
 

 איגוד הכדורסל בישראל )ע"ר(

 

 2012-10 מספרליך ה

 

 
 ,משחקי גביע המדינה לגברים הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות שידור של

 ם נוער, ליגת העל לנוער, הליגה הלאומית לגברים ומפעלים נוספילו לנשים

 בישראל )ע"ר( של איגוד הכדורסל

 
 פרטי ההזמנה

 ,רשומה המהווה 'איגוד', כהגדרתו בחוק הספורטעמותה הוא איגוד הכדורסל בישראל  .1

ניהול וארגון ענף הכדורסל האמון על , "(איגוד הכדורסל" או "האיגוד)להלן: " 1980-התש"ם

בישראל ומשחקי כדורסל בישראל, לרבות משחקי הליגות השונות )למעט ליגת העל לגברים 

 גביעי המדינה.וכן  ולנשים(

 באינטרנט, יזיהולהקליט ולשדר בטלו, די של הזכות לצלםהבעלים המלא והבלע ואה האיגוד .2

נוער וכן הליגה הלאומית לגברים וליגת לו לנשים, גביע המדינה לגברים משחקיאת בסלולר ו

 ."(םמשחקיה)להלן: " ומפעלים נוספים של האיגוד העל לנוער

 

, תל אביב 36את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל במשרדי איגוד הכדורסל, ברחוב שדרות יהודית  .3

  ./http://ibasketball.co.ilאו באתר האיגוד )לשונית מכרזים( שכתובתו 

הגשת הצעה איגוד הכדורסל מזמין בזאת הצעות לרכישת זכויות שידור כמפורט בהזמנה זו.  .4

, ball.co.il-@basketibba: אלדוא"ל או שאלות הבהרה על פי הזמנה זו מותנית בשליחת 

דעו כי כתובת המייל  .10.201224.עד ליום  לפיו המציע מבקש להשתתף בהזמנה זו

מייל באמצעותה בוצע הרישום כאמור תהווה את המייל הרשמי של המציע לעניין הזמנה זו. 

מובהר כי מציע שלא ישלח דוא"ל כאמור עד ליום  חוזר יהווה אישור על קבלת המייל.

 לא יוכל להשתתף בהזמנה זו.  24.10.2019

עונות ם למשחקיל קשרבזכויות שידור  לרכישתבזאת להגיש הצעה בקשר  כם מוזמניםהנ .5

המציע מעניק לאיגוד  ;"(משחקיםעונות ה)להלן: " 2022/23 -ו 2021/22, 2020/21המשחקים 

, 2024/25, 2023/24עונות משחקים נוספות ) 3 -אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ל

 והכל בהתאם לתנאי הסכם ;(כאמור נוספת לכל עונת משחקים היא אופציהה, 2025/26

או  "ההסכם)להלן: " השידורים הסכם - 1נספח כהמצ"ב ומסומן על נספחיו השידורים 

  .("הסכם השידורים"

לגברים, לנשים ולנוער, ליגת העל  לצרכי הליך זה, "זכויות שידור משחקי גביע המדינה

" )לעיל וכן מפעלים נוספים אשר בניהול איגוד הכדורסלגה הלאומית לגברים לנוער, הלי

לצלם, להקליט, לערוך ולשדר על חשבונו  הזכות הבלעדית"( הינן: זכויות השידורולהלן: "

http://ibasketball.co.il/
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את המשחקים הנ"ל, לרבות הזכות לערוך  בשידורי טלוויזיה, אינטרנט וסלולרשל הזוכה 

 רדיו(. שידורי כוללות אינן הנמכרות י הזכויותולשדר תקצירים מהמשחקים )יובהר כ

שיתקשר או למי מטעמו או לכל צד ג'  איגודכי ל ק יובהריחד עם זאת, ולמען הסרת כל ספ

 ולשדרלערוך  ,לצלם הזכות הבלעדיתעימו )לרבות אך לא רק אתרי אינטרנט שונים(,  איגודה

אינם מצולמים או ם( אשר בסלולר את המשחקים )ואת תקציריהובאינטרנט,  בטלוויזיה,

 .בהסכם זהבהליך/הזוכה על ידי משודרים 

יהיו יחסים של מזמין  /הזוכהכי היחסים בין איגוד הכדורסל לבין המציע /לזוכהידוע למציע .6

מעביד בין איגוד הכדורסל לבין -וכי לא ישררו יחסי עובד ,שירותים וקבלן עצמאי

 ומי מעובדיו.  /הזוכההמציע

 ים כחלק בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים:להזמנה זו מצורפ .7

)המציע עם הגשת  כזוכה בהליך הסכם השידורים שיחתם עם המציע שיבחר - 1נספח  א.

 וכאישור להסכמתו לתנאיאת שמו בראשי תיבות על גבי כל עמוד בהסכם הצעתו יחתום 

 . מלאה, כולל חותמת במקרה של תאגיד(וכן חתימה 

את שמו  המציע עם הגשת הצעתו יחתוםלהסכם השידורים )טכני הנספח ה - נספח א' ב.

 .כאישור להסכמתו לתנאיו(בראשי תיבות על גבי כל עמוד בנספח הטכני 

 נוסח מחייב של הערבות הבנקאית. - 2נספח  ג.

, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הזמנה זול נספח הטכני(ה)וכן שידורים הסכם ה

משלים זה האת ההסכם המצורף לו כמסמך אחד ומסמכי ההליך . יש לראות את ההליך

יגבר נוסח ההסכם, לבין נוסח מסמכי ההליך בכל מקרה של סתירה בין נוסח . את זה

  . , ויראו נוסח זה כנוסח המחייבההסכם

המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי הזמנה זו לאחר, ללא קבלת 

גוד הכדורסל רשאי לסרב/לקבל הבקשה איהסכמה בכתב ומראש מאיגוד הכדורסל. 

 משיקוליו ומבלי צורך לנמקה. להמחאת זכות או חיוב

תקשרות עם מציע ההצעה או המוסכם כי איגוד הכדורסל יהיה רשאי להפסיק את ה

 בהתקיים אחד המקרים שלהלן:באופן מידי ומבלי צורך לנמק, הזוכה במכרז, 

 תאגיד;א. הוגשה בקשה לפירוק או כינוס נכסים של ה

 ב. הוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי התאגיד העלולים לפגוע בתפקודו של התאגיד;

 ג. פג תוקף האישורים/הרישיונות הנדרשים למתן השירות לפי הדין.

 היקף השידורים

בסלולר ו באינטרנט, בטלוויזיה וכןלשדר לצלם ו הזוכה מתחייבבכל עונה מעונות ההסכם  .8

בשידור ישיר )בזמן אמת( ובהיקף (, סלולר אצל הזוכהרמה של קיימת תשתית/פלטפואם )

בעת  המפורטים להלןם משחקיהאת , יןימלא בערוץ ארצי פתוח לצופי הכבלים או הלוו

 בהסכם השידורים , וכמפורטאצל הזוכההתקיימותם בפועל, ברמת ההפקה המקובלת 

 :טכניהנספח ה –בנספח א' להסכם ו



 28מתוך  3עמוד 
 

 הליגה הלאומית ליגת העל לנוער, , לנשים ולנוער ,לגברים משחקי גביע המדינה

  :ומפעלים נוספים לגברים

  הזוכה מתחייב לשדר באיכותHD באם קיים ערוץ בפלטפורמה( ובשידור ישיר(: 

  משחקים מתוך הסיבוב הראשון בגביע המדינה לגברים, את כל משחקי שמינית גמר

מלא, את משחקי חצי גמר הגביע )חלקם בפריצות(, את כל משחקי רבע הגמר בשידור 

 .וגמר הגביע

הזוכה מתחייב לעשות כל מאמץ כדי לדאוג לכך שבשבוע חצי גמר וגמר גביע המדינה 

לגברים, לא יתקיימו משחקים מרכזיים בענפים שונים שעלולים לפגוע ביום השידורים 

 של משחקים אלו שהינם שני וחמישי.

אחד לפחות בשלב רבע הגמר לנשים, לשדר משחק  הזוכה מתחייב לנשים המדינה בגביע

 הגמר. ומשחק הגמר חצי משחקי 2את 

 משחק אחד מדי מחזור משחקים, משחק אחד מכל לגברים במשחקי הליגה הלאומית ,

 את כל משחקי סדרת הגמר.ומחזור פלייאוף 

  בליגת העל לנוער, משחק אחד מדי מחזור משחקים, משחק אחד מדי מחזור פלייאוף

 רת הגמר.ואת כל משחקי סד

 .ערבי הגמר של גביע המדינה לבנות ולבנים 

 פיב"א בערוץ ל ידי את משחקי נבחרות ישראל הצעירות שישחקו בדרג א' וישודרו ע

ת הצעירות ואת משחקי רבע גמר, חצי גמר וגמר הנבחר היוטיוב שלו או בכל דרך אחרת.

ץ היוטיוב שלו או פיב"א בערול ידי יעפילו אליהם( וישודרו עאם ' )בשל ישראל בדרג 

 בכל דרך אחרת.

 בכל עונת משחקים, את האירועים הבאים ולשדר על חשבונ זוכה מתחייבכמו כן, ה , 

ערבי (: איגוד)אשר עצם קיומם, מועדם ומיקומם, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של ה

 –יתקיימו, אירועים נוספים שיתוכננו בעתיד אם הגמרים לבנות ולבנים, משחקי ראווה 

שהאיגוד יקיים וכן מפעלים  3X3ם טורנירי תחרות בה, שידורים נוספים 10 כסה"

בינלאומיים שהאיגוד יארח כולל משחקי הכנה של נבחרות ישראל הבוגרות והצעירות, 

 .יתקיימו בישראלואם 

 ולאחר תיאום  איגוד, וישונו אך ורק באישור האיגודהל ידי יקבעו ע ל"הנ השידורים

 .מלא עימו מראש ובכתב

  משחקי גביע בנוסף, הזוכה מתחייב לערוך ולשדר תוכנית שבועית מיוחדת על פעילות

ליגת העל לנוער, הליגה הלאומית ושאר פעילות  ,משחקי נבחרות ישראל ,המדינה

התכנים לתכנית יקבעו בפגישות  , כולל כתבות שטח.דקות 30של  באורך האיגוד

 פית שייכת לזוכה.משותפות לאנשי האיגוד והזוכה, כשההחלטה הסו

 בהיקף ובאופן בו התחייב או  םב לשדר פרומואים/קדימונים למשחקיהזוכה מתחיי

נספח הסכם השידורים ובוהכל בהתאם לאמור ב -כלפי צדדים שלישיים  איגודיתחייב ה
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בנוסף מתחייב הזוכה לצלם פרומו מיוחד למשחקי חצי גמר  .המצ"בטכני הנספח ה –א' 

 גביע המדינה לגברים.

  הזוכה מתחייב להעלות לאתר האינטרנט שבניהולו את הודעות דובר איגוד הכדורסל

 כפי שיפורסמו מפעם לפעם.

