בזיכיון המוצע ויש בידיו התחייבות מטעם גוף שידור 

  מימוש הזיכיון ע"פ תנאיו.ל

 עבור החבילה שנבחרה הזיכיון אינה נמוכה מסכום המינימום הנקובהצעתו הכספית לרכישת  .2
  בפרק "אופן הגשת ההצעות" עבור כל אחת מעונות המשחקים נשוא הזיכיון.

 רכש את מסמכי ההזמנה.וא ה .3

 החתומים לרבות ערבות בנקאית. ההזמנה המציא את כל מסמכי  .4

 ואין מתקיים בו הסייג להלן: .5

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

ו/או ו/או תפקידיו ניגוד עניינים מהותי בין עסקיו , , או ממלאי תפקידים בומניות או זכויות בו
 אחזקותיו לבין הנדרש לביצוע הזיכיון נשוא הזמנה זו.

 
 הגשת הצעות

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

דרישות החלות על המשתתפים ו/או הזוכה בזיכיון וכי הוא מסכים לכל תנאי ההזמנה, על כל 
, וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל הליך שיפוטי מרכיביה, חלקיה ונספחיה

 ומעין שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על כל מרכיביה וחלקיה.
 

כל מסמכי ההליך )ההזמנה,  ועםכשהיא מלאה במסירה ידנית יגיש הצעתו  המבקש להשתתף
על ידי המורשים  ונוסח ההסכם על נספחיו( חתומים על ידי המציע בשולי כל עמודכלל הנספחים 

גן, דרך -באצטדיון רמת , למשרד מנהלת הרכש בהתאחדותלחתום בשם המציע ובצירוף חותמת
, שעל גביה רשום:  14:00עד לשעה  ג' 20/7/21 לא יאוחר מיום  ,3, שער , ר"ג299אבא הלל 

 ותתקבל כנגד אישור מסירה.  2/21מס' הזמנהכדורגל של הצעות לרכישת זכויות שידור "
 

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

 
יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה, אשר לאחר מועד ההגשה, כאמור, 

 תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.
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פרוטוקול בו יירשמו, בין היתר, מספר  במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך 
 ין וככל שניתן גם המחיר המוצע, לפי העניין.נמצאו בתיבה/הכספת, תכולתן, זיהוהמעטפות ש

 
(, תוגש חתומה, בשולי כל עמוד, כאמור לעיל, על ידי הנספחיםכולל כל ההצעה, על כל חלקיה )

  המורשים לחתום בשם המציע בצירוף חותמת.
 
 

 יצורפו המסמכים הבאים: הלהצע
 

 : כאשר המציע הוא תאגיד רשום .1

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

 רישום לגבי סוג התאגיד הרלוונטי.
אישור המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסי מע"מ כדין )כאשר התאגיד המציע  -

   י דין(."מחויב לכך עפ
המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את  עו"ד / רו"חאישור  -

   .או השותפים בתאגיד המציעאו הזכויות שמות המנהלים, בעלי המניות 
 

המציע ויכולותיו בשידורי אולפן בתחום הספורט  פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי של  .2
  ויכולותיו בהפקת שידורי כדורגל.

 
שנים יוגשו  3 - )לגבי תאגיד בן פחות משנים האחרונות ה 3 -דו"ח כספי מבוקר לכ"א מ  .3

  .דוחות מאז יום התאגדותו(
 

 לפרק "אופן 2מסמך, חתום ע"י המציע, המפרט את תעריף זמן השידור, כנדרש בסעיף  .4
 הגשת ההצעות" להלן.

  
מסמך, חתום ע"י המציע, המפרט את התחייבויות המציע לגבי מתכונת השידורים  .5

 " להלן.אופן הגשת ההצעותלפרק " 4כנדרש בסעיף  המוצעת על ידו
 

המציע יתייחס, בין השאר, לאמור להלן: האולפן והניידת וכן אמצעים נוספים מהם 
שה )לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק, יבוצעו השידורים, אופן הצילום וההג

ציון שמות שדרים, פרשנים וכתבי  -בהפסקת המשחק ולאחר סיומו(, שימוש בטאלנטים 
קווים המוצעים ע"י המציע והרקורד המקצועי שלהם בתחום שידורי הכדורגל 
בטלוויזיה, שם החברה ו/או בעל המקצוע אשר יפיקו את השידורים והרקורד המקצועי 

חום שידורי הספורט בטלוויזיה. כמו כן יפרט המציע במסמך את תכניותיו שלהם בת
לגבי קידום שידורי משחקי הכדורגל נשוא הזיכיון )לדוגמא: כמות ואיכות קדימונים 
ופריסתם בערוצי מדיה שונים(, רמת השידורים והפקתם, משך הזמן שיוקדש לשידור 

ום הקבועות במסמכי ההזמנה(, לפני המשחק ובסיום המשחק )מעבר לדרישות המינימ
 פורמט השידור ועוד. HD ,3D, 4Kטכנולוגיית שידור 

 

על המציע לציין ולהתחייב במסמך הנ"ל, במפורש, כי השידורים יבוצעו על ידו בכל  .6
ההפקתיים והאחרים, לרבות, אך לא רק, טים המקצועיים, המערכתיים, ההיב

הקווים, באופן המבטיח יחס של כבוד לאוהדי הספורט  שדרבאמצעות השדרן, הפרשן ו
בישראל בכלל ולאוהדי הכדורגל בפרט, לצופים במגרשי הכדורגל, לשחקנים, למאמנים, 

ולהתאחדות לכדורגל ולדאוג לשילוב מתאים והולם , לקבוצות לבעלי התפקידים
ע מכלליות לאינטרסים של הגופים המאמצים, התומכים, נותני החסות וכו'. מבלי לגרו

האמור, יתחייב המציע כי ביקורת מקצועית בכל הקשור למשחק המשודר, ככל שתהיה, 
תעשה באופן ועפ"י הערכים המצוינים לעיל. עוד יתחייב המציע כי במסגרת שידוריו 

  הליגות והנבחרות השונותיעודד הגעת צופים לאצטדיוני הכדורגל ויפעל לשיפור תדמית 
  ם והספורטיביים הקשורים בה.והבלטת הצדדים החיוביי

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

 ו/או מסמכים נוספים שלדעתה יש עניין בהמצאתם.
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במסמכי ההזמנה, או לציין הסתייגויות  מציע אינו רשאי לערוך שינוי או תוספת 
שינויים(, אלא אם נאמר אחרת במפורש. ההתאחדות רשאית  -ותנאים בתשובותיו )בסעיף זה 

, הכל עפ"י שיקול דעתה להתעלם משינויים אלה, כאילו לא נכתבו, או לפסול את ההצעה
 .הבלעדי

 
 אופי ההצעה המוגשת וגילוי נאות

 
המציע ישתמש בהצעתו במושגים ובביטויים הקבועים במסמכי ההזמנה וישתמש במונחים 

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

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

צעה אשר במישרין או בעקיפין, או בדרך של השמטה, מידע או תשובה העלולים להטעות. ה
מד בסתירה או שאינו מתיישב עם הוראות ההזמנה, עלולה להיפסל, לפי שיקול ותכלול דבר הע

 דעתה של ההתאחדות.
 

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

 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

 
 

ים לצרכן לטובת להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, צמודה למדד המחיר
 בסכומים כדלקמן: בנוסח המצורף להזמנה זו ההתאחדות(

 
  (.שקלים חדשים שבעים וחמישה אלף)ש"ח  75,000בסך של  -1עבור חבילה 
 . (שקלים חדשיםארבעים אלף ש"ח ) 40,000בסך של  -2עבור חבילה 
 . (שקלים חדשים)ארבעים אלף ש"ח  40,000בסך של  -3עבור חבילה 
 . (שקלים חדשיםעשרה אלף ש שש"ח ) 16,000בסך של  -4עבור חבילה 

 
ככל ומוגשת הצעה עבור מספר חבילות, סכום הערבות יהיה בהתאם לסך סכום הערבות הנדרש 

 עבור כל החבילות.

 
 המציע חייב להיות הנערב בערבות. ימים ממועד ההגשה 90בתוקפה עד ערבות זו תעמוד 

 
עה את המציע עד לחתימת החוזה על זכיית הצעתו, תחייב ההצ מציעהיה ותודיע ההתאחדות ל

ההתאחדות תהיה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הערבות בהתאם, עד למועד . עמו
 חתימת החוזה. 

 
מציע שהצעתו נתקבלה ולא יאריך את תוקף הערבות על פי דרישת ההתאחדות, כאמור לעיל 
ו/או לא יחתום על החוזה תוך המועד שיידרש לכך, רשאית ההתאחדות לחלט את סכום הערבות 
שנמסרה לטובתה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לסעדים נוספים. כמו כן, תהיה התאחדות רשאית 

 לבטל את זכייתו.
 

רבות תוחזר למציע אך ורק לאחר החתימה על החוזה ועל כל מסמך נלווה אחר ולרבות הע
 המצאת ערבות בנקאית להבטחת הביצוע, כנוסחה בנספחי ההסכם. 

 
 

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

 כתנאי להמשך השתתפותו בהליך. המעודכנים
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על הסכם הזיכיון כפי שיוגש לו, לחתימתו, על  זוכה אשר יימנע מלחתום, בפרק הזמן שנקבע, 
להמציא יימנע מאו ידי ההתאחדות, או יימנע מלמלא תנאים מוקדמים לתחילת ביצוע הזיכיון, 

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

 
 כמו כן ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את זכייתו.

 
 דיון עם המציעים וניהול משא ומתן

 
בין אחדים מהם, או מחרות בין המציעים, התמו"מ עם המציעים ו/או נהל רשאית לההתאחדות 

 שהצעותיהם תמצאנה מתאימות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

בפרק "אופן הגשת ההצעות" לגבי הגדלה  1מובהר, כי מנגנון הגדלת הסכומים הקבוע בסעיף 
 2025/26-ו 2024/25, 2023/24 )בעונות  2022/23אוטומטית של סכומי ההצעה בעונת המשחקים 

אם ההתאחדות תממש את האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות( יחול על כל הצעה אשר 
תוגש ע"י מי מהמציעים בכל שלב של ההליך, ובכלל זה לגבי הצעה אשר תוגש במעטפה כאמור 
בפרק "הגשת הצעות" לעיל וכן לגבי כל הצעה אשר תינתן במהלך המו"מ ו/או ההתמחרות )אם 

 ט ההתאחדות לקיימם( וכך גם לגבי ההצעה אשר תוכרז כהצעה הזוכה.תחלי
 

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 

 
מור, יירשמו ע"י ההתאחדות עיקרי הדברים, כא ,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 זכייתו של מציע ו/או את הענקת הזיכיון לותאחדות רשאית להתנות את הה

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

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

וזאת תוך  לבו ע"י ההתאחדות )שם הזוכה, סכום הזכייה וכדומה(שואשר י הפרטים הרלוונטיים
ההתאחדות תהא רשאית לפי שיקול ההסכם ע"י ההתאחדות. לו מצא מיום שיו מי עסקיםי 5

דעתה, להכניס שינויים שנדרשים לצורך מימוש ההסכם בתנאי ההתקשרות עם המציע שיזכה. 
 נוע מלטעון לקיומה של כל זכות, או סמכות מעבר לכתוב בהסכם, לרבות בשל מידע,הזוכה מ

הבטחה, התחייבות, מצג, הבנה, פרטיכל, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, לרבות במסגרת 
 ההליכים לקראת כריתתו, ואף לאחר שנחתם.

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

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

 
ולא יחתום על החוזה בתוך המועד שהוקצב לכך, הדבר שקול להפרתו. במקרה ליך מציע שיזכה בה

דות רשאית לבטל את זכייתו של המציע, ולחלט את הערבות שצורפה על ידי כזה תהיה ההתאח
המציע להצעתו, כולה או חלקה, כל זאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות 

 להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שיגרם לה כתוצאה מההפרה.
 

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

 בהליכים אלה.
 

 פרק ב': מהות הזיכיון
 



 

 

 

9 

  הגדרות
 

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

 "משחקים":/כדורגל"ה"משחקי 
 

 המאורגנים על ידי ההתאחדות ליגה א'ו העל לנוער, גביע המדינה לנוערמשחקי כדורגל מליגת 
)להלן "  2025/2026, 2024/2025, 2023/2024ואופציה לעונות  2022/2023, 2021/2022לעונות 
נוער, נערים ונערות, , הנשיםנבחרת ו )גברים( ת הצעירההנבחר, משחקי הבית של "(הליגות

ה בה בהתאם לחביל "(הנבחרות)להלן: "  Efootballהגיימינג טורנירים רשמיים של נבחרת ו
 .יזכה הזכיין

 
( 21עד גיל גברים משחקי הבית של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות )

 כדלקמן: 2023
 

 לטביה -ישראל   12.10.2021
 הונגריה -ישראל  16.11.2021

 פולין -ישראל  24.3.2022
 גרמניה -ישראל  29.3.2022

 סן מרינו –שראל י  7.6.2022
 
 .2025 אירופהאליפות  לשידור מוקדמותשל ההתאחדות  אופציהכן ו
 

 :כדלקמן 2023 ( נשים )בוגרות לנבחרות העולםאליפות משחקי הבית של מוקדמות 
 פורטוגל -שראל י 19.9.2021

 גרמניה –ישראל  21.10.2021
 טורקיה-ישראל 12.4.2022

 ולגריהב-ישראל 1.9.2022
 רביהס -ישראל 6.9.2022

 
 .2025 אליפות אירופה לשידור מוקדמותשל ההתאחדות אופציה כן ו
 

בעונות  מוקדמות אליפות אירופה לנוערבנבחרות הנוער, נערים והנערות, משחקי הבית של 
, 2023/2024ואופציה לעונות )שלב מוקדמות ושלב עילית במידה ויעפילו( 2022/2023, 2021/2022
2024/2025 ,2025/2026. 

 
 

 .ו/או פיפ"א ייקבעו על ידי ההתאחדות ו/או אופ"אשעות תחילת המשחקים ומיקומם 
 

הגיימינג  לנבחרת 2022ומשחקי מוקדמות אליפות העולם  2022משחקי מוקדמות יורו 
Efootball - מועדי המשחקים ייקבעו על ידי אופ"א ו/או פיפ"א. 

 
 .2025/2026, 2024/2025, 2023/2024לעונות של ההתאחדות לשידור אופציה וכן 

 
 "שידור זכויות

 
, בכפוף להוראות כל לפי זיכיון זהקי כדורגל הזכות לצלם ולשדר בטלוויזיה ובאינטרנט משח

  סכם ונספחיו.הדין, תקנוני ההתאחדות, לתנאי מסמך ההזמנה, תנאי הזיכיון ולתנאי ה
 
 תכנית מגזין""
 

 הנוערת וליגוליגה א' את משחקי הכדורגל ב תוכנית חדשות כדורגל שבועית המסקרת
 נבחריםכוללת קטעים שידור התוכנית והשלפני  גביעומשחקי , בכל מחזור משחקיםשהתקיימו 

 מאותם משחקים, בהיקפים שונים.
 
 "קטעים נבחרים"
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כדורגל, המשלבים, בין השאר, שערים  חלקים או קטעים אודיו ויזואליים ממשחק 
 שהובקעו, מהלכים ואירועים בעלי עניין.

 
 "אמצעי שידור"

 

 (, טכנולוגיית סלולר.WIFI, לווין אינטרנט )שידור לצג המחשב ובאמצעות , כבליםיטרסטריאל
 

 .IPTVאמצעי השידור אינם כוללים את הזכות לשידור באמצעות טכנולוגיית 
 

 "שידור ישיר"
 

, החל מעליית השחקנים למגרש ובאופן רציף עד סיום שידור חי בהיקף מלא של כל המשחק
, במועד הראשונה, בסמוך לפני תחילת המחצית השנייה ועד דקה לאחר סיום המשחקהמחצית 

 התרחשותו, בחלון השידור שנקבע ע"י ההתאחדות.
 

 ישיר"לא "שידור 
 

 שידור דחוי, שידור מוקלט ושידור חדשותי, כהגדרתם להלן:
 

 "דחוי"שידור 
 

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

 
 "מוקלט"שידור 

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

 ימים מתום המשחק. 14המשחק ועד 
 

 "חדשותי"שידור 
 

טלוויזיה המשלבת  שניות, במסגרת תוכנית 60שידור של קטעים נבחרים ממשחק, בהיקף של עד 
 "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 ערוץ  בתשלום וערוץ בתשלום לפי צפייה )כהגדרתם להלן(,או בשידור לווייני, למעט ערוץ 

שיונות יטלוויזיה המשודר במקבץ השידורים הבסיסי בשידוריו של אחד או יותר מבעלי הר
 . מבתי האב בישראל 80% -ופק לכ ומס לשידורים

 
 "ערוץ בתשלום"

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

 (.Pay  T.Vצורך בהגדרת תוכנית מסוימת )
 

 "לפי צפייה "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 

 
 "מקבץ שידורים בסיסי"
 

חבילת ערוצים שאותה, לפחות, חייב לרכוש המנוי לשם קבלת שידורי טלוויזיה רב ערוצית 
 רים.מבעל רישיון לשידו
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 "חלונות שידור"
 

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

 
 "בלעדיות"

 
הזכות הבלעדית לשדר, בתקופת הזיכיון את משחקי הכדורגל נשוא הזיכיון בהתאם לאמור 

, הכל בכפוף לתקנוני ו/או אופ"א ההתאחדותבהזמנה זו, בחלונות השידור שנקבעו ע"י 
 ההתאחדות ולהחלטות ההתאחדות המתחייבות מניהול תקין וסדיר של המשחקים המאורגנים

 .ידה על
 
 

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
 

תמונת הוידאו והקול המופקת ע"י הגורם המשדר;  –( Signal) -"סיגנאל" או  "אות שידור"

 הסיגנאל יכול להיות "נקי" או "מלוכלך", והכל כמוגדר להלן; 

תמונת הוידאו והקול המופקת באופן  -" Clean Feed" או"אות שידור נקי" או "סיגנאל נקי" 

ו הזכיין או תכנים רצוף לאורך כל השידור על ידי הגורם המשדר ללא גרפיקה, כתוביות, לוג

 שונים אלא אך ורק מה שנקלט במצלמות ובמיקרופונים על כר הדשא;

: סיגנאל נקי )וידאו וקול( "Dirty Feed" או"אות שידור מלוכלך" או "סיגנאל מלוכלך" 

בצירוף קולות השדרים והפרשנים, גרפיקות, כתוביות ותכנים שונים אך ללא חסויות ופרסומות 

 וללא לוגו הזכיין;

כל החומרים ו/או התכנים ו/או הצילומים ו/או רצועות האודיו  -"התכנים"  או"החומרים" 

ו/או כל חלק מהם )לרבות חומרי גלם, גרפיקות וכיו"ב( שנוצרו במסגרת המשדר; בנוסף על 

תכני המשחק )לרבות מעברונים לאולפן תוך כדי משחק במקרה של משדר קומפילציה מאולפן( 

 Post-Game -ועד לסיום ה  Pre-Game -את כל החומרים החל מתחילת ה  יכללו "התכנים" -

)לרבות מלוא הטקסים לפני ואחרי המשחק וכן במהלך הפסקת המחצית( וכן כל החומרים נשוא 

המחצית למעט חומרי הזכיין. במהלך המחצית יוכל הזכיין לשדר קדימונים ו/או שידורי אולפן 

לא ישודרו תכנים ממשחקים אחרים נשוא הסכם זה( וכיו"ב ו/או תקצירים מליגות אחרות )אך 

אפ כאשר במקביל -"( וזאת אך ורק במהלך חלון ה"ביוטי שוט" שהוגדר בלייןחומרי הזכיין)"

 . Neutral venue shotפיד נקי של  להתאחדותלשידור חומרי הזכיין יועבר 

המאפשרת גישה  ”Conditional Access“קידוד שידורים ברמת הצפנה גבוהה של  -" "הצפנה

לתכנים אך ורק למחזיקי ציוד וצופן המורשים לפענח את הקידוד ולצפות באות השידור או כל 

מפני  הנהוג ומקובל בשוק לצרכי הגנה על תכנים (DRM) ניהול זכויות דיגיטליאמצעי 

 פיראטיות ו/או כל שימוש אחר שאינו כדין ו/או אינו מורשה מפורשות על ידי ההתאחדות;

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
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הזכות  -הזכות הבלעדית לביצוע פומבי"  הקרנה של התכנים באופן הבלעדית לאפשר

פומבי, ולרבות על גבי מסכים במקומות ציבוריים )פאבים, פארקים וכד'( ובכפוף להוראות 

 הסכם זה ולהוראות כל דין;

": ערוץ סאונד הכולל את הסאונד שנקלט במיקרופונים על כר הדשא ערוץ סאונד בינלאומי"

 וביציעים בלבד;

א חלקי השידור ללא השדר ": ערוץ סאונד מופרד הכולל את מלוערוץ סאונד מיקס ואפקטים"

 והפרשן;

": ערוץ סאונד הכולל אך ורק את השדר והפרשן Commentary Guide Clean ערוץ סאונד"

 )ללא סאונד קהל ומגרש(;

": ערוץ סאונד הכולל את סאונד השידור המלא, כפי שמשודר על ידי Final Mix ערוץ סאונד"

 הזכיין בפיד המלוכלך;

 
 

 הזיכיון
 

הזיכיון המוצע על ידי ההתאחדות הינו לשידור משחקי כדורגל כהגדרתם לעיל, הנערכים 
לפי החבילות  בישראל והמאורגנים על ידי ההתאחדות, הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהזמנה זו

 המפורטות להלן:
 

כל משחקי הליגות התחייבות הזכיין לשידור החבילה כוללת את  -"חבילה כוללת" -1חבילה 
העל כדורגל מליגת  משחקי) לעילבהגדרת משחקי הכדורגל בסעיף ההגדרות  כמפורט והנבחרות

, 2021/2022נוער וגביע המדינה לנוער, ליגה א' המאורגנים על ידי ההתאחדות לעונות ל
משחקי הבית של נבחרות  2025/2026, 2024/2025, 2023/2024ואופציה לעונות  2022/2023

 הגיימינגהנשים, נוער, נערים ונערות, וטורנירים רשמיים של נבחרת  )גברי( ונבחרת הצעירה
Efootball) כמפורט בהגדרת "משחקי הכדורגל" בסעיף ההגדרות לעיל. 

