
 

 21/2022מס' פומבי מכרז 

 הזמנה להגשת הצעות  

 לרכישת זכות שימוש בזכויות שידורי טלוויזיה 

 2022 קטארהגביע העולמי בכדורגל, ממשחקי 
 

 מבוא; מטרת ההליך 

אשר צפויים  ל,  בכדורג  הגביע העולמי  של משחקי  זכויות לשידור בישראלבעל    תאגיד השידור הישראלי הינו

ו.  מזכויותי  בחלקלמכור זכויות שימוש    וובכוונת  ,18.12.2022  -21.11.2022ם  יכירבין התא  קטארבלהיערך  

 מסמך זה היא להסדיר את המכרז למכר זכויות השימוש הללו, הכל כאמור במסמך זה להלן.  מטרת

 הגדרות

 זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות שלצידם:במכרז  .1

 ; השידור הישראלייד תאג –" תאגידה"

 להלן;  3דרתן בסעיף הגכ – "תמוצעוזכויות ה"ה

 למכירת הזכויות המוצעות;דנן המכרז   –" המכרז"

ה  -  "חוזהה" בין  ההתקשרות  ש  לבין  דגיתאהסכם  היימי  ע"י  וכ  תאגידקבע  במכרז  רוכש  כזוכה 

 ;זה מךסמל 'אנספח כ מצורףו נוסחאשר   הזכויות המוצעות

"הג  "תחרותה" העיבאו  בכדורגל    –ולמי"  ע  העולמי  הגביע  פיפ"א,    2022  קטאר  –תחרות  של 

כדורגל    64  הכוללת  להיערך  משחקי  צפויים  התאריכים אשר  בהם    , 21.11.2022-18.12.2022  בין 

ג  32ת  שתתפומ על  המתחרות  העולםקבוצות  פיפ"א,  דו כב  ביע  של  אשר  רלרגל  הטקסים  כל  בות 

   ;תחרותה   סגרתבמך רים להיעאמור

 ;למכרז זה ג'נספח כי התחרות מצורף  חקשמלוח 

  דרש יי  כויות המוצעותוכרוכש הזע"י התאגיד כזוכה במכרז    קבעשיימי    –"  לאישור מראש  טופס"

לבחירתו    /EBU  FIFA  -שור ה בלת איקלצורך    סמך זהלמ  ד'ספח  נמצורף כ הטופס  ה  למלא את

 ; זה ור במכרזאמ כ ה של שידורי התחרותכקבלן משנ 

 מסמך זה;וראות במכרז לפי הגיש הצעה  הש  מי  -"  מציע"

הסימנים והעיצובים הרשמיים המזוהים עם משחקי    –  (Competition marks)"  תחרותה  אותות"

"לוק" רשמי  ,  ימ שר  קמערשמית,  הלוגו המורכב, טיפוגרפיה  י,  הסמל הרשמהגביע העולמי, כולל  

   .י פיפ"איד  על ו שיקבעכפי אחרים, וסמלים 

"EBU" (European Broadcasting Union) - איגוד השידור האירופי ; 

"FIFA  "(Federation Internationale de Football Association" או  התאחדות    –  " פיפ"א( 

 ;ושבה בציריך, שוויץ מ שהכדורגל הבינלאומית, 
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התק  EBU  "יע   השהוכתב  רישיוןכם  הס  תטטיו  -  "EBU  "הסכם ת  ווי כז  בעלי  עם   רותשלצורך 

כהגדרתו    חוזהיצורף כנספח ל סכם  הה.  EBUה  ה לחתום, בכפוף לאישור  ש הזוכרדעליו יי  שימוש

 ; מי שייקבע על ידי התאגיד כזוכהלבחירת   EBU -אישור הלעיל, לאחר 

אשר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה, וברציפות עד  ויזיה  וערוץ טל   -  "פתוחטלוויזיה  ערוץ  "

 ; פלוס מערך עידן עות צ מאבקליטה ן לנית ,מוש ת זכות השילסיום תקופ

ב טלוויזיה  טל    -"סיסהב  חבילת"ערוץ  זה,  ויזיה  ו ערוץ  במכרז  ההצעות  הגשת  למועד  נכון  אשר 

השימוש,   זכות  תקופת  לסיום  עד  לניתוברציפות  על  ן  הרחבקליטה  הציבור  מדי ברחב  ידי  נת  י 

לספק    םיישנוי חודום דמי מ לתש   למעט  ללא תשלום,  יזיה,ק שירותי הטלווות ספבאמצע ,  ישראל

 ;כאמור

ערוץ טלוויזיה אשר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה, וברציפות     -"ערוץ טלוויזיה בתשלום"

ישראל,   מדינת  ברחבי  הרחב  הציבור  ידי  על  לקליטה  ניתן  השימוש,  זכות  תקופת  לסיום  עד 

ספק  ל  םי המנוי החודשיימלד  וזאת בנוסףבאמצעות כל ספקי שירותי הטלוויזיה בתוספת תשלום,  

 ור;כאמ

ערוץ טלוויזיה ייעודי שיפעל לצורך שידורי התחרות בהתאם לחבילה בה    -" ערוץ טלוויזיה ייעודי"

יזכה המציע במכרז זה. הערוץ יפעל ברציפות עד לסיום תקופת זכות השימוש, וניתן יהיה לקלוט  

צעות  הגשת הה  ד עץ פעיל נכון למווהערד, בין אם  אותו לפחות באמצעות ספק שירותי טלוויזיה אח

 יוקם לצורך מכרז זה; הערוץ מכרז זה ובין אם ל
פלוס עידן  דיגיטלי  מערך   -""מערך  טלוויזיה  המאפישרב הפועל   (DTT) קרקעי  שידור  שר  אל 

 ;סטריאלית דיגיטלית נה טרקליטת ערוצים באמצעות אנט

שירות    פקסמ  יתר,ין ה , ובבתפוצה ארצית  טלוויזיה   שידורי גוף המספק    -יזיה""ספק שירותי טלוו

לרבות על גבי    ם,ערוציבהעברה מוגנת ומוצפנת של  נות ובטכנולוגיות שו  שונים  ציםורעשל שידור  

( האינטרנט  באמצעות  ב  תסופקהמ,  (OTTתשתית  ובין  קווית  תקשורת  באמצעות    רשתותין 

 ; סלולאריות

השימושפת  "תקו מיום    -  "זכות  הראשון החל  המשחק  או  המשחקים    לחבילת   םאבהת  תחילת 

 ; 31.12.2022ועד יום וכה, זבה הזלה בה יבאם לחת שירים, בהורים הידהשי

  11  -ת מעיטוב   רבק  כה ודוהאר  ,םמשחק כדורגל )כולל הטלת המטבע, נגינת ההמנוני  –"  משחק"

 ; תחרותלולים ב כאמור(, המהווה אחד מהמשחקים הכ ק משחמטר בכל 

 ראל;ת ישמדינ –"הטריטוריה" 

 עברית;  –" השפה"

וידאו באיכות שידור בינלאומית בשידור חי ורצוף של כל  נל  גיס  –  ("Basic Feed)  סייס"הפיד הב

ב / איטי תחרותמשחק  וכו   ,םי, המשלב הילוכים חוזרים  גרטימנאל תרות    רתלפי בחיל  פיים הכ ם 

האלמנטים הגרפיים    .(HBS)  ר מופק על ידי המשדר המארחפ"א, והכולל קול בערוץ נפרד, אשפי

הב  םהכלולי גודל  סיי סבפיד  בכמות,  שיקול  צ  ,יהיו  לפי  פיפ"א  ידי  על  שיוחלט  כפי  ומטרה  ורה 

יוצרהבלעדי  דעתה זכויות  בדבר  הודעות  לכלול  ויכולים  מססי  ,םי,  לאתרי    ניותהפו   חרמני 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99
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ואותות התחרפישל  האינטרנט   פיפ"א  ל  ש  ים ות, ו/או קרדיטים לשותפים מסחריפ"א, את סמלי 

דרישת  לפי  הכל  החל  פיפ"א,  לעתיפ  תטו/או  מעת  ובכפ"א  המחייבים  לחוקים    ףופ ,  ולתקנות 

 . בטריטוריה

ל" חדשותי"זכות  נבחרים    –  שימוש  קטעים  לשדר  המשחקיהזכות    תנתיהנ  ,תחרותב  ם מתוך 

  -ר מתולא יו ות למשחק שני 15עד באורך של ", 11הקטע ייכתב "באדיבות כאן  ך בכפוף לכך שלאור

בערוצי    חדשות מרכזיות  תורבמסגרת מהדו שותי  דח  יוטרת כיס מל  , וזאתום משחקיםשניות בי   30

   ;(news access) בלבד 9,12,13,14  -השידור

בציבור"  כו"ז להקרנה  לשדר  –ת  מכל  הזכות  צפייה  לשם    תחרותב  שחקמ   תכנים  ו/או  קליטה 

בבתי הממוקם  טלוויזיה  אצטדיונים  במכשיר  מסעדות,  בארים,  אח  קולנוע,  של  ומקומות  רים 

כ ב תח  , ציבורית  תהתכנסו  או  ציבורית  ממ  לורה  אחר  וכל  קום  אדם;  של  הפרטיים  לחצריו  עבר 

כל הזדמנות   נלוויםרימסחזכות לנצל  )כולל חסויות, מוצרים  בורוכו'( הקש  ת  תוכן    ור שלשידה 

 . מורכא

מקבילים" ה  –"  משחקים  המחזור  הבתימשחקי  בשלב  בשלישי  הנערכים  באליפות,  שעות  ם 

 מקבילות; 

מס ס  pre-game  ,post- game  תו י נכות  -ת"  רג"שידורי  המש)כולל  פרשנים,  ,  חק(יכום  לרבות 

ו,  עמ מט  מיידי התאגיד או    ל המופקות עסיכום מחצית    וכיוצא באלה,תוכנית מקדימה  שדרנים,  

 ים;חק לת המשביחס לכל אחד מהמשחקים בחבי

המש"חביל המ  –חקים"  ת  המשחקים  מחבילות  בסעיף  אחת  זה,    6פורטות  ניתן  גללמכרז  ביה 

 זה;  זרהצעה במסגרת מכ  שגיהל

 כשיר בו היא ניתנת להורדה ולשימוש.כל מ, בשל התאגידציה האפליק –"האפליקציה" 

 

 תאגידה השידור של כויות ז

  ות לרב,  ההכלולים בכולל כל המשחקים    תחרותשל הבישראל,    זכויות השידור  נו בעלהי  תאגידה .2

 :לא רק( הזכויות הבאות ך )א

לש 2.1 חבשידחקים  מש הידור  הזכות  דחוי  ור  או  הבאיא   כלב י  השידור  טלוויזיה    -ם  מצעי 

שידור באמצעות פס רחב    שידור לוויין( רדיו,י(, שידור כבלים,  ליארטס רקעי )טרשידור ק  בות)לר

 ; סלולרו באינטרנט

2.2 ( עצמיים  שידורים  להפיק  הUnilateral Coverageהזכות  ו/או  סיייחמת (  למשחקים  ם 

 ; תחרותבלטקסים הכלולים 

 קים; חשבחרים מהמר קטעים נהזכות לשד 2.3

 ; ישותוש חדת לשימ שי זכויק לצד שליהזכות להענ  2.4

 ;  ן של פיפ"אמרי ארכיוימוש בחוש ל תוהזכ 2.5

 . או חלקםשל כל המשחקים במלואם   הזכות לאשר הקרנה לציבור 2.6
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 הזכויות המוצעות במכרז

