
 
 
 

 

 

 

 "השיר הבא לאירוויזיון"משדר  - תחרות נושאת פרסים הצבעת קהל + תקנון

 כללי 1

 

מנוהל על ידי שיתקיים ברוטרדאם, הולנד,  2020הליך בחירת השיר לתחרות אירוויזיון  1.1

 תאגיד השידור הישראלי, מכח חברותו באיגוד השידור האירופי.

אופן הצבעה באמצעות אפליקציית כאן, בההליך יכלול השתתפות הציבור בבחירת השיר, ב 1.2

 שיקבע על ידי התאגיד.

, במסגרת ההצבעה לבחירת "(התחרות)להלן: " פרס נושאת תחרות לקיים מעוניין התאגיד 1.3

 . השיר

, כללי התחרות תנאיאופן הצבעת הקהל וכן את מטרת תקנון זה הינה לפרט את  1.4

 אופן חלוקת הפרסים. כןההשתתפות, אופן בחירת הזוכים ו

 לשנות או התחרות את לבטללשנות את אופן הצבעת הקהל, וכן  רשאי התאגידכי  יובהר 1.5

, עת בכל, באלה וכיוצא הזוכים בחירת, ההשתתפות תנאי, הפרס את לרבות, התקנון את

 לא  זוכה  או  ומשתתף,  בנושא  טענה  כל  תישמע  לא,  כזה  מקרה  בכל.  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי

 . ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה בעניין לכל פרס או פיצוי כלשהו זכאים יהיו

  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הפרס מתן את להתנות או להגביל רשאי יהיה התאגיד 1.6

 

 הצבעת הקהל לבחירת השיר 2

 כל אדם רשאי להצביע לשיר המועדף עליו מבין ארבעת השירים המועמדים לבחירה. 2.1

באמצעות אפליקציה ייעודית של התאגיד, בחלונות הצבעה אשר  תבוצעההצבעה  2.2

 מועדיהם )פתיחה וסגירה( יוגדרו על ידי התאגיד.

בבחירת השיר הזוכה ינתן משקל להצבעת ועדה מקצועית; שופטים מקצועיים בנקודות  2.3

 הכל כמפורט בתקנון בחירת השיר שפורסם באתר התאגיד. –שיפוט; והצבעת הקהל 

 .40% –עות צבעת הקהל מתוך כלל ההמשקל הצב 2.4

 הצבעת הקהל תחולק לשני שלבים:  2.5

שלב ראשון: הצבעה מוקדמת על בסיס האזנה לשירים )אודיו בלבד( אשר תיפתח  2.5.1

ותסתיים במועד  לאחר החשיפה הראשונית של השירים בפלטפורמות התאגיד

 הצבעת הקהל(; משקל מ 10%) - שיקבע על ידי התאגיד

, "(התכנית)" הצבעה במהלך השידור החי של התכנית לבחירת השירשלב שני:  2.5.2

תיפתח לאחר סיום . הצבעה זו  3.3.20שתשודר בשידור חי על ידי התאגיד בתאריך  

ותסתיים במועד שיקבע על  בתכנית ארבעת השירים העומדים לבחירהביצוע כל 

 .הצבעת הקהל(משקל מ 90%) – ידי התאגיד



 
 
 

 לעיל עם אחת בלבד בכל שלב משני השלבים המפורטיםמשתתף יהיה רשאי להצביע פ 2.6

פעמיים(. בכל הצבעה, יהיה משתתף רשאי להצביע לשיר אחד בלבד, המועדף   –)ובסך הכל  

 עליו מבין השירים הסופיים. 

