
 

 

 

 

 2020ספטמבר  24

 ' תשרי תשפ"או
 

 אל: כל המציעים

 

 שלום רב, 

 

השידור הישראלי לבחירת השיר קול קורא להפקת תכניות ולשיתוף פעולה עם תאגיד  הנדון:

 2021הישראלי לתחרות הזמר של אירוויזיון 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר  

 

 לשאלות הבהרה שהתקבלו: נו ילהלן תשובות

 

 :1לה מספר שא

 , אך לא פורסם ברבים? 2020האם ניתן להגיש שיר שכבר הוגש בקול קורא ב

 :1תשובה מספר 

 כן, ובלבד שלא פורסם ברבים, כולו או חלקו, לפני מועד הגשת השירים בקול הקורא הנוכחי.

 

 : 2שאלה מספר 

 מותר?  -אם יוצר אחד מגיש שיר שהלחן שלו הוא של יוצר שהגיש שיר אחר?

  :2תשובה מספר 

מלים ו/או לחן. יוצר לא יכול  –לא. לפי הוראות הקול הקורא, כל יוצר רשאי להגיש שיר אחד בלבד 

 להיות שותף ליותר משיר אחד שיוגש.

 

  :3שאלה מספר 

 אם לא כל היוצרים בעלי ת.ז. ישראלית? 

  :3תשובה מספר 

חד מהיוצרים להיות בעל תעודת זיהוי ישראלית, דהיינו, דרכון א כללפי הוראות הקול הקורא, על 

ישראלי, תעודת זהות ישראלית, תעודת תושב בישראל וכיו"ב. אזרחים זרים שאינם מחזיקים בתעודה 

 שיר.)ואף לא להיות שותפים להגשת( כאמור, אינם רשאים להגיש 

 

 : 4שאלה מספר 

נבחר לקדם. האם הוא מאבד את  שאינו חבר באקו"ם, האם אחרי ששלח שיר, ובהנחה שהשיר יוצר

 הזכות להשתמש בשיר בכל דרך שיחפוץ? או לקבל עליו תמלוגים? 

  :4תשובה מספר 

זכות היוצר לתמלוגים ישנן מגבלות על השימושים בשירים שיוגשו, והן מפורטות בתקנון. כמו כן, 

לץ המגיש שיר, מתחייב שקרא והסכים לכל הוראות התקנון בנושא, לפיכך מומהינה כמפורט בתקנון.  

יוצר שאינו חבר אקו"ם, שלא יגיש בקשה לרישום באקו"ם  –לעיין היטב בתקנון טרם ההגשה. יודגש 

 השיר שהגיש יפסל. –במועד בו יידרש לכך 



 

 

 

 

 

  :5שאלה מספר 

 שיר שמילותיו הן באנגלית או משולבות עברית ואנגלית, האם צריך לתרגם לעברית?

  :5תשובה מספר 

מילות השיר וכן תרגום מקצועי לאנגלית )ככל שמילות השיר "התקנון קובע כי על היוצר לצרף את  

האנגלית, יש לצורף ככל שהשיר כולו או חלקו, אינו בשפה  ,דהיינו. "כולן או חלקן אינן באנגלית(

 תקנון.תרגום של מילות השיר לאנגלית, כאמור ב

 

 : 6שאלה מספר 

 של השיר, האם לחיצה על "סיום" בחוברת ההגשה המקווונת, מעבירה אליכם את חוברת ההגשה

 או, מה קורה אחרי לחיצה על סיום?

 : 6מספר  בהתשו

מובן כי אין באמור משום  .חוברת ההגשה מתקבלת יחד עם כל הקבצים שצרפת למערכת של התאגיד

 .שהוגשקביעה כלשהי לגבי תקינות ההגשה, וזו תיבחן בהתאם לחומר 

 

 

 

 בכבוד רב,                    

 אלינסוןאיילת                                                                                                                   

 רכזת ועדת המכרזים                                                                                                                   


