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 בכל מקרה שבו אין עדין הוצאת ספרים 
על הלקוח לציין את שמו הפרטי/חברה

 נא לציין שם זמני 
גם באם לא נקבע עדיין שמו הסופי של הספר

                              נא להסביר בקצרה את מטרת הפרסום, תוכן, קהל יעד או כל מידע 
                             אחר שיוכל לסייע ליוצר להבין כיצד יראה המוצר הסופי

סוג הספר: מודפס _______    דיגיטאלי _______  ספר מודפס + דיגיטאלי__________

בקשה לרישיון העתקה

 שם הפרסום

 מחבר / עורך

רקע כללי על הפרסום ומטרתו

כמות עותקים להדפסה ראשונה )נא הקף בעיגול(  

       עד 500 לא להפצה מסחרית*          מהדורת מינימום עד 1000          עד 2000          עד 5000          אחר

עמוד 1 מתוך 2

שם הוצאת הספרים 

ח.פ./ת.ז. שם איש קשר המטפל ברישיון    

טלפון 2            טלפון 

)E-MAIL( כתובת בדואר אלקטרוני

כתובת למשלוח דואר:

עיר       מיקוד רחוב/ת.ד     עבור                                                           

 לא להפצה מסחרית: ספרי זיכרון, הנצחה או מדריכים מקצועיים שאינם מוצעים למכירה- בלבד! 
 עבור כל פרסום אחר מהדורת המינימום עומדת על 1000 עותקים לפחות. 

בכל מקרה אחר למעט הפקת רישיון חד פעמי קיימת חובת דיווח בפועל לאחר הפקת הספר ומשלוח עותק מן הפרסום.
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לתשומת לבך, יש למלא בצורה מסודרת את הטבלה שלהלן. יש לפרט את שם היצירה, המחבר ו/או המלחין )במידה ומדובר ביצירה מולחנת( הקפד/י 
לציין גם את סוג השימוש הנדרש: ציטוט חלקי של השיר או שימוש בשיר כולו. לתשומת לבך המונח ציטוט מתייחס לשימוש חלקי של השיר עד ל 50% מן 

היצירה. במקרה של העתקת פרוזה אנא ציינ/י את מס' העמודים שהנך מבקש/ת להעתיק. אנא סמן בטופס את סוג השימוש הנדרש:

בקשה לרישיון העתקה/המשך

עמוד 2 מתוך 2

שם היצירה

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

סוג שימוש נדרש )נא סמן ב-X(מלחיןמחבר

בתוך כמה ימים מקליטת בקשתך במחשב אקו"ם תקבל הודעה בכתב על קליטת בקשתך במחשב אקו"ם.
יש להחזיר את הטופס המצורף , בפקס 03-6113537, מייל או בדואר רגיל.

בברכה,
זיו רויזמן אדן

 ראש תחום רישיונות פרטניים 
zivr@acum.org.il

 טל: 03-6113555

 ציטוט בלבד
)עד 50% מהיצירה(

מילים + לחןשיר מלא
)במקרה של ספר תוים(

לחן בלבד
)במקרה של ספר תוים(

מס' עמ' לפרסום
)במקרה של פרוזה/סיפור(


