
 

 

 

 

 2020ספטמבר  30

 "ב תשרי תשפ"אי

 אל: כל המציעים

 

 שלום רב, 

 

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

 2021הישראלי לתחרות הזמר של אירוויזיון 

 2תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר  

 

 לשאלות הבהרה שהתקבלו: ינו להלן תשובות

 

 :1שאלה מספר 

האם ומתי פגה הזכות הבלעדית של התאגיד או  לבחירת שיר" ותת סעיפיו, ב"תקנון 10לגבי סעיף 

להשמעת השיר, הקלטתו ופרסומו במדיה החברתית בגרסה שאינה קשורה לתחרות  EBUה

 האירוויזיון:

   עבור שיר שלא עבר את הסינון הראשוני או השני? -

   עבור שיר שהגיע לשלב הדיגיטל אך לא עלה לשלב "התכנית לבחירת שיר"? -

  עבור שיר שהגיע לשלב "התכנית לבחירת שיר" אבל לא נבחר כשיר המייצג? -

 עבור השיר המייצג? -

  :1תשובה מספר 

 .לתקנון, המדברים בעד עצמם 11.2, 11.1נא ראו סעיפים 

 

  :2שאלה מספר 

מזכיר שיר אחר, )תופעה שעלולה לקרות בשוגג מסיבות \ומה, במידה ונטען שהשיר ד10.10לגבי סעיף 

כמו שאכן קרה עם השיר -שונות כמו השפעות מוזיקליות במודע או שלא במודע, או צירוף מקרים אחר  

Toy (, האם התאגיד לא ישא בשום אחריות והוצאות התביעה )אם תהיה כזאת( יפלו על יוצרי 2019ב

 השיר בלבד?

   :2שובה מספר ת

. ולא יחול בהם שינוי לתקנון, כמו גם יתר סעיפי התקנון בעניין זה, מדברים בעד עצמם 10.10סעיף 

וכל צד   EBU, חברי  EBUהתאגיד )וכן    .בעניין זה היא על היוצרים  המלאההאחריות  למען הסר ספק,  

 הנוגעת לטענות, דרישות ו/או תביעות בנוגע לשירים.  בכל אחריות ובכל הוצאה וישא לאשלישי אחר( 

 

 



 

 

 

  :3שאלה מספר 

)או סעיפים רלוונטיים אחרים לסוגייה(, מה מרוויחים יוצרי השיר )מבחינת פרסום  10.13לגבי סעיף 

שמם, קרדיט ותמלוגים על שידור השיר, השמעות, צפיות בקליפ, הפצה בפלטפורמות אחרות, מכירות 

  שלהם: מידה והשיראלבום שהשיר נכלל בו וכו( ב

 הגיע לשלב הדיגיטל אך לא עלה לשלב "התכנית לבחירת שיר"? -

 הגיע לשלב "התכנית לבחירת שיר" אבל לא נבחר כשיר המייצג? -

 נבחר כשיר המייצג? -

  :3תשובה מספר 

 מדבר בעד עצמו בעניין זה. 10.13סעיף 

 

 : 4שאלה מספר 

חודשים. במידה ויוצר  3, לפי אקו"ם אישור חברות למצטרפים חדשים עשוי לקחת עד 6.2לגבי סעיף 

שעובר עד  שיר שעלה לשלב הדיגיטל ואינו חבר באקו"ם, שולח באופן מיידי בקשה, האם פרק הזמן

 לאישור הבקשה על ידי אקו"ם עלול להביא לפסילת השיר מן התחרות? או לחילופין, האם יכול

להיווצר מצב בו השיר עולה לשלב הדיגיטל לפני שהבקשה אושרה על ידי אקו"ם? אם כן, מה קורה 

  לתמלוגים מצפיות הקליפ הדיגיטלי שמגיעות ליוצרי השיר?

  :4 תשובה מספר

במועד שיקבע לכך על ידי התאגיד, על ידי יוצר שאינו חבר אקו"ם, הגשת בקשה לרישום באקו"ם 

יוצר שישלים על ידי אקו"ם(.   בקשהה סינון השלישי )אף טרם אישורתספק לצורך השתתפות בשלב ה

 בגין השימושים בשיר.מאקו"ם את הליך הצטרפותו לאקו"ם, יהיה זכאי לתמלוגים 

 

  :5ה מספר שאל

  ?"שם המגיש"ו "בעל תפקידים" הכוונה מה - רישום בטופס

   :5תשובה מספר 

מהתקנון, כשהוא חתום על יש לצרף לחוברת ההגשה את טופס ההצהרה וההתחייבות המהווה חלק 

 ידי כותב/י המילים, המלחין/ים וכל בעלי זכויות אחרים בשיר, ככל שישנם.

 

 : 6שאלה מספר 

 ?המלחין והתמלילן -לאן לשלוח את הטפסים החתומים בידי היוצרים 

 : 6תשובה מספר 

את הטפסים החתומים יש לצרף לחוברת ההצעה המוגשת באמצעות אתר התאגיד. מסמכים / פרטים 

 שלא יוגשו באופן זה, ייחשבו כאילו לא הוגשו. 



 

 

 

 

 : 7שאלה מספר 

אחת כפופ , אחת כבלדהורסיות:  2 -בברצוני לדעת האם אני יכול להגיש את השיר שכתבתי לתחרות 

אני פשוט רוצה שהועדה תשמע את שתי הורסיות . אני יכול לתת לשיר שם שונה בכל ורסיה. קצבי

 ותחליט איזה יותר טובה 

 : 7תשובה מספר 

 כל יוצר רשאי להגיש אך ורק שיר אחד. לא ניתן להגיש שתי גרסאות.

 

 

 

 בכבוד רב,                    

 איילת אלינסון                                                                                                                  

 רכזת ועדת המכרזים                                                                                                                   