  הזוכה מתחייב להעמיד איש קשר קבוע וידוע לטובת אנשי התפעול של איגוד הכדורסל

 דרו.וויששהוא מפעיל במשחקים השונים 

 

ל הציבור, ללא תשלום. תינתן יהיו רק בערוץ ארצי פתוח לכל הנ"ל כל שידורי המשחקים .9

ין. כן ילהיות מחוברים לכבלים או ללוו מחויביםעדיפות למציע המשדר לצרכנים שאינם 

 .HDבשידורי  את המשחקים גם תינתן עדיפות למציע המשדר

 תמלוגי זיכיון

, את סכום התמורה (7.2-ו 7.1)סעיפים  השידורים להסכם 7בהצעה על המציע לפרט בסעיף  .10

, בגין כל עונה מעונות ההסכם ורכישת המשחקים מציע עבור מתן זכויות השידוראותו הוא 

 וזאת בכפוף לאמור להלן:

כל המשחקים שפורטו בגין  עבור רכישת זכויות השידור מחיר המינימום .א

לכל אחת מעונות ( שקלים חדשים )מיליון₪  1,000,000ברשימה הנ"ל 

 ן לכל עונה מעונות האופציה.וכ ,(2022/23 -ו 2021/22, 2020/21המשחקים )

י )בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי( שלא לקבל הצעות מתחת אשריובהר כי האיגוד יהא 

סיכויי  את תשפר הנ"לסכום הכמו כן ברי כי כל הצעה הגבוהה מ למחירי המינימום הנ"ל.

 .)אך אין בכך לחייב את האיגוד לבחור בהצעה הגבוהה ביותר( המציע לזכות בהליך

לשדר  הבאות יש לו את היכולת פלטפורמותמהבאיזה נדרש המציע לפרט בהצעתו  כמו כן .11

 .HDובאיכות  סלולרו חברתיות(מדיות או  )אתר אינטרנט :)מעבר לטלוויזיה( המשחקיםאת 

 כשירות המציע  .12

 רשאים להגיש הצעות מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן:

מציע לצרף להצעתו כל אישור התאים. על על המציע להיות גוף משדר בעל רישיון מ .12.1

 כל דין לצורך ההתקשרות. ל פיאו רישיון הדרוש, אם דרוש, ע

 על המציע להיות עוסק מורשה לצורך מע"מ. .12.2

מנהליו ובעלי השליטה( לא הורשע או נחקר  –המציע )ואם המציע הוא תאגיד  .12.3

ניכויים, אי בעבירה שיש עמה קלון, או עבירה שנושאה פיסקלי )כגון: אי העברת 

דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכיוצ"ב(, זולת אם חלפה תקופת 

  .1981-התשמ"א ,ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים

המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים  .12.4

 .1976-ציבוריים, התשל"ו

שום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי )רשם התאגיד ר -המציע הוא תאגיד אם .12.5

 החברות/שותפיות(.

 .המציע לא נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל .12.6

 2אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח נספח  מקורית, המציע צירף ערבות בנקאית .12.7
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 .ובהתאם לתנאי ההזמנה להזמנה זו יחד עם מסמכי ההצעה

ומציע שלא יעמוד בהם, הצעתו עלולה רים מצטבהתנאים המפורטים לעיל הינם תנאי סף 

להיפסל ולא לידון כלל. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים להוכחת 

 להלן. 13עמידתו בתנאים המפורטים לעיל, כמפורט בסעיף זה ובסעיף 

 מסמכים נדרשים .13

 :המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים

 , על גבי הטפסים המקוריים ולאחרנה זובהזמ, כפי שהם מפורטים ההליךכל מסמכי  .13.1

שנחתמו בחתימה מוסמכת ו ,ללא יוצא מהכלל ,שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים

יע עם הגשת )כאמור, המצ המצ"ב להזמנה זו "השידורים"הסכם  ובכלל זה כנדרש

 עלאשי תיבות בר את שמו יחתוםימלא את סעיף התמורה בהסכם השידורים, הצעתו 

נספח ה –א' וכן נספח  וכאישור להסכמתו לתנאי השידורים הסכםגבי כל עמוד ב

 .לאה, כולל חותמת במקרה של תאגידוכן חתימה מ טכניה

 על היות המציע גוף משדר בעל רישיון מתאים על פי כל דין.  ותקף אישור רשמי .13.2

 ., תקף למועד הגשת ההצעהמע"מעוסק מורשה מטעם על היות המציע  רשמי אישור .13.3

 ועדכנית מאת מורשי החתימה( מקורית -)ואם המציע הוא תאגיד הצהרת המציע .13.4

מנהליו ובעלי השליטה, לא הורשע או נחקר  -לפיה המציע, ואם המציע הוא תאגיד

בעבירה שיש עמה קלון, או עבירה שנושאה פיסקלי, זולת אם חלפה תקופת 

 . 1981-ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבין, התשמ"א

, מפקיד מורשה, רואה 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ושמי ראישור  .13.5

ח לפקיד השומה ולמע"מ וחשבון או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק, ומדו

 .תקף למועד הגשת ההצעהכחוק, 

אישור עורך דין או רואה חשבון מקורי ועדכני המאשר כי המציע לא נמצא בהליכי  .13.6

 פירוק או פשיטת רגל. 

  ורות חיים של המציע לצורך הוכחת ניסיונו באספקת השירותים כנדרש.ק .13.7

השנים  5שהשירות ניתן בהן במהלך  מלקוחות המציע עדכניות המלצות 3לפחות  .13.8

המציע כמפורט ל ידי לעבודות/שירותים שבוצעו/ניתנו ע והמתייחסות האחרונות,

 בהליך זה.

 מקורית רבות בנקאית: המציע יגיש יחד עם מסמכי ההצעה עערבות בנקאית .13.9

 2020/21מערך הצעתו לעונת המשחקים  %10בשיעור של  ובלתי מותנית אוטונומית

חודשים מהיום האחרון  3. תוקף הערבות יהיה עד להזמנה זו 2בנוסח המצ"ב כנספח 

השידורים על ידי )הערבות תשמש כבטוחה לחתימת הסכם  ותההצעהלמסירת 

תור פיצוי קבוע ומוסכם מראש, היה והמציע המציע אשר הצעתו תתקבל, ותחולט ב

הערבות תוחזר  -יחזור בו מהצעתו(. עם חתימת ההסכם עם המציע שייזכה בהליך 

למציע הזוכה; ובנוגע למציעים שהצעותיהם לא תתקבלנה, הערבות תוחזר להם 

 2ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף בנספח  לאחר ההחלטה לגבי הזוכה בהליך.

תגרום לפסילת ההצעה. המציע מתחייב להאריך את הערבות תיפסל על הסף ו

חודשים מהיום האחרון למסירת  3לבקשת האיגוד, אם הליך זה לא יסתיים תוך 

 ההצעות.
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 לצרף:תאגיד, יש שהוא בהליך  מציעעל  .13.10

או השותפויות או האגודות  רשם החברותמאת עותק מתעודת ההתאגדות  (1

 .השיתופיות

, בהליךהכולל החלטה בדבר השתתפות  גידתאעותק מפרוטוקול הנהלת ה (2

 .התאגידשל ל ידי עורך הדין מאושר ע

, לרבות צירופי החתימות התאגידמורשי החתימה של עדכני של פירוט  (3

 שלה. רואה החשבוןאו  תאגידשל הל ידי עורך הדין הנדרשים, מאושר ע

תמצית מידע עדכנית מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד  (4

 .היותו של המציע תאגיד פעילואת 

כל דין לצורך ל פי כל מציע לצרף להצעתו כל אישור או רשיון הדרוש, אם דרוש, ע על .13.11

 ההתקשרות.

 הגשת הצעות .14

 .כנדרש ולחתום עליו על נספחיו המצורף בזה השידורים הסכםעל המציע למלא את  .14.1

עיפיו ותת "( על סהתמורה" )שכותרתו השידורים להסכם 7בסעיף על המציע לנקוב  .14.2

 , את המחירים המוצעים בגין כל אחד מהמרכיבים.(7.2–ו 7.1)סעיפים  סעיפיו

 יהיה נקוב בשקלים חדשים, ללא מע"מ.המחיר 

 .השידוריםתנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם  .14.3

לתקן או לשנות את המסמכים המצורפים להוסיף או המציע אינו רשאי למחוק או  .14.4

שיעשו במסמכי הליך זה, או כל הסתייגות לגביהם  כל שינוי או תוספתלהזמנה זו. 

בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת, לא תילקחנה 

 בחשבון ויהיו כאילו לא נכתבו. הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה. 

, חתומים ומלאים כאמור, ירוכזו על ידי המציע בהליך זהכל המסמכים הנדרשים  .14.5

, ללא סימני בלבד ומספרו )על המעטפה יש לרשום את שם ההליך אחת במעטפה

 (. זיהוי של המציע

בחותמת נתקבל של האיגוד  כשהיא סגורה וחתומהגיש את המעטפה יש לה .14.6

לתיבת המכרזים של  הנושאת את תאריך הגשתה על פס הסגירה על גבי המעטפה,

וזאת לא יאוחר מיום  ,אביב-, תל36האיגוד, בשד' יהודית במשרדי  2בקומה  האיגוד

 .0012:שעה ב 10.11.2012

מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל מסמכי ההליך כשהם חתומים הגשת  .14.7

, הבין את האמור על נספחיו המצורף לו השידורים האמור במסמכי ההליך והסכם

 .במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת

 תיבת המכרזים של האיגוד במועד האחרון להגשת הצעות: הצעה שלא תמצא ביובהר

 לא תידון כלל. וכנדרש כאמור

 מידה לבחירת הזוכההאמות  .15

  .60% -מחירהצעת הא'. שלב אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינן:   .15.1

 .40%-ב'. איכות ההצעהשלב                
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 :כמפורט להלן (%60 -)המשקל לרכיב זה  -המחירהצעת  .15.2

 השידורים להסכם 7בסעיף תנקב )כפי שחיר הגבוהה ביותר צעת המה .15.2.1

את מלוא הניקוד, ושאר ההצעות תנוקדנה באופן תקבל המצ"ב כאמור( 

 יחסי להצעה הגבוהה ביותר.

 תועבר , לאבשלב הצעת המחיר 60% של מינימאלי לציון תזכה שלא הצעה .15.2.2

 חרף האמור, לאיגוד הזכות .שלב ב' הוא שלב איכות ההצעה לבחינת

 להפעיל שיקול דעתו לעניין הפעלת סעיף זה. 

 

 :להלן כמפורט  (%40 -משקל לרכיב זה ה) ההצעה איכות .15.3

, יהיו רק בערוץ ארצי פתוח לכלל הציבור בהליך זהכל שידורי המשחקים  .15.3.1

ללא תשלום. תינתן עדיפות למציע המשדר לצרכנים שאינם מחויבים להיות 

תן עדיפות למציע המשדר את מחוברים לכבלים או ללווין. בנוסף, תינ

 הבאות )מעבר לטלוויזיה(: פלטפורמותוכן ב HDהמשחקים גם בשידורי 

 (.50% -)המשקל לתת רכיב זה  סלולרומדיות חברתיות( או  )אתר אינטרנט

 .(50%)המשקל לתת רכיב זה כללית מהמציע ותק והתרשמות , ניסיון .15.3.2

 שיקולי האיגוד .16

, אולם האיגוד יהא רשאי, במלואן ת בהזמנה זועל כל מציע לעמוד בדרישות המפורטו .16.1

אך לא חייב, להתייחס או לקחת בחשבון או לקבל גם הצעה של מציע שאינה עומדת 

 .וזאת מנימוקים שיפורטו בכל הדרישות כאמור

אם ימצא לנכון, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האיגוד יהא רשאי, אך לא חייב, להרשות  .16.2

בוע להגשת הצעות או להשלים כל פריט שהוא הגשת הצעות גם לאחר המועד הק

בקשר להצעה כלשהי בכל מועד או לערוך התמחרות בין המציעים, בינם לבין עצמם, 

 או בין מי מהם לבין כל מציע אחר.