אופן חישוב הניקוד הסופי של הקהל, הועדה והשופטים בנקודה/ות השיפוט, המרתו  2.7

סדרי ההצבעה לרבות אופן ההצבעה בדיגיטל ומענה  לניקוד כפי שיוצג בשידור, וכן פירוט

 .לפי שיקול דעתו הבלעדי לתרחישים שונים, יקבעו בנפרד, על ידי התאגיד

 

 תחרותה 3

 ,2020בתחרות תהא פתוחה למשתתפים בהצבעה על בחירת השיר לאירוויזיון השתתפות  3.1

 .)או כל אפליקציה אחרת שתשמש להצבעה לבחירת השיר( באמצעות אפליקציית כאן

באיזה משלבי ההצבעה המפורטים כל אדם שישתתף בהצבעה על השיר המועדף עליו,  3.2

ההשתתפות להשתתף גם בתחרות. באפליקציה,  יוזמן לאחר הצבעתולעיל,  2.5בסעיף 

  בתחרות.אין חובה על מצביע להשתתף גם כי יובהר, טעונה הסכמת המשתתף. 

 אדם שלא ישתתף בהצבעה לשיר לא יוכל להשתתף בתחרות. 3.3

 מלא לצורך השתתפות בתחרות, יידרש המשתתף המעוניין בכך, למסור פרטי קשר )שם 3.4

על השאלה: "עם מי ירצה לטוס לצפות תשובה יצירתית לענות טלפון(, וכן יידרש ומס' 

 באירוויזיון, ומדוע".

, לא יהיה זכאי להשתתף 3.4רשים כאמור בסעיף אדם שלא ימלא את כל הפרטים הנד 3.5

 תבוא בחשבון. –בתחרות. עם זאת, הצבעתו עבור השיר המועדף עליו )ככל שהצביע( 

תשובה לא תכלול אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים, לשון הרע,  3.6

מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף, הפרת זכויות יוצרים, סימן מסחר או 

כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, הפרת כל דין אחר, פגיעה ברגשות אדם ו/או ציבור 

 כלשהו. 

שא באחריות למקרים ימותנית בהגעת התשובה לתאגיד. התאגיד לא י השתתפות בתחרות 3.7

גיעה תשובה אל הלא  –טכנולוגית או אחרת  –בהם עקב כשל כלשהו, ומכל סיבה שהיא 

 התאגיד, ו/או נמחקה ו/או לא נשמרה ו/או כל מקרה אחר.

 

 בחירת הזוכה 4

כאמור לשאלה שניתנו על ידי משתתפים בתחרות התשובות , יבחנו לאחר שידור התכנית 4.1

)ההרכב   חברים 3 -כ אשר תכלול  ייעודית של התאגיד ועדהעל ידי  ,לעיל 3.4בסעיף 

 . המדויק נתון לשיקול דעת התאגיד(

 בהתאם לקריטריונים הבאים:  ובותשהתתבחן את  הוועדה 4.2

 ;ייחודיות 4.2.1

  .מקוריות וחשיבה מחוץ לקופסה –יצירתיות  4.2.2

 ובהתאם לעיל המפורטים לקריטריונים בהתאםה הזוכ התשובה אתתבחר  הוועדה 4.3

לא לבחור אף זוכה, לפי שיקול דעתה שהועדה תהא רשאית  .הבלעדי דעתה לשיקול

 הבלעדי.



 
 
 

הועדה תהא רשאית לפסול כל תשובה שאינה עומדת בדרישות תקנון זה, לרבות האמור  4.4

 לעיל. 3.6בסעיף 

נתנו על בסיס הקריטריונים האמורים שעיקרם אמנות, יהועדה ימובהר כי החלטות  4.5

לא תהיה זכות ערעור על החלטות עדה שיקול דעת מלא ובלעדי.  ויצירתיות וכד', לגביהם לו

 הועדה.

