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  2014 �אירוויזיובחירת אמ� ושיר והשתתפות בתחרות  תקנו�
  

 כללי

על ידי איגוד כמדי שנה מופקת "), התחרות(להל�: " 2014תחרות הזמר אירוויזיו�  .1

 .בקופנהג� דנמרק 2014מאי תתקיי  בחודש ו )EBU(השידור האירופי 

י בחצישראל תשתת#   "חצי גמרשלב ) 1( כדלקמ�: הינה בת שני שלבי  התחרות .2
 .10.5.2014 בתארי$תקיי  מתוכנ� לההגמר שלב ) 2( ,8/5/2014הגמר שיער$ בתארי$ 

או בסמו$ לכ$ ועל האמ�  27.4.2014משלחת ישראל מתוכננת לצאת לדנמרק בתארי$ 
 המייצג יהיה להיער$ בהתא .

יתמודד בחר לייצג את ישראל בתחרות, יבביצוע האמ� שהשיר שייצג את ישראל  .3
 . ובשלב הגמר ככל שיעפיל אליו, הגמרחצי בשלב 

נית� מצור# לתקנו� זה, וכמו כ� , EBU "תקנו� התחרות כפי שמפורס  על ידי ה .4

-http://www.eurovision.tv/upload/pressלמצוא בכתובת הבאה: 

downloads/2014/Rules/EurovisionSongContest_2014_Rules_Public_ENG

_20.09.2013.pdf    :תקנו� ה"(להל�� EBU".(  

הינו המסמ$ המחייב בכל הנוגע לכללי ההשתתפות  EBU " תקנו� המובהר בזאת כי 

לרבות כל  EBU "השיר והאמ� שיבחרו לעמוד בכל הוראות תקנו� ה בתחרות, וכי על 
כמו כ�, כל בעלי הזכויות בשיר הנבחר, ידרשו  ת ו/או נספח שיהיה לה .תיקו�, תוספ

, ובפרט לכל השימושי  המותרי  בשיר EBUהסכי  להוראות תקנו� זה ותקנו� ל

 .EBUובזכויות, על ידי הרשות ו/או 

  

  4201 �אירוויזיוב השיר שייצג את מדינת ישראלהאמ� ובחירת 

יבחרו על ידי ועדה , 2014 אירוויזיו�תחרות את ישראל בהאמ� והשיר שייצגו  .5
ל ידי רשות השידור, ובהתא  להוראות תקנו� ") שתוק  עהועדהמקצועית (להל�: "

 זה.

בראש הועדה יעמוד שופט בדימוס, ובנוס# היא תכלול את ראש המשלחת  .6

נציג , רשת ג', 88FM, 1רכי  ומפיקי מוסיקה בערו- ולאירוויזיו� מטע  הרשות, ע
 . ההופעה באירוויזיו� ואיש מקצוע מנוסה מתחו מועדו� חובבי האירוויזיו�, 

עדה, יכלול את בחירת האמ� המייצג; סינו� ובחירת שלושת השירי  אשר תפקיד הו .7
בחירת אמ� כשיר שני; החלטה על החלפת האמ� המייצג יוצגו לבחירת הציבור; 

בכשיר שני או באמ� אחר במקרה בו האמ� המייצג ביטל את השתתפותו ו/או נבצר 
נבחר במידה על החלפת השיר ה ממנו להשתת# בתחרות מכל סיבה אחרת; החלטה

  והשיר נפסל להשתתפות מכל סיבה שהיא.

 הועדה תנהל פרוטוקול מישיבותיה. החלטות הועדה תתקבלנה ברוב קולות. .8

הועדה תבחר את האמ� מבי� אמני  שהביעו מוכנות להשתת# בתחרות, בהתבסס על  .9
ויפורטו  בישיבתה הראשונהקריטריוני  מקצועיי  כפי שיקבעו על ידי הועדה 

כ� תקבע הועדה בישיבתה הראשונה נוהל עבודה, ואת דר$ ההצבעה  ל.בפרוטוקו
מ�  האלהל�: " ה(האמ� שיבחר יקר לבחירת האמ� ולאחר מכ� בחירת השירי 

 ").מייצגה
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(כותבי  ו/או מלחיני ) הועדה ליוצרי מוסיקה תפנה  ,המייצג לאחר בחירת האמ� .10
י  ולח�) לביצוע על ידי וה� בפניה פומבית לציבור הרחב, לצור$ הצעת שירי  (מל

 .  המייצגהאמ� 

עדה, תבחר הועדה שלושה שירי , אשר יוצגו לציבור ומבי� השירי  שיוגשו לו .11
באמצעי מדיה לפי שיקול דעתה של הרשות (טלוויזיה, רדיו ו/או מדיה דיגיטלית), 
מתוכ  יבחר הציבור את השיר שייצג את ישראל בתחרות. לפחות אחד משלושת 

 מדו לבחירת הציבור, יהיה שיר שהוצע במסגרת הפניה לציבור כאמור.השירי  שיוע

 הועדה תקבע את נוהל הלי$ סינו� השירי  ובחירת שלושת השירי . .12

יהיה זכאי להשתת# בדיוני הועדה על בחירת השירי , ויקבל קול אחד מייצג האמ� ה .13
 במסגרת דיוניה (בדומה לחבר ועדה מ� המניי�).

מבי� שלושת השירי , יקבע על ידי הרשות ויעוג� בתקנו�  הלי$ בחירת השיר הזוכה .14
ו/או למי מבעלי הזכויות בשירי , לא תהיה כל טענה בנוגע  מייצגהצבעה. לאמ� ה

לאופ� ההצבעה ובחירת השיר הזוכה, מבי� שלושת השירי , ו/או כל הוראה 
 מהוראות תקנו� ההצבעה.