המציעים )כולם או אחד/ים מהם(, ן האיגוד יהא רשאי לדרוש הבהרות והסברים מ .16.3

 , הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. עם המציעים כולם או אחד/ים מהםשא ומתן לנהל מ

ובין  מסויםהאיגוד יהא רשאי להתנות תנאים חדשים או נוספים וזאת בין כלפי מציע  .16.4

 .ומתוך נימוקים שיפורטו המציעים לפי שיקול דעתו לכלפי כל

, לרבות לבחינת ההצעות ושקלולןלו האיגוד רשאי לערוך את כל הבדיקות הנחוצות  .16.5

 .מציעיםזימון לראיון של מציע או 

על הסכם של האיגוד  קבלת הצעה על ידי האיגוד תשתכלל אך ורק בחתימתו .16.6

 שייכרת בין המציע ובין האיגוד.השידורים 

למסור נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או  ,בכל זמן שהוא ,האיגוד לא יהא חייב .16.7

 .בחר כהצעה הזוכהלמסור פרטים בקשר להצעה כלשהי, לרבות זו שת

או כל  מתחייב לקבל איזו הצעה שהיאאינו ווה הצעה, והאיגוד הזמנה זו אינה מה .16.8

שומר לעצמו את הזכות לפצל את . האיגוד ביותר(גבוהה צעה הה)לרבות ה חלק ממנה

, זמנהאת היקף הבטל וכן להרחיב ולצמצם לההליך ואת הזכייה בין כמה מציעים, 

 וליו הוא.לקבל הצעה לחלק מהשירות או לבטל את הליך ההזמנה בכל עת משיק

 במקרה כזה לא תהיינה כל טענות נגד האיגוד.
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שלא זכו , ההצעות לאיגודלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית במ .16.9

, וזאת למקרה שבו המציע ההליךיום נוספים לאחר סיום  45תעמודנה בתוקפן בהליך 

תמומש הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עמו או בכל מקרה שלא 

פי  על ,רשאי )אך לא חייב(יהא האיגוד הזוכה. בנסיבות מעין אלה -הזכייה עם המציע

 .בהליךלהכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה  ,הבלעדי ושיקול דעת

 אין בסעיפי ההליך כדי לגרוע מזכויות האיגוד על פי כל דין.  .16.10

תקשרות וכל מידע המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי הזמנה זו, לרבות פרטי הה .16.11

. המציע מצהיר בזה שקרא בעיון רב את כל רלוונטי הקשור בהזמנה זו או מצורף לה

קיבל את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה, פרטי הזמנה זו על נספחיה ותנאיה, 

בהגשת הצעתו הוא מסכים הבין את תנאיה ומסכים להם ולהסכם השידורים וכי 

ר על טענת אי ידיעה או גילוי או טעות או אי , ומוותבהזמנה זולתנאים ולפרטים 

 התאמה.

המציע מתחייב לעמוד לרשות איגוד הכדורסל ולספק את השירות שבהזמנה זו על פי  .16.12

כל תנאי ההזמנה על נספחיה וכמפורט בכל המסמכים הנלווים להזמנה, לשביעות 

הצעת המחיר רצון האיגוד המלא וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או ב

 סכימו עליה הצדדים. שי

  שאלות והבהרות .17

ולא יאוחר  ball.co.il-ibba@basket :שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד למייל .17.1

מייל חוזר יהווה אישור על קבלת  .יעקב בן שושןאל מר  10:00בשעה  10.1222.מיום 

 המייל.

 עיםל המציללכ 03.11.12 במייל עד ליום והבהרות ינתנו בכתב וישלחו תשובות .17.2

. תשובות או הבהרות שלא ניתנו בכתב כאמור לא יחייבו להזמנה זו 4כאמור בסעיף 

 את האיגוד.

       

 בברכה,               

 
 יעקב בן שושן, מנכ"ל                

 )ע"ר( איגוד הכדורסל בישראל             
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 להזמנה 1נספח 

 ם הסכם לשידורי משחקי

 
 2012_________ בשנת חודש ____ בביום תל אביב, ב שנערך ונחתם

 

 איגוד הכדורסל בישראל    : בין
 55-000216-0' עמותה רשומה מס  

 אביב-תל, 36יהודית ' שד
 ;מצד אחד     "(האיגוד: "להלן)

 
 _____________________________________  : ובין

 מרח' _________________________________ 

 ________ פקס. ___________טל. ____

 באמצעות מנהליה ומורשי החתימה מטעמה: 

 ה"ה _____________ ת.ז. ____________

 ה"ה _____________ ת.ז. ____________

 ;מצד שני     "(החברה" או "הרוכשת: "להלן)

 
 
 

ה לגברים, גביע המדינ משחקיוהאיגוד פנה בהזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות שידור של  הואיל:

לנשים ולנוער, ליגת העל לנוער, הליגה הלאומית לגברים ומפעלים נוספים של האיגוד )להלן: 

עונות )להלן: " 2022/23 -ו 2021/22, 2020/21"(, בקשר לעונות המשחקים המשחקים"

עונות משחקים נוספות  3 -"(, ואופציה להאריך את תקופת ההתקשרות להמשחקים

כאשר האופציה היא לכל עונת משחקים נוספת כאמור( )להלן  2025/26 -ו 2024/25, 2023/24)

"(; והכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות המצ"ב תקופת ההסכם" -" והאופציהבהתאמה: "

 "(;ההזמנהלהסכם )להלן: " נספח ב'כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנת 

 
רה על עצמה כבעלת הניסיון, חברה העוסקת בהפקות שידורים והיא מצהי נהה והרוכשת והואיל:

ח אדם מקצועי ומיומן ובעלת יכולת במתן שירותים מגוונים בתחום הצילום, והאמצעים, כ

ההפקה, ההקלטה, העריכה ושידור באמצעות הטלוויזיה, האינטרנט והסלולר של אירועי 

 "(;שירותי הצילום והשידורספורט לאומיים ובין לאומיים )להלן: "

 
מעוניינת לרכוש את הזכויות כהגדרתן בהזמנה ונעתרה להזמנת האיגוד והציעה והרוכשת  והואיל:

 את הצעתה למתן השידורים והשירותים, כהגדרתם בהסכם זה;

 
והאיגוד קיבל את הצעתה של הרוכשת, והרוכשת מסכימה לספק לאיגוד את השידורים  והואיל:

 הלן.והשירותים נשוא הסכם זה וההזמנה, והכל כמפורט בהסכם זה ל

 

 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן
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 זכויות השידור .1

, יזיהולהקליט ולשדר בטלו, האיגוד מצהיר כי הוא הבעלים המלא והבלעדי של הזכות לצלם .1.1

 3ובסלולר את המשחקים בתקופת ההסכם )כהגדרתם בהסכם וכמפורט בסעיף  באינטרנט

כי אין כל מניעה להעברת "(, והזכויות: "להלן( )הנספח הטכני -להלן ובנספח א' להסכם זה 

 .זה ר בהסכםכאמות, הזכויות לרוכש

 

 הלערוך ולשדר על חשבונ, להקליט, לצלם הבלעדית זכותהאיגוד מעניק לרוכשת את ה .1.2

המשחקים )כהגדרתם בהסכם זה וכמפורט את בלבד,  , אינטרנט וסלולרבשידורי טלוויזיה

לרבות הזכות לערוך ולשדר תקצירים ח הטכני(, הנספ –להלן ובנספח א'  3בסעיף 

 . מובהר בזאת כי הזכויות הנמכרות לא כוללות שידורי רדיו.מהמשחקים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של האיגוד להתקשר 

בהסכם/ים עם חברות למתן שירותי סטטיסטיקה וצילום של המשחקים )לשימוש האיגוד 

 הקבוצות וגורמים נוספים בענף הכדורסל(, אך לא לשידורם בטלוויזיה. או

חרף האמור ולמען הסר הספק, מובהר כי האיגוד שומר לעצמו את הזכות לעמוד בהוראות  .1.3

ותנאי הסכמי מכירת זכויות שידור של המשחקים הרלוונטיים לצדדי ג' ואשר אינם 

ושידורם באמצעי התקשורת )בין  זה,מצולמים או משודרים על ידי הרוכשת על פי הסכם 

, אינטרנט, סלולר ורדיו ואת תקציריהם(, וכן לא תגרע זכותו של האיגוד או טלוויזיההיתר 

מי מטעמו או כל צד ג' שיתקשר האיגוד עימו )לרבות אך לא רק אתרי אינטרנט שונים(, 

המשחקים להתקשר בעתיד בהסכם או בכל דרך אחרת עם צד ג', למכירת זכויות שידור 

הרלוונטיים )שאינם מצולמים או משודרים על ידי הרוכשת כאמור( וצילומם, עריכתם 

ושידורם באמצעי התקשורת הנ"ל. לרוכשת לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך, הדבר 

לא יגרע מהתחייבויותיה של הרוכשת על פי הסכם זה, וכן התקשרויות אלו לא יהוו כל 

 הפרה של ההסכם.   

הסר ספק מובהר בזאת כי כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים מכל מין וסוג למען  .1.4

 שייכות ובבעלות האיגוד בלבד. –שהוא בקשר )ישיר או עקיף( לזכויות השידור והמשחקים 

 

איגוד ותקנון התקנוני  בהתאם להוראות ת הןמצהיר כי הזכויות המוענקות לרוכש האיגוד  .1.5

 .א"פיב

 הצהרות הרוכשת .2

 רוכשת מצהירה ומתחייבת בזאת כלפי האיגוד, כדלקמן:ה .2.1

כי יש לה ניסיון רב במתן השירותים מהסוג נשוא הסכם זה, ובמיוחד בצילום, הקלטה,  .2.1.1

 עריכה ושידור של אירועי ספורט.

כי תדאג לכל הנדרש בכדי לספק את השירותים בטיב מעולה ולשביעות רצון האיגוד,  .2.1.2

 להסכם )התמורה(.  7, לרבות המצוין בסעיף ולשאת בכל העלויות הכרוכות בכך

 כי ברשותה מערך ארגוני מספק לביצוע השירותים בהיקפים הנדרשים מהסכם זה.  .2.1.3
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לה ויעמדו לרשותה במשך כל תקופת ההסכם כוח האדם, הידע, הטכנולוגיה, ש י כי .2.1.4

הרישיונות, המימון וכל האמצעים הדרושים לצורך אספקת השירותים וביצוע 

 הנספח הטכני. -על פי הסכם זה; ולכל הפחות ברמה המפורטת בנספח א' השידורים 

ח אדם זמני, אשר כולם יוכשרו על ידה לצורך וח אדם קבוע וכן כוכי היא מעסיקה כ .2.1.5

 מתן השירותים על פי הסכם זה. 

