
 ואלה התנאים:

 הגדרות .1

 ;1982-כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"ב -"אדם" 

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

 לחוק זכות יוצרים; 13כהגדרתו בסעיף  -"ביצוע פומבי" 

 מידי תסריטאי או במאי;מי שקיבל זכויות ביצירה  -"בעל זכויות ביצירה" 

 לחוק זכות יוצרים; 15כהגדרתה בסעיף  -"העמדה לרשות הציבור" 

 לחוק זכות יוצרים; 12כהגדרתה בסעיף  -"העתקה" 

 לחוק זכות יוצרים; 17כהגדרתה בסעיף  - "השכרה"

הזכות הבלעדית לבצע יצירה בפומבי, לשדרה, להעמידה לרשות הציבור או  -"זכויות ביצירה" 

 איזו מהפעולות הנ"ל; ירה, או הזכות לקבלת תמורה בגיןלהשכ

 בעל מניה בתל"י; -"חבר תל"י" 

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

 ;2007 -התשס"ח חוק זכות יוצרים, -"חוק זכות יוצרים" 

 ;1999 -חוק הקולנוע, התשנ"ט -"חוק הקולנוע" 

ביצירה או מי שזכויות אלה הועברו לו  ות הראשוןתסריטאי או במאי שהוא בעל הזכוי -"יוצר" 

  במות היוצר; פי דין-על

 לרבות חברת יחיד שיוצר הוא בעל המניות היחיד בה; -"יחיד" 

א לחוק הקולנוע, או חלק 12יצירה קולנועית ישראלית לסוגיה, כהגדרתה בסעיף  -"יצירה" 

 ממנה;

זכויות ביצירה שנכללה ברפרטואר תל"י, בין יחיד שהוא יוצר של יצירה או שהוא בעל  -"מיוצג" 

 מי שביקש מתל"י לייצגו לעניין גביית דמי רשיון שאינו חבר בה, וכן שהוא חבר בתל"י ובין

 פרטני;

 הממונה על התחרות; -"הממונה" 

 העושה שימוש ביצירה או מבקש לעשות שימוש בה בתחומי מדינת ישראל; כל אדם -"משתמש" 



 א לחוק הקולנוע;12בסעיף כמשמעו  -"ניהול" 

אחרים,  ביחד עם בעצמו ובין בין פי הסכם,-או על פי דין-על מי שרשאי, -"סוחר ביצירה" 

הרשאה כאמור בכפוף לזכותו של מיוצג לקבל תמורה בגין  להרשות שימוש ביצירה, לרבות מתן

 השימוש ביצירה;

 יוצרים;לחוק זכות  16כהגדרתה בסעיף  -"עשיית יצירה נגזרת" 

 לחוק זכות יוצרים; 56בסעיף  ללא הוכחת נזק כהגדרתם פיצויים -סטטוטוריים"  "פיצויים

 לחוק זכות יוצרים; 1כהגדרתו בסעיף  -"פרסום" 

 פרטני; שימוש לגבי זכויות ביצירות שברפרטואר תל"י, שאינו רישיון רישיון -גורף"  "רישיון

בשימוש פרטני ביצירה אחת אשר בשמה או  עונייןלמשתמש המ הניתן רישיון -פרטני"  "רישיון

 נקב, מתוך רפרטואר תל"י; יוצריהן או בשם יוצרה נקב או במספר יצירות אשר בשמן בשם

 ידי תל"י;-כלל הזכויות ביצירות המנוהלות על -"רפרטואר תל"י" 

 לחוק זכות יוצרים; 15כהגדרתו בסעיף  -"שידור" 

 ידור, העמדה לרשות הציבור והשכרה;ביצוע פומבי, ש -"שימוש ביצירה" 

 .של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בע"מ חברת התמלוגים -"תל"י" 

 הפעולות המותרות לתל"י .2

אלה, תל"י רשאית לעסוק בניהול זכויות ביצירה, בדרך של עשיית הפעולות  בכפוף לאמור בתנאים

 בלבד: הבאות והן

בעלי זכויות  שהם צירות או יחידיםשל י יוצרים שהם יחידים תל"י רשאית להתקשר עם 2.1

 אלה. לתנאים ידי תל"י בהתאם-ינוהלו על לפיו זכויותיהם ביצירות בהסכם

תל"י לבין  בין שייקבעו במשא ומתן גורף בתמורה ובתנאים תל"י רשאית להעניק רישיון 2.2

 המשתמש.

