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  שלום רב,

  

בקריירה האמנותית שלך, הרגע בו ברגע משמעותי זה אני שמח "לפגוש" אותך 

  מתפרסמת יצירה פרי עטך לקהל הרחב.

  

של לידת יצירה חדשה, ואת המורכב אני מכיר מקרוב את התהליך  ,כמנכ"ל אקו"ם 

הראשון המלווה את השמיעה הראשונה של יצירתך ברדיו או את המגע תחושת הסיפוק 

  תך.הגאווה עם קבלת תמלוגים על יציר וכמובן את ,בעותק מודפס של יצירתך

  

הבית של היוצרים! היא מנוהלת ע"י נציגי היוצרים, בשביל היוצרים אקו"ם היא 

  ופועלת כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח).

  

 בגביית תמלוגים, בהגנה משפטיתבארגון  אנו פועלים רבות לטובת היוצרים החברים

ובמגוון פעילויות נוספות לקידום היוצר והיצירה הישראלית. אני מזמין אותך 

  ובעמוד הפייסבוק שלנו.אקו"ם להתעדכן באתר 

  

  יצירה פוריה ומרגשת.ומאחל לך המון הצלחה 

  

  

  שלך,

  

  

  אסף נחום

  מנכ"ל אקו"ם
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2. פרטי התקשרות:

5. מהם תחומי היצירה שלך?

3. פרטי חשבון הבנק שלך לצורך העברת תמלוגים:

שם פרטי:

ת.ז. )9 ספרות( חובה לצרף צילום תעודת זהות: 

שם פרטי באנגלית )כפי שמופיע בדרכון באותיות דפוס(:

כינוי / שם במה:

תאריך לידה:

טלפון נייד:

טלפון נוסף:

בית: רחוב:    

דואר אלקטרוני 

שם מנהל אישי / מייצג:

אגודה לגביית תמלוגים:     אשכולות     עיל”ם     תל”י     פדרציה     פי”ל      אחר:

איגוד מקצועי:     אמ”י     אגודת הסופרים     אחר:

אגודה מקבילה בחו”ל:     לא     כן, שם האגודה:                                           מדינה:

הלחנה:     פופולרית     קונצרטית     ג’אז     אלקטרונית     עיבוד מוזיקלי     מוסיקה לסרטים     מסורתית     ילדים     אחר:

כתיבה:     פזמונים )שירים(     ספרות למבוגרים     ספרות לילדים ונוער     שירה     תרגום      אחר:

שם בעל החשבון:

מס’ ושם הסניף:

על מנת שנוכל לקשר בינך לבין חברי אקו”ם או גורם נוסף לצורך שיתופי פעולה, נא לסמן:

 הריני מאשר/ת מסירת כתובת דואר אלקטרוני        לחברי אקו”ם בלבד     לחברי אקו”ם ולגורמים חיצוניים

במידה ובחרת שלא לסמן העדפה, כתובת הדואר האלקטרוני שלך תישאר חסויה. 

* נא לצרף צילום צ’ק או מסמך רשמי מהבנק

    ברצוני להתקבל לאקו”ם לשמירת זכויותיי בישראל בלבד )נועד לחברים באגודה מקבילה בחו”ל או למעוניינים להצטרף לאגודה מקבילה בחו”ל(

שם משפחה:

מין:     נקבה      זכר

שם משפחה באנגלית )כפי שמופיע בדרכון באותיות דפוס(:

עיסוק נוסף:

שנת עליה: ארץ לידה:   

טלפון בבית:

פקס:

מיקוד: עיר/ישוב:   

טלפון:

שם הבנק:

מספר החשבון:

1. פרטים אישיים:

4. חברות באגודה נוספת:

* יש להציג מכתב אישור מהאגודה

ת ו ר ב ח ל ה  ש ק ב
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6. היצירה ואופן פרסומה:

סוג היצירה:       מוזיקלית        ספרותית            מלחין: שם היצירה:    

מבצע: מעבד מוזיקלי:     מחבר המילים:    

נא לסמן לפחות אחד מהפרסומים הבאים:

     שידור ברדיו: )ללא רדיו אינטרנטי(

תאריך השידור: שם התחנה:     

     שידור בטלוויזיה:

תאריך שידור: שם התכנית:    שם הערוץ:     

     הופעה עם מכירת כרטיסים: )יש לצרף תכנייה / פלייר(

תאריך ההופעה: עיר:     מקום ההופעה:     