כישורים ומומחיות, כפי שיידרש לשם ביצוע השירותים ע, ידן, כי היא בעלת ניסיו .2.1.6

 הוראות הסכם זה.והשידורים בהתאם ל

צועיות ובהתאם קמבק את השירותים ותבצע את השידורים על פי הסכם זה פתס יכ .2.1.7

הנספח  –לסטנדרטים המקובלים בתחום ולכל הפחות ברמה המפורטת בנספח א' 

 הטכני.

כל מניעה על פי דין, הסכם או באיזה אופן אחר להתקשר עם האיגוד לביצוע  ןיא יכ .2.1.8

 השירותים על פי הסכם זה.

האיגוד בכל  את ןתעמוד במועדי האספקה עבור השירותים נשוא הסכם זה, ותעדכ יכ .2.1.9

 שלב משלבי מתן השירותים ובכל פרט בעל חשיבות למתן השירותים.

כי ברורות לה מטרות האיגוד, אופי ההתקשרות, וצרכי האיגוד, וכי האיגוד הבהיר  .2.1.10

יצוע השידורים לה ומסר לה את כל הפרטים הדרושים לצורך מתן השירותים וב

 בצורה הטובה ביותר, בהתאם להזמנה והוראות הסכם זה.

כי היחסים בין האיגוד לבין הרוכשת יהיו יחסים של מזמין שירותים וקבלן עצמאי,  .2.1.11

 מעביד בין האיגוד לבין הרוכשת ומי מעובדיה. -וכי לא ישררו יחסי עובד

ל פי הסכם זה לאחר כי ידוע לרוכשת כי אינה רשאית להמחות כל זכות או חיוב ע .2.1.12

ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאת האיגוד, וכי האיגוד רשאי לסרב/לקבל 

 הבקשה להמחאת זכות או חיוב משיקוליו ומבלי לנמק. 

 המשחקים )מעבר לטלוויזיה(:לשדר את  הבאות יש לה היכולת פלטפורמותכי ב .2.1.13

: HDובאיכות  סלולרומדיות חברתיות( או  )אתר אינטרנטב

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 שידורי וצילומי המשחקים .3

בטלוויזיה, וכן לשדר הרוכשת לצלם, לערוך ו מתחייבת בכל עונה מתקופת ההסכם .3.1

אצל הרוכשת(, בשידור ישיר קיימת תשתית/פלטפורמה של סלולר אם באינטרנט ובסלולר )

ם, בעת משחקיהאת ין, י)בזמן אמת( ובהיקף מלא בערוץ ארצי פתוח לצופי הכבלים או הלוו

התקיימותם בפועל, ברמת ההפקה המקובלת אצל הרוכשת, וכמפורט בהסכם זה ובנספח א' 

 הנספח הטכני:  -

הלאומית  משחקי גביע המדינה לגברים, לנשים ולנוער, ליגת העל לנוער, הליגה .3.1.1

  – לגברים ומפעלים נוספים של האיגוד

כל שידורי המשחקים יהיו רק בערוץ פתוח לכלל הציבור, ללא תשלום. הרוכשת מתחייבת לשדר 

 )באם קיים ערוץ בפלטפורמה( ובשידור ישיר:  HDבאיכות 
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ם משחקים מתוך הסיבוב הראשון בגביע המדינה לגברים, את כל משחקי שמינית גמר הגביע )חלק

 בפריצות(, את כל משחקי רבע הגמר בשידור מלא, את משחקי חצי גמר וגמר הגביע.

הרוכשת מתחייבת לעשות כל מאמץ כדי לדאוג לכך שבשבוע חצי גמר וגמר גביע המדינה לגברים, לא 

יתקיימו משחקים מרכזיים בענפים שונים שעלולים לפגוע ביום השידורים של משחקים אלו שהינם 

 שני וחמישי.

 2מתחייבת הרוכשת לשדר משחק אחד לפחות בשלב רבע הגמר לנשים, את  לנשים המדינה בגביע

 הגמר. ומשחק הגמר חצי משחקי

במשחקי הליגה הלאומית לגברים, משחק אחד מדי מחזור משחקים, משחק אחד מכל מחזור 

 פלייאוף, את כל משחקי סדרת הגמר.

, משחק אחד מדי מחזור פלייאוף ואת כל משחקי בליגת העל לנוער, משחק אחד מדי מחזור משחקים

 סדרת הגמר.

 ערבי הגמר של גביע המדינה לבנות ולבנים.

את משחקי נבחרות ישראל הצעירות שישחקו בדרג א' וישודרו על ידי פיב"א בערוץ היוטיוב שלו או 

אם ) בכל דרך אחרת. את משחקי רבע גמר, חצי גמר וגמר הנבחרות הצעירות של ישראל בדרג ב'

 יעפילו אליהם( וישודרו על ידי פיב"א בערוץ היוטיוב שלו או בכל דרך אחרת.

הרוכשת מתחייבת לשדר על חשבונה, בכל עונת משחקים, את האירועים הבאים  )אשר עצם קיומם, 

מועדם ומיקומם, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של האיגוד(: ערבי הגמר לבנות ולבנים, משחקי ראווה 

של  םטורניריהשידורים נוספים, בהם  10סה"כ  –אירועים נוספים שיתוכננו בעתיד  יתקיימו,אם 

שהאיגוד יקיים וכן מפעלים בינלאומיים שהאיגוד יארח כולל משחקי הכנה של נבחרות  3X3תחרות 

 יתקיימו בישראל.ואם ישראל הבוגרות והצעירות, 

ור האיגוד ולאחר תיאום מלא עימו מראש השידורים הנ"ל יקבעו על ידי האיגוד, וישונו אך ורק באיש

 ובכתב.

הרוכשת מתחייבת להעלות לאתר האינטרנט שבניהולה את הודעות דובר איגוד הכדורסל כפי 

 שיפורסמו מפעם לפעם.

הרוכשת מתחייבת להעמיד איש קשר קבוע וידוע לטובת אנשי התפעול של האיגוד במשחקים השונים 

 שהוא מפעיל וישודרו.

ם ישירים של המשחקים כאמור ישודרו בשלושה שידורים חוזרים לפחות אותם שידורי .3.2

 בטלוויזיה.

כל השידורים יקבעו על ידי האיגוד בלבד וישונו אך ורק באישור האיגוד ולאחר תיאום מלא  .3.3

עימו מראש ובכתב. כמו כן יובהר, כי לאיגוד הזכות ושיקול הדעת המלא והבלעדי לשנות 

רים, לרבות מועד וזמני השידור הנ"ל, כאשר האיגוד יפעל ככל את מועדי וזמני קיום השידו

 הניתן לתיאום הנושא עם הרוכשת.

הרוכשת מתחייבת לשדר בכל משחק מהמשחקים את טקס הענקת הפרס לשחקן המצטיין  .3.4

"(. טקס מצטיין המשחקשל אותו משחק, הכולל ריאיון של השחקן המצטיין )להלן: "

בצורה כזו כך שיהיה ניתן לראות באופן חופשי, בכפוף  צילום טקס מצטיין המשחק ייעשה

להוראות כל דין ולהוראות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, את הלוח של נותן/ני 

החסות של האיגוד ותינתן חשיפה לו )במידת האפשר(. במהלך הריאיון, ייכלל שם נותן/ני 
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ובכפוף להוראות המועצה הנ"ל החסות במקום מתאים שיופיע על המסך, ובמידת האפשר 

 יוזכר שם נותן/ני החסות על ידי שדרני המשחק.       

הרוכשת מתחייבת לערוך ולשדר תוכנית שבועית מיוחדת על פעילות משחקי גביע המדינה,  .3.5

משחקי נבחרות ישראל, ליגת העל לנוער, הליגה הלאומית ושאר פעילות האיגוד באורך של 

התכנים לתכנית יקבעו בפגישות משותפות לאנשי האיגוד  דקות, כולל כתבות שטח. 30

והרוכשת, כשההחלטה הסופית שייכת לרוכשת. לאיגוד שמורה הזכות )בתיאום עם 

הרוכשת( לשלוח נציג מטעמו, על מנת שזה ישתתף בתוכנית השבועית המשודרת ויוכל לעזור 

ית השבועית והכתבה בסיקור המשחקים וכו'. כמו כן, הרוכשת מתחייבת כי בפתיח התוכנ

המגזינית יופיע מעברון של נותן/ני החסות הרשמי/ים של האיגוד )בצירוף הלוגו הרלוונטי(. 

מוסכם כי כל כתבה מגזינית כנ"ל תשודר בטלוויזיה לפחות פעמיים בשידור חוזר במהלך 

 עונת המשחקים.  

התחייב או הרוכשת מתחייבת לשדר פרומואים/קדימונים למשחקים בהיקף ובאופן בו  .3.6

 –והכל בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספח א'  -יתחייב האיגוד כלפי צדדים שלישיים 

הנספח הטכני. בנוסף מתחייבת הרוכשת לצלם פרומו מיוחד למשחקי חצי גמר גביע המדינה 

לגברים. כן מתחייבת הרוכשת למלא אחר כל יתר הוראות ההסכם/ים בין האיגוד לבין 

ם של המשחקים המתייחסות לשידורי הטלוויזיה או האינטרנט; נותן/ני החסות הראשי/י

הפעולות ובנוסף מתחייבת הרוכשת לנקוט בפעולות נוספות במטרה לקדם את האיגוד )

וביניהם כמות  ,ייקבעו במשותף בין האיגוד לרוכשת והמשחקים האיגוד שיינקטו לקידום

 (.המיתוגים בשאר הפלטפורמות של הרוכשת

על הרוכשת מניעה כתוצאה  למעט במקרה בו תחולכאמור לעיל, הינה  התחייבות הרוכשת .3.7

שידורים בעלי חשיבות ממלכתית מיוחדת בעת  הצורך לשדר, השבתה, שביתה, מכח עליון

)במקרה כאמור, על הרוכשת  רשות מוסמכת או הוראת כל דין הוראת, קיום המשחקים

 איגוד יוכל לפעול להקטנת נזקיו(. להודיע לאיגוד מיד עם היוודע דבר המניעה, על מנת שה

את עצם שידור  תמונעה אינמניעת השידור אצל הרוכשת אם שמוסכם עם זאת יחד 

האיגוד למסור )בתמורה או שלא בתמורה לפי שיקול דעתו( לצד שלישי יוכל , המשחק

ולהקטין לאפשר שידור המשחק  על מנתכלשהו את זכויות השידור של אותו משחק ספציפי, 

ו; אך בכל מקרה לא יהיה בכך כדי לגרוע או לפגוע בחובת התשלום של נזקיאת בכך 

 הרוכשת לאיגוד כמפורט בהסכם זה.

 
הרוכשת מתחייבת להעמיד לרשות האיגוד או לרשות אתר האינטרנט של האיגוד או לרשות  .3.8

ד ככל שקיימים או שיהיו, וכל עו -אתרי האינטרנט של נותן/ני החסות הרשמיים של האיגוד 

בליווי קרדיט לרוכשת  News Accessלא מדובר בספונסרים שהינם גופי תקשורת, למעט 

כמקובל )לרבות באמצעות התחברות ישירה לחדר השידור של הרוכשת על חשבון הגוף 

המתחבר(, את מלוא חומר המשחקים שהפיקה או צילמה או שידרה כאמור בהסכם זה. 

