נספח א'

חוזה
לרכישת זכות שימוש בזכויות שידורי טלוויזיה
ממשחקי הגביע העולמי בכדורגל ,קטאר 2022
שנערך ונחתם ב

לחודש

ביום

שנת 2022

ב י ן
כאן  -תאגיד השידור הישראלי
מרח' כנפי נשרים  23ירושלים
באמצעות מורשי החתימה
___________________
___________________
("התאגיד")
מצד אחד;
ל ב י

ן

__________________
מרח' ______________
ח.פ_______________ .
באמצעות מורשי החתימה
___________________
___________________
("המשדר")
מצד שני;

הואיל

והתאגיד מחזיק מכח חברותו ב EBU -בזכויות לשידור בישראל של משחקי הגביע העולמי
בכדורגל ,קטאר ( 2022להלן" :התחרות" או "הגביע העולמי");

והואיל

והתאגיד קיים מכרז מס'  21/2022לקבלת הצעות לרכישת זכויות שימוש בזכויות שידור
מסוימות מתוך הגביע העולמי ,מספקי שירותי טלוויזיה ,כהגדרתם במכרז ומערוצי טלוויזיה
המופצים בישראל (להלן" :המכרז");
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והואיל

והמשדר הגיש הצעה במסגרת המכרז ,והצעתו נבחרה כהצעה הטובה ביותר במכרז לשידור
חבילת השידור המסומנת בנספח א' להסכם זה ,וזאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של
התאגיד מיום _________;

והואיל

והמשדר מצהיר כי ברשותו הידע ,הניסיון ,האמצעים והיכולת המתאימים למימוש חוזה זה;

והואיל

והמשדר מעונין לרכוש מהתאגיד והתאגיד מעוניין למכור למשדר את זכות השימוש לתקופה
ובתנאים כאמור בחוזה זה ובנספחיו ועל-פי הוראות המכרז ונספחיו;

לפיכך ,הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

כללי

1.1

המבוא לחוזה זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

בחוזה זה יהיו למונחים המוזכרים בו המשמעויות המפורטות להלן בהסכם זה וככל שלא
הוגדרו בו ,המשמעויות המפורטות במכרז או בהסכם .EBU

1.3

הכותרות המופיעות בחוזה זה הינן למען נוחות הצדדים בלבד והן לא תשמשנה לצרכי
פרשנות חוזה זה.

1.4

חוזה זה ונספחיו כוללים את כל ההסכמים וההבנות בין הצדדים בקשר להתקשרות
ביניהם וכל שינוי בו ייעשה אך ורק בכתב ובחתימת שני הצדדים.

.2

הגדרות

"התאגיד" – תאגיד השידור הישראלי;
"המכרז" – מכרז  21/2022שפורסם על ידי התאגיד למכירת זכויות שימוש בזכויות שידור
טלוויזיה ממשחקי התחרות ,לרבות נספחיו;
"החוזה" – הסכם זה על נספחיו;
"התחרות" או "הגביע העולמי" – תחרות הגביע העולמי בכדורגל – קטאר  2022של ,FIFA
הכוללת  64משחקי כדורגל אשר צפויים להיערך בין התאריכים  ,18.12.2022 -21.11.2022בהם
משתתפות  32קבוצות המתחרות על גביע העולם בכדורגל של  ,FIFAלרבות כל הטקסים אשר
אמורים להיערך במסגרת התחרות;
"אותות התחרות" ) – (Competition marksהסימנים והעיצובים הרשמיים המזוהים עם משחקי
הגביע העולמי ,כולל הסמל הרשמי ,הלוגו המורכב ,טיפוגרפיה רשמית ,קמע רשמי" ,לוק" רשמי
וסמלים אחרים ,כפי שיקבעו על ידי .FIFA
" - )European Broadcasting Union( "EBUאיגוד השידור האירופי.
" – )Federation Internationale de Football Association( "FIFAהתאחדות הכדורגל
הבינלאומית ,שמושבה בציריך ,שוויץ;
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"הסכם  - "EBUטיוטת הסכם רישיון שהוכתבה ע"י  EBUלצורך התקשרות עם בעלי זכויות
שימוש עליו יידרש הזוכה לחתום ,בכפוף לאישור ה  .EBUההסכם יצורף כנספח ב' לחוזה לאחר
אישור ה EBU -לבחירת מי שייקבע על ידי התאגיד כזוכה;
"ערוץ טלוויזיה פתוח"  -ערוץ טלוויזיה אשר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה ,וברציפות עד
לסיום תקופת זכות השימוש ,ניתן לקליטה באמצעות מערך עידן פלוס;
"מערך עידן פלוס" -מערך שידור טלוויזיה דיגיטלי קרקעי ) (DTTהפועל בישראל המאפשר
קליטת ערוצים באמצעות אנטנה טרסטריאלית דיגיטלית;
"ספק שירותי טלוויזיה" -גוף המספק שידורי טלוויזיה בתפוצה ארצית ,ובין היתר ,מספק שירות
של שידור ערוצים שונים בטכנולוגיות שונות ובהעברה מוגנת ומוצפנת של ערוצים ,לרבות על גבי
תשתית האינטרנט ( ,)OTTהמסופקת בין באמצעות תקשורת קווית ובין באמצעות רשתות
סלולאריות;
"משחק" – משחק כדורגל (כולל הטלת המטבע ,נגינת ההמנונים ,הארכה ודו קרב בעיטות מ11 -
מטר בכל משחק כאמור) ,המהווה אחד מהמשחקים הכלולים בתחרות;
"הטריטוריה" – מדינת ישראל;
"השפה" – עברית;
"הפיד הבסיסי ( – ")Basic Feedסיגנל וידאו באיכות שידור בינלאומית בשידור חי ורצוף של כל
משחק בתחרות ,המשלב הילוכים חוזרים  /איטיים ,כותרות ואלמנטים גרפיים הכל לפי בחירת
 ,FIFAוהכולל קול בערוץ נפרד ,אשר מופק על ידי המשדר המארח ( .)HBSהאלמנטים הגרפיים
הכלולים בפיד הבסיסי יהיו בכמות ,גודל ,צורה ומטרה כפי שיוחלט על ידי  FIFAלפי שיקול דעתה
הבלעדי ,ויכולים לכלול הודעות בדבר זכויות יוצרים ,סימני מסחר והפניות לאתרי האינטרנט של
 ,FIFAאת סמלי  FIFAואותות התחרות ,ו/או קרדיטים לשותפים מסחריים של  ,FIFAהכל לפי
דרישת ו/או החלטת  FIFAמעת לעת ,ובכפוף לחוקים ולתקנות המחייבים בטריטוריה.
"תקופת זכות השימוש"  -החל מיום תחילת המשחקים או המשחק הראשון בהתאם לחבילת
השידורים הישירים ,בהתאם לחבילה בה זבה הזוכה ,ועד יום ;31.12.2022
"זכות לשימוש חדשותי" – הזכות לשדר קטעים נבחרים מתוך המשחקים בתחרות ,הניתנת
בכפוף לכך שלאורך הקטע ייכתב "באדיבות כאן  ,"11באורך של עד  15שניות למשחק ולא יותר מ-
 30שניות ביום משחקים ,וזאת למטרת כיסוי חדשותי במסגרת מהדורות חדשות מרכזיות בערוצי
השידור 9,12,13,14 -בלבד (;)news access
"זכות להקרנה בציבור" – הזכות לשדר תכנים מכל משחק בתחרות לשם קליטה ו/או צפייה
במכשיר טלוויזיה הממוקם בבתי קולנוע ,בארים ,מסעדות ,אצטדיונים ומקומות אחרים של
התכנסות ציבורית ,תחבורה ציבורית או כל מקום אחר מעבר לחצריו הפרטיים של אדם; וכל
זכות לנצל כל הזדמנות מסחרית (כולל חסויות ,מוצרים נלווים וכו') הקשורה בשידור של תוכן
כאמור.
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"שידורי מסגרת"  -תוכניות ( post- game ,pre-gameכולל סיכום המשחק) ,לרבות פרשנים,
שדרנים ,תוכנית מקדימה וכיוצא באלה ,סיכום מחצית המופקות על ידי התאגיד או מי מטעמו,
ביחס לכל אחד מהמשחקים בחבילת המשחקים;
"חבילת המשחקים" – אחת מחבילות המשחקים או יותר המפורטות בסעיף  6למכרז ומסומנת
בנספח א' כחבילה בה זכה המשדר;
"האפליקציה" – האפליקציה של התאגיד ,בכל מכשיר בו היא ניתנת להורדה ולשימוש.

.3

תנאי מתלה

3.1

מוסכם במפורש כי תנאי מתלה לקיומו של חוזה זה הינו קבלת אישור מראש ובכתב מאת
 FIFAוה EBU -להתקשרות .המשדר מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד התאגיד
ו/או כל מי מטעמו ,במקרה ולא יתקבל אישור כאמור (וזאת אף אם המשדר עמד בתנאי
הסף במכרז) ,מכל סיבה שהיא ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או לסעד אחר כלשהו.

3.2

רק לאחר קבלת האישור המתאים ,התאגיד יוכל להעביר לזוכה את הסכם  EBUעליו
המשדר נדרש לחתום ,וזאת תוך  7ימים מיום קבלתו מהתאגיד ולא יאוחר מה1 -
באוגוסט ,2022 ,לפי המוקדם .בנוסף לחתימה על הסכם  EBUכאמור ,יחתום המשדר גם
על התחייבות לעמוד בהוראות הסכם  EBUן  FIFAבמסמך המצורף כנספח ג' לחוזה זה.

