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  : התðאים 

 הגדרות:   . 1

  ; 1981-כמשמעותו בחוק הפרשðות, התשמ"א –" אדם"

  חלקן, הן קידום עðייðיהם העסקיים של החברים בו; תאגיד שמטרותיו, כולן או  –" איגוד עסקי"

  בית הדין לתחרות; –" בית הדין "

  לרבות תðאי התשלום ויתר תðאי ההתקשרות; –" דמי הרישיון "

 ; 1988-חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח –" החוק"

  הממוðה על התחרות; –" הממוðה"

שימוש ברשומות קול באמצעות שירות    – הדרישה"העמדה לרשות ציבור לצורך האזðה פרטðית לפי  "

העמדה לרשות הציבור המאפשר למשתמש הקצה להאזין לפי דרישתו לרשומות קול ספציפיות, לרבות 

  הקלטה לצורך האזðה כאמור וכל שימוש ðלווה אחר לפעולות אלה; 

(העמדה לרשות הציבור לצורך הורדה"  "download  (–    להעתקה של רשומות הרשאה להקלטה ו/או

ות שירות של העמדה לרשות  ) באמצעon demandקול מוסיקליות ספציפיות לפי דרישתו של המאזין (

עבור שירותי    הציבור; כגון:  שידור  ו/או  פומבית  לצורכי השמעה  זמðית  ו/או העתקה  למעט הקלטה 

SOD .  

  תיכוðית בע"מ; -הפי"ל הפדרציה למוסיקה ישראלית וים –" הפי"ל"

שימוש ברשומות קול בדרך של השמעתן, ביצוען בפומבי במישרין או באמצעות   –ה פומבית"  השמע"

אודיו או  אודיו  בחומר  שילובן  לרבות  קול  -מכשיר  רשומות  של  (שילוב)  סיðכרוðיזציה  אחר,  ויזואלי 

  בתכðים המושמעים בפומבי; 

ðיהול" בðות  יוצרים  זכו  – "  זכויות  השידור,  זכות  הפומבי,  הביצוע  זכות ההעמדה  זכות  ההעתקה,  ת 

 onלרשות הציבור, או מי מהן, וכן כל זכות יוצרים הðדרשת לשם מתן שירותים איðטראקטיביים או  

demand ט אווכל שירות דומה לרבðטרðיה  ות באמצעות טלוויזיה, איðלמטרות אלו בלבד;  –טלפו  

  מðיות בפי"ל;  (י)בעל –" חבר(י) הפי"ל "

  ; 1968-כמשמעותה בחוק ðיירות ערך, התשכ"ח –" חברה קשורה"

חברת תקליטים, מי שהפיק רשומות קול או מי שקיבל בהעברה כדין זכויות ברשומות    –"  יצרן או מפיק"

 הקול או רישיון בלעדי בהן; 

  אדם שפðה לפי"ל בבקשה בכתב להעðיק לו רישיון שימוש;  –" מבקש"

, ושהתקשר עם הפי"ל בהסכם לפיו הפי"ל תהא רשאית  כל יצרן או מפיק, שאיðו חבר הפי"ל –" מיוצג"

להעðיק רישיון שימוש ברשומה או ברשומות קול שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בðות הðיהול בהן  

    ; או מי שהוא בעל רישיון ייחודי בישראל
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שהוא הבעלים או המפעיל של עסק המשמיע בפומבי או משדר רשומות קול, או  כל אדם    –"  משתמש"

או חצרים שמושמעות בהם יצירות מוסיקליות בפומבי, בðסיבות בהן השמעה שכזו ללא קבלת אישור 

דין.   כל  הוראות  לפי  היוצרים  זכויות  להפרת  ðחשבת  קול  רשומות  באותן  היוצרים  זכויות  מבעלי 

ידי תאגיד העושה  -המשתמש יחשב כאותו משתמש, גם אם הוחלף התאגיד העושה שימוש ביצירות על 

ש ביצירות באותו האופן ובאותו המקום, ובלבד שבעלי השליטה או המðהלים הם בעלי השליטה  שימו

  או המðהלים שהיו בתאגיד הקודם, וזאת מבלי שיהא בכך כדי לגבור על הוראות כל דין;

ייצור או שעתוק בהיקף משמעותי של עותקים של אמצעי אחסון   –"  פיראט" מי שמבצע או מאפשר 

(לרבות אודיו, וידאו וקבצים המופצים באיðטרðט) שהוטבעו או הועתקו עליהם רשומות קול ללא  ומדיה  

הרשאה כדין מבעל זכויות היוצרים בהן וכן מבצע או מאפשר מכירה, הפצה או העמדה לרשות הציבור, 

פוי לרבות ברשת האיðטרðט, של עותקים אלה. לעðיין הגדרה זו "היקף משמעותי", לרבות היקף אשר צ

מעביר  שרק  מי  כפיראט  יחשב  לא  כי  בזאת  מובהר  הסר ספק  למען  זמן קצר.  תוך  משמעותי  להיות 

  שידורים באמצעות האיðטרðט או טלפוðיה כהגדרתו של מוðח זה לעיל; 

לחוק זכות יוצרים,   56פיצויים ללא הוכחת ðזק כמשמעות מוðח זה בסעיף    –"  פיצויים סטטוטוריים "

  קדם לו, בהתאם להוראות תחולת הדין; או הדין ש 2007- התשס"ח

  כל זכויות היוצרים בðות הðיהול ברשומות הקול המðוהלות על ידי הפי"ל;  –" "רפרטואר הפי"ל

  תקליט והקלטה קולית של יצירה מוסיקלית בכל אמצעי תיעוד;  –" רשומת קול"

  רישיון שימוש הכולל את כלל רפרטואר הפי"ל;  –" רישיון גורף"

ידי הבעלים של זכויות יוצרים ברשומת קול להשמעה בפומבי או  -רישיון הðיתן על  –"  שרישיון שימו "

  לשידור או להעמדה לרשות הציבור; 

שימוש ברשומות קול בדרך של שידורן בין לבדן ובין כחלק מתכðים   –"  "העברת שידורים   " אושידור"

(לר אחרת  או  דיגיטלית  אלחוטית,  קווית,  תקשורת  באמצעות  בין המועברים  שידורים  העברת  בות 

שידור במקביל להעברתו במדיה טכðולוגית אחרת  בכלל זה,    באמצעות הטלוויזיה, הרדיו, האיðטרðט);

)Simulcasting ) טðטרðשידור המועבר רק באמצעות האי ,(Webcasting  יתðהעברת שידור של תוכ ,(

, שידור איðטראקטיבי  (streaming on demand)  מסוימת או קטע מתוכðית לפי דרישתו של המאזין

)interactive webcasting  ;(  לרבות) ים משודרים; הקלטה לצורכי שידורðשילוב של רשומות קול בתכ

על ידי משתמש הקצה ובלבד שאיðו מאפשר שמירת עותק קבוע) ולצורך שימור  אם ההקלטה ðעשית 

אלה. והכול לרבות שימוש שהוא ארכיוðי ותיעוד של חומר משודר בלבד; וכל שימוש ðלווה אחר לפעולות  

בגדר העמדה לרשות הציבור לפי דיðי זכויות היוצרים, והכול בין לבדן ובין אם באמצעות שילובן בחומר  

אודיו או  הדרישה;  -אודיו  לפי  פרטðית  האזðה  לצורך  הציבור  לרשות  העמדה  ולמעט  אחר  ויזואלי 

  והעמדה לרשות הציבור לצורך הורדה. 

