
עמוד 1 מתוך 3

	 	 	 	 	 	 	 			

כן      לא       מחיר השירות לצרכן              

צלצולי טלפון )ring tones( עד 16 פולי 

צלצולי טלפון )ring tones( 16 פולי ומעלה                                                                                   

משלוח אגרות ברכה

משלוח שיר - קריוקי 

הודעות פתיח )קטעי שירים או לחנים בהודעות פתיח לתא קולי בטלפון סלולרי(

הודעת פתיח מזמרת)קטעי לחנים, אליהם מצורפות מלים שחוברו במיוחד עבור הודעות

)נא למלא 9 ספרות( ת.ז      שם 

טלפון                                                                 טלפון נייד                  פקס

מיקוד עיר/ישוב  כתובת 

)E-MAIL( כתובת בדואר אלקטרוני

כתובת אתר האינטרנט
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פרטי	איש	הקשר	עם	אקו"ם

)נא למלא 9 ספרות( ת.ז      שם 

טלפון                                                                 טלפון נייד                  פקס

מיקוד עיר/ישוב  כתובת 

כתובת בדואר אלקטרוני )E-MAIL(                                                                                    תפקיד

בקשת	רישיון	לספק	תוכן
	לשימוש	ביצירות	מרפרטואר	אקו"ם	בשירותים	סלולריים	)יש לפקסס בחזרה 

                                     למספר 03-6122629(

פרטי	ספק	התוכן

סוג	היצירות	ואופי	השימוש	בהן	באתר	



עמוד 2 מתוך 3

בקשת	רישיון	לספק	תוכן
לשימוש	ביצירות	מרפרטואר	אקו"ם	בשירותים	סלולריים	/המשך

	המשך	סוג	היצירות	ואופי	השימוש	בהן	באתר	 	 	 	 	 	 	 			

כן      לא       מחיר השירות לצרכן              

הודעת פתיח מזמרת)קטעי לחנים, אליהם מצורפות מלים שחוברו במיוחד עבור הודעות 

קריוקי אנימציה                                                                                   

שידורי מוסיקה באמצעות מכשיר הטלפון

וידאו קליפים 

 שירות Dial Tone )שימוש ביצירות כתחליף לצליל חיוג טלפוני, 
 כך שבעת המתנה למענה טלפוני ובמקום צליל חיוג טלפוני, 

תושמענה היצירות באזני המתקשר(

אחר )נא לפרט(
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                                                                    כן        לא      

משלוח הודעת Service Short Message( SMS( ישירות למכשיר הטלפון 

 שירות Interactive Voice Response( IVR( - קשר הידודי )אינטראקטיבי( באמצעות תיאור קולי של האפשרויות 
העומדות לרשות המשתמש והיענות לתגובה באמצעות צלילי חיוג ממכשירי טלפון סלולרי                                                                

 Wireless Application Protocol( WAP( - פרוטוקול סטנדרטי לשימוש ביישומים ולהעברת מסרים על גבי רשת 
תקשורת סלולרית.

 הורדת צלצולי טלפון באמצעות אתר אינטרנט - שירות לטעינה של צלצולי טלפון באמצעות אתר אינטרנט, 
.SMS על ידי ציון קוד צלצול הטלפון וטעינתו למכשיר המשתמש באמצעות משלוח הודעת

אספקת צלצולי טלפון לאתרי אינטרנט נוספים המספקים שירות הורדת צלצולי טלפון.
נא לציין את כתובות אתרי האינטרנט:

.)MultiMedia Services( MMS משלוח קבצי מולטימדיה באמצעות שירות

אחר )נא לפרט(: 

הממשק	הטכני	שבאמצעותו	יופעל	השירות



עמוד 3 מתוך 3

ספק התוכן         חברת הסלולר          צד שלישי )פרט(

סלקום         פרטנר         פלאפון        מירס 

ספק התוכן         חברת הסלולר          צד שלישי )פרט(

ספק התוכן         חברת הסלולר          צד שלישי )פרט(

בקשת	רישיון	לספק	תוכן
לשימוש	ביצירות	מרפרטואר	אקו"ם	בשירותים	סלולריים	/המשך

מי	הבעלים	של	מערכות	ההפעלה	של	השירות?

למנויים	של	אילו	מחברות	הסלולר	הנכם	עתידים	לספק	את	השירות?

מי	יגבה	את	התשלום	עבור	השירות?

מי	יגבה	את	התשלום	עבור	השירות?
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יצירות עבריות בלבד         יצירות לועזיות בלבד           יצירות עבריות ויצירות לועזיות

גרסאות מקור בלבד     					גרסאות כיסוי בלבד             גרסאות מקור וגרסאות כיסוי

סוג	הרפרטואר	הנדרש

האם	ייעשה	שימוש	בגרסאות	מקור	או	בגרסאות	כיסוי?

תשלום פרימיום          זמן אויר/מיתוג מנות        אחר )פרט(

ממה	צפויות	הכנסות	כתוצאה	מהפעלת	השירות?

תאריך:חתימה:

אני	מוסמך	ורשאי	למסור	את	הפרטים	בבקשה	זו	ומאשר	את	נכונותם.