 
 הליגה משחקיהתחייבות הזכיין לשידור החבילה כוללת את  -"לנוער העל ליגת"חבילת -2 חבילה

בסעיף  "משחקי הכדורגל"בהגדרת  כמפורט לנוער המדינה גביע ומשחקי לנוער העל ליגת של
 ההגדרות לעיל. 

 
משחקי ליגה א'  התחייבות הזכיין לשידור את כוללת החבילה-'"א ליגה"חבילת  -3 חבילה

 . ובהזמנה לעיל ההגדרות בסעיף "הכדורגל משחקי" בהגדרת כמפורט
 

 משחקיהתחייבות הזכיין לשידור כל החבילה כוללת את  -"נבחרות משחקי"חבילת -4 חבילה
, שידור משחקי נבחרת  הנוער ונבחרת הגיימינג, נבחרת הנשים )גברים( ירההצע הנבחרת

 נעריםה בהתאם לשיקול דעתה של ההתאחדות ואופציה של הזכיין לשידור משחקי נבחרת
ההתאחדות מובהר כי  .לעילבהגדרת משחקי הכדורגל בסעיף ההגדרות  מפורט, כנערותהו

 רשאית לנהל מו"מ נפרד עם המציעים לגבי משחקי נבחרת הנוער, הנערים והנערות.
 

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

 
 תקופת הזיכיון

 
, להתאחדות לכדורגל תהיה האופציה 2022/23,2021/22 :עונות המשחקיםשתי להזיכיון הינו 

, 2024/25 ,2023/24)ת ועונות משחקים נוספ לושבשכיון יהבלעדית להאריך את תקופת הז
כמו כן, להתאחדות תהא האופציה  .30.6.2023וזאת במתן הודעה לזכיין עד ליום ( 2025/26

להאריך את תקופת הזיכיון לגבי משחקי נבחרת הנשים ומשחקי הנבחרת הצעירה בכך שהזיכיון 
ימים לפחות לפני  60וזאת במתן הודעה לזכיין  2025יכלול את מוקדמות אליפות אירופה 

 .2025המשחק הראשון בקמפיין מוקדמות 
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 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 

הכל בכפוף להסכם הזיכיון,  בהתאם לחבילה בה יזכה הזכיין משחקי הכדורגל כמפורט להלן
בהתאם להוראות ההתאחדות, החלטות מוסדותיה, תקנוניה וכן בכפוף לתקנוני בכפוף לכל דין ו

 .פיפ"א ואופ"א בדבר זכויות שידור
 

בפרק "עיקרי חובות הזוכה" שלהלן, מובהר  11 -ו 10מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 
ת. ובליגבזאת, כי יתכן שבעונות המשחקים נשוא הזיכיון, או איזה מהן, תשתנה כמות הקבוצות 

יודגש כי בכל עת, החל ממועד פרסום הליך זה ועד לתום מועד תקופת הזיכיון, רשאית 
ו/או את שיטת המשחקים ו/או שיטת הניקוד  בליגותההתאחדות לשנות את מספר הקבוצות 

לגבי כל עונה מעונות המשחקים נשוא הזיכיון כמו כן  ותבליגו/או סדרי העליות והירידות 
לשנות את שיטת המשחקים במסגרת גביע המדינה לנוער, כל זאת עפ"י רשאית ההתאחדות 

שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להיוועץ בזוכה ומבלי שלזוכה תהיינה טענות ו/או תביעות 
 ויהא טענותאו /ו תביעות לו יהיו ולא לזכיין כי ויודגשלעניין זה יובהר  כלשהן נגד ההתאחדות.

 ומועדי המשחקים כמות, המשחקים לוח שינוי אם גם התמורה מלוא את לשלם עליו
 רשויות של מחייבת הנחיה כלאו /ו מלחמה)מגיפה,  העליון כוח של מצב בשל ייגרם המשחקים

יובהר ויודגש לעניין זה כי לזכיין לא יהיו תביעות ו/או טענות ויהא עליו  (.המוסמכות המדינה
לשלם את מלוא התמורה גם אם תחליט ההתאחדות על שינוי חלקי של לוח המשחקים שיגרום 
להקטנת כמות המשחקים בשל מצב של כוח עליון שנגרם בחלק מסוים בעונה ואשר יגרום 

ונת המשחקים ולאי השלמת כלל המשחקים שתוכננו בסופו של דבר לסיום מוקדם יותר של ע
 טרם העונה, הכל בהתאם להחלטת ההתאחדות בעניין.

 
 הזיכיון מוגבל אך ורק לזכויות המפורטות בזיכיון המוצע בהזמנה זו.

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

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

 על ידי ההתאחדות לזכיינים אחרים ו/או מוחזקות בידי ההתאחדות.
 

 וחובותימאו זוכה אינו ולא יהיה רשאי להמחות באופן מלא ו/או חלקי כל חלק מזכויותיו ו/
ומרים מצולמים לצדדים שלישיים, לכל מטרה שהיא, אלא אם נשוא הזיכיון ובכלל זה העברת ח

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

 בהנמקה.
 

שיחולו, במבנה הליגות ו/או ככל ובכפוף לשינויים,  לןבהתאם למפורט לה והמוצע הינ הזיכיון
שיקול ועפ"י בלוח המשחקים כמפורט לעיל, לפי החלטות ההתאחדות, בהתאם לסמכויותיה 

 :ו/או לפי החלטת אופ"א לעניין הנבחרות דעתה הבלעדי
 
 

וכן הזכות הבלעדית )בהתאמה( לשדר, בשידור ישיר בשידור  החובה -ליגותה יעבור משחק
דחוי ובשידור מוקלט בטלוויזיה בערוץ ארצי ו/או בערוץ בתשלום ו/או בתשלום לפי צפייה, וכן 

בחבילה בה יזכה  בישראל ו/או בחו"ל, את כל אחד ממשחקי הכדורגל הכלבשידור ציבורי, 
ור שייקבעו על ידי ההתאחדות עפ"י שיקול , בהתאם ללוח המשחקים ולחלונות השידהזכיין

. כמו כן לבעל הליגותדעתה הבלעדי וכן הפקת תכנית מגזין המסכמת מידי שבוע את משחקי 
באינטרנט )כולל  םאו את חלק\ו הכדורגל משחקיהזיכיון תהיה זכות בלעדית לשדר את 

 וזאת, סלולר טכנולוגיית באמצעות סלולאריים בטלפוניםאו \ו (WIFIבאמצעות טכנולוגיית  
   .ובכתבבכפוף לקבלת אישור ההתאחדות מראש 

 
וכן הזכות הבלעדית )בהתאמה( לשדר, בשידור ישיר בשידור  החובה  -נבחרותה יעבור משחק

דחוי ובשידור מוקלט בטלוויזיה בערוץ ארצי את כל אחד ממשחקי הכדורגל בחבילה בה יזכה 
ו/או אופ"א  הזכיין, בהתאם ללוח המשחקים ולחלונות השידור שייקבעו על ידי ההתאחדות

הזיכיון תהיה זכות בלעדית לשדר את  הבלעדי כמו כן לבעל ןעפ"י שיקול דעת ו/או פיפ"א
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או \ו (WIFI)כולל באמצעות טכנולוגיית   באינטרנט  םאו את חלק\ו הכדורגל משחקי
בכפוף לקבלת אישור ההתאחדות  וזאת, סלולר טכנולוגיית באמצעות סלולאריים בטלפונים

   .ובכתבמראש 
  

 
 ותופן הגשת ההצעא
 

במקום המיועד לכך בנספח א', יש להציע מחיר בשקלים חדשים. )התמורה תשולם במועדי  .1
מדד המחירים לצרכן כאשר הפרשי ההצמדה יחושבו להתשלום הקבועים בהזמנה זו ובצמוד 

"( לבין המדד הידוע במועד ביצועו של המדד הבסיסיבין המדד הידוע במועד הגשת ההצעה )"
מדד לצורך חישוב תשלום התמורה מהמדד ל מקרה לא יפחת הכאשר בכ כל תשלום ותשלום,

 הבסיסי(.
 

בהתאם לחבילה עונות המשחקים נשוא הזיכיון משתי לגבי כל אחת בסכום על המציע לנקוב 
 כדלקמן:

 
עונת לשקלים חדשים(  אלף תשע מאות ש"ח ) 900,000סכום שלא יפחת מסך של  -1חבילה

 .הראשונההמשחקים 
 

עונת לאלף שקלים חדשים(  חמש מאות ש"ח ) 500,000 שלא יפחת מסך שלסכום  -2חבילה 
 .הראשונההמשחקים 

 
עונת לחמש מאות אלף שקלים חדשים(  ש"ח ) 500,000סכום שלא יפחת מסך של  -3חבילה 

 .הראשונההמשחקים 
 

לקמפיין אלף שקלים חדשים(   מאתייםש"ח ) 200,000סכום שלא יפחת מסך של  -4חבילה 
 .2023מוקדמות 

 
 בהתאם, לכל עונה מעונות המשחקים הנוספות נשוא הזיכיון 5%בתוספת ולגבי כל החבילות 

 "(:סכום המינימוםובכפוף לאמור להלן )"
 
 

הקמפיין, לא יפחת מהסכומים עבור כל חבילה, הסכום המוצע עבור העונה הראשונה/
 נים לעיל המצוי

 
 :3או  2או  1עבור חבילות 

 
מהסכום המוצע עבור עונת לפחות  5% -יהיה גבוה ב 2022/23הסכום המוצע לעונת המשחקים 

 .2021/22המשחקים 
 

הסכום המוצע לעונת ככול שההתאחדות תממש את האופציה להאריך את ההתקשרות, 
 .2022/23מהסכום המוצע לעונת המשחקים לפחות  5% -יהיה גבוה ב 2023/24המשחקים 

 
לפחות מהסכום המוצע לעונת  5% -יהיה גבוה ב 2024/25נת המשחקים הסכום המוצע לעו

 .2023/24המשחקים 
 

הסכום המוצע לעונת ככול שההתאחדות תממש את האופציה להאריך את ההתקשרות, 
 .2024/25מהסכום המוצע לעונת המשחקים לפחות  5% -יהיה גבוה ב 2025/26המשחקים 

 
, הסכום המוצע 2025לממש את האופציה לקמפיין ככל שההתאחדות תחליט  -4לגבי חבילה 
 .2023לפחות מהסכום המוצע לקמפיין  5% -יהיה גבוה ב

 
 

תממש את האופציה  שההתאחדות)וככול ו  2022/23הגדלת הסכומים לגבי עונת המשחקים 
באופן ובשיעורים  (2025/26 -ו 2024/25,  2023/24 גם לעונות אזילהאריך את ההתקשרות 

 ".מנגנון הגדלת הסכומיםלעיל תכונה "ין כמצו
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המחירים לצרכן שתפרסם הלשכה המרכזית  הסכומים הנ"ל יוצמדו )עליה בלבד( למדד 
לסטטיסטיקה בישראל  )או כל מדד חלופי אחר( ויגדלו ביחס שבו מדד המחירים לצרכן 

 יוליבחודש שיפורסם לפני יום התשלום בפועל עלה ביחס למדד המחירים לצרכן שיפורסם  
2022.  

 
  ההצעה הכספית הינה לרכישת הזיכיון למשך תקופת הזיכיון בלבד. .2

 
 נשוא הזיכיון )ולא לחלק מעונות המשחקים(. עונות המשחקיםשתי לכל ההצעה הכספית תוגש 

  עונות נוספות. 2ההתאחדות כאמור רשאית להאריך את תקופת ההסכם ל
 

 2מהזוכה, בכל עת במהלך תקופת הזיכיון, זמן שידור של עד  לרכושההתאחדות תהא זכאית  .3
השניות שמיד לאחר  30השניות שלפני מועד שריקת הפתיחה למשחק,  30דקות בכל משחק )

השניות  30 -השניות שמיד לפני מועד תחילת המחצית השניה ו 30סיום המחצית הראשונה, 
  סות של נותני חסות להתאחדות.שמיד לאחר סיום המשחק( וזאת לצורך שידור תשדירי ח

 
לצורך מידע בלבד ומבלי שהדבר יחייב את ההתאחדות, על מציע לצרף להצעתו נספח המפרט 

ות במועדי השידור המצוינים לעיל ובענין זה את התעריף הנדרש על ידו עבור שידור תשדירי חס
  .ט'נספח  -ינהגו הצדדים בהתאם  לאמור בהסכם 

 

ורף נספח המפרט את התחייבויות המציע לגבי מתכונת השידורים המוצעת נספח א', יצ -להצעה  .4
  לפרק "הגשת הצעות". 5כמפורט בסעיף  על ידו

 
 

 דרישות וחובות מינימום
 

משחק  לפחות , בישראלשידור ישירטלוויזיה, בערוץ/בערוצי הזכיין, בבקיימת חובה לשדר  .1
ומחזורי הגביע וכן לפחות את  במשחקי הליגות בכל מחזור משחקים נשוא הזיכיון אחד כדורגל

לגבי . משחקי חצי גמר וגמר גביע המדינה לנוער וכן משחקי המבחן לעליה/ירידה לליגה א'
את  בטלוויזיה בערוץ ארציבשידור דחוי ובשידור מוקלט לשדר בשידור ישיר -משחקי הנבחרות

 .נשוא הזיכיון המשחקיםכל 
  

הזוכה מתחייב להעביר, ללא תמורה, להתאחדות ו/או לזכייני שידור מטעמה וע"פ הוראתה,  .2
בזמן אמת בפורמאט  ( את סיגנאל השידור הרלוונטי )בין בשידור ישיר ובין בשידור לא ישיר

ע"פ שיקול דעתה של ההתאחדות, לצורך שידור דחוי  בטכנולוגיה שתיקבע ע"י ההתאחדותו
עים נבחרים ו/או שידור חדשותי ע"י ההתאחדות ו/או זכיינים מטעמה( ו/או מוקלט ו/או קט

ו/או כפי שהוא משודר על  CLEAN FEED)) כשהוא נקי, ללא פרסומות, לוגו ערוץ, וכיוצא באלה
 .ידי זכיין אחר מטעמה של ההתאחדות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות

 
עפ"י שעות לאחר סיום המשחק  12עד  משחק מלא הזוכה מתחייב להעמיד לרשות ההתאחדות .3

 FTPבאמצעות דרישתה ו/או לרשות זכייני השידור של התאחדות, ע"פ הוראתה, ללא תמורה, 
או אמצעי הקלטה אלקטרוניים אחרים, ע"פ שיקול דעתה של \, וCLEAN FEED) דוא"ל  /

 לצרכי ההתאחדות.לעיל,  2ההתאחדות, כאמור בסעיף 
 

)אות שידור( על חשבונו  SIGNALהזוכה מתחייב לגרום לכך כי יועד לרשות ההתאחדות 
על מנת לאפשר שידור  CLEAN FEED) כשהוא נקי ללא פרסומות, לוגו הערוץ וכיוצא באלה 

ישיר של המשחק לחו"ל באמצעו זכיין אחר אשר קיבל את הזכויות לכך מאת ההתאחדות, ולו 
 בלבד.

 
מתחייב להפיק ולשדר תכנית מגזין מידי שבוע בו מתקיימים ה בה יזכה בהתאם לחבילהזוכה  .4

התכנית תסקר את משחקי הכדורגל שהתקיימו ותכלול קטעים נבחרים  בליגותמשחקים ה
מהמשחקים ששודרו בשידור ישיר ותשודר באולפן מיוחד בהשתתפות מנחה ופרשן שהינם אנשי 

 חקים של כל ליגה ומשחקי הגביע רק למשתכנית תיוחד מקצוע מהמעלה הראשונה. ה
  החיובית. ם ולחשיפת
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אמצעי קידוד והצפנה של שידוריו על מנת  הזוכה מתחייב להפעיל, בכל דרך אפשרית,  .5
 למנוע שידורים פיראטיים על ידי גורמים בלתי מורשים.

טלוויזיה הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שקיימת תופעה של שימוש פיראטי ו/או בלתי לגאלי בשידורי 
והוא מאשר כי לא תהיינה לו כלפי ההתאחדות טענות ו/או  ו/או סלולאר ו/או בשידורי אינטרנט

 תביעות כלשהן בקשר לכך.
 

בכל עת במהלך תקופת הזיכיון, רשאית ההתאחדות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לזוכה  .6
אותם בכוונתו לשדר ת בליגומהו המועד האחרון למתן הודעה להתאחדות על זהות המשחקים 

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

י ההתאחדות רשאית לשנות את מועדי ומשך זמן ההודעה, בין השאר, בהתייחס לסבב
 .המשחקים ולמחזורי המשחקים

 
למניעת כל ספק, מובהר ומודגש כי קביעת המועדים לקיום כל אחד ממשחקי הכדורגל )יום 

נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של התאחדות ואין בהודעת זוכה, כאמור, כדי לגרוע  בליגות ושעה(
י מסמך ההזמנה ו/או "מזכויות ההתאחדות ו/או כדי להקנות לזוכה זכות שלא ניתנה לו עפ

 ההסכם.
 

למניעת כל ספק, מובהר ומודגש כי קביעת המועדים לקיום משחקי הנבחרות )יום ושעה( נותנים 
  .ו/או פיפ"א יקול דעתן הבלעדי של ההתאחדות ו/או אופ"אלש

 
 מבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה להתאחדות בתקנוניה ובמסמכי ההזמנה, מובהר כי בכל אחד .7

של הפלייאוף ו/או בשני המחזורים האחרונים של עונת  האחרוניםהמחזורים שלושת מ
בתקופת בליגות המשחקים  של כל אחת מעונותהמשחקים טרם פתיחת משחקי הפלייאוף, 

בשלושת המחזורים האחרונים של עונת  -)ובעונת משחקים בה לא מתקיים פלייאוף  הזיכיון
של משחקי  לשנות את יום השידור ו/או את שעת השידוררשאית ההתאחדות , המשחקים(

 מים במקביל, באותו היום ובאותה השעה, ולהורות לזכייניקיים משחקים מסוילהכדורגל ו/או 
   השידור על שידורים במקביל, והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות.

 
 

 חובות הזוכה ומגמות ההתאחדות -פרק ג': מידע למציע 
 

להלן, כמידע למציעים, עיקרי חובותיו של הזוכה ומגמות ההתאחדות שיכללו, בין היתר, 
 .חתם עם הזוכה שיבחריבהסכם שי

 
 

 חובות הזוכהעיקרי 
 

תאם לזיכיון, וזאת באיכות מעולה, מבלי להקליט, לערוך ולשדר את המשחקים, בהלצלם,  .1
ובנספחי המשנה ' זנספח לגרוע מהאמור מתחייב הזוכה כי השידורים יבוצעו בהתאם לקבוע ב

 שלו, כלהלן:
 

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

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

 .'חבנספח הכדורגל המצולמים בהתאם לכללי ההתנהגות המחייבים והמפורטים 
 
 
 

זכויותיו לפי הזיכיון, לרבות בביצוע הצילומים והשידורים, יפעל  מימושבובביצוע חובותיו  .2
  יכיון והתחייבויותיו ליישומו וימלא אחר הוראות כל דין.הזוכה בהתאם להוראות הז

 
, בהתאם לזיכיון, בהיקף שלא יפחת מהקבוע בזיכיון, ויפעל והמגזין הזוכה ישדר את המשחקים .3

במסגרת שידוריו לשם הענקת קידום וחשיפה מרבית למשחקי הכדורגל, לקבוצות המשחקות 
 ולשחקנים.
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לאצטדיוני הכדורגל ויפעל לשיפור תדמית  צופים  במסגרת שידוריו יעודד הזוכה הגעת
 והבלטת הצדדים החיוביים והספורטיביים הקשורים בה.והנבחרות הליגה 

 
מבלי לגרוע מהאמור במסמכי ההזמנה, מתחייב הזוכה לשדר בכל עונת משחקים נשוא הזיכיון 

  ככל והם בחבילה בה יזכה. את חצאי גמר וגמר גביע המדינה לנוער
 

של שהינה הבעלים  ,לגרוע מהאמור בהזמנה זו, יהיה הזוכה חייב להעביר להתאחדותמבלי  .4
תורה לרבות לקבוצות לאחר כל משחק: שההתאחדות ו/או למי  ,זכויות שידור משחקי הכדורגל

קובץ או אמצעי הקלטה אלקטרוניים אחרים של שידור המשחק וכן \ו קובץ אלקטרוני
של לא פרסומות, שדר, פרשן וכדומה(, קובץ אלקטרוני לשל המשחק כשהיא נקייה ) אלקטרוני

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

 
ות לחומרים מצולמים בכל המצלמות כמו כן, יאפשר הזוכה להתאחדות, על פי דרישתה, נגיש

  בכל משחק, וזאת ללא תמורה.
 