 :בלבד הבאות שידור הבזכויות עות לרכישת זכות שימוש גשת הצבזה ה  ןמזמיד גיתאה .3

ב ויפש  לתנאים)בכפוף    תבלעדיודור  שיות  זכוי 3.1 באחד    ,(בדלב ה  ויזי בטלו )  שך(המרטו 

יזיה  סיס, ערוץ טלווחבילת הבבערוץ טלוויזיה  ,  פתוח  הטלוויזי  ץוער  ם הבאים:מהערוצי

של   בלבד בהיקף מלא  חי  בשידור    בטריטוריה בלבד,  ,ערוץ טלוויזיה ייעודיבתשלום או  

   .למכרז זה ב' חבנספ  יםהמפורט  שידור ישירב המשחקים בחבילת משחקים ה

במכרז   השידוריבהזוכה  היחבילת  כ  דרלש  חייביהיה  ם  שירים   המשחקים  לאת 

זובחביל ישיבשידו  ה  ור,  ר  חי  שיהיה    בבעלותוש  טלוויזיהבערוץ  מלא,  בשידור  שיכול 

פ התוח,  ערוץ  בחבילת  ערוערוץ  בבסיס,  או  ץ  ייעודירועתשלום  ידו    ,ץ  על  שהוצע  כפי 

   .רז זהכמת להוראובהתאם  במכרז זה, 

ת  וש, לרבוימ הש  יותכו בז  םהחיים הכלוליים  שידוראת ה  המלל ו/או הקריינות אשר ילווה 

והפ הקריינות  דברי  כהגדרש כל  בשפה  יהיה  בטלוויזיה,  בשידור  בלבד. לע  רתהנות,  יל, 

לפי    off tubeשל שדר ופרשן מהמגרשים )או  וי קריינות ופרשנות  ישודרו בליו קים  המשח 

 . (העניין

כי ח  מובהר  כל  שידור  של  ומלא  בחבילת  י  הישירהשידוריהמשחקים  לרבםים   ות, 

והפנוייהקר יסודי  נותשרת  תנאי  הינו  לעיל,  הזוכה ב  כאמור  עם  ת  בחביל  התקשרות 

 . ידורים הישיריםהש

התאגיד    ערוץ טלוויזיה פתוח,  שאינו  וייבחר זוכה בחבילת השידורים הישירים  במקרה

  ., במקביל לשידור על ידי הזוכהובאפליקציה טנישדר את המשחקים בשידור חי באינטר

במכ 3.2 את  שירכו  רזהזוכה  החוזריםת  הזכויוש  השידורים   דרלש  רשאייהיה    ,בחבילת 

  טלוויזיהבערוץ    ,הו במכרז זגדרים שיועדמוב   או חלקם  את כל המשחקיםמלא  באורך  

   .תאם להוראות מכרז זההבזה,  רזמכעל ידו ב כפי שהוצע בבעלותוש

במכ 3.3 את    ז רהזוכה  הת  הזכויושירכוש  כל  לשדר    רשאייהיה    ,תקציריםבחבילת  את 

המשחקיםקתה לכל  חלקם  צירים  הקבועות  או  למגבלות  זמכב  בכפוף  בערוץ   ,הרז 

   .תאם להוראות מכרז זההבכפי שהוצע על ידו במכרז זה,  ולותבבעש טלוויזיה

הזוכהבנוסף 3.4 חייב(    רשאייה  יהבמכרז    ,  לא  משחקים  לחס  יב   תגרמסשידורי    לרכוש)אך 

. מובהר בזאת, כי תוכן  שבבעלותוטלוויזיה    רוץבע  , דויהמשחקים שתירכש על    שבחבילת 

מטעמו  קופוי  יקבע  גרתסמ שידורי   מי  ו/או  התאגיד  ידי  הז .  על  לבקשת  זאת,  וכה, עם 

 מסגרתשידורי    געים לשידורונהים  שונ  יםרשאי לתאם מול הזוכה פרמטר   התאגיד יהיה

רים לתוכן  ושטים הקואלמנ  וץ הפסקות פרסוםדור, שיבאורך השי  ,דו, כגוןי  עלפקו  שיו

י  השידור. הזוכה  שידורי  בחר  אם  על  ופי  מסגרתהכי  התאגידקו  יהיה    לא  הוכהז ,  ידי 

ו/או    די ג אשחקים כפי שתופק על ידי התנות המ/ פרש  ותינ רשאי לערוך שינוי כלשהו בקרי

נמו, לרבות הוספת קריינ מטע  ימ כיו"ב, אלא באישור מראש   voice over,  וספתות  וכל 

   .תאגידובכתב מאת ה
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, תיקבע במו"מ שינוהל בין  םן בהיהיה מעוניי   כה, ככל שהזומסגרתהידורי  שהתמורה בגין   

   .לחוזה  לום התמורה בהתאםבמועד תשולם התאגיד לזוכה, ותש

, תאהזוכה ביקש ז , אף אם  מסגרתשידורי    ויב למכור אתהתאגיד אינו מח  יבזאת כ   רהמוב  

 ויות אלו. לגבי התמורה בגין זכמה  הסכלים לא יגיעו  דדבו הצמקרה ב

ד, במסגרת  ת, בטלוויזיה בלבא בלעדית לשימוש בקטעים נבחרים ממשחקי התחרות לזכו 3.5

החוזרים ו ישירים ו/א השידורים הת  לי לים בחבלו חקים הכלשידורי המש  בלבד  קדימונים

ובהיקף שע   6כמפורט בסעיף   הזוכה,  ידי  יעל  ל משחק בקדימון.  ניות מכש  30  על  הללא 

ש כוללת  אינה  זו  זכות  ספק,  הסר  חומ ילמען  לשימוש  זכות  או  בתקצירי  דשותי  ש 

ם דימיוח באחת מהחבילות המוצעות לשדר קדימונים    הבנוסף, על הגוף הזוכ.  קיםמשח

של  מזיושל   לפ פיפ"ות  של    יםפעמ   65חות  א  הזוכה    שניות  30באורך  הגוף  אותן  בשעות 

לנ  יוזמוןוכימצא  כגון:.   ,”FIFA Development Programme”, “No to Racism“ ת 

“Fair Play” and “Football for Hope”ים אלו יועברו מהתאגידימונ. קד . 

 .הכגיד לזו תאאופן העברת סיגנל השידור לזוכה יתואם בין ה 3.6

 

ירת  במכ  איןיד וגאהתלזכויות    בנוסףכרז זה, הינן  מ  הניתנות לפיות  ויזכר במכרז זה,  האמו  על אף  .4

לגרוע מזכוהזכויות   ישיר    ה בחבילת המשחקים בשידורוכ הזלמען הסר ספק,  .  התאגיד  יותבכדי 

חי את המשחקים  כל לשדר  יו ר  לשד  אי רש  יהיה. התאגיד לא  בלעדי  ה בשידורבטלוויזי  בשידור 

  ר תאך יהיה רשאי לשדר את המשחקים באינטרנט בא,  טלוויזיהב  יהאלה בשידור חמשחקים  ה  תא

וזרים  ושידורים ח ים  ר יקצת  יהיה רשאי לשדר  התאגיד  .בו הזוכה אינו ערוץ פתוחבמקרה    של כאן,

   .ללא כל מגבלהל המשחקים בתחרות של כ

 

 זה  במכרז כויות שאינן כלולותז .5

בסעיהמוצעות  יות  הזכו 5.1 כמפורט  כולובלבד,    לעיל  3ף  הינן  זכו  ת ולאינן  שאת  ל  יותיו 

ככל שלא הוצעו במפורש במסמך הזמנה  אחרות,  ת  זכויו   לעיל, או כל  2המפורטות בסעיף  התאגיד  

בחוזה  זה בנספח,  התח סיקו  –זה    ובכלל  יהם, או  בסלולר,ברדיות  רור  בכל   ,  או    באינטרנט, 

סוי שאינו מותר במפורש, ובכלל  זה, ובכל אופן כי  ש במכרזרומותרת במפאינה  אחרת ש  לטפורמהפ

)גם  ת שללו כו   ינןזה א נבחרים מתוך המשחקים  הנכללים בחבילת  מתידור קטעים  וך המשחקים 

באינטרנט או  ויזיה,  בטלו  -  VOD  –ה  ר לפי דרישל שידו)כול   לינארי-ידור לאשהמשחקים דלעיל(,  

פלט אחרפובכל  שימ(תרמה  חד,  במשחוש  שידויקשותי  טלוויזיה    רם,  שידור  בערוץ  בתשלום, 

 שלא הותר במפורש כאמור.  אחרוש שימ כל בתשלום לפי צפייה, ו

 לליות האמור:מכ מבלי לגרוע 

ים  ת המשחקמשחקי חבילר  שידואת    וללותן כאינזה    ז מכרזכויות השידור המוצעות לפי   5.2

 ; לוגיה זו(חר של טכנוא ויל כינכ או  Super HD)לרבות  4K  דרטבסטנ
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  ת וילחב  ם במסגרתחקיאת שידור מש   אינן כוללות י מכרז זה  וצעות לפ שידור המזכויות ה 5.3

  או בכל פלטפורמה אחרת שאינה טלוויזיה, כולל /ו  שחקים באמצעות האינטרנט ו/או הסלולר,המ

 ת; ן אמבזמ וכהדורי הזמועברים שית בהם יקציואו אפל/אתרים ו

ור  , זכות לשידדשותילשימוש חזכות    לותלואינן כזה    זרלפי מכ  ותזכויות השידור המוצע 5.4

 ;לעיל  3רט בסעיף מפוד המלברת משחקים ו/או כל זכות אחקטעים מה

מכרז 5.5 לפי  המוצעות  השידור  לזכוי  לותכול  אינןזה    זכויות  המשחקישיות  פה  בשם  דור 

 ; יתרבהע

השידור  כז 5.6 מויות  לפי  זהכרהמוצעות  , htsFIFA Media Rigת  זכויו  כוללות   ןנאי  ז 

Official Films Rights, - Fixed Media Rights, - In-Flight and In-Ship Rights. 

