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וועדת בחירת האמן שייצג את ישראל   -נוהל סדרי עבודה 

 2023באירוויזיון 

 ================================== 

 מטרה: 

ה   מסמךמטרת   .1 השידור  יצירת  א  וזה  תאגיד  את  ייצג  אשר  האמן  בחירת  נוהל 

אשר    2023כאן )להלן: "התאגיד"( תחרות הזמר של האירוויזיון לשנת    –הישראלי  

קביעת הוראות     "(; 2023)להלן: "אירוויזיון    EBU  –תופק ע"י גוף שידור חבר ה  

   הנוגעות לבחירת הנציג וקביעת הוראות בדבר מחויבות הנציג.

 מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.   .2

 כללי 

ה   .1 חוקי  כי  בזאת  לכללי    EBU  –מובהר  הנוגע  בכל  המחייב  המסמך  הינם 

לרבות כל    EBU  –ההשתתפות בתחרות וכי על הנציג שיבחר לעמוד בכל חוקי ה  

, לרבות הוראות,  - EBUתוספת ו/או נספח שיתפרסמו להם. לענין סעיף זה, חוקי ה 

 ים, תקנונים או כל הנחיה אחרת. נהל

   -לעניין נוהל זה   .2

EBU-  European Broadcasting Union  –    איגוד השידור האירופי ו/או כל גוף ו/או חברה אחרים הפועלים

 בשמו ו/או מטעמו.  

אירוויזיון   .3 הזמר  מאי    2023תחרות  בחודש  תתקיים  "התחרות"(,  .  2023)להלן: 

שני חצאי גמר וגמר אשר יתקיימו במועדים שיקבע    –התחרות הינה בת שני שלבים  

 .EBUה

ככל   .4 הגמר  ובשלב  הגמר,  חצי  בשלב  יופיע  באירוויזיון  ישראל  את  שייצג  האמן 

בהתאם   ויפעל  לאירוויזיון  התאגיד  ממשלחת  חלק  יהיה  האומן  אליו.  שיעפיל 

 להנחיות ראש המשלחת.  

)להלן: " .5 ייצג את התאגיד באירוויזיון  יבחר מבין המבצעים  "(  האמן האמן אשר 

שהיו מועמדים לזמר/ת השנה או להרכב השנה על ידי כאן גימל  וגלגל"צ, על ידי  

 ועדה מקצועית, כמפורט להלן. 

 ועדה מקצועית

חברים בעלי מומחיות בתחום    10"(. בוועדה  הוועדהתוקם ועדה מקצועית )להלן: " .6

 התרבות, הטלוויזיה המוסיקה והאירוויזיון, והם:  



 

                                                                      

a.   המוסיקה בחטיבת הרדיו של התאגיד אשר ישמש כיו"ר הוועדה; מנהל 

b.   עורך/ת מוסיקה מבין העורכים של חטיבת הרדיו של התאגיד אשר ימונו

 על ידי יו"ר הוועדה; 

c.    שלושה נציגים של חטיבת הטלוויזיה של התאגיד שימונו על ידי מנכ"לית

 התאגיד; 

d.  ;יועץ חיצוני בעל מומחיות באירוויזיון 

e. י ציבור בעלי ניסיון מקצועי בתחום המוסיקה אשר ימונו על  ארבעה נציג

 ידי יו"ר הוועדה ; 

 הרכב הועדה יהיה טעון אישור מנכ"ל  .7

 .  בוועדה תהיה הקפדה על איזון מגדרי .8

 ביועץ המשפטי של התאגיד או נציגו. תלווה  הועדה  .9

יו"ר הוועדה ימנה מזכיר לוועדה אשר יהיה אחראי על ריכוז עבודתה של הוועדה,   .10

הנדרשים   הוועדה  קשרי  וניהול  הוועדה  דיוני  כלל  של  בפרוטוקול  תיעוד  לרבות 

לצורך עבודתה השוטפת, ויחתים את כל חברי הועדה על טופס שמירת סודיות ועל  

 טופס מניעת ניגוד עניינים. 

ן מבין רשימת המבצעים שהיו מועמדים לזמר השנה/זמרת  הוועדה תבחר את האמ .11

בתחנת רדיו כאן גימל, גלגל"צ )להלן:    2019,2020,2021השנה/הרכב השנה, לשנות  

 "(.  רשימות המועמדים"

אמנים   .12 שני   , המועמדים  רשימות  מבין  יבחר  וועדה  חבר  כל  ראשון,  בשלב 

קריט לפי  באירוויזיון,  ישראל  את  לייצג  ביותר  מקצועיים  המתאימים  ריונים 

 ועניינים. כל חבר יציג בפני הוועדה את שני האמנים שבחר וינמק את בחירתו.   