5.  
מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה לעיל, הזכיין מתחייב, כי בכפוף לכל הוראות הדין ולהוראות  .5.1

כל רשות מוסמכת עפ"י דין, יכנה בכל שידורי משחקי הכדורגל ו/או בשידורים הנוגעים אליהם 
)כגון קדימונים וכיו"ב(, בפתיח המשודר בתחילתו של כל משדר )אות פתיחה( וכן במעברונים 

ר המקשרים בין חלקיו השונים, בתחילתו ובסופו, הן בדיבור והן בכתוב )כולל במהלך המשד
בשמם המלא וכן את אצטדיוני הכדורגל  הליגות הרלוונטיות והתחרויות הרלוונטיותלוגו(, את 

המשחקות, בשמות המתאימים  הנבחרות/בהם מתקיימים משחקי הכדורגל ואת הקבוצות
שלהם או כל שם אחר, כפי שתודיע לו ההתאחדות. הכוללים את שמות המאמצים המסחריים

  

 
במהלך להורות, והזכיין מתחייב לבצע זאת ללא כל תמורה, כי ההתאחדות תהיה רשאית  .5.2

על פי הנחיות  ו צילומים מחדרי ההלבשה טרם תחילת המשחקמשחקי הכדורגל ישודרשידור 
"מהמנהרה" באופן  טקס עליית השחקנים לכר הדשא החל מיציאת השחקניםוכן  ההתאחדות

רציף כולל טקס לחיצת הידיים בין השחקנים וכן כי יוצגו על גבי המסך )טלוויזיה ו/או צג 
נתונים ופרטי מידע שונים כגון מחשב ו/או כל מדיה אחרת( לרבות בצמוד לשעון זמן המשחק, 

 , נתונים סטטיסטיים, רשימת משחקי המחזור הבא, תוצאות המחזור וכו'ותהקבוצ יהרכב
, הנבחרות ייוצגו הרכב הנבחרות משחקי ולגבי. 'זנספח  -הטכני  בהתאם למצוין במפרט

התחרות ו/או  ללוגו', בצמוד זנספח  -נתונים סטטיסטיים, וכו' בהתאם למצויין במפרט הטכני 
שניות  6 -דקות, למשך כ 90פעמים במשך  30ההתאחדות ) לפי דרישת ההתאחדות( וזאת עד 

 בכל פעם.

 
  לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובא בזאת לידיעת הזכיין והזכיין מתחייב, כלהלן:מבלי  .5.3

 

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

 

לפחות, שידור פעמים ביום,  12ימים לפחות לפני שידור כל משחק,  6על הזכיין לשדר, במהלך 
, שמות התחרות/שניות לפחות( של שידור המשחק ובו יופיע שם הליגה 30קדימון )באורך של 

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

 

ונחתם הסכם ההתקשרות  , טרם התגבשהזמנה זומובא לידיעת המשתתפים, כי במועד פרסום 
וכי קיימת אפשרות סבירה  לליגות/ לנבחרותבין ההתאחדות לבין גוף מסחרי אשר ייתן חסות 

לפיה במסגרת הסכם שייחתם בין ההתאחדות לבין הגוף המסחרי תקבל על עצמה ההתאחדות 
ה בהליך התחייבויות כלפיו, בתחום השיווק, אשר ביצוען הינו באמצעות יישום הזיכיון ע"י הזוכ

זה. לכן, יהיה על הזוכה, בנוסף להתחייבויות המפורטות במסמך זה ובנספחיו, ובכלל זה לבצע 
פעולות נוספות במסגרת שידוריו נשוא הזיכיון וכפי שתורה לו ההתאחדות, באופן שהתחייבויות 
ההתאחדות כלפי הגוף המסחרי בתחום זה יקוימו באופן מלא והוא מסכים לכך מראש ומתחייב 

   לבצען, ללא תנאי וללא סייג.
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באופן לעיל יבוצע על ידו בהתאם לאמור לעיל,  מתחייב כי כל האמור בסעיף זה הזוכה מאשר ו
, כחלק מיישום הזיכיון וללא דרישות כספיות ו/או אחרות באיכות ובמקצועיות גבוהיםסביר, 

 .להוראות כל דין , ובכפוףוע"פ הנחיות ההתאחדות ושיקול דעתה הבלעדי כלשהן בגין כך,
   

מובהר בזאת כי ההתאחדות תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות ו/או להחליף את שמות נותני  .5.4
ובכלל זה את נותן החסות הראשי ואת שם הליגה והלוגו שלה  ות ו/או לנבחרותלליגהחסות 

לעיל, והזכיין מתחייב  5.3וכן את ההנחיות עצמן בדבר אופי והיקף החשיפה כמפורט בסעיף 
לבצע זאת ללא תמורה וע"פ הנחיות ההתאחדות. מבלי לגרוע מהאמור, ההתאחדות תהיה 

דעתה, ובכל אמצעי השידור, כחלק רשאית לקבוע את "אריזת/פורמט השידור" על פי שיקול 
או כל שם אחר והזכיין מתחייב לשתף פעולה ולבצע את השידורים  ות /הנבחרותהליגממיתוג 

במתכונת ובאופן שייקבעו על ידי ההתאחדות וזאת ללא כל תמורה נוספת ו/או על פי פורמט 
   דיגיטלי אחיד שיימסר לזוכה על ידי ההתאחדות.

 
מהן, עלולה לגרום  ורטות בסעיף זה לעיל, או כל חלקם ההתחייבויות המפידוע לזוכה כי אי קיו .5.5

להפרת התחייבויות ההתאחדות כלפי צדדים שלישיים וכי על הזוכה יהיה לשאת בכל הנזקים 
   שיגרמו להתאחדות כתוצאה מכך.

 

לבדוק את הצבת המצלמות במגרש   ו/או אופ"א הזוכה יאפשר לנציג מטעם ההתאחדות .5.6
חות לפני תחילת המשחק על מנת לוודא בין היתר את כיסוי הטלביזיוני של השילוט שעתיים לפ

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

 

 עמוד אחרי לעקוב שקורא שקופית תעלה המשחק במהלך כי מתחייב הזוכה .5.7
 הקלעים מאחורי /משערים הנותיול לכדורגל ההתאחדות של יוטיוב/אינסטגרם/הפייסבוק

  על ידי ההתאחדות מראש ובכתב. ושיאושר ובכמות בנוסח, ועוד
 

מובהר ומודגש כי כל ההוצאות, מכל מין ו/או סוג כלשהו, הכרוכות בביצוע השידורים לרבות  .6
עמדות שידור  הצילומים, ההקלטות, העריכה, והשידור יהיו על חשבון הזוכה, לרבות הקמת

  במגרשים מהם מתקיים השידור.
 

בכפוף לקבלת אישור ההתאחדות, מראש ובכתב, יוכל הזוכה לשלב במהלך שידור משחקי  .7
הכדורגל פרסום על גבי מסך הטלוויזיה ובלבד שלא יהיה בכך כדי להסתיר באופן כלשהו את 

י פיפ"א ואופ"א מהלכי המשחק ואת השילוט המוצב במגרש ובכפוף להוראות הדין ולכלל
 בעניין.

 
משחקי הכדורגל ובקשר אליהם פעילות  במהלך שידור ו/או להפעיל שלבליהא רשאי  לא זוכהה .8

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

  ת לצרכי הימורים נתונה באופן בלעדי להתאחדות ולה בלבד. אינטראקטיבי
 

)ניתן לעיין בתקנון  ההתאחדות ולתקנוניה חלטותכפוף להואופן יישומו ע"י הזכיין הזיכיון  .9
  .(אתר האינטרנט של ההתאחדותההתאחדות ב

 
חלק מהם, במובהר, כי ייתכנו מעת לעת שינויים בלוחות המשחקים ובמועדי המשחקים, או  .10

וכן כאשר  ,משחקי גביע המדינה ו/או מועדי חגים וימי זיכרון מסיבות שונות, לרבות עקב 
ו/או מתחייב מהוראות  של משחקי הכדורגל ו/או ספורטיבי לצורך ניהול תקיןהשינוי נדרש 

 תקנוני ההתאחדות ו/או מהחלטות מוסדותיה הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות
, ומבלי שהדבר יחשב , מבלי שהדבר יהווה בסיס לטענה כלשהי כנגדההחלטות אופ"א ו/או עקב

  כהפרה של ההסכם או של תנאי הזמנה זו.
 

, בשיטת המשחקים )משחקי פלייאוף, משחקי מבחן כי ייתכנו שינויים במבנה הליגות ,מובהר .11
עונת משחקים, , במספר מחזורי הליגה ובמספר המשחקים במהלך בלוחות המשחקים(, וכדומה

כל אחת בובמועדי קיומם של מחזורי המשחקים,  בשיטת הניקוד, בסדרי העליות והירידות
מבלי לגרוע מכלליות האמור ההתאחדות שומרת על זכותה  נשוא הזיכיון.עונות המשחקים מ

וכן לבטל ו/או לשנות את שיטת הניקוד הקיימת  בליגותלהגדיל או לצמצם את מספר הקבוצות 
)גם אם יחייב הדבר קיום  מבלי שהדבר יהווה בסיס לטענה כלשהי כנגד ההתאחדותכל זאת 

 ומבלי שהדבר ייחשב כהפרה של ההסכם או של תנאי הזמנה זו. ושידור משחקים במקביל(
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לעניין זה יובהר ויודגש כי לזכיין ולא יהיו לו תביעות ו/או טענות ויהא עליו לשלם את מלוא  .12

המשחקים, כמות המשחקים ומועדי המשחקים ייגרם בשל מצב של  התמורה גם אם שינוי לוח
 כוח העליון )מגיפה, מלחמה ו/או כל הנחיה מחייבת של רשויות המדינה המוסמכות(.

 
 

ע"י הזוכה בערוץ/ערוצים המופעל/ים על ידו ואשר מימוש הזיכיון, כאמור בהזמנה זו, ייעשה  .13
 רישיון עפ"י דין.להם 

 
 

לשדר באמצעות  , לאחר שקיבל את אישור ההתאחדות,המבקשתיאפשר לקבוצה  הזוכה .14
, שידור דחוי ו/או מוקלט ו/או דף הקבוצה ברשת חברתית האינטרנט באתר הרשמי של הקבוצה

 ו/אן קטעים נבחרים ממשחק ששוחק על ידה ובלבד שמשחק זה לא שודר על ידי הזוכה בעצמו.
 

מינימום", וכתוצאה מכך לא קוימו הזוכה אשר לא יפעל כאמור בפרק "דרישות וחובות  .15
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 הסכם 
  .עבור הפרת הסכם הזיכיון או מזכותה לקבל פיצוי \ו הזיכיון

 
 

 מגמות ההתאחדות
 

מגמת ההתאחדות היא להבטיח חשיפה מקסימאלית של משחקי הכדורגל המאורגנים על ידה, 
 ולהבטיח שידור משחקים ביתיים של מירב הקבוצות.

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

הפורמאטים ואמצעי השידור הנזכרים, ולהבטיח גישה מקצועית ורצינית במסמך זה, בכל 
לספורט, לספורטאים, לקבוצות ולגורמים המקיימים את הכדורגל בישראל. ההתאחדות 
מבקשת להבטיח יחס של כבוד לאוהדי הספורט בישראל ולצופים במשחקי הכדורגל, ולדאוג 

ים, התומכים, נותני החסות וכו', מבלי לשילוב מתאים והולם לאינטרסים של הגופים המאמצ
 לפגוע באוהדים ובצופים.

 
 

 התמורה ומועדי התשלום
 

י הצמדה הפרשבכפוף ל תשולם להתאחדות, התמורה אשר לתשלומה התחייב הזוכה בזיכיון
 :בסכומים ובמועדים כדלקמן ,'טנספח  -ובהסכם  בהזמנה זו למדד המחירים לצרכן כאמור

 
ימי עסקים ממועד מתן הודעת הזכייה  5ישולם בתוך  מסכום ההצעה הזוכה לפי החבילה  35%

המוקדם מביניהם, כאשר  -על ידי ההתאחדות ובכל מקרה לא לאחר מועד חתימת ההסכם 
  מועד פירעון ההמחאה הינו מועד מסירתה, להתאחדות, כאמור לעיל.

 
 25.11.2021חלקים שווים ביום שלושה שולם בת 2023לקמפיין  /2021/22יתרת התמורה לעונת 

  .25.3.2022, וכן 25.1.2022,
 

תשלומים  4-תשולם ע"י הזוכה להתאחדות ב 2022/23יתרת התמורה עבור עונות המשחקים 
 (.15.3.2023 -ו 15.1.2023, 15.11.2022, 15.8.2022בבמועדים)כפוף להפרשי הצמדה(  שווים

 
למדד המחירים לצרכן שתפרסם הלשכה המרכזית יוצמד )עליה בלבד(  כל תשלום

לסטטיסטיקה בישראל  )או כל מדד חלופי אחר( ויגדל ביחס שבו מדד המחירים לצרכן שיפורסם 
ביחס  2022לצרכן שיפורסם  בחודש אוגוסט  לפני יום התשלום בפועל עלה ביחס למדד המחירים

 .2022לחודש יולי 
 

תשלומים שווים )כפוף  -4לם התמורה להתאחדות בככל וההתאחדות תממש את האופציה  תשו
 של השנה הקלנדרית הרלבנטית. 25.3וכן  25.1, 25.11, 25.8להפרשי הצמדה במועדים 
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כל ההמחאות תהיינה סחירות וההתאחדות תהיה רשאית לעשות בהן כל פעולה המותרת עפ"י 

 דין ובכלל זה, אך לא רק, הפקדתן, בכל עת, בבנק והסבתן.
 

תיערך התחשבנות לגבי הפרשי הצמדה, ככל שיהיו, והזכיין ישלם כל עונת משחקים בתום 
 תחילת עונת המשחקים הבאה.להתאחדות את סכום הפרשי ההצמדה לא יאוחר מ

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

 
ההתאחדות, במועדים הנ"ל ופירעון מובהר ומודגש בזאת כי הפקדת ההמחאות, כולן בידי 

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

 
, והכל בהעברה בנקאיתההתאחדות תהא רשאית לשנות את אופן ביצוע התשלום כך שיבוצע 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 שיקולי ההתאחדות
 

ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וההתאחדות  .1
רשאית לאשר התקשרות, לדחותה, להתנותה בתנאים, לבקש לערוך פניות נוספות לקבלת 
הצעות, להחליט על ניהול מו"מ ו/או התמחרות עם מציע ו/או מציעים כלשהם, לא לבחור 

ר הצעות תוך פיצול ההתקשרות בין מציעים שונים, לבחור בהצעה כלשהי ולחלופין לבחור במספ
רק בחלק מהצעה כלשהי, ולקבל כל החלטה אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא שיהא 

 עליה לנמק החלטותיה. 
 

של מציע,  יכולתו ניסיונו בשיקולי ההתאחדות יילקחו בחשבון, בין היתר )אך לא רק( ,  .2
סיון קודם של המציע וכן כל שיקול או נימוק אחר יטיב העבודה, נ הארגונית והכלכלית, עלויות,

 כפי שההתאחדות תמצא לנכון.
 

 מציע בהצעת לדון שלא רשאית ההתאחדות תהא, ההתאחדות של סמכויותיה מכלל לגרוע מבלי
 את שולל להוליך הייתה שכוונתו לחשוב סביר יסוד לה יש באם, היתר בין, אותה לפסול או

 שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים ידי על או/ו במתכוון שנעשו שגיאות ידי על  ההתאחדות
 . נכונות בלתי הנחות על או התחרותי ההליך נושא של מוטעית הבנה על מבוססת

 
או התמחרות עם מציעים לפי שיקול דעתה לאחר \מובהר כי ההתאחדות תוכל לקיים מו"מ ו

או את המחיר הרעיוני שכל \פתיחת ההצעות  כדי להעלות את ההצעות הכספיות של המציעים ו
 מציע הציע. 

 
 

על המציע חלה חובה לעדכן את ההתאחדות, בכל שינוי אשר יחול, במידה ויחול, בכל מידע  .3
  בהצעתו.נכלל ה
 

שיובאו להלן כדי להגביל את שיקול דעתה של או בשיקולים \המפורטים לעיל  ואין בשיקולים  .4
בין אשר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לקחת בחשבון   ההתאחדות בצורה כלשהי

היתר, איכות ההצעה, חוסנו הכלכלי של המציע, זהותו, יכולתו הארגונית והכלכלית, כשרו של 
הצילום ההפקה, ת ו, ניסיונו, יכול()מעבר לנדרש בתנאי ההזמנה וו על ידעהמציע, בטוחות שיוצ

 היענותו של המציע לדרישות ההתאחדות.ו חשיפת השידוריםהיקף והשידור העומדות לרשותו, 
 
 
 

 הבהרות והדגשות נוספות
 

דעתה הבלעדי,  גם לאחר קבלת ההחלטה בדבר הענקת הזיכיון, רשאית ההתאחדות עפ"י שיקול .1
 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, 

בין מספר מציעים ו/או לא לפצלו, גם אם יש )או אין( בפיצול יתרונות ו/או את החבילות הזיכיון 
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, לרבות מובהר כי ההתאחדות והמוחלט הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,כספיים
 רשאית לנהל מו"מ נפרד עם המציעים לגבי משחקי נבחרת הנוער, הנערים והנערות.

 
)עד למועד ההכרזה על הזוכה וחתימת  ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל, בכל שלב .2

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

 
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 לשינוי  .3

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

 
, לא לחתום על הסכם או , לא להעניק זיכיוןאו חלקו אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההליך .4

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

 
בעלות המלאה בחומר המצולם הינה של ההתאחדות בלבד וניצולו המסחרי יהיה עפ"י שיקול  .5

  ההתאחדות.דעתה הבלעדי של 
 

ההתאחדות על אף האמור בהזמנה זו לעניין צילום, הקלטה והפקה של משחקי הכדורגל,  .6
צלם, להקליט ולהפיק את כל ל , בכל עת במהלך תקופת הזיכיון,שומרת לעצמה את הזכות

משחקי הכדורגל, או חלקם, בכל אחת מעונות המשחקים נשוא הזיכיון, על ידה ו/או באמצעות 
מטעמה ולהעמידם לרשות הזוכה, באמצעים המקובלים, לצורך מימוש הזיכיון גורם מקצועי 

על ידו בהתאם לתנאי הזמנה זו. במקרה כזה הזוכה לא יהיה רשאי לצלם, להקליט ולערוך את 
  המשחקים נשוא הזיכיון, אלא לשדרם בלבד.

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

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

 
הזכות האמורה לעיל נתונה להתאחדות בכל עת במהלך תקופת הזיכיון. ההתאחדות תהיה  .7

לא עמד  רשאית לממש זכות זו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בכלל זה )אך לא רק( במקרה בו
הזוכה בדרישות המקצועיות הקבועות במסמך זה ובהסכם ההתקשרות וזאת בנוסף לכל סעד 

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

אין באמור בהזמנה זו כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות למכור בעתיד זכויות שידור של 
 טכנולוגיות מתפתחות ואמצעים חדשים.משחקי כדורגל לשם מימושן באמצעות 

 
כמו כן, שימוש באמצעים טכנולוגים חדשים על ידי ההתאחדות ו/או עי צדדים שלישיים  .8

מטעמה של ההתאחדות, לקליטה ו/או לשידור משחקי כדורגל, לא יהווה, בשום נסיבות שהן, 
  הפרה של הזיכיון נשוא הזמנה זו.

 
ש כי מימוש הזיכיון יעשה על ידי הזוכה אך ורק באמצעי מבלי לגרוע מהאמור בהזמנה זו, יודג

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

  קיימים ו/או עתידיים.
 

ו/או בדף  ל דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לשדר באתר האינטרנט שלהההתאחדות, עפ"י שיקו .9
כל  OTTבכל טכנולוגיה, לרבות  ,או נדחה , בשידור ישירההתאחדות ברשתות החברתיות

אשר לעניין ליגות הנוער/גביע המדינה לנוער וליגה א', משחק ממשחקי הכדורגל נשוא הזיכיון 
כל מחזור משחקים בכל אחת מעונות לגבי  גםלא ישודר ע"י הזכיין בשידור ישיר וזאת 

המשחקים נשוא הזיכיון וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לזכיין, אולם מובהר כי שידור 
 בערוץ הזכיין. , נשוא הזיכיוןלא יהיה במקביל לשידור ישיר של משחק/ים כאמורהמשחקים 

משחקים שלא  להתקשר עם גורם אחר לשידורכי ההתאחדות תהא רשאית לעניין זה יובהר 
ישודרו על ידי הזכיין בליגות הנוער/גביע המדינה לנוער וליגה א', אולם מובהר כי שידור 
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במקביל לשידור ישיר של משחק/ים נשוא  המשחקים על ידי הגורם האחר לא יהיה 
  הזיכיון בערוץ הזכיין, אלא אם יתקבל אישור  הזכיין לכך.

