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 בשירותי ניו מדיה בארץ ובחו"לבקשה להצטרפות לשירות שימוש בזכויות  הנדון:

כבעל מלוא הזכויות לרבות לצורך  ההפצה , בשם עצמי, __________ ת.ז.                             אני הח"מ,  .1
קולי מוקלט בתוכן ההקלטה, או בעל זכויות מכוח רישיון להעניק זכויות בעל ו/או  המפיק  מתוקף היותי

(audioואור )-( קוליaudio-visualעל פי כל דין, לרבות ) קוליות )-בהקלטות קול, בהקלטות אורaudio-

visual ,שהוקלטו והוטבעו לראשונה לאמצעי אחסון, שימור ואחזור כגון: סרט מגנטי, תקליט )
תקליטור, קובץ מחשב וכדומה ועל גבי כל פורמט אחר, בין קיים ובין עתידי, ובכל תוכן חזותי נלווה, 

, )מילים, לחן, עיבוד( למעט בזכויות ביצירות מוסיקליותו"זכויותיי"(, להלן: ) כגון: עטיפות תקליטים
, מבקש )המחאת הזכות( במסגרת מסמכי הייצוג כתב העברת זכויותהזכויות שהמחיתי לפי"ל בח  וומכ

 בזאת מהפי"ל להצטרף לשירות שמעניקה הפי"ל לשימוש בזכויות כמפורט להלן בבקשה זו. 

עיל, אינן מפרות כל זכות אחרת והינן נקיות לחלוטין מזכויות אני מצהיר כי זכויותיי בהקלטות, כאמור ל .2
כאוחז בכל הזכויות הנדרשות לטובת הפצת ההקלטות שבבעלותי, אין כל כלשהן, של צדדים שלישיים. 

מניעה להתקשרותי זאת עם הפי"ל, ואין כל מניעה לזכות הפי"ל להעניק לאחרים מתן זכות הפצה 
טריטוריה כפי שתראה לנכון ותיקשר בהסכמים עם אחרים, כולל ושימוש בהקלטות אלה לתקופה ול

הזכויות  הנלוות הנדרשות לרבות חומרים המכילים את העיצובים שונים הנלווים להקלטות כגון: 
 עטיפות וצילומים.  

במסגרת  )"השירות"(, לקבלת תמלוגים בגין שימוש בהםכאמור דלעיל, הפי"ל תפעל לשימוש בזכויותיי  .3
שירותי הפצה במדיה דיגיטאלית. שירותים אלה יכול שייעשו באמצעות חברות בארץ ו/או בחו"ל 
)להלן:"החברות"(, שעיסוקן הפצה של תכנים מוסיקליים מוקלטים בכל אמצעי הניו מדיה הקיימים, או 

ן שיהיו קיימים בעתיד, באינטרנט, סלולאר וכדומה, הן באמצעות שידור, העמדה לרשות הציבור וכ
וקבלת תמלוגים בגינם, כפי שיהיו מעת לעת  ימימוש זכויותיהמאפשרים מכירת תכנים וכל סוגי שירות 

בין הפי"ל לבין  מו ו/או יחתמושנחת מיםל בהתאם להסכוהכ – "(מדיה-שירותי ניו)יחד ייקראו: "
 . , אם יהיו, בעתידהם"( וכל שינוי או עדכון שלמים)"ההסכ הםולתנאים הקבועים בהחברות 

 שירותי הניו מדיהרישיון לא בלעדי לשימוש בזכויותיי במסגרת  לחברות יםמעניק מיםמובהר לי שההסכ .4
ת לבצע בזכויותיי את הפעולות הבאות: להעתיק, לארח, לבצע חיפושים, לאחסן ולארכב, ורשאיוהן 

באמצעות  לנתב, לשדר ולהעמיד לרשות הציבור, לבצע פעולות קידוד ושינוי הדרושות להגשת התוכן
, לגזור מהתכנים מובאות וקטעים קצרים, לנתח, לסנכרן וליצור אלגוריתמים מדיה-הניו שירותי 

 . המוענקים לציבור מבוססי תוכן ולבצע פעולות נוספות ככל שנדרש לשם שימוש בזכויותיי בשירותים
הקשורות  ותעל פי הסכמים בין הפי"ל לחברהתמלוגים בגין השימוש בזכויותיי נגזרים מהכנסות  .5

 במישרין בשימוש בזכויותיי ושיעורם יהא בהתאם לקבוע בהסכם ובניכוי עמלת הפי"ל.

בגין השימוש בזכויותיי במסגרת  מהחברותהפי"ל תפעל בכל דרך סבירה לשם קבלת התמלוגים  .6
. עם זאת, מובהר כי הפי"ל איננה נושאת בכל אחריות ביחס לכל פעולה או הימנעות מפעולה, שירותיהן

 . החברותלרבות תשלום תמלוגים על ידי 

לרבות תכנים כל תוכן מדיה -משירותי הניווהפי"ל רשאיות להסיר  החברותידוע לי ואני מסכים כי  .7
, בכל מקרה של חשד להפרת זכויות או לשימוש לרעה בזכויות, בין זמנית ובין באופן מוחלט, בבעלותי

 וזאת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי ומבלי שתינתן על כך הודעה מוקדמת. 

ידוע לי כי הפי"ל תיענה לבקשתי זו להצטרפות לשירות ותספק לי בפועל את השירות על סמך הצהרתי  .8
עיל וכי אם יתברר שהצהרתי הזו איננה נכונה, הפי"ל עלולה להינזק מכך באופן ל 2 -ו  1כאמור בסעיף 

ועל כן, אני מצהיר כי באם הפי"ל תינזק, הן בגין תביעה נגדה או בדרך אחרת, אהיה אחראי לפיצוי  קשה
  ו/או שיפוי הפי"ל בגין נזק זה.

)"תקופת השירות"(. הפי"ל תמשיך לספק לי  31/12/2020  לשירות ממועד חתימתי ועד ליום אני מצטרף  .9
הודעתי לפי"ל את השירות למשך שנה קלנדרית נוספת בכל פעם )"תקופת השירות המוארכת"(, אלא אם 

יום לפני תום תקופת השירות או תקופת השירות המוארכת על  30, לפחות או הפי"ל הודיעה לי בכתב
השירות בתום תקופת השירות או תקופת השירות התקבלה הודעה כאמור, ייפסק מתן  הפסקת השירות.

ובכפוף לנהלים נעשית בכפוף לכל דין  ו/או הפסקתו  המוארכת, לפי העניין.  מובהר כי אספקת השירות
  ולמועדים של העלאת/הסרת תכנים עם החברות ומי מטעמם.

ולאחר מכן, האמור במסמך זה בא להוסיף על מסמכי העברה שחתמתי לפי"ל בעת התקבלותי כמיוצג  .10
 ולא לפגוע בהם. בכול סתירה בין המסמכים השונים, יועדף הפירוש המרחיב ולא המצמצם.

 לעיל. השירות בתנאים המפורטים בחתימתי מטה אני מאשר את רצוני לקבל מהפי"ל את  .11
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