
 תקציר תנאי ספקי תוכן מוזיקלי 

 

 סוג הרשיון 

 

 שמיכה 

 

 סוג השימוש

לצורך העברתן לבית עסק, אשר יבצע בפומבי את היצירות יצירות מרפרטואר אקו"ם שיעתוק 
 בבית העסק. 

 הזכויות הכלולות ברשיון

o  אך וזאת שתותקן בבית עסק מערכת הניגון על גבי יצירות מרפרטואר אקו"ם לשעתק
 לצורך ביצוע בפומבי של היצירות בבתי העסק;ורק 

 

 חובת דיווח לאקו"ם 

 ימים מתום כל רבעון קלנדרי את הדיווחים הבאים: 10הספק מתחייב להעביר לאקו"ם בתוך 

o הכוללת יצירות מרפרטואר  ,דיווח אודות כל בתי העסק להם העביר הספק מערכת ניגון
, שם איש הדוח יכלול את שם העסק, מספר ח.פ./ ע.מ., כתובת –ברבעון הקודם אקו"ם, 

 .קשר

o  : שמות היצירות ושמות המבצעים של היצירות שהועברו פלט של דיווח ממוחשב הכולל
 במסגרת מערכת הניגון לכל בית עסק ברבעון הקודם

 

 מועד תשלום תמלוגים 

 עתקתעסקה לתשלום התמלוגים בגין ה ןיום ממועד קבלת הדיווח תפיק אקו"ם חשבו 30ך בתו
ימים ממועד הפקת  14היצירות על גבי מערכת הניגון. הספק מתחייב לפרוע את התשלום בתוך 

  .על ידי אקו"ם החשבון

 

  -תעריף

 והועברהאגורות בתוספת מע"מ כחוק בגין כל יצירה ששועתקה על ידי הספק  10 בסך תשלום
 .לצורך ביצוע פומבי כלשהו עסק לבית זה הסכם במהלך

 בית עסק. 15 -יצירות ל 100לדוגמא: אם הספק העביר קובץ של 

 ₪ 150אגורת =  10*100*15התשלום יהיה כדלקמן: 

 

 

 אחרות וביקורות ספרים ביקורת



אקו"ם תהיה זכאית לקבל כל מסמך, דו"ח, חשבונית, חשבון, קבלה, ספרי חשבונות, דו"ח 
, הדרושים באופן סביר כדי לוודא את נכונות התשלום ו/או ספקסטטיסטי ורשומת מחשב של ה

מתחייב  ספקה. ליוצרים על התמלוגים המגיעים להםלשם תביעת דמי הרישיון ו/או לשם דיווח 
 להעמיד לאקו"ם כל חומר כאמור. 

 

 הרישיוןמגבלות 

o שיון שקיבל מאקו"ם לגורם אחר כלשהו.יהספק אינו רשאי להעביר את הר 

o  הספק אינו רשאי להעניק לצד שלישי כלשהו רשות לעשות ביצירות המוקלטות שימוש
לכל צורך שהוא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי רישיון זה אינו מהווה רישיון 
השמעה פומבית לבית העסק. אקו"ם תספק לבתי עסק רישיונות לביצוע פומבי בנפרד 

 ובכפוף לתשלום תמלוגים על ידם. 

o ובהר עוד כי הספק אינו רשאי להשתמש בכל יצירה לצרכי בחירות, קידום מכירות, מ
שיווק, פרסום ו/או פרסומת למוצרים או שירותים מסחריים ו/או לצורך מתן חסות ו/או 

  לכל שימוש מסחרי אחר.

o בזכויות מבצעים, )במאסטר( מובהר כי אקו"ם אינה בעלת הזכויות בהקלטות קול ,
ת ובזכויות הפרסום של אמנים ומבצעים ובכל זכות אחרת שאינה נזכרת בזכויות מוסריו

 במפורש בהסכם זה. אין בהסכם זה כדי להתיר לספק להשתמש בזכויות אלה.

o  הספק לא יבצע בכל יצירה מרפרטואר אקו"ם כל שינוי, סילוף פגימה או פעולה אחרת
 ו של מחברה. שיש בה משום הפחתת ערך ביצירה העלולה לפגוע בשמו או בכבוד

  

 

 הרשיוןתקופת 

אלא אם תוקפו של ההסכם לשנה, והוא יוארך אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, 
 ימים לפני תום תקופת ההסכם. 60מי מהצדדים הודיע למשנהו בכתב על רצונו בסיום ההסכם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