הזכות לעשות שימוש בלתי מוגבל בחומר המשחקים הנ"ל, בכל דרך ואופן  יובהר כי לאיגוד

שיבחר לרבות הזכות לעשות שימוש בלתי מוגבל בשידורים המצולמים של המשחקים או 
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התקצירים, אשר שווקו, הופצו, צולמו, הוקלטו, נערכו או שודרו על ידי הרוכשת בתקופת 

 (.News Accessם במקרה שלההסכם )בליווי קרדיט לרוכשת כמקובל וזאת ג

, או כל סוג אחר של מדיה על פי דרישת DVDהרוכשת תעמיד לרשות האיגוד תקליטור  .3.9

האיגוד, של כל אחד מהמשחקים שתצלם או שתשדר לאחר סיום המשחקים, לצורך 

הארכיון וצרכים מקצועיים אחרים. לאיגוד הזכות המלאה לעשות ככל העולה על רוחו עם 

ל הפלטפורמות שלו או של הקבוצות, וכן יהא רשאי לעשות בהם שימוש חומר המשחקים בכ

 לצרכי תיעוד, סרטים דוקומנטריים וכיוצ"ב )בליווי קרדיט לרוכשת כמקובל(. 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הרוכשת על פי הסכם זה, מתחייבת הרוכשת לאפשר העברה  .3.10

קולותיהם של השדרים, חופשית ללא תמורה של שידורי המשחקים, לרבות דמויותיהם ו

הפרשנים, הטאלנטים האחרים שיופיעו בשידורים וכל רכיב אחר בשידורים, לאתר 

 האינטרנט של האיגוד ולצרכים השונים של האיגוד.

 ".השידורים, על כל תתי סעיפיו, ייקרא לעיל ולהלן: "3כל האמור בסעיף  .3.11

 ת האיגודיוהתחייבו .4

עמדת תהיה יערך שידור של משחקי גביע המדינה, האיגוד יוודא כי בכל אולם ממנו אמור לה .4.1

עמדות מוגבהות למצלמות אל מול הקהל, חיבור חשמל זמין באולם  2 -שידור לשדר/פרשן ו

. למען הסר ספק, 24 -אמפר( וסנכרון לשעון התוצאות ושעון ה 63אמפר או  32לניידת )

ור של המשחק הרלוונטי לא יוכל להיערך שיד –באולם בו לא יהיו התנאים המפורטים לעיל 

 –בלבד; במקרה זה, המשחק/ים ישודר/ו ממגרש חלופי שבו מתקיימים התנאים הנ"ל 

נתגלה ביום המשחק עצמו כי אחד או יותר מהתנאים המוזכרים אם  בתיאום עם הרוכשת.

  לעיל לא התקיים, אזי לא ישודר משחק זה והדבר לא יחשב כהפרה מצד הרוכשת.

לאכלס את האולם בו משודר המשחק בקהל צופים בכמות של  האיגוד יעשה מאמצים .4.2

לפחות מחצית מתכולת האולם, עם זאת, אין באמור בסעיף כדי לגרוע מכל התחייבויות 

 הרוכשת על פי הסכם זה.

האיגוד ינחה את הקבוצות שישתתפו במשחקי גביע המדינה, כדלקמן )מקום שישנה סתירה  .4.3

הנספח הטכני, הוראות הנספח הטכני יגברו  –ספח א' בין הוראות סעיף זה לבין הוראות נ

 ויחולו(:

ראיונות השחקנים והמאמנים לפני, במהלך ואחרי כל משחק מהמשחקים יהיו   .4.3.1

 נספח טכני. –בהתאם להוראות נספח א' 

הדקות הקודמות לתחילת המשחק )שעת פתיחת השידור(, ינוהלו בתיאום בין  30  .4.3.2

רך ובתיאום עם משקיף המשחק, ניתן יהיה לדחות הרוכשת והאיגוד, כאשר במידת הצו

דקות. בנוסף, בהפסקות בין הרבעים של המשחק,  10את מועד פתיחת המשחק עד 

 שניות נוספות בין כל רבע. 30 -תהא זכאית הרוכשת להאריך רבעים אלו ב

לשתף פעולה עם הרוכשת לצורך כתבות למגזין ולתוכנית השבועית ויעמיד, בכפוף   .4.3.3

זמינות, לשם כך את שחקניהם ומאמניהם. האיגוד יפעל לגרום לכך לשיקולי 

שהמרואיינים הנ"ל יגיעו לכתבות וכל זאת בכפוף לכך שהרוכשת תעביר את רשימת 

 המרואיינים תוך זמן סביר על מנת לאפשר לקבוצות זמן להתארגנות.
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לאפשר להכניס מיקרופון מטעם הרוכשת לשידור של פסק הזמן והפסקות בין   .4.3.4

 נספח טכני.      –רבעים, בכפוף להוראות נספח א' ה

 חסויות ופרסום .5

, תהא הרוכשת רשאית למכור זכויות זהכמפורט בהסכם בתמורה להענקת הזכויות לרוכשת  .5.1

פרסום/חסויות )בטלוויזיה או באינטרנט או בסלולר בלבד, אך לא במגרשים או בכל דרך 

 ו הסלולר.אחרת( במהלך שידורי הטלוויזיה או האינטרנט א

שניות כל אחת( בכל מופע  6 -שקופיות חסות )באורך שלא יפחת מ 2 -האיגוד יהיה זכאי ל .5.2

ההתקשרות עם נותני  מובהר כיחסויות שיצמד לכל שידור משידורי המשחקים האמורים. 

בהתאם  אך ורקועל ידי האיגוד למשחקים תיעשה על ידי הרוכשת או מפרסמים חסות 

 כללי רשות השידור ובכלל זה ,המחייבות את הרוכשת בעניין זהובכפוף להוראות הדין 

ין, בהתאם ילוושידורי כבלים ולשידורי המועצה לאו כללי ( מימון חוץ למשדרי טלוויזיה)

  לעניין.

ידוע לרוכשת ומוסכם עליה כי האיגוד הינו גוף ציבורי, על כל המשתמע מכך, וכי אין לקשר  .5.3

חרות עם גופים "מפוקפקים" או בלתי מוסריים או את שמו או שמות הקבוצות או הנב

 כאלה שיש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור, כולו או חלקו.

 נותן/ני החסות רשמי/ים .5.4

המלא  שםהיצוין , איגודאו ללמשחקים  /יםחסות רשמי /נישיהיה נותן שקיים או כלכ .5.4.1

י העניין( נותן/ני החסות ושם המלא של האיגוד או הסדרה או הגביע )לפ והלוגו של

 –כמפורט בנספח א'  -, באופן, בכמות ובתדירות לרבות בקדימונים, רוכשתהבשידורי 

המשדר בעניין זה ולהוראות כל אצל הגוף לכללים החלים  והכל בכפוףהנספח הטכני; 

 .דין

ידוע לרוכשת כי לאיגוד קיימות או יהיו התחייבויות כלפי נותני חסות שונים מטעמו.  .5.4.2

למלא אחר כל ההתחייבויות הנ"ל של האיגוד כלפי נות/ני החסות, הרוכשת מתחייבת 

בנוגע לשידורים ולקדימונים; ובמיוחד אזכור השם והצגת הלוגו של נותן/ני החסות 

ושל האיגוד או הסדרה או הגביע )לפי העניין( במספר הפעמים עליהם יתחייב האיגוד 

שחקים( והצגת שקופיות חסות פעמים בכל שידור ובמהלך כל הילוך חוזר במ 5)ולפחות 

שלהם )ממותגות בלוגו המשחקים/הגביע( במהלך השידורים )לרבות, בפתיחת השידור, 

במחצית וסיום המשחק/השידור( או במהלך הפרומואים )הקדימונים( או בכל מקום 

 אחר בו. האיגוד יעביר לרוכשת את ההתחייבויות מול נות/ני החסות בהקדם האפשרי.

באיזה משחק  תפקידים אחרים בעליאו מאמנים  ,שחקניות, ות עם שחקניםיעשו ראיונאם  .5.5

אשר יופק ויוצב בכל משחק באחריות ועל חשבון הם ייעשו מול גב ראיונות  - מהמשחקים

 .החלה האיגוד, תוך תיאום עם הרוכשת; וכל זאת בכפוף לרגולציה
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 תקופת ההסכם .6

, 2020/21ת שלוש עונות משחקים: תקופה בההתקשרות בין הצדדים נשוא הסכם זה תהא ל .6.1

  "(.עונות המשחקים)להלן: " 2022/23 -ו 2021/22

עונות משחקים  3 -הרוכשת מעניקה לאיגוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ל .6.2

(, כאשר האופציה היא לכל עונת משחקים נוספת 2025/26 -ו 2024/25, 2023/24)נוספות 

 "(.האופציהכאמור )להלן: "

 "(.תקופת ההסכםמשחקים והאופציה יחדיו יקראו להלן: ")עונות ה

ביולי בכל שנה במסגרת  31הודעה בכתב על מימוש האופציה תינתן לרוכשת עד ליום  .6.3

 האופציה. 

 
 התמורה  .7

תמורת מתן זכויות שידור המשחקים מתחייבת הרוכשת לשלם לאיגוד במועדים ובשיעורים  .7.1

 להלן: 7.2המפורטים בסעיף 

)ובמילים: ₪ סך של ______________  2020/21חקים בגין עונת המש

 ______________________________________________________( ללא מע"מ.

)ובמילים: ₪ סך של ______________  2021/22בגין עונת המשחקים 

 ______________________________________________________( ללא מע"מ.

)ובמילים: ₪ סך של ______________  2022/23בגין עונת המשחקים 

 ______________________________________________________( ללא מע"מ.

)ובמילים: ₪ סך של ______________  2023/24בגין עונת המשחקים 

 ______________________________________________________( ללא מע"מ.

)ובמילים: ₪ סך של ______________  2024/25בגין עונת המשחקים 

 ______________________________________________________( ללא מע"מ.

)ובמילים: ₪ סך של ______________  2025/26בגין עונת המשחקים 

 ______________________________________________________( ללא מע"מ.

שולם באופן הבא, לגבי כל עונה ועונה מתקופת לעיל ת 7.1התמורה המצוינת בסעיף  .7.2

 1עד לתאריך  30%בדצמבר;  31עד לתאריך  40%באוקטובר,  30עד לתאריך  30%ההסכם: 

 בפברואר.

ימים  10 -להבטחת הסכומים הנ"ל, תימסרנה במעמד החתימה על הסכם זה ולא יאוחר מ .7.3

דים הנ"ל בקשר לעונות ממועד חתימתו על ידי האיגוד המחאות דחויות מאת הרוכשת למוע

המשחקים. האיגוד יהיה רשאי לממש את ההמחאות, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתו 

 7הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש לרוכשת, בכל מקרה של אי עמידה בהוראות סעיף 

  להסכם זה וכן בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם.
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ירכוש את זכויות השידור של משחק חוץ  בכל הנוגע למשחקי החוץ, היה והאיגודבנוסף  .7.4

מעלויות רכישת זכויות השידור,  50% כלשהו, מתחייבת הרוכשת להשתתף בשיעור של

בהתאם לאישור שימציא האיגוד בדבר העלויות הכרוכות )במישרין ו/או בעקיפין( ברכישת 

 .הזכויות

רי שתשלום מע"מ למען הסר כל ספק יובהר כי אם וככל שיחול מע"מ על התמורה הנ"ל, ה .7.5

יחול על הרוכשת וישולם על ידה, בנוסף לתמורה הנזכרת בהסכם זה. האיגוד לא יישא 

 בתשלומי מע"מ בכל מקרה.