 
הכלליות לנוהל קבלת ההצעות, הינן מהותיות ויסודיות, הוראות סעיף זה, כמו שאר ההוראות  .10

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

 

ה תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכלהסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או  .11
  .יפו-תהא של ביהמ"ש המוסמך בתל אביב

 

 פרק ד': נספחים
 

 נספח א' -  .טופס להגשת הצעה
 ב'נספח  - נוסח ערבות הצעה

 נספח ג' - קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 
 נספח ד' - תצהיר בדבר קיום דיני עבודה

 נספח ה' - בוטל
 תצהיר

 המקצועיות והטכניותעיקרי הדרישות 
- 
- 

 נספח ו'
 נספח ז'

 (1) ז נספח - מערכת גרפיקה וסטטיסטיקה. -נספח טכני 
 'חנספח  - .נוהל צוותי טלוויזיה באצטדיונים

 'טנספח  - .ונספחיו נוסח הסכם ההתקשרות
 
 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל
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 נספח א'
 הצעהטופס להגשת 

 
ביחד  -)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 "המוקדמים להשתתפות, רצ"ב המסמכים עפאנו ממלאים אחר כל התנאים 
 המציע ויכולותיו בשידורי אולפן בתחום הספורט   ןניסיולוכן המסמכים הנוגעים  ההזמנה

 .ויכולותיו בהפקת שידורי כדורגל

2. 

 

בהתאם לחבילה/חבילות שהצענו  כנדרש במסמכי ההזמנה הננו מצרפים ערבות בנקאית
 . בהצעה זו

3. 

 

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

4. 

 
 אנו מצרפים נספח המפרט את התחייבויותינו לגבי מתכונת שידורי הכדורגל וקידומם

 .לפרק "אופן הגשת ההצעות" במסמכי ההזמנה 4כנדרש בסעיף 
5. 

 

 בדבר רכישת מסמכי ההזמנה.רצ"ב הקבלה המקורית 
 

6. 

 

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

ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או התמחרות ביניהם, בנוהל שתבחר 
זיכיון ו/או את החבילות ו/או שלא לפצלן ורשאית לפצל את ה דעתה המוחלט לפי שיקול

 . לפי שיקול דעתה הבלעדי

7. 

 .8 )להתייחס רק לחבילה הרלוונטית עבורכם(: הננו מציעים בזאת לרכוש את הזיכיון
 

   - . 2021/22 עונת המשחקים_תמורת סך של _________ש"ח ל-1חבילת עבור  .א

 .2021/22 עונת המשחקים_תמורת סך של _________ש"ח ל-2חבילת עבור  .ב
 .2021/22 עונת המשחקים_תמורת סך של _________ש"ח ל-3חבילת עבור  .ג
 .2023לקמפיין _תמורת סך של _________ש"ח -4חבילת עבור  .ד

 שלושעונות  הבאות )לרבות במסגרת תקופת האופציה של עד ב 3, 2, 1 כל חבילות עבור  
 את תממש שההתאחדות ככל, 4 חבילה עבור. בכל עונה 5%-הסכום יעלה ב עונות(  

  % 5-ב יעלה זה לקמפיין הסכום, 2025 לקמפיין האופציה
 
יש למלא את הסכום המוצע במקום המיועד לכך לעיל ובאופן הקבוע בפרק "אופן הגשת 

 ההצעות" הן לעניין סכום המינימום והן לעניין מנגנון הגדלת הסכומים.
 

 נשוא הזיכיון )ולא לחלק מעונות המשחקים( עונות המשחקים לשתי ההצעה הכספית תוגש
 עונות נוספות כאמור לעיל שלוש ולתקופת האופציה של עד

 

 
 חתימת המציע _________________

 

 שם וכתובת מלאים _________________
 

 טלפון _________________
 

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

 
 

______________ 
 עורך דין

 תאריך: ___________ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 נוסח ערבות הצעה – ב'ספח נ
 
 

  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 סכום המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  .1
"( בצירוף סכום הקרן" -שקלים חדשים( )להלן  ____________)₪ ) __________עד לסכום של 

"(  המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש ושתדרשו סכום הערבותהפרשי הצמדה )להלן: "
וזאת  02/21לרכישת זיכיון לשידורים של משחקי כדורגל הצעת המבקש מאת המבקש בקשר עם 

 בתנאים שיפורטו להלן:

)א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה, מפעם פעם  .2
 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  5בכתב וזאת תוך 

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

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 מתשלום על פי 

רים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוות
 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 

 מנה, הכל לפי העניין.הערבות או כל חלק הי

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

 יה.ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלו .6

וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה להישלח  ועד בכלל 11.7.2021עד ליום תוקף הערבות  .7
 לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

   
                                                                                                            

 בנק  ____________
 

 

 



 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ג'

 עם גופים ציבוריים קיום התנאים לפי חוק עסקאותתצהיר בדבר 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 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 )כהגדרתו  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור  -)עבירה לעניין זה בחוק( לא הורשע ביותר משתי עבירות 

 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

(, או לחלופין, המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, 1987

 ה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.אולם במועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנ

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

 

 

                      ____________________ 

 חתימת המצהיר                               

 

 אישור עו"ד

 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 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 

 י.עליו בפנ

 

 חתימה + חותמת  תאריך
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 נספח ד'         
 

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

 

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

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת ל לישראלגרההתאחדות לכדוהמבקש להתקשר עם 

 .המציעתצהיר זה בשם 

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

 החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:וההסכמים הקיבוציים 

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

 חוק; 1951-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה המשוחררים

 ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א שנתית, חופשה

 השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים, עבודת חוק

-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט עסוקה,הת שירות חוק ;1958-תשי"ח

-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-"התשנ משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ; 1967

 חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה, ההזדמנויות שוויון חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957

 אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק ;1991-תשנ"א כדין(, שלא )העסקה זרים עובדים

 לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו

 הודעה חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת

 חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת

 ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב עבודה(, )תנאי לעובד הודעה

 התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף

 . כדורגל משחקי קיום לצורך השבועית במנוחה עובדים להעסקת כללי היתר ;1997-תשנ"ז

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

 

_____                                          _______________________ 

 שם המצהיר+ חתימה תאריך                                               

 

 אישור עו"ד 

 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו 

______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, שמספרה _________________, 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו  להצהיר את האמת וכי יהיה

 דלעיל וחתם עליו בפני.

 

_______________________    ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך   
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 'ונספח 

 תצהיר

  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

בהתאם לתנאי הליך הנערך על ידי בשם ________________________ בשמי/תצהיר זה  נת/הנני נותן .1

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת ו"( מציעה" –לן )לההליך בו הוא מגיש הצעה  ,ההתאחדות לכדורגל בישראל

 .בשמו, באופן המחייב את המציע לכל דבר וענייןתצהיר זה 

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

מסוג פשע, או בעבירה בעבירה פלילית הוגש כתב אישום ולא נפתחה כל חקירה לא משרה בו ומורשה חתימה שלו, 

וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, לא הונאה,  מירמה או שלאו בעבירה פלילית  ,שיש עמה קלוןפלילית 

רגל ו/או מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות משפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת 

 .הצעתוהשנים שקדמו למועד האחרון להגשת ( 7בשבע השנים ), והכל לכינוס נכסים

 :לןהעניינים המפורטים להלמעט לעיל נכון, זאת  2, הנני מצהיר בזאת כי כל האמור והמפורט בסעיף לחלופין* .3

 _ .א

 _ .ב

 _ .ג

 *מחק את המיותר

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

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
 

 אשראני הח"מ, עו"ד ______________ מ.ר. ____________ שכתובתי ______________מ

כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר בזאת 

ואני מאשר כי הוא מוסמך לחייב זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה בהצהרתו את  המציע כהגדרתו לעיל, וכן כי 

 ונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.צפוי לע
 

 
 חתימה + חותמת  תאריך
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 'זנספח 
 

 עיקרי הדרישות המקצועיות והטכניות
 

 יצולמו וישודרו בהתאם לדרישות המקצועיות והטכניות המפורטות להלן.משחקי הכדורגל 
 

   HD- 16:9  או SDכל השידורים יעשו בפורמט שידור 
 

 :פרוט אמצעים טכניים
 

 :Broadcast - ניידת שידור
 

 א. מצלמות במשחקי נבחרות 6במשחקי ליגות / ניידת  מצלמות 4 ניידת
 ב.  VTR 1+ דיגיטליים ריפליים 

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

 .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 במשחקי נבחרות 6במשחקי ליגות/  צלמים 4
 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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 (1) ז'נספח       
 

 המערכת גרפיקה וסטטיסטיק -נספח טכני 
 
 

 ומערכת מידע לשדרים הכותרות, סטטיסטיק
 

 דרישות מינימום .א

 (CGמערכת כותרות )
 

האריזה  רשאי לעצב את  זוכההשידור ילווה בגרפיקה וכותרות אשר יופקו מניידת השידור. ה
ערכי הספורט בכלל והכדורגל בפרט.  כראות עיניו תוך שהוא מביא בחשבון את הגרפית 

תוך שימוש באנימציות וסאונד אפקטס לכל המופעים  וחדשנית הגרפיקה צריכה להיות מודרנית
 הגרפים.

 
הליגה. לוגו זה יועבר למפיק ושם )ככל וקיים( בחשבון שילוב של לוגו  אריזה הגרפית תביאה

 ע"י ההתאחדות. מטעם הזוכה 
 

 מקומות הבאים: יש למקם את לוגו הליגה ב
 

 סופר פתיחה גדול 

 סופר פתיחה קטן 

 הצגת מערכים 

 הצגת הרכבים 

 טבלת הליגה 

 טבלת משחקי הליגה 

 סופר תוצאה גדול 

 )סופר שעון + תוצאה קטן )לוגו ליגה בלבד 

 יאפקט ריפלי 

 
 

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

 הזכיין יצלם את חדרי ההלבשה טרם פתיחת המשחק, בהתאם להנחיות ההתאחדות שיועברו 
 

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

 
 .יםיתצורף בהמשך סכימה של אופן כיסוי לחיצת היד

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

 
 
 

 .זה ישודרג בהתאם להצעה הזוכהנספח 
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 ח'נספח 
 

 נוהל לצוותי טלוויזיה באצטדיונים
 
 

 :ראיונות       
 

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

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

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

 בשום מקרה.)כר הדשא( אינה מותרת הכניסה לתחומי המגרש  .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
 על ידי מנהל האיצטדיון/מנהל האירוע או על ידי הגוף המשדר.

 אסורה.של הקבוצות ושל השופטים, הלבשה ההכניסה לחדרי  .7

 מועד שעות לפני 24מנהל האירוע, לפחות /האצטדיוןמנהל ל יעבירהגוף המשדר  .8
מטעמו תפקידים הרשימת בעלי את  את תרשים פרישת המצלמות במשחק, המשחק,

 רכבים השייכים להפקת השידור.פרטי הו

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

 רוע.מנהל האיובתיאום עם מנהל האצטדיון/

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

 קיף מטעם ההתאחדות.שהאירוע/מ

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

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

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

 

 הסכם
 

 גן ביום: ___________-אשר נערך ונחתם ברמת

 
 

 ב י ן: ההתאחדות לכדורגל בישראל

  58-000171-7ע"ר מס' 

  מורשיי החתימהבאמצעות 

  ________ 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 

של משחקי כדורגל  ואינטרנט הטלוויזיהכדורגל בכל הנוגע להקניית זכויות לשידורי 
 ;מאורגנים ע"י ההתאחדותה

 והואיל:

 
 , שידורים טלוויזיהוההתאחדות קיימה הליך פומבי למכירת זיכיון לשידורי 

( ובטלפונים סלולאריים באמצעות WIFIטרנט )כולל באמצעות טכנולוגיית  באינ
והצעת הזכיין הוכרזה כהצעה הזוכה לגבי  של משחקי כדורגל, רטכנולוגיית סלול

 ;נשוא הסכם זה_________________בחבילתהזיכיון 

 והואיל:

 
והיכולת המתאימים למימוש  , האמצעיםוהזכיין מצהיר כי ברשותו הידע, הניסיון

 ;הזיכיון נשוא הסכם זה
 והואיל:
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והזכיין מעוניין לרכוש מההתאחדות וההתאחדות מעוניינת למכור לזכיין את זכויות 
הלן לתקופה ובתנאים כאמור בהסכם לבהסכם זה השידור נשוא הזיכיון כהגדרתו 

 ;זה ובנספחיו

 והואיל:

 
 

 :אי לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן
 
 כללי .1

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

הכותרות המופיעות בהסכם זה הינן למען נוחות הצדדים בלבד והן לא תשמשנה לצרכי  .1.2

   פרשנות הסכם זה.

   בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות המפורטות להלן: .1.3

 
   

 "משחקי הכדורגל/משחקים":  .1.3.1

 

המאורגנים על ידי ההתאחדות  ליגה א'יע המדינה לנוערו גבהעל לנוער, משחקי כדורגל מליגת 
)להלן "  2025/2026, 2024/2025, 2023/2024ואופציה לעונות  2022/2023, 2021/2022לעונות 
, נוער, נערים ונערות, הנשיםנבחרת )גברים(,  ת הצעירההנבחר, משחקי הבית של "(הליגות

"( בהתאם לחבילה בה הנבחרות)להלן: "  Efootballהגיימינג טורנירים רשמיים של נבחרת ו
 .יזכה הזכיין

 
 2023( 21משחקי הבית של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות )עד גיל 

 דלקמן:כ
 

 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 
 

 :כדלקמן 2023(  בחרות נשים )בוגרותלנ העולםאליפות משחקי הבית של מוקדמות 
 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

 
 .2025 אליפות אירופהוכן אופציה של ההתאחדות לשידור מוקדמות 

 
 

בעונות  אירופה לנוערמוקדמות אליפות בנבחרות הנוער, נערים והנערות, משחקי הבית של 
, 2023/2024ואופציה לעונות )שלב מוקדמות ושלב עילית במידה ויעפילו( 2022/2023, 2021/2022
2024/2025 ,2025/2026. 

 
 

 שעות תחילת המשחקים ומיקומם ייקבעו על ידי ההתאחדות ו/או אופ"א.
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הגיימינג לנבחרת  2022ומשחקי מוקדמות אליפות העולם  2022משחקי מוקדמות יורו 

Efootball - מועדי המשחקים ייקבעו על ידי אופ"א ו/או פיפ"א. 
 

 .2025/2026, 2024/2025, 2023/2024וכן אופציה של ההתאחדות לשידור לעונות 
 

לפי ": הזכות לצלם ולשדר בטלוויזיה ובאינטרנט משחקי כדורגל זכויות שידור" .1.3.2

לתנאי מסמך ההזמנה,  , בכפוף להוראות כל דין, תקנוני ההתאחדות,הזיכיון

    תנאי הזיכיון ולתנאי הסכם זה ונספחיו.

: חלקים או קטעים אודיו ויזואליים ממשחק כדורגל, "קטעים נבחרים" .1.3.3

  המשלבים, בין השאר, שערים שהובקעו, מהלכים ואירועים בעלי עניין.

  תוכנית מגזין":" .1.3.4

ת וליגו' א ליגהתוכנית חדשות כדורגל שבועית המסקרת את משחקי הכדורגל ב

 התוכנית שידורמחזור משחקים, ומשחקי גביע שלפני  בכלשהתקיימו  הנוער

 מאותם משחקים, בהיקפים שונים. נבחריםכוללת קטעים וה

  

שידור חי בהיקף מלא של כל המשחק, החל מעליית השחקנים ": שידור ישיר" .1.3.5

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

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

    ע"י ההתאחדות.

כהגדרתם שידור דחוי, שידור מוקלט ושידור חדשותי, ": שידור לא ישיר" .1.3.6

  להלן:

שידור משחק, בהיקף מלא, ללא עריכה, בפרק הזמן שבין מועד ": שידור דחוי" .1.3.7

     שעות ממועד סיומו. 24סיום המשחק ועד 

שידור משחק, בהיקף מלא, ללא עריכה, אשר יחל לא לפני ": שידור מוקלט" .1.3.8

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

   

שניות,  60שידור של קטעים נבחרים ממשחק, בהיקף של עד ": חדשותישידור " .1.3.9

     במסגרת תוכנית טלוויזיה המשלבת "פינת ספורט".

שידור ישיר, דחוי או מוקלט של משחקי הכדורגל על גבי מסכי : "שידור ציבורי" .1.3.10

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

     דין. להוראות כל

ערוץ טלוויזיה המשודר לפי כל חוק לציבור בישראל, הניתן ": ערוץ ארצי" .1.3.11

לקליטה מן האוויר בשידור קרקעי או בשידור לווייני, למעט ערוץ בתשלום 

וערוץ בתשלום לפי צפיה )כהגדרתם להלן(, או ערוץ טלוויזיה המשודר במקבץ 

הרשיונות לשידורים, השידורים הבסיסי בשידוריו של אחד או יותר מבעלי 

    מבתי האב בישראל 80% -ומסופק לכ 
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טלוויזיה מקודד בו ניתן לצפות, תמורת  ערוץ :  "ערוץ בתשלום" .1.3.12

תשלום, בכל החומרים המשודרים בערוץ ללא צורך בהגדרת תוכנית מסוימת 

(Pay T.V.)   

שידור ישיר של משחק מסוים או סידרת משחקים ": תשלום לפי צפיה" .1.3.13

לצופה תמורת תשלום מוגדר עבור משחק מסוים או תמורת תשלום  המשודר/ים

   (.Pay Per Viewלמנוי עונתי )

הזכות הבלעדית לשדר, בתקופת הזיכיון את משחקי כדורגל נשוא ": בלעדיות" .1.3.14

 הזיכיון בהתאם לאמור בהסכם זה, בחלונות השידור שנקבעו ע"י ההתאחדות

בכפוף לתקנוני ההתאחדות ולהחלטות ההתאחדות  , הכלו/או אופ"א

  המתחייבות מניהול תקין וסדיר של המשחקים המאורגנים על ידה.

  

ליום  ולאהבלעדיות מתייחסת לזכות לשדר את המשחק/ים נשוא הזיכיון בלבד 

ו/או לשעת השידור, אלא אם הוסכם במפורש אחרת ובכתב על ידי ההתאחדות.

   

אות נישא על גבי סיגנל הטלוויזיה המאפשר הצגת שילוט "שילוט וירטואלי":  .1.3.15

  במקומות שונים במגרש רק על מסך הטלוויזיה, ללא קשר פיזי למגרש עצמו.

פרסום על גבי מסך הטלוויזיה, לרבות שילוט וירטואלי, : "פרסום על גבי מסך" .1.3.16

    במהלך שידור משחק.

ממשחקי הכדורגל נשוא ימים ו/או שעות שידור של כל אחד ": חלונות השידור" .1.3.17

 הבלעדי. ןדעתעפ"י שיקול ו/או אופ"א הזיכיון, אשר יקבעו ע"י ההתאחדות 

   

טרסטריאלי, כבלים, לווין אינטרנט )שידור לצג המחשב ": אמצעי שידור" .1.3.18

   (, טכנולוגיית סלולר.WIFIובאמצעות 

  .IPTVאמצעי השידור אינם כוללים את הזכות לשידור באמצעות טכנולוגיית 

תמונת הוידאו והקול המופקת ע"י  –( Signal) -"סיגנאל" או  "אות שידור" .1.3.19

 הגורם המשדר; הסיגנאל יכול להיות "נקי" או "מלוכלך", והכל כמוגדר להלן; 

תמונת הוידאו והקול  -" Clean Feed" או"אות שידור נקי" או "סיגנאל נקי"  .1.3.20

שדר ללא גרפיקה, המופקת באופן רצוף לאורך כל השידור על ידי הגורם המ

כתוביות, לוגו הזכיין או תכנים שונים אלא אך ורק מה שנקלט במצלמות 

 ובמיקרופונים על כר הדשא;

: סיגנאל נקי "Dirty Feed" או"אות שידור מלוכלך" או "סיגנאל מלוכלך"  .1.3.21

)וידאו וקול( בצירוף קולות השדרים והפרשנים, גרפיקות, כתוביות ותכנים 

 חסויות ופרסומות וללא לוגו הזכיין;שונים אך ללא 

כל החומרים ו/או התכנים ו/או הצילומים ו/או  -"התכנים"  או"החומרים"  .1.3.22

רצועות האודיו ו/או כל חלק מהם )לרבות חומרי גלם, גרפיקות וכיו"ב( שנוצרו 
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תכני המשחק )לרבות מעברונים לאולפן תוך  במסגרת המשדר; בנוסף על 

יכללו "התכנים" את כל  -ומפילציה מאולפן( כדי משחק במקרה של משדר ק

)לרבות  Post-Game -ועד לסיום ה  Pre-Game -החומרים החל מתחילת ה 

מלוא הטקסים לפני ואחרי המשחק וכן במהלך הפסקת המחצית( וכן כל 

החומרים נשוא המחצית למעט חומרי הזכיין. במהלך המחצית יוכל הזכיין 

פן ו/או תקצירים מליגות אחרות )אך לא לשדר קדימונים ו/או שידורי אול

"( חומרי הזכייןישודרו תכנים ממשחקים אחרים נשוא הסכם זה( וכיו"ב )"

אפ כאשר במקביל -וזאת אך ורק במהלך חלון ה"ביוטי שוט" שהוגדר בליין

 . Neutral venue shotפיד נקי של  להתאחדותלשידור חומרי הזכיין יועבר 

 ”Conditional Access“ברמת הצפנה גבוהה של קידוד שידורים  -" "הצפנה .1.3.23

המאפשרת גישה לתכנים אך ורק למחזיקי ציוד וצופן המורשים לפענח את 

הנהוג  (DRM) ניהול זכויות דיגיטליהקידוד ולצפות באות השידור או כל אמצעי 

מפני פיראטיות ו/או כל שימוש אחר שאינו  ומקובל בשוק לצרכי הגנה על תכנים

 כדין ו/או אינו מורשה מפורשות על ידי ההתאחדות;

הקרנה של התכנים  לעדית לאפשרהזכות הב -הזכות הבלעדית לביצוע פומבי"  .1.3.24

באופן פומבי, ולרבות על גבי מסכים במקומות ציבוריים )פאבים, פארקים וכד'( 

 ובכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין;

": ערוץ סאונד הכולל את הסאונד שנקלט במיקרופונים ערוץ סאונד בינלאומי" .1.3.25

 על כר הדשא וביציעים בלבד;

": ערוץ סאונד מופרד הכולל את מלוא חלקי ואפקטיםערוץ סאונד מיקס " .1.3.26

 השידור ללא השדר והפרשן;

": ערוץ סאונד הכולל אך ורק את Commentary Guide Clean ערוץ סאונד" .1.3.27

 השדר והפרשן )ללא סאונד קהל ומגרש(;

": ערוץ סאונד הכולל את סאונד השידור המלא, כפי Final Mix ערוץ סאונד" .1.3.28

 בפיד המלוכלך; שמשודר על ידי הזכיין

 

 :"בסיסי שידורים מקבץ" .1.3.29

 טלוויזיה שידורי קבלת לשם המנוי לרכוש חייב, לפחות, שאותה ערוצים חבילת

 .לשידורים רישיון מבעל ערוצית רב

1.3.30.  

