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 "הפיס מפעל עם כדורגל חווית – מגרש זמן"

להגשת בקשה קול קורא לרשויות המקומיות 

 להשתתפות במשחקי ליגת העל בכדורגל

 תקנון

 כללי .1

מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל )להלן: , בשיתוף מפעל הפיס .1.1

" )להלן: הפיסחווית כדורגל עם מפעל  –זמן מגרש את מיזם "מקדם  ,"(המנהלת"

"(, במסגרתו ישתתפו ילדים ובני נוער מרשויות מקומיות כצופים המיזם"

אשר  "(,ת העלליגלהלן: ") בכדורגל במשחקי כדורגל של קבוצות מליגת העל

 "(.כדורגלהמשחק שונים ברחבי הארץ )להלן: " יתקיימו באיצטדיונים

ף, להגיש בקשה מפעל הפיס מזמין בזאת רשויות מקומיות העומדות בתנאי הס .1.2

 , בהתאם למפורט להלן.2020עונת המשחקים בלהשתתף במיזם 

 עקרונות המיזם .2

מקרב הרשויות המקומיות שתיבחרנה  נוערבמסגרת המיזם, ישתתפו ילדים ובני  .2.1

  על פי קול קורא זה, כצופים במשחק כדורגל של אחת מקבוצות ליגת העל

, המינהלתהגעת המשתתפים למשחק הכדורגל תתבצע באמצעות הסעה מטעם  .2.2

. ההסעה תצא מנקודת מפגש ים מטעם הרשות המקומיתמלוו אליהם יצטרפו

 ברשות המקומית עליה תודיע המנהלת, לאיצטדיון בו ייערך המשחק. 

 .ושתיה כריך, חולצה ממותגת, כדורגלה יקבל כרטיס כניסה למשחק ל משתתףכ .2.3

 ו, ניהולו, תפעולו והפיקוח על ביצועו יבוצעלמיזםהליך ההרשמה מובהר כי  .2.4

 )או מי מטעמה( ובאחריותה.המנהלת  על ידי ווינוהל

 תנאי הסף להגשת הבקשה  .3

 בכל התנאים הבאיםבמועד הגשת הבקשה,  ,להגיש בקשה מבקש העומד רשאי

 :במצטבר

 הוא אחד מהבאים: המבקש .3.1

; להלן עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזוריתרשות מקומית )היינו:  .3.1.1

 ; ("הרשות המקומיתולעיל: "
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ניתנה לו ובלבד ש חלקית( של רשות מקומיתתאגיד בשליטה )מלאה או  .3.1.2

, קול קורא זהבהתאם להסמכה מאת הרשות המקומית להגשת בקשה 

 .('נספח אבמסגרת כתב ההתחייבות )

 5-ילדים ו 45) למשחק אחד משתתפים לפחות 50יכולת להקצות  המבקש בעל .3.2

 מקומית לכל רשותלמשחק אחד  משתתפים לכל היותר 200, עד לסך של (מלווים

  .)כולל מלווים(

 ומעלה. כיתה ד'שכבת גיל של מ משתתף –" משתתףלצורך סעיף זה, "

מטעמו למשחק, ביחס של מלווה  25המבקש בעל יכולת להקצות מלווים מעל גיל  .3.3

 מלווים. 5ילדים יהיו  45משתתפים,על כך שבכל אוטובוס של  9לכל 

  הבקשות הגשת אופן .4

 18.12.2019ועד ליום    12:00בשעה    25.11.2019ניתן להגיש את הבקשות החל מיום   .4.1

 "(. תקופת ההרשמה)להלן: " 17:00בשעה 

"(, טופס הבקשהניתן להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה מקוון בלבד )להלן: " .4.2

 . www.pais.co.il, בכתובת: המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס

 200עבור השתתפות של עד  רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד .4.3

  .משתתפים במשחק כדורגל אחד בלבד

, לרבות כתב יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה .4.4

 . נספח א'התחייבות חתום על ידי המבקש, בנוסח 

 מפעל הפיס ידון רק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה. .4.5

יוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם אשר מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות  .4.6

בקשה אשר לא מולאו בה לתנאים הקבועים בקול הקורא ובטופס הבקשה, לרבות 

 הנדרשים.  המסמכים כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל

מפעל הפיס רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקש בבקשה להבהרות ו/או השלמות  .4.7

 הבקשות. תחינלשם ב וידע אחר, הדרוש לדעתרטים ומסמכים וכל משל פ

מפעל הפיס רשאי ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה  .4.8

  ולייעד תקציב נוסף לכך, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.