אודיו    –"  שילוב" או  אודיו  בתוכן  קול  רשומות  של  שילוב   – שילוב  ולמעט  (סיðכרוðיזציה),  ויזואלי 

  שלהלן.  3.2בפרסומות ובסרטים להפצה קולðועית, וזאת מבלי לפגוע באמור בסעיף 

שימוש ברשומת קול אשר בגיðו לא העðיקה הפי"ל רישיון שימוש למשתמש כלשהו   –  שירות חדש""

  פי תðאים אלו; - וסמכת להעðיק לגביו רישיוðות עלבעבר ואשר הפי"ל מ
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  השירות הדומה והקרוב ביותר לשירות החדש.  –" שירות קרוב"

  והמיוצגים חברי הפי"ל . 2

חבר בפי"ל רשאי, בכל עת, להודיע על פרישתו מהפי"ל, ומיוצג רשאי, בכל עת, להודיע על הפסקת   2.1

יום   30"). ההודעה תימסר לפי"ל ותיכðס לתוקפה תוך  הודעת הפרישהייצוגו על ידי הפי"ל (להלן: "

יום מיום פרסום פרטי הפרישה ועדכון   15-ידי הפי"ל, אך בכל מקרה לא פחות מ-מיום קבלתה על

להוראות סעיף   זה   7.4בסיס הðתוðים באתר האיðטרðט של הפי"ל בהתאם  הוראות סעיף  להלן. 

 שלהלן.   מקור ההפðיה לא ðמצא. שגיאה! יחולו בכפוף להוראות סעיף 

להלן, חבר או מיוצג בפי"ל רשאי, בכל עת, למסור הודעה לפי"ל על רצוðו   9בכפוף להוראות סעיף   2.2

כלל או חלק מרשומות הקול הðכללות ברפרטואר שלו מðיהולה של הפי"ל בהתאם    להחריג את 

פי כל צירוף של החלופות שלהלן בשלמותן, בלבד (להלן:  -לאחת החלופות שלהלן בשלמותן, או על

 "):הודעת ההחרגה"

החרגה של זכויות ההעמדה לרשות הציבור לצורך האזðה פרטðית לפי דרישה (בהתאם  2.2.1

כל ספציפיותומר,  להגדרה).  קול  רשומות  של  באמצעות   on demandמסוג    העברה 

 ובאיðטרðט. בלוויין, בכבלים, בטלוויזיה,  streaming on demandטכðולוגיית 

,  כלומרהחרגה של הזכויות להעמדה לרשות הציבור לצורך הורדה (בהתאם להגדרה).   2.2.2

ו/ ספציפיותהעתקה  קול  רשומות  של  הקלטה  אמצעות ב  on demandמסוג    או 

 ובאיðטרðט. בלוויין, בכבלים, בטלוויזיה,  downloadטכðולוגיית 

האיðטרðט  2.2.3 באמצעות  ויזואלי  אודיו  שידור  והעברת  לשילוב  הזכויות  של  החרגה 

ויזואליים מסוג   לשילוב והקלטה   interactive webcastingלשידורים אודיו  והזכות 

 לצורכי שידורים כאמור. 

מסוג  2.2.4 לשידורים  איðטרðט  באמצעות  אודיו  באמצעי  שידור  העברת  זכויות  החרגת 

interactive webcasting .והזכות לשילוב והקלטה לצורכי שידורים כאמור 

ידי הפי"ל, אך בכל -יום מיום קבלתה על  30הודעת ההחרגה תימסר לפי"ל ותיכðס לתוקפה תוך  

חרגה ועדכון בסיס הðתוðים באתר האיðטרðט של יום מיום פרסום פרטי הה  15- מקרה לא פחות מ

שלהלן. על חלוקת תמלוגים לאחר הודעת ההחרגה יחולו הוראות    7.6הפי"ל בהתאם להוראת סעיף  

 שלהלן.  9סעיף 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תעðיק הפי"ל לכל חבריה ומיוצגיה רישיון המאפשר לכל חבר ומיוצג   2.3

, לגבי כלל רשומות הקול שבבעלותו או חלקן או כל אחת  להעðיק רישיוðות שלא באמצעות הפי"ל

מהן, לפי בחירתו, והכל באופן זהה לשימוש ברשומות הקול שהועברו לפי"ל על ידי החבר או המיוצג  

"). העðקת רישיוðות, על פי ס"ק זה, רישיון להעðקת רישיוðותבמועד הצטרפותו לחברה (להלן: "

היוצרים בðות הðיהול לפי"ל על ידי החבר או המיוצג או   לא תגרע באופן כלשהו מהעברת זכויות

מרישיוðות שהועðקו או יועðקו על ידי הפי"ל על בסיס העברת זכויות היוצרים בðות הðיהול לידיה, 

ולא יוכל החבר או המיוצג להעðיק רישיון בלעדי. לחברים ולמיוצגים חדשים אשר יצטרפו לפי"ל  

את הרישיון להעðקת רישיוðות בד בבד עם הצטרפותם לפי"ל.  החל מקבלת האישור, תעðיק הפי"ל 

פירוט  את  הכוללת  לפי"ל,  בכתב  הודעה  מתן  לאחר  לתוקף  יכðס  רישיוðות  להעðקת  הרישיון 
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וðיתן יהיה להעברה או להמחאה מהחבר או המיוצג   המשתמשים והיקף הרישיון שהועðק להם, 

  לצדדים שלישיים כלשהם.  

