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 מבוא

אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל )להלן: "אקו"ם"( היא תאגיד  –אקו"ם בע"מ 

לניהול משותף של זכויות יוצרים, העוסק במתן הרשאות לשימושים ביצירות, גביית תמלוגים בגין 

 שימושים אלה והעברת התמלוגים לבעלי זכויות היוצרים. אקו"ם מנהלת את זכויות היוצרים של

חבריה היוצרים, בהם מלחינים, מחברים ומו"לים של מוסיקה, וקשורה בהסכמים לניהול זכויות 

 היוצרים של רוב התאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים בעולם.

תנאים אלו מטילים על  תחרות.הממונה על ה לתנאים שנקבעו על ידיכפופה פעילותה של אקו"ם 

, זכויות. לנוחותך, מובאת בפנייה זו תמצית התנאים הרלוונטיים אקו"ם חובות ומקנים לך, המשתמש

 בלינק כאןמצורף עבורך. נוסח מלא של התנאים, הנכונים למועד זה, 

יגברו  -תנאים החלים על פעילותה של אקו"םבכל מקרה של סתירה בין האמור בתקציר זה לבין ה

 רלוונטי.  כפי שהם במועד ה התחרות הממונה עלידי -התנאים שנקבעו על

 .על פי החלטה של הממונה על התחרות שימת ליבך לכך שבמשך הזמן עשויים לחול שינויים בתנאים

ניתן לעיין בנוסח מלא ומעודכן של התנאים החלים על אקו"ם באתר אקו"ם, בכתובת:  

www.acum.org.il  

 שיון פרטניישיון גורף וריר.     2

שיון גורף", אשר ית תשלום תמלוגים. אקו"ם מעניקה "רשיונות לשימוש תמוריאקו"ם מעניקה ר

שיון יתמורתו הנך זכאי לעשות שימוש בכל יצירה מרפרטואר היצירות שבידיה. אם אינך מעוניין בר

שיון פרטני ישיון שימוש ביצירה אחת או במספר יצירות ספציפיות, אתה יכול לקבל ריגורף אלא בר

 , ללא תיווכה של אקו"ם.שכזה מאקו"ם או מהיוצרים החברים בה

  

 שיוןיחובת אקו"ם להעניק ר.     3

שיון שימוש לכל משתמש, אלא אם קיימות סיבות מוצדקות שלא לעשות כן, יאקו"ם מחויבת להעניק ר

שיון שמשלמים משתמשים דומים ישיון לכל משתמש שהביע את נכונותו לשלם דמי ריועליה להעניק ר

שיון בין משתמשים דומים. אם אקו"ם תסבור, כי ילהפלות בתנאי הרלו.  כמו כן אסור לאקו"ם 

התקיימו נסיבות המקימות לדעתה טעמים סבירים לסירוב להענקת רישיון שימוש, עליה להודיע לך 

 על כך בכתב, תוך פירוט הנימוקים לסירוב.

  

 שיונות שימושיהענקת ר.     4

פולין באופן העלול לפגוע בציבור או להפחית את על אקו"ם נאסר לנצל לרעה את מעמדה כבעלת מונו

 התחרות בעסקים. דוגמאות לניצול מעמד לרעה:

שיון ילדוגמה, מקרה בו מסרבת אקו"ם להתאים את דמי הר -שיון בלתי הוגנים  יקביעת דמי ר

 כתוצאה מהפחתת חלקן של היצירות המנוהלות על ידה מתוך כלל היצירות בהן נעשה שימוש.

לדוגמה, חיוב בקבלת מספר  -שיונות השימוש המוצעים על ידה יגדלה של היקף רצמצום או ה

 שיונות שימוש עבור מימוש מספר זכויות יוצרים הנדרשות לשם שימוש אחד ביצירות.יר

קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות אשר עשויים להעניק למשתמשים מסוימים יתרון 

 בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם.

https://acum.org.il/wp-content/uploads/2023/01/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-2023-659481.pdf
http://www.acum.org.il/
http://www.acum.org.il/


 שיון בתנאים אשר מטבעם אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.יניית מתן הרהת

סירוב למתן רישיון שימוש עבור שימוש ביצירה אודיו ויזואלית ו/או יצירת אודיו ששולבה בה יצירה 

 מרפרטואר אקו"ם על פי רישיון שימוש מאקו"ם.