 

  הגשת השירי הלי� 

, וה� בפניה פומבית (כותבי  ו/או מלחיני ) יי הועדה תפנה ה� לכותבי  מקצוע .15
 לציבור הרחב, לצור$ הצעת שירי  לאמ� שיבחר. 

לוועדה.  עד שני שירי  רשאי להגיש") מגיש השיר(להל�: " כותבאו  יוצרכל  .16
לכל השיר  ביצירת, לקבל את הסכמת כל המשתתפי  וועדהשיר להמגיש באחריות 

חברת : כותבי , מלחיני , מעבדי , לרבות, EBUהוראות תקנו� זה ותקנו� 
חתימת   "), ולצר#היוצרי (להל�: "מו"ל ושותפי  נוספי  ככל שישנ  תקליטי , 

 .)נספח א'( על טופס ההצהרה וההתחייבות הרצ"ב

), יצר# לחתימתו את 18הינו קטי� (מתחת לגיל  ,השיראשר ביו  הגשת מגיש השיר  .17
  .סיו החוקיי וחתימת הוריו ו/או אפוטרופ

הוועדה רשאית שלא לאשר כל שיר שלא הוגש בהתא  להוראות תקנו� זה ו/או  .18

  , ולמגישי  לא תהא כל טענה בשל כ$. EBU "תקנו� ה

השירי   הגשת. 16:00, בשעה 28.1.2014 נית� להגיש שירי  לתחרות עד ליו  .19
: הבאה בכתובת הדואר לתיבת, אלקטרוני דואר באמצעות תתבצע

kdam2014@iba.org.il . 

  :באופ� הבאהמקצועית  ועדההשירי  יוגשו לו .20

I. מוסיקלי קורות חיי  לרבות פרטי ניסיו�;  

II. ;כתובת ופרטי יצירת קשר  

III. בפורמט השיר של סקיצה MP3 320 של בדחיסות KPS ,לא הקוב- גודל כאשר 
 ;)אנגלית( בלבד עזיותלו באותיות ייכתב השיר ש /הקוב- ש . 7MB על יעלה

IV. -ש  יהיה הקוב- ש  .השיר כותבי של זיהוי ופרטי בלבד השיר מילות ע  קוב 
 ).אנגלית( בלבד לועזיות באותיות השיר
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V. ובעלי זכויות אחרי   חתו  על ידי כל היוצרי  טופס ההצהרה וההתחייבות
 .כמפורט לעילבשיר, 

 מטע  אישור למגיש ישלחי, לעיל 1.1 בסעי# כאמור האלקטרוני הדואר קבלת ע  .21
 הקבלה אישור. אלקטרוני בדואר יישלח האישור. החומר קבלת על רשות השידור

טענה כי שיר לא כל תהיה לא למגיש השיר  .נשלח והתקבל שהחומר לכ$ ראיה יהווה
נכלל בתחרות למרות שנמסר במועד, אלא א  כ� הטענה תוכח באמצעות אישור 

 .קבלה כאמור

  .מהתמודדות השיר לפסילת להביא עלוללעיל  בסעי# מהתנאי  אחד אחר מילוי אי .22

לרשות  לפנות נית�, השירי  הגשת לאופ� בנוגע בירורי  או/ו שאלות או/ו לפניות .23
 בי�' ה"'א בימי  יינת� קולי מענה. iba.org.il4kdam201@ במייל השידור
 .6936671"03 6936481"03 הטלפו� ספריבמ  10:00-14:00השעות

 

  האמ� המבצעהשתתפות ו השירי הוראות כלליות לגבי הגשת 

  :הנחיות כלליות .24

 להשתתפות בתחרות EBU "לעמוד בתנאי תקנו� ההמוגשי  לוועדה על כל השירי    .א
   .(המצור# לעיל)

   לות השיר תהיינה בשפה העברית.ילפחות מחצית ממ  .ב

  .ש דקותלא יעלה על שלומש$ השיר   .ג

רבי  לפני ב מופורס א ,  או חלק  של שיר, כוללי  יו/או מאי� להגיש לח�   .ד
 . בתחרותלש  השתתפות  עדהווגשת  לה

) (מלי  ו/או לח� לרבות הקלטת אודיו ו/או וידאולפרס  ברבי  שיר  כמו כ�, אי�
 לרבות בכל אמצעי מדיה ו/או על גבי אלבו , סינגל ו/או כל דר� אחרת ובכל פורמט

שלושת השירי  שיועמדו לבחירת  בחירתועד ל עדהווללאחר שהוגש שהוא, 
מובהר כי זכויות השידור . רשות השידורשל בכתב ללא אישורה המוקד  הציבור, 

ו/או השימוש בשלושת השירי , שיועמדו לבחירת הציבור, תהיה כמפורט להל� 
ל בשל פרסומו לאחר או שנפס ,בניגוד לאמור ,וועדהלנפסל שיר שהוגש  .בתקנו� זה

", לאחר שכבר נעשתה בו או לגביו פעולה כלשהי עלוועדהההגשתו ללא אישורה של 
ו/או  , יחולו כל ההוצאות שהוציאה רשות השידורו/או מי מטעמה ידי רשות השידור

שהגיש את השיר, והוא יהיה חייב  האמ�בגי� פעולה או פעולות כאלו על  מי מטעמה
את סכו  ההוצאות  המיד ע  דרישת ו מי מטעמהו/א לשל  לרשות השידור

לתבוע ממגיש השיר פיצויי   של רשות השידור הבלי לגרוע מזכותמהאמורות, זאת 
  על כל הנזקי  הנוספי  שנגרמו לה מהגשת שיר כאמור.