 

 הפרס 5

לינה , להולנד טיסה זוגית: הכוללתבהולנד זוגית חבילת נופש  ואה הלזוכשיחולק  הפרס 5.1

שיערך  2020 אירוויזיון לגמרזוגי כרטיס וברוטרדם במלון  לילות 2-3בת בחדר לשניים 

 . ברוטרדם

)לרבות קביעת מופע אחר  להשתנות עשוייםלאירוויזיון  הכרטיסים סוגעל אף האמור,  5.2

 הבלעדי.  ובהתאם לשיקול דעת התאגיד ידי על ייקבעוושאינו הגמר( 

 ו/או למכירה. להעברה ניתן ואינו אישי הינו הפרס 5.3

 לקבל  ניתן  לא.  כפי שנקבע על ידי הועדה  אחריו  למדורגזוכה שיוותר על זכייתו, הפרס יועבר   5.4

 .חלופיים פרסים

וכל פרט אחר במסגרת  , מספר הלילות הסופיתאריכי הטיסות, חברות התעופה, המלונות 5.5

תהיה כל  וכה/ים לאז, ולהתאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדיחבילת הנופש, יקבעו על ידי 

מבלי לגרוע מהאמור, לא ניתן  דרישה ו/או טענה בנושא, לרבות לביצוע שינויים כלשהם.

 להמיר את החבילה במועדים אחרים שאינם כוללים את תחרות האירוויזיון.

 

 הפרסים חלוקת אופן 6

. התאגיד )שם  + טלפון( למסור פרטי קשרכתנאי להשתתפותו, דרש יכל משתתף בתחרות י 6.1

לצורך תיאום חלוקת הפרס. יצור קשר עם הזוכה/ים באמצעות פרטי הקשר שמסרו, 

נוספים ככל שידרשו לצורך אישיים פרטים למסור התאגיד יהיה רשאי לבקש מהזוכה/ים 

הודעה על הזוכה/ים )לרבות פרסום שמותיהם ויישוב מגוריהם( ולצורך מימוש הפרס, ובין 

; מס' זהות / דרכון וכל כתובת"ל; דוא; נייד טלפון מספרה; מלא; תאריך ליד שם: היתר

  כיו"ב.

יידרש להודיע לתאגיד עד יום  בפרס ההזוכלאחר שקיבל את הודעת התאגיד על הזכייה,  6.2

 התאגיד  לפניית ישיב  שלא  זוכה.  מימוש הפרסב  ןמעוניי  ואהאם ה  15:00  בשעה  10.03.2020

 ולזוכהו/או להעבירה למשתתף אחר, , זכייתו את לבטל רשאי יהיה התאגידזה,  למועד עד

 תהיה לו כל טענה בנושא.  לא

; ו/או זוכה שלא היה זמין לשיחת פרטי הקשר ו/או פרטים אחריםששגה במסירת  זוכה 6.3

לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי  - ניתן לאתרו או להעניק לו את הפרס לא ועקב כך טלפון

 התאגיד בעניין זה.

התאגיד לא יהיה אחראי לכל מקרה שלא ניתן היה לאתר זוכה עקב נפילות קווי טלפון /  6.4

 חשמל וכל כיו"ב. /מחשבים רשתות 

בנוסח  תנאי לקבלת הפרס הינו חתימת הזוכה על כתב הסכמה לכל הוראות תקנון זה 6.5

 . לאור מהות הפרס, מובהר בזאת כי קבלת הפרס על ידי הזוכה ומימושו,המצורף לתקנון



 
 
 

עשויים להיות כרוכים בחתימה על מסמכים ו/או הסכמים נוספים כגון מול חברת התעופה, 

 חברת נסיעות וכיו"ב. הזוכה מתחייב לנהוג על פי ההוראות שיקבל בנוגע לכך.

 

 שונות 7

מועדי התחרות, תחילתה וסיומה, יקבעו על ידי התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי. התאגיד  7.1

יהיה רשאי לשנות את המועדים, לקצרם, להפסיק את התחרות או לבטלה, לפי שיקול דעתו 

 הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. 

לתקינות הפרס, איכותו ו/או כל תכונה אחרת שלו, התאגיד לא ישא באחריות כלשהי  7.2

ולזוכה לא תהיה כל טענה כלפי התאגיד במידה והפרס או מימוש הפרס אינם לשביעות 

לכל פגם ו/או אי רצונו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, התאגיד לא ישא באחריות כלשהי 

מסירתם לזוכה, , ולכל תקלה ככל שתהיה בין באו איזה ממרכיביו התאמה כלשהם בפרס

  ובין במימושם ו/או באפשרות מימושם.