3.3

למען הספר ספק ,ככל ולא יינתן אישור מה  EBUלמכירת הזכויות למשדר או שהמשדר
לא יחתום על ההסכם כנדרש ,התאגיד יהיה רשאי לבטל הסכם זה לאלתר ,ולמשדר לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי התאגיד בעניין זה.

.4

הצהרות המשדר

המשדר מצהיר כי:
4.1

הוא תאגיד בעל זיכיון (או זכות אחרת על-פי הדין הישראלי) תקף לפחות עד סוף תקופת
זכות השימוש ,לשדר בישראל בערוץ טלוויזיה ; לחילופין ,הוא תאגיד שהינו ספק שירותי
טלוויזיה ;

4.2

ברשותו הידע ,הניסיון והיכולת המתאימים למימוש חוזה זה.

4.3

בידיו כל ההיתרים ו/או הרשיונות ו/או האישורים הדרושים עפ"י תנאי הסכם זה ו/או
עפ"י הדין למימוש חוזה זה; וכי אין בשידור חבילת המשחקים שנרכשה על ידו ,כדי להפר
מחויבות כלשהי של המשדר ,על פי כל דין ו/או הסכם (לרבות מחויבויות רגולטוריות).

4.4

לא קיימת מניעה עפ"י דין ו/או אחרת להתקשרותו בחוזה זה ו/או למימוש ההסכם על
ידו.
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4.5

ידוע לו כי בנוסף על האמור בחוזה זה עליו לעמוד גם בהוראות הסכם  ,EBUוכן בהוראות
והנחיות  FIFAו/או  EBUבנוגע לשימוש בזכויות ,כפי שיהיו מעת לעת.

4.6

ידוע לו שהתאגיד מעביר את הזכויות נשוא חוזה זה בכפוף למגבלות החלות עליו ע"י
 FIFAו/או  .EBUהמשדר לא יפנה ל FIFA -ו/או  EBUאלא באמצעות התאגיד בלבד או
באופן כפי שיורה לו התאגיד.

.5

זכות השימוש

5.1

התאגיד מעניק למשדר והמשדר רוכש בזה מהתאגיד את זכות השימוש כפי שהיא
מפורטת להלן ,וזאת בכפוף לקיום כל התחייבויותיו לפי חוזה זה ,הסכם  ,EBUהוראות
 FIFAוההסכמים עימה ,כפי שכל אלה יהיו מעת לעת ,ולרבות בכפוף לתשלום התמורה
ולכל דין.

5.2

הזכויות הניתנות בהסכם זה הינן בנוסף לזכויות התאגיד ואין במכירתן בכדי לגרוע
מזכויות התאגיד ,למעט אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה .למען הסר ספק ,משדר
שזכה בשידור חבילת המשחקים בשידור ישיר מקבל את הזכות לשידור בלעדי בטלוויזיה.
במקרה בו המשדר אינו ערוץ טלוויזיה פתוח ,לתאגיד שמורה הזכות לשדר את המשחקים
באינטרנט באתר של כאן ובאפליקציה .התאגיד יהיה רשאי לשדר תקצירים ושידורים
חוזרים של כל המשחקים בתחרות ללא כל מגבלה.

5.3

מובהר ומוסכם ,כי הוראות סעיף זה הינן מהוראותיו העיקריות של חוזה זה וכי הפרתן
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

5.4

זכויות השימוש המפורטות בהסכם זה ,מוענקות אך ורק במשחקים המפורטים בחבילה
נשוא הסכם זה המפורטת בנספח א' וכמפורט להלן.

חבילת השידורים הישירים
5.5

זכויות שידור בלעדיות בטלוויזיה בלבד ,בטריטוריה בלבד ,בשידור חי בהיקף מלא בלבד
(בכפוף לחובת השידור כאמור להלן) של משחקים מתוך התחרות הכלולים בחבילה.
המשדר יהיה חייב לשדר את כל המשחקים הכלולים בחבילה .על אף האמור ,ככל
שהמשדר זכה בחבילה עם גוף נוסף בהתאם לתנאי המכרז ,אין מניעה כי שני הגופים
יפצלו את שידור המשחקים.

5.6

ידוע למשדר כי אם הוא אינו ערוץ טלוויזיה פתוח כהגדרתו בסעיף  2לעיל ,התאגיד ישדר
את המשחקים בחבילת השידורים הישירים באתר ובאפליקציה.

5.7

המלל ו/או הקריינות אשר ילווה את השידורים החיים הכלולים בזכויות השימוש ,לרבות
כל דברי הקריינות והפרשנות ,בשידור בטלוויזיה ,יהיה בשפה כהגדרתה לעיל ,בלבד.
המשחקים ישודרו בליווי קריינות ופרשנות של שדר ופרשן מהמגרשים (או  off tubeלפי
העניין; הקריינות והפרשנות יופקו על ידי התאגיד ו/או מי מטעמו .המשדר לא יהיה
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רשאי לערוך שינוי כלשהו בקריינות  /פרשנות המשחקים כפי שתופק על ידי התאגיד ו/או
מי מטעמו ,לרבות הוספת קריינות נוספת voice over ,וכל כיו"ב ,אלא באישור מראש
ובכתב מאת התאגיד.
5.8

המשדר יהיה רשאי (אך לא חייב) לרכוש שידורי מסגרת ביחס למשחקים שבחבילת
השידור הישיר .מובהר בזאת ,כי תוכן שידורי המסגרת יקבע ויופק על ידי התאגיד ו/או
מי מטעמו .עם זאת ,לבקשת המשדר ,התאגיד יהיה רשאי לתאם מול המשדר פרמטרים
שונים הנוגעים לשידור שידורי המסגרת שיופקו על ידו ,כגון ,אורך השידור ,שיבוץ
הפסקות פרסום ואלמנטים הקשורים לתוכן השידור.
התמורה בגין הזכויות לשידור שידורי המסגרת ,ככל שהמשדר יהיה מעוניין בהן ,תיקבע
במו"מ שינוהל בין התאגיד למשדר.
מובהר בזאת כי התאגיד אינו מחויב למכור את זכויות השידור בשידורי המסגרת ,אף אם
המשדר ביקש זאת ,במקרה בו הצדדים לא יגיעו להסכמה לגבי התמורה בגין זכויות אלו.

חבילת התקצירים וחבילת השידורים החוזרים
5.9

זכויות שידור בטלוויזיה בלבד ,בטריטוריה בלבד ,באורך ובמועדי השידור המפורטים
במכרז ובנספח א' לחוזה זה.

5.10

זכות השידור של התקצירים והשידורים החוזרים  -אינה בלעדית כאמור בסעיף  5.2לעיל.

שידור קדימונים
5.11

למשדר שזכה בחבילת השידורים הישירים ו/או בחבילת השידורים החוזרים ,זכות לא
בלעדית לשימוש בקטעים נבחרים ממשחקי התחרות ,בטלוויזיה בלבד ,במסגרת
קדימונים בלבד לשידורי המשחקים הכלולים בחבילת המשחקים על ידי המשדר,
ובהיקף שלא יעלה על  30שניות מכל משחק בקדימון .למען הסר ספק ,זכות זו אינה
כוללת שימוש חדשותי או זכות לשימוש בתקצירי משחקים.

5.12

בנוסף ,על המשדר שזכה בחבילת השידורים הישירים ו/או בחבילת השידורים החוזרים
לשדר קדימונים מיוחדים של יוזמות של פיפ"א לפחות  65פעמים באורך של  30שניות
בשעות אותן הגוף הזוכה ימצא לנכון .יוזמות כגון“FIFA Development :
” .Programme”, “No to Racism”, “Fair Play” and “Football for Hopeקדימונים
אלו יועברו מהתאגיד.

.6

זכויות שאינן כלולות בהסכם זה
זכויות השימוש הינן כמפורט בסעיף  5לעיל בלבד ,ואינן כוללות את זכויותיו של
6.1
התאגיד המפורטות בסעיף  2למכרז ,או כל זכויות אחרות ,ככל שלא פורטו במפורש
בהסכם זה ו/או במסמכי המכרז ,ובכלל זה אינן כוללות – סיקור התחרות ברדיו,
באינטרנט ,במולטימדיה ,מכשירים סלולריים ו/או ניידים ,זכות להפצה לצפייה ביתית
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בכל אמצעי שהוא (כולל  CD-ROM ,VHS ,DVDוכד') ,שידור לפי דרישה (,)VOD
שידור בערוצים בתשלום (ערוצי  / Payפרמיום וכד') ו/או בתשלום לפי צפיה ( Pay Per
 ;)Viewוכן אינן כוללות כל פלטפורמה אחרת שאינה מותרת במפורש בהסכם זה ,ובכל
אופן כיסוי שאינו מותר במפורש לפי הסכם זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר בזאת כי אסור למשדר להפיץ ,ו/או להתיר
6.2
לאחר להפיץ ,את השידורים הכלולים בזכויות השימוש לפי הסכם זה ,באופן שיהיו
ניתנים לקליטה באמצעות מכשירים ניידים ,ו/או לפרסמם כאילו הם ניתנים לקליטה
כאמור; בכל מקרה על המשדר לנקוט בכל אמצעי לשביעות רצונה של  FIFAעל מנת
לוודא שהשידורים המבוצעים על ידו מהתחרות והכלולים בזכויות השימוש אינם ניתנים
לקליטה באמצעות מכשירים ניידים ,בכל מקום בעולם (בטריטוריה ומחוצה לה).
מבלי לגרוע מכלליות האמור:
6.3