 

 הפרות, שיפוי ופיצוי מוסכם .8

בהתקיים אחד הרוכשת איגוד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המוסכם כי  .8.1

ב. הוטלו עיקולים  ;רוכשתשל ה המקרים שלהלן: א. הוגשה בקשה לפירוק או כינוס נכסים

. פג תוקף ג ;הרוכשת שלה העלולים לפגוע בתפקודרוכשת או שעבודים על נכסי ה

  לפי הדין. יםהאישורים/הרישיונות הנדרשים למתן השירות

, מהווים הנספח הטכני -ונספח א' של הסכם זה)על כל תתי סעיפיהם(  7 -ו 5, 4, 3 ,2 סעיפים

מבלי לגרוע  ים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.סעיפים יסודיים ועיקרי

צד יהיה ה ,את ההסכם הפרה יסודיתאחד הצדדים  הפרלהלן,  8.4-ו 8.3מהוראות סעיפים 

לצד מראש ובכתב  ימים 14רשאי להביא את ההסכם לידי סיום על ידי מתן הודעה של השני 

את ההסכם לידי  האיגודהביא  .המפר, ובלבד שבתקופה זו לא תיקן הצד המפר את ההפרה

השירותים או את את  או להמחות רשאי למסור איגודיהיה ה מכל סיבה שהיא, סיום,

, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויותיו , למי שימצא לנכוןזכויות השידור נשוא הסכם זה

 ובכלל זאת פיצוי בגין נזקים שייגרמו לו. כל דיןל פי כל סעד אחר העומד לרשותו על

ותפצה או תשפה את האיגוד  וסכם בין הצדדים כי הרוכשת תהא האחראית הבלעדיתמ .8.2

עבור נזקים, מכל מין וסוג שהוא, בגין כל עילת תביעה שהיא )חוזית, נזיקית או אחרת(, 

הנובעות או הקשורות במתן השירותים, ובכלל זאת תביעות נזיקיות או אחרות של צד ג' 

גוף, נזק רכוש, נזק ממוני ונזק שאינו ממוני, וזאת ללא כל כלשהו כנגד האיגוד, לרבות נזק 

הגבלה ולכל אדם לרבות למי מטעם הרוכשת או עובדיה או שליחיה או למי מטעם האיגוד, 

ר בהמוולרבות כל מי שהאיגוד או הרוכשת התקשרו עמו בנוגע לשירותים נשוא הסכם זה. 

י מטעמה, לרבות מ עלוהרוכשת  ל תחול באופן כולל ומשותף עליכי החבות המפורטת לע

סיבות שהן, למעט במקרה של פעולה נ םושעובדיה, קבלני משנה ונותני השירותים שלה. ב

י מטעמו, חבות לגבי כל אחד למו איין זה, לא תהיה לאיגוד בענ ת הדיןאוורלהבזדון ובכפוף 

 מהמפורטים לעיל.

האיגוד בגין כל סכום שיקוזז מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי הרוכשת תשפה את  .8.3

ומקורו הישיר נובע ממעשים או  -לאיגוד על ידי נותן/ני החסות הראשי/ים של האיגוד

 מחדלים של הרוכשת.

הצדדים מסכימים, כי בלא לפגוע בכל סעד אחר העומד לזכות האיגוד לפי כל דין או לפי  .8.4

ם פיצוי מוסכם הסכם זה, יהא האיגוד זכאי לקבל מהרוכשת עם דרישתו הראשונה ג

עבור כל מקרה בו לא שידרה הרוכשת ₪(  ₪150,000 )סך של מאה וחמישים אלף  כדלקמן:

לעיל )בכפוף להוראות סעיף  3משחק מהמשחקים בשידור ישיר בניגוד לחובותיה על פי סעיף 

 לעיל(. 4.1 -ו 3.9
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ל צורה מעביד בכ-בזאת כי יחסי הצדדים על פי הסכם זה לא יוצרים יחסי עובדם סכמו .8.5

ואופן שהם בין הצדדים או בין מי מהצדדים לעובדי הצד השני, והיחסים בין הצדדים הינם 

עובדיו ל ותצאשא בכל התשלומים או ההויי דצ לקבלן עצמאי בלבד. כ -מזמין שירותים

ס הכנסה מיי ולרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכ

פי דין, -שהוא על וסוגלים ותשלומים אחרים והטבות סוציאליות מכל מין או מסים או היט

 חוזה או הסכם קיבוצי.

הרוכשת מתחייבת להעמיד איש קשר קבוע וידוע לטובת אנשי התפעול של האיגוד. מסירת  .8.6

 הודעה על ידי האיגוד לאיש הקשר מטעם הרוכשת תחשב כמסירתה המיידית לרוכשת.  

בות בקשר למתן השירותים על פי הסכם זה או בהתאם להנחיות לא ביצעה הרוכשת התחיי .8.7

האיגוד לרבות במועד ובזמן הנדרש, יהיה האיגוד רשאי לבצע בעצמו או באמצעות מי 

 מטעמו והרוכשת תשיב לאיגוד את מלוא ההוצאות שנגרמו לו מיד עם דרישתו.  

האיגוד, לא יחשבו אי שימוש האיגוד בזכות כלשהי או אי נקיטה בהליך כלשהו על ידי  .8.8

 לוויתור או לשיהוי מצידו, והאיגוד יהיה רשאי לנקוט בהליך ולממש זכויותיו בכל עת. 

 .תובות הצדדים הן כקבוע במבוא להסכם זהכ .8.9

כל הודעה אשר תישלח בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כאילו הגיעה למענה בתום  .8.10

בדוא"ל ובפקס תחשב שתימסר  הודעה, דואר בישראלהמסירה לתשלום ב מעת שעות 72

במסירה אישית תחשב כהודעה כאילו הגיעה למענה ביום המחרת, הודעה שתימסר 

 במועד מסירתה.  שנמסרה למשתמש

סכסוך בקשר להסכם זה או הנובע ממנו, תהיה וכל , ל הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראלע .8.11

 לבד.סמכות השיפוט הייחודית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב ב

 
 

 :ביום _____________ ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

_______________                           _______________ 
 האיגוד                  הרוכשת 

 

 

 

 מורשי החתימה מטעם הרוכשת –עו"ד  אישור
 

 ות/חתימת בזאת ד, מאשר"עו _____________________ הח"מ אני

______________________________________________ בשם הרוכשת ___________

 לעיל בשם הרוכשת מים/החותם כי ומאשר ______________________________________

 .וענין דבר לכל אותה לחייב מוסמכים

 
 
 

     ________________________      _______________________ 
 עו"ד     תאריך 
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 לשידורי משחקיםסכם לה - נספח א'

 טכניהנספח ה
 

 הנחיות לשידור כדורסל
 משחקי גביע המדינה ומשחקי הבית של נבחרות ישראל 

 

 : תוכן העניינים

 .נציג האיגוד והמשקיף .1

 .השידור הישיר .2

 דרישות מינימום להפקה. .1

 מערכת סטטיסטיקה וגרפיקה ממוחשבת. .2

 מוניטור בשולחן המזכירות. .3

 שדרי הקווים. .4

 .עמדת השידור .5

 פסקי זמן והפסקות בין רבעים. .6

 ראיונות, חדרי הלבשה ומסיבת עיתונאים. .7

 קשר עם נציג האיגוד. .8

 כללי התנהגות ולבוש. .9

 פתיחים, סגירים, מעברונים ולוגואים. .10

 מחויבויות שיווק ופרסום. .11

 פרומואים וקדימונים. .12
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 והמשקיף איגודנציג ה .1

למשחק. הנציג יכול שיהיה משקיף איגוד היג בכל משחק משודר של המשחקים ימונה נצ

המשחק או נציג מטעם האיגוד שאינו משקיף. האיגוד יודיע מראש לקבוצות, לנבחרות 

ולגופים המשדרים על זהותו של הנציג, ודרך ההתקשרות עמו. הוא מהווה נציג האיגוד לכל 

 דבר וענין והחלטותיו סופיות ומחייבות. 

השופטים, אך בסמכותו לפקח על ההתנהלות התקינה של  הנציג אינו מתערב בהחלטות

 המצ"ב לנספח זה וכן נספח זה.  השידורים הסכם, המשחק עפ"י תקנון האיגוד

נציג האיגוד יוודא כי הגוף המשדר מקבל את שיתוף הפעולה מהקבוצות ומהנבחרות 

ליט על . בסמכותו להחהכלליםוכן את עמידת הגוף המשדר בכל  ,כמתבקש מהכללים להלן

דחייה בפתיחת המשחק לבקשת הגוף המשדר )הרוכשת(. בכל בעיה או שאלה העולה 

 בהתנהלות השוטפת של שידור וסיקור המשחק יש לפנות לנציג האיגוד.

 

 כללים מנחים לבימוי משחק כדורסל .2

 דרישות מינימום להפקה 2.1

 משחק בשידור חי ומלא

נה לגברים ולנשים )להלן: גביע המדי משחקיהמשודר בשידור חי ומלא, כל משחק 

"( משחקי הליגה הלאומית, ליגת העל לנוער ושאר המשחקים משחקי גביע המדינה"

"(, יופק עפ"י המפרט המשחקיםכפי שפורטו בהסכם שבין הצדדים )לעיל ולהלן: "

 המינימלי הבא: 

 :מצלמות מאוישות 3 -

  הממוקמת במרכז המגרש, בעמדת הצילום הגבוהה. תפקידה  1מצלמה

וביל את מהלך המשחק, בתמונה פתוחה, כאשר מוביל הכדור והסל לה

 נמצאים תמיד בפריים.

  ממוקמות מאחורי הסלים, ליד עמוד הסל )ולא לפניו(, בצד 3-ו 2מצלמות ,

המצלמות המובילות. מצלמות אלה או מצלמה נוספת ישמשו לראיונות 

 בעמדת הראיונות ובחדרי הלבשה לפני ואחרי המשחק.

 

 אצבע שימוקמו מאחורי לוח הסל. מצלמות 2 -

, לגיבוי המערכת 24-מצלמה לא מאוישת לצילום שעון המשחק ושעון ה -

 הסטטיסטית.

 מערכת גרפיקה ממוחשבת כפי שתתואר בהמשך. -

 יציאות. 2-כניסות ו 4מערכת הילוכים חוזרים ממוחשבת, הכוללת לפחות  -

- VTR פתיחים ועוד(.או נגן ממוחשב לניגון קטעי וידאו ערוכים )מעברונים , 

ומוניטור סטטיסטיקה )כפי שיפורט  PROGRAM עמדת שידור הכוללת מוניטור  -

 בהמשך( וערכת שידור לשדר ופרשן.

 פריסת מיקרופונים:  -

  5-ו 4, 3מיקרופונים דינאמיים על מצלמות. 
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 שני מיקרופונים לאינטרנשיונל סאונד. 