     מכירת דיסק בחנויות: )יש לצרף צילום עטיפה(

חברת התקליטים/מפיק: שם הדיסק:     

מס’ עותקים )חובה(: תאריך ההוצאה:     

     שימוש בטלפון סלולרי:

חודש ושנה: חברת הסלולר:     

     אתרי אינטרנט ורדיו אינטרנטי: )אתרים ברשיון אקו”ם בלבד(

תאריך העלאת / שידור היצירה: שם וכתובת האתר / רדיו:    

     הוצאה לאור של ספר: )יש לצרף צילום חוזה עם ההוצאה לאור על מנת לוודא כי הזכויות בידיך(

חברת ההוצאה לאור: שם הספר:     

מס’ עותקים )חובה(:  תאריך ההוצאה:     

     חו”ל: 

 שידור ברדיו / טלוויזיה:

תאריך שידור: שם התחנה / ערוץ:    מדינה:      

דיסק: )יש לצרף צילום עטיפה(  הופעה עם מכירת כרטיסים: )יש לצרף תכניה / פלייר( 

תאריך הוצאה לאור: מפיק:     תאריך:   מדינה ועיר:   

 7. תשלום דמי רישום

 תשלום דמי רישום חד פעמי בסך ₪400. אנא בחר אמצעי תשלום:

     כרטיס אשראי )החיוב יתבצע טלפונית לאחר קבלת הטפסים(

     מזומן )מצורף לטופס הבקשה(

    המחאה )לפקודת “אקו”ם בע”מ”, ניתן לפרוס עד 4 תשלומים( 

תמונה          תצלום ת.ז.          צילום חן          דמי רישום          טפסים תקינים          ישראל בלבד )התקבל אישור מאגודה(   לשימוש משרדי: 

               

 מספר זכאי __________________________

הערות:      מקבל הבקשה:   

חתימה: Xתאריך:

אני הח”מ מבקש/ת בזה לקבלני כחבר/ה בחברתכם ואם אתקבל לאקו”ם הנני מתחייב/ת למלא אחר תקנות החברה, וכן אחר החלטותיה והוראותיה של 
האסיפה הכללית והחלטות ההנהלה והדירקטוריון של אגודתכם. אני מצהיר/ה שהפרטים שמסרתי לעיל הם שלמים, נכונים ומדויקים.
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אני הח”מ מצהיר בזה שהנני היוצר המקורי של היצירה כפי שאציין להלן:

היוצר של היצירה/ות הרשומה לעיל, מעביר בזה לאקו”ם את הזכויות ביצירה זו בהתאם לכתב ההעברה 
שעליו חתמתי, ויש לראות הצהרה זו כהעברה חוקית לכל דבר, שתחולתה למפרע מיום חיבור היצירה. 
לאור האמור לעיל אני מצהיר כי אם יתברר שפרט כלשהו מן הפרטים הנכללים בהצהרה זו אינו נכון תהיה 
ידוע לי  אקו”ם בע”מ זכאית לקזז מן התמלוגים שיגיעו לי, כל תמלוג ששולם לא כדין. אני מצהיר/ה כי 
שלאחר רישום היצירה באקו”ם כמפורט לעיל על פי בקשתי, לא ניתן יהיה לשנות את רישום בעלי הזכויות 
ביצירה, אלא אם תתקבל הסכמתם של כל בעלי הזכויות ביצירה לשינוי או יינתן פסק בוררות או פסק דין 

מחייב. רק עם קבלת הצהרה זו חתומה, תוכל אקו”ם להעביר אלייך תמלוגים במידה והצטברו לזכותך. 

ידוע לי שהמעבד של יצירתי, שאת שמו רשמתי בטופס 
 זה, יקבל את חלקו בתמלוגים לפי מפתח אקו”ם. 

    מסכים     לא מסכים

אני: 

חתימה:

ת.ז:

תאריך:

כתובת:

ה ר ה צ ה ס  פ ו ט

שם היצירה בעברית

שם היצירה בלועזית 

מבצע 

מחבר מילים 

מס’ כלים )ליצירה קונצרטית(מלחין

תזמון היצירה )שניות : דקות(

מו”ל )במידה והינך חתום 
על הסכם מו”לות(

 יצירה מוסיקלית
יצירה ספרותית )ללא לחן(

מעבד מוסיקלי 

מתרגם מילים  תאריך פרסום היצירה 

:

* יש לחתום על כל טופס הצהרה בנפרד

)לתשומת לבך, עליך למלא את שמותיהם של כל השותפים ביצירה( 
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