זכויות השידור לפי הסכם זה אינן כוללות את שידור משחקי חבילת המשחקים

בסטנדרט ( 4Kלרבות  Super HDאו כל כינוי אחר של טכנולוגיה זו);
זכויות השידור לפי הסכם זה אינן כוללות את שידור משחקי חבילת המשחקים
6.4
באמצעות האינטרנט ו/או הסלולר ,ו/או בכל פלטפורמה אחרת שאינה טלוויזיה ,כולל
אתרים ו/או אפליקציות בהם מועברים שידורי המשדר בזמן אמת;
זכויות השידור לפי הסכם זה אינן כוללות זכות לשימוש חדשותי ,זכות לשידור
6.5
קטעים מהמשחקים ו/או כל זכות אחרת מלבד המפורט בסעיף  5לעיל;
זכויות השידור המוצעות לפי מכרז זה אינן כוללות זכויות לשידור המשחקים
6.6
בשפה הערבית;
6.7

זכויות השידור המוצעות לפי מכרז זה אינן כוללות זכויות ,FIFA Media Rights

.Official Films Rights, - Fixed Media Rights, - In-Flight and In-Ship Rights
התאגיד יהיה רשאי לעשות שימוש בישראל (או להעניק זכות שימוש לצדדים
6.8
שלישיים ,בין במכרז נפרד או בכל דרך אחרת) ,בכל זכות שאינה מוקנית באופן בלעדי
לזוכה במכרז זה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק  6.8לעיל ,התאגיד יהיה רשאי לעשות שימוש
6.9
בעצמו ,ו/או להעניק זכויות שימוש לצדדים שלישיים ,לרבות צד שלישי שלא השתתף
במכרז זה ,בזכויות השידור המפורטות בסעיפים  6.3עד  6.7לעיל ,לרבות ביחס למשחקים
הכלולים בחבילת המשחקים ,מבלי שהדבר יהווה הפרה של זכויות הזוכה במכרז זה.
6.10

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  6.9לעיל ,ו/או מכל זכות אחרת של התאגיד,

התאגיד יהא רשאי להעניק ,במועד שימצא לנכון ובתמורה שתיקבע על ידו ,זכות לא
בלעדית לשימוש חדשותי ו/או לשידור קטעים מהמשחקים ,לכל צד שלישי שהוא ,בין
במשחקים הכלולים בחבילת המשחקים ובין במשחקים אחרים ,לרבות לצד שלישי שלא
השתתף במכרז זה.
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 6.11הזכויות המצוינות בסעיף  5לעיל בקשר למשחקים בחבילת השידורים הישירים
הינן בלעדיות בטריטוריה ובשפה .יחד עם זאת מובהר למשדר כי המקרים הבאים לא יהוו
פגיעה בבלעדיות:
 6.11.1שידור מקרי ולא מכוון של הפיד הבסיסי ) ,(basic feedו/או פידים או
תכנים נוספים ,וכל תכנית אחרת הקשורה בתחרות המבוצע על ידי משדרים
אחרים ושמקורו מחוץ לטריטוריה ועשוי להיקלט בטריטוריה ("זליגה");
 6.11.2שידורים של זכיינים אחרים של  ,FIFAבאמצעות לוויין בלתי מקודד
ו/או שידור משנה באמצעות חברות הכבלים ו/או הלוויין ,הנקלט בטריטוריה ,של
הפיד הבסיסי ,פידים נוספים ,תכנים נוספים ו/או כל תכנית אחרת הקשורה
לתחרות ,אשר מקורו בבריטניה הגדולה ,גרמניה ,צרפת ,איטליה ,שוודיה ,צפון
אפריקה והמזרח התיכון ,קטאר וטורקיה.
 6.11.3שידורים אחרים שמקורם מחוץ לטריטוריה אשר עשויים להיקלט באופן
ברור בתוך הטריטוריה ,לא ייחשבו כהפרה של הבלעדיות כל עוד שידורים אלו
אינם מכוונים לטריטוריה ,או מקודמים או מפורסמים בטריטוריה.
 6.11.4שידורים המופצים בישראל ברשת האינטרנט או הניתנים לקליטה
במכשירים סלולריים ,לרבות שידורים לא מכוונים או הנובעים משירותי נדידה
של חברות הסלולר ,של המשחקים שמקורם מחוץ לישראל ,הניתנים לקליטה
במכשירים סלולריים.
 6.11.5מבלי לגרוע מכלליות האמור ,שידור קטעים נבחרים מהמשחקים (לרבות
משחקים מחבילת המשחקים) בטריטוריה על ידי  FIFAעצמה ,באמצעות FIFA
 TVובאתרי האינטרנט של ( FIFAהמשדר מופנה לאמור בסעיף  2.3לנספח 2
להסכם  EBUבנושא) .נוסף על האמור מובהר כי  FIFAרשאית להתיר לצדדים
שלישיים שימוש חדשותי לא בלעדי בטריטוריה ,לשדר את המשחקים ברדיו ,וכן
היא בעלת זכויות ההסרטה ( )Official Film Rightsשל התחרות.
 6.11.6שימוש חדשותי ו/או שימוש במסגרת קדימונים על ידי התאגיד ו/או כל
גורם אחר ,בקטעים מתוך המשחקים לרבות המשחקים הכלולים בחבילת
המשחקים .מובהר בזאת כי התאגיד רשאי להתיר לכל צד שלישי שימוש כאמור.
 6.11.7למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מהאמור ,כל שימוש שהוא בטריטוריה ,על
ידי התאגיד ו/או צדדים שלישיים ,בזכויות שידור שאינן מוקנות למשדר ,בכלל
זה שימוש בזכויות להקרנה בציבור ,וזכויות השמורות לתאגיד ,לא יהווה פגיעה
בבלעדיות.
 6.11.8המשדר מוותר בזה על כל טענה כלפי התאגיד ,EBU ,או  FIFAבגין
זליגת שידורים מחו"ל לארץ ו/או קליטת שידורים בנסיבות המתוארות בסעיף
 5.5זה לעיל.
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 6.11.9כל שימושים נוספים המפורטים בסעיף  2לנספח  2להסכם .EBU
 6.12בכל מקרה מובהר כי התאגיד לא ישא בכל אחריות בגין שימוש מפר בטריטוריה
על ידי צד שלישי כלשהו ,שאינו בשליטתו.
 6.13מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,אסור למשדר לעשות שימוש
בתמונות סטילס מתוך הפיד הבסיסי ,או להפיק תמונות כאלו (למעט שידור תמונה
מוקפאת מתוך הפיד הבסיסי במסגרת שידורי התחרות המותרים למשדר לפי הסכם זה).
6.14

מובהר בזאת כי למשדר לא יהיו זכויות להקרנה בציבור ,ואסור לו לארגן אירועי

צפייה בציבור של המשחקים הכלולים בחבילת המשחקים ,אלא באישור  FIFAוהתאגיד
מראש ובתנאים שיקבעו .מובהר כי ( FIFAו/או התאגיד באישור  )FIFAיהיו רשאים
לארגן בטריטוריה אירועי הקרנה בציבור ,בשיתוף נותני חסות רשמיים שלה ,והמשדר
יספק לפי דרישה מאת התאגיד  FIFA / EBU /את השידור החי המבוצע על ידו למטרת
אירוע הקרנה בציבור כאמור.
6.15

יתרה מכך ,ידוע למשדר כי  FIFAרשאית ליתן אישור לקיום אירועי הקרנה

בציבור בישראל ,בכפוף לאישור התאגיד (אישור סופי בסמכות  .)FIFAמובהר כי קיום
אירועים כאמור ו/או מתן אישור לקיומם על ידי  FIFAו/או התאגיד לא יהווה פגיעה
בבלעדיות המשדר ולא תהא לו כל טענה כלפי  FIFAו/או התאגיד בשל קיום אירועים
כאמור.
 6.16מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,זכויות השימוש אינן כוללות כל זכות להשתמש
או להתיר שימוש בזכויות ,בבתי קולנוע ו/או אולמות תיאטרון.
.7

מימוש ויישום זכות השימוש

7.1

המשדר מתחייב כי מימוש ויישום זכות השימוש ייעשו על ידו בהתאם למפורט בחוזה זה
ובנספחיו.

7.2

המשדר מתחייב כי מימוש החוזה יבוצע בסטנדרטים גבוהים של שידור.

7.3

המשדר חייב לשדר את הפיד הבסיסי של כל אחד מהמשחקים הכלולים בחבילת
המשחקים בשידור חי ,במלואו ,מתחילתו ועד סופו ,ללא קטיעה או הפסקה כולל אותות
הפתיחה והסיום של  FIFAבמלואם; כולל האלמנטים הגרפיים הכלולים בו; כולל
המוסיקה הרשמית של התחרות לרבות ג'ינגלים ,הכלולה בפיד הבסיסי; כולל כל
קרדיטים לנותני חסות רשמיים ככל שיכללו בו; הפניות לאתרי האינטרנט של ;FIFA
וכולל קריינות ופרשנות שיופקו על ידי התאגיד ו/או מי מטעמו; וכו'.

