
 תאגידי שידור - לדוגמא תנאי רישיונותתקציר 

התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן 

 למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

 שידורי טלויזיהתקציר תנאי רישיונות ל

התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן 

 למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

 סוג הרישיון

 שמיכה

 סוג השימוש

במסגרת וספרותיות מרפרטואר אקו"ם יצירות מוסיקליות והקלטה לצורך השידור של שידור 
 .תכניות טלויזיה

 הזכויות הכלולות ברישיון

 שידור והקלטה לצורך שידור

 חובות דיווח לאקו"ם

מסור לאקו"ם דיווח על החודש בו שודרו היצירות, הערוץ י ימים מתום 03-לא יאוחר מ .1
: רשימת היצירות ששודרו, תזמונן המדויק, שמות היצירות ששודרו, וט הבאהפירפי 

שמות המחברים, המלחינים, המעבדים, המתרגמים והמו"לים של היצירות, תזמון 
הדיווח יתבצע בטפסי ר"שים  השידורים במלואם, המועד המדויק של כל שידור ושידור. 

 .בקבצי אקסל

, כולל מספרים קטלוגיים חברהה כל ערוצי לוח המשדרים שליועבר  -בטלוזיה רב ערוצית .2

 ללא אריזה או שינוי כלשהו. as-is, למעט ערוצים זרים המועברים של המשדרים

 -רשימת התוכניות שהועמדו לרשות המנויים בערוצי התועבר  –בטלוזיה רב ערוצית  .0

VOD  .שם הערוץ, שם הפרטים שיימסרו לעניין זה הםומספר הצפיות בכל תכנית :
התוכנית )כולל מספר העונה והפרק(, מספר הצפיות בכל תכנית בתקופת הדו"ח; כל מידע 

ווחים שהועברו שברשות הוט הרלוונטי לחובת הדיווח בהסכם, הנוגע ליצירה הכלולה בדי
 על גבי קבצי אקסל.הדיווח יתבצע  לאקו"ם ולשימוש בה.

 מועד תשלום תמלוגים

על חשבון תמלוגים לאותו הרבעון, על בסיס ההכנסה מידי כל רבעון תשלום לאקו"ם מקדמה 
 הרבעונית.

 דיווח על הכנסות העסק

מדי כל רבעון וכן בסוף כל שנה קלנדרית, יועבר לאקו"ם דו"ח בדבר הכנסות גוף השידור מאושר 
 ע"י רו"ח.

סה"כ הכנסות מדמי  ,סה"כ הכנסות  דיווח על פי חלוקה הבאה: הבטלוזיה רב ערוצית יועבר 

, VOD-מנוי, סה"כ הכנסה מחבילת בסיס, חבילות וערוצים, סה"כ הכנסות מדמי מנוי לשירות ה



וכן דווח על מספר מנויים המחוברים  VOD -סה"כ הכנסות מהזמנת תכנים בתשלום בשירות ה

 (as isלכל ערוץ )למעט ערוצים זרים המועברים 

 ביקורת ספרים 

ת ספרי החשבונות של הערוץ בכל הנוגע להכנסות בעצמה או באמצעות לבדוק א לאקו"ם הזכות
 רו"ח מטעמה על מנת לוודא את נכונות תשלום התמלוגים.

 תנאים נוספים ברישיון

במסגרת התוכניות את שמות  להקריןעל הערוץ לשמור על זכותם המוסרית של היוצרים ו
 היוצרים של כל יצירה ואת שמה של כל יצירה.

 הרישיוןמגבלות 

 הרישיון לא כולל זכות מבצעים, זכות במאסטר, זכות מוסרית.

 תקופת הרישיון

הרישיון בתוקף לשנה אחת ולאחר מכן מתחדש באופן אוטומטי לשנה אחת בכל פעם, אלא אם מי 
 ימים לפני תום התקופה. 03מהצדדים ביטל את ההסכם בהודעה בכתב ומראש 

 

 

 


