
 

 

 

 

 2020אוקטובר  14

 "ו תשרי תשפ"אכ

 

 אל: כל המציעים

 

 שלום רב, 

 

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

 2021הישראלי לתחרות הזמר של אירוויזיון 

 3תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר  

 

 לשאלות הבהרה שהתקבלו: ינו להלן תשובות

 : 1שאלה מספר 

חתום, במידה ולא אשלח את התקנון החדש חתום ,זה אומר  שלחתי את התקנון הקודם

 מעניין הגשת השיר? ואני רשאי להציע אותו לאמנים אחרים?  משחורר שאני

 : 1תשובה מספר 

התקנון המעודכן בנוסח המופיע באתר התאגיד, הוא המחייב את מגישי השירים. ככל שלא ישלח 

יה רשאי לפסול את השיר שהוגש מהתמודדות, ו/או לדרוש מהמגיש תקנון מעודכן חתום, התאגיד יה

 לחתום על התקנון המעודכן, ו/או לפעול בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתו. 

ככל שמגיש שיר מעוניין לחזור בו מהגשת השיר, עליו להודיע על כך לתאגיד באופן מפורש, בכתב, 

מגיש שיר שחזר  .למועד האחרון להגשת שיריםעד בצירוף שם השיר וחתימות כל יוצרי השיר, וזאת 

 בו מהגשת השיר, יישא באחריות מלאה לכל טענה של מי מיוצרי השיר בנוגע לביטול ההגשה. 

 

 : 2שאלה מספר 

  א לשלוח שיר אחר במקום מה ששלחתי, ואם כן , מה עליי לעשות"אשמח לדעת אם ניתן להחליף ..ז

 : 2מספר  תשובה

ראו תשובה לעיל. ככל שמגיש חזר בו מהגשת שיר )בהודעה שתינתן כאמור לעיל(, יהיה רשאי להגיש 

 שיר אחר, כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת השירים, ובכפוף להוראות התקנון. 

 

 : 3שאלה מספר 

בתקנון, להבדיל משנים קודמות, שכל יוצר יכול לשלוח שיר אחד בלבד. האם זה עדיין השנה הוחלט 

 בשנים עברו?  יכול להשתנות, להיות כמו

 : 3מספר תשובה 

 .לא



 

 

 

 

 : 4שאלה מספר 

 (  3:05הדקות לשיר? )יש לי שיר שהוא באורך  3האם ניתן לחרוג בכמה שניות מ

 : 4מספר  תשובה

 לא. 

 

 : 5שאלה מספר 

בכל אחד  -כך שבמידה והשיר לא נבחר לייצג באירוויזיון -האם יהיה ניתן לשנות את ניסוח התקנון

 פן מיידי? מהשלבים, הזכויות עליו חוזרות ליוצר באו

 : 5תשובה מספר 

 א יחול שינוי בהוראות התקנון.ל

 

 : 6ה מספר שאל

 נתקלתי בבקשה להעלות קובץ של ״מילות השיר בעברית״.ו נכנסתי לאתר המקוון

  האם סעיף זה רלוונטי? האם יש צורך לתרגם את השיר? -במידה והשיר כולו באנגלית

 : 6מספר  תשובה

מידה והשיר כולו באנגלית, ניתן לצרף תרגום של מילות השיר לעברית, או לצרף שוב את הקובץ ב

באנגלית. יודגש, כי בכל מקרה בו לא כל מילות השיר באנגלית, חובה להגיש את מילות השיר גם 

 בתרגום לאנגלית. 

 

 :7שאלה מספר 

  + שירה(. )פלייבק mp3היא לשליחת השיר בקובץ  בתקנון הדרישה

 לשליחת השיר ישנה דרישה להעלאת קובץ עם פלייבק בלבד ללא שירה. באתר המקוון

  האם יש צורך בכך?

 : 7תשובה מספר 

 לצרף גם קובץ של הפלייבק ללא שירה )נוסף על הקובץ הכולל את השירה(.כן, יש 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : 8שאלה מספר 

הוא מוותר על כל זכות כמובן, כי  מוזיקאי, מלחין, מחו"ל את לחן לשיר.רציתי לדעת אם אני רוכש מ

הלחן הוא מקורי, חדשני, לא נשמע בעבר, והופק במיוחד בשבילי ועבור התשלום  אני משלם על זה.

 כמובן.

אני כותב המילים של השיר, אני גם מפיק  הוא מודע כמובן להכל ומוסר אלי את הלחן והזכויות עליו.

או  התחרות?האם זה נחשב חוקי מבחינת  ואני המגיש הראשי. אותו מעל הלחן של אותו מוזיקאי,

 ? שהוא נחשב המלחין וזה נופל כי אין לו ת.ז ישראלי

 : 8תשובה מספר 

נדרש כי כל בעלי הזכויות בשיר, לרבות כותבי המלים והלחנים, יהיו בעלי תעודת זיהוי ישראלית. על 

 פניו, המקרה המתואר אינו עומד בדרישה.