יהיה   5.7 )או להעניק התאגיד  שימוש בישראל  זכות שימוש לצדדים שלישיים,    רשאי לעשות 

 ה מוקנית באופן בלעדי לזוכה במכרז זה.אינ ת שכרז נפרד או בכל דרך אחרת(, בכל זכו בין במ

י לעשות שימוש בעצמו, יד יהיה רשאג התא  עיל,ל  5.7  קלי לגרוע מכלליות האמור בס"במ 5.8

זכויות  ב  ז זה,במכר   תף שלא השת  צד שלישי , לרבות  ו/או להעניק זכויות שימוש לצדדים שלישיים

מבלי שהדבר יהווה  ,  בתחרותמשחקים  כל הביחס ל,  לעיל  5.6  עד  5.2  ם השידור המפורטות בסעיפי

זה במכרז  הזוכה  זכויות  של  על   הפרה  בס"ק  ה   אף  )דהיינו,  התא  5.7אמור  יעשלעיל,  לא  ה  גיד 

 (. בשידור ישיר חבילת המשחקיםו ב שיכללשל משחקים  4Kלשידור בטכנולוגיית   יותזכו שימוש ב

ד  ד, התאגיהתאגית של  חר ו/או מכל זכות א  עיל,ל  5.7ק  לי לגרוע מכלליות האמור בס"במ 5.9

ב להעניק,  רשאי  לנכו משי  דמועיהא  ע  ןצא  שתיקבע  ידו,ובתמורה  בלזכות    ל  להקרנה  עדית  לא 

לכל צד שלישי  חקים,  לשידור קטעים מהמש או  ו/  חדשותי לשימוש  א בלעדית  או זכות ל/ בציבור ו

ישיר  ם  לים בחבילת המשחקיבין במשחקים הכלו   וא,שה במשחקים אחרים, לרבות  ובין  בשידור 

 י שלא השתתף במכרז זה.  ד שלישלצ

 חקים מש ת הוחביל .6

 חקים כמפורט להלן: שמ לות ביחב לילע  כמפורט  ת שימושיוזכות לרכישה ומוצע

 פירוט החבילות 6.1

6.1.1 " הישיריםדורהשיחבילת  שלדושי  תחובהכוללת  חבילה    –  "ים  ישיר    8  ר 

 ;  להלן 8.1לאמור בסעיף וף  בכפ, וספח ב'טים בנהמפור  עיםהמוצהמשחקים  

6.1.2 " מריתקצי  דר לש  אפשרותהכוללת  חבילה    –  "תקציריםחבילת  משחקי  ם  כל 

 ;  להלן 8.2 עיףסבאמור ל וףפובכ , (םיק משח 64)  רותהתח

את    רשידור חוזבלשדר    רותאפשהכוללת  חבילה    –  "ורים החוזריםהשידת "חביל 6.1.3

 ;  להלן 8.3בסעיף  וף לאמורכפ וב ,(משחקים  64משחקי התחרות ) כל

ין  עוניהוא מ  התחבילת המשחקים אואת  ,  1נספח ב'על גבי  על כל מציע לציין בהצעתו   6.2

 . מוצעותה כוש, מבין החבילותלר
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  :המשחקיםלת חביבנוגע לבחירת ות יל ות כלראהו .7

כי   7.1 בזאת  פי  מובהר  שומרת יפ"א,  פ  ותי הנחעל  ל  פיפ"א  זכות  בלוח  לעצמה  שינויים  ערוך 

  תאגידלפי ההמשחקים. מציע ו/או הזוכה לא יבוא בכל טענה כתיחת  מני פים ובז המשחק

  םיקמשח ה  רת חיבשינוי ב  רכאמור כדי לאפש  נוי יהיה בשי , ולא  רובמקרה של שינוי כאמ 

 .  משחקים שהיאהזוכה, בכל חבילת  על ידי המציע ו/או

 .  קטאר' הינן לפי שעון גנספח ב םוינות בלוח המשחקימצה  תעושה 7.2

יכול להגיש המצי 7.3 )עד    צעה אחתע  להציע  הצעות מחיר במכרז(  3לכל חבילה  . אין הכרח 

 החבילות. אחת מ הצעה לכל 

 לזכות בחבילה אחת או יותר.  וכה אחד יוכלז .דבלב  ייבחר זוכה אחדכל חבילה  ל 7.4

  חקים המוצעים כמפורטשמלים בולכ  שאינם לא ניתן להגיש הצעה עבור משחקים אחרים, 7.5

 . בנספח ב'

אשר   7.6 גופים  בנשני  מהם  אחד  בתנאי  פכל  עומד  המרד  בספוהסף  רשאים    14יף  ע רטים 

לעניין  חד ולחוד י ביחשבו י, והם  דורים הישירים בלבדלחבילת השי ותפת גיש הצעה משלה

כ"מציע" זה  לא    .מכרז  כי  מובהר  ספק,  הסר  או  לפניתן  יהיה  למען  הצעה  צל  להגיש 

 לחבילת התקצירים ולחבילת השידורים החוזרים.  ותפתמש

ה רשאי  לא יהיבעצמו ו ידור  תמש בזכות השהשל  חייבכרז זה,  כהגדרתה במ  הבחביל זוכה   7.7

פיצול    , למעט לכל גורם אחר שהוא  יק לופן מלא או חלה או להעבירה באור את החבי למכ

כאמור בסעיף    שותפתשו הצעה משהגי   םישני גופ   יד ר על יבשידור ישישידור המשחקים  

   .לעיל 7.6

 

 ותלות המוצעמגבלות על החבי  .8

השידורי 8.1 הישירחבילת  המוקיהמשח  -יםם  זו  ם  חבילה  במסגרת  משחקים  צעים  הם 

רו  שישודמהתחרות  במקביל למשחקים  לעדי  בו  ידור ישירבשה  על ידי הזוכישודרו  מקבילים, אשר  

הז  אגיד.בת אם  האמור,  אף  ע וכה  על  בעל  ש הוא  התאגיד  פתוח  יזיהוו טלערוץ    ו נאירוץ    שדרי, 

 .  יקציהפלובאשל התאגיד  נטרנטהאיתר במקביל את המשחקים בא

ידו בכפוף למגבלת הל המש ש, יהיה רשאי לשדר תקצירים  ילהבחב הזוכה   על    זמןחקים ששודרו 

  8.3עיף  אמור בסרים במועדים המותרים כי שידורים חוזנש לשדר  וכן    ,להלן  8.2פורטת בסעיף  מה

וכלו לפצל ביניהם את  , הגופים ילעיל 7.6די שני גופים כאמור בסעיף גש על יהצעה תושה ככל  . הלןל

את    יהיה זכאי לשדר   לא  בשידור ישיר  קהגוף שלא ישדר את המשחזה,  רה  במקחקים.  דור המששי

חבילה  התקצירים למשחקים בהתאם לכי  ר  מובה  רים.יבחבילת התקצגם  למעט אם זכה    ,וריתקצ

 . 8.2ף ירים בסעיצקילת הת ים חלק מחב ו, מהווז

  ציהטידקרההסדרי    אתוכן  ,  מקבל מהתאגיד את הפיד הבסיסי  יםהישיר  זוכה בחבילת השידורים

לתאגיד  יודיע זאת    מסגרת דורי  ישהתאגיד יפיק את    יכ ין  מעוני  יה  שיה  כה וז.  פיפ"א  מול ים  הדרוש

 . שם כךפרד לת נורם התקשמו על הסכיחתים והצדד 8.8.2022ליום  עדבכתב 
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רך  אל באוהמונדי  ימשחק  64  -יר מכל אחד משידור לא בלעדי של תקצ-  חבילת התקצירים 8.2

יותר  של   )דקה    90  -מ לא  ועד    חצי( ו שניות  )  240לתקציר של משחק אחד,  סה"כ    דקות(   4שניות 

 .  היום תואו שחקים במי כל הריצלתק

בו  :  לדוגמא סימום מכל אחד  קמ  שניות  90  יוכל לשדר  זוכהים בלבד, הק שני משחיתקיימו  ביום 

  90  -ן לא יוכל לחרוג מידי אחד, ע  ת ממשחקשניו  80  לשדר תקציר של  ואם יבחר למשל   ,המשחקים

בו;  שניות מהמשחק השני משחקים,  ארביתקיימו    ביום  ק  מהמשח  תקצירר  דשליוכל  הזוכה  עה 

 שניות.    30עי ורבי 45שניות, שלישי    75 נניח  נישניות, מהמשחק הש  90  של בזמן כוללון הראש

המונדיאל   המשחבגמר  עד תקציר  יהיה  נוניוש   30רו  ויאוש  שניות   90  ק  להנפספ ת  ה ות  גביע  ת 

שוהחגי ה  אחרי.גות  בחבילה  על  במהלך  לת   להעניקזוכה  קרדיטשידור  אגיד    6במשך    התקציר 

 . ת בה משודר התקצירבמהלך התכניחות פעם אחת פ, ל"11ן  ות כאבאדיבבנוסח: " חות,לפשניות  

בכדי   זו  בחבילה  המתמזכו  לגרוע אין  בחבילת  הזוכה  של  לשדחשו  הישירים  תקצקים  ירים  ר 

  ודרו על ידו. משחקים שש מה

חי לענ התקצירים,יבין  ייחשבמשחק"  לת  מ  -"  שריקתדקו  7  -החל  לפני  )ע   ת  ית  י להפתיחה 

 בסיום המשחק.  מהדשא  השחקניםחרון  דה של אלדשא( ועד לירי ניםהשחק

טיוב(  )אתר או יו  למכאן דיגיט embed -רית רק בתקצירים באינטרנט יותרו לשימוש באתרים בעב ●
 . בערבית 33מכאן  או 

 

משחקי המונדיאל    64  -של כל אחד מלא בלעדי    שידור חוזר  -ים רזהחו  םורידחבילת השי 8.3

י:  בלבד   םדרימוג  ןבתחומי זמ ב   דרהיה לשניתן  בשידור    ולאחר שידורשיום  ב  שידור חוזרמשחק 

לב  ש  ביןבימי המנוחה  .  אחר הצהריים  17:00  -ל   עדלסיים לשדרו  ובלילה    01:00  -בין השעותחי,  

לרבע  שמ הגמר  )ינית  רבע  בדצ  8  -ו  7הגמר  ובין  לחצמבר(  )הגמר  הגמר  ורמבדצב  12  -ו  11י  בין  ( 

ר שידורים  וכל לשדה זו, י לי בחב, הזוכה  צמבר( בד  16  -ו  15)  3-4על מקומות    קחחצאי הגמר למש 

בכל שידור משחק במסגרת    . שייבחר  ותו שלב בכל שעהחוזרים של כל המשחקים שהתקיימו עד א

   .ידור חוזרבשלציין כי מדובר  על הזוכהו, חבילה ז

 

   המוצע מחיר  ה

ר  ידו עבו  המוצע עלבש"ח    מחיראת ה(  1פח ב'סנ  -יע  צעת המצ )מסמך הבהצעתו    על המציע לציין .9

   ן.יי א מעונ שבה הו שחקיםמ הלת חביש בהשימו זכויות 

מחיר  ם כוללת  יריקצתה  ת מחיר לחבילתעם זאת, הצע   .תולפי בחירציע רשאי להציע כל מחיר  מה .10

   .להלן 12ף  סעיבין צומכפי ש ינימוםמ

ד  לבב אחת  המציע יגיש הצעה    זה.  לכל אחת מהחבילות המוצעות במכרזהצעה    להגיש  מציע רשאי .11

חב המ  .ילהלכל  לעל  בהצעתוציע  במפורש  הצעתו.  ציין  מוגשת  חבילות  לאילו  לזכות  ,  יכול  מציע 

 כרז זה.  חת או יותר בהתאם לאמור במבחבילה א
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ף  למאות א)חמש    ₪  500,000של  ום  מממחיר המיני  לא יפחת  לחבילת התקציריםהמחיר המוצע   .12

 . (שקלים חדשים

   .תיפסל– המינימום ירממח ךנמו מחירהכוללות ם תקציריה תללחבי ה הצע .13

 

 ף נאי סת

 ן:דלקמ כ ,טברותשות המצירדה כל יעים העונים על מכרז אך ורק מצרשאים להשתתף ב .14

בעל    ,תאגיד 14.1 הישראלי-עלאחרת  זכות  )או    ןיוישראו  ו/  זיכיוןשהוא  הדין  לשדר ,  (פי 

אותו  ר שידורי ספורט במסגרת  שדין, לד כל    פיי על  והרשא ערוצי טלוויזיה,  /    וץער  בישראל

