תקציר תנאי רישיונות של מחלקת רישיונות פרטניים
התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון .הרישיון שיינתן
למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

תקציר תנאי רישיון להעתקת יצירות בדפוס (ספרים/חוברות/עיתונים)
התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון .הרישיון שיינתן
למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.
סוג הרישיון
פרטני
סוג השימוש
העתקה בדפוס של שיר ,ציטוט ,קטע מפרוזה.
הזכויות הכלולות ברישיון
העתקה בדפוס של היצירות הנקובות ברישיון בכמות עותקים הנקובה ברישיון.
מועד תשלום תמלוגים
תוקפו של הרישיון מותנה בפירעון התמלוגים .לפיכך ,יש לשלם את דמי הרישיון הנקובים
ברישיון כתנאי לכניסתו לתוקף.
ביקורת ספרים וביקורות אחרות



לאקו"ם הזכות לדרוש כי מקבל הרישיון ימציא לה אישור רו"ח בדבר מספר העותקים
שהודפסו וכן מסמכים אחרים הדרושים לה לצורך אימות או בירור נתונים לפיהם נערך
חשבון התמלוגים ,תוך הודעה מראש של  51ימים.
אקו"ם זכאית לבדוק כל מסמך ,דו"ח ,חשבונית ,חשבון ,קבלה ,ספרי חשבונות ,דו"ח
סטטיסטי ורשומת מחשב כדי לוודא את נכונות התשלום שעל מקבל הרישיון להעביר
לאקו"ם על פי הסכם זה.

תנאים נוספים ברישיון





לגבי כמות נוספת של עותקים או ספר חדש יש לקבל רישיון מראש ובכתב.
במועד ההוצאה לאור של המהדורה הראשונה של הפרסום ,מקבל הרישיון ימציא
לאקו"ם עותק אחד מן הפרסום
מקבל הרישיון יציין בשער הפרסום את מספר המהדורה ואת שנת ההדפסה וכן יציין
בשער הפנימי של הפרסום את שמותיהם הנכונים והמדויקים של מחברי כל אחת
מהיצירות הכלולות בפרסום לצד היצירה.
מקבל הרישיון ירשום את המשפט :כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם עם סימן ©.

מגבלות הרישיון






אקו"ם רשאית להעניק רישיון לזכויות העתקה ליצירות ישראליות בלבד.
כאשר נעשה שימוש ביצירה המתורגמת לשפה העברית ,יש לקבל רשות גם מהמתרגם וגם
ממחבר המילים המקורי .רישיון אקו"ם ניתן רק בגין השימוש בתרגום עצמו (שנכתב על
ידי חבר אקו"ם) ולא מכסה את השימוש ביצירה המקורית (במילים המקוריות) (זאת
מאחר ואקו"ם לא מנהלת זכויות העתקה ביצירות לועזיות).
הרישיון לא כולל את הזכות מוסרית ורשות ליצור יצירות נגזרות.
הרישיון לא כולל את זכות המוציא לאור בהפקת ההדפסה המקורית (לרבות עיצוב,
גרפיקה וכיוב').

תקופת הרישיון
הרישיון יפוג עם סיום הדפסת כמות העותקים הנקובה ברישיון.

