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החרגת יצירה – בתוקף החל ממרץ 2009
טופס זה מאפשר לך להחריג זכויות שהעברת לאקו"ם .באפשרותך להחריג יצירה אחת או מספר יצירות.
לצורך ההחרגה נדרשת הסכמה של כל בעלי הזכויות ביצירה .חתימת כל בעלי הזכויות ביצירה על הטופס
מהווה את הסכמתם לכך ,שהיצירה בכללותה תיגרע מרפרטואר אקו"ם.
שם היצירה לגביה מוחרגות הזכויות
שם היצירה
מלחין

כותב המילים
מעבד

מו"ל

 .1החרגה מלאה של היצירה
אם ברצונך שהיצירה תצא מניהולה של אקו"ם לכל סוגי השימושים – נא לסמן :X
אני מחריג את היצירה/ות המפורטות בטופס זה באופן מלא.
 .2החרגה חלקית של היצירה
החרגה חלקית תהיה בהתאם לחלופות המפורטות להלן  -נא לסמן  Xבמקום המתאים.
ניתן לסמן כל אחת מהקטגוריות בנפרד או את כל הקטגוריות.
אודיו-ויזואל – החרגה זו כוללת שידור אודיו-ויזואלי לרבות סינכרוניזציה והקלטה לצורכי שידור בטלוויזיה ,באינטרנט,
בסלולר ובכל מדיה אחרת בה תשודר היצירה המשולבת בתמונה/סרט.
אודיו – החרגה זו כוללת שידור באמצעי אודיו לרבות הקלטה לצורכי שידור ברדיו ,בערוצי השמע בטלוויזיה ,בשידור אודיו
באינטרנט ובסלולר.
העתקה – החרגה זו כוללת העתקה גרפית של יצירות (מילים ו/או תווים) בכל המדיות לרבות
העתקה בדפוס והעתקה באינטרנט .החרגת זכות העתקה אינה כוללת את זכות ההעתקה
לצרכי שידור אודיו ו/או אודיו ויזואלי.

הקלטה – החרגה זו כוללת הקלטה בכל המדיות לרבות הקלטות דיסקים ,הורדות ()DOWNLOAD
באינטרנט ובסלולר .החרגת זכות זו אינה כוללת את זכות ההקלטה לצרכי שידור אודיו ו/או
אודיו-ויזואלי.
תוקף החרגת הזכויות
החרגת הזכויות תיכנס לתוקף תוך  30יום מיום החתימה על המסמך .עם זאת ,הודעת ההחרגה לא גורעת מהיקפו של רישיון שימוש
שניתן למשתמש טרם מועד ההחרגה ורישיון השימוש יקיף גם את יצירותיך עד ליום  31.12באותה שנה או עד למועד תום הרישיון
שבתוקף ,לפי המוקדם ,ובלבד שהודעת ההחרגה ניתנה עד ליום  30.11באותה השנה.
אם הודעת ההחרגה ניתנה לאחר  30.11בשנה מסוימת ,ימשיך הרישיון להקיף גם את יצירותיך עד ליום  31.12בשנה העוקבת או עד
למועד תום הרישיון שבתוקף ,לפי המוקדם.
מהמועד בו ההחרגה בתוקף ,הטיפול המשפטי בשמירה על הזכויות המוחרגות יהיה בידיך ואקו"ם לא תגבה תמלוגים עבור
השימוש ביצירה המוחרגת.
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החרגת יצירה/המשך
סייג להחרגה – שילוב יצירה ביצירת אודיו/אודיו-ויזואלית טרם מועד ההחרגה
במידה והיצירה שברצונך להחריג שולבה כבר ביצירת אודיו או ביצירה אודיו-ויזואלית על פי רישיון מאקו"ם ,הודעת ההחרגה לא
תמנע את השימוש ביצירת האודיו או ביצירה האודיו-ויזואלית שבה נעשתה הסינכרוניזציה טרם הודעת ההחרגה ,זאת כל עוד
למשתמש רישיון שימוש מאקו"ם.
אתה תהיה זכאי לחלקך היחסי מתוך דמי הרישיון שאקו"ם תגבה בגין שימושים אלה ביצירה המוחרגת.
לתשומת ליבך  -לא תוכל לתבוע משתמש ,כל עוד הוא פועל על פי רישיון תקף מאקו"ם ,בגין שימושים ביצירה שהחרגת ואשר
שולבה טרם מועד ההחרגה ביצירת אודיו או ביצירה אודיו -ויזואלית.
אישור וחתימה
אני הח"מ מאשר בזה כי קראתי את כל הכתוב במסמך זה על כל חלקיו והבנתי את תוכנו.
ההחרגה תהיה בתוקף רק אם כל בעלי הזכויות ביצירה נתנו הסכמתם להחרגה
ולראיה באתי על החתום( :יש להחתים את כל בעלי הזכויות ביצירות המוחרגות)
כותב המילים
שם פרטי

שם משפחה

תאריך

ת"ז
חתימה

מלחין
שם פרטי

שם משפחה

תאריך

ת"ז
חתימה

מעבד
שם פרטי

שם משפחה

תאריך

ת"ז
חתימה

מו"ל
שם פרטי
תאריך

292576

ת"ז

שם משפחה
חתימה
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