פי"ל יהיו זכאים לחלקם היחסי מתוך דמי הרישיון שðיגבו, החל מיום  חברים חדשים המצטרפים ל 2.4

ליום    1 עד  ðעשתה  שההצטרפות  ובלבד  להצטרפותו,  העוקבת  בשðה  באותה   30ביðואר  בðובמבר 

 השðה. אולם, הפי"ל תהא ראשית לקבוע מועד זכאות מוקדם יותר מהאמור.  

ידם בכתב.  -צגים, אם ðתבקשה לכך עלהפי"ל תעðיק את השירותים שהיא מעðיקה לחבריה גם למיו 2.5

והפי"ל  הפי"ל לחבריה,  לשירותים שמעðיקה  ודומה  שוויוðי  על בסיס  העðקת השירותים תיעשה 

 תהא רשאית לגבות מהם תשלום הוגן וסביר בגין השירותים שתעðיק להם.  

 . גיםלמיוצשירותיה לא תפלה הפי"ל בין חברים חדשים לחברים ותיקים ולא בין חברים  בהעðקת 2.6

 הפעולות המותרות לפי"ל  . 3

לפי"ל   .3.1 מועברות  לפיו  בהסכם  אחרים  מיוצגים  ועם  חבריה  עם  להתקשר  רשאית   זכויות הפי"ל 

שימוש, לגבות תמלוגים בגין רישיוðות אלה,   רישיוðותהיוצרים בðות הðיהול ברשומת הקול להעðיק  

 , לðקוט בהליכים משפטיים כלפי מי שמפר זכויות יוצרים אלו.  להלן 5ובכפוף לאמור בסעיף 

שירותי תיווך פרטðיים   להלן, הפי"ל רשאית להעðיק לחבריה ומיוצגיה  4לגרוע מהוראות סעיף    מבלי .3.2

 מוסיקלית בפרסומות ובסרטים להפצה קולðועית. ולעבור שירותים שוðים, כגון שילוב רשומת ק

המקומית,    לקיים  רשאיתהפי"ל   .3.3 התקליטים  תעשיית  לעידוד  שðועדה  מסחרית  שאיðה  פעילות 

סעיפים   להוראות  בהתאם  לפעול  וכן  מיוצגיה,  כלל  עבור  פעולות  לפקודת3-ד3לרבות  זכות    ה 

 יוצרים. 

הפי"ל רשאית להעðיק לחבריה ולמיוצגיה שירותים לשם המאבק המשותף בפיראטיות, ובכלל זה  .3.4

ðיהול מגעים עם משרדי ממשלה, גופים פרטיים וציבוריים וðיהול הליכים משפטיים, הן במישור 

 האזרחי והן במישור הפלילי (כולל קובלðות פרטיות), כלפי פיראטים.

 "ל בתחום אחר, איðה כלולה בפעולות המותרות לפי הסדר זה.  פעולה של הפי  כל .3.5

באמור בתðאים אלה כדי להקðות לפי"ל, לחבריה או למיוצגים זכויות כלשהן ברשומות קול   אין .3.6

 פי דין מלכתחילה. - שלא היו מוקðות להם על

 

  פעולות אסורות  . 4

של  בין במישרין ובין בעקיפין, בזכותוהפי"ל וחבריה לא ימðעו, יגבילו או יתערבו, בכל דרך שהיא,  .4.1

 לממש את מðגðון הפרישה ואת המðגðון להעðקת רישיוðות.  חבר הפי"ל או בזכותו של מיוצג 

הפי"ל   .4.2 את  ייראו  זה  לעðיין  למבקש.  שימוש  רישיון  להעðיק  סביר  בלתי  סירוב  תסרב  לא  הפי"ל 

 סרבת סירוב בלתי סביר, בין היתר, במקרים הבאים:כמ

הרישיון   4.2.1 דמי  את  לשלם  ðכוðותו  את  המבקש  הביע  כאשר  שימוש  רישיון  למתן  סירוב 

 שמשלמים לפי"ל משתמשים דומים לו, ובהתחשב במידה ובמאפייðי הדמיון ביðיהם; 
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מהט 4.2.2 קול  רשומות  של  בפומבי  בהשמעה  שעיסוקו  למי  שימוש  רישיון  למתן  עם סירוב 

"), למעט במקרה בו בעל  בעל החצרים(להלן: "שרשומות הקול מושמעות בחצריו של אחר  

להלן   5פי סעיף -החצרים איðו משלם את חובותיו לפי"ל, שðוצרו לאחר משלוח הודעה על 

 ;  דין-או שðובעים מפסק

על 4.2.3 שðקבעו  הרישיון  את דמי  שילם  המבקש  כאשר  שימוש  רישיון  למתן  בית -סירוב  ידי 

 וסמך או בורר למשתמש; משפט מ

אודיו 4.2.4 ביצירה  ששולבה  ביצירה  שימוש  עבור  שימוש  רישיון  למתן  או -סירוב  ויזואלית 

פי רישיון מהפי"ל, כאמור בהוראת סעיף -ביצירת אודיו אשר שולבה בה רשומת קול על

 כאשר המבקש הביע את הסכמתו להתקשר עם הפי"ל בתðאים סבירים;  9.3

כאשר   למתןסירוב   4.2.5 וטלפוðיה,  האיðטרðט  באמצעות  שידורים  להעברת  שימוש  רישיון 

 המבקש הביע את הסכמתו להתקשר עם הפי"ל בתðאים סבירים;  

סברה הפי"ל כי התקיימו ðסיבות המקימות לדעתה טעמים סבירים לסירוב להעðקת רישיון שימוש,  .4.3

לעðיין זה וכן תודיע  בכתב ידה-ידי ðושא משרה שהוסמך על-תתעד טעמים אלה, מראש ובכתב, על

  על כך למבקש, בכתב, תוך פירוט הטעמים לסירוב.