כל צילום אשר נערך בתחומי האצטדיון וסביבתו )לרבות  -"צילומים נוספים"  .1.3.31

על כר הדשא עליו מתקיים המשחק או בכל מקום אחר באצטדיון( בכל עת )גם 

בשידור חי( ובין אם "כתבות צבע" ותחקיר, צילומי אוהדים, צילומים לצרכי 

סקאוטינג וסטטיסטיקה, צילומים המתמקדים בשחקן/בעל תפקיד כזה או 

איזור ספציפי במגרש ו/או באצטדיון ו/או כל צילום אחר מכל מין אחר ו/או ב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
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לרבות צילומים  -ו/או סוג  -הכוללים בתוכם חלקים מהמשחק המשודר 

 אשר אינו חלק מהצילום ה"קונבנציונאלי" השוטף והמלא של המשחק;

מסמכי הליך ההזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות שידור : "מסמך ההזמנה" .1.3.32

     כדורגל.של משחקי 

 
לעיל, תהא המשמעות המפורטת בצידן במסמך  1.3למונחים אשר אינם נזכרים בס"ק  .1.4

 ההזמנה.

כל הוראה במסמך ההזמנה אשר אינה כלולה בהסכם זה ואינה עומדת בסתירה לנאמר  .1.5

   בו, תיחשב ותהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

הצדדים בקשר למתן הזיכיון ההבנות בין זה ונספחיו כוללים את כל ההסכמים והסכם  .1.6

 וכל שינוי בו ייעשה אך ורק בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 

 הצהרות הזכיין .2
 

  הזכיין מצהיר כי:

 
כל מניעה מצדו, על פי כל הסכם ו/או על פי כל דין, להתקשר בחוזה זה ולבצע לא קיימת  .2.1

 . ולמימוש הזיכיון על פי ההזמנה כל התחייבויותיו על פיו

 . לדיןמאוגד כדין בהתאם  הינו תאגיד– .2.2

התקבלו כל ההחלטות והאישורים הדרושים, ככל שדרושים, וננקטו כל הפעולות  .2.3

פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההתאגדות שלו לשם התקשרותו בהסכם זה, -הדרושות על

 ולשם ביצוע כל התחייבויותיו על פיו. 

ת ובהתמדה, ברמה כיון ברציפויהוא יבצע את התחייבויותיו נשוא הסכם זה והז .2.4

המקצועית הגבוהה ביותר, במיומנות תוך שימוש בכוח האדם, בציוד, במוצרים 

 ובחומרים הטובים ביותר, בהתאמה מלאה להוראות חוזה זה על נספחיו.

הינו בעל היכולת, הכישורים, הידע, הכלים, המכשירים, הציוד )חומרה ותוכנה(, כח  .2.5

יצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה על האדם וכל האמצעים הנוספים הדרושים לב

נספחיו במלואן ובמועדיהן, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובהתאם להוראות הסכם 

זה )ובכללן הוראות מדריך הטלוויזיה( והוא מוותר בזאת על כל טענות ברירה מחמת 

 מום ו/או טענת פגם ו/או אי התאמה מכל סוג.

תוך קבלת כל הייעוץ המקצועי הדרוש לשם כך )על  בדק בעצמו, ובאופן יסודי ועצמאי, .2.6

את כל הנתונים הדרושים לשם התקשרותו בהסכם זה ובין היתר,  -ידי יועצים מטעמו( 

אך לא רק, את כל הגורמים התפעוליים )ובין היתר את המגרשים בהם יתקיימו, או 

שה עשויים להתקיים, המשחקים, התשתיות הקיימות, עמדות השידור, דרכי הגי

והחניה, מגבלות האצטדיונים, אקוסטיקה, זוויות צילום וכיו"ב( את מכלול החקיקה 

והרגולציה )ובין היתר שוק זכויות השידור בישראל, פלטפורמות השידור, החקיקה 
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מעין אלו( את מלוא השיקולים המסחריים  והרגולציה בנושא, ומגבלות נוספות 

יה, ושיטות התמחור( וכן כל נתון יי הצפ)ובין היתר מאפייני הצריכה של הקהל, הרגל

תיו והוא יומשפטי, הנדסי, ביצועי, תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך קיום התחייבו

 מאשר כי אין כל מגבלה לקיום מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה.

שיונות הדרושים ייסדיר באחריותו בלבד ועל חשבונו את כל האישורים, ההיתרים והר .2.7

בהסכם זה מול גופי הרגולציה השונים; אין באי קבלת אישורים כאמור  לצורך עמידתו

בכדי לגרוע מאיזה ממחויבויות הזכיין לפי הסכם זה, לרבות מחויבויות הזכיין לשדר 

את המשחקים בערוץ פתוח ו/או בכל ערוץ אחר לו התחייב הזכיין ו/או לשלם 

ר לעיל מובהר כי הזכיין להתאחדות את התמורה לפי הסכם זה. מבלי לגרוע מן האמו

יהיה כפוף ביישום הסכם זה להוראות כל דין, ובין היתר הנחיות פיפ"א ואופ"א 

 המחייבות בדבר שידור משחקים. 

הזכיין מצהיר כי ככל ויחולו שינויים בדרישות הרגולציה ובין היתר ביחס למשחקים  .2.8

ועים מוכרזים המוגדרים כמשחקים מוכרזים, בסיווג הערוצים בהם ניתן לשדר איר

וכיוצא בזה שינויים רגולטוריים אשר עשויים להשפיע על יכולתו לממש את הזיכיון לא 

יהיה בכך בכדי לגרוע מאלו מהתחייבויותיו )לרבות חובת שידור המשחקים( ו/או בכדי 

להוות בסיס לטענה כלשהי, כספית ו/או אחרת, כלפי ההתאחדות, לרבות לעניין 

 בכדי לשחררו מהסכם זה.התמורה המשולמת, ו/או 

ידוע לזכיין כי יתכנו משחקים ללא קהל, מסיבות שונות, ובין היתר סנקציות  .2.9

משמעתיות, הנחיות הרשויות וכיו"ב וכי לא תהיה לו כל טענה בקשר עם כך. לבקשת 

, התאחדותיפיק הזכיין על חשבונו פסקול קהל, באופן שיוגדר על ידי  ההתאחדות

 ללא קהל.למשחקים אשר ייערכו 

כי בכל פעולותיו ו/או פעולות מי מטעמו, לא יפר זכויות יוצרים של אחר ולא יגרום  .2.10

  להתאחדות להפר זכויות יוצרים של אחר. 

 הזיכיון .3
 

ההתאחדות מעניקה בזאת לזכיין, בכפוף לקיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה והזכיין  .3.1

להסכם  בנספח א'רוכש בזאת מן ההתאחדות, אך ורק את זכויות השידור המפורטות 

  זה המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם עצמו.

 
ים הנספח כולל, בנוסף לתיאור הזיכיון, פרטים נוספים בדבר אופן בחירת המשחק/ .3.2

לשידור, תקופת הזיכיון וכן תנאים מיוחדים, הוראות וחובות בקשר ליישומו של 

   הזיכיון נשוא ההסכם.

 
הענקת הזיכיון ע"י ההתאחדות ורכישתו ע"י הזכיין, כאמור לעיל, הינן בהתאם ובכפוף  .3.3

לכל דין, החלטות ההתאחדות ותקנוניה ותקנוני פיפ"א ואופ"א, כפי שכל אלה יהיו מעת 

   "( וכל זאת על חשבון הזכיין בלבד ובאחריותו הבלעדית.הזיכיון"לעת )
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הזכיין אינו ולא יהיה רשאי לעשות שימוש  מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי  .3.4

 כלשהו בזכויות אשר אינן כלולות במפורש בזיכיון.

 ותנאי ממגבלות החורגת או/ו השידור זכויות במפרט במפורש מוזכרת שאינה זכות כל .3.5

 למי או/ו להתאחדות מוקנית והיא הזיכיון במסגרת לזכיין מוקנית אינה, זה הסכם

 מפורש באופן זו הזכות הוגבלה אם אלא מלא באופן למצותן תוכל יאוה המטעמ

. במפורש אחרת נרשם אם אלא בבלעדיות מוקנות אינן המוקנות הזכויות. זה בהסכם

: להלן המנויות הזכויות, היתר בין, לזכיין מוקנות לא, האמור מכלליות לגרוע מבלי

 צילומים לשידור הזכות (;זה בהסכם במפורש כמוגדר למעט) תקצירים לשידור הזכות

" לקטים" להכנת הזכות; בקירוב חי לשידור הזכות; חדשותי לשידור הזכות; נוספים

 בשידור תקצירים לשדר הזכות; באצטדיון לשידור הזכות; החומרים מתוך" מצעדים"ו

 בשכבות לשימוש הזכות ;וירטואלי לשילוט הזכות(; הסיכום תכנית למעט) טלוויזיוני

 מפורש באופן כמפורט למעט) VOD-ב לשימוש הזכות; נוספות ודיגיטאליות תכניות

 אחרת זכות כל או/וScouting  ואתרי לתוכנות קטעים למכור הזכות(; זה בהסכם

(;.  אינטרנט או/ו אפליקציה, רדיו לרבות) אודיו לשידורי הזכות; Data Rights למסחור

  

בהתייחס לאמור, מצהיר הזכיין כי ידוע לו שהזכויות שלא כלולות בזיכיון  או איזה  .3.6

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

  

באופן מלא ו/או חלקי כל חלק מזכויותיו  כמו כן, הזכיין אינו ולא יהיה רשאי להמחות .3.7

ו/או מחובותיו נשוא הזיכיון ו/או הסכם זה. כמו כן, הזכיין לא יהיה רשאי להעביר 

חומרים מצולמים לצדדים שלישיים, לכל מטרה שהיא אלא אם ניתנה לכך הסכמת 

ההתאחדות בכתב ומראש ובתנאים שייקבעו על ידה, לרבות לענין סטנדרט השידור 

ותו כאמור בהסכם זה והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות וללא צורך ואיכ

 בהנמקה.

ההתאחדות תמציא לידי הזכיין, עפ"י דרישתו, בכל אחת מעונות המשחקים נשוא  .3.8

  הזיכיון, את לוח המשחקים המתוכנן של המשחקים נשוא הזיכיון לאחר קביעתו.

 
דות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת במהלך תקופת הזיכיון, רשאית ההתאח .3.9

להודיע לזכיין מהו המועד האחרון שעל הזכיין להודיע להתאחדות על זהות 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 לסבבי .3.10

   .בליגותהמשחקים ולמחזורי המשחקים 

 
אשר יתקיימו בליגות למניעת כל ספק, מובהר ומודגש כי מספר משחקי הכדורגל .3.11

וישודרו בכל מחזור משחקים וקביעת המועדים לקיום כל אחד מהמשחקים )יום ושעה( 

נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של התאחדות ואין בהודעת הזכיין, כאמור לעיל, כדי 
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להקנות לזכיין זכות שלא ניתנה לו עפ"י מסמך  לגרוע מזכויות ההתאחדות ו/או כדי 

   ההזמנה ו/או הסכם זה.

 
מובהר וידוע לזכיין, כי ייתכנו מעת לעת שינויים בלוחות המשחקים ובמועדי .3.12

המשחקים, או בחלק מהם, מסיבות שונות, לרבות עקב משחקי גביע המדינה ו/או 

מועדי חגים וימי זיכרון, וכן כאשר השינוי נדרש לצורך ניהול תקין ו/או ספורטיבי של 

י ההתאחדות ו/או מהחלטות מוסדותיה משחקי הכדורגל ו/או מתחייב מהוראות תקנונ

, מבלי "אאופ החלטות עקבאו /ו הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות

שהדבר יהווה בסיס לטענה כלשהי כנגדה, ומבלי שהדבר יחשב כהפרה של ההסכם או 

  של תנאי הזמנה זו.

 
סגרת כי במהזכיין מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, מובא לידיעת .3.13

האילוצים האמורים יחולו שינויים במועדי שידור המשחקים וכן 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.

 
, בשיטת המשחקים )משחקי פלייאוף, כי ייתכנו שינויים במבנה הליגות ,מובהר עוד.3.14

, במספר מחזורי הליגה ובמספר המשחקים בלוחות המשחקיםמשחקי מבחן וכדומה(, 

ובמועדי קיומם של  במהלך עונת משחקים, בשיטת הניקוד, בסדרי העליות והירידות

מבלי לגרוע מכלליות  נשוא הזיכיון.עונות המשחקים כל אחת מבמחזורי המשחקים, 

 בליגותחדות שומרת על זכותה להגדיל או לצמצם את מספר הקבוצות האמור ההתא

מבלי שהדבר יהווה בסיס וכן לבטל ו/או לשנות את שיטת הניקוד הקיימת כל זאת 

 )גם אם יחייב הדבר קיום ושידור משחקים במקביל( לטענה כלשהי כנגד ההתאחדות

ה כי לזכיין לא יהיו יובהר ויודגש לעניין ז ומבלי שהדבר ייחשב כהפרה של ההסכם.

תביעות ו/או טענות ויהא עליו לשלם את מלוא התמורה גם אם תחליט ההתאחדות על שינוי 

חלקי של לוח המשחקים שיגרום להקטנת כמות המשחקים בשל מצב של כוח עליון שנגרם 

בחלק מסוים בעונה ואשר יגרום בסופו של דבר לסיום מוקדם יותר של עונת המשחקים ולאי 

 כלל המשחקים שתוכננו טרם העונה, הכל בהתאם להחלטת ההתאחדות בעניין. השלמת

לעניין זה יובהר ויודגש כי לזכיין לא יהיו תביעות ו/או טענות ויהא עליו לשלם את מלוא .3.15

התמורה גם אם שינוי לוח המשחקים, כמות המשחקים ומועדי המשחקים ייגרם בשל 

ל הנחיה מחייבת של רשויות המדינה מצב של כוח העליון )מגיפה, מלחמה ו/או כ

 המוסמכות(.

 
 מבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה להתאחדות בתקנוניה ובמסמכי ההזמנה, מובהר כי.3.16

 של משחקי הכדורגל לשנות את יום השידור ו/או את שעת השידורההתאחדות רשאית 

ימים במקביל, באותו היום קיים משחקים מסולו/או של המשחק המרכזי ו בליגות

ובאותה השעה, ולהורות לזכייני השידור על שידורים במקביל, והכל ע"פ שיקול דעתה 

 הבלעדי של ההתאחדות.
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למניעת כל ספק, מובהר ומודגש כי קביעת המועדים לקיום משחקי הנבחרות )יום .3.17

  ושעה( נותנים לשיקול דעתן הבלעדי של ההתאחדות ו/או אופ"א.

 
יים בלוחות המשחקים ובמועדי המשחקים או בחלק מובהר וידוע לזכיין כי יתכנו שינו.3.18

מהם, מסיבות שונות בהתאם להוראות והנחיות אופ"א או פיפ"א, הכל לפי שיקול 

דעתן, מבלי שהדבר יהווה בסיס לטענה כשלהי נגד ההתאחדות ו/או מבלי שיחשב 

  כהפרה של ההסכם.

 
לפי הסכם זה, בין  בכל האמור לעיל, לא יהיה משום הפרה של התחייבויות ההתאחדות.3.19

שהשינויים נגרמו בשל סיבה חיצונית ובין מסיבות הקשורות בהתאחדות או בקבוצות 

   .מכל סיבה אחרתבנבחרות או או 

 
 ו/או אופ"א מוצהר בזאת, כי הבעלות המלאה בחומר המצולם הינה של ההתאחדות.3.20

לזכויות המפורטות במפורש לתקופת הזיכיון ו הזיכיון מוגבל אך ורקוכי  ו/או פיפ"א

לרבות, מבלי לגרוע  -ן במפורש בהסכם זה ובנספחיו, וכל דבר אשר אינו מצויבהסכם זה 

מכלליות האמור לעיל, הזכות לעשות שימוש אחר כלשהו בחומר המצולם במסגרת 

הזיכיון, אינו מוקנה במסגרת הזיכיון וניצולו, לרבות המסחרי, יהיה בשיקול דעתה 

עדי של ההתאחדות. בנוסף, הזכיין לא רשאי להסב לאחרים כל חלק של המוחלט והבל

, אלא עם ניתנה לכך הסכמת הסכם זה או להעניק זכות כלשהי בזיכיון לגורם אחר

ההתאחדות בכתב ומראש ובתנאים שייקבעו על ידה והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי 

ו לשדר את המשחקים.ורק בנסיבות בהן נמנע ממנ של ההתאחדות וללא צורך בהנמקה

  

ולהחלטות מוסדות הזיכיון כפוף, במשך כל תקופת ההסכם, להוראות הדין, להוראות .3.21

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

 

 מימוש ויישום הזיכיון .4

 
לפחות , בישראל שידור ישירטלוויזיה, בערוץ/בערוצי הזכיין, בבקיימת חובה לשדר  .4.1

משחק כדורגל אחד נשוא הזיכיון בכל מחזור משחקים במשחקי הליגות ומחזורי הגביע 

וכן לפחות את משחקי חצי גמר וגמר גביע המדינה לנוער וכן משחקי המבחן 

לשדר בשידור ישיר בשידור דחוי -לעליה/ירידה לליגה א'. לגבי משחקי הנבחרות

המשחקים נשוא הזיכיון , והכל לפי  ובשידור מוקלט בטלוויזיה בערוץ ארצי את כל

 החבילה בהסכם זה.
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ההזמנה, מתחייב הזכיין  לשדר בכל עונת  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמסמכי  .4.2

ככל והם בחבילה נשוא   משחקים נשוא הזיכיון את חצי גמר וגמר גביע המדינה לנוער

  הסכם זה.

וזאת באיכות  כי מימוש הזיכיון יבוצע בסטנדרטים גבוהים של שידור ,הזכיין מתחייב .4.3

מעולה. מבלי לגרוע מהאמור מתחייב הזוכה כי השידורים יבוצעו בהתאם לקבוע 

 , כלהלן:1בנספח ב' ובנספח ב 

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

 
 

 בנספח א'עוד מתחייב הזכיין כי השידורים יבוצעו על ידו באופן ובמתכונת המפורטת  .4.4

  להסכם זה.

 
ועל  הזכיין כי מימוש ויישום הזיכיון ייעשה על ידומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב  .4.5

   בהתאם למפורט בהסכם זה ובנספחיו. חשבונו

 
 

כמו כן, מתחייב הזכיין כי צוותי הטלוויזיה וההפקה מטעמו, המצלמים ו/או המשדרים  .4.6

ממגרשי הכדורגל לצורך מימוש הזיכיון, יפעלו וינהגו בהתאם ובכפוף לכללים 

   להסכם זה. בנספח ג'המפורטים 

 
שידור ישיר ורצוף, למעט במקרה של אירוע חדשותי חריג,  שידור משחקי הכדורגל יהיה .4.7

   יעבור עריכה, אלא ככל שיידרש מסיבות טכניות בלבד.ולא 

והזכיין הגדירו כמטרה משותפת יצירת חשיפה מרבית לשידור של משחקי  ההתאחדות .4.8

כדורגל תוך קידום של ערכי סבלנות, ספורטיביות, מאבק בגזענות ובאלימות וקידום ה

הגברת המודעות מתן דגש על טיפוח ערכי הספורט, ההגינות ו ותוךהכדורגל הישראלי 

 לענף הכדורגל בקרב חובבי הספורט.

  
 .הישראלי והכדורגל הציבור ושל שלהם משותף אינטרס אלו בערכים רואים הצדדים .4.9

   
כל מי שמטעמו )לרבות, בין היתר,  ובאמצעות, הזיכיון ימומש על ידי הזכיין לפיכך .4.10

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, לשחקנים, למאמנים, לבעלי התפקידים בהתאחדות 

 וכיו"ב. , לקבוצות רגל לכדו

    
מייחסות חשיבות לביקורת ציבורית בונה ואפקטיבית, לרבות ביחס  ההתאחדות .4.11

לכדורגל הישראלי והעוסקים בו, והן מקבלות בברכה כל ביקורת כאמור ובלבד 
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מקצועית, עניינית ומבוססת המתבצעת באופן  שמדובר בביקורת ו/או הבעת דעה 

 תרבותי, מכבד ומכובד. 