  

 איגודים עסקיים.     5

שיון השימוש שיומלצו על ימ עם איגוד עסקי לגבי תנאי ראקו"ם לא תסרב סירוב בלתי סביר לנהל מו"

ידי האיגוד לחבריו. תנאים שנקבעו במו"מ שכזה ישמשו גם בהתקשרויותיה של אקו"ם עם משתמש 

 מסוג המשתמשים המאוגדים באיגוד העסקי, גם אם הוא אינו משתייך אליו.

סכון שנגרם לאקו"ם יון את החיחד עם זאת, במידה שתנאים שסוכמו עם איגוד עסקי מביאים בחשב

כתוצאה מפעילות האיגוד, תוכל אקו"ם להביא בחשבון את ערכו של חסכון זה בקביעת התנאים עבור 

 המשתמש שלא מאוגד. 

במידה ותבקש זאת, לא תתנגד אקו"ם לצירופו של איגוד עסקי המאגד חברים מן הסוג שלך, לכל 

 הליך בפני בית משפט או בורר.

  

 שיון שישלם המשתמשית דמי הרקביע.     6

אקו"ם רשאית לנקוט בהליכים משפטיים  כנגד משתמשים העושים שימוש בזכות הביצוע הפומבי 

קרון העומד בבסיס מתווה זה הוא יבלבד )למעט זכות שידור( אך ורק על פי המתווה הקבוע להלן. הע

השימוש הנדרשים ממנו או  שיוןילאפשר לאקו"ם ולמשתמש שכזה, החולק בתום לב על שיעור דמי ר

 על תנאיו, להביא את המחלוקת שביניהם להכרעה שיפוטית, או להכריע בעניין בדרך של בוררות:

ידה, יכול -השימוש הנדרשים על-יום ממועד קבלת הודעה מאת אקו"ם בעניין דמי 90א. בתוך 

באחת משלוש משתמש העושה שימוש בזכות הביצוע הפומבי בלבד )למעט זכות שידור( לבחור 

. לשלם דמי 2שיון שעליו לשלם. י. להגיע להסכמה עם אקו"ם לגבי דמי הר1האפשרויות הבאות: 

 . לחתום על שטר בוררות. 3. )ראה פירוט בסעיף ב להלן( זמניים שימוש

ב. דמי שימוש זמניים: דמי שימוש שנקבעו לתשלום על ידי בית משפט או בורר בהתדיינות פרטנית 

ין אותו משתמש. אם לא נקבעו דמי שימוש בהתדיינות פרטנית שכזו, יראו דמי שימוש בין אקו"ם לב

. דמי רשיון שקבע 1זמניים כאחד מאלה, בהתאם לבחירת המשתמש בין שלוש החלופות שלהלן: 

 ו שנקבע תשלום על פי תנאי התקשרות. 2בית המשפט או בורר למשתמש מסוגו של אותו משתמש; 

תשלום על פי תנאי . 3בין אקו"ם לבין איגוד עסקי המייצג את אותו סוג משתמשים של אותו משתמש; 

שילם המשתמש לאקו"ם במסגרת הסכם )או הסכמה( עמה בתקופה של לא יותר  התקשרות לפיהם

 משנתיים  מיום הפניה הראשונה כהגדרתה להלן .

על פי תנאי מי השימוש הזמניים כפי שנקבעו אם אף אחת מן החלופות הללו אינה מתקיימת, יהיו ד

 שיון בין אקו"ם לבין משתמש דומה לאותו משתמש.יברההתקשרות שנקבעו 

שיון שימוש למשתמש כלשהו בעבר, ואשר יבמקרה של שירות חדש, אשר אקו"ם לא העניקה לגביו ר

כתשלום שימוש הזמניים שיון בהתדיינות פרטנית בינך לבין אקו"ם, יהיו דמי הילא נקבעו לגביו דמי ר

 שירות הקרוב ביותר לאותו שירות חדש.על פי תנאי ההתקשרות של 

. אם החליט המשתמש העושה שימוש בזכות הביצוע הפומבי בלבד )ללא זכות שידור( לשלם דמי ג