הפי"ל לא תðצל לרעה את מעמדה באופן העלול לפגוע בציבור או להפחית את התחרות בעסקים  .4.4

 ידה ביðם לבין עצמם, או ביðם לבין אחרים. - ביðה לבין ארגוðים אחרים, בין החברים והמיוצגים על

4.5. ðצלת לרעה את מעמדה במקרים הבאים:יראו את הפי"ל כמ 

לגרוע  4.5.1 מבלי  סבירים.  בלתי  או  הוגðים  בלתי  בשיעורים  שימוש  רישיון  דמי  של  קביעה 

מכלליות האמור, יראו דמי רישיון כבלתי הוגðים ובלתי סבירים דמי רישיון שימוש אשר  

על המיוצג  הרפרטואר  הפחתת  בעקבות  העוקבת  בשðה  יופחתו  בהיקף -לא  הפי"ל  ידי 

מעותי מכלל הרפרטואר שðעשה בו שימוש. "היקף משמעותי" לעðיין סעיף זה: הקטðת מש

ידי הפי"ל כתוצאה מפרישת חברים או מיוצגים בפי"ל -היקף רשומות הקול המðוהלות על

- הקול המðוהלות על  רשומותמכלל  15% - המחזיקים ביחד ברפרטואר המהווה למעלה מ

מת או כתוצאה מהחרגת זכויותיהם של חברים די הפי"ל שðעשה בהם שימוש בשðה הקודי

- מכלל זכויות אלו ברשומות קול המðוהלות על  15%-או מיוצגים בפי"ל המהוות למעלה מ

 די הפי"ל שðעשה בהם שימוש בשðה הקודמת;י

ידה, שלא במסגרת פעילות -או הגדלה של היקף רישיוðות השימוש המוצעים על   צמצום 4.5.2

לת מספר רישיוðות שימוש עבור מימוש מספר זכויות  חיוב בקב  תחרותית הוגðת, לרבות

כגון ביצירה,  אחד  לשימוש  הðדרשות  או    יוצרים  שידור  לצורכי  ההקלטה  זכות  הפרדת 

לגופי   הðיתן  זכות הסיðכרוðיזציה מרישיון שידור  לצרכים ארכיוðים או  זכות ההקלטה 

 שידור;  

יתר, במיקום השימוש, קביעת תðאי התקשרות שוðים לעסקאות דומות בהתחשב, בין ה 4.5.3

ובהתחשב   אובייקטיבים  קריטריוðים  באלה  וכיוצא  הפוטðציאלי  השומעים  במספר 
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הדין, אשר עשויים להעðיק למשתמשים, לחברים או -בקריטריוðים שיקבע, אם יקבע, בית

 למיוצגים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם; 

או בהתאם לתðאי מסחר מקובלים איðם מתן רישיון שימוש בתðאים אשר מטבעם    התðיית 4.5.4

 ðוגעים לðושא ההתקשרות. 

 של הסדר זה.       4.4באות להוסיף על הוראות סעיף   4.5.4עד  4.5.1סעיפים  הוראות

שימוש  .4.6 רישיון  תðאי  לגבי  עסקי  איגוד  עם  ומתן  משא  לðהל  סביר  בלתי  סירוב  לא תסרב  הפי"ל 

לחבריו. האמור בסעיף   ידי האיגוד  על  לעðיין שיומלצו  ב' לחוק,  פרק  לפי  זה איðו מהווה אישור 

 קביעת קו פעולה על ידי איגוד עסקי.      

 בהתקשרויותיהתðאי רישיון שימוש שðקבעו במשא ומתן בין הפי"ל לבין איגוד עסקי, ישמשו גם   .4.7

של הפי"ל עם משתמש מסוג המשתמשים המאוגדים באיגוד העסקי גם במידה שהוא איðו משתייך 

ם במידה שתðאים שסוכמו עם איגוד עסקי מביאים בחשבון את החסכון שðגרם לפי"ל  אליו. אול

כתוצאה מפעולות האיגוד, אזי ðיתן יהיה להביא בחשבון את ערכו של חסכון זה בקביעת התðאים 

 עבור משתמש לא מאוגד. 

 

  קביעת דמי רישיון השימוש שישלם משתמש  . 5

  סעיף זה:  לעðיין .5.1

דמי רישיון זמðיים או קבועים שðקבעו לתשלום על ידי בית משפט מוסמך    –"  דמי שימוש זמðיים"

בהתאם   מהפי"ל  תשלום  דרישת  קיבל  אשר  משתמש  לאותו  הפי"ל  בין  בהתדייðות  בורר,  או 

  להוראות סעיף זה; 

דומה" כלל   –"  משתמש  מתוך  ביותר  והקרובים  הדומים  הפעילות  מאפייðי  בעל  המשתמש 

  המשתמשים; 

התמלוג" על  –"  יםסכום  הצמדה  על- בצירוף  המתפרסם  לצרכן  המחירים  מדד  הלשכה -פי  ידי 

  המרכזית לסטטיסטיקה;

לא ðקבעו דמי רישיון בהתדייðות פרטðית בין המשתמש ובין הפי"ל יראו את דמי השימוש הזמðיים 

  כאחד מאלה, בהתאם לבחירת המשתמש:

דין חלוט ושלא על דרך  -בפסק  ) דמי הרישיון שקבע בית משפט מוסמך למשתמש מאותו סוג,1( 

. בהיעדר קביעה כאמור, 1984  -א לחוק בתי המשפט [ðוסח משולב], התשמ"ד  79הפשרה לפי סעיף  

  דמי הרישיון שקבע בורר למשתמש מאותו סוג;  

) סכום התמלוגים שðקבע למשתמש מאותו סוג בהסכם בין הפי"ל ובין איגוד עסקי המייצג את  2(

  לעיל;   4.7ף לאמור בסעיף אותו סוג משתמשים, בכפו

) סכום התמלוגים אותו שילם המשתמש לפי"ל במסגרת רישיון או הסכם בתקופה שלא יותר  3(

  "). התקופה הרלבðטיתמשðתיים לפðי שהתעוררה המחלוקת בין הפי"ל לבין המשתמש (להלן: "
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סכום התמלוגים    ), יהא המשתמש רשאי לשלם את3(-) 1) לא ðקבעו דמי רישיון כאמור בחלופות ( 4(

לתðאי  בהתאם  הרלבðטית  בתקופה  שðיתן  דומה  משתמש  לבין  הפי"ל  בין  ברישיון  ðקבע  אשר 

יהא  הרלבðטית,  בתקופה  מהפי"ל  רישיון  שקיבל  דומה  משתמש  בðמצא  אין  אם  הרישיון; 

ידי הפי"ל  -המשתמש רשאי לשלם את סכום התמלוגים שðקבע ברישיון שðיתן למשתמש דומה על

  ה לתקופה האמורה;  בתקופה שקדמ

) לא ðקבעו דמי רישיון בהתדייðות פרטðית בין המשתמש ובין הפי"ל מקום בו מבקש המשתמש 5(

להשיק שירות חדש, יראו את דמי השימוש הזמðיים כ סכום התמלוגים אותו שילם או אמור היה 

היעדר לשלם המשתמש לפי"ל עבור שירות קרוב בתקופה הרלבðטית בהתאם לתðאי הרישיון. ב

  רישיון כאמור, במקום המוðח "משתמש" יבוא המוðח "משתמש דומה". 

על פי המתווה הקבוע דלהלן ולפיו   משתמשיםרשאית לðקוט בהליכים משפטיים כðגד  תהא"ל הפי .5.2

  בלבד.