 י טלוויזיה כהגדרתו במכרז זה.תופק שיראגיד שהינו סת או ערוץ

בתנ  כחה כהו ילעמידה  זה,  סף  ה אי  רשם   תודתע  מציעצרף  ע"י  מאושרת  רישום 

אגיד הרלוונטי, או  התג  מתנהל רישום לגבי סוחר בו  משרד אשותפויות או כל  ה/ תוהחבר

נאמן  העת שק  התעולמקור  רשהדה.  ל  ממנ  איתאגיד  ולדרוש  למציע  מסמו  לפנות  ך כל 

ככל ,  ורי ספורטר שיד ו לשדל זכותו/או ע,  טלוויזיה  ציערווץ /  בער  לשדר  כותול זד ע המעי

 ה לדרישה זו. יענ ע י אי סף זה, והמצי בתנ חת העמידההדבר נדרש לצורך הוכ ועתשלד

הרתעוד פרטי  2כנספח    רף תצו  ישוםת  אהמצ   למסמך  ב  שריע  ל יוגש   ' הנספח    -התאם 

 . להלן כפי שיבואר  למסמך ההזמנה

אשר 14.2 ב   מציע  האישורים  הינו  כל  לפי  על  עסקאותהנדרשים  ציב  חוק  יים, ורגופים 

ל 1976–התשל"ז בתנאי עמה   חתהוכ.  י  ידה  זה  המצסף    3כנספח  האישורים  את    יעצרף 

 . ר להלןיבואכפי ש הלמסמך ההזמנ 'הנספח  -אם ליוגש בהתסמך פרטי המציע אשר מל

מכל טעם סביר אחר,    ל מציע, לפסו ולפי שיקול דעת  , תאגידות המככדי לגרוע מסאין באמור כאן   .15

 פלילי. ר עבילי או  ניינים, ניסיון של מי ניגוד עובכלל זה מטע

 הליך. ות השר לתוצא תתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קהכרוכות בהש כל ההוצאות  .16

 

 בהרות הופנייה ל זרמסמכי המכ קבלת

בכתובת    תאגידשל ה באתר האינטרנט    שמתפרסם  הינם כפי,  טים את תנאיורפמסמכי המכרז המ .17

g.ilwww.kan.or.   

ן,  ת אלינסו אל רכזת ועדת המכרזים הגב' איילהרה בלבד,  שאלות הבב   דתאגייע רשאי לפנות למצ .18

המיילתוכב תשובות    .12:00בשעה    19.6.2022מיום  יאוחר  לא  עד    g.ilyelete@kan.ora בת 

יפו הבהרה  עלשאלות  יחד  ה  םרסמו  באתר  ויחשבו    www.kan.org.ilת  בבכתו  ידתאגהשאלות 

  המכרז. מכיממסנפרד כחלק בלתי 

http://www.kan.org.il/
mailto:ayelete@kan.org.il
http://www.kan.org.il/
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התאג  ותיבוי המחו   גרתבמס .19 הכלפ דישל  עם  להתקשרות  שור  אי  קבלל  יועל  FIFA  -ו  EBU  -י 

ה.  הזוכה על  כך    תאים, מה  לאחר קבלת האישוררק  מציע למלא את טופס האישור מראש.  לשם 

  םימי  7תוך    לחתום  הזוכה  רשייד  יועלשנה  מ  רלשידו    EBUהסכם  את  לזוכה  העביר  יד יוכל להתאג

ום עד  ת זוכה לא יחה  . אםלפי המוקדם,  2022באוגוסט,    1  -אוחר מהקבלתו מהתאגיד ולא י  מיום

זכויות    אירהשאו ל   ציע אחרמולהעבירה ל   לתרלא   את זכייתו  לבטליהיה רשאי  התאגיד  למועד זה,  

   .בידי התאגיד להא

 ז ם במכריינושי

  לשנות את   , לתקן אועדיבלה  ולפי שיקול דעת שת ההצעות,  למועד הגעד  בכל עת,    רשאי   תאגיד ה .20

ובלבד   המכרז,  כך  םפרסשמסמכי  של בא  הודעה  על  האינטרנט  המותר  את    ציעים;  יערכו 

יקונים ו/או  כל ת  .כאמור  שינויים  וקונים א יהם, בהתבסס על תינו את הצעותתק הצעותיהם, או י

 נפרד מהמכרז. , ייחשבו כחלק בלתי  הבהרה אמור, לרבות תשובות לשאלותים כשינוי

 EBUהסכם וזה  החובהוראות דה יעמ

ש  יידרהזוכה    ,  לעיל  19  ףכמפורט בסעי  הזוכה  דייל  ידור המשנה עש  את   EBU  -בכפוף לאישור ה .21

על   ל  כלשונו  EBUהסכם  לחתום  חתום  ולהחזירו  ליותאגיד  התאגיד  1.8.2022ם  עד  אם  למעט   ,

 . אש ובכתבאישר אחרת מר 

, בשינויים  EBUם  הסכ  לפי LICENSEE -ייבויות החלות על התח הזוכים במכרז יתחייבו בכל הה .22

להוראות  בנוס  וזאת  ,המחויבים והמסף  זה  בין    EBU  בהסכם  שקיימתן  היכ  .חוזהמך  ברירה 

 ההזמנה.   ו במסמךא חוזה לפי האמור ב  ות המחייבתהאפשר קבעות, תישרוי אפ

בכמובהר    שלל  כי  החוסת  מקרה  הוראות  בין  לביירה  זה  נשוא מכרז  ,  EBUהוראות הסכם  ן  זה 

שתה   החוזההוראות   ספק,    .גברנהן  הסר  בהוראותמקרה    בכללמען  יהיה  כדי   EBUסכם  ה  לא 

 . רז זהבמכ שלא פורטו במפורש כויותלזוכה זף הוסיל

שתהיה    ככל  EBUאו  /פ"א ואו הנחיה של פי/והוראה    ה יידרש לעמוד בכלככי הזוזאת  מובהר ב 

אף אם טיוטת    אוEBU הסכם  הוראות החוזה או  שנות את  , אף אם יהיה בהן כדי למעת לעת  כזו

 . EBU / ידי פיפ"א נה עלה תשומעצ EBUהסכם 

 

 עה ההצמסמכי 

 . אם להן.הצעתו בהת   ולהגיש את המפורטות במכרזאות  ש למלא אחר כל ההורכל משתתף נדר .23

ת המציע  יחד עם התחייבויו,  והחוזה  כי המכרזסמ. מאת כל מסמכי המכרזא  לקרוהמציעים  על   .24

הזוכים  את    ויחייב ש  ם, הדילעהב  ופי שיקול דעתל  אגיד ת ורה הי  עליהם  ם יבהצעתו, ובכפוף לשינוי

 .מכרזב

לע המציעים  אחרעל  תיקוניעד  קוב  ו/או  שכונים  ככל  לשאים  תשובות  ו/או  הבהרה,  ל היו,  ות 

רז  . הנוסח האחרון של מסמכי המכההצעותגשת  אחרון להעד למועד ה  תאגידתפרסמו באתר השי
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כ הבהרה,  לשאלות  תשובות  שיו לרבות  באתרפי  ה  תאגידה   פיע  למועד  ההגשנכון  הוא  צעות,  ת 

 ייב. המח

ז .25 וכן    המסמך  נספחיו  כל  והעדכוניעל  שיתו/ ם  השינויים  להאו  יתווספו,םוספו  אם  לרבות    , 

שיפורסמו באתר, מ   התשובות לשאלות ההבהרה  וחתומים  לכשהם  ידי המציעאים  בחתימה    על 

מורשה  ובחותמת ש עמודחתימ ל  בכל  לתנאים המפורטים ה  זהב  , בהתאם  עם  ,  מסמך  יחד  אשר 

מטעםחימ ההצעת   בהליי  המציע   ר  המציע  הצעת  את  )ל הוו  המ"הלן:  ך  מכי  מס"או    ציע" הצעת 

 מסמכים דלהלן: המנה את כחלק בלתי נפרד מ לולמציע תכ הצעת ה(. ההצעה"

; לגבי  המסמך  בסוףועד לכך  ובמקום המי  עמודבכל    ע"י המציעכשהוא חתום    הז  מסמך 25.1

 .  להלן בוארכמ ההוראות נספחי מסמך זה יחולו 

א'נסכצורף  מוסחו  שנ   החוזה  25.2 זה    פח  עללמסמך  המ-חתום  עמ   ציעידי  ובכל  במקום  וד 

 ; ספחיועל כל נך,  מיועד לכך בסוף המסמה

 ;  כשהוא חתום על ידי המציע ך זהמלמס נספח ב'המשחקים  חבילות  פירוטמסמך  25.3

 ;כשהוא חתום על ידי המציע למסמך זה 1נספח בעת המציע הצסמך מ 25.4

 חתום בפרטי המציע באנגלית;מלא ו כשהוא  -למסך זה   ד'ח נספטופס לאישור מראש  25.5

פרטי   25.6 בידי  או השותפכויות  ובעלי המניות או הז,  המציענספח  ים בתאגיד המציע, חתום 

   פו:טי המציע יצורפרמך סמל זה.  למסמך 'הח נספכב "לנוסח המצ  בהתאם, המציע

   ;1פח  כנסף  צורי  - ציעימה במעל זכויות החת  חעו"ד או רו" אישור מעודכן של 25.6.1

   פרטי המציע; למסמך 2כנספח  ר תצורף  אש דיע כתאגי מצ תעודת רישום ה 25.6.2

לפי   25.6.3 הנדרשים  עסקהאישורים  גוחוק  ציבואות  התשל"זפים  אש1976  –ריים,  ר  , 

 המציע.  למסמך פרטי  3נספח כיצורפו 

ב 25.6.4 עו"ד  בפני  חתום  ציבוריים,  תצהיר  גופים  עיסקאות  בחוק  המציע  עמידת  דבר 

פרטי    4כנספח    יצורף  ,1976  –תשל"ז  ה )נוס המלמסמך  התציע  מצורף ח  הנדרש  צהיר 

 '(. ה לנספח 

  ם החוזה, אם וכאשר יזכה בות לקיוהער  ידתוגש בעתחתימה של המציע על הנוסח שבו   25.7

 מסמך זה. ל 'ונספח כסח המצורף לפי הנו  להלן, 61 ףי עס ב רומא כ רז,המציע במכ

 למסמך זה. נספח ז' המצורףתצורף בנוסח  –ניינים מנע מניגוד ע התחייבות להי 25.8

 למסמך זה. ח ח'נספסח המצורף ף בנותצור –ת סודיו  תחייבות לשמירה עלה 25.9

דעת תאגידה .26 שיקול  פי  על  לעצמ   ו,  שומר  לדרוש  הזכ  את  והבלעדי,  אישורים  מ ות  ו  ו/א המציע 

 צאתם. בהמיש עניין  ושלדעת  נוספים םמסמכי

 . וים בנוגע למסמכים אלם נוספעים הבהרות ו/או מסמכילדרוש מהמצי תאגיד יהא רשאיה .27
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יוגשו   .28 ההצעה  אחד  במסמכי  וכן    און  דיסק  גבי -על  סרוק  נוסף  עותק,  מקור  –  מודפס  מלאעותק 

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על    .להלן  65עותק מושחר כמפורט בסעיף  

   ת. מור בתוכן ההצעה המודפסגבי המדיה הדיגיטלית. במקרה של סתירה יגבר הא

המציב .29 מצהיר  ההצעה  מכי  עהגשת  הוא  כי  תומאשר  את  המכרר  ביח  החוזהו  זנאי  ד:  )להלן 

היה  א יספחיהם, וכי הונחלקיהם ו  יהם,לכל התנאים, על כל מרכיב"(, וכי הוא מסכים  התנאים"

 וטי כנגדם. שיפוטי ומעין שיפהליך כל  מלטעון כל טענה ב ומושתק   עמנו

 

 הגשת ההצעה  אופן 

 .ו בלבד עה בשממציע יגיש הצ .30

ורים הישירים  לחבילת השיד   שותפתוכלו להגיש הצעה ממציעים י   לעיל,  30  בסעיף ף האמור  אעל   .31

 הסף בעצמו. בתנאי חייב לעמוד מציע אחד מיחידי ה, כל ה משותפתסר ספק, בהצע מען הל בלבד.