   
, התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם האמור לעיל ולהלן ובין היתר האמור וכחנ .4.12

העברת מסרים ברוח של אלימות ו/או התלהמות ו/או שפה נמוכה, וולגרית וגסה ו/או 

תוך קיום שיח אלים ו/או מתלהם ביחס לכדורגל הישראלי ו/או מי מהקשורים אליו 

ע שקרי ו/או מידע המהווה לשון הרע הכדורגל( ו/או הצגת מיד ואוהדי)לרבות צופי 

ביחס לכדורגל הישראלי )ו/או מי מהקשורים בו( ו/או כל עידוד של צופים להדיר 

רגליהם ממגרשי הכדורגל )כל התבטאות מהסוג המנוי לעיל תכונה "התבטאות 

 – חמורים לנזקים ותגרוםתחת עיקרי הסכם זה, תהווה הפרה שלו,  תחתור מזיקה"(

 .בו ולקשורים הישראלי לכדורגל – ייםותדמית כספיים

    
 בהקשר( דומים ברוחאו /ו בסגנון)או  להלן כמפורט התבטאויות כי מובהר ספק למניעת .4.13

 הזכיין עובדי ידי על יועלו אם בין, מזיקה כהתבטאות ייחשבו הישראלי הכדורגל של

 בצירוף או בהסתייגות ילוו אם ואף במה הזכיין נתן להם שלישייםצדדים /אורחיםאו /ו

 :דומותיה או"לכאורה"  המילה

    
 השפלהאו /ו עלבון הטחתאו /ו פוגעני דימויאו /ו גנאיאו /ו בוזאו /ו זלזול של ביטוי כל .4.14

 בשחקנים, הישראלי בכדורגל לפגועאו /ו לבזות בכדי בו יש אשר אחר ביטוי כלאו /ו

 נושאיאו /ו ההתאחדות עובדיאו /ו המנהלים, האוהדים, בשופטים, התפקיד ובנושאי

או /ו השונים ההתאחדות במוסדותאו /ו במשקיפיםאו /ו בשופטיםאו /ו בהם המשרה

 ;לקבוצותאו /ו להתאחדות הקשור אחר גורם בכלאו /ו הכדורגל בצופי

   
התבטאות ו/או הצעה ו/או ביטוי שאינם עולים בקנה אחד עם טובת הכדורגל  כל .4.15

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(; 

   
נית לציבורים בחברה הישראלית ובין היתר ציבור אוהדי קבוצה כזו התייחסות פוגע כל .4.16

או אחרת, וכן מגזרים אחרים בחברה הישראלית ובכלל בין אם בעלי עמדה פוליטית 

 )חוקית( מסוימת, דת, מין, מגדר, צבע עור, מוצא, לאום וכיו"ב; 

 ונותעלב הטחת, רפש הטלת, רמות צעקות לרבות אלימות לכדי העולה וויכוח כל .4.17

 "ב.וכיו משנהו כלפי אחד מתדיין של בוטה וזלזול ביטול, המתדיינים בין אישיים

הזכיין  תכניעל התבטאויות מזיקות יחול על הזכיין בכל אחת מתכניות ו/או  האיסור .4.18

במסגרתם משודרים תכנים )לרבות תכנים אשר הזיכיון לשדרם הוקנה לגורם שאינו 

    .הזכיין(

 התבטאות כל בגין כי מוסכם, מזיקות מהתבטאויות הזכיין הימנעות להבטיח בכדי .4.19

 "(:המוסכםהפיצוי )" כדלקמן הפיצוי מנגנון יחול מזיקה
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ההתבטאות המזיקה הראשונה בעונת המשחקים תישלח לזכיין אזהרה על ידי  בגין .4.20

ההתאחדות. במידה והזכיין יפרסם תיקון ו/או הבהרה ו/או התנצלות, באופן שיתואם 

כל קנס. במידה והזכיין לא יפעל כאמור לשביעות רצון  יוטלעם ההתאחדות, לא 

 :להלןיחול בנוסף קנס בשיעור המפורט  ההתאחדות 

    
 שתקבל לאחר, ההתאחדות תקבע משחקים בעונת השנייה המזיקה ההתבטאות בגין .4.21

 ; ₪ 3,000 לעד השקול בסך פיצוי, בנושא הזכיין תגובת

   
 שתקבל לאחר, ההתאחדות תקבע משחקים בעונת השלישית המזיקה ההתבטאות בגין .4.22

 ; ₪ 4,000  לעד השקול בסך פיצוי, בנושא הזכיין תגובת

   
 משחקים בעונת ואילך הרביעית המזיקה מההתבטאות החל מזיקה התבטאות כל בגין .4.23

 5,000 לעד השקול בסך פיצוי, בנושא הזכיין תגובת שתקבל לאחר, ההתאחדות תקבע

₪. 

    
 לרשות העומדים אחרים מסעדים לגרוע בכדי המוסכם הפיצוי בתשלום אין .4.24

 .ההסכם מהפרת כתוצאה ההתאחדות

   
ספק, הצדדים מאשרים כי גובה הפיצוי המוסכם הינו ראוי, מידתי ומשקף  למנוע .4.25

של אלו  הו/או כל מי שמטעמ התאחדותלנאמנה את הנזקים אשר עלולים להיגרם 

 כתוצאה מהתבטאויות מזיקות של הזכיין. 

 עניינים ניגוד בכל יפעלו לא קווים שדרי או/ו פרשנים או/ו שדרים :בשידור עניינים ניגוד .4.26

 כי מובהר זאת בכלל. ידיהם על מסוקרים/המשודרים המשחקים עם בקשר הוא באשר

 נציג שהוא פרשן או/ו שדרן ישותף לאבתכנית הסיכום(  בסיקורו או/ו) משחק בשידור

 משפחתית קרבה כל בעל או מאמן או( הסוכן עם שעובד מי או/ו סוכן לרבות) עסקי

ו/או הנבחרות  מהקבוצות באלו התפקידים בעלי או/ו שחקנים של( ראשונה מדרגה)

ו/או מחזיק במישרין ו/או בעקיפין בקבוצה בליגה המקצוענית.  הדשא כר על המשחקות

 עונת באותה שהועסק או - המועסק פרשן או/ו שדרן המשחק בשידור ישותף לא בנוסף

 .הנבחרות/המשחקות מהקבוצות אלו ידי על - המשחקים

    
 לרבות, מטעמו הצוות אנשי התנהלות על יקפיד הזכיין, מהאמור לגרוע מבלי .4.27

כפי שנקבעו או  הכדורגל במגרשיעל הוראות התנהלות  ובהקפדתם", טאלנטים"ה

 שמטעם מי כל ידי על אלו מהוראות הוראה של הפרה כל בגיןיקבעו על ידי ההתאחדות: 

 תוכל, בנוסף. ₪ 1,000 של מראש מוערך בסך מוסכם בפיצוי הזכיין יקנס הזכיין

 את שהפר מסוים צוות איש כי - לפנייתה בהתאם יפעל והזכיין - לקבוע ההתאחדות

  .בשידורים פעילות מכל יושעה ההוראות
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, קנס הוראת כל הפעלת לפני כי, ההתאחדות  מהזכויות מאלו לגרוע מבלי, מובהר כן .4.28

 להוראות בכפוף והכל, עמדתו להציג האפשרות לזכיין תינתן שיפויאו /ו פיצוי

 .המלא דעתה לשיקול נתונות תהיינה אשר והנחיותיההתאחדות ה

   
האינטרס ההדדי של הצדדים לשיפור מוצר הכדורגל הישראלי מתחייב הזכיין כי  נוכח .4.29

 ליגותבמסגרת שידוריו יעודד הגעת צופים לאצטדיוני הכדורגל ויפעל לשיפור תדמית ה

והבלטת הצדדים החיוביים והספורטיביים הקשורים  הישראלי והכדורגל המקצועניות

 אליו יהיו ברוח זו. ובקשרושאר פעולותיו לפי הסכם זה  ווכי שידורי ובפעילותם םבה

    
אירוע גזענות ו/או  המצלמת ממצלמה השידורלהסיט את  וידאג יתמקד לאהזכיין  .4.30

ר באצטדיון או ביציעים ו/או בכל מקום אח/ואלימות ו/או התפרעות אחרת במגרש 

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, 

 פריצות, פוגעניים שלטים, דחיפות, קבוצתיות קטטותתגרות, זריקת חפצים, קללות, 

 זיקוקים - ואחרים פוליטיים מסרים מקדמות אלו כאשר לרבות - למגרש( ים)אוהד

וחזיזים בקהל, פציעות קשות, גילויי חוסר כבוד לשופטים, הקנטות בדרך לחדרי 

"ב לרבות כל גילוי של חוסר כבוד ו/או ספורטיביות בין בעלי תפקידים וכיוההלבשה 

לצילום  מיידי הנ"ל, תמונת השידור תעבור באופן במקריםשונים ושחקנים לבין עצמם. 

( zoomרחב של המצלמות הגבוהות המובילות, ולא יעשה שום שימוש בצילום קרבה )

 . האירוע יסתיים אשר עד

מדובר באירועים אשר יש בהם בכדי להשפיע על מהלך המשחק )כדוגמת דחיפה ש ככל .4.31

שהובילה לכרטיס אדום( יגלה הזכיין אחריות ורגישות וינהג על פי עקרונות של 

 אלו מעין אירועים של תחילתם עם מידהזכיין  ידרשניטראליות והגינות; בכלל זאת 

 . של האירוע ומרוחקרחב  לצילום לעבור

   
 -ו"מפורסמים"  מוכריםבשנים האחרונות השתרשו נורמות של צילום אוהדים  .4.32

ת בקנה אחד ועומד ןאינ ותדמיתםואשר הופעתם  -המזוהים עם קבוצה כזו או אחרת 

. לפיכך, חל איסור לצלם דמויות אלו ולהתרכז בהם ההתאחדותעם שאיפות המיתוג של 

 .המשדר של שלב בכל

   
ר בססגוניות אוהדים )שאינה כוללת פעולות המנוגדות הזכיין יתמקד במידת האפש .4.33

ו/או חגיגות  טקסיםלחוק ו/או לעקרונות הקבועים בהסכם זה(, גילויי ספורטיביות, 

על  בדגשואירועים שונים, פעילויות קהילתיות, קהלים חדשים הבאים למגרשים )

שמחה ואת  (, תפאורות אוהדים וכיו"ב אלמנטים המביעים ססגוניות,וילדיםמשפחות 

 "חגיגת" הכדורגל.

    
זכויות שידור משחקי של שהינה הבעלים  ,הזכיין מתחייב להעביר להתאחדות .4.34

אמצעי קבוצות, לאחר כל משחק: התורה לרבות שההתאחדות ו/או למי  ,הכדורגל
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)ללא  אמצעי הקלטה אלקטרוני נקיוכן  של שידור המשחק  הקלטה אלקטרוני

פרסומות, שדר, פרשן וכדומה(, של כל משחק, וזאת ללא תמורה. ההתאחדות ו/או 

יהיו רשאיות לעשות שימוש בחומרים אלה לצורכיהן המקצועיים  לפי העניין, הקבוצות

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

ר לקבוצה המבקשת לשדר כמו כן מובהר כי על אף כל האמור בהסכם , הזוכה יאפש

קטעים  ובאמצעות האינטרנט באתר הרשמי של הקבוצה, שידור דחוי ו/או מוקלט ו/א

 נבחרים ממשחק ששוחק על ידה ובלבד שמשחק זה לא שודר על ידי הזוכה בעצמו.

כמו כן יאפשר הזכיין להתאחדות, על פי דרישתה, נגישות לחומרים מצולמים בכל 

   ללא תמורה.המצלמות בכל משחק, וזאת 

 
הזכיין מתחייב להעביר, ללא תמורה, להתאחדות ו/או לזכייני שידור מטעמה וע"פ  .4.35

הוראתה, את סיגנאל השידור הרלוונטי )בין בשידור ישיר ובין בשידור לא ישיר( בזמן 

באמצעי הקלטה אמת )בפורמאט ובטכנולוגיה שתיקבע על ידי ההתאחדות( ו/או 

ההתאחדות, לצורך שידור דחוי ו/או מוקלט ו/או  ע"פ שיקול דעתה שלאלקטרוני 

, נקיא וכשהקטעים נבחרים ו/או שידור חדשותי ע"י ההתאחדות ו/או זכיינים מטעמה( 

( ו/או כפי שהוא משודר על CLEAN FEEDללא פרסומות, לוגו ערוץ, וכיוצא באלה )

ידי זכיין אחר מטעמה של ההתאחדות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

   .התאחדותה

כמו כן, הזכיין מתחייב להעמיד לרשות ההתאחדות עפ"י דרישתה ו/או לרשות זכייני  .4.36

אמצעי הקלטה אלקטרוני הכולל השידור של התאחדות, ע"פ הוראתה, ללא תמורה, 

על מנת לאפשר שידור ישיר של ,CLEAN FEE) )  את שידור המשחק כשהוא נקי

קיבל את הזכויות לכך מההתאחדות, ולו המשחק לחו"ל באמצעות זכיין אחר אשר 

 בלבד.

  
מתחייב להפיק ולשדר תכנית מגזין מידי שבוע בהתאם לחבילה נשוא הסכם זה,  הזכיין  .4.37

שהתקיימו ותכלול  הנ"ל בו מתקיימים משחקים. התכנית תסקר את משחקי הכדורגל 

קטעים נבחרים מהמשחקים ששודרו בשידור ישיר ותשודר באולפן מיוחד בהשתתפות 

מנחה ופרשן שהינם אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה. התכנית תיוחד אך ורק למשחקי 

   החיובית.ם ולחשיפת הליגה והגביע

שידורים הזכיין מתחייב להפעיל אמצעי קידוד והצפנה של שידוריו על מנת למנוע  .4.38

   פיראטיים על ידי גורמים בלתי מורשים.

הזכיין מצהיר, כי ידוע לו שקיימת תופעה של שימוש פיראטי ו/או בלתי לגאלי בשידורי  .4.39

טלוויזיה ו/או בשידורי אינטרנט והוא מאשר כי לא תהיינה לו כלפי ההתאחדות טענות 

   ו/או תביעות כלשהן בקשר לכך.

 
כל הוראות הדין ולהוראות כל רשות מוסמכת עפ"י דין, הזכיין מתחייב, כי בכפוף ל .4.40

יכנה בכל שידורי משחקי הכדורגל ו/או בשידורים הנוגעים אליהם )כגון קדימונים 
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כל משדר )אות פתיחה( וכן במעברונים במהלך  וכיו"ב(, בפתיח המשודר בתחילתו של 

בכתוב )כולל  המשדר המקשרים בין חלקיו השונים, בתחילתו ובסופו, הן בדיבור והן

בשמם המלא וכן את  הרלוונטיות והתחרויות הרלוונטיות ליגותהלוגו ככל שקיים(, את 

 הנבחרות /אצטדיוני הכדורגל בהם מתקיימים משחקי הכדורגל ואת הקבוצות

המשחקות, בשמות המתאימים הכוללים את שמות המאמצים המסחריים שלהם או 

  כל שם אחר, כפי שתודיע לו ההתאחדות.

 
ו משחקי הכדורגל ישודרבמהלך שידור  נוספת הזכיין מתחייב לבצע ללא כל תמורה .4.41

טקס וכן  ,פי הנחיות ההתאחדות לע המשחק תחילת טרם ההלבשה מחדרי צילומים

עליית השחקנים לכר הדשא החל מיציאת השחקנים "מהמנהרה" באופן רציף כולל 

המסך )טלוויזיה ו/או צג מחשב טקס לחיצת הידיים בין השחקנים וכן כי יוצגו על גבי 

נתונים ופרטי מידע שונים כגון ו/או כל מדיה אחרת( לרבות בצמוד לשעון זמן המשחק, 

, נתונים סטטיסטיים, רשימת משחקי המחזור הבא, תוצאות המחזור ותהקבוצ יהרכב

פעמים  30עד ה וזאת סמל הליגלבצמוד נספח ב',  -בהתאם למצוין במפרט הטכני  וכו'

 ייוצגו הרכב הנבחרות משחקי ולגבי .שניות בכל פעם 6 -דקות, למשך כ 90במשך 

, בצמוד ב' נספח –, נתונים סטטיסטיים, וכו' בהתאם למצויין במפרט הטכני הנבחרות

פעמים במשך  30התחרות ו/או ההתאחדות ) לפי דרישת ההתאחדות( וזאת עד  ללוגו

 שניות בכל פעם. 6 -דקות, למשך כ 90

   

 
 גרוע מכלליות האמור לעיל, מובא בזאת לידיעת הזכיין והזכיין מתחייב, כלהלן:מבלי ל .4.42

 
פעמים ביום,  12ימים לפחות לפני שידור כל משחק,  6על הזכיין לשדר, במהלך  .4.42.1

שניות לפחות( של שידור המשחק ובו יופיע  30לפחות, שידור קדימון )באורך של 

המשחק והיכן הוא נערך.  שם הליגה, שמות הקבוצות כולל הספונסרים, שעת

   (.19:00-23:00ארבעה קדימונים לפחות ישודרו בשעות השיא )

מובא לידיעת הזכיין, כי במועד חתימת הסכם זה, טרם התגבש ונחתם הסכם  .4.42.2

ו/או  לליגותההתקשרות בין ההתאחדות לבין גוף מסחרי אשר ייתן חסות 

יחתם בין ההתאחדות כי קיימת אפשרות סבירה לפיה במסגרת הסכם שי לנבחרות

לבין הגוף המסחרי תקבל על עצמה ההתאחדות התחייבויות כלפיו, בתחום 

השיווק, אשר ביצוען הינו באמצעות יישום הזיכיון ע"י הזכיין בהליך זה. לכן, יהיה 

על הזכיין, בנוסף להתחייבויות המפורטות במסמך זה, לבצע פעולות נוספות 

י שתורה לו ההתאחדות, באופן שהתחייבויות במסגרת שידוריו נשוא הזיכיון וכפ

ההתאחדות כלפי הגוף המסחרי בתחום זה יקוימו באופן מלא והוא מסכים לכך 

   מראש ומתחייב לבצען, ללא תנאי וללא סייג.

הזכיין מאשר ומתחייב כי כל האמור בסעיף זה לעיל יבוצע על ידו בהתאם  .4.42.3

בוהים, כחלק מיישום הזיכיון לאמור לעיל, באופן סביר, באיכות ובמקצועיות ג
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אחרות כלשהן בגין כך, וע"פ הנחיות  וללא דרישות כספיות ו/או 

מתחייב  הזכיין ההתאחדות ושיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות כל דין.

להעביר להתאחדות לאחר כל משחק דוח לגבי שידור הקדימונים הכולל את שעות 

  השידור וזמן כל קידמון. 

ההתאחדות תהיה רשאית, מעת לעת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  מובהר בזאת כי .4.43

, ובכלל זה את נותן ו/או לנבחרות לשנות ו/או להחליף את שמות נותני החסות לליגה

החסות הראשי ואת שם הליגה והלוגו שלה וכן את ההנחיות עצמן בדבר אופי והיקף 

א תמורה וע"פ הנחיות החשיפה כמפורט בסעיפים לעיל, והזכיין מתחייב לבצע זאת לל

ההתאחדות. מבלי לגרוע מהאמור, ההתאחדות תהיה רשאית לקבוע את 

"אריזת/פורמט השידור" על פי שיקול דעתה, ובכל אמצעי השידור, כחלק ממיתוג 

והזכיין מתחייב לשתף פעולה ולבצע את השידורים במתכונת ובאופן  ות/ הנבחרותהליג

שייקבעו על ידי ההתאחדות וזאת ללא כל תמורה נוספת ו/או על פי פורמט דיגיטלי 

  אחיד שיימסר לזכיין על ידי ההתאחדות.

הזכיין מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך, שאי קיום ההתחייבויות המפורטות בסעיף  .4.44

ו כל חלק מהן, על ידו ו/או ע"י מי מטעמו, עלולה לגרום, בין השאר, להפרת זה לעיל, א

התחייבויות ההתאחדות כלפי צדדים שלישיים, הפרה אשר תוצאותיה הן נזקים ו/או 

הפסדים כספיים ניכרים להתאחדות ו/או לקבוצות וכי על הזכיין יהיה לשאת בכל 

ת כתוצאה מכך ולשלם כל הפסד הנזקים וההוצאות שייגרמו להתאחדות ו/או לקבוצו

   ו/או הוצאה ו/או נזק, כאמור, מייד עם דרישת ההתאחדות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה לגבי סעדים ותרופות הנתונים להתאחדות  .4.45

עפ"י הוראות הדין ועפ"י הסכם זה, לרבות חילוט הערבויות הבנקאיות, מוסכם כי אי 

ע"י הזכיין ו/או אי תשלום ההוצאות, הנזקים  קיום איזה מההתחייבויות האמורות

וההפסדים, כאמור לעיל, יהווה הפרה יסודית של ההסכם המקנה להתאחדות את 

הזכות לחלט את הזיכיון לאלתר ולממשו בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי וזאת מבלי 

 שתהיה לזכיין כל טענה ו/או דרישה כנגד ההתאחדות ומבלי לגרוע מחובתו של הזכיין

   לתשלום מלוא התמורה עפ"י הסכם זה למשך כל תקופת הזיכיון.

 
לבדוק את הצבת המצלמות במגרש   ו/או אופ"א הזכיין יאפשר לנציג מטעם ההתאחדות .4.46

שעתיים לפחות לפני תחילת המשחק על מנת לוודא בין היתר את כיסוי הטלביזיוני של 

אחדות, בענין זה, באופן השילוט במגרש והוא מתחייב למלא אחר הוראות נציג ההת

שיבטיח כיסוי טלביזיוני כאמור והוא מתחייב למלא אחר הוראות נציג ההתאחדות, 

  בעניין זה, באופן שיבטיח כיסוי טלביזיוני כאמור.