שהיא דורשת   הרישיוןכל הליך משפטי תפðה הפי"ל למשתמש ותודיע לו מהם דמי    ðקיטת   בטרם .5.3

"). הפðיה הראשוðהממðו עבור השימוש ברשומות הקול שברפרטואר שלה, כולן או חלקן (להלן: "

ימים ממועד הפðיה    30הפי"ל תצרף לðוסח הפðיה הראשוðה העתק מðוסח זה של התðאים. בחלוף  

עד ימים ממו  30  בחלוף").  הפðיה השðייההראשוðה תשלח הפי"ל למשתמש הודעה ðוספת (להלן: "

"; הפðיה הראשוðה, הפðיה השלישיתהפðיה השðייה תשלח הפי"ל למשתמש הודעה ðוספת (להלן: "

 "). שלוש הפðיותהשðייה והשלישית להלן ביחד: "

שלוש הפðיות יישלחו למשתמש בכתב, ובהן תודיע הפי"ל למשתמש את פרק הזמן שðותר לו לצורך  .5.4

יום, בהתאמה). כן    30יום או    60יום,    90ים (הסכמה על דמי רישיון או לתשלום דמי שימוש זמðי

תבהיר למשתמש כי במידה ולא ישלם בתוך פרק זמן זה את דמי השימוש הזמðיים עבור התקופה 

שהחל ממועד קבלת הפðיה הראשוðה ובהיעדר הסכמה על דמי הרישיון או הסכמה אחרת, תהא  

צו מðיעה לרבות  בדין,  המוקðה לה  כל סעד  לדרוש  רשאית  והכל   הפי"ל  ופיצוי סטטוטורי,  זמðי 

 בהתאם להוראות הסדר זה.  

מבלי לגרוע מן האופן בו רשאית הפי"ל לשלוח את שלוש הפðיות, לעðיין סעיף זה, פðייה תיחשב  .5.5

 ) גם אם  ðעשה  1שהתקבלה  לעין, במקום בו  הðראה  על דלת חיצוðית, או במקום אחר  הודבקה   (

שר למסור לו את הפðייה, אף על פי שפעל בשקידה השימוש, לאחר ששליח הפי"ל לא מצא אדם שאפ

ראויה וסבירה, או במקרה בו משתמש סירב לקבל את הפðייה, ובלבד שדרך ההמצאה וðסיבותיה 

 ימים ממועד שליחתה בדואר רשום.  7) עברו 2יתועדו; או (

ר ימים ממועד קבלת הפðיה הראשוðה, עבו  90אם המשתמש ישלם את דמי השימוש הזמðיים בתוך   .5.6

בהתאם   ורק  אך  לפעול  רשאית  הפי"ל  תהיה  הראשוðה,  הפðיה  קבלת  ממועד  שהחל  התקופה 

 להוראות ס"ק זה כדלקמן:

הפי"ל תהא רשאית לפðות לבית המשפט המוסמך בתביעה למתן צו מðיעה קבוע שיאסור   5.6.1

על המשתמש להמשיך להשמיע בפומבי או לשדר רשומות קול מרפרטואר הפי"ל. הפי"ל 

ת לעתור לצו מðיעה זמðי או לפיצויים סטטוטוריים. כמו כן, הפי"ל תציין לא תהיה רשאי
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בהתאם להוראות הסדר זה, וכי מטעם זה, ובכפוף להוראות    מוגשתבתביעתה, כי היא  

בסעיף   כמפורט  ולהפקדת סכום  הגשת    5.5.3ההסדר  במועד  איðה מבקשת,  היא  להלן, 

 ים סטטוטוריים; התביעה צו מðיעה זמðי ואיðה מגישה תביעה לפיצוי

גובה התמלוגים  5.6.2 לקבוע את  היא מבקשת מבית המשפט  כי  המשפט  לבית  תודיע  הפי"ל 

ועד שלוש שðים ממתן   הראשוðההראוי למשתמש לתקופה מיðימלית שמיום קבלת הפðיה  

לבית  ותודיע  כאמור. הפי"ל תוסיף  בית המשפט  תסכים לקביעת  הפי"ל  וכי  הדין  פסק 

משפט לקבוע סעד זמðי של דמי שימוש זמðיים לתקופה המשפט כי היא מבקשת מבית ה

למועד   עד  הזמðיים,  השימוש  דמי  גובה  את  וכן  הראשוðה,  הפðיה  קבלת  ממועד  שהחל 

 ההחלטה בדבר גובה התמלוגים הקבוע, וכי הפי"ל תסכים לקביעת בית המשפט כאמור; 

להסכמתו   תודיעהפי"ל   5.6.3 בכפוף  כי  התביעה,  הגשת  עם  המשפט,  ולבית  של    למשתמש 

א  79המשפט יפסוק בעðיין בדרך של פשרה, בהתאם לסעיף  -המשתמש היא מוכðה שבית

  . 1984-המשפט [ðוסח משולב], התשמ"ד-לחוק בתי

עבור   ימים   90אם בתוך   .5.7 ממועד קבלת הפðיה הראשוðה לא שילם המשתמש דמי שימוש זמðיים 

עם   אחרת  הסכמה  לכל  הגיע  ולא  הראשוðה,  הפðיה  ממועד  שהחל  הפי"ל  התקופה  תהא  הפי"ל, 

רשאית לבקש מבית משפט בקשה מטעמה לכל סעד אותו היא רשאית לתבוע על פי דין ובכלל זה 

מרפרטואר הפי"ל,  ברשומות הקול  גם למתן צו מðיעה זמðי, האוסר על המשתמש לעשות שימוש  

ðיה  כולן או חלקן, או להגיש תביעה לפיצויים סטטוטוריים המתייחסת לתקופה שממועד קבלת הפ

  הראשוðה ואליה בלבד.  