7.4

למען הסר ספק ,המשדר לא יהא רשאי לשלב כל קריינות ו/או פרשנות אחרת במסגרת
שידור המשחקים ו/או שידורי המסגרת ,למעט קריינות ופרשנות שהופקה על ידי התאגיד
ו/או מי מטעמו כאמור ,ולא יהא רשאי לערוך כל שינוי בשידורי המשחקים ו/או שידורי
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המסגרת כפי שיופקו על ידי התאגיד ו/או מי מטעמו ,למעט התאמה טכנית לצרכי השידור
ככל שתידרש ,שתיעשה בכפוף לאישור מרא/ש ובכתב מאת התאגיד.
7.5

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  7.3לעיל ,על המשדר להשתמש במוזיקה הרשמית של
התחרות (כולל ג'ינגלים) ולקדם את קמע התחרות הרשמי בכל אופן שידרש על ידי FIFA
באופן סביר.

7.6

המשדר מתחייב לעמוד בכל ההוראות הנוגעות לשידור המשחקים ,כמפורט בהסכם זה
ובהסכם  ,EBUובכלל זה ,כי שידור הפיד הבסיסי יחל לא יאוחר מ 3 -דקות לפני שריקת
הפתיחה של כל משחק.

7.7

המשדר ינקוט בכל הצעדים הנדרשים ,לרבות צעדים משפטיים על מנת למנוע שימוש
המנוגד להוראות חוזה זה בזכויות השידור המוקנות מכח זכות השימוש למשדר ו/או על
מנת למנוע מאחרים שימוש בזכויות שהוקנו למשדר עפ"י חוזה זה ,והתאגיד יעשה כמיטב
יכולתו לסייע למשדר בעניין זה.

.8

קידוד והצפנה ,מניעת קליטת השידורים מחוץ לטריטוריה
8.1

אסור למשדר לעשות כל שימוש בזכויות השימוש מחוץ לתחומי הטריטוריה.

אסור למשדר להרשות או להתיר כל הפצה של שידורי הפיד הבסיסי ,ו/או כל
8.2
תכנית אחרת הכוללת תכנים מתוך התחרות ,מחוץ לטריטוריה ,ו/או לפרסם ו/או לקדם
ו/או לשווק כאילו איזה משידורים אלו ניתן לקליטה מחוץ לטריטוריה.
על אף האמור בסעיפים  8.1ו 8.2 -לעיל ,זליגה בלתי מכוונת ומקרית של שידור
8.3
קרקעי (טרסטריאלי) המבוצע על ידי המשדר ,של הפיד הבסיסי ,ו/או כל תכנית אחרת
הכוללת חומר מתוך המשחקים אל מחוץ לטריטוריה ,לא תהווה הפרה של האמור
בסעיפים אלו ,ובלבד ששידור כאמור אינו מכוון ,מקודם או מפורסם מחוץ לטריטוריה.
המשדר מתחייב להפעיל אמצעי קידוד והצפנה של שידוריו על מנת למנוע
8.4
שידורים פיראטיים על ידי גורמים בלתי מורשים ,בכפוף להוראות חוזה זה ועל-פי הדין.
8.5

בנוסף על האמור ,המשדר מתחייב לוודא כי כל שידור לווייני המבוצע על ידו

הכולל חומרים מהתחרות ,יוצפן ו/או ייחסם ( )Geo-Blockedלשביעות רצונה של FIFA
שלא יאפשר קליטה או גישה לשידורים אלו מחוץ לטריטוריה ו/או באמצעות מכשירים
ניידים;
8.6

המשדר מתחייב לנקוט לשביעות רצונה של  ,FIFAבכל האמצעים שיהיו זמינים

באופן סביר במועד הרלוונטי (כולל ,Digital Rights Management ,Geo Block
מכשירים להגנת תוכן וטכנולוגיות לפיקוח על גישה) ,על מנת להבטיח כי שידורים אלה
לא יהיו ניתנים לקליטה ו/או צפייה מחוץ לטריטוריה וכן לנקוט בכל אמצעי כאמור על
מנת למנוע קליטת השידורים ו/או צפייה בהם באמצעות מכשירים ניידים בטריטוריה
ובכל מקום בעולם.
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8.7

נוסף על האמור לעיל ,מובהר בזאת כי מתן זכויות השימוש כמפורט בהסכם זה כפופה
להוראות והנחיות  FIFAכפי שיהיו מעת לעת ,והמשדר מתחייב למלא אחר כל הוראה
ו/או הנחיה כאמור ,אף אם יהיה בה כדי לשנות מהוראות הסכם זה ,או הסכם  ,EBUאו
אם הסכם  EBUעצמו ישונה עקב הוראות  ,EBU / FIFAלרבות במסגרת אישור מכירת
זכויות השימוש בהתאם להסכם זה ,ולא תהיה לו כל טענה כלפי התאגיד EBU ,או FIFA
בשל כל שינוי כאמור .כמו כן ,לא יהיה בכל הוראה כאמור כדי לגרוע מהתמורה המגיעה
לתאגיד לפי הסכם זה .תשומת לב המשדר מופנית לאמור בסעיף  1.3לתנאים הכללים
בהסכם  EBUבהקשר זה.

.9

הגבלות על זכות השימוש

9.1

המשדר אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו ,בין בעצמו ובין בהעברה לצדדים שלישיים,
בזכויות אשר אינן כלולות במפורש בחוזה זה.

9.2

המשדר אינו רשאי להמחות מזכויותיו ו/או מחובותיו נשוא חוזה זה ,ובכלל זה אסור לו
להמחות או להעביר בכל דרך אחרת לצד שלישי כלשהו את זכויות השימוש שקיבל לפי
הסכם זה או כל חלק בהן.

9.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם במפורש כי למשדר לא תהיה כל זכות
להשתמש בחומרים שהוא משדר מעבר לשידורם על-פי החוזה .בכלל זה אסור למשדר
להעביר חומרים בהם זכאי המשדר להשתמש בהתאם להוראות החוזה לצד ג' כלשהו,
ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר לרבות שימוש מסחרי.

9.4

המשדר אינו רשאי לשלב ו/או להפעיל במהלך השידורים ע"פ זכות השימוש או בקשר
אליהם פעילות אינטראקטיבית כלשהי ובכלל זה הימורים.

9.5

אסור למשדר לשנות או לערוך בכל צורה שהיא את הפיד הבסיסי ,למעט הפעולות הבאות
בלבד:
9.5.1

שילוב לוגו המזהה את המשדר ,בגודל שלא יעלה על הגודל כפי שנקבע על

ידי  FIFAובהתאם להנחיותיה ,ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם  ,EBUסעיף
.)e(13.1
9.5.2

כל האמור בס"ק  9.5זה לעיל ,מותנה בכך שבכל שינוי כאמור לא יהיה

כדי למחוק ,לשנות או להפריע לתוכן של כל תמונה בפיד הבסיסי ,לרבות
באמצעות "כיווץ" התמונה ,או הכללת הודעות ב "crawler" -או " ,"tickerוכל
תוספות וירטואליות (כולל פרסום וירטואלי) על המסך במהלך משחק.
9.6

מובהר בזאת כי  FIFAתהיה רשאית לכלול בפיד הבסיסי ובגרפיקה הכלולה בו

קרדיטים לאתר האינטרנט שלה ולנותני חסות מטעמה ,באופן שיקבע על ידה .מובהר
בזאת כי אסור למחוק ,לשנות ,להסתיר או להפריע לכל זיהוי או גרפיקה שתופיע על
המסך כאמור ואשר נכללה בפיד הבסיסי.
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אין להסתיר ,לערפל או לפגום בצפייה במשחק ,בשלטי פרסום בגובה המגרש
9.7
ובכל גרפיקה ,סימנים ,פרסומים או קדימונים הכלולים בפיד הבסיסי.
אין לשלב שום הפסקת פרסום ,חסות או כל הפרעה אחרת שהיא במהלך שידור
9.8
חי של הפיד הבסיסי; אין לבצע כל סוג של פרסום וירטואלי במהלך שידור המשחקים.
אין לעשות כל שימוש בכל תמונה (סטילס או נעה) או סאונד הכלולים בפיד
9.9
הבסיסי או קשורים לתחרות ,בדרך של הכללתם בפרסומת המקדמת טובין או שירותים
כלשהם; ובכל צורה המרמזת על אימוץ טובין או שירותים כלשהם על ידי  FIFAאו
התחרות; למעט שימוש שקיבל אישור מראש ובכתב מאת .FIFA
 9.10הפסקות פרסום במסגרת שידורי המסגרת בלבד ("ברייקים") ,יקבעו אך ורק
בתיאום עם התאגיד לפני תחילת התחרויות .בכל מקרה אפשרויות פרסום יהיו כפופות
למפורט בהסכם זה להלן ,סעיף  ,16ובהסכם .EBU
.10

מתן אפשרות גישה לשידורים המבוצעים על ידי המשדר
 10.1המשדר מתחייב להעמיד לרשות התאגיד ,ו/או לרשות כל גורם אחר כפי שיורה לו
התאגיד ,ללא תשלום ,את השידורים המבוצעים על ידו ,לצורך הפקת תכניות תקצירים,
שימוש חדשותי ,לצורך שילוב בקדימונים ,או כל צורך אחר ,על ידי התאגיד ו/או כל גורם
אחר כפי שהתאגיד יורה לו.
10.2

ידוע למשדר כי התאגיד או מי מטעמו ,יהיה רשאי להעמיד את הקריינות בכל

אחד מהמשחקים המשודרים על ידי המשדר ,ללא תשלום ,לרשות  ,FIFAלצורך שימוש
אפשרי על ידי בעלי זכויות במכשירים ניידים ,ולכל שימוש אחר כפי שתורה .FIFA
.11

התמורה

11.1

בתמורה לזכות השימוש בחבילת המשחקים בלבד ישלם המשדר לתאגיד סך של
___________ ש"ח (_________________ שקלים חדשים) ("התמורה").

