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בקשת הצטרפות
הח"מ מגיש/ים בזאת את בקשתי/נו להתקבל כמיוצג/ים בארגון
אני/אנו
הפי"ל ,פדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ ,תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים בהקלטות
מוסיקאליות השייכות למפיקים וחברות תקליטים .אני/אנו מאשר/ים בחתימתי/נו כי אני/אנו הבעלים
החוקיים של ההקלטות המוסיקאליות והתקליטים אריכי הנגן אשר יפורטו להלן וכי כל זכויות היוצרים בהם
שייכות לי/לנו .אינני/ו חבר/ים בכל תאגיד לניהול זכויות יוצרים אחר ואין עלינו כל מניעה שבדין ו/או אחרת
להתקשר עם הפי"ל בהסכם לניהול מרוכז של זכויות יוצרים.
.
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שם החברה  /מפיק :
שם מסחרי  /לוגו :

.

כתובת :
כתובת דואר אלקטרוני:
@

טל' :

 .סלולרי :

מספר עוסק מורשה

 .פקס :

.

 .תאריך התחלת הפעילות.

מספר התקליטים אריכי נגן שזכויות הבעלות במסטר שייכות לנו ופורסמו עד ליום בקשה זו ותאריך פרסומם
)נא לציין את מספר ההקלטות המוסיקאליות בכל תקליט(

מספר התקליטים אריכי הנגן המתוכננים לפרסום במהלך השנה הקרובה
שמות המבצעים )זמרים זמרות  /הרכבים( שאת ביצועיהם הקלטנו ושמות תקליטיהם
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לידיעת מגיש הבקשה:






לבקשה זו יש לצרף עותק מקורי מכל הקלטה מוסיקאלית ו/או תקליט שהתפרסמו החל מיום
תחילת הפעילות.
הבקשה תידון בפני ועדת מיוצגים חדשים.
ארגון הפי"ל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה במידה ויימצא שאינה עומדת בתנאי
הקבלה הקבועים בתקנון.
את הבקשה על צירופיה יש להגיש למשרדי הארגון.
מיוצג שבקשתו אושרה ע"י הוועדה לקבלת מיוצגים חדשים ,צריך לשלם דמי הרשמה בסך של 2,000
 ₪כתנאי לרישומו כמיוצג בפי"ל .דמי ההרשמה ישולמו באופן הבא :סך של  ₪ 1,000במעמד הקבלה
כמיוצג ,והיתרה בסך של  ₪ 1,000תקוזז ע"ח תמלוגים ,ככל שיזקפו לטובת המיוצג מאת הפי"ל ,במהלך
השנה הראשונה לייצוגו בפי"ל .שים לב -יתרה שלא קוזזה בתוך השנה הראשונה תשולם ע"י המיוצג
בסוף השנה הראשונה לייצוגו .תשלום דמי ההרשמה במלואם כמפורט לעיל הינו תנאי להמשך ייצוג
בפי"ל .הינך מאשר בחתימתך על בקשה זו את הסכמתך לכל האמור לעיל.
תאריך הגשת הבקשה:

חתימה וחותמת

.