ו/או מדינת לות השירי  לא יכללו דבר שיש בו כדי לפגוע בתדמית האירוויזיו� ימ  .ה

לות השירי  לא יכללו מסרי  בעלי אופי י; מEBUו/או ו/או רשות השידור ישראל 
מבלי  קללות או ביטויי  לא מקובלי  אחרי , ו/או מסרי  מסחריי .גזעני, פוליטי, 

  . מילות השירי  והלחני  יהיו מקוריי  וחדשי לגרוע משאר הוראות תקנו� זה, 

  להיות תושבי ישראל.כהגדרת  לעיל,  י יוצרי השירעל כל   .ו

להופיע בשירה חיה ובליווי  ,מייצגה �האמיידרש , בתחרות EBUו� בהתא  לתקנ  .ז
  .(מוזיקה) פלייבק
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אשר יכלול את כל האלמנטי   "נאמבר מלא" בתחרות הציגיידרש ל ייצגהמ �האמ  .ח
, כוריאוגרפיה, העמדהההופעה הבימתית, דהיינו: שיר כולל הפקה מוסיקלית,  של

תהיה על  העמדת השיר .לי תלבושות וכדומה בסטנדרטי  המקצועיי  המקוב
 המבצע. �של האמ וחשבונ

של מרשות השידור מימו� להפקת שלושה קליפי   היה זכאי לקבלי מייצגהאמ� ה  .ט
שלושת השירי  שנבחרו על ידי הועדה לעמוד לבחירת הציבור. המימו� יהיה בהתא  

ה ויאושר על ידי הרשות, ואשר לא יעלמראש לפירוט תקציבי שיועבר על ידי האמ� 
  .קליפי  יחדמע"מ לכל שלושת ה בצירו1#  150,000על 

תשלו  המימו� לאמ� יבוצע בהתא  לאבני הדר$ הבאות: שליש ע  תחילת צילומי 
; שליש ע  מסירת קליפ מוכ�  rough cutהקליפ; שליש ע  סיו  שלב עריכה 

לשידור לידי הרשות ולאחר בדיקת ההוצאות בפועל להפקת הקליפ על ידי הרשות. 
למע� הסר ספק, הרשות תממ� א$ ורק עלויות שהוצאו בפועל להפקת הקליפ ועד 
לגובה הסכו  האמור לעיל. האמ� יחוייב לשת# פעולה ע  הרשות בכל הקשור 
בבדיקת החשבונות והעלויות, ויעמיד לעיונה כל נתו� שתבקש, כתנאי לקבלת המימו� 

  כאמור.

לשידור לא יאוחר מתארי�  על האמ� המייצג להמציא לרשות קליפי  מוכני 
  הלי� בחירת השיר המייצג ייער� בסמו� לאחר תארי� זה. .27.2.2014

בכל  ו/או מי מטעמה בהתא  להוראות והנחיות הרשותיתחייב לפעול  ,המייצגהאמ�   .י
 להשתת# על פי דרישת הרשותמתחייב  המייצגהאמ� . לתחרות הנוגע להכנת השיר
, וכ� למלא את כל תצול  לקראת התחרותפת שנוסבכל תכנית ג   ו/או מי מטעמה

, תחרות ובמהלכהבכל הנוגע ליחסי ציבור לקראת ה ו/או מי מטעמה הרשותהוראות 
ולדרוש תהיה רשאית לפסול  ו/או מי מטעמה לרבות ראיונות, צילומי  וכד'. הרשות

 במידה ולא פעל בהתא  להנחיותיה. המייצגהאמ� את החלפתו של 

תתפו בי� כמבצעי  ובי� כמלווי , מבצעי  אשר גיל  ביו  גמר בביצוע השיר לא יש  .יא
  .שנה )(שש עשרה 16 "פחות מ,  501..4201תחרות האירוויזיו�, 

משתתפי  (כולל האמ�  6 "בביצוע השיר על הבמה לא יורשו להשתת# יותר מ  .יב
 המבצע).

  
  בחירת השיר שייצג את ישראל בתחרות

יקבע על ידי  2014 �אירוויזיוב נת ישראללבחירת השיר שייצג את מדיאופ� ההצבעה  .25
הלי$ ההצבעה יפורט בתקנו� נפרד . הפי שיקול דעתעל  ו/או מי מטעמה רשות השידור

 ").תקנו� הצבעהשיפורס  (להל�: "

 בלבדו/או המאזיני  ע"י קהל הצופי  שיר שייצג את ישראל תתבצע ההצבעה ל .26
שר קיבל את כמות הקולות א השיר. כפי שיפורט ויפורס  בתקנו� ההצבעה לוהכו

. הועדה רשאית לקבוע כי שני השירי  ייצג את ישראל באירוויזיו�הגבוה ביותר 
האחרי  שנבחרו ישמשו כשיר שני וכשיר שלישי, למקרה בו השיר הנבחר יפסל 

  מסיבה כלשהיא. 

היה והשיר הנבחר יפסל מסיבה כלשהי מהשתתפות בתחרות, תהא הועדה רשאית  .27
בהתאמה, ככל  .קבוע כי הכשיר השני הוא שייצג את ישראל בתחרותל (א$ לא חייבת)

ששיר זה יפסל תהיה רשאית (א$ לא חייבת) לקבוע כי השיר השלישי ייצג את ישראל 
 בתחרות. 