משרדי נסיעות ידוע למשתתפים, כי הפרס מוענק באמצעות חברות תעופה / סוכנויות /  7.3

וכיו"ב. על טענה או פניה של הזוכה הנוגעת למימוש הפרס, תופנה לגורמים אלו בלבד, אשר 

 פרטיהם יועברו לזוכה על ידי התאגיד.

 על פי חוק על הענקת הפרס, הוא יחול על הזוכה. ככל שיחול מיסוי  7.4

במסירת פרטים נכונים ומדויקים על ידי  םמותני ו/או מימוש הפרס בתחרות השתתפותה 7.5

 .המשתתף

אינה מקנה כל זכות כלפי התאגיד ו/או בתחרות, השתתפות בהצבעה לשיר לאירוויזיון,  7.6

 למשתתף. 

קבוצת כאן  / בעמוד הפייסבוק התאגיד,במועד עליו יחליט תהיה  ההזוכ על ההכרזה 7.7

  ., לפי שיקול דעתו של התאגידאו בדרך אחרת אירוויזיון של התאגיד

. בהעלאת תכנים, מצהיר המשתתף כי שהעלה לתכניםבאחריות בלעדית  יישא המשתתף 7.8

הוא רשאי להעלות את התכנים האמורים במסגרת התחרות, וכי אין בתכנים כל זכות לצד 

טענה מצד שלישי כלשהו  לכל הפרת כל דין. המשתתף ישא באחריות בלעדיתשלישי, ו/או 

)לשון הרע,  אחר דין בכל עמידהלאו /ובהם, ככל שישנן,  הזכויות לגבי בין, לתכניםבנוגע 

  .פרטיות וכל כיו"ב(

לפסול  לפי שיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי התאגידמבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה,  7.9

 ביטויי כגון, לפגם טעם לדעתו בהן שישתכנים מיידית  ו/או למחוק טקסטיםמהתחרות 

"ב. כמו כן, התאגיד יהיה כיו וכללשון הרע , סמויה או גלויה מסחרית פרסומת, אלימות

שיתקבלו לגביהן תלונות מצדדים שלישיים,  טקסטים ו/או למחוק מיידית רשאי לפסול

 ו/או לגבי הזכויות בהן. םלגבי תוכנ

למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד במקרה בו עקב טעות ו/או תקלה,  7.10

 נמנעה השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות.

 .לכבדו והתחייבות זה בתקנון אמור לכל הסכמה מהווה בתחרות השתתפות 7.11

הינה באחריותו המלאה של הזוכה. התאגיד ו/או כל מי מטעמו, וכן נותני  מימוש הפרס 7.12

, לא ישאו באחריות כלשהי ו/או בתשלום כלשהו בנוגע לשהות הזוכה םהפרס או מי מטעמ



 
 
 

במסגרת   ובחו"ל, בכלל זה לא ישאו באחריות לכל נזק שהוא ככל שיגרם לזוכה ו/או לרכוש

 מימוש הפרס. 

לכרטיס טיסה / מלון / כרטיס כניסה לאירוויזיון. הזוכה ישא על חשבונו הפרס מוגבל  7.13

ובאחריותו בכל הוצאה נוספת ככל שתידרש לצורך מימוש הפרס לרבות הוצאות נסיעה 

  וכל כיו"ב. )כולל ביטוח נסיעות לחו"ל( מאתר לאתר, אש"ל, ביטוחים

קטינים  זכייתע מהאמור, בלי לגרו .ומעלה 16השתתפות קטינים בתחרות מוגבלת לגילאי  7.14

בכרטיסים מותנית באישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם לפי חוק הכשרות 

עבור להצביע אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות  .1962-המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב

