
 52117 1704 99 TUVAL ST, P.O.B. 1704, RAMAT GAN 52117, ISRAEL

T 972 3 6113400 F 972 3 6122629 E INFO@ACUM.ORG.IL W WWW.ACUM.ORG.IL

94583

70

1
2 

3 

4
5

 
 17:00 8:00 

03-6113456 
members@acum.org.il



21064 

 יורשי יוצר ז"ל –בקשה לחברות 

 פרטי היורש/ת או נציג/ת היורשים: 

 אני, שם פרטי: ______________ שם משפחה: _________________   ת.ז. : ___________________

 ת.לידה: ___________ כתובת: __________________ עיר/ישוב: _____________ מיקוד: ___________

 על פי צו קיום צוואה / צו ירושה ,ז"ל,  ________________________ היוצר/תשל   היורש/ת
 

 האמור בצו קיוםעל פי  ושהריהמניית את חלקי במאקו"ם בע"מ להקצות לי  /תמבקש_______ מיום 
 

 .צו קיום צוואה בצירוף הצוואה(או העתק של צו הירושה  -)יש לצרף לבקשההצוואה/צו ירושה 
 

 :ז"ל פרטי היוצר

 ______י: ________________ שם משפחה: __________________ ת.ז. : ______________שם פרט

 ______שם פרטי בלועזית: ____________________ שם משפחה בלועזית:_____________________

 ______מין: נקבה / זכר        כינוי:_______________________ שם ספרותי: ___________________

 ______ת. פטירה: __________    _______ארץ לידה: ___________    _____________לידה: תאריך 

                       :(נא להקיף בעיגול)תחום יצירתו 

 ____עיבוד מוזיקלי  * אחר:_______________אלקטרונית *  * קונצרטית * ג'ז *  ת: * מוסיקה פופולאריהלחנה

 * תרגום * אחר:_____________  ונוער * שירה ים(  * ספרות למבוגרים  * ספרות לילדים:  * פזמונים )שירכתיבה

 5-לתשומת לבך, קריטריון ההרשמה לאקו"ם הוא יצירה אחת בלבד פרי היוצר שיצאה לאור באופן מסחרי ב *

 שנים האחרונות.ה

 

 __________________: ________________ שם משפחה: __________________ ת.ז. : __שם היצירה

 ______שם פרטי בלועזית: ____________________ שם משפחה בלועזית:_____________________

 

 יורש:הפרטי התקשרות 

 __: ____________________________________________________E-MAILכתובת 

 ________________________טלפון :_______________________   טלפון  נייד  :_________________

 _טלפון נוסף : ___________________________   פקס  : ____________________________________

 

 פרטי חשבון הבנק לצורך העברת תמלוגים:

  ___________שם הבנק: __________________ שם בעל החשבון: _________________________

 __________________חשבון: _____________________המספר  ____מס' סניף: __________שם ו

 
 (תשלום חד פעמי -ש"ח 400.ז. ודמי רישום צילום ת, חשבוןפרטי האישור מהבנק לאימות  /צילום צ'ק -)נא לצרף

 
 אני החתום מטה מצהיר בזה כדלקמן:

 ומדויקים. ידוע  חשבון הבנק שפרטיו לעיל הינו בבעלותי וכי הפרטים שמסרתי הינם נכונים .1

 לי כי מסירת הצהרה לא נכונה מהווה עבירה על פי חוק. אני מתחייב להודיע לאקו"ם על כל 

 שינוי שיחול בבעלות החשבון. 

 אני הח"מ מבקש/ת בזה לקבלני כחבר/ה יורש/ת  באקו"ם בעל מניית ירושה.  אני מתחייב למלא אחר  .2

ה של האסיפה הכללית, והחלטות ההנהלה והדירקטוריון כל תקנות אקו"ם, וכן אחר החלטותיה והוראותי

 של אקו"ם. אני מצהיר/ה שהפרטים שמסרתי לעיל הם שלמים נכונים ומדויקים.

 

 _: _________________חתימה                                    : _________________                תאריך

 __מקבל הפניה: __________________                                                           :                        לשימוש משרדי

 __________________הערות: __________________________________________________    מס' תיק: ___
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 מלחין / מחבר
 )יורשים( ת זכויות לאקו"םכתב העבר

 
 פרטי מעביר הזכויות 

 

 
 פרטישם 

 
 שם משפחה

 
 ת"ז

 

 אני הח"מ____________________, היורש/ת/ים היחיד/ה/ים של עזבון המנוח .1
 ____________________תמורת כל הזכויות והשרותים שקבלתי ומקבל מאקו"ם בע"מ )אגודת
 קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל( מעביר בזה לאקו"ם באופן בלעדי את זכויות

 רים המפורטות מטה לגבי כל היצירות הגמורות והבלתי גמורות  שלהיוצ
 .__________________בתור מלחין ו/או מחבר )להלן כל היצירות(

 
 ואלה הזכויות שאני מעביר לאקו"ם: 

 

יצירה מוסיקלית או ספרותית של היצירות, שהיא הזכות לבצע בפומבי  זכות הביצוע הפומבי .א
           בארץ ובכל חלקי תבל, בכל האמצעים ובכל צורה שהיא. 