החליט המשתמש או אם יום מיום שקיבל את פנייתה הראשונה של אקו"ם,  90שימוש זמניים בתוך 



החל ממועד עבור התקופה ימוש בזכות הביצוע הפומבי לשלם דמי שימוש זמניים עושה ששאינו 

תהיה אקו"ם רשאית להגיש נגדו תביעה בגין ההפרש בין סכום , קבלת דרישתה הראשונה של אקו"ם

התמלוגים שנדרש על ידה לבין דמי השימוש הזמניים ששולמו לה, ככל שקיים הפרש כאמור. במקרה 

קיים הפרש כאמור לטובת המשתמש, תשיב אקו"ם הפרש זה למשתמש.  שבית המשפט ימצא כי

בכל מקרה שמשתמש כאמור שילם דמי רשיון זמניים, אקו"ם לא תהיה רשאית לעתור לצו מניעה 

זמני או לתבוע ממנו פיצויים סטטוטוריים ונטל השכנוע ונטל הבאת הראיות בדבר סבירות דמי רשיון 

 השימוש שהיא דורשת יוטל עליה.

ידי -. אקו"ם תהיה רשאית לדרוש תמלוגים עבור התקופה שמתחילת השימוש ביצירותיה עלד

משתמש העושה שימוש בזכות הביצוע הפומבי בלבד )ללא זכות שידור(, אך זאת רק אם פנתה אליו 

 ידו.-בתוך שנה מיום שנודע לה על עשיית השימוש ביצירות על

צוע הפומבי בלבד )ללא זכות שידור( שילם את דמי . במידה שהמשתמש העושה שימוש בזכות הביה

הימים ממועד הפניה הראשונה, תגיש אקו"ם  90השימוש הזמניים וחתם על שטר הבוררות במהלך 

את התביעה כנגדו אל מול הבורר. אם לא עשה כן, אקו"ם תודיע למשתמש ולבית המשפט כי בכפוף 

יעה הזמני ו/או הפיצויים הסטטוטוריים, היא מוכנה להסכמתו, ותוך שמירה על זכויותיה לעניין צו המנ

 שבית המשפט יפנה את הסכסוך להכרעת בורר.

. במידה ומשתמש העושה שימוש בזכות הביצוע הפומבי בלבד )ללא זכות שידור( לא הגיע להסכמה ו

 ימים ממועד פנייתה של אקו"ם, תהא 90עם אקו"ם והוא מסרב לשלם את דמי הרשיון הזמניים בתום 

אקו"ם רשאית לבקש מבית המשפט כל סעד אותו היא רשאית לתבוע כל פי כל דין ובכלל זה גם 

למתן צו מניעה זמני האוסר על המשתמש לעשות שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם ו/או להגיש 

תביעה לפיצויים סטטוטוריים המתייחסת  לגבי התקופה שתחילתה במועד הפנייה הראשונה )בכפוף 

 לתנאים(. 5.6.4יף לאמור בסע

  

 פרסום בסיס נתונים, תעריפים והחלטות

אקו"ם תקים, תנהל ותעדכן בסיס נתונים פתוח לכל אדם אשר יפורסם באתר האינטרנט של אקו"ם 

ויכלול רשימה מעודכנת של רפרטואר אקו"ם ופרטים אודות כל יצירה, במידת האפשר, ורשימה 

. בסיס הנתונים אחיות החתומות על הסכמים עם אקו"םברים, מיוצגים ושל אגודות חמעודכנת של 

 יאפשר לך לבדוק אם יצירה מסוימת הכלולה בו מצויה ברפרטואר אקו"ם.

כן תפרסם אקו"ם באתר האינטרנט שלה את תעריפיה לכלל המשתמשים תוך פירוט -כמו

ניינם של שיפוטיות הנוגעות לע-שיון, והחלטות שיפוטיות ומעיןיהקריטריונים לחישוב דמי הר

 המשתמשים, כקבוע בתנאים.

 

 העדר אפליה

שיון דומים. אין בכך כדי למנוע מאקו"ם להעניק הנחות או הטבות ימשתמשים דומים יזכו לתנאי ר

שיון, ובלבד שאין בכך משום מתן יתרון בלתי הוגן לאותו משתמש לעומת משתמשים יבתנאי הר

 המתחרים בו.

 