11.2

התמורה תשולם על ידי המשדר בתשלום אחד שיועבר לתאגיד לא יאוחר מיום
______________ ,באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של התאגיד ,בנק
___________; סניף _____________; מס' חשבון _____________.

11.3

תשלום התמורה יבוצע בשקלים חדשים עד לשעה  10:00בבוקר של יום התשלום המיועד.

11.4

בכל מקרה ,התשלום לתאגיד לא יהיה מותנה בביצוע השידור בפועל ע"י המשדר ,וקטיעת
שידור ,מכל סיבה שהיא ,לא תזכה את המשדר בהפחתה או בזכות להשבה כלשהי של
התמורה המשולמת לתאגיד ,למעט במקרה בו לא שודר משחק בשלמותו ,עקב אי העמדת
הפיד הבסיסי לרשות המשדר מסיבות שאינן תלויות במשדר.

11.5

תשלום שלא יבוצע במועד יישא ריבית בגובה ריבית פיגורים כפי שמפרסם מעת לעת
החשב הכללי במשרד האוצר.

- 13 -

11.6

האמור לעיל לא גורע מכל סעד אחר שיהיה לתאגיד במקרה של הפרת הוראות סעיף זה,
לרבות חילוט ערבות הביצוע.

11.7

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי בכל מקרה של
איחור בביצוע תשלום התמורה ו/או כל חלק ממנו ,העולה על  7ימים ,יהיה התאגיד רשאי
להפקיע לאלתר את זכות השימוש מידיו של המשדר ולממשה בעצמו ו/או באמצעות צד
שלישי ,וזאת מבלי שתהיה למשדר כל טענה ו/או דרישה כנגד התאגיד ומבלי לגרוע
מחובתו של המשדר לתשלום מלוא התמורה עפ"י חוזה זה ומזכותו של התאגיד לכל סעד
אחר עפ"י דין ו/או עפ"י חוזה זה ,לרבות חילוט ערבות הביצוע.

11.8

מובהר ומוסכם ,כי הוראות סעיף זה הינן מהוראותיו העיקריות של חוזה זה וכי הפרתן
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.12

חשיפת מסמכי ההצעה והחוזה

מוסכם במפורש כי התאגיד רשאי לחשוף חוזה זה על נספחיו ,בפני ה FIFA ,EBU-ו/או כל מי
מטעמם ,וכי למשדר לא תקום כל טענה ,תביעה או זכאות לסעד כלשהו בגין חשיפת המסמכים
כאמור.
.13

שינויים בלוח המשחקים

13.1

המשדר מצהיר כי ידוע לו ,כי ייתכנו שינויים בלוחות המשחקים ומועדיהם או חלק מהם,
מסיבות שונות ,ובהתאם לשיקול דעתה של .FIFA

13.2

בכל שינוי בלוח המשחקים כאמור ,ו/או ביטול משחק מכל סיבה שהיא ,לא יהיה משום
הפרה של התחייבויות התאגיד לפי חוזה זה ,ולמשדר לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה
ו/או זכות לסעד אחר כלפי התאגיד ו/או  EBUו/או  FIFAבהקשר זה .שינוי סביר במועד
משחק ,בתוך תקופת ההסכם ,לא יגרע מזכויות המשדר וחובותיו בנוגע לשידור משחק זה.

.14

העברת הסיגנל וצרכי ההפקה של השידורים
 14.1העברת סיגנל השידור הכולל את הפיד הבסיסי למשדר ,וכל נושא טכני אחר
הכרוך בביצוע השידורים על ידי המשדר ,יתואמו בין התאגיד למשדר.

.15

צוותי שידור ועלויות טכניות
15.1

מובא לידיעת המשדר כי שידור המשחקים ייעשה באמצעות צוותי שידור (שדרים

ופרשנים) שיישכרו על ידו בלבד (לגבי חלק מהמשחקים השידור יהיה  .)off tubeלפיכך,
התאגיד יעמיד אקרדיציות ו/או עמדות שידור לטובת מי מטעם המשדר .למען הסר ספק,
המשדר יישא באופן בלעדי בעלויות הנובעות מכך :טיסות ,לינה ואש"ל של אנשי הצוות,
ואין אינן כלולות בתמורה הנקובה בסעיף  11להסכם זה.
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 15.2למען הסר ספק ,במידה והמשדר ירכוש מהתאגיד שידורי מסגרת ,המשדר יהיה
חייב להשתמש בקריינות שתבוצע על ידי צוותי השידור שיועמד על ידי התאגיד ו/או מי
מטעמו כאמור .אסור יהיה למשדר לשבץ קריינות אחרת מטעמו במסגרת השידור החי של
המשחקים ,או לשדר את המשחקים בכל דרך שהיא ללא הקריינות שתבוצע על ידי צוותי
השידור מטעם התאגיד.
 15.3הוצאות טכניות ,לרבות בגין ,גישה ללוויין ,זמן לוויין ,קווי טלפון וקווי שידור,
כלולות בתמורה הנקובה בסעיף  11להסכם זה.
.16

חסויות ופרסום

המשדר מופנה לאמור בסעיף  ,8נספח  3להסכם  EBUבנושא זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור -
16.1

המשדר מתחייב שכל פרסומת או כל זיהוי מסחרי אחר של גורם כלשהו (למעט

נותני חסות רשמיים של  )FIFAלא יופיעו ,ישולבו או יהיו קשורים לאיזה משידורי הפיד
הבסיסי על ידו.
 16.2המשדר מתחייב כי בכל הנוגע לגיוס חסויות ומכירת זמן אויר לפרסום לשידורי
התחרות (החל מהפסקת הפרסומת שלפני תחילת השידור ,ועד לאחר הפסקת הפרסומת
האחרונה שלאחר סיום השידור) ,לרבות שידור קדימונים לשידורי התחרות ,ולרבות
שידורי התחרות בפס רחב באינטרנט ,יתן זכות ראשונה לגיוס חסויות ולרכישת זמן אויר
כאמור ,לנותני חסות רשמיים של  .FIFAהמשדר מתחייב לפעול בהתאם להנחיות FIFA
ו/או ה EBU -בנושא כפי שיהיו מעת לעת .רשימת נותני החסות הרשמיים תועבר למשדר
על ידי התאגיד.
המשדר מתחייב כי לפני כל פנייה לצד שלישי כלשהו בהצעה לגיוס חסות ו/או
16.3
מכירת זמן אויר לפרסום בשידורי התחרות ,ינהל מו"מ בלעדי עם נותני החסות הרשמיים
במשך תקופה כפי שנקבעה על ידי ( FIFAלהלן" :תקופת המו"מ הבלעדי") .ככל שנותרו
חסויות ו/או זמן אויר לפרסום שלא נמכרו לנותני חסות רשמיים לאחר תקופת המו"מ
הבלעדי ,יוכל להציע חסויות ו/או זמן אויר כאמור לצדדים שלישיים אחרים.
 16.4אסור למשדר להתנות הצעה לנותן חסות רשמי לרכישת חסויות  /זמן אויר
פרסומי ,ברכישת זכויות אחרות מהמשדר.
16.5

שידור חסויות ו/או פרסומות של כל צד שלישי שאינו נותן חסות רשמי של FIFA

(להלן בסעיף זה" :צד שלישי") יהיה בכפוף להנחיות  FIFAולהסכם  ,EBUובין היתר
יחולו ההוראות הבאות:
 16.5.1איסור על שימוש באיזה מאותות התחרות ) (competition marksאו כל
נגזרת או חיקוי שלהם בחסויות ו/או פרסומות;
 16.5.2איסור על שימוש באיזה חומר אודיו ,ויזואלי או אודיו-ויזואלי הקשור
לאיזה מאירועי  FIFAבחסויות ו/או בפרסומות;
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 16.5.3אסור שבחסות ו/או בפרסומת תיכלל רמיזה לכך שהמפרסם קשור בדרך
כלשהי באופן רשמי לתחרות ו/או ל;FIFA
 16.5.4אין לכלול שום פרסומת ,חסות ,סימן זיהוי ,שמות מוצרים ,מיתוג וכו'
של צד שלישי כלשהו על גבי או במהלך שידור הפיד הבסיסי.
 16.5.5ביחס לחסות גרפית של שעון המשחק והילוכים חוזרים ,בשידור הפיד
הבסיסי ,המשדר רשאי להתקשר עם נותני חסות רשמיים ,בהתאם להנחיות
 FIFAובכפוף לאישורה ,ולא עם שום צד שלישי .למעט האמור בס"ק זה לא ניתן
להעניק הזדמנויות לחסויות  /פרסום על גבי או במהלך שידור הפיד הבסיסי.
 16.5.6יש לוודא שתהיה הפסקה ברורה בין אלמנט החסות ו/או הפרסומת ,לבין
האלמנטים שמקדמים את שידורי התחרות;
 16.5.7אין להשתמש במילה "רשמי" בכל כינוי או תיאור של הצד השלישי נותן
החסות או המפרסם; בכל חסות ו/או פרסומת יש להפריד בין שם המפרסם /
נותן החסות לבין שם התחרות;
 16.5.8כל חסות ו/או פרסומת טעונה אישור מראש ובכתב מאת .FIFA
 16.5.9חסות לקדימון (ככל שתהיה כזו) – אסור שתעלה על  10%מאורך
הקדימון .מובהר בזאת כי כל קדימון לשידורי התחרות של המשדר ,כולל כל
חסות שתצורף אליו ,טעונים אישור מראש ובכתב מאת .FIFA
16.6