אל גברת בתלפרטים ולשאלות בעניין מיזם זה ניתן לפנות לנציגת מפעל הפיס,  .4.9

זמן מגרש , בציון הנושא "batel.kohav@pais.co.ilבדואר אלקטרוני שכתובתו:  כוכב  

 .12:00בשעה  11.12.2019 ", עד ליוםחווית כדורגל עם מפעל הפיס –

http://www.pais.co.il/
mailto:batel.kohav@pais.co.il
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 הבקשותאמות המידה לבחינת  .5

 :והמשקולות הבאיםמידה הפי אמות -תיבחנה על הבקשות .5.1

 
על אף האמור לעיל, מפעל הפיס שומר לעצמו את הזכות להיעתר לבקשה של רשות  .5.2

במטרה וזאת  ,מקומית ולהחליט על השתתפותה במיזם שלא על פי אמות המידה

של המיזם. נימוקיה של ההחלטה רחבה ה גיאוגרפית או חברתית ספרי ליצור

 יפורטו ויירשמו.

 הבקשות בחינתהליך  .6

ובחירת הרשויות המקומיות שתשתתפנה במיזם תתבצענה  הבקשותבחינת  .6.1

 כדלקמן:

, תיבחנה עמידתן של כל הבקשות שהוגשו בתנאי הסף. רק בשלב ראשון .6.1.1

 תעבורנה לשלבים הבאים.בקשות אשר תעמודנה בתנאי הסף, 

תיבחנה בקשותיהן של רשויות מקומיות אשר עמדו בשלב , בשלב השני .6.1.2

  לעיל. 5.1הראשון, בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף 

ניקוד בהתאם להבחירה אילו רשויות מקומיות תשתתפנה במיזם תהא 

מסגרת קיבלו על פי אמות המידה )מהגבוה לנמוך(, עד לגמר ההן ש

 .לעיל 5.2, ובכפוף לאמור בסעיף התקציבית העומדת לרשות המיזם

לאשר , על פי שיקול דעתו הבלעדי, מפעל הפיס יהא רשאימובהר כי 

את  להגדילבקשות באופן חלקי על פי מנגנון שייקבע על ידו, וזאת במטרה 

במיזם, ובלבד שמספר  המשתתפותמקומיות הרשויות המספר 

 .50 -המשתתפים מכל רשות מקומית לא יפחת מ

מיזם, מפעל ולאחר בחירת הרשויות המקומיות תישאר יתרה תקציבית להיה  .6.2

משתתפים בהתאם לבקשה  הוספת המקומיותאשר לרשויות רשאי ל יהאהפיס 

 ,על פי שיקול דעתו ,נוספות מקומיותפנות מיוזמתו לרשויות שהגישו ו/או ל

 .ולהציע להן להשתתף במיזם, על פי העקרונות המפורטים לעיל

 %( -משקולות )ב אמות מידה

פי נתוני -עלשל הרשות המקומית, אקונומי -סוציוה מדדה
עדיפות ככל  תינתן) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 יותר( נמוךשהמדד 
60% 

פי נתוני -עלשל הרשות המקומית,  פריפריאליה מדדה
ה )תינתן עדיפות ככל המרכזית לסטטיסטיקהלשכה 

 שהמדד נמוך יותר(
40% 

 100% סה"כ 
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 השתתפות במיזם  .7