 מיקרופון אלחוטי לכל שדר קווים. 

 הצורך לעמדת הראיונות, חדרי ההלבשה וחדר  דתמיקרופון קווי, במי

 .מסיבות העיתונאים

 Neck-mic אלחוטי לשופט המרכזי. 

 : כוח אדם -

  אחראי להתנהלות התקינה של השידור והאחראי בתחומי  –מפיק השידור

  ."(מפיק השידורהמגרש )להלן: "

  אחראי לתוכן השידור –עורך השידור. 

 מנהל טכני. 

 במאי. 

 נתב. 

 מפקח קול. 

 מפעיל הילוכים חוזרים. 

 4 צלמים. 

 שדר ופרשן. 

מדובר במשחקים שישודרו במקביל ובפריצות, תוצב מצלמת אמצע מול הקהל ככל אם )

 .הניתן(

 
 מערכת סטטיסטיקה וגרפיקה ממוחשבת 2.2

בכל שידור ישיר ומלא של המשחקים, תהיה מערכת סטטיסטיקה און אייר 

נתונים הסטטיסטיים של המשחק ממוחשבת אשר תכלול איסוף ממוחשב של כל ה

 והטמעתם בשידור כדלקמן: 

ואזכור הרבע המשוחק )גרפיקת  24תוצאה עדכנית, שעון המשחק, שעון  -

לאורך השידור כולו, למעט הילוכים חוזרים, פסקי זמן והפסקת  –תוצאה/שעון( 

 בין הרבעים.

ת נתונים אישיים וקבוצתיים העולים תוך כדי המשחק ומשתלבים עם גרפיק -

 התוצאה/שעון.

אישיים, קבוצתיים והשוואתיים העולים בזמן שהמשחק אינו  –נתונים מורחבים  -

 חי.

יחובר דיגיטלית למערכת הגרפית. באחריות הגוף המשדר  24 -שעון המשחקים ושעון ה

לחבר את המערכת לשעון ובאחריות הקבוצה המארחת או האיגוד לאפשר חיבור כזה 

ר. מצלמת השעון מהווה גיבוי בלבד למקרה של תקלה ללא עלות נוספת לגוף המשד

בחיבור הדיגיטלי לשעון המשחק. בעמדת השידור יוצב מסך קריא וברור המרכז את כל 

 הנתונים הסטטיסטיים לכל שחקן וכן את הנתונים הקבוצתיים המצטברים.

אופי הנתונים הנאספים, מהותם, דרך האיסוף שלהם ופרשנויות של מקרים גבוליים 

 וכתבו ויוגדרו ע"י האיגוד וספק הסטטיסטיקה הרשמי שלו. י
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 : הגרפיקה

החברה רשאית לעצב את הגרפיקה לשידור לפי תפיסתה והבנתה תוך עמידה בכללים 

 הבאים: 

גרפיקת תוצאה/שעון יכולה להיות מעוצבת כשורה תחתונה או כקובייה בפינת  -

 המסך התחתונה. 

צורה נאותה וברורה את לוגו האיגוד )ו/או בעיצוב הגרפיקה יש להתייחס ולמקם ב -

או המפעל בו מתקיים המשחק, גביע המדינה, ליגה לאומית וכו'(, \לוגו פיב"א ו

 שגובהו לא יפחת מגובה הפונטים המהווים את שמות הקבוצות/הנבחרות. 

המלאים יש להתחשב בשמות הקבוצות/הנבחרות  םבעיצוב המסכים הסטטיסטי -

תווים, בהופעה בולטת של לוגואי הקבוצות/הנבחרות  16המלאות, המכילות עד 

 והופעה מרכזית של לוגו האיגוד. 

החברה תעביר לאיגוד לאישור את הגרפיקה בה היא מעוניינת להשתמש במהלך 

העונה לפני פתיחת העונה. האיגוד לא יפסול גרפיקה ע"ס עיצוב, צבע, מראה או טעם 

 אישי אלא ע"ס ההנחיות לעיל. 

 : בגרפיקה /הנבחרותמות הקבוצותשימוש בש

האיגוד יעביר לפני תחילת העונה לרוכשת את השמות הרשמיים של  -

 10תווים, אורך קצר עד  16עד  –הקבוצות/הנבחרות, בשני אורכים. אורך מלא 

 תווים. 

 בגרפיקת תוצאה/שעון יופיע השם הקצר, ובשאר מופעי הגרפיקה יופיע הארוך.  -

קיצור השם או כינוי אחר לקבוצה מלבד שמות אין להשתמש בכל שם אחר,  -

 הקבוצות/הנבחרות כפי שהועברו ע"י האיגוד. 

 

 מוניטור בסמוך לשולחן המזכירות  2.3

מצלמות ומעלה יספק מפיק השידור, ככל שיתאפשר  3 -בכל משחק המצולם ב

בהתאם לתנאי המגרש, מוניטור שיוצב בסמוך לעמדת המזכירות/עמדת שדר/פרשן 

להחלטת השופטים במקרים של ספק למהלכים שמתרחשים עם וישמש לעזר 

 הבאזר. 

הם לא אם מוניטור כזה יוצב בכל משחקי שמינית גמר גביע המדינה ומעלה, גם 

 משודרים בשידור מלא.

לבקשת השופטים ובתיאום עם מנהל הבמה תריץ הניידת בהילוך איטי את המהלך 

 הקובע, בסנכרון של ארבעת הפידים הנ"ל. 

מצלמות יספק המפיק, ככל  3יטור על פי סעיף זה, המשחקים המצולמים ע"י במונ

 כולל גרפיקת שעון/תוצאה.  PROGRAMשיתאפשר בהתאם לתנאי המגרש, מסך 

 
 שדרי הקווים  2.4

בכל שידור ישיר ומלא תעמיד החברה שדר קווים אחד אשר יופיע בתלבושת הולמת 

 . ומכובדת )ואף ממותגת במידת הצורך( בכל שידור
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 : תפקיד שדר הקווים

ביצוע הראיונות לפני המשחק, במחצית ואחרי המשחק, בהתאם להנחיות ביצוע  -

 הראיונות שבהמשך. 

 דיווח מפסקי הזמן המותרים.  -

 עדכונים, חדשות ומידע מהקבוצה ומהמתרחש על הפרקט ובסביבתו.  -

מרחק סביר לשדר הקווים יוקצה מקום ישיבה ע"י נציג האיגוד שימוקם על הפרקט, ב

מספסל הקבוצה. על שדר הקווים לשבת שם במהלך המשחק כולו למעט בפסקי זמן 

המאושרים להכנסת מיקרופון או להאזנה או למעט עצירות במהלך המשחק )טיפול 

 בשחקן פצוע וכיו"ב(. 

 לשדר הקווים אסור לדבר במהלך המשחק עם אנשי הקבוצה/הנבחרות שעל הספסל. 

 עמדת השידור 2.5

ם מקצה האיגוד מקום ישיבה לצד המזכירות המשמש כעמדת השידור של בכל אול

המשחק. מיקום העמדה קבוע, גם שלעיתים הוא ממוקם ממול למצלמות )בזווית 

הפוכה(. מיתוג השולחן וצורתו באחריות האיגוד בלבד. עמדת השידור כוללת מקום 

 לארבעה אנשים ומיועדת לשדר, פרשן ושני אנשי סטטיסטיקה. 

 

 קות בין רבעים פסקי זמן והפס 2.6

 :בכל הנוגע למשחקי גביע המדינה בלבד יחולו ההוראות הבאות

במהלך המשחק רשאי כל מאמן לקחת עד חמישה פסקי זמן. שניים במהלך המחצית 

הראשונה ושלושה במהלך המחצית השנייה. אין לקבוצה מחויבות לנצל את כל פסקי 

  שניות. 60הזמן. אורך כל פסק זמן הינו 

בנוסף, במשחקים המועברים בשידור ישיר, ייקבעו שני פסקי זמן טלוויזיה באורך 

שניות לפי הנוהל הבא )החברה תוכל להודיע על ביטול פסקי זמן טלוויזיה עד  90של 

 שעה לפני פתיחת המשחק(: 

דקות  7:00 -ברבע השני והרביעי, בעצירת המשחק הראשונה לאחר שהשעון ירד מ -

 שניות והוא לא יירשם לחובת מי מהקבוצות.  90רך פסק הזמן לסיום הרבע. או

בכל מחצית תוכל החברה לשדר מתוך פסק זמן אחד של כל קבוצה. בחירת פסק 

הזמן הספציפי הינו של עורך השידור, ואין הוא חייב להודיע על בחירתו מראש. 

שדר  במהלך פסק הזמן הנבחר יוכל שדר הקווים להאזין לפסק הזמן בנוסף יוכל

 הקווים להאזין )ללא הכנסת מיקרופון( לפסק זמן אחד נוסף לפחות. 

דקות. החברה  2אורך ההפסקה בין הרבע הראשון לשני ובין השלישי לרביעי הינו 

 רשאית לבקש לפני פתיחת המשחק להאריך את ההפסקות הנ"ל בחצי דקה נוספת. 

 דקות בדיוק.  15אורך הפסקת המחצית הינו 

דקות. החברה רשאית  2משיך להארכה אורך הפסקה לפניה תהיה כאשר המשחק מ

 לבקש מנציג האיגוד להאריך את ההפסקה הנ"ל בדקה נוספת. 

ניתנות  )בנוגע למשחקי גביע המדינה ומשחקים נוספים( הוראות אלויובהר כי 

 . בכל עת לשינוי לפי הוראות פיב"א או איגוד הכדורסל
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 תונאיםראיונות, חדרי הלבשה ומסיבות עי 2.7

ככלל, החברה תקבל תמיד קדימות בקיום הראיונות. תמיד היא תראיין לבד, ללא 

 גופי שידור נוספים. 

כל הראיונות, למעט ראיונות "זיעה" כפי שיוגדרו להלן ייערכו על גבי לוח הראיונות. 

הקבוצה המארחת או האיגוד ידאגו לקיומם של לוחות ראיונות, כאשר שם, ורק 

 ראיונות. שם, יתקיימו ה

החברה תהיה רשאית לראיין שחקן מכל קבוצה/נבחרת עפ"י  –לפני המשחק  -

דקות לפני תחילת המשחק. בנוסף, תהיה  45בחירתה. הראיון צריך להתבצע עד 

דקות  7זכאית לראיין את מאמני הקבוצות/הנבחרות. הראיון צריך להתבצע עד 

 . TO -לפני ה

 
החברה לראיין שחקן אחד )לא מאמן( עם הירידה להפסקת המחצית, מתחייבת  -

לבחירתה "ראיון זיעה". ראיון כזה מתקיים ליד הירידה מהפרקט לאזור חדרי 

 40שאלות ועד  2ההלבשה ואינו מחויב בעמדת ראיונות. אורכו המקסימלי הינו 

 שניות.

הבאת השחקן לראיון הינה באחריות מפיק השידור. על שדר הקווים להמתין 

 יון )ולא לרדוף אחריו על הפרקט(.לשחקן במקום הרא

 

דקות מסיומו רשאית החברה לראיין את שני  8לאחר סיום המשחק ועד  -

בחירה משותפת של החברה ונציג  –המאמנים, את השחקן המצטיין )חובת ראיון 

האיגוד(, ושחקן אחד נוסף עפ"י בחירתה. הראיונות יתבצעו על גבי לוח הראיונות. 