היה והאמ� יחזור בו ו/או יפסל ו/או יבצר ממנו מסיבה כלשהי להשתת# בתחרות,  .28
תחתיו, וכ� להחליט על הלי$ לאחר בחירתו, תהא הועדה רשאית לבחור אמ� אחר 

בחירת שיר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לרשות במקרה כזה על פי תקנו� 
 זה ועל פי כל די�.
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 זכויות

בעלי היוצרי , כל תיחשב כהסכמה של בתחרות שתתפות הגשת שיר לצור$ ה .29
לו, לרבות ההצהרה הנספחת לכל סעיפי תקנו� זה,  כהגדרת  לעיל)( ,שירהזכויות ב

לביצוע כל ו, תחרותבוכהצהרה כי יש ביד  את כל הזכויות הדרושות להשתתפות 

   .על נספחיו EBU "ובתקנו� ה הפעולות הנזכרות בתקנו� זה

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה  רשות השידורמבלי לגרוע מ� האמור לעיל, מובהר כי  .30
בעיבוד ושיפורי   שינויי , תיקוני  ערו$ל המבצעהאמ� המוחלט, לדרוש מהבלעדי ו
מילות רשאית לדרוש שינוי ב רשות השידורכ� תהיה  ; ובאופ� הצגתהשירי  

ו/או קיימת מניעה  לי  אינ� ראויות לשידור ציבוריהשירי , במידה ונמצא כי המי

האמ�  .EBU "השיר אינ� עומדות בכללי השמילות ו/או ככל שמצאה  חוקית לשידור�
יהיו חייבי  לקיי  את הנחיות בביצוע השיר   משתתפיה לוכל, היוצרי  ייצגהמ
   והוראותיה ולא תהיה לה  כל טענה בנדו�. וועדהה

  י זכויות בשיר .31

תהיה בעלת זכויות שידור ושימוש בשלושת השירי  שיבחרו על ידי רשות השידור 
"), כמפורט שלושת השירי הועדה המקצועית לעמוד לבחירת הציבור (להל�: "

  להל�:

של שלושת השירי  (אודיו ו/או וידאו)  ראשונה בלעדיתר זכות שידו  א.
בטלוויזיה, ברדיו, באינטרנט, בסלולר ו/או בכל פלטפורמה אחרת. למע� הסר ספק, 

   .בנפרדתחול לגבי כל אמצעי הפצה זכות השידור הראשונית הבלעדית 

מובהר, כי האמ� ו/או הכותבי  לא יאפשרו שידור איזה מהשירי  בכל אמצעי 
רת אחר, לפני השידור הראשוני על ידי הרשות, אלא באישור הרשות מראש תקשו

  ובכתב ו/או עד לאחר בחירת השיר הזוכה מבי� שלושת השירי , לפי המוקד .

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א', לרשות השידור יהיו זכויות שידור בכל   ב.
 , בכל אמצעי מ� או מספר שידוריזשלושת השירי , אודיו ו/או וידאו, ללא הגבלת 

  השידור העומדי  לרשותה כיו  ו/או בעתיד.

את  שלושת השירי לעשות ב בלעדיתזכות רשות השידור תהא לבנוס#,   ג.
  :השימושי  הבאי 

בלא הגבלה, לרבות שימוש שלושת השירי  להקליט, לשעתק, לשדר ולהשתמש ב

/  CD על גבי תקליט /  או חלק  כול י מסחרי, כולל הפצה מסחרית של השיר
מדיה לצפיה על גבי   או חלק י ; הפצת השירו/או וידאו) (אודיופורמט דיגיטלי 

ושימוש מסחרי נוס#, לרבות באמצעות אינטרנט וסלולר, הכל  ביתית (אודיו ווידאו)
, זכויות אלו לצדדי  שלישיי  ו/או למכור לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכ� להעביר

  . EBU "ה  בכלל זה לאיגוד

תקליט /  על גבי) אודיו בלבד(יה זכאי המייצג להפי- את שלושת השירי  האמ� יה

CD שות מראש ובכתב, ו/או לאחר / פורמט דיגיטלי א$ ורק בכפו# להסכמת הר
  .האירוויזיו� תחרותמועד 

כל הפצה של איזה משלושת השירי  בפורמט וידאו על ידי האמ� המייצג, טעונה 
  אישור הרשות מראש ובכתב.

על כל מדינה משתתפת בתחרות , EBU "דרישת הל בהתא  "ו קליפוידא  ד.
היה הוידאו קליפ י .")וידאו קליפ(להל�: " המייצג אותהשל השיר וידאו קליפ להפיק 

ת השירי  במימו� שאחד משלושת הקליפי  שיופקו על ידי האמ� המייצג לשלו
  הרשות כאמור בתקנו� זה.
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וידאו קליפי  שיופקו במימו� הרשות לפי מובהר בזאת, כי מלוא זכויות היוצרי  ב
תהיה תיחשב הבעלי  הראשו� שלה  והיא תקנו� זה יהיו בידי הרשות בלבד, 

שהוא, לרבות שידור ו/או הפצה מסחרית כמפורט רשאית לעשות בה  כל שימוש 
בס"ק ג' לעיל, וכ� להרשות שימוש כאמור לכל צד שלישי לרבות איגוד השידור 

ייעשה כל שימוש באיזה משלושת הקליפי , אלא באישור האמ� לא  האירופי.
  הרשות מראש ובכתב.