על ידי מפעל הפיס להשתתף  ייבחרואשר המקומית או התאגיד המוסמך הרשות  .7.1

למלא אחר כל ההתחייבויות הכלולות בטופס הבקשה וצרופותיו,  יחויבובמיזם, 

, לרבות קבלת אישורים חתומים מהורי ואחר הנחיות מפעל הפיס ו/או מי מטעמו

 .המשתתפים, בהתאם לדרישות המנהלת

 אהשי םלמנות נציג מטעמ יםמתחייבאו התאגיד המוסמך  הרשות המקומית .7.2

אחראי על המיזם מכל בחינה, לרבות עמידה בקשר ותיאום מול כל הגורמים 

 . הרלוונטיים, דיווחים למפעל הפיס ככל שיידרש וכיוצ"ב

 25מעל גיל  יםלהקצות מלווהרשות המקומית או התאגיד המוסמך מתחייבים  .7.3

, אשר ילוו את המשתתפים במהלך כל משתתפים 9ביחס של מלווה לכל  םמטעמ

מנקודת  המשתתפיםהמלווים יהיו אחראים להובלת  האירוח במשחק הכדורגל.

והשבתם בשלום לנקודת  ך המשחקבמהל המשתתפיםאיסוף נתונה, ליווי 

 .האיסוף

עיניינים , מפעל הפיס יהיה רשאי משיקולים לשיבוץ  תסרבש רשות מקומית .7.4

 בתיאום עם מנהלת הליגה להעביר את ההקצאה לרשות מקומית אחרת.

 

 כללי .8

 להוות כדי זה קול קורא פי על הנדרשים המסמכים כל בהגשת אין כי מובהר .8.1

 כדי בכך ואין, זה קול קורא בתנאי עומדת הינה כי או/ו תאושר הבקשה כי אישור

ו/או לקיומו  במיזםהפונה להשתתפות  הפיס מפעל מצד כלשהי מחויבות ליצור

זה יודגש כי קיום המיזם באופן מלא או חלקי מותנה בקבלת כלל  לעניין.והיקפו

האישרים הנדרשים במפעל הפיס להתקיימותו, וככל ואילו לא יינתנו, יהיה רשאי 

 המפעל לבטל המיזם או לצמצמו

  

 אואת השתתפותה של הרשות המקומית במיזם ו/ לבטל הזכות למפעל הפיס .8.2

בכל וזאת  ות תנאים שאינם בתקנון,להתנות את השתתפותה בתנאים שונים, לרב

מקרה בו הרשות המקומית תפעל בניגוד להתחייבויותיה על פי התקנון, הכול על 

 פי שיקול דעתו של מפעל הפיס.

מפעל הפיס רשאי לשנות ו/או לבטל בכל עת את המיזם ו/או התנאים לביצועו של  .8.3

ו, על פי שיאושרו/או המשתתפים מיזם זה, לרבות הגבלה של מספר הבקשות 



 

5 
 

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בבקשות שכבר 

 אושרו.
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 "הפיס מפעל עם חווית כדורגל – מגרש זמן"
 התחייבות כתב  –נספח א' 

 הבקשה המקוון(  לטופס )נספח
 

  ______________________________  עירייה/מועצה מקומית/מועצה אזורית:

 המקומית"()"הרשות 

 ________________(: )שם הרשות המקומית / התאגידשם מגיש הבקשה 

 )"מגיש הבקשה"(

 __________ ____מועד הגשת הבקשה: _____________________________

_____________, מס' ת.ז.  -הח"מ _____________, מס' ת.ז. ____________ ו אנו

"( מגיש הבקשה: "להלן________________  )  של החתימה מורשי____________, 

חווית כדורגל עם מפעל הפיס"  –בקשה, על בסיס תקנון המיזם "זמן מגרש  בזאת מגישים

 :ומתחייבים כדלקמן "(,התקנוןשפרסם מפעל הפיס )להלן: "

 לכל תנאיו.ם מימסכי קראנו את התקנון ואנו .1

להיכלל במיזם כפי שנקבעו  בכל תנאי הסף עומד מגיש הבקשהכי  יםמצהיר והננ .2
  בתקנון.