המשדר יידרש לשדר " 65ספוטים" באורך של לפחות  30שניות כל אחד ,לקידום

יוזמות של  ,FIFAכולל "תכנית הפיתוח של " ,"FIFAלא לגזענות" "fair Play" ,וכד'.
המשדר מופנה לאמור בסעיף  ,6.2נספח  3להסכם  EBUבנושא זה.
.17

שימוש באותות המשחקים
17.1

בכפוף להנחיות  ,FIFAהמשדר יהיה רשאי לעשות שימוש באותות המשחקים

במסגרת – שידור הפיד הבסיסי; ובמסגרת קדימונים המודיעים על השידורים הבאים של
המשחקים.
17.2

על המשדר להשתמש בשם המלא של התחרות ובאותות התחרות אך ורק באופן

שיקבע על ידי  ,FIFAולא ישתמש בכל שם ,אותות או סימני ייצוג אחרים בקשר לFIFA
ו/או התחרות.
 17.3ככל שבידי המשדר זכות קניין רוחני כלשהי ו/או זכות כלשהי ביחס לסימני
מסחר ,סמלים או מדגמים כלשהם (בין אם רשומים או לא רשומים) המתייחסים לאירועי
עבר של  ,FIFAהרי שכל זכות כאמור תהא מסורה ל FIFAבאופן בלתי חוזר וללא
תמורה.
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17.4

כל שימוש של המשדר באותות המשחקים ,ייעשה כפוף להנחיות  FIFAבעניין זה,

ולאישור מראש ובכתב מאת .FIFA
 17.5אין לעשות שימוש בשום סימן (סמל ,אות וכו') של צד שלישי כלשהו במסגרת
שידור המשחקים וקדימונים למשחקים (למעט לוגו המשדר כמפורט בהסכם זה; אותות
המשחקים של  ;FIFAואותות של נותני חסות רשמיים הכלולים בפיד הבסיסי).
 17.6אסור לעשות כל שינוי באותות המשחקים ,ובכלל זה אסור לשנות את צבעים,
למחוק את סימני זכויות היוצרים הכלולים בהם ,ליצור אנימציה של האותות וכו'.
17.7

אסור למשדר ליצור אותות משלו ביחס לתחרות.

 17.8אין להשתמש באותות המשחקים כלינק או קיצור דרך באתר האינטרנט של
המשדר (וזאת מבלי לגרוע מהאיסור לעשות שימוש כלשהו בזכויות באינטרנט).
17.9
עצמו.
.18

אין להשתמש באיזה מאותות המשחקים לשם קידום ,פרסום ,וכד' של המשדר

קניין רוחני וזכויות יוצרים
18.1

 FIFAהינה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני המצויות בפיד הבסיסי ובכל

פיד או תוכן אחר מהתחרות ,כולל בהקלטות שלהם.
 18.2כל זכות קניין רוחני הקיימת בכל כיסוי של המשחקים ,המשודר על ידי המשדר,
כולל כל כיסוי של המשחקים או חלק מהם הכלול בתכניות אחרות של המשדר (ככל
שהדבר מותר על פי חוזה זה) ,תהיה מסורה ל FIFAבאופן בלתי מותנה ובלתי חוזר ,ללא
תמורה וכשהיא נקייה מכל זכויות צד שלישי כלשהן .על המשדר לשלב בכל שידור הכולל
כיסוי של המשחקים ,הודעה בדבר זכויות היוצרים של  FIFAבנוסח "©2022 FIFA. All
" rights reservedאו בכל נוסח אחר כפי שיקבע על ידי .FIFA
18.3
.19

המשדר מופנה להוראות סעיף  6על סעיפיו הקטנים ,להסכם .EBU

דיווח
19.1

המשדר יעביר דיווחים בנוגע לשידוריו בהתאם להנחיות  FIFAו/או EBU

ובמועדים ככל שיתבקש על ידן.
19.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  19.1לעיל ,ככל שידרש לכך ,על המשדר

להעביר דיווחים בדבר לוח השידורים המתוכנן על ידו; לאחר תום התחרות ,פרטים בדבר
שידורים שבוצעו לרבות מפרסמים ונותני חסות ,וכן פרטים לגבי נתוני צפיה בשידורי
התחרות של המשדר;  DVDשל כל חומר ששודר (לבקשת  FIFAיהיה צורך לספק את
החומרים באיכות שידור – קלטות בטא וכד') ,כולל דוגמאות לקדימונים ,ועוד.
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.20

הפסקת ההתקשרות

20.1

התאגיד רשאי לבטל חוזה זה באופן מיידי בקרות אחד מן האירועים הבאים:
 20.1.1הפרה יסודית של החוזה ע"י המשדר ,אשר לא תוקנה על ידו תוך  7ימים מהיום
בו ניתנה הודעה כתובה ע"י התאגיד בדבר ההפרה" .הפרה יסודית" לעניין זה,
לרבות (אך לא רק) הפרה של אחד או יותר מסעיפים ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
 23 ,22 ,21 ,20.3 ,19 ,18 ,17.2 ,13 ,12להסכם זה.

 20.1.2הפרה לא יסודית של חוזה זה ,ע"י המשדר ,אשר לא תוקנה על ידו תוך  14ימים
מיום בו ניתנה הודעה כתובה ע"י התאגיד בדבר ההפרה.
 20.1.3הפסקת פעילות המשדר או שלילת רשיון/היתר  /אישור לשידור ,או נקיטת הליכי
פירוק או כינוס נכסים או הקפאת הליכים בקשר אליו אשר לא יבוטלו תוך 30
ימים או מתן צו קבלת נכסים או צו פירוק או מינוי כונס נכסים על כל נכסיו או
על חלק מהם אשר לא יבוטל תוך  60יום.
 20.1.4המשדר הפסיק להיות בעל זיכיון (או זכות אחרת על-פי הדין הישראלי) לשדר
בישראל בערוץ טלוויזיה פתוח או שאינו שהתברר כי אינו מתכוון ו/או אינו יכול
לשדר על-פי חוזה זה בערוץ טלוויזיה פתוח ,או התברר כי הוא אינו רשאי על פי
דין לשדר שידורי ספורט או כי קיימת מגבלה אחרת על פי כל דין לביצוע
השידורים על ידו.
20.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצוין בזה במפורש כי בכל מקרה בו לא יקיים המשדר את
חובתו לשידור ישיר של איזה מהמשחקים הכלולים בחבילת המשחקים בערוץ פתוח ,יהא
התאגיד רשאית להפקיע ,לאלתר ,את זכות השימוש מידיו של המשדר ולממשה בעצמו
ו/או באמצעות צד שלישי ,וזאת מבלי שתהיה למשדר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כנגד התאגיד ומבלי לגרוע מחובתו של המשדר לתשלום מלוא התמורה עפ"י חוזה זה.

20.3

מובהר בזאת כי  FIFAתהא רשאית לבטל ו/או להשעות לפי שיקול דעתה את מתן
זכויות השימוש למשדר בהתאם להסכם זה ,בכל מקרה בו לפי דעתה הפר המשדר איזה
מהוראות הסכם זה ,הסכם  ,EBUו/או הוראות אחרות של  FIFAבקשר לתחרות ככל
שיהיו מעת לעת; ו/או במידה ויתברר כי המשדר נמצא במצב של חדלות פירעון או שינוי
בבעלותו .המשדר מתחייב לפעול לפי כל הוראה של  ,FIFAה EBU -ו/או התאגיד
בעניין זה.

20.4

במקרה של סיום ההסכם שבין  FIFAל ,EBU -שמכוחו נובעות זכויותיו של התאגיד
להעניק למשדר את זכויות השימוש ,כל זכויותיו של המשדר יבואו לידי סיום באופן
מיידי.

20.5

מוסכם במפורש ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ,טענה או סעד העומדים
לתאגיד כלפי המשדר בהתאם לדין ו/או הוראות החוזה.
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20.6

מבלי לגרוע מהאמור ,המשדר מופנה להוראות סעיף  7להסכם  EBUבנושא זה.

.21

אחריות וביטוח

21.1

המשדר יהיה האחראי על פי דין לכל נזק ,הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חסרון כיס ,אובדן רווח
וכל נזק כיוצא באלה (להלן ביחד" :נזקים") שיגרמו או העלולים להיגרם לתאגיד או למי
מטעמו וכן ל FIFA ,EBU -או מי מטעמן עקב מעשה או מחדל של המשדר או של מי
מעובדיו ,יועציו ,שלוחיו ,קבלני משנה שלו או כל גורם אחר מטעמו או הקשור בו (להלן:
"מי מטעמו של המשדר") עקב או בקשר לפעילות המשדר ו/או מי מטעמו לפי חוזה זה,
וכן לנזקים שיגרמו או העלולים להיגרם למי מטעמו של המשדר או של כל מי שפועל
בקשר עם או עקב מעשה או מחדל של המשדר או של מי מטעמו עקב או בקשר לפעילות
המשדר לפי חוזה זה.