 
מתחייב כי במהלך המשחק תעלה שקופית שקורא לעקוב אחרי עמוד  הזכיין .4.47

ולהנות משערים/ מאחורי הפייסבוק/יוטיוב/אינסטגרם של ההתאחדות לכדורגל 

  הקלעים ועוד, בנוסח ובכמות שיאושרו על ידי ההתאחדות מראש ובכתב.
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מין ו/או סוג כלשהו, הכרוכות בביצוע  מובהר ומודגש כי כל ההוצאות, מכל  .4.48

השידורים לרבות הצילומים, ההקלטות, העריכה, והשידור יהיו על חשבון הזכיין 

  ם מתקיים השידור.לרבות הקמת עמדות שידור במגרשים מה

הזכיין מצהיר שידוע לו כי ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מהזכיין, בכל  .4.49

השניות שלפני  30דקות בכל משחק ) 2עת במהלך תקופת הזיכיון, זמן שידור של עד 

השניות שמיד  30השניות שמיד לאחר סיום המחצית הראשונה,  30פתיחת המשחק, 

השניות שמיד לאחר סיום המשחק( וזאת לצורך  30 -ה ולפני פתיחת המחצית השני

 בנספח א'שידור תשדירי חסות של נותני חסות להתאחדות וזאת על פי התעריף הנקוב 

   .להסכם זה

 
על מנת  הזכיין ינקוט, על חשבונו, בכל הצעדים הנדרשים, לרבות צעדים משפטיים, .4.50

ר המוקנות מכח הזיכיון לזכיין למנוע שימוש המנוגד להוראות הסכם זה בזכויות השידו

  .על מנת למנוע מאחרים שימוש בזכויות שהוקנו לזכיין עפ"י הסכם זהו/או 

 
 זכיין שאינו רשות השידור או בעל זיכיון או רישיון או היתר לקיים בישראל שידורי .4.51

, חייב להמציא להתאחדות אישור של בעל זיכיון, רישיון או היתר, כאמור, או טלוויזיה

  עימו לפיו הוא זכאי לממש במסגרתו את הזיכיון למשך כל תקופת ההסכם. הסכם

בכפוף לקבלת אישור ההתאחדות, מראש ובכתב, יוכל הזכיין לשלב במהלך שידור  .4.52

משחקי הכדורגל פרסום על גבי מסך הטלוויזיה ובלבד שלא יהיה בכך כדי להסתיר 

ובהתאם להוראות הדין באופן כלשהו את מהלכי המשחק ואת השילוט המוצב במגרש 

   ולכללי פיפ"א ואופ"א בעניין.

הזכיין אינו רשאי לשלב ו/או להפעיל במהלך שידור המשחק/ים נשוא הזיכיון ובקשר  .4.53

אליו/הם פעילות אינטראקטיבית לצרכי הימורים כלשהם, אלא אם הושגה על כך 

ק מודגש הסכמה מוקדמת, בכתב, בינו לבין ההתאחדות ובתנאים שיסוכמו. להסרת ספ

כי הזכויות לביצוע פעילות אינטראקטיבית לצרכי הימורים נתונה באופן בלעדי 

  להתאחדות ולה בלבד.

ישתפו פעולה עם צוותי ההפקה של הנבחרות  /הקבוצות ש תפעל לכךההתאחדות  .4.54

   הזכיין לשם הבטחת קיום השידורים במתכונת הנדרשת.

 

 התמורה .5

 
כל עונות לגבי בנפרד  ויפורטסכומי התמורה להתאחדות )בתמורה לזיכיון ישלם הזכיין  .5.1

ם, כפי שייקבעו ע"י ההתאחדות כהצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף למסמכי המשחקי

  :"(התמורה"להלן: כמפורט ) (ובהתאם לחבילה  ההזמנה

 :3או  2או  1עבור חבילה 

   ;שקלים חדשים(_____________ש"ח ) _______ 2021/22בעונת המשחקים 
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   ;שקלים חדשים(____________ש"ח )_ _______ 2022/23בעונת המשחקים  

 
   ;שקלים חדשים(_____________ש"ח ) _______ 2023/24בעונת המשחקים  

  ;_שקלים חדשים(____________ש"ח ) _______ 2024/25בעונת המשחקים   
 

   ;חדשים(שקלים _____________ש"ח ) _______ 2025/26בעונת המשחקים   
   

כפוף למימוש האופציה על ידי  2025/26 -ו 2024/25 ,2023/24 עונותהתשלום ל
 ההתאחדות.

   

 :4עבור חבילה   

 שקלים חדשים(;_____________ש"ח ) _______ 2023בקמפיין   

 כפוף למימוש האופציה על ידי ההתאחדות. 2025התשלום עבור קמפיין   

 

ימי עסקים ממועד מתן הודעת הזכייה על ידי  5ע"ח תמורת הזיכיון ישולם בתוך  35% .5.2

המוקדם מביניהם, כאשר  -ההתאחדות ובכל מקרה לא לאחר מועד חתימת ההסכם 

מועד פירעון ההמחאה הינו מועד מסירתה, להתאחדות, כאמור לעיל. יתרת התמורה 

, וכן 25.1.2022, 25.11.2021תשולם בשלושה חלקים שווים ביום  2021/22לעונת 

25.3.2022 . 

 
כל תשלום יוצמד )עליה בלבד( למדד המחירים לצרכן שתפרסם הלשכה המרכזית  .5.3

לסטטיסטיקה בישראל  )או כל מדד חלופי אחר( ויגדל ביחס שבו מדד המחירים לצרכן 

שיפורסם לפני יום התשלום בפועל עלה ביחס למדד המחירים לצרכן שיפורסם  בחודש 

   .2022ביחס לחודש יולי  2022אוגוסט 

כל ההמחאות תהיינה סחירות וההתאחדות תהיה רשאית לעשות בהן כל פעולה  .5.4

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

בתום כל עונת משחקים תיערך התחשבנות לגבי הפרשי הצמדה, ככל שיהיו, והזכיין  .5.5

סכום הפרשי ההצמדה לא יאוחר מתחילת עונת המשחקים ישלם להתאחדות את 

   הבאה.

  הזכיין.התשלום להתאחדות לא יהיה מותנה בביצוע השידור בפועל ע"י  ,בכל מקרה .5.6

מובהר ומודגש בזאת כי הפקדת ההמחאות, כולן בידי ההתאחדות, במועדים הנ"ל  .5.7

לכניסת  ופירעון ההמחאה הראשונה במועד מסירתה, הינם תנאי מוקדם והכרחי

 . ההסכם והזיכיון לתוקף ו/או להמשך תוקפם

, בנקאית בהעברה שיבוצע כך התשלום ביצוע אופן את לשנות רשאית תהא ההתאחדות .5.8

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל

מדד להתמורה תשולם במועדי התשלום הקבועים לעיל ובתוספת הפרשי הצמדה  .5.9

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

לצורך חישוב תשלום מדד כאשר בכל מקרה לא יפחת ה ביצועו של כל תשלום ותשלום,

  מדד הבסיסי.התמורה מה

במידה ויחול מע"מ על התשלומים הנ"ל,  .בשקלים חדשיםתשלום התמורה יבוצע  .5.10

 כנגד חשבונית עצמית, בנוסף לסכום התמורה, את סכומי המע"מ, הזכייןישלם 

   להתאחדות.על ידו , כאשר העתק החשבונית יומצא שיוציא

בכל מקרה, התשלום להתאחדות לא יהיה מותנה בביצוע השידור בפועל ע"י הזכיין,  .5.11

מכל סיבה שהיא, לא תזכה את הזכיין בהפחתה כלשהי של התמורה וקטיעת שידור, 

  המשולמת להתאחדות.

כל תשלום שלא יבוצע במועד יישא ריבית בגובה הריבית החריגה המירבית אשר תגבה  .5.12

מהמועד שהיה  למדד המחירים לצרכןבאותה עת ע"י בנק הפועלים בע"מ ויהיה צמוד 

  תשלום בפועל.מיועד לביצוע התשלום עד למועד ביצוע ה

האמור לעיל לא גורע מכל סעד אחר שיהיה להתאחדות במקרה של הפרת הוראות סעיף  .5.13

  .זה 5

להלן, מוסכם בזאת בין הצדדים  6.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל ובסעיף  .5.14

במפורש כי בכל מקרה של איחור בביצוע תשלומי התמורה ו/או כל חלק מהם, העולה 

ההתאחדות רשאית, אך לא חייבת, להפקיע לאלתר את הזיכיון ימים, תהיה  14על 

מידיו של הזכיין ולממשו בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי, וזאת מבלי שתהיה לזכיין 

כל טענה ו/או דרישה כנגד ההתאחדות ומבלי לגרוע מחובתו של הזכיין לתשלום מלוא 

י "י דין ו/או עפ"י הסכם זה ומזכותה של ההתאחדות לכל סעד אחר עפ"התמורה עפ

 הסכם זה.

מובהר ומוסכם, כי הוראות סעיף זה הינן מהוראותיו העיקריות של הסכם זה וכי  .5.15

  הפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 
 ההתקשרותתקופת  .6

 
להלן: הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ועד לתום התקופה הנקובה בנספח א' ) .6.1

החלטה ומתן כדי לגרוע מהנאמר בפרק "בסעיף זה אין באמור  "(.תקופת ההסכם"

" שבמסמך ההזמנה. להתאחדות תהיה האופציה הבלעדית להאריך את תקופת זיכיון

 משחקים נוספות וזאת בהודעה מראש ובכתב לזכיין עד ליום בשלוש עונותההסכם 

כמו כן, להתאחדות תהא האופציה להאריך את תקופת הזיכיון לגבי משחקי  .30.6.2023

שים ומשחקי הנבחרת הצעירה בכך שהזיכיון יכלול את מוקדמות אליפות נבחרת הנ

ימים לפחות לפני המשחק הראשון בקמפיין  60וזאת במתן הודעה לזכיין  2025אירופה 

 .2025מוקדמות 

 
לעיל, תהיה ההתאחדות רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי  6.1למרות האמור בסעיף  .6.2

  בקרות אחד מן האירועים הבאים:
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( ע"י הזכיין, אשר לא תוקנה על 12, 10 ,9, 8 ,7, 5, 4, 3, 2הפרה יסודית )סעיפים  .6.2.1

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

ימים  10הפרה לא יסודית של הסכם זה, ע"י הזכיין, אשר לא תוקנה על ידו תוך  .6.2.2

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

הפסקת פעילות הזכיין ו/או שלילת רשיון/היתר/אישור לשידור,  -לפי המתאים .6.2.3

או נקיטת הליכי פירוק או כינוס נכסים או הקפאת הליכים בקשר אליו אשר לא 

ונס נכסים על או מתן צו קבלת נכסים או צו פירוק או מינוי כ יום 14יבוטלו תוך 

    יום. 30כל נכסיו או על חלק מהם אשר לא יבוטל תוך 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצויין בזאת במפורש כי בכל מקרה בו לא יקיים הזכיין את  .6.3

חובתו לשידור ישיר של משחק כדורגל בכל מחזור משחקים לכל אורך תקופת הזיכיון, 

ע, לאלתר, את הזיכיון, כולו או כאמור בהסכם זה, תהא ההתאחדות רשאית להפקי

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 

  י הסכם זה. "הזכיין לתשלום מלוא התמורה עפ

 
 וביטוחאחריות  .7

 
הזכיין לבדו יהיה האחראי המלא הבלעדי והמוחלט לכל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום,  .7.1

חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה )"נזקים"( העלולים להיגרם להתאחדות 

או למי מהקבוצות החברות בהתאחדות או למי הקשור בהן, עקב מעשה או מחדל של 

ו, קבלני משנה שלו או כל גורם אחר מטעמו הזכיין או של מי מעובדיו, יועציו, שלוחי

  או הקשור בו )"קשורי הזכיין"( עקב או בקשר לפעילות הזכיין לפי הסכם זה.

 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזכיין יהיה חייב לשלם להתאחדות פיצויים על נזקים  .7.2

 שנגרמו ו/או ייגרמו להתאחדות כתוצאה מהפרה ו/או אי 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  .7.3

שהיא, במישרין או בעקיפין, לנזק כלשהו אשר ייגרם לציוד או בגין הציוד של הזכיין 

ו, אף אם יאוחסנו במתקנים בבעלות או בשליטת או מי מטעמו או הקשור אלי

  ההתאחדות או הקבוצות.

מובהר כי ההתאחדות לא תהא אחראית בשום מקרה בו צד שלישי כשלהו יפר את  .7.4

זכויות השידור של הזכיין לפי זיכיון זה, ובלבד שמדובר בנסיבות שאינן בשליטת 

ו דרישה בעניין כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה. לזכיין לא תהיינה כל טענה ו/א

ההתאחדות ולא יקבל כל שיפוי ו/או פיצוי. הזכיין יפעל כנגד מפרי זכיותיו לפי הסכם 
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פעולה באופן מלא ככל שנדרש על מנת לאפשר  זה וההתאחדות מתחייבת לשתף 

 לזכיין לאכוף את זכויותיו.

, 7.1יפים מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על פי הסכם זה או על פי כל דין ומהוראות סע .7.5

ביטוחים כמפורט  לעיל, מתחייב הזכיין לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם, 7.2

 .המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו "ביטוח" ד'בנספח 

 םענייני לניגוד וחשש עניינים ניגוד העדר .8
 
 מצהירים, שלו משנה וקבלני קבלנים, עובדיו, רק לא אך, לרבות מטעמו מי או הזכיין .8.1

 חשש או עניינים ניגוד הזיכיון תקופת במהלך - להם יהיה ולא - להם שאין ומתחייבים

 ההליך, זה הסכם מכוח להתחייבויותיהם בקשר שהוא וסוג מין מכל, עניינים לניגוד

 . בזה וכיוצא התחרותי

 אשר נושא או עניין כל על דיחוי וללא מיידי באופן להתאחדות להודיע מתחייב הזכיין .8.2

 כלשהו לפגם חשש מקימים או/ו עניינים לניגוד חשש או/ו עניינים ניגוד לגביהם לו יש

 .זה הסכם עם בקשר

 בעצמו בין, לעסוק לא או/ו לבצע לא או/ו לפעול שלא מתחייב מטעמו מי או/ו הזכיין .8.3

 לניגוד חשש בהם שיש תפקיד או עבודה בכל, בעקיפין או במישרין, אחר באמצעות ובין

 .ובכתב מראש ההתאחדות  של המפורשת ההסכמת ללא, עניינים ניגוד או/ו עניינים

 תנאי הפרת או/ו והפרתם ההסכם מעיקרי הינם שבו המשנה סעיפי על זה סעיף הוראות .8.4

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה מתנאיהם

  סודיות .9
 
 בסודיות ישמרו מטעמו מי וכל נציגיו, מנהליו, עובדיו, הוא כי בזה מתחייב הזכיין .9.1

 בין שימוש כל יעשו או/ו כלשהו' ג צד לידיעת יביאו, ימסרו, יעבירו, יגלו ולא גמורה

 סודי מידע או/ו ידע כל, בעקיפין ובין במישרין בין, אחרים עבור או עם ביחד או עצמי

 כל וכן מטעמן למי או/ו לקבוצותלנבחרות / או/ו להתאחדות השייכים( להלן כהגדרתו)

 ללא, מכן לאחר ובין הזכיון בתקופת בין וזאת, זה הסכם עם בקשר לידיו שהגיע מידע

 הזכיין התחייבות. הרלבנטי הגורם מאת בכתב ומפורשת מוקדמת הרשאה קבלת

 ביטול של במקרה גם בתוקף ותעמוד בזמן מוגבלת אינה, לעיל כמפורט סודיות לשמירת

 .כלשהי מסיבה מהצדדים מי ידי על זה הסכם

 הזכויות לשמירת המתאימה התרופה הינו מניעה צו כי, מראש מסכימים הצדדים .9.2

, זה סעיף להוראות בהתאם, מטעמן מי או/ו הקבוצות או/ו ההתאחדות של לסודיות

 מבלי וזאת, כאמור לצו תחליף הינו כספי סעד כי מלטעון מנוע יהיה הזכיין ולפיכך

 .דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על לחברה העומד אחר סעד בכל לפגוע

 לזכיין שימסרו מסמכים או/ו מידע כל - משמעו" סודי מידע" המונח זה סעיף לעניין .9.3

 סודי הוא כי בו שצוין בין, כלשהי אחרת בצורה או פה בעל או בכתב, מטעמו למי או/ו

 ליועציהן או/ו לשותפיהן או/ו לקבוצות או/ו להתאחדות נוגע או הקשור, לאו אם ובין

 או/ו לפעילותן או/ו לעסקיהן המתייחסים, עמן הקשור' ג צד לכל או/ו לקבלניהן או/ו
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 ומבלי, לבעליהן או/ו הפיננסי למצבן נתונים, מידע, לעיל מהאמור לגרוע או לפגוע

, פיננסים מודלים, עסקיות תכניות, know how, מסחרי, טכני, מקצועי, עסקי וידע

 .ב"וכיו פיננסיים, כלכליים נתונים, מימון

 כתוצאה הכלל נחלת הפך אם אלא) הכלל נחלת שהוא מידע יכלול לא הסודי המידע .9.4

 ידי על מסירתו לפני הזכיין של בידיעתו שהיה מידע(, הזכיין התחייבות מהפרת

 ומידע(, ההתאחדות כלפי התחייבויותיו את שלישי צד של הפרה אגב שלא)ההתאחדות 

 על להתאחדות שיודיע ובתנאי, מוסמכת לרשות דין פי על לגלותו חייב שהזכיין

 . ובכתב מראש, המסירה

 תנאי הפרת או/ו והפרתם ההסכם מעיקרי הינם שבו המשנה סעיפי על זה סעיף הוראות .9.5

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה מתנאיהם

 רוחני קניין .10
 

 יציגו או/ו שיספקו נתונים או/ו מידע או/ו חומר בכל הרוחני הקניין זכויות וכל הבעלות .10.1

 יוצגו או/ו יימסרו אשר או/ו לזכיין עת בכל מטעמן מי או/ו הקבוצות או/ו ההתאחדות

 העת בכל יישאר זה להסכם בנוגע, מטעמו מי או/ו יועציו או/ו לעובדיו הזכיין ידי על

 והזכיין מטעמן מי או/ו לפי ההקשר  הקבוצות או/ו ההתאחדות של הבלעדי רכושן

 לו שנמסרו ובמגבלות זה הסכם ביצוע למטרת ורק אך שימוש בהם לעשות מתחייב

 הגוף דרישת עם מיד, כאמור הנתונים או/ו המידע או/ו החומרים כל את ולהשיב

 .הרלבנטי

 תנאי הפרת או/ו והפרתם ההסכם מעיקרי הינם שבו המשנה סעיפי על זה סעיף הוראות .10.2

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה מתנאיהם

 איש קשר .11
 

 אחד, אשר ייצג אותו לכל דבר וענין לצורך הסכם זה. הזכיין ימנה איש קשר .11.1

ההתאחדות תהיה רשאית להסתמך על כל מידע, החלטה, מסמך וכו' שנתקבל מאותו  .11.2

   איש קשר כפעולה מוסמכת של הזכיין ללא צורך בכל בדיקה נוספת.

יום ממועד  14על זהותו של איש הקשר מטעמו בתוך  להתאחדות, בכתב, הזכיין יודיע .11.3

   מה על הסכם זה.החתי

ההתאחדות תהייה רשאית למנות גוף מקצועי אשר ינהל מטעמה את המגעים השוטפים  .11.4

   אל מול הזכיין בכל הקשור ליישום הזיכיון והוראות הסכם זה.

 היעדר יחסי עובד מעביד  .12
 

מעביד בין -ולא ישררו יחסי עובדהזכיין הינו קבלן עצמאי וכי מוסכם בין הצדדים כי  .12.1

 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.זכיין לבין הההתאחדות 

לפי הסכם זה כקבלן  ובצע את התחייבויותיי זכייןלמניעת ספק מובהר בזאת, כי ה .12.2

לצרכיו ו/או בקשר זכיין שיועסקו ו/או יפעלו מטעם ה וו/או מי מטעמ ועצמאי, וכי עובדי
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שלם את י זכייןהעניין. בלבד לכל דבר וזכיין ה של  ולביצוע הסכם זה, יהיו עובדי

על פי  לזיכיוןהיה אחראי כלפיהם וכלפי כל צד ג' בכל הקשור ישכרם והוצאותיהם ו

 .הסכם זה

ו/או למי שהתמנה  האין לראות בכל זכות שניתנה על פי ההסכם להתאחדות ו/או לנציג .12.3

לפקח ולהתערב בכל צורה בעבודות, להדריך או  הו/או מטעמ הו/או פעל בשמ העל יד

כאמור, אלא כאמצעי  הזיכיוןבביצוע  ו/או מי מטעמו זכייןלעובדי האו /ו לזכייןלהורות 

כל זכויות של  וועובדי זכייןלהבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה ל

עובדי ההתאחדות, והם לא יהיו זכאים מההתאחדות לכל תשלומים, פיצויים, או 

ל פיו, או בקשר עם ביטול הטבות אחרות בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה ע

 או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.

ו לצורך ביצוע מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על יד זכייןה .12.4

לפי חוזה זה, אחר האמור בחוקי העבודה, וכן, את האמור בהוראות ההסכמים  הזיכיון

ליים לבין הסתדרות הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכ

ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה 

יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה, סעיף זה 

 הינו תנאי עיקרי בחוזה. 