משתתפים לפחות  50יכולת להקצות  בעל מגיש הבקשהים כי ומתחייב יםמצהיר הננו .3
לצורך סעיף זה, משתתפים לכל היותר.  200למשחק כדורגל אחד, עד לסך של 

 .כיתה ד' ומעלהמשתתף משכבת גיל של  –" משתתף"

 25ת להקצות מלווים מעל גיל יכול בעל מגיש הבקשההננו מצהירים ומתחייבים כי  .4
המלווים יהיו , וכי משתתפים 9למשחק הכדורגל, ביחס של מלווה לכל  ומטעמ

ך במהל המשתתפיםמנקודת איסוף נתונה, ליווי  המשתתפיםאחראים להובלת 
 .והשבתם בשלום לנקודת האיסוף המשחק

הננו מתחייבים כי הרשות המקומית )בעצמה או באמצעות תאגיד( תמנה נציג מטעמה  .5
, לרבות עמידה בקשר ותיאום מול כל הגורמים שיהא אחראי על המיזם מכל בחינה

 . הרלוונטיים, דיווחים למפעל הפיס ככל שיידרש וכיוצ"ב

מותנית בצירוף כתב התחייבות זה  מגיש הבקשהידוע לנו, כי הגשת הבקשה מטעם  .6
על ידי מורשי החתימה מטעם הרשות  לטופס הבקשה, כשהוא חתום וממולא כנדרש

י צירופו או מילויו באופן א , וכיי החתימה של התאגידהמקומית בצירוף חתימת מורש
ומפעל הפיס יהיה רשאי שלא  ,על הבקשה הרשות המקומיתיתור של ויחשב לוחסר י

 לדון בבקשה ולא להיעתר לה.

 , בעצמה אובמיזם אחת בלבד להגיש בקשה הרשות המקומית רשאיתידוע לנו כי  .7
 באמצעות תאגיד בשליטה )מלאה או חלקית( של הרשות המקומית 

על פי דין או  על פי הפיס מפעלרשות מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד ל כילנו  ידוע .8
שתתפותה של הרשות המקומית )לרבות האת  לבטל הזכות , למפעל הפיסהז כתב

בתנאים שונים, לרבות תנאים שאינם  הלהתנות את השתתפות אוו/  במיזם תאגיד(
על פי התקנון  יפעל בניגוד להתחייבויותיו מגיש הבקשהבכל מקרה בו וזאת  בתקנון,

 .זו, הכול על פי שיקול דעתו של מפעל הפיסו/או על פי התחייבות 
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כל טענה או דרישה כלשהי לא תהא  ו/או לרשות המקומית למגיש הבקשהידוע לנו, כי  .9
, לרבות הגבלה של מספר הבקשות ו/או מפעל הפיס בקשר למיזםהחלטות ל בנוגע

 .המשתתפים במיזם

 ווינוהל ו, ניהולו, תפעולו והפיקוח על ביצועו יבוצעלמיזםהליך ההרשמה ידוע לנו כי  .10
 .)או מי מטעמה( ובאחריותההמנהלת  על ידי

בזאת במפורש וללא סייג את מפעל הפיס ו/או  יםפוטרו/או התאגיד  הרשות המקומית .11
מי מטעמו, מכל אחריות לנזק ו/או תביעות כספיות ו/או דרישות פיצוי בקשר עם 

 ו/או כל הקשור בתקנון.המיזם 

בזאת במפורש, כי כל המידע  יםומאשר יםמסכימהרשות המקומית ו/או התאגיד  .12
 םוכי הוא נמסר מרצונ יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס, במסגרת הבקשה ושמסר

הם לעשות כן; כמו כן  חובה חוקית כלשהי ם, מבלי שמוטלת עליהםהחופשי ובהסכמת
לצורך  מהם במיזםכי מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל  יםמסכימ

 ניהול מידע על המבקשים והמשתתפים במיזם.
 

 :חתימת מגיש הבקשה )במקרה שמגיש הבקשה הוא תאגיד( .1
 
 

 

   

חתימה וחותמת של  תפקיד מלא שם תאריך
 התאגיד / המתנ"ס

 

 :הרשות המקומית ראשחתימת  .2

הן במקרה הרשות המקומית לחתום על כתב ההתחייבות  ראשעל  –למען הסר ספק 
, במקרה שמגיש הבקשה הינו תאגידשהבקשה מוגשת על ידי הרשות המקומית, והן 

 לשם אישור הסמכתו להגשת הבקשה: וזאת
 
 

 

   

חתימת ראש הרשות  מלא  שם תאריך
 המקומית

חותמת הרשות 
 המקומית

 
 


