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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

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

" חווית כדורגל עם מפעל הפיס –זמן מגרש "את מיזם מקדם  ,"(המנהלת"

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

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

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

להגיש בקשה , מפעל הפיס מזמין בזאת רשויות מקומיות העומדות בתנאי הסף .1.1

 .בהתאם למפורט להלן, 1112עונת המשחקים בלהשתתף במיזם 

 עקרונות המיזם .1

מקרב הרשויות המקומיות שתיבחרנה  נוערישתתפו ילדים ובני , במסגרת המיזם .1.1

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

הפועל , םרושליר י"בית, מכבי חיפה, ביבאל הפועל ת, ביבאל מכבי ת: הבאות

 .והמנהלת מפעל הפיס דייל או קבוצה אחרת שתקבע ע/ו בני סכניןו בעשאר ב

, המינהלתהגעת המשתתפים למשחק הכדורגל תתבצע באמצעות הסעה מטעם  .1.1

ההסעה תצא מנקודת מפגש . ים מטעם הרשות המקומיתמלוו אליהם יצטרפו

 . לאיצטדיון בו ייערך המשחק, ברשות המקומית עליה תודיע המנהלת

 .ושתיה כריך, חולצה ממותגת, כדורגלה יקבל כרטיס כניסה למשחק ל משתתףכ .1.2

 -ל( שבת בחורף) 12:11בימים שבת עד שני בין השעות  הכדורגל ייערכומשחקי  .1.2

 יוםיובהר כי לא תתקיים כל פעילות שהיא במסגרת המיזם במהלך  .11:11

  .השבת

 ותפעולו והפיקוח על ביצועו יבוצע, ניהולו, למיזםהליך ההרשמה מובהר כי  .1.2

 .ובאחריותה( או מי מטעמה)המנהלת  על ידי ווינוהל

 תנאי הסף להגשת הבקשה  .2

 בכל התנאים הבאים, במועד הגשת הבקשה ,להגיש בקשה מבקש העומד רשאי

 :במצטבר
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 :הוא אחד מהבאים המבקש .2.1

; עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית: היינו)רשות מקומית  .2.1.1

 ; ("הרשות המקומית: "להלן ולעיל

ניתנה לו שובלבד  של רשות מקומית( חלקיתמלאה או )תאגיד בשליטה  .2.1.1

, קול קורא זהבהתאם להסמכה מאת הרשות המקומית להגשת בקשה 

 .('נספח א)במסגרת כתב ההתחייבות 

עד לסך , למשחק כדורגל אחד משתתפים לפחות 22יכולת להקצות  המבקש בעל .2.1

  .(לא כולל מלווים) מקומית לכל רשות משתתפים לכל היותר 221של 

 .ומעלה 'כיתה דשכבת גיל של מ משתתף –" משתתף", לצורך סעיף זה

ביחס , מטעמו למשחק הכדורגל 12המבקש בעל יכולת להקצות מלווים מעל גיל  .2.2

 .משתתפים 12של מלווה לכל 

  הבקשות הגשת אופן .2

ועד ליום  11:11בשעה  21.11.1112ניתן להגיש את הבקשות החל מיום  .2.1

 "(. תקופת ההרשמה: "להלן) 10:11בשעה  12.1.1112

, "(טופס הבקשה: "להלן)בקשה באמצעות טופס בקשה מקוון בלבד ניתן להגיש  .2.1

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

 221עבור השתתפות של עד  רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד .2.2

  .משתתפים במשחק כדורגל אחד בלבד

לרבות , שה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשהיש לצרף לבק .2.2

 . 'נספח אבנוסח , כתב התחייבות חתום על ידי המבקש

 .מפעל הפיס ידון רק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה .2.2

או שלא בהתאם /יוגשו באיחור ואשר מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות  .2.4

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

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

או השלמות /לפנות למבקש בבקשה להבהרות ו, אך לא חייב, מפעל הפיס רשאי .2.0

 .הבקשות תחינלשם ב ועתהדרוש לד, ידע אחרשל פרטים ומסמכים וכל מ

http://www.pais.co.il/
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מפעל הפיס רשאי ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה  .2.2

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

  .הפיס

מירב גברת , לפרטים ולשאלות בעניין מיזם זה ניתן לפנות לנציגת מפעל הפיס .2.2

בציון הנושא , merav.sonsino@pais.co.il :בדואר אלקטרוני שכתובתו, סונסינו

 .11:11בשעה  11.11.1112 עד ליום, "חווית כדורגל עם מפעל הפיס –זמן מגרש "