 
מוסיקלית, בשלמותה או -כוללת ביצוע בימתי של יצירה דרמטית או דרמטית אינהזכות זו 

 בחלקה המהותי, לדוגמא: הצגה/מחזה בתיאטרון, הצגה בימתית של אופרה/מחזמר.  

 

לשדר יצירה מוסיקלית או ספרותית בין אם לבדה רות, שהיא הזכות של היצי זכות השידור .ב
קולית אחרת, באמצעות תקשורת קווית, -ובין כשהיא משולבת ביצירה קולית או אור
 אלחוטית, דיגיטאלית, או בכל דרך אחרת.

 

יצירה מוסיקלית או ספרותית ( של היצירות, שהיא הזכות להקליט הטביעה )הקלטזכות ה .ג
ועים כיום ושיפותחו בעתיד והכוללים הקלטת קול או הקלטת תמונות עם קול, באמצעים היד

 לרבות הזכות לשעתק יצירה מוסיקלית או ספרותית.
 

של היצירות, שהיא הזכות להקליט יצירה מוסיקלית או  )סינכרוניזציה( זכות ההסרטה .ד
  .קולית-ותית בפס קול של יצירה אורספר

 
מוסיקלית, בשלמותה או בחלקים -ה דרמטית או דרמטיתכוללת הסרטת יציר אינהזכות זו 

מהותיים; הסרטת יצירה ספרותית שעובדה לתסריט, הסרטת יצירה מוזמנת, שחוברה 
 קולית. -במיוחד בעבור יצירה אור

 
של היצירות לרשות הציבור, שהיא הזכות לעשות פעולה ביצירה, כך שלאנשים  זכות ההעמדה .ה

 במקום ובמועד לפי בחירתם.מקרב הציבור תהיה גישה אליה 

 

בדפוס או בכל אמצעי אחר בצורה גרפית, של היצירות, שהיא הזכות להעתיק  זכות ההעתקה .ו
יצירה מוסיקלית או ספרותית, כפי שהיא במקורה או לאחר עיבוד ועריכה בכל דרך של שעתוק 

 ושכפול. 
 

רומן או מחזה  כוללת יצירות שטרם הודפסו ויצאו לאור וכן העתקה של אינהזכות זו 
בשלמותם, של קובץ יצירות שכולן של אותו יוצר, של יצירה קונצרטית או אופרה בשלמותה 

 ושל יצירה מוסיקלית, שאינה פזמון בשלמותה בין עם ובין בלי מילים. 
 

 אינן כוללות את הזכויות הבאות:לעיל,  1שאני מעביר לאקו"ם על פי סעיף הזכויות  .2
 

 זרות כגון: תרגום או עיבוד מוסיקלי/ עיבוד טקסט.הזכות לעשיית יצירות נג .א
 
מחזה או הפיכת יצירה ספרותית ללדוגמא:  .הזכות להמיר את היצירה מאמצעי למשנהו .ב

 הצגה.

אחרים, לפי הרשימה לאחר או לטופס זה, לפני חתימתי על  ,ידי כל זכות שכבר הועברה על .ג
 מצורפת. ה
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3.  

 כי שיתברר במקרהומלאה.  נכונה היא ,לעילג( 2) ק"בס המצורפת הרשימה כי בזה מצהיר אני .א

 יהיה מכך וכתוצאה  ,זהטופס  על שחתמתי כלשהי לפני ביצירה זכויות או זכות לאחר העברתי

פי  על מיד "ם,לאקו להחזיר בזה מתחייב אני ,כלשהו סכום אחר לאדם לשלם מ"בע "םאקו על
 .כאמור לשלם עליה שיהיה סכום כל ,דרישתה

 
 באקו"ם:גמר חברות 

 

תוקף העברת הזכויות על פי מסמך זה יפוג עם הפסקת חברותי באקו"ם ובכפוף לכל הוראות תקנון  .4
 אקו"ם. 

 

עם מות היורש החוקי, החתום מטה, יועברו הזכויות ליורשיו החוקיים כפי שהוכרזו ע"י בימ"ש  .5
 ההכנסותמוסמך  ועד להכרזה תמשיך אקו"ם להיות בעלת כל הזכויות המועברות בזה וכל 

 תופקדנה באקו"ם לטובת היורשים הנ"ל. המגיעות ליוצר וליורש החתום מטה
 

היצירות  לצד  על אף האמור לעיל כל הזכויות שהוקנו ע"י אקו"ם וכל הרשיונות שניתנו על ידה על .6
שלישי עפ"י כתב העברה זה יהיו שרירים וקיימים לתקופה המקבילה להתחייבויותיה של אקו"ם 

  לאותו צד.
 

 אחר. לאקו"ם על פי כל כתב העברה או מסמך תיעברכדי לגרוע מכל זכות שהכתב העברה זה אין ב .7
 

 
 ולראייה .תוכנו את והבנתי חלקיו כל על זה במסמך הכתוב כל את קראתי כי בזה מאשר הח"מ אני

 :החתום על באתי
 
 

 חתימה: _______________   תאריך:_______________
 
 
 
 
 

 ידי המשרד( ___________-לאקו"ם )ימולא על תאריך קבלת החבר
 

 