את שמות השחקנים לראיונות, וזה  /נבחרתהל כל קבוצהמפיק השידור יעביר למנ

 ידאג להתייצבותם בזמן. 

ככל שתתקיים מסיבת עיתונאים בנוכחות מאמני שתי הקבוצות/הנבחרות ושחקן 

מכל קבוצה/נבחרת תיערך בחדר העיתונות בסיום כל משחק )על הקבוצות לוודא 

לצלם אותה. כן זכאי  קיומו של חדר ראוי למסיבת העיתונאים(. החברה מתחייבת

 הכתב מטעמה לשאול את שתי השאלות הראשונות. 

ולצנעת  , הוראות פיב"א, תקנוני האיגודכפוף להוראות כל דין לעיל כל האמור

 .החברה מתחייבת לפעול בהתאם לכךהפרט ו

 

  האיגודקשר עם נציג  2.8

דקות לפני תחילת המשחק לתיאום ובדיקות  30מפיק השידור והמשקיף יפגשו 

 כדלקמן: 

שעת פתיחת המשחק המדויקת. למשקיף סמכות לאשר עפ"י בקשת הטלוויזיה  -

 דקות.  10ולשיקול דעתו עיכוב בפתיחת המשחק של עד 

 בקשות מיוחדת של הטלוויזיה ולראיונות.  -
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המשקיף יעדכן את נציג הטלוויזיה בקיום טקסים או אירועים מיוחדים לפני או  -

 במהלך המשחק.

 ום האמצעים המינימליים להפקה כנדרש ממדריך זה. המשקיף יוודא קי -

 המשקיף יוודא קיום כיסאות לשדרי הקווים ועמדות לראיונות.  -

מפיק השידור יעדכן את המשקיף בכל בעיה או תקלה בהם נתקבל צוות השידור 

אי הסכמה  –במהלך השידור, הנובע מהתנהלות הקבוצות או האולם )למשל 

 להתראיין(. 

בסיום כל משחק, למנכ"ל האיגוד, דו"ח על ההתנהלות במשחק,  המשקיף מעביר

הכולל את עמידת הקבוצות/הנבחרות במחויבויות שלהם וכן את עמידת מפיק 

 השידור במחויבויותיו עפ"י מדריך זה. 

 
 כללי התנהגות ולבוש  2.9

והאיגוד יספק לרוכשת תלבושת אחידה, התלבושת תכלול בנוסף ללוגו קרה במ

אך ורק את לוגו החברה, בגודל שווה. כל אנשי צוות השידור הנוכחים האיגוד ושמו, 

בתחומי המגרש, למעט שדרים/פרשנים ושדרי קווים, מחויבים בלבישת תלבושת 

השידור )חולצות שחורות( המסופקים ע"י האיגוד )אם וככל שיסופקו(, וכן מכנסי 

וים יופיעו בתלבושת ג'ינס שיסופקו ע"י החברה ו/או אנשי צוות השידור. שדרי הקו

 הולמת ומכובדת )ואף ממותגת במידת הצורך( בכל שידור.

בכל מקרה, הצלמים ואנשי ההפקה אשר נמצאים על הפרקט, לא יופיעו במכנסיים 

 קצרים או קרועים ולא עם סנדלים. 

כל מיקרופון של השדרנים במשחק יהיה ממותג בלוגו האיגוד, כאשר בסיס 

 יהיה ממותג כולו בלוגו החברה.  המיקרופון )כיום משולש(

נציג ההפקה במגרש הינו מפיק השידור ורק הוא רשאי לפנות לבעלי תפקידים 

במהלך המשחק. חל איסור על שאר חברי הצוות לדבר ולבוא במגע עם השופטים, 

המזכירות, אנשי הקבוצות/הנבחרות שעל הספסל או בעלי תפקידים אחרים במהלך 

 המשחק. 

א יפריע להתנהלות התקינה של המשחק, לא יעלה על הפרקט גם צוות השידור ל

 כשהמשחק עומד ויפעל בהתאם להנחיות המשקיף. 

 חל איסור על התבטאויות בלתי ספורטיביות ובלתי הולמות של אנשי הצוות. 

 למשקיף סמכות להוציא מהאולם איש צוות שאינו מקיים אחר הדרישות הנ"ל. 

 
 ולוגואיםפתיחים, סגירים, מעברונים  2.10

החברה תשבץ בכל שידור פתיח, סגיר ומעברונים של המשחקים בהם יופיע שם ו/או 

לוגו האיגוד ו/או לוגו פיב"א ו/או המשחקים ונותן/ני החסות הרשמי/ים לאיגוד. 

 החברה מחויבת להשתמש בפתיח, סגיר ומעברונים אשר יאושרו על ידי האיגוד. 

 קים להלן: המעברונים יופיעו בכל שידור של המשח

פתיח השידור: יפתח כל שידור של משחק מהמשחקים. יופיע כאלמנט הראשון  -

דקות או יותר לפני תחילת הצגת  15בשידור. היה ופתיחת השידור מתבצעת 

 השחקנים, ישודר הפתיח שוב צמוד לתחילת ההצגה. 
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 סגיר: האלמנט האחרון בשידור.  -

-להופיע על כל המסך באפקט ה : לוגו האיגוד ושמו בלבד חייביםREPLAYאפקט 

REPLAY בכל כניסה ויציאה מהילוך חוזר. החברה תעצב את האפקט בעצמה ,

 ותעביר לאישור האיגוד לפני פתיחת העונה. 

לוגו האיגוד ו/או לוגו פיב"א ו/או לוגו המשחקים, כפי שיועבר ע"י האיגוד לרוכשת 

 בצד ההפוך ללוגו התחנה.  שניות בחלק העליון של המסך, 7יופיע פעם ברבע, למשך 

לפני תחילת כל עונה יעביר האיגוד לרוכשת את הלוגואים הרשמיים של האיגוד, 

המשחקים, של פיב"א ונותן/ני החסות וכל הקבוצות לשימוש החברה, שמתחייבת 

להשתמש בלוגואים אלו בלבד בכל הצגה גרפית של לוגו בשידור. אין להשתמש 

 בלוגו מכל מקור אחר. 

או של פיב"א, של המשחקים ושל נותן/ני החסות, כפי  הרשמי של האיגוד הלוגו

 שיעביר האיגוד ושיכלול את שם המשחקים יופיע כדלקמן: 

גרפיקת תוצאה/שעון: הלוגו הרשמי יוטבע על הגרפיקה, בגודל שלא יפחת מגודל  -

הפונט של שמות הקבוצות/הנבחרות. הגרפיקה הנ"ל מופיעה לאורך כל השידור 

 שמתואר למעלה. כפי 

מסך סטטיסטיקה השוואתי, קלעים בולטים, טבלת  –בכל מסך גרפי מלא )כגון  -

 הבתים/המשחקים, משחקי מחזור וכו'(. 

 

 מחויבות שיווק ופרסום  2.11

שם האיגוד הרשמי, כפי שיודיע עליו האיגוד, יופיע בכל אזכור של המשחקים, בכל  -

 ובגרפיקה הרשמית.  מופע גרפי ע"ג המסך יכונו המשחקים בשמם הרשמי

אין לכתוב את שם המשחקים בפונטים רגילים אלא להשתמש בלוגו הרשמי של  -

 המשחקים ו/או של נותני החסות. 

על שדרי המשחק לאזכר את שם המשחקים ו/או שם האיגוד המלא ו/או שם נותן/ני 

החסות של המשחקים ו/או של האיגוד ו/או הסדרה ו/או הגביע בפתיחת ובסיום 

 פעמים במהלך השידור ובמהלך כל הילוך חוזר במשחקים.  5ור וכן לפחות השיד

כללים אלו הנוגעים לשם המשחקים/האיגוד, יחולו גם לגבי שם המשחקים אם 

 וכאשר ישונה. 

 פעילויות שיווק 

האיגוד רשאי לקיים פעילויות שיווק, קידום ויחסי ציבור לפני המשחק, במהלך  -

חריו. החברה מחויבת לשדר בכל משחק עד אשר הפסקות הרבעים והמחצית ולא

דקות, כפי שתונחה ע"י  7-פעילויות כאלה בכל משחק, במשך של לא יותר מ

שניות לפחות, בצורה  30האיגוד, ובשים לב להוראות הדין והרגולציה, לאורך של 

-הולמת, ע"י שימוש בשתי מצלמות לפחות ותוך חיבור מערכת הכריזה באולם )ה

PA.לשידור )  
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האיגוד יעביר לרוכשת ליינאפ למשחק, הכולל את כל הטקסים, האירועים  -

 בבוקר יום המשחק.  11ופעילויות השיווק עד 

 

 פרומואים וקדימונים  2.12

 קידום השידור הישיר והמשחקים המשודרים במסגרת המשחקים: 

החברה מתחייבת לקדם את השידור לקראת כל משחק מהמשחקים. החברה  -

 יום ושעה.  –בוצות/הנבחרות המשתתפות וזמן השידור תודיע על זהות הק

החברה מתחייבת לקדם את השידורים בפרומואים )בבאנרים שליש מסך(.  -

הפרומואים יסתיימו במעברון עם לוגו האיגוד הכולל את שם המשחקים, כפי 

 שיאושר על ידי האיגוד. 

 15חות החברה תשבץ את הפרומואים בלוח שידוריה בימים שלפני השידור לפ -

 פעמים במהלך יום השידור.   20( ועוד 19:00-23:00פעמים בזמן צפיית שיא )

בכל חודש עבור  5 -החברה תעביר לאיגוד דו"ח שיבוץ ומעקב פרומואים עד ה -

 החודש הקודם.

 
 

 

 __________יום ___בולראיה באנו על החתום 

 

 

 
 

_________________      _________________ 

 איגודה              רוכשת ה     
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 להזמנה 2נספח 
 

 להשתתפות בהזמנה ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית
 תוגש על ידי המציע ביחד עם הצעתו

 

 

 ____/____/____תאריך: _
 

 :לכבוד
 550002160איגוד הכדורסל בישראל )ע"ר( 

 
 א.ג.נ.,

 
 מס'_____מותנית  אוטונומית ובלתיערבות בנקאית  הנדון:

 
 

"( אנו ערבים המציעלהלן: "__________________________________ ) על פי בקשת .1

_________________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של

בתוספת  "(סכום הערבות)להלן: "₪( _____________________________  )במילים:

הזמנה לקבלת הצעות את המציע להבטחת הצעתו במסגרת שתדרשו מ הפרשי הצמדה למדד,

 ."(ההזמנה)להלן: " 10-2019לרכישת זכויות שידור, הליך מספר 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה, מיד  .2

עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

 ם, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע. דרישתכ

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  .3

המדד הבסיסי  "(.המדדלסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "

. ההזמנהלעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במסגרת 

המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי 

 ערבות זו.

 . 10.02.2020 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום .4

 .בכתב לבנק בישראל )ע"ר( איגוד הכדורסלערבות זו ניתנת להארכה באמצעות פניית  .5

אינה ניתנת להסבה או ו חוזרת , בלתיבלתי מותנית ,הינה ערבות אוטונומיתערבות זו  .6

 להעברה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,
 

 בנק
 


