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הזמנה להגשת הצעות לרכישת זכות שימוש בזכויות שידור טלוויזיה   21/2022מכרז פומבי הנדון: 

 2022ממשחקי הגביע העולמי בכדורגל, קטאר 

 
 1לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 

 שבנדון: פניה בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למתכבד  הישראליתאגיד השידור  

 

 תשובות שאלות  מס"ד

האם המשחקים שבחבילת   1
השידורים נשוא מכרז זה  
ישודרו במקביל גם באתר  

ובאפליקציה של תאגיד  
 השידור הישראלי?  

רק במקרה ובו הזוכה בחבילת השידורים הישירים אינו  
ערוץ   ערוץ טלוויזיה פתוח כהגדרתו במכרז, היינו: "

טלוויזיה אשר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה,  
סיום תקופת זכות השימוש, ניתן לקליטה  וברציפות עד ל

 פלוס".  באמצעות מערך עידן

 8.1  -ו 4,  3.1ר' סעיפים 

האם חבילות שידורים ישירים  2
חוזרים / תקצירים נושא   /

מכרז זה ניתנות לשידור  
בפלטפורמות שידור דיגיטליות  

 של הרוכש?  

 לא.

 . למכרז 5ר' סעיף  

לעניין תקצירים הקובע כי   8.2עם זאת, בהתאם סעיף 
תקצירים באינטרנט יותרו לשימוש באתרים בעברית רק "
 .  )אתר או יו טיוב)מכאן דיגיטל   embed -ב

 פרסום   3

מה ניתן לשלב   .א
מבחינת פרסומות  

ובאנרים ע"ג  
 המשחק?  

כמה זמן פרסום ניתן   .ב
לשדר בהפסקת  

המחצית של  
  המשחק?

לפי הוראות פיפ"א לא ניתן לשלב על גבי המשחק   .א
יחד עם זאת לפיפ"א יש מספר        פרסומות ובאנרים.

 In-match commercialמוצרים על גבי המשחק
opportunity   למכור   עשויה לאפשראותם היא

בלבד בכפוף לתנאי  לספונסרים הרשמיים של התחרות 
  רגולציהואישורה ולעמידה בתנאי החוק וה פיפ"א 

 המקומית  
עניין למעט החובה לשדר את  מת התייחסות ל לא קיי  .ב

יש לקבל את  המשחק )כהגדרתו( במלאו. בכל מקרה  
   אישור פיפ"א.  

כמה אקרדיטציות יוקצו   4
לטובת סיקור חדשותי לרוכש 

חבילות שידורים ישירים /  
 חוזרים / תקצירים?  

עבור צוותי השידור של המשחקים   יוקצו אקרדיטציות
אקרדיטציות למי  בשידור חי )שדר, פרשן ומפיק צוות(. 

שאינו חלק מצוות השידור כאמור, יהיה בכפוף לדיון מול 
   הזוכים.



 

 

 

 

 מובהר כי:  

 המכרז. אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1

 המכרז. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 ידו בכל עמוד. - המציע יצרף להצעתו מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .3

 

 ב ב ר כ ה,               

 איילת אלינסון           

 רכזת ועדת המכרזים                  