דאוג ככל שבקליפי  כלולות זכויות צדדי  שלישיי  כלשה , מתחייב האמ� ל
זכויות אלו לידי הרשות. כל בעל זכויות בקליפי  ככל שישנו, יחתו  על  להעברת

  נספח ההסכמה וההתחייבות המצור+ לתקנו� זה.

הזכות הבלעדית לכל שימוש בקליפ השיר הזוכה מתו$ את כי מובהר בז  ה.
תחרות האירוויזיו� עצמה, מסורה לרשות השידור ו/או לאיגוד השידור האירופי, 

  והאמ� לא יהיה רשאי לעשות בה כל שימוש אלא בהסכמת הרשות מראש ובכתב.

 הזכות להוציא לאורש הרילמע� הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בסעי# זה,   ו.
מסור לרשות  , בכלל  השיר הנבחר,�האירוויזיו באופ� מקוב- את שירי תחרות

את בעל הזכות להוציא הינו איגוד השידור האירופי  בלבד. EBU "השידור ו/או ל
 שיראת ה פרס ), וכ� ל"אלבו  התחרותלהל�: "בהקלטה מסחרית (השיר שייבחר 

   בדפוס (מלי  ותווי ).

, מתחייבי  בפני רשות שלושת השירי  שלוהיוצרי   � המייצגהאמ  ז.
ו/או מי  , ביחד ולחוד, באחריות בלעדית כלפי רשות השידורהשידור כי ישאו

�הו/או כלפי מטעמה,  EBU אות  בגי� כל תביעה או טענה א  תוגש נגד  ישפו ו
בגי� השימושי  ו/או בקליפי , , י בשירכלשה� ידי צד ג' כלשהו הטוע� לזכויות � על

האיגוד  כאמור לעיל, או בקשר ו/או מי מטעמה ו/או שיעשו הרשות והפעולות 
 תחרות.הנבחר ב להשתתפות השיר

ושימושי הרשות  בשידורי הרשות, שלושת השירי בגי� הופעת  / שידור   ח.
זכאי  לקבל תמלוגי  באמצעות אקו" ,  בשלושת השירי , יהיו המבצעי  והיוצרי 

או אגודות  קיי  הסכ  ע  אקו"  ת השידורשלרשוככל ו/או אגודות גביה אחרות, 
   .גביה אחרות כאמור

לרבות השיר הנבחר,  ,וכלל היוצרי  של שלושת השירי , ייצגהאמ� המ  ט.
הכולל את ומצהיר כי ההכרעה האומנותית בכל הנוגע להוצאת אלבו   מי מסכי

יגוד ג  לא –לרשות השידור בלבד (ולגבי השיר הנבחר תהיה נתונה  תחרותההשירי  
המוחלט, לרבות הזכות לבצע שינויי  ושיפורי   העל פי שיקול דעתהשידור האירופי) 

  מכל סוג שהוא בשירי  שיכללו בו.

האמ� המבצע, וכ� כל יוצרי השיר הנבחר, מסכימי  ומקבלי  כל זכות   י.
, בכלל זה כל שימוש בשיר, במלי  EBUעל פי תקנו�  EBU "המוקנית לרשות ו/או ל

  .EBU "� כמפורט בתקנו� הו/או בלח

למע� הסר ספק, אי� באמור כדי לגרוע מכל זכות המסורה לאיגוד השידור יא. 
  האירופי בהתא  לתקנו� התחרות על נספחיו.

תהיינה זכויות וסמכויות ) או מי מטעמו EBU(לאיגוד השידור האירופי מובהר כי  .32
זאת  ,בתחרותות רשהאשר ייצג את ישראל והנבחר דומות, באשר לשיר בלעדיות 

�תקנו� הבהמצוינות השימוש בשיר הנבחר זכויות כל לרבות  EBU וכל הוראה ,
  .אחרת
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   הוראות כלליות .33

 תוניתנ �ת ואינוסופיואוטונומיות  �הינ הכרעותיהוהמקצועית הועדה  בחירת  .א
  לערעור. 

ו/או לשנות את מהל$  לבטלרשאית רשות השידור על פי שיקול דעתה הבלעדי,   .ב
בכל עת ומכל  בתקנו� זה ויי שינ, לרבות ביצוע 2014 �אירוויזיול השירבחירת 

 סיבה שהיא. רשות השידור תודיע על כל שינוי בתקנו�, בדר$ שתקבע על ידה.

(אמ�, יוצר אי� משתת# בבחירת קהל, בתחרות שההכרעה בה הואיל ומדובר   .ג
לרבות לא על ( זכאי להשיג על תוצאותיה בבית המשפטו/או כל בעל זכויות אחר) 

 .לחוק החוזי  (חלק כללי) 33, ויחולו הוראות ס' החלטות הועדה המקצועית)

ו/או מי מטעמה רשות השידור יתכ� ותינת� חוות דעת של כי  ייצגהמ �לאמידוע   .ד
 כל טענה בקשר לכ$. ולא תהיה לו ,וו/או לגבי אופ� ביצוע השירי  על יד, ולגבי

מהל$ ואופ� בחירת האמ� את לשנות  ו/אורשאית להפסיק ו/או לבטל הרשות   .ה
מכל   ייצג, וכ� כל תכנית שתשודר לגבי בחירת האמ� המר הנבחריוהש ייצגהמ

 .ובהתא  ללוחות הזמני  הבלעדי הסיבה שהיא, על פי שיקול דעת

בלעדי והסופי באשר הדעת מוחלט,  שיקולו/או מי מטעמה לרשות השידור   .ו
עמידה בדרישות מערכת התכנית, "אי, בכל שלב שהוא, בשל ייצגאמ� מלפסילת 