שעה  ב   6.202262.  יוםלא יאוחר מ  ,תיבמסירה ידנסגורה  במעטפה  ז  ו למכרהצעת   את  יגיש  ציעמה .32

  הצעה   ;3  קומה  ,ירושלים,  32שרים  כנפי נ'  חר,  תאגידהמשרדי  ביבת המכרזים  תב   יםיצהרב  0014:

  לפני מועד זה אף אם נשלחה  מכל סיבה שהיא,    מועד האמורה  או לאחראמור  באופן ה  שלא שתוגש  

   .דתאגיהבלעדי של  ופי שיקול דעתיפסל ל להעלולה   -

   ".21/2022מס'  כרזמעט "מלא תכלול כל סימני זיהוי  המעטפה ל 

רנט  ינטשתפורסם באתר האודעה  ה , בותדעול  פי שיקאמור על  ה  המועדאת  לדחות    רשאי  תאגיד ה .33

 .ע לעקוב אחר פרסומים כאמור, באחריות המצי של התאגיד

אינו   .34 תוספת  מציע  או  שינוי  לערוך  ההצעהבמסמרשאי  מסמכי  או  ונספחיו  זה  לצ,  ך  ן  ייאו 

בתשהס ותנאים  )וב תייגויות  זה  בותיו  ה  -סעיף  במפורש.  אחרת  נאמר  אם  אלא  תאגיד  שינויים(, 

אלל  רשאי משינויים  כאילוהתעלם  נכתבל  ה,  לפ  ו,א  ההצא  סולאו  דעת עת  לשיקול  בהתאם    וה, 

 לעדי. הב

 גילוי נאות צעה המוגשת ואופי הה

.  בימש במונחים באופן עקוישת ,  ך זהממסהמציע ישתמש בהצעתו במושגים ובביטויים הקבועים ב  .35

, עלולה להיפסל,  המסמך זל את כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לפי תנאי  שלא תכלוהצעה  

 .תאגיד הל ש  ודעתל לפי שיקו

יכמצה .36 מדל יע  מלאים  פרטים  בהצעה  ובהיריםול  הנוגע  ויקים  בכל  יכלול  ,  ולא  המבוקש,  למידע 

  שר תכלול הצעה א  ת.תשובה העלולים להטעואו    דעה, מימט במישרין או בעקיפין, או בדרך של הש

ל  ש  ו דעתל  לפי שיקו, עלולה להיפסל,  המסמך זדבר העומד בסתירה או שאינו מתיישב עם הוראות  

 . תאגידה

רתאה .37 דעתאישגיד  שיקול  לפי  לדרו,  לגל,  מהמציע  מלאוש  פרטים  זהותו,  ות  בדבר  ומדויקים  ים 

המימ מקורות  שלו,  ההון  מבנה  אית וןעסקיו,  פינו,  את  מידע  כל  וכן  עניי  ושלדעת  חר ננסית  ן  יש 

 לגלותו. 
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ל כל  ע  בהסכם,ו   מסמך זהבהסכמתו לכל האמור  חתימתו של המציע על הצעתו תשמש כאישור על   .38

 . מסמך זהנאי טענה כנגד ת   וע מלהעלות כלמתו של המציע כי יהיה מנ כ, והסהםנאית

 המציעים  דיון עם 

יקונים או  ת  ,ש הבהרות לבקהצעתו,  על    , לדון עם מציעודעת   שיקול  על פי,  עת  בכל   תאגיד רשאיה .39

בהתקשרות  אור העובדה שמדובר  ל  בין בכתב, בין בעל פה ועתושיפורים מכל מין וסוג שהוא בהצ

ואפ  מיוחדות,  תכונות  נפוצים  בעלת  בלתי  שידורליונים  זכויות  לבוא    .רכישת  רשאי  יהא  התאגיד 

 .  ציעיםהמוויון בין ישמר עקרון הששי בלבד יעים, והמצעם חלק מבמגעים רק  

  ר, להבהי  כדי  כה חליפי, עם זו  כה אוזוהלבוא בדברים עם    תאגידה  , רשאיהזוכהגם לאחר קביעת   .40

או  קים  משח  סיףלהואו    לגרוע,  להחליף,  ותלשנבהר כי לא ניתן יהיה  מו.  הצעתות  ר אלתקן או לשפ

     .וכהזכה הז ן/ בה חבילות

רשאי   .41 אינו  מהצעתו  מציע  או  המקורית  מהצעתו  בו  להמעודכנת  לחזור  פחות  או  לכדאיות  הפכן 

פי  -או על  סמך זהות מ בהצעה, לרבות שיפור תנאיה, ייעשה בהתאם להורא  חרשינוי א. כל  תאגידל

 . אגידתהנחיות ה 

עם  כ .42 התדיינות  להמציעים  ל  בהתאם  המכרזים  7תקנה  תעשה  חובת  .  1993  –  תשנ"גה  ,לתקנות 

חייב  לא י   תאגידל הוסמכים ש המ  ו ידי נציגי-כתב עלהר כי מידע שלא נמסר בב פק יוס  הסרלמען  

 צורה שהיא.בכל  תאגידאת ה

שו  ים, שבו יתבקציע הודעה למסר  שעליו תימ  מועדן את נציגי המציעים לדיון בלזמ  רשאי  דתאגיה .43

ו  י יד עלפקל תעם המציע כל בע שתתפו מטי   בקשר להצעת המציע. בדיון  גידתאהלהשיב על שאלות  

 .  תאגידורה הי

שימסוי  ד תאגיה .44 בתשובות  משתתף  ראה  יתקר  אם  מטעם  בדיון,  התחייבות  ו יים,  יהיה  המציע, 

שיהפבא   ןלעבד   ירשא חלקן,ופן  או  כולן  יזכה.   ,זהחוה  מתנאי  לחלק  כו,  ה  אם  כי  יד  תאגמובהר 

 ר. מציעים או מי מהם לדיון כאמושלא לזמן את ה רשאי

לפג .45 לעיל,בלי  רשאגת ה   וע באמור  למציעים    יא יד  לפי  את הצעותי   לתקןי מהם  או למלהתיר  הם, 

 . עקרון השוויון בין המציעים שמירה על ך יותרו, ותוונים שקבע בדבר היקף התיקיקווים מנחים ש

  מידעבפרטים ובלהתיר תיקון של פגמים    ( )אך לא חייב  אגידתה  לליות האמור רשאיי לגרוע מכבל .46

 . ןלנכו אגידתראה הישאחר תיקון כל פגם  צעות, וכן בה

בהצעה,  ם  יקונים כלשהלהתיר ת   תאגיד כדי לחייב את ה  לעיל   פק מובהר, כי אין באמורס   סרתלה .47

מתירה  ת הכדי לחייב אימוץ מדיניו  וג מסוים, אין בן פגמים מסו והמתירה תיקיניות  וכי אימוץ מד

 . אחרן פגמים מסוג תיקו

ל .48 מהאמוגמבלי  רשאי  י  תאגידה  עיל,ל  39-47בסעיפים  ר  רוע  שיקולהא  פי  הליך    ו דעת  על  לקיים 

נוסף   המציעיםשבין  (  Best & Final)תחרותי  אש  ני  יותר(  הטובות    הגישו ר  )או  ההצעות  את 

בו לביותר, ב בין  ה   ידתאגדעת המקרה  ו/או אההצעות הגבוהות בהפרש  הינו קטן,  עת  לד  םיותר 

הצעגיד  תאה לקבל  מחירניתן  התא  ות  בעבור  יותר  שלהלןגידטובות  במקדם  בהתחשב  מאלו    , 
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הבלעדי של התאגיד הליך האמור    ל דעתוי שיקוו בכל מקרה שלפ ו/א  עיםאותם מצי   ידי  על  שהוגשו

 . ןי מתאים בנסיבות העני

בתנאים    ,גיש הצעה סופית ביחס למחיר הצעתםלה)או יותר(  שני המציעים    שובמקרה כזה יתבק

או שהגיש הצעה  ה נוספת,  גיש מציע הצערית. לא ה, לעומת הצעתם המקותאגידם ה מיטיבים ע

 . ומחייבת עה סופיתצתהיה הצעתו הראשונה הותר,  נוספת שתהיה נמוכה י

 

   שימושהת  זכותן  ומ זזכייה במכר

 ז רבמכ על הזוכההחלטה 

על   .ת השידוריםו בילהמוצע עבור ח  המחיר   מכרז הינה כה בת הזואמת המידה לבחיר .49

ככל    בור רחבמאפשר צפייה על ידי צי ץ  ערוככל שה   פורט להלן,כמ  יינתן יתרון מובנה  ,אף האמור

 . ה שלהלןמקדם הנקוב בטבל, בהתאם לףנוס תשלוםוללא  ןהנית 

 ן הבא:באופ העות ייעשרוג ההצדילעיל,   49ר בסעיף ובהתאם לאמ  .50

 X – מקדם צע המוערוץ הסוג 

 1 רוץ פתוח ע

 0.9 ערוץ בחבילת הבסיס 

 

בתשלום בכל    ערוץ  )נקלט 

 ות( הפלטפורמ

 

0.8 

 

ייעודי   אחת )ערוץ  בפלטפורמה    נקלט 

 נוסף לצופה  םול ללא תש( בלבד

0.25 

ייעודי   נקלט  )  בתשלום ערוץ 

 ( בלבד בפלטפורמה אחת

0.1 

   

 

 : גמאדו

שקל    950,000ע  פתוח המצי וץ טלוויזיה  ער  -שירים  ורים הים לחבילת השידמציעיו יש שני  ב במצ .1

, ולכן ההצעה  1ח הוא  . המקדם של הצעת הערוץ הפתושקל  1,000,000יציע  וערוץ בחבילת הבסיס  

  -כ  הצעה זו תיחשב  , ולכן0.9בסיס הוא  של הצעה לערוץ בחבילת ה  המקדם  .₪  950,000ל  עומדת ע

   .בחבילה יזכהפועל, הוא שת כסף ב שהציע פחותוח וץ הפכן הערול ,₪ 900,000
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התאם לאמור  פעל בתאגיד יישוב האמור לעיל, הבין שני מציעים בהתאם לח  במקרה של מחיר זהה .51

   .לעיל 48בסעיף 

המציעי .52 בתע  שרא  םמבין  במדו  הסף  לזכונאי  ובכפוף  התאגיד  מכרז,  של  בדברים  תו  עם  לבוא 

כה  חליט על זוי   תאגידה  לעיל,   48  ףור בסעינוסף כאמ תחרותי  ו/או הליך    כולם או חלקם  מציעים