 

 : 9שאלה מספר 

 מבקש לערוך שינויים בתקנון באופן הבא: 

 . לוגים המתקבלים מהשמעת השירהאמן יהיה זכאי לכל התמ .1

במידה והשיר לא עובר את הסינון הראשוני הוא חוזר מיידית לאמן ואין לתאגיד רשות לשדרו  .2

 בשום פלטפורמה. 

הראשוני כל השינויים במילים לחן ועיבוד יתבצעו בהתייעצות  במידה והשיר עובר את הסינון .3

 . עם האמן ושיתוף פעולה

במידה והשיר לא נבחר לייצג את ישראל באירווזיון הוא חוזר במלואו ומיידית לאמן וכל שימוש  .4

 שות בו יהיה בהתייעצות ובאישור האמן. שהתאגיד מעוניין לע

 : 9תשובה מספר 

 לתקנון.  10.13א ראה סעיף נ (1

 לא יחול שינוי בהוראות התקנון בנושא.  (2

 ות התקנון בנושאים אלה. לא יחול שינוי בהוראלתקנון.  12.11, 9.2נא ראו סעיפים  (3

 תקנון בנושא. חול שינוי בהוראות הלא י (4

 

 : 10פר שאלה מס

 ? האם כל יוצר צריך לחתום על חוזה נפרד או כולם ביחד בתוך אותו חוזה

 : 10תשובה מספר 

 ניתן לרכז את חתימות כל היוצרים על טופס הצהרה והתחייבות אחד.

 

 



 

 

 

 

 : 11שאלה מספר 

 בגין סינק, מה זה אומר, הסעיף לא ברור.  10.13

 : 11תשובה מספר 

הכוונה לרישיון לשילוב השיר בתוכנית לבחירת השיר ו/או במופעי האירוויזיון, בחזרות ובכל הקשור 

 הכל כמפורט בסעיף. –בהם, לשימוש מקומי ו/או בינלאומי, ללא תמורה 

 

 : 12שאלה מספר 

 . איזה נזקים מדובר פה שהיוצרים יכולים לעשות לתאגיד 2.16

 : 12תשובה מספר 

 -  EBUה לא ברורה. מובן מאליו, כי הגשת שיר שאינו עומד בדרישות התקנון ו/או בדרישות ה  השאל

עשויה לגרום נזקים  -למשל, שיר שכבר פורסם, קיומם של בעלי זכויות נוספים בשיר וכל כיו"ב 

 לתאגיד )ואף לצדדים נוספים(. האחריות לכך תהא על מגישי השיר.

   

 : 13מספר שאלה 

גבי הסעיף בתקנון שאומר שהמגיש חייב להיות רשום באקו''ם כדי שהשיר יתקבל, בדקתי באקו''ם ל

אצלם חייב שיהיה לך כבר שיר אחד בחוץ שיצא באופן רשמי אצל חברה אחרת שחברה  וכדי להרשם

 וזה לא המצב שלי אני עוד לא פרסמתי שיר בצורה לא עצמאית , אשמח אם תוכלו לעזור לי באקו''ם

 בנושא שאוכל להגיש את השיר בצורה הכי טובה.

 : 13מספר  תשובה

כי יוצרים שאינם חברים באקו"ם ידרשו   קובעהתקנון  אין חובת חברות באקו"ם במועד הגשת השיר.  

על היוצרים יהיה לפעול להגיש בקשה לרישום באקו"ם, במידה והשיר יעלה לשלב הסינון השלישי. 

 בהתאם להוראות התקנון בנושא.

 

 : 14שאלה מספר 

האם אני יכולה להגיש , וד הייתי רוצה להגיש שיר לאירוויזיון אבל אין לי ידע איך ליצור לחןאני מא

 בכל מקרה ולא יפסלו לי את השיר?

 : 14תשובה מספר 

 לתקנון המדבר בעד עצמו. 2.5נא ראי סעיף 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : 15מספר שאלה 

מותר לשלוח טפסים עם חתימה ומילוי פרטים  אני מעוניין להגיש שיר לתחרות ורציתי לדעת בבקשה

אם צריך לחתום על כל דף  ?תנאים צריך לחתום על כל דף או רק על הדף האחרון\על החוזה ?דיגיטלי

 ?דפים 19לחתום ביחד או כל אחד בנפרד על ה

 : 15מספר  תשובה

על כל היוצרים ובעלי הזכויות לחתום על גבי טופס ההצהרה וההתחייבות המהווה חלק מהתקנון. 

 יובהר, כי נדרשת חתימת כל אחד מהיוצרים על גבי הטופס.

 

 

 בכבוד רב,                    

 איילת אלינסון                                                                                                                  

 רזיםרכזת ועדת המכ                                                                                                                   