, בשל התנהגות או  בשל הפרת תנאי התקנו� ו/או של ההתחייבות עליה חת
או שיש בה� כדי לפגוע  הרשותהתבטאות בלתי ראויה לפי שיקול דעתה של 

רשות השידור, ו/או ו/או של מי ממערכת התוכנית ו/או  תחרותבתדמית של ה
לאמ� מכל סיבה מוצדקת אחרת, ולא תהיה או שאינ� ראויות לשידור ציבורי, 

 בקשר לכ$. המי מטעמרשות השידור ו/או או כל דרישה כלפי טענה ו/כל  המייצג

מעשיית כל שינוי  להימנע, בתחרותלהשתת# נבחר אשר  ייצגעל האמ� המ  .ז
, וכ� להימנע לוועדהבמילות השיר, בלחנו, ובעיבוד המוזיקלי שלו, כפי שהוגשו 

ו/או  רשות השידור ע"יבביצוע השיר ובהעמדתו כפי שאושרו מעשיית כל שינוי 
ו/או מי  , והכל אלא א  נית� אישור מראש ובכתב מאת הרשותמי מטעמה

  לביצוע השינוי. מטעמה

את מלוא לה ולהקדיש  בראש מעינוהתחרות, מתחייב לשי  את המייצג האמ�   .ח
  מרצו וזמנו.

 מטעמה מיהרשות ו/או  פעולה ע  שת#ידרשו ל תבי לרבות הכו המשתתפי   .ט
, וכ� יידרשו לשת# לו ללא כל תשלתחרות,  בחירת השיר ראתביחסי ציבור לק
 .תחרות האירוויזיו� תלקרא הרשותפעולה כאמור ע  

הנבחר מצהיר כי אי� בחתימתו על מסמ$ זה וכ� בהשתתפותו  ייצגהאמ� המ  .י
 תחרות, הפרת התחייבות מול צד שלישי כלשהו.ב

פרטי    ופרסו  ודמותו וכ� שימוש ו   לשימוש בשמו, קולמסכי ייצגהאמ� המ  .יא
וכ� בקשר ע  והתחרות ככל שיבחר,  2014 �תחרות אירוויזיואודותיו בקשר ע  

כל פעילות שהיא הקשורה לתחרות, ללא הגבלת זמ� או טריטוריה, וזאת בכל 
 פלטפורמה שהיא. 

קדימות  ,2014 �אירוויזיול בחירת השירלמתחייב להעניק עד  ייצגהמהאמ�   .יב
יש לקבל אישור הרשות ו/או מי מטעמה לגבי  .בראיונות לתכניות רשות השידור

 כל פעילות שקשורה ביחסי ציבור הקשורי  לקד  האירוויזיו�.

  

  

  

  

  



  Israel Broadcasting AuthorityIsrael Broadcasting AuthorityIsrael Broadcasting AuthorityIsrael Broadcasting Authority    רשות השידור

  Channel 1Channel 1Channel 1Channel 1    וץ הראשוןהער

        .Culture & Entertainment Dept.Culture & Entertainment Dept.Culture & Entertainment Dept.Culture & Entertainment Dept    מחלקת התרבות והבידור

  03-6936415פקס:  03-6936671. טל: 61071 ת"א 7210ת.ד , אולפני הטלויזיה

bidurtv@iba.org.il  Israel Television, P.O.Box. 7210 Tel Aviv 61071, Israel. Tel.+972 3 6936671 Fax .+972 3 Israel Television, P.O.Box. 7210 Tel Aviv 61071, Israel. Tel.+972 3 6936671 Fax .+972 3 Israel Television, P.O.Box. 7210 Tel Aviv 61071, Israel. Tel.+972 3 6936671 Fax .+972 3 Israel Television, P.O.Box. 7210 Tel Aviv 61071, Israel. Tel.+972 3 6936671 Fax .+972 3 6666999933336666444411115555            hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....iiiibbbbaaaa....oooorrrrgggg....iiiillll            

  

 

  

  

   תחרות האירוויזיו�בהשיר הנבחר ע   מייצגאמ� ההשתתפות 

רשות ישראל בתחרות האירוויזיו�. מדינת והשידור רשות ייצג את  המייצגאמ� ה .34
, לצור$ מקו  בו תיער$ התחרותהשידור תישא בהוצאות הטיסה והשהות ב

במאי, כוריאוגר#,  –ומלווי  מקצועיי  (כגו� , של מבצעי השיר תחרותההשתתפות ב
 בסה"כ עד למקסימו  שישה אנשי  מלביש, מאפרת) לפי בחירת האמ� המבצע,

  ר. , לפי התעריפי  הנהוגי  ברשות השידו(כולל האמ� המבצע)

ולמימו� הפקת קליפי  כאמור לעיל בתקנו� זה, מובהר כי מלבד האמור בסעי# לעיל,  .35
 .שא בכל הוצאה נוספתיהרשות לא ת

 למעט צוותו/או הקלטה  לא יתאפשר צירו# צל  ו/או צוות צילו כמו כ� יובהר, כי  .36
 רשות השידור, אלא באישור בכתב ומראש מאת הרשות. צילו  ו/או הקלטה  מטע  

 הכרעה האמנותית בכל הנוגע להשתתפות השירה� המבצע מודע ומסכי  כי האמ .37
ו/או תקנו�  באירוויזיו�, ובכל הנוגע לפעולות והשימושי  בשיר עפ"י התקנו�הנבחר 

המוחלט, לרבות  הבלבד על פי שיקול דעת , תהיה נתונה לרשות השידורהאירוויזיו�
  ורי .בעניי� זכותה של הרשות לבצע בשיר שינויי  ושיפ