   "(.יה חליפוכז)" םיי חליפ כיםים כזואחר  ציעיםמ ז עלא להכריוה  , ורשאיבמכרז

לא  ו   הסופית  ו לאחר קבלת החלטת   מוך ככל הניתן, סזכרבממציעים  ל   ותודיע על החלטי   דגיתאה .53

 בלתה. ם קמיוימים   7-מ  יאוחר

לדח ה .54 רשאי  יהא  ההתאגיד  כל  את  חלקן  צעותות  את  שאו  בתנאים  זוכה  לבחלא  או  ו/יקבע,  ,  ור 

, אם היה  זכרראויה לזכות במ   תושהצע  ציענמצא מ  הבלעדי לא  ודעת  ול שיק  אם לפי  בכלל   במכרז

מור במכרז  כא  שימושהת  ו יזכואת כל    תאגידה  העניק א  לל סיבה אחרת.  כ מ  או  יחיד במכרז  ציעמ

כויות  ז  רכישתבמכרז חדש לקבלת הצעות ממציעים אחרים ל  קבע, לצאתיא, במועד שוה  שאי, רזה

מהן  ות  זה חלק  לנ,  חרותא  זכויות  או או  ומתאו  משא  או  הל  מציעים  עם    לפיוהל  אחרים,    עםן 

   . ויקול דעתש

מהאמובל .55 לגרוע  במכרז   להחליט   אירש  תאגיד ההלן,  לר  י  הזכייה  מותניתתה   כי  ים  בתנא   יה 

שכה  שהזו במועדים  לקיימם  עד    קבע.יצריך  מותנית  כזכייה  במכרז  הזכייה  תיחשב  זה  במקרה 

 . תאגידרצון התנאים לשביעות מילוי ה

הז ע  לא .56 בתנאים מד  ה  וכה  רצון  שקבבמועדי   גיד תא לשביעות  לא  ו/  ,עם  על או  ו/או    חתם  החוזה, 

מסיבה    ות השימושזכ  לו  הנמסרשלא  זה, ו/או  חוהו אינו מתכוון לקיים את  א  רר שאינו מסוגלבהת

יומו של  או להחליט על ק כזוכה,    זוכה חליפילבטל את זכייתו ולבחור    תאגידה  רשאי   אחרת כדין, 

   צא לנכון.מכל דרך אחרת שי ב לפעול או  זכייתוה ומו של זה שבוטלכה אחר במקרת זוחיז לבמכר

 במכרז. כה כזו עה כלשהילבחור בהצו אחור בהצעה הגבוהה ביותר לב  ו מתחייבאינ  דיאגתה .57

 

 להתקשרות אופיפ" EBU-אישורי ה

כי   .58 ומובהר  הזוכה  עם  הסכם  החתימת  זכות  בזכויות  העברת  פהשידור  שימוש  מכעל  זה,   רזי 

בומותנ מאת  ובכמראש    אישורלת  קבת  לפ"אופיEBU תב  במכרז  לזוכה  טע.  כל  תהיה  , נהא 

מסיבה כלשהי    וטיחליו פיפ"א  ו/א  EBU-ה  םאב תאגיד  סעד כלשהו כלפי הל  תביעה או זכאות

זכויות השידור  שלא לאשר את ה כל חלק מהן  עברת  זהאו  אם הזוכה עמד וזאת אף  ,  לפי מכרז 

 .זהמכרז  ו בקבעתנאי הסף שנב

ות בשלב  רב)למכרז זה  גרת  והצעת המחיר במסעה  רבות מסמכי ההצ, ל כי בהגשת ההצעהיודגש   .59

best & final)הפני  גם ב  ה לאלחשיפתה המ  ו, מביע המציע הסכמת-EBU  , ו/או פיפ"א ו/או כל מי  

 .מטעמם
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  צעדים הנדרשים מהזוכה לאחר זכייתו

לגרוע מכ .60 האמור בלי  במלע  לליות  ולהלן  הסמכ יל  זכיי  לאחר קבלת   ,מכרז י  על  במכרז,  תו  הודעה 

ן   ו צלשביעות ר  תאגידהשל  ישה  דרקפדנות אחר כל  ב  לא, למות החוזההשתכלל, כתנאי לוכהיחויב ז

   .ייןלפי הענ   ,תאגידה

 רבות ביצועע .61

מהא לגרוע  הזוכה,  מבלי  יחויב  לעיל,  ה  לאחרמור  במכ   תאגידהודעת  זכייתו  )"על  הודעת רז 

ללהמצי  "(ייההזכ חתימת  במ  ידתאגא  ה  תאגידהועד  לחתימתו  ה חוזעל  בנקאית  בות  ער  ו, כתנאי 

ובלתי  אוטו עלות  תנמונומית  תוצא  בישראל  -אשר  בנק  מ  דיגתאה   לטובתידי  תנא להבטחת  י  ילוי 

שלה,  וזחה התמ  %5  בשיעור  ל   ורהמגובה  להעביר  הזוכה  הכל   תאגידשעל  זכויות    בסך  בגין 

מדד המחירים  ד ל צמו,  עה על ידות ככל שהוצהנוספרה  מותלרבות ה,  םת המשחקי ובחביל  השימוש

בי האחרון    רכןלצ על הידוע  ההודעה  תהי כהז  ום  הערבות  בתוקף  י יה.  תאריך  ה  ,  31.12.2022עד 

 ו' נספח  כאשר צורף    הערבות תהיה בנוסח  רוש הארכת תוקפה מעת לעת.דל  רשאיתאגיד  ה  כאשר

  ."(ביצועערבות " במכרז זה:) למסמך זה

 

 החוזה ת השתכללו

מור  כא  EBU  -פיפ"א וה  ישור מוקדם שלפוף לא כ הזוכה/ים    על ידייצוע החוזה  ר בזאת כי במובה .62

ו והנח ויבלעיל,  הוראות  לכל  בהתאם  ו/ יצע  פיפ"א  כל  EBUאו  ות  מגבלה  רבות  ו/או  חובה  ל 

א  כי פיפ". ידוע לזוכה  זה  על ידן בנוגע לשימוש בזכויות, ולזוכה לא תהא כל טענה בעניין שנקבעה  

לבטלהשע רשאית   ו/או  אישור  ות  כל  לשימשניתן  ל  ידה  בזכעל  מקרה וש  בכל  השימוש    ויות  לא 

   .EBU -כם הסזה ו/או ה ם להוראות הסכםאת לא נעשה בהתיווכבז

 ממצה  מסמך -  חוזהה

ה .63 ע"י  החוזה  חוב עם    ידתאג נחתם  זכות,  כל  של  לקיומה  מלטעון  מנוע  הזוכה  יהיה  או  זוכה,  ה 

בהתבס מיסמכות  על  הבטחדעס  ה,  מצה,  הבתחייבות,  הצעה,  פרג,  פרטיכלנה,  דיוןסום,  או    , 

יכי  מסגרת הללרבות ב   -  הזחול פה, בין לפני שניתן ה ען בכתב ובין בבי  ,חוזהשו מחוץ להצהרה שנע

  ובין לאחר שניתן. -רז זה מכ

ה .64 או  המכרז  במסמכי  אין  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  הבטחהובכ   חוזהלמען  ו/או  מצג  ו/או    ל 

של  צהה ב   ידתאג הרה  מי  ל  תאגידאו  אוהגביל  כדי  לגרוע  ה  לפגוע  או  עניין    דתאגיבסמכות  בכל 

פעיל כל סמכות  או לה   קיימים,  לשנות כלליםולהתקין כללים    תאגידשל ה  ולרבות מסמכות  א,והש

 על פי כל דין כפי שיחול מזמן לזמן.  והמוקנית ל 
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 זכות עיון

הרגישות .65 ה  לאור  מהמידע  חלק  בהצכ של  זבמכ  תועלול  כל    ,הרז  ל  יעמצ על  בעת    אגידתלהעביר 

הצע כחהגשת  שהתו  מהעותקים  בס לק  כאמור  זה  28  ףיעגיש  שבו    למסמך  עותק  הצעתו  עותק 

 "(.  ושחרמ עותקתו )להלן "הסודות המסחריים אשר בהצע  םמושחרי

פניה  כרז  הזוכה במ  לאחר ההחלטה על .66 לפי   "פונים"או    "פונה")ז  בחומר הקשור למכר  לעייןכל 

 :כדלקמןבאופן עשה ותטופל תי (העניין

 . גידתאה כאמור תוגש בכתב במשרדי  ומר בח טת לעייןה מפורבקש 66.1

רשאי  תאגידה 66.2 עותקלמסור    יהא  דיוני  לפונים  שזה מכהוועדת    מפרוטוקול  לאחר  רזים 

היא מפרוטוקול  ידה.  על  ייושר  לדיונים  יימסרו  ולא  אשר,  מחקו  קטעים  עת  לדפונים 

ם  של מציעירטיות  או בפאו מקצועיים  ות מסחריים  ודס בפגיעה  , יש בהם משום  תאגידה

גא קו  וכן  בהם,  הקשורים  המקצועיים    יםע טופים  בסודות  לפגוע  עלולה  ל ששחשיפתם 

 . דיןב נטרס אחר המוכר, או לפגוע בכל אי תאגידה

לעי  66.3 פונים  יבקשו  בהצעאם  הבמכרז,    ותין  ה  יעמצמסכים  כי    רשאי  א היד  תאגיבמכרז 

  האיחר  עותק מוש המציע  מסר    מור לעיל. לאשחר שמסר כאמוה  העותק  למסור לפונה את

ה   תאגיד רשאי ה כך שלושה    על   ציע למודיע  י  תאגידבמלואה. עם זאת, ה   תועצלגלות את 

לפי שיקול  חרו וזאת  לגלות גם קטעים שהוש   שאיר  תאגידהא היקרה  בכל מ  .מראשימים  

שים ת הצעתו מבקשא  ע ש למציימים מרא  7כך הודעה של    על  ן לעדי, ובלבד שנתהב  ודעת

 לגלות.  