21.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המשדר יהיה חייב לשלם לתאגיד פיצויים על נזקים
שיגרמו לתאגיד כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום האמור בחוזה זה ואין באמור בסעיף זה
כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לקבל כנגד המשדר כל סעד או תרופה עפ"י הדין או החוזה.
 21.3המשדר ישפה ו/או יפצה את התאגיד ו/או מי מטעמו בגין כל נזק וכנגד כל דרישה
ו/או תביעה ,היה ותוגש כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו בקשר לכל עניין שהמשדר אחראי לו
כאמור בחוזה זה או על פי כל דין ,וכן בגין כל סכום אשר יפסק לחובתו בגין נזקים אשר
המשדר אחראי להם כאמור לעיל .למען הסר ספק יובהר ,כי המשדר ישפה את התאגיד
לפי חלקו גם באם ייקבע כי התאגיד אחראי ביחד עם אחר או באופן בלעדי לביצועה של
עוולה כלשהי לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או לפי חוק אחר שיהיה בישראל מזמן
לזמן  -לרבות ברשלנות  -כלפי גורם כלשהו ,בקשר לכל עניין שהאחריות לו הוטלה בחוזה
זה על המשדר כאמור בסעיפים דלעיל או על פי הקבוע בדין .הסכום כאמור ישולם
לתאגיד מייד עם דרישתו הראשונה בתוספת ריבית מקסימלית הנהוגה באותה עת,
ובתוספת כל הוצאה שהתאגיד נשא בה בקשר לכל תביעה אזרחית ו/או פלילית ובשל
הצורך להתגונן מפני תביעה זו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהא התאגיד רשאי
לממש את הערבות ו/או כל בטחונות אחרים שמסר המשדר בידי התאגיד ע"פ חוזה זה.
התאגיד מתחייב להודיע למשדר אודות כל תביעה ו/או דרישה אשר תגיע לידיו בנוגע
למכלול ולאפשר לו להתגונן מפניה ולשתף עימו פעולה בהתגוננות כאמור.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תשומת לב המשדר מופנית לסעיף  1.4לתנאים הכללים
בהסכם  ,EBUהמטיל חובת שיפוי גם כלפי  FIFA ,EBUוFIFA Marketing & TV -
 .AGמובהר כי על אף האמור בסעיף  )a( 1.4להסכם  ,EBUבכל הנוגע לשיפוי לתאגיד
עצמו ,יגברו הוראות סעיף  21זה.
 21.4מבלי לגרוע מכלליות האמור ,היה וכתוצאה מפעולה כלשהי של המשדר ו/או מי
מטעמו ,יוצא כנגד התאגיד צו בית משפט ,יהא המשדר אחראי לפצות את התאגיד ו/או
כל נפגע אחר מכוחו של הצו בגין כל נזק עקיף ו/או ישיר ,וזאת מבלי לגרוע מחובתו
לעשות את כל הדרוש כדי להסיר את הצו .לתאגיד שמורה הזכות להגיע להסדר עם הנפגע
ללא דיון משפטי ,ובמקרה זה חייב המשדר לשפות את התאגיד בגין הסכום שהושג
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בפשרה .במידת האפשר בנסיבות העניין ,ישתף התאגיד את המשדר בכל מו"מ לקראת
הסדר כאמור.
 21.5מבלי לגרוע מאחריות המשדר על פי חוזה זה או על פי כל דין ,מתחייב המשדר
לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם ,בעצמו ועל חשבונו בחברת ביטוח בעלת איתנות
פיננסית ומוניטין ,פוליסות ביטוח בקשר לכיסוי פעולותיו בין היתר בגין פעולות כל מי
מטעמו של המשדר תחת חוזה זה ,לכיסוי חבותו על פי דין לנזקי גוף (כולל מוות) ו/או
רכוש הע לולים להיגרם למשדר ,למי מטעמו של המשדר או לצדדים שלישיים כתוצאה
מפעולותיהם תחת חוזה זה ("פוליסת הביטוח").
21.6

המשדר מתחייב להמציא לידי התאגיד ,על פי דרישת התאגיד ,אישור על קיום ביטוחים,
הכולל סעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח ,ללא זכות חזרה של חברת הביטוח אל אחד המבוטחים.

21.7

פוליסת הביטוח תהיה על שם המשדר ותכלול הרחבת שיפוי לטובת התאגיד בגין מעשי
ו/או מחדלי המשדר והפועלים מטעמו ,ותכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח ,ללא זכות חזרה של חברת הביטוח אל
אחד המבוטחים.

21.8

פוליסת הביטוח תכלול תנאי מפורש לפיו קודם ביטוח זה לכל ביטוח הנערך על ידי
התאגיד ,וכי המבטח מוותר על כל דרישה או תביעה לשיתוף ביטוחי .כמו כן תכלול
הפוליסה תנאי לפיו מתחייב המבטח כי הביטוח לא יצומצם ,ולא יבוטל ,אלא אם תימסר
הודעה כתובה על כך בדואר רשום לתאגיד ,לפחות ( 30שלושים) ימים מראש.

21.9

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל כדי להטיל אחריות כלשהי על
התאגיד או על מי מטעמו או כדי לפטור את המשדר מכל אחריות על פי חוזה זה או על פי
כל דין.

 21.10מובהר בזאת ,כי התאגיד ,לא ישא כלפי המשדר בכל אחריות ,בכל הנוגע לתחרות ,לרבות
ללוח המשחקים ו/או קיומם במועד שנקבע ,וכן בכל הנוגע לסיגנל השידור ,לאיכות
השידור המגיע ממרכז השידורים ו/או הלוויין (לרבות כל תקלה ו/או הפסקת שידור)
ולמשדר לא תהיה כל טענה כלפי התאגיד במקרה כזה .מבלי לגרוע מהאמור ,המשדר
מופנה לסעיף  3.6להסכם  EBUבנושא ,הכולל הוראות דומות גם ביחס ל FIFAו/או
 EBUו/או מי מטעמן.
.22

פיצויים מוסכמים
 22.1מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו יהא זכאי התאגיד מהמשדר
על פי דין או על פי האמור בחוזה זה ,במידה והמשדר יפר הפרה יסודית את חיוביו על פי
חוזה זה או חלק מהם ,וההפרה לא תוקנה תוך התקופה הקבועה בסעיף  20.1.1לחוזה,
ישלם המשדר לתאגיד פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בשיעור של  20%מסכום
התמורה שעל הזוכה להעביר לתאגיד.
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 22.2הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המפורט לעיל נקבע על ידם בהתחשב
במהותו ובהיקפו של החוזה והוא סביר בנסיבות העניין.
 22.3אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של התאגיד לתבוע מהמשדר ,בנוסף לסכום
הפיצוי המוסכם מראש ,גם פיצויים נוספים המגיעים לו עפ"י הוראות חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א  ,1970 -ו/או על פי כל דין בגין הפרות המשדר את
הוראות החוזה ,לרבות פיצוי הוצאות בגין התקשרות חדשה.

.23

ערבות לביצוע

23.1

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של המשדר עפ"י חוזה זה ,וכתנאי מוקדם לכניסתו
לתוקף של החוזה ,ימציא המשדר לתאגיד ,במעמד חתימת חוזה זה ,ערבות אוטונומית
בלתי הדירה ובלתי מותנית לפקודת התאגיד ,מבנק בישראל .הערבות תהא צמודה למדד
המחירים לצרכן .גובה הערבות יהיה בשיעור של ____________  5%( ₪מסה"כ
התמורה המגיעה לתאגיד לפי הסכם זה ,לא כולל מע"מ).

23.2

הערבות תהא בתוקף עד ליום  ,31.12.2022והיא ניתנת לחילוט בכפוף להודעה מראש
ובכתב למשדר שבעה ימים מראש .בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידי המשדר ,וזאת
כפיצוי מוסכם ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לתאגיד לפי הדין או
הוראות החוזה .התאגיד יהא רשאי להיפרע מערבות הביצוע כל פיצוי ,נזק ,הפסד ,הוצאה
או נזקים אחרים המגיעים לו מידי המשדר לפי הוראות החוזה .התאגיד יהיה רשאי
להעמיד את הערבות לפירעון בפעם אחת או בחלקים.

23.3

בתום תקופת ההסכם ובכפוף לקיום כל תנאי חוזה זה ע"י המשדר ,יחזיר התאגיד את
הערבות לידי המשדר.

.24

פתרון מחלוקות

24.1

כל סכסוך או מחלוקת אשר יתעוררו בין הצדדים באשר לחוזה זה ,תוקפו ,פרשנותו,
קיומו או הפרתו ,יידונו בפני בית המשפט המוסמך לכך בירושלים.

24.2

על חוזה זה חלים דיני מדינת ישראל.

.25

איש קשר

25.1

המשדר ימנה איש קשר אחד ,אשר ייצג אותו לכל דבר וענין לצורך חוזה זה.

25.2

התאגיד יהיה רשאית להסתמך על כל מידע ,החלטה ,מסמך וכו' שנתקבל מאותו איש
קשר כפעולה מוסמכת של המשדר ללא צורך בכל בדיקה נוספת.
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25.3

המשדר יודיע על זהותו של איש הקשר מטעמו בכתב ,לתאגיד ,בתוך  14יום ממועד
החתימה על חוזה זה.