 אמות המידה לבחינת הבקשות .2

 :והמשקולות הבאיםמידה הפי אמות -תיבחנה על הבקשות .2.1

 
מפעל הפיס שומר לעצמו את הזכות להיעתר לבקשה של , על אף האמור לעיל .2.1

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

נימוקיה של . של המיזםרחבה ה גיאוגרפית או חברתית ספרי במטרה ליצור

 .ההחלטה יפורטו ויירשמו

 הבקשות בחינתהליך  .4

ובחירת הרשויות המקומיות שתשתתפנה במיזם תתבצענה  הבקשותבחינת  .4.1

 :כדלקמן

רק . תיבחנה עמידתן של כל הבקשות שהוגשו בתנאי הסף, בשלב ראשון .4.1.1

 .תעבורנה לשלבים הבאים, בקשות אשר תעמודנה בתנאי הסף

תיבחנה בקשותיהן של רשויות מקומיות אשר עמדו בשלב , בשלב השני .4.1.1

  .לעיל 2.1 בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף , הראשון

ניקוד בהתאם להבחירה אילו רשויות מקומיות תשתתפנה במיזם תהא 

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

 .לעיל 2.1 ובכפוף לאמור בסעיף , התקציבית העומדת לרשות המיזם

 (% -ב)משקולות  אמות מידה

פי -על, של הרשות המקומיתאקונומי -סוציוה מדדה
עדיפות  תינתן) נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 (יותר נמוךככל שהמדד 
41% 

פי נתוני -על, של הרשות המקומית פריפריאליה מדדה
תינתן עדיפות ככל )ה הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

 (נמוך יותרשהמדד 
21% 

 011% כ "סה

mailto:merav.sonsino@pais.co.il
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לאשר , על פי שיקול דעתו הבלעדי, מפעל הפיס יהא רשאימובהר כי 

 להגדילוזאת במטרה , בקשות באופן חלקי על פי מנגנון שייקבע על ידו

ובלבד שמספר , במיזם המשתתפותמקומיות הרשויות המספר את 

 .22 -המשתתפים מכל רשות מקומית לא יפחת מ

מפעל , מיזםולאחר בחירת הרשויות המקומיות תישאר יתרה תקציבית להיה  .4.1

משתתפים בהתאם לבקשה  הוספת אשר לרשויות המקומיותרשאי ל יהא הפיס

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

 .על פי העקרונות המפורטים לעיל, ולהציע להן להשתתף במיזם

 השתתפות במיזם  .0

על ידי מפעל הפיס להשתתף  ייבחרואשר המקומית או התאגיד המוסמך הרשות  .0.1

, למלא אחר כל ההתחייבויות הכלולות בטופס הבקשה וצרופותיו יחויבו, במיזם

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

 .בהתאם לדרישות המנהלת, מהורי המשתתפים

 אהשי םלמנות נציג מטעמ יםמתחייבאו התאגיד המוסמך  הרשות המקומית .0.1

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

 . ב"דיווחים למפעל הפיס ככל שיידרש וכיוצ, הרלוונטיים

 12מעל גיל  יםלהקצות מלווהרשות המקומית או התאגיד המוסמך מתחייבים  .0.2

אשר ילוו את המשתתפים במהלך , משתתפים 12ביחס של מלווה לכל  םמטעמ

 המשתתפיםהמלווים יהיו אחראים להובלת  .במשחק הכדורגלכל האירוח 

והשבתם בשלום  ך המשחקבמהל המשתתפיםליווי , מנקודת איסוף נתונה

 .לנקודת האיסוף

קבוצות ליגת  מקרב הרשות המקומית הנבחרת במשחקי המשתתפים השיבוץ של .0.2

  .מנהלת והרשות המקומיתה, מפעל הפיסבשיתוף  יתבצעהעל 

 כללי .2

 להוות כדי זה קול קורא פי על הנדרשים המסמכים כל בהגשת אין כי מובהר .2.1

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

  .להשתתפות במיזם הפיס מפעל מצד כלשהי מחויבות ליצור כדי

 או/את השתתפותה של הרשות המקומית במיזם ו לבטל הזכות למפעל הפיס .2.1

וזאת  ,לרבות תנאים שאינם בתקנון, להתנות את השתתפותה בתנאים שונים

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

 .הכול על פי שיקול דעתו של מפעל הפיס
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או התנאים לביצועו /או לבטל בכל עת את המיזם ו/מפעל הפיס רשאי לשנות ו .2.2

על פי , שיאושרואו המשתתפים /וה של מספר הבקשות לרבות הגבל, של מיזם זה

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

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

 (הבקשה המקוון לטופס נספח)
 