המשפט, כי -בתביעות שהגישה הפי"ל בהתאם להוראות סעיף זה, הפי"ל תודיע למשתמש ולבית .5.8

היא מסכימה לשאת בðטל השכðוע ובðטל הבאת הראיות בדבר סבירות דמי רישיון השימוש שהיא 

דורשת וסבירות דמי השימוש הזמðיים, והכל מבלי לגרוע מהוראות כל דין. הפי"ל רשאית להודיע  

 השימוש הזמðיים כדי להוות איðדיקציה באשר לדמי השימוש הקבועים הראויים.  כי אין בדמי

בהוראות הסדר זה, כדי לשלול מהמשתמש כל זכות או להגבילו או להטיל עליו ðטל   באמוראין   .5.9

כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהוראות תðאים אלה, כדי למðוע ממשתמש, או כדי  

כלשהי, מלכפור בחבותו כלפי הפי"ל, להתðגד למתן צו מðיעה קבוע או זמðי ðגדו, להגביל אותו בדרך  

להתðגד לדרישתה של הפי"ל לתשלום דמי רישיון, להתגוðן כðגד תביעה לפיצויים סטטוטוריים או 

 פי הדין.  - לתבוע כל סעד על

לפי"ל בהסכמה או בקביעה של בית  ðסתיים . 5.10  שיוןריהמשפט בדבר דמי  -ההליך שבין המשתמש 

השימוש שעל המשתמש לשלם לפי"ל והתðאים לתשלומם, וכל עוד לא הפר המשתמש תðאים אלה, 

לא תðקוט הפי"ל כלפי המשתמש כל הליך אחר שעðייðו הפרה של זכויות היוצרים בגין השמעה 

פומבית או שידור של רשומות קול מרפרטואר הפי"ל, מהתקופה שקדמה לקבלת הפðיה הראשוðה 

 ופת רישיון השימוש.ועד לתום תק

מבית   לבקש  רשאית  הפי"ל  תהא  הרישיון,  דמי  בדבר  המשפט  בית  של  החלטה  המשתמש  הפר 

המשפט בקשה מטעמה למתן צו מðיעה זמðי, האוסר על המשתמש לעשות שימוש ברשומות הקול 

לתקופה  שתתייחס  סטטוטוריים  לפיצויים  תביעה  להגיש  או  חלקן,  או  כולן  הפי"ל,  מרפרטואר 

 תה במועד בו התקבלה הפðיה הראשוðה, ובלבד שלא יהא בכך כדי להעðיק לפי"ל כפל פיצוי. שראשי
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משתמשים   לבין"ל תעביר לידי הממוðה דיווח שðתי בדבר הליכים משפטיים שהתðהלו ביðה  הפי  . 5.11

כל ה  תעביר ליד   הובהתאם לדרישת  ובכלל זה הליכים שיזמו משתמשים ðגדה,בהתאם לסעיף זה,  

 מידע הקשור בהם. 

צד   היðו  אשר"ל לא תתðגד לצירופו של איגוד עסקי, שהחברים בו הם מסוגו של המשתמש  הפי . 5.12

 להליך, אם ביקש זאת המשתמש.     

תמלוגים    ðיתן . 5.13 או  רישיון  תðאי  בו  וðקבעו  לו,  צד  היה  עסקי  שאיגוד  בהליך  דין   שישלם פסק 

התמלוגים שðקבעו אמת מ ישמשו התðאים או  יתר המשתמשים משתמש,  לגבי  גם  ידה לכאורה 

 לעיל.  4.7מאותו סוג, בכפוף לאמור בסעיף 

 

 פעילות כðגד פיראט  . 6

לעיל, תהא הפי"ל רשאית לפðות לבית המשפט המוסמך בבקשה לסעד זמðי    3.4בכפוף לאמור בסעיף  

 מיידי כðגד פיראט, בהתאם לאמור להלן:  

 שת הבקשה לבית המשפט.הפי"ל תמסור לממוðה העתק של הבקשה בד בבד עם הג .6.1

מוגשת  .6.2 הבקשה  כי  המשפט  לבית  ותודיע  הבקשה  לכתב  ההסדר  תðאי  של  העתק  תצרף  הפי"ל 

בהתאם להוראות הסדר זה וכי מאחר שלטעðת הפי"ל הðתבע היðו פיראט על פי הגדרתו בתðאים 

כי אם להסדר. הפי"ל תוסיף ותודיע לבית המשפט    5פי הוראות סעיף  -אלה, הפי"ל איððה פועלת על 

פי הגדרת תðאים אלה, מתחייבת הפי"ל למחוק את  -ימצא בית המשפט כי הðתבע איðו פיראט על 

 להסדר.  5תביעתה ולפעול לפי הוראות סעיף 

 

  הקמה וðיהול של בסיס ðתוðים  . 7

בסיס הðתוðים יכלול את  הפי"ל תðהל בסיס ðתוðים של רפרטואר רשומות הקול הðתוðות לðיהולה. .7.1

  הפרטים הבאים עבור כל רשומת קול: 

  שמה המלא של רשומת הקול;  7.1.1

  שם המבצע;  7.1.2

  שם האלבום;  7.1.3

  זהות בעל הזכויות.  7.1.4

על  .7.2 שתיקבע  בתדירות  ויעודכן  הפי"ל  של  האיðטרðט  באתר  במלואו  יפורסם  הðתוðים  ידי -בסיס 

    יום. 15-הפי"ל, אך בכל מקרה לא תפחת מפעם ב

 פי כל דין, הðובעת מפרסום בסיס הðתוðים. -הפי"ל לא תתðה או תצמצם את אחריותה על .7.3
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כל אדם המעוðיין בכך יוכל לעיין בבסיס הðתוðים באמצעות אתר האיðטרðט של הפי"ל; מבלי לגרוע   .7.4

מכלליות האמור, בסיס הðתוðים של הפי"ל יאפשר לבדוק אם יצירה מסוימת הכלולה בו מצויה 

. למען 7.1י"ל אם לאו, וכן יאפשר חיפוש לפי כל אחד מהפרמטרים המðויים בס"ק  ברפרטואר הפ

 הסר ספק, הגישה לשירות זה תהא פתוחה לכל אדם וללא כל עלות ðוספת מצדו. 

הפי"ל תעדכן את בסיס הðתוðים שבאתר האיðטרðט שלה ותפרסם הודעה ברורה באתר האיðטרðט   .7.5

לעיל, הכוללת   2.1דיע על רצוðו לפרוש מהפי"ל לפי סעיף  של הפי"ל לפיה חבר או מיוצג בפי"ל הו

 את הפרטים הבאים:

 החבר או המיוצג הפורש;  זהות 7.5.1

 מועד הכðיסה לתוקף של הודעת הפרישה.   7.5.2

הפי"ל תעדכן את בסיס הðתוðים שבאתר האיðטרðט שלה ותפרסם הודעה ברורה באתר האיðטרðט   .7.6

וðו להחריג רשומת קול בודדת מðיהולה של הפי"ל  של הפי"ל לפיה חבר או מיוצג בפי"ל הודיע על רצ

 לעיל, הכוללת את הפרטים הבאים:   2.2לפי סעיף 

 לעיל;   7.1זהות רשומת הקול שהוחרגה בהתאם לפרטים המðויים בסעיף  7.6.1

 סוג הזכויות המוחרגות;   7.6.2

 מועד הכðיסה לתוקף של הודעת ההחרגה.  7.6.3

 תðאי רישיון ותעריפים  . 8

  לתðאי רישיון דומים. משתמשים דומים יזכו  .8.1

באתר האיðטרðט של הפי"ל יפורסמו תעריפי הפי"ל לכלל המשתמשים, תוך פירוט הקריטריוðים  .8.2

לחישוב דמי הרישיון. לצד כל פרסום של תעריפי הפי"ל ייכתב בצורה ברורה כי התעריפים ðקבעו 

 על דעת הפי"ל ובאחריותה בלבד.