25.4

לא הודיע המשדר על איש קשר ,יהא התאגיד רשאי להסתמך לעניין סעיף זה על איש
הקשר שהוגדר במסמך ההזמנה.

25.5

התאגיד יהיה רשאי למנות איש קשר אשר ינהל מטעמו את המגעים השוטפים אל מול
המשדר בכל הקשור ליישום הוראות חוזה זה.

.26

שלילת יחסי עובד ומעסיק
 26.1בין התאגיד למשדר ובין התאגיד לבין מי מטעמו של המשדר לא יחולו ולא יהיו
יחסים שיש בין עובד ומעסיק ,והתאגיד לא יחוב כלפי המשדר או כלפי מי מטעמו בחובות
החלים על מעבידים.
 26.2נדרש או חויב התאגיד לשאת בהוצאה או לשלם כל תשלום בעילה הנובעת
מטענה לקיומם של יחסי עובד ומעסיק בינו לבין מי מטעמו של המשדר ישפה המשדר את
התאגיד בכל התשלומים בהם ישא ,לרבות הוצאות משפט סבירות בקשר עם דרישה
כאמור וחובתו זו של המשדר תחול גם במקרה בו של פשרה ללא הודאה בחבות.

.27

העדר קיזוז

27.1

המשדר אינו רשאי לקזז מסכום שהוא חב לתאגיד לפי חוזה זה ,כל סכום המגיע לו
מהתאגיד ,ככל שמגיע.

.28

שונות

28.1

המשדר אינו מורשה או מוסמך בשום פנים ואופן להציג עצמו כשלוח ,סוכנות או נציגות
של התאגיד ,או להתחייב בשמו של התאגיד בכל דבר וענין.

28.2

חוזה זה בא במקום ומבטל כל הסכמה ,הסכם ,הסדר או הבנה קודמים בין הצדדים ,ככל
שישנם ,והצדדים מאשרים כי אין ולא יהיו להם כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הסכמים,
הסדרים ,הסכמות או הבנות כאמור ,אם וככל שקיימים כאלה.

28.3

מוסכם כי אין בחוזה זה כדי להטיל על התאגיד התחייבות שלא נטל על עצמו לפי ההסכם
המשולש ,והמשדר מוותר בזאת על כל טענה כנגד התאגיד בהקשר זה.

28.4

כתובות הצדדים הן כקבוע בראש חוזה זה ,ואולם כל צד רשאי להודיע בכתב לצד האחר
על שינוי כתובת לכתובת אחרת בישראל.
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28.5

כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו תיחשב שנמסרה :אם נמסרה ביד – בעת מסירתה;
אם נשלחה בפקס  -בצהרי יום העסקים הראשון לאחר שיגורה ובלבד שקבלתה אושרה
טלפונית; אם נשלחה בדואר רשום לכתובתו של הצד האחר – בחלוף שלושה ימי עסקים
ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
ה תאגיד

המפיק

ע " י המורשים לחת ימה  +חותמת

ע " י המורשים לחת ימה  +חותמת

טל פרייפלד  ,מ"מ מנכ"ל

שם +חתימה:

ת  .ז 025259318 .

ת .ז .

עופר לוי ,סמנכ"ל כ ספים ותפעול

שם +חתימה:

ת  .ז 032283921 .

ת.ז
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נספח א'

חבילת השידור שהמשדר לפי הסכם זה רכש את הזכויות בה:
*נא לסמן במקום המתאים (ניתן לסמן יותר מחבילה אחת).

חבילת השידורים הישירים

חבילת התקצירים

חבילת השידורים החוזרים

מגבלות על החבילות
(האמור להלן הינו תמצית בלבד ,והינו בנוסף להוראות המפורטות במכרז ,בהסכם ובחוזה )EBU

.1

חבילת השידורים הישירים
1.1

שידור ישיר של  8משחקים  -חובה לשדר את המשחק בשידור חי בטלוויזיה.

שידור בערוץ שאינו ערוץ טלוויזיה פתוח ,המשחק ישודר במקביל באתר
1.2
ובאפליקציה של כאן.
ניתן לשדר תקצירים של המשחקים ששודרו בחבילה זו בכפוף למגבלת הזמן
1.3
המפורטת בסעיף  2.2להלן ,וכן לשדר שני שידורים חוזרים במועדים המותרים כאמור
בסעיף  3.2להלן.
התקצירים למשחקים בהתאם לחבילה זו ,מהווים חלק מחבילת התקצירים
1.4
בסעיף .2
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.2

חבילת התקצירים
שידור לא בלעדי ,כאמור בסעיף  5.2להסכם ,של תקציר מכל אחד מ 64 -משחקי
2.1
המונדיאל
אורך כל תקציר יהיה באורך של לא יותר מ 90 -שניות (דקה וחצי) לתקציר של
2.2
משחק אחד ,ועד  240שניות ( 4דקות) סה"כ לתקצירי כל המשחקים באותו היום.

לדוגמא :ביום בו יתקיימו שני משחקים בלבד ,ניתן לשדר  90שניות מקסימום מכל אחד
המשחקים .אם מעוניינים לשדר תקציר של  80שניות ממשחק אחד ,עדיין לא ניתן לחרוג מ90 -
שניות מהמשחק השני; ביום בו יתקיימו ארבעה משחקים ,ניתן לשדר תקציר מהמשחק הראשון
בזמן כולל של  90שניות ,מהמשחק השני נניח  75שניות ,שלישי  45ורביעי  30שניות.
בגמר המונדיאל תקציר המשחק יהיה עד  90שניות ויאושרו  30שניות נוספות להנפת הגביע
והחגיגות שאחרי .על הזוכה בחבילה להעניק לתאגיד במהלך שידור התקציר קרדיט במשך 6
שניות לפחות ,בנוסח" :באדיבות כאן  ,"11לפחות פעם אחת במהלך התכנית בה משודר התקציר.
"משחק" ייחשב -החל מ 7 -דקות לפני שריקת הפתיחה (עליית השחקנים לדשא)
2.3
ועד לירידה של אחרון השחקנים מהדשא בסיום המשחק.
2.4

תקצירים באינטרנט יותרו לשימוש באתרים בעברית רק ב embed -מכאן דיגיטל

(אתר או יו טיוב) או מכאן  33בערבית.

.3

חבילת השידורים החוזרים
שידור חוזר לא בלעדי ,כאמור בסעיף  5.2להסכם ,של כל אחד מ 64 -משחקי
3.1
המונדיאל.
3.2

השידור אפשרי במועדים המפורטים להלן בלבד:
 3.2.1שידור חוזר של משחק ביום שלאחר השידור החי של אותו משחק בין
השעות 01:00 -בלילה ולסיים לשדרו עד ל 17:00 -אחר הצהריים.
 3.2.2בימי המנוחה בין שלב שמינית הגמר לרבע הגמר ( 7ו 8 -בדצמבר) ובין
רבע הגמר לחצי הגמר ( 11ו 12 -בדצמבר) ובין חצאי הגמר למשחק על מקומות 3-
 15( 4ו 16 -בדצמבר) ,ניתן לשדר שידורים חוזרים של כל המשחקים שהתקיימו
עד אותו שלב בכל שעה.

3.3

יש לציין בכל שידור משחק כי מדובר בשידור חוזר.
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נספח א'1

המשחקים
.1

29.11

בחבילת "שידור ישיר"

שלישי

17:00

אקוואדור

סנגל

.2

29.11

שלישי

21:00

ארצות הברית

איראן

.3

30.11

רביעי

17:00

דנמרק

אוסטרליה

.4

30.11

רביעי

21:00

ארגנטינה

פולין

.5

1.12

חמישי

17:00

קנדה

מרוקו

.6

1.12

חמישי

21:00

ספרד

יפן

.7

2.12

שישי

17:00

פורטוגל

קוריאה

.8

2.12

שישי

21:00

ברזיל

קמרון

*השעות המצוינות הינן לפי שעון קטאר
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נספח ב'
הסכם  -EBUיועבר למשדר לאחר קבלת אישור ה EBU -ו FIFA
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נספח ג'

התחייבות המשדר לעמידה בהוראות הסכם  EBUוהוראות FIFA

אני ,______________ ,הח"מ ,מצהיר ומתחייב לעמוד בהוראות הסכם  EBUוהוראות .FIFA
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנני מצהיר ומתחייב כי:
.1

קראתי את הסכם  EBUכהגדרתו בהסכם והבנתי את הוראותיו.

.2

אעמוד בכל ההתחייבויות החלות על ה LICENSEE-לפי הסכם  ,EBUהמצורף כחלק
בלתי נפרד מההסכם ,והכל בשינויים המחויבים בהתאם לזכות השימוש המוענקת לי לפי
החוזה ,וזאת בנוסף להוראות המכרז והחוזה.

.3

מוסכם במפורש כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות הסכם ,EBU
הוראות הסכם  EBUהן שתגברנה .ככל שיש בחוזה תוספת על הקבוע בהסכם ,EBU
התוספת בחוזה זה תחייב.

.4

מוסכם במפורש כי בכל מקרה של מחלוקת על פרשנות הוראות בהסכם  EBUאו
לתחולתן בעניין ספציפי ,פרשנות התאגיד היא שתקבע.

וכראיה באתי על החתום:

___________________
תאריך

__________________________
חתימה