 או מקצועי. /ו  ירמציע, לא תיחשב כסוד מסחל הר ש צעת המחיקרה, הבכל מ 66.4

 .ו מי מהםים אמציעהשל  הצעותיהםקרי ילפרסם תקציר מע רשאיתאגיד ה 66.5

 לעיל.  המפורטים  והפרסום דרי העיוןמסכים בהגשת הצעתו להס עציכל מ 66.6

  75של    וך בתשלום סך ת במכרז, כרעוצהו/או ב ן בהחלטות ועדת המכרזים  יובכל מקרה ע 66.7

 עלות הכרוכה בכך.   י ה יסו , לכ אגידת₪ ל

 

 "עיפרון הכחול" ה ןועקר .67

אותה ערכאה, כי הוראה  ה ה שיפוטית ופסקו נובע ממכרז זה בפני ערכא א הובא עניין הנוגע, קשור 

  הא ר, תירישות הדין או מכל טעם אחדרשום שאינה עומדת ב כי המכרז פסולה, מראות מסממהו

או  ל  וטהבי  ;כדי שתעמוד בתוקפה   רשתהנדה ביותר  הפחות  במידהאילו צומצמה  ותה הוראה כא

חליט  י  ידתאגזולת אם ה ,  מחייביוותרו בתוקף  והן  רז  כ ביתר הוראות המלא יפגע  הצמצום האמור  

 המכרז.את לבטל ו  שינויים נוספים א לערוך במכרז  ישור מצום כאמביטול או צ עקבכי 
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 ם משפטייהליכים 

ים כל  תפתשכלפי הממציג  א  וז, אין המכרר ל משפט בקשלבית הניות  כי אם יהיו פ  מבהיר  אגידתה .68

   או את תנאיו. רזה את הליכי המכיפוטי יעכב, יגביל, או ישנ שובעניין האפשרות שצו   םמצג בעניינ

לגרוע   .69 ע  מכלליותבלי  בחתימתו  מהאמור,  ובהגשתה  ההצעה  המאשל  לו  ציער  תהיה  לא  כי  כל  , 

כלפי  או  הטענ פיפ"/ו  EBU  כלפי  אוו/  התאגיד  דרישה  לעני לא  ,  אאו  ולא  דברים  של    ן ילגופם 

ונזקים  ה שהוציא  שהוא  וצאות  וסוג  מין  ובכלשמכל  הצעתו  בהכנת  לו  למכרז    נגרמו  הקשור 

ל החלטות  בש, לרבות אם  ת משפטשיקבל בימהחלטות    ל הנובע, בכיערכותו לזכייה אפשרית להו

 . המכרזבוטל י המכרז או י, ישונו תנא רזכמליכי ה יעוכבו ה כאמור

 

 בכבוד רב,                    

                       

 ועדת המכרזים                

 תאגיד השידור הישראלי         

 

 : צהרת המציעה

 .מסמך זהים ברטכל התנאים המפום כי קראנו ואנו מסכימים לינו הח"מ, מאשרא

         

 _________ _________________ ____________ 

 [ ספחיואחד מנוכל  ל מסמך זהש דבכל עמווזה ד ומבע ציעחתימת המאת ]יש להוסיף  יעהמצ 
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 המשחקים : פירוט חבילות  ב'נספח  

  

 

 מה כלול בחבילה? חבילה

 " שידור ישיר " 1

  בישראל של בטלוויזיה שידור ישיר בבלעדיות  ▪
  ותמוצעאשר זכויות השידור בהם משחקים ה

 למכירה, כמפורט להלן, הכוללים:

 

  כמפורט   שלב הבתיםב  הכרעה משחקי  8 ▪
   ה להלןבטבל

במסמכי    מפורטותהזכות לתקציר בהגבלות   ▪
 המכרז 

שני שידורים חוזרים של כל אחד מהמשחקים   ▪
 במסמכי המכרז  מפורטים הבמועדים 

2 
  תקצירי"

 "המשחקים
 משחקי המונדיאל  כלרגעים נבחרים של  

 " ידור חוזרש" 3
 המונדיאל משחקי   כל שידור חוזר של 
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   המשחקים המוצעים למכירה

 "שידור ישיר"לת בחבי

 סנגל  אקוואדור  17:00 שלישי 29.11 . 1

 איראן  ארצות הברית   0021: שלישי 29.11 . 2

 אוסטרליה  דנמרק  17:00 רביעי 30.11 . 3

 פולין  ארגנטינה    21:00 רביעי 30.11 . 4

 מרוקו  קנדה    17:00 חמישי  1.12 . 5

 יפן  ספרד  21:00 חמישי  1.12 . 6

 קוריאה  גל פורטו  17:00 שישי 2.12 . 7

 קמרון  ברזיל  21:00 שישי 2.12 . 8
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 ( 1)'נספח ב

 
 לרכישת זכות שימוש בזכויות שידורי טלוויזיה   21/2022מכרז 

 2022ר אקטממשחקי הגביע העולמי בכדורגל, 

 הצעת המציע 

 

מטה,   .1 המפורטים  המסמכים  בכל  ועיינתי/נו  קראת/נו  הח"מ,  השונים,  אני/אנו  נספחיהם  על 
 . 21/2022הווים כולם יחד את מכרז והמ

 

שימלרכישת    21/2022מכרז   טלוויזיה זכות  שידורי  בזכויות  בכדורגל,    וש  העולמי  הגביע  ממשחקי 

   -, ונספחיו 2022ר אקט

 לבין הזוכה במכרז;  תאגיד השידור הישראליההסכם שייחתם בין  -' א נספח  

 פירוט חבילות המשחקים; – ' נספח ב

 )מסמך זה(; ציעמהצעת ה - 1' נספח ב

 ם;יק נספח לוח המשח –נספח ג'  

 אישור מראש; ספטו  -נספח ד'  

 ;פרטי המציעמסמך  -' הנספח  

 נוסח לערבות ההצעה;  -' ונספח  

 ;ים ני יגוד ענינ נספח -' זנספח 

 סודיות. נספח  –פח ח' נס

 

 מהווים יחד את מסמכי המכרז וההסכם. על נספחיהם כל המסמכים דלעיל  

 

מ .2 נמצאים המסמכים  הנני/נו  כי ברשותי/נו  בזה  זה,  רים במכרז/הסכוהמפרטים הנזכצהיר/ים  ם 

והבי קראתי/נו  תוכנם,  וכי  את  בהם,  נותי/נו  הנקובים  התנאים  לכל  מסכים/ים  אני/ו  כי  ן  וכ כי 

קבלתי/נו את כל ההסברים שבקשתי/נו לדעת. אם הצעתי/נו תיבחר אני/נו מתחייב/ים לבצע את  

 ת המפורטות במסמכים ובמפרט הנ"ל.  ההסכם בכפוף לדרישו

כי  מצהיר/   הנני/נו הק/בהצעתיים  ההוצאות  כל  בחשבון  נלקחו  בנו  שימוש  שורות  זכויות  רכישת 

 נו והגשתי/נו את הצעתי/נו. י/ כת , ובהתאם לכך ערכמפורט במסמכי המכרז
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לה .3 המצוינים  במחירים  להלן,  המפורטות  המשחקים  לחבילות  הצעה  להגיש  מעוניינים    לןאנו 
 בטבלה:

מ** לרשום  יש  מוצעת,  חבילה  ביחלכל  כולל  החבלחבילה  "חשר  בשלוש  המעוניין  מציע  ,  ילות; 

ת לכל החבילות,  ; מציע המעוניין להציע הצעה כולל"הצעה כוללת"שורה של  רט את הצעתו בפי

בה מופיעה החבילה    בכל שורה יציין    –להציע הצעה על אחת החבילות  מעוניין  חילופין  בנוסף ולו

 ו. את הצעת ן,בה הוא מעוניי

 

 

 ירחהמטבלת הצעת 

 2צפייה חבילה ניתנת לה בו סוג הערוץ מחיר מוצע בש"ח לחבילה  1חבילה  

בסיס/  בחבילת ה טלוויזיה  ערוץ /ה פתוחיץ טלוויזו)ער

 ( ייעודיטלוויזיה ץ טלוויזיה בתשלום/ ערוץ ערו

 

 "שידור ישיר" 

 

  

  " 3ם המשחקי תקצירי"

 

 

 

  "חוזר ידור"ש

 

 

 

   

במשך   .4 אותי/נו  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  הצעתי/נו  כי  מסכים/ים  של  אני/נו    יום   90תקופה 
  תאגיד מהיום האחרון להגשת ההצעות וכי לא אוכל/נוכל לבטל הצעה זו בתוך זמן זה גם אם ה

 בהסכם. להתקשר עמי/נו   טרם הודיע לי/לנו כי החליט

 

 הצעתי/נו תתקבל, הריני/נו מתחייב/ים:  אם .5

 

 

 מכרז.ל ב'פירוט החבילות כמתואר בנספח  1
   כרז.מפורטות במ הערוצים  סוגית והגדר 2
 . מום כמפורט במכרזנימי  לת התקצירים נקבע מחירלחבי 3
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דלעיל בתאריך    1( על כל מסמכיו כפי שפורטו בסעיף  כרז' למאנספח  הסכם )העל  חתום  ל .א
 . התאגידשאדרש/נדרש לעשות זאת ע"י 

, עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודה למדד התאגידלהפקיד בידי   .ב
 שיהיה עלינו לשלם לרשות הכוללת    מגובה התמורה  20%של    שיעורב המחירים לצרכן  

   .במסמכי המכרזכמפורט , לחוזה התאםב

 

ביותר או הצעה    גבוההלקבל את ההצעה ה  חייב  ואיננ   תאגידהריני מאשר בזאת כי ידוע לי שה .6
 הבלעדי.  ולפי שיקול דעת ,וכה/ים חלופייםכז לקבוע מציעים  תאגיד רשאי ; וכי הכל שהיא

 

,  במכרזזכייתי    ,רותדדים על הסכם ההתקששר בזאת כי ידוע לי שעל אף חתימת הצהריני מא .7
 .EBU  -לאישור ה  הכפופקבלת הזכויות המוצעות בו והכלולות בחבילה שבחרתי,    ובתוך כך 

  ימים   7תוך  כהגדרתו במכרז וזאת    EBU  הסכםור כאמור, אדרש לחתום על  ככל שיינתן איש
 ירה בי. לבחEBU -מהודעת התאגיד כי ניתן אישור ה

, התאגיד יהיה רשאי לבחור מציע ירה בלבחי  EBU  -של האישור  ידוע לי כי ככל שלא יינתן  

 עניין זה. כל טענה ו/או תביעה בלי א תהיה ול , או לא לבחור מציע כלל אחר

  

 

 __________ ______ _______________ וחתימת המציע/ים   חותמת

 

 

 _______________ _________________ שם המציע/ים וכתובתו/תם  

 

       ______________________________ __ 

 

 

 פקס ______________   נייד ____________  טלפון ______________ 

 

 

 __________________________   @ ____________________דוא"ל __

 

 תאריך ____________ 
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 נספח ג'

 
 משחקי התחרות  

 חקים ובו פירוט המש PDFמצורף קובץ  
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 ד'נספח 

 
 ור פיפ"א לזכיינים  טופס אישמצ"ב 
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 נספח ה'

 תצהיר בדבר קיום חוקי עבודה 

 והתחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום 

 

מטעם   החתימה  מורשה   ,_______ מס'  ת.ז.  נושא   ,______________ הח"מ  אני 

 " ____________)להלן:  שמספרו  בזאת,  "(  המציע __________________  מצהיר 

 בכתב, כדלקמן: 

 

כמתחייב   . 1 עובדיי  לכל   האחרונה,  בשנה  תשלום  לרבות  חובותיי  כל  את  קיימתי 

החלים   וההסכמים האישיים  צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים  העבודה,  חוקי 

בית   לחוק  השנייה  התוספת  המפורטים  החיקוקים  ולרבות  עליו,  חלים  אם  עליי, 

תשכ"ט  לעבודה,  וכ   1969-הדין  ביצועם,  על  ממונה  הכלכלה  הביטוח  ששר  חוק  ן 

תשנ"ה  משולב[,  ]נוסח  משכר  1995-הלאומי  פחות  שילמתי  לא  מקרה  ובכל   )

מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים  

העובדים   לגבי  העבודה  חוקי  את  לקיים  וכן  לעובדים  מינימום  ושכר  הסוציאליים 

 ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות. שיועסקו על  

 

 הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:   . 2

 במקום המתאים(    X)יש לסמן  

  או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות    המציע

 לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום . 

  לפי   המציע עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  אליו  הזיקה  בעל  עובדים    או  חוק 

חוק   לפי  ו/או  ההרשאה  זרים  ממועד  שנה  חלפה  אולם  מינימום  שכר 

 האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.   