יהיה חייב לבצע, על חשבונו, את כל ההכנות או מי מטעמו הנבחר מבצע ההאמ�  .38
לפי הנחיות רשות השידור והוראותיה, ובכלל זה יהיה  להשתתפות בתחרותהדרושות 

  :ועלי

לבצע כל תיקו�, שינוי, שיפור או עיבוד בביצוע השיר ובהעמדתו, לפי דרישת   )1( 
  המקצועיי  שתקבע הרשות. רשות השידור ולעמוד  בסטנדרטי 

 ברמה מקצועית תחרותלקיי  את כל החזרות הדרושות להשתתפות ב  )2( 
, טי  המקצועיי  שתקבע רשות השידורומכובדת, ובהתא  לסטנדר גבוהה

  חזרות לקראת התחרות.בכל תקופת הלרבות שהייה רצופה 

  לרבות: ,את החומרי  הבאי  לספק לרשות השידור )3(

 . דיטציות לשירקרארשימת משתתפי  ו  .א

הקלטת אודיו ברמה מקצועית נאותה לשביעות רצונה של הרשות, של לח�   .ב
השיר בלבד (ללא השירה), בנוסחו הסופי כפי שיבוצע באירוויזיו�. ההקלטה 

. הכנת ההקלטה תתבצע תו$ תחרות" במופע הplaybackמיועדת לשמש "
 תיאו  ע  הרשות ובהתא  להנחיותיה.

ספק לרשות השידור במועד שתקבע, הקלטת אודיו , ולולהכי�, על חשבונ  .ג
לשביעות רצונה של הרשות, של ביצועו המלא של  גבוההברמה מקצועית 

 .תחרותה, לצור$ הפקת אלבו  תחרותבהשיר, בנוסחו הסופי כפי שיבוצע 

וידאו קליפ של השיר הנבחר לצור$ שיבוצו בלקט שיוכ� על ידי גו# השידור   .ד
 לסעי#צע לפי סעי# זה תהיה בכפו# לאמור מחויבות האמ� המב המארח.

 לעיל. 0 31 

 "שלה , בהתא  לדרישת הסופי הבנוסח למופע העמדה הוראות בימוי ו  .ה

EBU. 

 תרגו  מילות השיר לאנגלית ולצרפתית.  .ו

 .תחרותולהנבחר כל חומר הדרוש ליחסי ציבור לשיר   .ז

 .EBU " חומר שיתבקש מטע  הפקת התחרות ו/או ה כל  .ח
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לצור�  10.3.2014 כל האמור לעיל בסעי+ קט� זה יוגש לרשות לא יאוחר מיו  
  .2013בחודש מר- לתחרות ע"י הרשות במסגרת פגישת ראשי המשלחות  הגשתו

, בהתא  תחרותלבצע כל פעולה ולחתו  על כל מסמ$ הדרוש להשתתפות ב  )4( 
המשתתפי  לזכותו של  ת, לרבות בעניי� הסכמתחרותהקנו� לתקנו� זה ולת

  .בתחרות איגוד השידור האירופי להוצאת אלבו  של השירי  המשתתפי 

לאחר לכל דבר ועניי�. בשו  שלב  בצעמהאמ� יחייב את ה הנבחרנוסח השיר   )5(
יהיו רשאי  לעשות כל שינוי במילות השיר, בלח�,  לא, הנבחרבחירת השיר 

מוזיקלי, או בביצוע השיר והעמדתו כפי שאושרו בידי רשות בעיבוד ה
  .השידור, בלא קבלת אישור מראש ובכתב מאת הרשות

 בתארי$שיער$  שלב חצי הגמרישתת# במבצע האמ� בביצוע ה, הנבחרהשיר  .39
רשות. בשי  לב לכ$, הכנציג ישראל ו, 10.5.2014הגמר, ככל שיעפיל אליו ו 8/5/2014

א בקפדנות אחר כל הוראות והנחיות נציגי רשות השידור יחויבו המשתתפי  למל
משלחת הבמהל$ ההכנות באר- ובעת שהות , כפי שיינתנו בכל עת ,תחרותהומארגני 
   .בחו"ל

מתחייב להשתת# בכל החזרות  מבצעאמ� הה, לעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור .40
יה רשאי מבצע לא יהאמ� המובהר כי ה התחרות.לקראת  מקו  התחרותו ברכשייע

לעזוב את מקו  התחרות מש$ כל תקופת החזרות, אלא באישור מוקד  מאת ראש 
 המשלחת מטע  הרשות.

לשת# פעולה ע  הרשות בכל פעילות שתידרש כגו� מתחייב הנבחר מבצע אמ� הה .41
שלא בתיאו   יחסי ציבור וכד'. מובהר כי הזוכה לא יבצע כל פעילות יחסי ציבור

   .ובאישור נציגי הרשות

וכ�  תחרותמועד הועד ל השיר הנבחרקביעת מיו  כי  מתחייב אמ� המבצע הנבחרה .42
תחרות ל בקשר שלא לעשות כל פעילות ,יהבמהל$ שלושת החודשי  שלאחר

בקנה אחד ע   ,דעת רשות השידור , על פיעולה ו, שאינאו לנהוג באופ� �האירוויזיו
  וייצוג הרשות בה.ערכי התחרות 

טע  הרשות תהיינה סמכויות מלאות בכל הקשור לראש המשלחת ממובהר כי  .43
וכל הכרו$ לפעילות  נהלי ביטחו�, יחסי ציבור, אקרדיטציות,בקביעת מועדי חזרות, 