לקבלני  יו,, לספקוהיה אחראי לתשלום שכר העבודה ומלוא זכויותיהם לעובדיי זכייןה .12.5

כאמור בהסכם  במימוש הזיכיוןעל פי הסכם זה, כאמור לעיל,  ומשנה ו/או מי מטעמ

יחולו כל תשלומי החובה מכל מין וסוג שהוא שמעביד חייב לשלמם  זכייןזה וכי על ה

בהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל, דמי מחלה, ימי 

היה וא יו לקרן גמל ויתר הזכויות הסוציאליות, והחופשה, תשלומים לקרן פיצויים א

 על פי ההסכם. ומטעמו/או מי  ועובדיאחראי לכל תביעה של 

שפה את ההתאחדות מיד עם דרישתה הראשונה של ההתאחדות בגין כל תביעה י זכייןה .12.6

ו/או צד שלישי כלשהו שתוגש כלפי  וו/או מי מטעמ וו/או דרישה של מי עובדי

ו/או  זכייןההתאחדות ועילתה בקיומם של יחסי עובד מעביד שנתקיימו כביכול בין ה

שא בכל נזק יי זכייןובין ההתאחדות וטענות הנוגעות לכך. הו או מי מטעמ/עובדיו ו

שיגרם להתאחדות עקב תביעה כאמור לרבות הוצאות ההתאחדות בפועל עקב הצורך 

 .ן בפני ההליכיםלהתגונ

 
 

 שונות .13

 
או ו/ ןסוככ ו/או הזכיין אינו מורשה או מוסמך בשום פנים ואופן להציג עצמו כשלוח .13.1

   נציג של ההתאחדות, או להתחייב בשמה של ההתאחדות בכל דבר וענין.כ

אף האמור בהסכם זה לעניין צילום, הקלטה והפקה של משחקי הכדורגל,  על .13.2

, להקליט צלם, להזיכיון תקופת במהלך עת בכלההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות, 

ולהפיק את משחקי הכדורגל נשוא הזיכיון, או חלקם, באמצעות גורם מקצועי מטעמה 
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 באמצעים, הזכייןולהעמידם לרשות  ידו על הזיכיון ימושמ לצורך, המקובלים

 ולערוך להקליט, לצלם רשאי יהיה לא הזכיין כזה במקרה. זה הסכם לתנאי בהתאם

   .בלבד לשדרם אלא, הזיכיון נשוא המשחקים את

 לסכום בנוסף, להתאחדות הזכיין ישלם, לעיל כאמור זכותה את ההתאחדות מימשה .13.3

"י ע שייקבעו כפי, השידורים הפקת עלויות את, זה בהסכם המפורטת התמורה

   .ההתאחדות שתקבע ובמועדים בסכומים, ההתאחדות

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות למכור בעתיד זכויות שידור  .13.4

של משחקי כדורגל לשם מימושן באמצעות טכנולוגיות מתפתחות ו/או אמצעים 

  חדשים.

אחדות ו/או על ידי צדדים כמו כן, שימוש באמצעים טכנולוגים חדשים על ידי ההת .13.5

שלישיים מטעמה של ההתאחדות, לקליטה ו/או לשידור משחקי כדורגל, לא יהווה, 

   בשום נסיבות שהן, הפרה הזכיון נשוא הסכם זה.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, יודגש כי מימוש הזיכיון יעשה על ידי הזכיין אך ורק  .13.6

, כאמור בהסכם זה,  והזכיין ש ובכתבבאישור ההתאחדות מרא ובאינטרנט ,בטלוויזיה

לא יהיה רשאי בכל 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  .13.7

ו/או בדף ההתאחדות ברשתות החברתיות, בשידור ישיר או נדחה, בכל טכנולוגיה, 

ל משחק ממשחקי הכדורגל נשוא הזיכיון לעניין ליגות הנוער/גביע בכ OTTלרבות 

בשידור ישיר וזאת גם לגבי כל  המדינה לנוער וליגה א', אשר לא ישודר ע"י הזכיין

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, נשוא הזיכיון בערוץ הזכיין. יובהר לעניין זה להתקשר עם 

לשידור משחקים שלא ישודרו על ידי הזכיין בליגות הנוער/גביע המדינה גורם אחר 

לנוער וליגה א', אולם מובהר כי שידור המשחקים על ידי הגורם האחר לא יהיה במקביל 

לשידור ישיר של משחק/ים נשוא הזיכיון בערוץ הזכיין, אלא אם יתקבל אישור  הזכיין 

  לכך.

תשדירים/קדימונים לציבור, לרבות מניעת  ההתאחדות מצהירה כי בכוונתה להפיק .13.8

אלימות במגרשי הכדורגל ועידוד הגעת קהל למגרשים, והזכיין מתחייב לשתף בעניין 

זה פעולה עם ההתאחדות ובמסגרת זו להעמיד לרשותה, ללא תמורה, זמן שידור 

במסגרת הזמן שמקצה הזכיין לשידורים למען הקהילה ו/או לשלב בשידוריו 

פעמים בשבוע במועדים ובשעות  5מונים שיוכנו ע"י ההתאחדות, לפחות תשדירים/קדי

  שייקבעו ע"י ההתאחדות.

הסכם זה בא במקום ומבטל כל הסכמה, הסכם, הסדר או הבנה קודמים בין הצדדים,  .13.9

ככל שישנם, והצדדים מאשרים כי אין ולא יהיו להם כל טענה ו/או תביעה בקשר עם 
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בנות הסכמים, הסדרים, הסכמות או ה  כאמור, אם וככל שקיימים כאלה.

  

 כתובות הצדדים הן כקבוע בראש הסכם זה. .13.10

הסמכות הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה תהא של בתי המשפט  .13.11

 המוסמכים בתל אביב.

כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לכתובתו של הצד האחר תיחשב  .13.12

 שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום. 72כאילו הגיעה לתעודתה לאחר עבור 

  

הודעה שתימסר ביד למורשה מטעם הנמען בכתובת של הנמען תיחשב כאילו הגיעה  .13.13

   לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר היום בו נמסרה.

 

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:

 
 

____________________ 
 התאחדותה

 ____________________ 
 זכייןה
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 נספח א'

 
 

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

 :בהתאם ובכפוף לאמור בנספח זה
 

 הזיכיון
 

וכן הזכות הבלעדית )בהתאמה( לשדר, בשידור ישיר בשידור דחוי  החובה -עבור משחקי הליגות
ובשידור מוקלט בטלוויזיה בערוץ ארצי ו/או בערוץ בתשלום ו/או בתשלום לפי צפייה, וכן בשידור 

בישראל ו/או בחו"ל, את כל אחד ממשחקי הכדורגל בחבילה בה יזכה הזכיין,  הכלציבורי, 
ור שייקבעו על ידי ההתאחדות עפ"י שיקול דעתה בהתאם ללוח המשחקים ולחלונות השיד

. כמו כן לבעל הזיכיון הליגותהבלעדי וכן הפקת תכנית מגזין המסכמת מידי שבוע את משחקי 
או את חלקו באינטרנט )כולל באמצעות \ו הכדורגל משחקיתהיה זכות בלעדית לשדר את 

בכפוף לקבלת  וזאת, סלולר גייתטכנולו באמצעות סלולאריים בטלפוניםאו \ו (WIFIטכנולוגיית  
   .ובכתבאישור ההתאחדות מראש 

 
וכן הזכות הבלעדית )בהתאמה( לשדר, בשידור ישיר בשידור  החובה  -עבור משחקי הנבחרות

דחוי ובשידור מוקלט בטלוויזיה בערוץ ארצי את כל אחד ממשחקי הכדורגל בחבילה בה יזכה 
הזכיין, בהתאם ללוח המשחקים ולחלונות השידור שייקבעו על ידי ההתאחדות עפ"י שיקול 

או את חלקו \ו הכדורגל משחקידית לשדר את דעתה הבלעדי כמו כן לבעל הזיכיון תהיה זכות בלע
 טכנולוגיית באמצעות סלולאריים בטלפוניםאו \ו( WIFIבאינטרנט )כולל באמצעות טכנולוגיית  

   .ובכתבבכפוף לקבלת אישור ההתאחדות מראש  וזאת, סלולר
 

 
 אופן בחירת משחק/ים לשידור

 
ובליגה  , בגביע המדינה לנוער, העל לנוער תבליגלזכיין נתונה זכות בחירה לשידור משחקי הכדורגל 

 א', ככל ונכללים בחבילה לפי הסכם זה.

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

 
 להסכם. 1.3.1משחקי הנבחרות ישודרו בהתאם ללוחות המשחקים כמפורט בסעיף 

 
 

 
 

 
 הזיכיוןתקופת 

 
 . 2023ולגבי הנבחרות לקמפיין  2022/23, 2021/22 :עונות המשחקים 2הזיכיון הינו למשך 

ת על ידי מתן הודעה לזכיין עד ליום ונוספ בשלוש עונותלהתאחדות אופציה להאריך ההסכם 
כמו כן, להתאחדות תהא האופציה להאריך את תקופת הזיכיון לגבי משחקי נבחרת . 30.6.2023

וזאת  2025 אליפות אירופההנשים ומשחקי הנבחרת הצעירה בכך שהזיכיון יכלול את מוקדמות 
 .2025ימים לפחות לפני המשחק הראשון בקמפיין מוקדמות  60במתן הודעה לזכיין 

 
 

 
 הוראות וחובות הזכיין בקשר ליישום הזיכיוןתנאים מיוחדים 

 



 

 

 

58 

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

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

ם שיבוץ וקיום משחקים בימיומודגש כי  אחרים בשבוע מלבד יום שבתלקיים משחקים בימי 
 תאחדות.הבלעדי של הה דעתה נתון לשיקול , לרבות זהות המשחק,אחרים בשבוע מלבד יום שבת

 
 לפרק "אופן הגשת ההצעות" במסמך ההזמנה( 3)סעיף תעריף זמן שידור 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 לפרק "אופן הגשת ההצעות" במסמך ההזמנה( 4)סעיף מתכונת השידורים 

 
 

 
 

 
 
 
 

____________________ 
 הזכיין

 ____________________ 
 ההתאחדות

 
 
 

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

 :ההער *
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 'בנספח 

 
 עיקרי הדרישות המקצועיות והטכניות

 
 יצולמו וישודרו בהתאם לדרישות המקצועיות והטכניות המפורטות להלן.משחקי הכדורגל 

 
   hd- 16:9  או sdכל השידורים יעשו בפורמט שידור 

 
 :טכניים פרוט אמצעים

 
 :Broadcast - ניידת שידור

 
 א. מצלמות במשחקי נבחרת 6במשחקי ליגות/ ניידת  מצלמות 4 ניידת

 ב.  VTR 1+ דיגיטליים ריפליים 
 .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 במשחקי נבחרת 6במשחקי ליגות/  צלמים 4
 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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 (1)' בנספח 

 
 המערכת גרפיקה וסטטיסטיק -נספח טכני 

 
 

 ומערכת מידע לשדרים הכותרות, סטטיסטיק
 

 דרישות מינימום .א

 (CGמערכת כותרות )
 

האריזה  רשאי לעצב את  זוכההשידור ילווה בגרפיקה וכותרות אשר יופקו מניידת השידור. ה
כראות עיניו תוך שהוא מביא בחשבון את ערכי הספורט בכלל והכדורגל בפרט.  הגרפית 

תוך שימוש באנימציות וסאונד אפקטס לכל המופעים  וחדשנית הגרפיקה צריכה להיות מודרנית
 הגרפים.

 
מטעם הזוכה הליגה. לוגו זה יועבר למפיק ושם בחשבון שילוב של לוגו  אריזה הגרפית תביאה

 ע"י ההתאחדות. 
 

 יש למקם את לוגו הליגה במקומות הבאים: 
 

 סופר פתיחה גדול 

 סופר פתיחה קטן 

 הצגת מערכים 

 הצגת הרכבים 

 הטבלת הליג 

 טבלת משחקי הליגה 

 סופר תוצאה גדול 

 )סופר שעון + תוצאה קטן )לוגו ליגה בלבד 

 יאפקט ריפלי 

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

 הזכיין יצלם את חדרי ההלבשה טרם פתיחת המשחק, בהתאם להנחיות ההתאחדות שיועברו .
 

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

 
 .יםיתצורף בהמשך סכימה של אופן כיסוי לחיצת היד

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

 
 
 
 

 :ההער * .הצעה הזוכהישודרג בהתאם לזה נספח 
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 נספח ג'
 
 

 לצוותי טלוויזיה באצטדיוניםנוהל 
 
 

 :ראיונות       
 

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

 האירוע.

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

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

 )כר הדשא( אינה מותרת בשום מקרה.הכניסה לתחומי המגרש  .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.

 אסורה.של הקבוצות ושל השופטים, הלבשה ההכניסה לחדרי  .7

 מועד שעות לפני 24מנהל האירוע, לפחות /האצטדיוןמנהל ל יעבירהגוף המשדר  .8
תפקידים הרשימת בעלי את  את תרשים פרישת המצלמות במשחק, המשחק,
 רכבים השייכים להפקת השידור.פרטי הומטעמו 

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

 רוע.מנהל האיההתאחדות ובתיאום עם מנהל האצטדיון/

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

 האיצטדיון/מנהל האירוע/מקיף מטעם ההתאחדות.

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

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

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

 מקצועניות(
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 ביטוח - ד'נספח 

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם 
לבין הוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה. המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם 

 מתפרשים בהסכם. 

לערוך ולקיים על  הזכייןפי דין, מתחייב -פי ההסכם ו/או על-על הזכייןמאחריות מבלי לגרוע  .1
למשך כל תקופת  חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן, אצל חברת ביטוח מורשית בישראל,

ההסכם, ולעניין ביטוחים על בסיס מועד תביעה גם למשך כל תקופה נוספת בה הוא עשוי 
 , על פי המפורט להלן:להימצא אחראי על פי דין

 
 מקצועית מולטימדיה אחריות ביטוח 1.1

לאירוע ולתקופת  $ 1,000,000 -יות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מביטוח אחר
על פי דין ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת  הזכייןהביטוח, בגין חבות 

פר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל, רשלנות, טעות או יהביטוח בשל ה
 .הפעילותו/או מי מטעמו, במסגרת  הזכייןהשמטה של 

, הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני, פגיעה הפוליסה מורחבת לכסות: הוצאת דיבה
 ולשון הרע .  בפרטיות, הפרת סודיות

,  זכייןבגין אחריותה למעשי או מחדלי ה ההתאחדותלכסות את  מורחבהביטוח 
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 
 ,  ביטוח חבות מעבידים 1.2

זיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים ביטוח חבות מעבידים ע"פ פקודת הנ
כלפי כל העובדים והמועסקים על ידו בגבול  הזכייןבגין חבות  1980-פגומים, התש"ם

, בגין היזק גופני, נפשי או ולתקופת ביטוחלעובד, למקרה ₪  20,000,000אחריות של 
 . הביטוח מורחב לשפות אתת מקצועשכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחל

 יא, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי כי הההתאחדות
הביטוח כולל סעיף בדבר  הזכיין.בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי  תנושא

, ובלבד שהויתור על מי מטעמה ו/או ההתאחדותויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי 
 לנזק בזדון. זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 1.3

על פי דין בגין פגיעה גופנית הזכיין ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות 
בגבול , אדם או גוף כלשהוא כל או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של

הפוליסה אינה כפופה . ביטוחהלאירוע ולתקופת ₪  10,000,000 -א יפחת מאחריות של
לכל הגבלה בדבר, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף 

ה בגין אחריות ההתאחדותמצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את 
 ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.הזכיין מעשי ו/או מחדלי ל

 
 מתחייב לכלול בכל פוליסות הביטוח דלעיל ולהן את ההוראות הבאות: הזכיין .2

והינם "ביטוח ראשוני"  ההתאחד הביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי 2.1
 ההתאחדות, וללא זכות לתבוע ממבטחי ההתאחדותללא זכות השתתפות בביטוחי 

 להתחלק בנטל החיוב.

משך תקופת הביטוח מבלי שתישלח על ידי הביטוחים לא ישונו לרעה ולא יבוטלו ב 2.2
 יום מראש. 30ת בדואר רשום, לפחו , בכתב,הודעה על כך להתאחדותהמבטח 

עפ"י הביטוחים, לרבות,  הזכייןאנו מאשרים בזאת כי אי קיום החובות המוטלות על  2.3
אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה כלשהיא בתום לב של 

אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי  הזכייןאי הפוליסות הנ"ל ע"י תנאי מתנ
  ההתאחדות.

אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או  - סעיף רשלנות רבתי מבוטל 2.4
 חובות הזכיין על פי חוק חוזה ביטוח. 

 
יאוחר לא ההתאחדות להמציא לידי הזכיין מתחייב  התאחדותהללא צורך בכל דרישה מצד  .3

, אישור ביטוח בגין הביטוחים מתן השירותים על פי ההסכם יום קודם תחילת 14 -מ
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או לחלופין  1בנוסח המצורף כנספח ד' ע"י מבטחו המפורטים לעיל, על תנאיהם, חתומים 
"אישור )להלן:  אם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והת בנוסח

 . עריכת ביטוח"(
 

ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים בנוסף  הזכייןה ולדעת הי .4
את הביטוח על חשבונו לערוך ולקיים  הזכייןלעיל, מתחייב  1סעיף ב המפורטיםלביטוחים 

המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור, ו/או לתקנם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או 
ר ויתור על זכות תחלוף כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה. ויתור ייכלל סעיף בדב משלים

כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון לעניין ביטוחי רכוש, ו/או יורחב הביטוח לשפות 
 את ההתאחדות ו/או מי מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 
מתחייב לקיים את כל תנאי הפוליסות הנערכות על פי הסכם זה, ולוודא כי כל הוראות  הזכיין .5

יוודא כי  הזכיין. ופוליסות הביטוח תובאנה לידיעת מנהליו, עובדיו, קבלני משנה ומי מטעמ
השינויים הנדרשים למימוש הוראות הסכם זה יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת 

 עסקו על ידו בביצוע השירותים.ביטוח קבלני המשנה שיו
 

יישא בעצמו בדמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובות  הזכייןלמען הסר ספק,  .6
על פי לזכיין מכל סכום שיגיע  ההתאחדותבפוליסות. סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי 

מית צההשתתפות העאי תשלום  הזכיין יוודא כי פוליסות הביטוח כוללות תנאי לפיו ההסכם.
 .על ידי המבטח הווה עילה לאי טיפול בתביעהתלא  ידי הזכיין על

 
על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן  להתאחדותמתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ו הזכיין .7

 על פיהן. ההתאחדותלשם מימוש זכויות  ההתאחדותולשתף פעולה עם 
 

ו/או  מכל אחריות לאבדן ו/או נזק לרכושו המי מטעמ ו/או ההתאחדותפוטר את  הזכיין .8
 ,אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם למקרה הביטוח בזדון. לרכוש מי מטעמו

 
, הזכייןלבדוק את אישור עריכת הביטוח שימציא  ותרשאי ויהי הו/או מי מטעמ ההתאחדות .9

ע את ההתאמה לבצהזכיין ובמידה ותידרש התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב 
 ללא דיחוי. 

 
 הזכייןאין בעריכת הביטוחים הנ"ל כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות  .10

 .בהתאם להסכם זה
 

האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישה  ותלמען הסר ספק מובהר בזאת כי קביעת גבול .11
מלהעלות כל טענה ו/או מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע  הזכיין. הזכייןמזערית המוטלת על 

 בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים לעיל. הו/או מי מטעמ ההתאחדותדרישה כלפי 
 

 

             __________________  _____________________ 

 תאריך                                            הזכייןחתימת      
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1נספח ד'  

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל 
יסת הביטוח יגבר את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפול

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*
 נדל"ן☐  שם ההתאחדות לכדורגל בישראלשם: 

 שירותים ☒

אספקת ☐
 מוצרים

רכישת אחר: ☒
זכויות שידור של 

משחקי כדורגל 
בליגת העל לנוער 

וגביע המדינה 
 לנוער

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 58-000171-7ע"ר  
 

 

 ת.ז./ח.פ.

 רמת גן 299אבא הלל מען: 
 

 מען

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 ד'

 מטבע סכום

אחריות 
מקצועית 

 מולטימדיה
 

 אבדן מסמכים. – 301☒ $  1,000,000    

 אחריות צולבת. – 302☒

דיבה, השמצה והוצאת לשון  – 303☒
 הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית.

 הרחב שיפוי. – 304☒

מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321☒
 מבקש האישור. –מחדלי המבוטח 

 מרמה ואי יושר עובדים. – 325☒

 פגיעה בפרטיות. – 326☒

 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח. – 327☒

 ראשוניות. – 328☒

 חודשים. 12תקופת גילוי  – 332☒
 אחריות צולבת. – 302☒ ₪  10,000,000     צד ג'

 הרחב שיפוי. – 304☒

קבלנים וקבלני  –הרחבת צד ג'  – 307☒
 משנה.

 כיסוי לתביעות המל"ל. – 315☒

מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321☒
 מבקש האישור.  –מחדלי המבוטח 

 ראשוניות. – 328☒

רכוש מבקש האישור ייחשב  – 329☒
 כצד ג'.

אחריות 
 מעבידים

     
20,000,000 

 
 ₪ 

 הרחב שיפוי. – 304☒

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309☒
 האישור.

מבוטח נוסף היה וייחשב  – 319☒
 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח.

 ראשוניות. – 328☒
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך 

 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח 
023  

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
 