ע מהפי"ל לðהל משא ומתן עם משתמש על גובה דמי לעיל כדי למðו  8.2-ו   8.1אין באמור בסעיפים   .8.3

הרישיון או להעðיק הðחות או הטבות בתðאי הרישיון, ובלבד שאין במתן ההðחה או בשיעורה משום 

 העðקת יתרון בלתי הוגן לאותו משתמש לעומת משתמשים המתחרים בו.

לתעריפ .8.4 הðוגעות  השיפוטיות  ההחלטות  כל  יפורסמו  הפי"ל  של  האיðטרðט  ותðאי  באתר  הפי"ל  י 

כל ההחלטות   יפורסמו  על דרך הפשרה. כמו כן  הרישיוðות למשתמשים, שאיðן החלטות שðיתðו 

המðומקות הðוגעות לעðייðם של משתמשי וחברי הפי"ל, לרבות תביעות הפרה של זכויות יוצרים, 

ðו על , שאיðן החלטות שðית2004במאי    1קריטריוðים לחלוקת תמלוגים לחברים, והכל החל מיום  

 דרך הפשרה. 

   פרישה והחרגה . 9

לעיל לא תגרע מהיקפו של רישיון שימוש שðיתן   2.2או    2.1פרישה או החרגה לפי סעיפים    הודעת .9.1

רשומות   להקיף את מלוא  ימשיך  ורישיון השימוש  למועד הפרישה או ההחרגה,  עובר  למשתמש 

שהיו   ההחרגה  כלולותהקול  או  הפרישה  הודעת  ðיתðה  לא  כאילו  מלכתחילה,  ליום  בו  עד   ,31 
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  30ובלבד שההודעה ðיתðה עד ליום  בדצמבר, או עד למועד תום הרישיון שבתוקף, לפי המוקדם,  

בðובמבר באותה השðה, ימשיך הרישיון להקיף    30בðובמבר באותה השðה; לא ðיתðה הודעה עד ליום  

את מלוא רשומות הקול שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ðיתðה הודעת הפרישה או ההחרגה,  

  שבתוקף, לפי המוקדם.בדצמבר בשðה העוקבת, או עד למועד תום הרישיון  31עד ליום 

הפי"ל תכלול, כתðאי מתðאי ההרשאה שביðה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש,  .9.2

לפיה מוותר הפורש או המחריג על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון תקף  

 לעיל.  9.1שבידו גם לאחר מתן הודעת הפרישה או ההחרגה, בהתאם לאמור בסעיף 

ויזואלית או ביצירת  -לעיל, שולבה רשומת קול ביצירה אודיו  9.1-ו  2.2,  2.1ף האמור בסעיפים  על א .9.3

פי רישיון מהפי"ל בעת שברפרטואר הפי"ל ðכללו הזכויות -אודיו  (להלן בסעיף זה: "היצירה") על 

לעיל, הודעת   2.2.1-2.2.2לעשות שימוש באותה רשומת קול לפי אחת מחלופות השימושים שבסעיף  

הפרישה או ההחרגה לגבי אותה חלופה לא תמðע את השימוש מהסוג שבאותה חלופה ביצירה שבה 

על הקול  רשומת  על-שולבה  או  אותה -ידו  לגבי  ההחרגה  או  הפרישה  הודעת  טרם  אחר  אדם  יד 

 חלופה, בתðאי שלמשתמש רישיון שימוש מהפי"ל לגבי השימושים לפי אותה חלופה. 

הרשאה שביðה לבין חבריה והמיוצגים, הוראה לטובת המשתמש, הפי"ל תכלול, כתðאי מתðאי ה  .9.4

לפיה מוותר הפורש או המחריג על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון שימוש 

על  9.3כמפורט בסעיף   בגין שימושים ביצירה ששולבה בה רשומת קול  רישיון מהפי"ל  - לעיל,  פי 

 .9.3הוראת סעיף עובר למועד הפרישה או ההחרגה בהתאם ל

לחלקו היחסי מתוך דמי הרישיון שðיגבו   זכאימבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפורש או המחריג יהיה  .9.5

עבור שימוש ברשומות הקול שבבעלותו שðעשה תוך שימוש ברישיוðות שימוש מהפי"ל, וזאת אף  

 אם מועד תשלום התמלוגים או מועד חלוקתם יחולו לאחר מועד הפרישה או ההחרגה.  

  . 5.1דמי שימוש זמðיים כהגדרתם בסעיף  תשלוםלרבות  –" רישיון שימוש לעðיין סעיף זה "

  

  חלוקת תמלוגים ובוררות בסכסוכים פðימיים  . 10

השימוש  . 10.1 היקף   את  התואם  באופן  גובה  היא  עבורם  הזכויות  לבעלי  תמלוגים  תחלק  הפי"ל 

  ברשומות הקול של כל בעל זכות מסך כל השימושים. 

שוויוðיים,  . 10.2 יהיו  והמיוצגים  החברים  של  הקול  ברשומות  השימוש  היקף  לקביעת  הקריטריוðים 

או מיוצג וכן מדיðיות הפי"ל בדבר  שקופים ויימסרו לכל חבר ומיוצג ולכל מי שמבקש להיות חבר  

 השימוש בסכומים שאיðם ðיתðים לחלוקה או שחולקו ולא ðיתðים לתשלום .  

  אחת לשðה תעמיד הפי"ל לרשות כל בעל זכויות את המידע להלן:  . 10.3

 היקף התמלוגים שגבתה הפי"ל בשðה הקודמת ואשר מיוחסים לו;  10.3.1

 וש, ביחס לכל תקופה; היקף התמלוגים ששילמה לו הפי"ל לפי כל סוג של שימ 10.3.2

 היקף הכספים שðוכו בגין חלקו בהוצאות הפי"ל;  10.3.3
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 היקף הכספים שðוכו בתור דמי ðיהול;  10.3.4

 היקף התמלוגים המיוחסים לו אשר טרם שולמו לו.  10.3.5

 

במקרה של מחלוקת בין הפי"ל לבין מיוצג, או מי שביקש להיות מיוצג, בðוגע להחלטות הפי"ל   . 10.4

הפסקת   בקשה,  דחיית  תשלומים בעðיין  הייצוג,  להמשך  תðאים  התðאת  השעייתו,  או  ייצוג 

הפי"ל   תאפשר  החלוקה,  מפתח  יישום  אופן  בעðיין  מחלוקות  או  הפסקתו  או  בייצוג  הקשורים 

יכהן כבורר   3למיוצג לבחור באחד מבין   יותר בוררים שקבעה הפי"ל באישור הממוðה, אשר  או 

 מוסכם במחלוקת זו. 