 מבצע וכל המשתתפי  לפעול בהתא  להנחיותיו.אמ� ההמשלחת, ועל ה

ההכנות לאירוויזיו� או במהל$ בי� בשלב כלשהו,  וועדהו/או המצאה רשות השידור  .44
המבצע הנבחר לייצג את ישראל ואת הרשות מהאמ� כי נמנע יו� עצמו, האירוויז

 לרבות בגי� אי קיו  איזו מהוראות תקנו�מכל סיבה שהיא, , בצורה נאותה תחרותב
מבצע האמ� , תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל השתתפות הזה

, ועליו חר על ידהביהשתתפות מבצע חלופי שעל  וועדהתחליט הבמקרה זה  .האמור
לחילופי� ועל פי שיקול יחולו כל ההוראות הנוגעות למבצע, בשינויי  המחויבי . 

 ,דעתה המוחלט, תהא הרשות רשאית לבטל כליל השתתפות השיר הישראלי בתחרות
 ו/או להעביר את ביצוע השיר למבצע אחר.

ו לשנות את מודע לכ$ כי תחרות האירוויזיו� עלולה להידחות ו/איהיה מבצע אמ�  .45
לא  הסר ספק בלבד, מובהר כי רשות השידורמע� למיקומה לעיר ו/או מדינה אחרת. 

או של איזה תהיה אחראית לכל נזק שייגר  מדחייה או מביטול של התחרות, 
ו/או מביטול ההשתתפות בתחרות של השיר ו/או שינוי מקו  התחרות, , משלביה

 ת מכל סיבה שהיא.וזאהישראלי או של שיר מסוי  מטע  ישראל, 
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מ� התחרות  וזמתוביהאמ� המבצע הנבחר יפרוש היה ומבלי לגרוע באמור לעיל,  .46
בשל מעשה הנבחר ו/או השתתפות השיר  ובשלב כלשהו ו/או היה ותבוטל השתתפות

איזו מהוראות תתבצע הפרה של ו/או , ו/או מי מטעמו האמ� המבצע או מחדל של
זמ� שיקבע על ידי הרשות בהתא  לנסיבות  וההפרה לא תוקנה בתו� פרק, התקנו�
ה, ס$ של תלשל  לרשות השידור, מיד ע  דרישהאמ� המבצע  מתחייב, העניי�
השתתפות בקשר להכספי  שהוציאה כל לשפות אותה בגי� בנוס# ש"ח ו 50,000

הוצאות הטיסה והשהות של חברי הלהקה וראש  , לרבותרוויזיו�יאהתחרות ב
כפיצוי מוסכ  ומוער$ מראש, ללא כל צור$ בהוכחת , זאתדמי החבר. והמשלחת 

  נזק, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של הרשות לכל סעד אחר המוקנה לה עפ"י כל די�. 

מהווה חלק בלתי נפרד ה ,התחייבותהצהרה ונוסח  , כנספח,לתקנו� זה מצור+ .47
יות בעלי הזכוכל המבצע ולרבות  – עליו הנדרשי , וחתימת כל הגורמי  תקנו� זהמ

  בתחרות.ו 2013 �בקד  אירוויזיולהשתתפות והכרחי מהווה תנאי מקדמי  –בשיר 

בנוגע לתחרות  EBU "אי� באמור בתקנו� זה כדי לגרוע מכל הוראה או הנחיה של ה .48

או הנחיותיו,  EBU " , ככל שתהיה סתירה בי� תקנו� זה לתקנו� ה2013האירוויזיו� 

 מור בתקנו� זה.או הנחיותיו על הא EBU "יגברו תקנו� ה
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  נספח א'

  
  2014בחירת אמ� ושיר והשתתפות בתחרות אירוויזיו�  תקנו�

  הצהרה והתחייבות
=========================================  

  
  

  אנו מתחייבי  ומצהירי  בזאת כדלקמ�:
  

  .")התקנוני (להל�: " EBU "התקנו� ואת ההשתתפות,  תקנו�ראנו היטב את ק  .1

, אנו מסכימי  ני התקנוכל הוראות כפופה להשתתפות השיר שהגשנו ידוע לנו כי   .2
  .ללא יוצא מ� הכלל ומתחייבי  לפעול על פיה  ני תקנווראות הלכל ה

בפרט ידועי  לנו ואנו מסכימי  לכל זכויות השימוש בשירי  המסורות על פי    .3
י, ואנו מתחייבי  לפעול התקנוני  לרשות השידור ו/או לאיגוד השידור האירופ

  בהתא .

  
  _________:___________, היו  *ולראיה באנו על החתו 

  
  :מפיק / מו"לאמרג� / חברת תקליטי  / 

חתימה ת.ז _____________     ___________________מלא ש  

 ______________      

� טלפו  כתובת _________________________________ תארי$ _________   

_______________  

  

  : המלחי�

חתימה ת.ז _____________     ___________________מלא ש  

 ______________      

טלפו�   כתובת _________________________________ תארי$ _________   

_______________  

  

  : מחבר המלי 

חתימה ת.ז _____________     ___________________מלא ש  

_____ _________      

טלפו�   כתובת _________________________________ תארי$ _________   

_______________  
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  : בעלי זכויות נוספי 

חתימה ת.ז _____________     ___________________מלא ש  

 ______________      

פו� טל  כתובת _________________________________ תארי$ _________   

_______________  

  

  *האמ� המייצג

חתימה ת.ז _____________     ___________________מלא ש  

 ______________      

טלפו�   כתובת _________________________________ תארי$ _________   

_______________  

  