 

   –לעניין סעיף זה  

ו  "החזקה"  שליטה",  )רישוי(,    –"שליטה"    -"אמצעי  הבנקאות  בחוק  כמשמעותם 

 .  1981  -תשמ"א 

 כל אחד מאלה:   -"בעל זיקה"   

 . המציע אדם שנשלט על ידי    חבר בני  ( 1)  

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:   המציע אם   ( 2) 

 ;בעל השליטה בו  )א(   

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה   )ב(  
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של   כאמור  להרכב  בני    המציע במהותו  חבר  של  פעילותו  ותחומי 

 ;המציע האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של  

 ;על תשלום שכר העבודה   המציע שאחראי מטעם  מי   )ג(  

מהותית    המציע אם   ( 3)  שליטה  שנשלט  אדם  בני  חבר  אדם  חב   –הוא  בני  ר 

 ;במציע אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט  

חוק    –"הורשע"    או  מינימום  שכר  חוק  לפי  בעבירה  חלוט,  דין  בפסק  הורשע 

 (.  31.10.2002)   עובדים זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 

 . 1991  -חוק עובדים זרים, התשנ"א   –"חוק עובדים זרים"  

 .  1987  -חוק שכר מינימום, התשמ"ז   –"חוק שכר מינימום"   

מהותית"   אמצעי    –"שליטה  של  מסוים  בסוג  יותר  או  רבעים  שלושה  של  החזקה 

 שליטה בחבר בני אדם. 

 

 . אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  . 3

 

 __________        _______ _________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                              תאריך                         

 

 

 אימות חתימה 

 

עו"ד  הח"מ,  ______________    ______  מ.ר    ____________   אני  כי  בזאת  מאשר 

ה"  וכי  דין  פי  על  בישראל  עצמו/ה  רשום  את  זיהה  אשר   ___________________ ה 

עליו/ה   כי  בפניי אחרי שהזהרתיו/ה  זו  על הצהרה  וחתם  באמצעות ת.ז. מס' _________ 

כן,   יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהייה  וכי  אמת  להצהיר 

 שות כן בשמו. מוסמך לע 

 

 

 

    _____________              ___________                         _____________ 

 חותמת וחתימה                                   תאריך     שם                              
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   נספח ו'
 

 תאריך ................... 
 

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( נוסח 
 

 לכבוד 

 תאגיד השידור הישראלי 

 
 א.ג.נ.,

 ר .................................... ערבות בנקאית מספהנדון: 

)להלן  לבקשת   .1 כל  הזוכה "  -...........................................  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו   ,)"
של   כולל  לסכום  עד  )להלן    ____________)  ₪  _________סכום  חדשים(  סכום "  -שקלים 

בהסכםהערבות כלפיכם  הזוכה  להתחייבות  בקשר  תאגיד  מיום    "(,  בין  שנחתם   .....................
הזוכה לבין  הישראלי  לעניין  השידור  הגביע  ל  21/2022מכרז  ,  ממשחקי  שידור  זכויות  רכישת 

 .2022 ר אקטהעולמי בכדורגל, 

המתפרסם   .2 בלבד(  )עליות  לצרכן  המחירים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ישולם  הערבות  סכום 
על לעת  המרכזית-מעת  הלשכה  כ  ידי  ולמחקר  הבאים: לסטטיסטיקה  ההצמדה  בתנאי  לכלי, 

היסודי" ו  -"  המדד   ................. ביום  ............... שהתפרסם  חודש    -"  המדד החדש"-יהיה מדד 
יהיה המדד האחרון שפורסם לאחרונה לפני קבלת דרישתכם לפי כתב ערבות זה. אם במועד קבלת  

פרשי ההצמדה בסכום השווה  המדד היסודי, יהיו ה  הדרישה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
היסודי.   במדד  וחלוקתו  בסכום הדרישה  היסודי  לבין המדד  שבין המדד החדש  למכפלת ההפרש 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  

ת הפרשי  גם ו/או בתוספ  -בות"  הערבות, ללא הפרשי הצמדה. לעניין כתב ערבות זה "סכום הער
 ההצמדה במשמע. 

מתאריך קבלת דרישתכם,    משבעה ימיםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר   .3
כל סכום הנקוב בדרישה ועד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה  

 חילה מאת הזוכה. להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום ת

 )כולל(.  31.12.2022ת זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבו .4

  4כל דרישה לפי כתב ערבות זה צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב בסעיף   .5
 לעיל במען: ............................................  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6
 

 בכבוד רב,       
 

 בנק ......................... בע"מ
 )מס' ........( סניף ...................... 
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 ז' נספח  

 

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים 

 ]לחתימה על ידי המציע[ 

 

   -ידי המציע -וממסמכי ההצעה שהוגשה על   ה על נספחי פנייה  מבלי לגרוע מהוראות ה 

 

ת.ז.  נושא   ,______________ הח"מ  מטעם    אני  החתימה  מורשה   ,_______ מס' 

"( מצהיר ומתחייב בזאת, כי  המציע __________________ שמספרו ____________ )להלן: " 

ב  אזכה  ואם  הבאות,  הדרישות  כל  מתקיימות  ההצעה  הגשת  עמוד    הליך במועד  להמשיך  מתחייב 

 בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, כדלקמן: 

 

מהצ  . 1 ומי  נשוא  המציע  השירותים  מתן  במסגרת  התאגיד  לרשות  ויועמד  מוצע  אשר  וות 

יי  ולא  נמצא  לא  לניגוד  המכרז,  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  בעקיפין,  או  במישרין  מצא 

 זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם.    הליך עניינים, בין ביצוע השירותים לפי  

 

על    -א ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות המוצע  בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי ל  . 2

עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו ו/או עיסוקו במסגרת מתן  ניגוד עניינים קיים או שמי מהם  

קרובו   או  שהוא  גוף  של  עניין  או  קרובו  של  עניין  או  שלו  עניין אחר  לבין  לתאגיד  השירותים 

 חבר בו.   

 

"עניין   בכלל   זה,  נספח  גוף  לעניין  של  או  קרובו  של  או  שלו  עניין  לרבות  ייחשבו  אחר" 

קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו,  שהמציע או מי מהצוות המוצע או  

בזכות לקבלת   בהון מניות,  בו,  גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק  או 

ג  וכן  הצבעה,  בזכות  או  מנהל  למנות  בזכות  מי  רווחים,  או  שהמציע  לקוח,  של  ענינו  ם 

עי  עובד העובד  מו או בפיקוחו, מיצגים/ מייעצים/  מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או 

 מבקרים. 

 

 

 __________                                                  ______________________ 

 שם מורשה החתימה+ חתימה                  תאריך                                                  
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 נספח ח' 

 

 התחייבות לשמירת סודיות 

 

ל  הואיל  בקשר  או  עקב  כי  לי  וידוע  לי  )במידה  והוסבר  ו/או  הצעות  קבלת  בהליך  השתתפותי 
בו(   ............................  ואזכה  לבין  הישראלי  השידור  תאגיד  בין  שייחתם  הסכם 

ל  כי אקבל  יתכן  ) )המציע(  מידע  לידיעתי  יבוא  או  ידע  Informationחזקתי  או   ,)Know- 
How)  סוד שרטוט,  רישום,  מסמך,  תוכנית,  חומר,  דעת,  חוות  תכתובת,  לרבות  כלשהם   )

שונים,  מסוגים  ידיעות  או  מידע    מסחרי/עסקי  או  הציבור  כלל  בידיעת  מצוי  שאינו 
יכו  הגעה למידע שהכלל אינו  דרך" לשם  בעל  שידיעתו תשמש כ"קיצור  בין  ל להגיע אליו, 

אחר   ואמצעי  כלי  בכל  או  אלקטרוני  אחסון  באמצעי  בתעתיק,  לרבות  בכתב,  ובין  פה 
ור, נתונים,  העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמ 

 "(; המידע "   מסמכים ודו"חות )להלן: 

 

ב  והואיל  אי שמירה  או  גילוי  כי  לי  וידוע  לי  לכל  והוסבר  צורה שהיא  בכל  או מסירת המידע  סוד 
אישור   קבלת  ללא  ההסכם,  לעניין  לנציגי התאגיד המוסמכים  כלשהם מלבד  גוף  או  אדם 

ל  או  לתאגיד  לגרום  עלול  ובכתב  מראש  המוסמך  התאגיד  מהווה  נציג  וגם  נזק  צדדים 
 ; 1977  -לחוק העונשין, תשל"ז   118עבירה פלילית לפי סעיף  

 

 מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:  נוכח האמור, אני הח" 

 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   .1
 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.   .2
מתן  לה  .3 במסגרת  לידיעתי  הובא  או  נמסר  שלשמה  למטרה  ורק  אך  במידע  שתמש 

לא  לעיל,  לאמור  ובכפוף  שימוש    השירותים,  לכל  או  לפרנסתי  לנצלו  או  במידע  להשתמש 
דרך   בכל  לנצל,  לאחרים  לאפשר  או  לגרום  לא  וכן  לעיל,  לאמור  בהתאם  שלא  אחר  עצמי 

 או אופן שהם, את המידע.  
ה  .4 בכלליות  לפגוע  על ומבלי  העסקתי  תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב  הנני  לעיל,  ידי  -אמור 

וף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין  המציע או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או ג 
או   אדם  לידיעת  להביא  או  למסור  להודיע,  להעביר,  לפרסם,  לא  בעקיפין,  ובין  במישרין 

כתוב   חומר  כל  או  המידע  את  מחזקתי  להוציא  לא  וכן  בין  גוף  דבר,  או  חפץ  כל  או  אחר 
 ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.  

כ  .5 את  ולעשות  קפדנית  זהירות  אמצעי  פי  לנקוט  על  התחייבותי  את  לקיים  כדי  הדרוש  ל 
כתב התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית,  

 ביטחונית, נוהלית או אחרת. 
לני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות  להביא לידיעת עובדי או קב  .6

 ש על אי מילוי החובה.  זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונ 
סוג,   .7 מכל  תוצאה  או  הוצאה  או  פגיעה  או  נזק  לכל  דין  כל  פי  על  כלפיכם  אחראי  להיות 

וז  זו,  כתוצאה מהפרת התחייבותי  כל שהוא  שלישי  לצד  או  לכם  ייגרמו  אם  אשר  בין  את 
 אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.  

קתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  להחזיר לידיכם ולחז  .8
מכל   שקיבלתי  או  השירותים  מתן  עקב  לידי  או  לחזקתי  שהגיע  או  לכם  השייך  או  מכם 

חומ  או  השירותים  מתן  עקב  גוף  או  מתחייב  אדם  הנני  כן,  כמו  התאגיד.  עבור  שהכנתי  ר 
 ע.  לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המיד 

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאגיד זכות   .9
 תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.  

ידוע לי ששימוש  .10 במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו    הנני מצהיר כי 
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התשל"ז  עונשין,  חוק  לפי  עבירה  מהווים  התשמ"א   1997  -לאחר  הפרטיות,  הגנת    -וחוק 
1981  . 

כל   .11 יחולו  שהיא,  דרך  בכל  יתקבלו  אשר  המידע,  של  העתקים  על  כי  לי  וידוע  מוסכם 
 הוראות כתב התחייבות זה.   

אחרת   .12 סמכות  או  סעד  או  זכות  מכל  לגרוע  כדי  זו  בהתחייבות  אין  כי  לי  וידוע  מוסכם 
   פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -המוקנית לתאגיד על 

 

 

 ולראיה באתי על החתום 

 

 מלא:__________________ ת"ז:______________ חתימה:________________ שם  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