 בכל גיל. -גם ללא השתתפות בתחרות שיר 

של חברת ההפקות "טדי", המפיקה  שירות ונותני עובדים ,עובדי תאגיד השידור הישראלי 7.15

, כולם נותני הפרסיםשל חברת "רבי אינטראקטיב", חברת אפליקסטר, ו ,את התוכנית

 .בתחרות להשתתף רשאים אינם(, ראשונה)קירבה  הםבני משפחותי לרבות

 ברשתות חלקי אומלא  באופן ומקום מגוריו לפרסם את שם הזוכה יהיה רשאי התאגיד 7.16

 אחרת  דרך  בכלאו  /ו  בטלוויזיה,  התאגידהאינטרנט של    אתר, לרבות  באינטרנט,  החברתיות

 . בנוגע לכך . הזוכה מוותר על כל טענההתאגיד שיחליט

עשות כל שימוש בתשובות התאגיד יהיה רשאי לבהשתתפות בתחרות מסכים המשתתף, כי   7.17

כל בבמלואן או בחלקן,  ם תשובות נבחרות )בין אם זכו ובין אם לאו(,  ופרסשיתקבלו, לרבות  

משתתף לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין השתתפותו  לפי שיקול דעתו.שהיא פלטפורמה 

 בתחרות, לרבות בגין פרסום התשובה כאמור.

או לחייבו לפעול  האמור הפרס את לחלק חובה כל התאגיד על להטיל בכדי זה בתקנון אין 7.18

 בכל דרך אחרת הנוגעת לתחרות.

 העלאת תשובה במסגרת התחרות, מהווה הסכמה לכל הוראות תקנון זה. 7.19

 

  



 
 
 

 כתב הסכמה )לחתימת הזוכה(

 אני הח"מ ______________ מס' ת.ז. _____________

מסכים ומתחייב בזאת כי קראתי והבנתי את כל הוראות תקנון בחירת הקהל + תחרות נושאת 

ומתחייב לפעול בהתאם מסכים לכל הכתוב בתקנון, , 2020משדר השיר הבא לאירוויזיון  –פרסים 

 להוראות התקנון בלי יוצא מן הכלל.

הי לטיב הפרס, איכותו, בפרט אני מסכים כי התאגיד ו/או כל מי מטעמו לא ישא באחריות כלש

באחריות לכל נזק, הוצאה, אבדן הכנסה, הפסד וכיו"ב, ככל  מימושו, התאמתו. כמו כן, התאגיד

 שיגרמו לי עקב ההשתתפות בתחרות ו/או מימוש הפרס.

ידוע לי כי מימוש הפרס כפוף לשורה ארוכה של תנאים, מגבלות וחוקים החלים )לרבות כאלו 

י יתכן ואדרש לחתום על מסמכים נוספים מול גורמים שונים לצורך מימוש החלים על טיסות(, וכן כ

לא תהיה לי כל טענה כלפי התאגיד ו/או אני מתחייב לעמוד בכל הנחיה שתינתן בנוגע לכך, והפרס.  

 מי מטעמו בשל כך.

מחייב התייצבות במועדים ומקומות מסוימים שנקבעים על ידי צדדים  ידוע לי כי מימוש הפרס

 יים )כגון מועדי טיסות, מופעים וכד'(. התייצבות כאמור הינה באחריותי הבלעדית.שליש

ידוע לי כי מלבד הכלול בחבילת הנופש, לא ישא התאגיד בכל הוצאה שהיא הנובעת ממימוש הפרס, 

 לרבות נסיעות, אש"ל, ביטוחים וכל כיו"ב, ולא אבוא בכל טענה כלפי התאגיד בנושא.

לתאגיד ו/או לכל מי מטעמו לעשות שימוש בפרטי האישיים לצורך מימוש הפרס, אני מאשר 

 ופרסום זכייתי בפרס.

 

 

 על החתום:

 ________________שם: 

 ת.ז.: ________________

 כתובת: _______________

 