 ______________________________ :מועצה אזורית/מועצה מקומית/עירייה

 "(הרשות המקומית)"

 ________________(: התאגיד/ שם הרשות המקומית )שם מגיש הבקשה 

 "(מגיש הבקשה)"

 ___________________________________________: מועד הגשת הבקשה

. ז.ת' מס_____________,  -ו____________ . ז.ת' מס_____________, מ "הח אנו

"( מגיש הבקשה: "להלן)________________    של החתימה מורשי____________, 

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

 :ומתחייבים כדלקמן ,"(התקנון: "להלן)שפרסם מפעל הפיס 

 .תנאיום לכל מימסכי קראנו את התקנון ואנו .1

להיכלל במיזם כפי שנקבעו  בכל תנאי הסף עומד מגיש הבקשהכי  יםמצהיר והננ .1
  .בתקנון

משתתפים לפחות  22יכולת להקצות  בעל מגיש הבקשהים כי ומתחייב יםמצהיר הננו .2
, לצורך סעיף זה. משתתפים לכל היותר 221עד לסך של , למשחק כדורגל אחד

 .ומעלה' דמשתתף משכבת גיל של כיתה  –" משתתף"

 52ת להקצות מלווים מעל גיל יכול בעל מגיש הבקשההננו מצהירים ומתחייבים כי  .2
המלווים יהיו וכי , משתתפים 02ביחס של מלווה לכל , למשחק הכדורגל ומטעמ

ך במהל המשתתפיםליווי , מנקודת איסוף נתונה המשתתפיםאחראים להובלת 
 .והשבתם בשלום לנקודת האיסוף המשחק

תמנה נציג ( בעצמה או באמצעות תאגיד)מתחייבים כי הרשות המקומית הננו  .2
לרבות עמידה בקשר ותיאום מול כל , מטעמה שיהא אחראי על המיזם מכל בחינה

 . ב"דיווחים למפעל הפיס ככל שיידרש וכיוצ, הגורמים הרלוונטיים

מותנית בצירוף כתב התחייבות זה  מגיש הבקשהכי הגשת הבקשה מטעם , ידוע לנו .4
על ידי מורשי החתימה מטעם הרשות  כשהוא חתום וממולא כנדרש, לטופס הבקשה

י צירופו או מילויו א וכי, המקומית בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד
ומפעל הפיס יהיה רשאי  ,על הבקשה הרשות המקומיתיתור של ויחשב לובאופן חסר י

 .לא להיעתר להשלא לדון בבקשה ו

 בעצמה או, במיזם אחת בלבד להגיש בקשה הרשות המקומית רשאיתידוע לנו כי  .0
 של הרשות המקומית ( מלאה או חלקית)באמצעות תאגיד בשליטה 

על פי דין או  על פי הפיס מפעלרשות מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד ל כילנו  ידוע .2
לרבות )של הרשות המקומית שתתפותה האת  לבטל הזכות למפעל הפיס, הז כתב

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

 .הכול על פי שיקול דעתו של מפעל הפיס, זואו על פי התחייבות /ו
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כל טענה או דרישה לא תהא  או לרשות המקומית/ו למגיש הבקשהכי , ידוע לנו .2
לרבות הגבלה של מספר הבקשות , החלטות מפעל הפיס בקשר למיזםל בנוגעכלשהי 

 .או המשתתפים במיזם/ו

 ווינוהל ותפעולו והפיקוח על ביצועו יבוצע, ניהולו, למיזםהליך ההרשמה ידוע לנו כי  .11
 .ובאחריותה( או מי מטעמה)המנהלת  על ידי

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

 .או כל הקשור בתקנון/והמיזם עם 

כי כל המידע , בזאת במפורש יםומאשר יםמסכימאו התאגיד /הרשות המקומית ו .11
 םוכי הוא נמסר מרצונ, ר במאגר מידע של מפעל הפיסיישמ במסגרת הבקשה ושמסר

כמו כן ; לעשות כן חובה חוקית כלשהי םמבלי שמוטלת עליה, םהחופשי ובהסכמת
 מהם במיזםכי מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל  יםמסכימהם 

 .לצורך ניהול מידע על המבקשים והמשתתפים במיזם
 

 :(הבקשה הוא תאגידבמקרה שמגיש )חתימת מגיש הבקשה  .0
 
 

 

   

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

 

 :הרשות המקומית ראשחתימת  .5

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

 :לשם אישור הסמכתו להגשת הבקשה וזאת
 
 

 

   

חתימת ראש הרשות  מלא שם תאריך
 המקומית

חותמת הרשות 
 המקומית

 
 