ובהתאם   .13 המקצועי  ניסיונו  על  ומבוססת  הוגנת  תהיה  חבר  כל  של  בחירתו 

אהדת   האירוויזיון;  לתחרות  האמן  התאמת  ובהם:  מקצועיים,  לקריטריונים 

זיון; התאמה לייצוג התאגיד  סיכויי ההצלחה של האמן בתחרות האירווי הקהל;

רלוונטיים   וקריטריונים  האמן;  שהותיר  הכללי  הרושם  ציבורי;  שידור  כגוף 

 נוספים ככל שתחליט עליהם הוועדה.  

לעיל )להלן:    12מזכיר הוועדה ירשום את שמות האמנים שנבחרו כאמור בסעיף   .14

 "(. רשימת הנבחרים"

ברשימת   .15 המופיעים  באמנים  תדון  הוועדה  שני,  מתוך  בשלב  ותרכיב  הנבחרים 

ידורג   ביותר  המתאים  האומן  כאשר  עדיפויות,  סדר  לפי  אמנים  של  הרשימה 

 כראשון ברשימה וכך האלה.

התאגיד יציע לאמן שדורג ראשון ברשימה לייצג את ישראל בתחרות אירוויזיון   .16

ויועברו לאמן. במקרה ומכל סיבה שהיא    -בתנאים שיקבעו על ידי התאגיד    2023



 

                                                                      

  EBUסכים לייצג את ישראל כתנאים שנקבעו על ידי התאגיד ועל ידי ההאמן לא מ 

את   שייצג  האמן  שימצא  עד  ברשימה  שני  שדורג  לאמן  התאגיד  יפנה  כאמור, 

 הישראל. 

 שונות

לאמור   .17 בכפוף  פעולתה,  סדרי  את  לקבוע  רשאית  תהא  ליו"ר    בנוהלהוועדה  זה. 

 ה.הוועדה שמורה זכות ההכרעה בנוגע לאופן פעילות הוועד 

הועדה תהא רשאית לשתף בישיבותיה יועץ/ים  )לפי קביעת יו"ר הועדה(, שיהיו   .18

אנשי מקצוע נטולי פניות בתחום התוכן הטלוויזיוני, המוסיקה ו/או האירוויזיון.  

נטולי   כי הם אכן אנשי מקצוע  הועדה, לאחר שנוכח  יו"ר  ע"י  ימונו  המשקיפים 

זכות הצבעה. בעלי  יהיו  לא  מי מחבריה(    פניות. המשקיפים  )או  והועדה  במידה 

תפנה   היא  בדיוניה,  שעלה  ספציפי  בעניין  איתם  להתייעץ  מעוניינת  תהיה 

 למשקיפים, אשר יביעו את דעתם המקצועית בנושא.  

ניתנות   .19 ואינן  סופיות  והחלטותיה  אוטונומיות  הינן  והכרעותיה  הוועדה  בחירות 

 לערעור. 

ות ולהיעדר ניגוד עניינים במסגרת  כל חבר ועדה יידרש להתחייב לשמירה על סודי .20

פעילותו בוועדה. ככל שיעלה בוועדה חשש לניגוד עניינים של מי מחברי הוועדה,  

יקבע יו"ר הוועדה בתיאום עם הייעוץ המשפטי את דרך הטיפול בנושא, והם יהיו  

רשאים להורות על הימנעות חבר ועדה בסבב ההצבעה כולו או חלקו, וכד'. בכל  

ה כאמור  לפי  מקרה  ותפעל  התאגיד  של  המשפטי  בייעוץ  בנושא  תיוועץ  וועדה 

הנחייתו לעניין קיום ניגוד עניינים. במידה שחבר ועדה לא ישתתף בהצבעה עקב  

יו"ר הועדה רשאי להחליפו בעורך מוסיקלי מחטיבת   חשש לניגוד עניינים, יהיה 

 הרדיו של התאגיד שיבחר על ידו.  

תהליך   .21 של  תיעוד  תשמור  של  הועדה  וסיכום  דיוניה  של  רישום  ותנהל  הבחירה 

 החלטותיה בכל אחת מישיבותיה. 

יושב ראש הוועדה יהיה רשאי שלא לאפשר הכנסת אמצעי הקלטה כלשהם )לרבות   .22

 טלפונים סלולריים( לחדר הועדה.  

 התאגיד שומר לעצמו  את הזכות לשנות את הנוהל בכל עת ומכל סיבה שהיא.   .23

 