לע . 10.5 כמפורט  של מחלוקת  שטר במקרה  הפי"ל  תציג  למחלוקת,  השðי  הצד  זאת  שביקש  וככל  יל 

בוררות ותודיע לו כי במידה ויחתום על שטר הבוררות, המחלוקת תתברר במסגרת הליך בוררות. 

. אין באמור בסעיף זה כדי לשלול  1968-על הליך הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח

משפט מוסמך או לגרוע מכל זכות שהיא -לפðות לביתממיוצגים או מי שמבקש להיות מיוצג זכות  

 המוקðית להם על פי הוראות כל דין.

  הðהלת הפי"ל ושקיפות פעולותיה . 11

על צוות הðיהול של הפי"ל, ðושאי המשרה, מðהליה הפעילים או עובדיה יימðו אðשים שאיðם ðמðים  . 11.1

רי הפי"ל, מיוצגים,  וכן  על הצוות הðיהולי, ðושאי משרה, מðהליהם הפעילים או עובדיהם של חב

  של חברות קשורות אליהם.

לעיל, יוכלו להיות חברים בדירקטוריון של הפי"ל גם אðשים הðמðים   11.1על אף האמור בסעיף   . 11.2

על הצוות הðיהולי, ðושאי משרה, מðהליה הפעילים או עובדיה של החברות המאוגדות בפי"ל או של 

 המיוצגים על ידה. 

חיצוðיים  לפ . 11.3 דירקטורים  יהיו  הפי"ל  בדירקטוריון  מהחברים  שליש  ה'   כמשמעותםחות  בסימן 

, והוראות סימן זה יחולו, בשיðויים 1999-בפרק הראשון שבחלק שישי של חוק החברות, התשð"ט

 המחויבים, על הפי"ל. 

מידע אחת לשðה תפרסם הפי"ל באתר האיðטרðט שלה דו"ח שקיפות פומבי שðתי אשר יכלול את ה . 11.4

  כדלקמן: 

 תיאור של המבðה המשפטי והארגוðי של הפי"ל;  11.4.1

  דיווח על הפעולות העיקריות בשðה הרלווðטית;  11.4.2

  סך הכðסות הפי"ל, בחלוקה בין רישיוðות ביצוע פומבי לבין יתר ההכðסות; 11.4.3

 סך הכספים שðוכו מהכðסות הפי"ל;   11.4.4

כל חבר ומיוצג, כל מי   אחת לשðה תערוך הפי"ל דו"ח שקיפות פðימי שðתי, אשר יועמד לרשות . 11.5

שמבקש להיות חבר או מיוצג ושלוחם של מי מאלה. הפי"ל רשאית להתðות את מסירת הדו"ח 
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בחתימה על כתב סודיות. הפי"ל רשאית להעמיד את הדו"ח לעיון מי שמבקש להיות חבר או מיוצג  

 במשרדיה בלבד. הדו"ח יכלול מידע כדלקמן: 

 דו"חות כספיים מלאים;  11.5.1

 

 הפי"ל בחלוקה כדלקמן:סך הכðסות  11.5.2

פי    11.5.2.1 שהפי"ל קיבלה ממשתמשים אשר הכספים המתקבלים מהם מחולקים על 

 הקריטריוðים שðקבעו על ידה להערכת היקף השימוש ברשומות הקול; 

קיבלה ממשתמשים אשר הכספים המתקבלים מהם מחולקים    כספים שהפי"ל 11.5.2.2

 בהתאם לדיווח מפורט שמסרו;

 סך התמורה ששולמה לðושאי משרה, לרבות כל טובת הðאה אחרת שðיתðה להם;  11.5.3

 סך דמי הðיהול שðגבו מאת מיוצגים;  11.5.4

בפועל  11.5.5 הכספים אשר שולמו  וכן סך  והמיוצגים,  לכלל החברים  שיוחסו  סך התמלוגים 

והמיוצגים, בהתאם לחלוקה כפי שמתבצעת בפי"ל בפועל. ביחס לתמלוגים    לכלל החברים

 שטרם שולמו בפועל, פירוט של הסיבות העיקריות לכך; 

 ידי הפי"ל;  -תדירות חלוקת הכספים על 11.5.6

ידי -סך הכספים שðגבו אך טרם יוחסו לחברים ולמיוצגים, או שיוחסו אך טרם חולקו על 11.5.7

  בפי"ל בפועל ותוך פירוט שðת הגבייה;  הפי"ל, בהתאם לחלוקה כפי שמתבצעת

  סך הכספים שאיðם ðיתðים לחלוקה, תוך תיאור של השימוש שðעשה בהם;  11.5.8

ידי רואה חשבון מבקר, בהתאם להוראות הפרק החמישי -המידע החשבוðאי שבדו"ח השקיפות יבוקר על

 . 1999- לחוק החברות, התשð"ט

 הודעה למשתמשים על הסדר זה   . 12

ימים ממועד אישורו של הסדר זה, תפרסם הפי"ל באתר האיðטרðט שלה עותק של תðאים   30בתוך  

הדין, וכן תמצית של עיקר תðאיו הרלווðטיים למשתמש. כמו כן, תשלח -ידי בית-אלו, כפי שיאושר על

הפי"ל עותק של התðאים ותמציתם כאמור לכל משתמש שיבקש רישיון שימוש או שהפי"ל תפðה 

מðת שיקבל מידה רישיון שימוש, ובכלל זה משתמש שהפי"ל פðתה אליו בהתאם להוראות  -ל אליו ע

למשתמשים 5סעיף   כאמור  התðאים  תמצית  בשליחת  להסתפק  רשאית  תהא  הפי"ל  כי  יובהר,   .

  שקיבלו בעבר רישיון שימוש מאת הפי"ל לפי תðאים אלו. 

 מעבר  הוראת . 13

ייכðסו לתוקף ביום   11.1.2017התיקוðים בתðאים הðוכחיים אל מול ðוסח התðאים שקבע בית הדין ביום  

15.4.2023 .    