שזכויותיהם פרטני, ובלבד שקיבלה את הסכמת כל המיוצגים  תל"י רשאית להעניק רישיון 2.3

הסר ספק  ידי תל"י. למען-הפרטני מנוהלות על נתבקש הרישיון ביצירה או ביצירות לגביהן

ובכפוף לאמור בהסדר זה יובהר כי תל"י תהא רשאית לקבל ממיוצגיה הסכמה מראש 

לא  ובלבד שהסכמה זו תהיה ניתנת לשינוי בכל זמן, בשמם, להענקת רישיונות פרטניים

או לחלקם. החלטת מיוצג לחזור בו מהסכמתו  להתייחס לכל השימושיםתהייה גורפת ותוכל 

 .םמיי 14תוך בתיכנס לתוקפה 

 למיוצגים. ולחלקם גורף ממשתמשים בגין רישיון תל"י רשאית לגבות דמי רישיון 2.4

 למיוצגים. ולחלקם פרטני ממשתמשים רישיון בגין תל"י רשאית לגבות דמי רישיון 2.5



רשאית לנהל מעקב אחר השימוש ביצירות, והיא רשאית לעסוק באכיפת זכויות  תל"י 2.6

 מיוצגיה ביצירות.

"שימוש ביצירות" ו"זכויות ביצירות", לרבות העתקה, פרסום, ועשיית  -ס"ק זה בלבד  לעניין

 יצירה נגזרת.

 רפרטואר תל"י .3

 הבאים: התנאיםהתקיימו  תל"י לא תכלול זכויות ביצירה ברפרטואר תל"י אלא אם 3.1

)להלן  לאספקת שירותיו כתסריטאי או כבמאי, כלל היוצר סעיף בנוסח להלן בהסכם (1)

 :סעיף תל"י(

לעיל ו/או _______זה, לרבות בסעיפים בהסכם "למרות האמור בכל מקום

של  רישיון להלן, הרי שכל העברת זכויות ו/או מתן __________סעיפים

על זכויות הביצוע הפומבי,  חלים ואינם פיםזה, כפו הסכם על פיהתסריטאי/הבמאי 

זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור )כאשר זכויות אלה 

מהמבצע הפומבי ו/או מהמשדר ו/או  גבייה וקבלה של תמלוגים ישמשו, אך ורק לשם

ו/או הביצוע הפומבי ו/או השידור  מהמשכיר ו/או מהמעמיד לרשות הציבור וזאת בגין

ו/או הסרט ו/או התוכנית ו/או  ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור, של התסריטים

של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה( ושל  הסדרה( של התסריטאי )לגבי התסריטים

הבמאי )לגבי בימוי הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה(, אשר יישארו בידי 

חברת  -התסריטאי/הבמאי ושאותן העביר ו/או יעביר התסריטאי/הבמאי אל תל"י

( ו/או אל כל ארגון תלילהלן התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ )

האמור בכל  סעיף זה ובין ויות אחר. למען הסר ספק, במקרה של סתירה ביןלניהול זכ

 זה יגבר האמור בסעיף זה. אחר בהסכם מקום

המשדר )לו תמכור המפיקה את הסרט ו/או התוכנית  בכל מקרה בו המפיקה או הגורם

 הצדו/או הסדרה( ימכרו את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה לצד שלישי )להלן 

המשדר בטענה  לא יפנו התסריטאי/הבמאי ו/או תלי למפיקה ו/או אל הגורם(, השלישי

הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או  בגין או בדרישה לתשלום תמלוגים

ידי הצד השלישי, והכל -ההעמדה לרשות הציבור של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה על

תלי והצד השלישי  בין תמלוגים הסכם לתשלום באותה עת קיים בלא קשר ותלות אם

הביצוע  בגין לאו, אלא יפנו לצד השלישי בקשר לגבייה וקבלה של תמלוגים אם ובין

ידי הצד השלישי, -הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור על

 כאמור."

או  ירהבאמור כדי למנוע הכללת הוראות נוספות, הנוגעות לזכויות ביצ יובהר, כי אין

בהוראות אלה כדי לגבור  להפקת יצירה, ובלבד שאין השימוש בה, בהסכם לתמורה בגין

ניהול  על האמור בסעיף תל"י בכל הנוגע להיקף הזכויות המועבר לניהולה של תל"י ואופן

 ידה;-הזכויות ביצירה על



הוגשה בקשה בכתב להכללת כל זכויות המבקש ביצירה, בצירוף כל האסמכתאות  (2)

בידי היוצר אסמכתאות כאמור בכתב, רשאי הוא  איןאם הנוגעות לזכויותיו ביצירה. 

 להגיש תצהיר,  על היעדר אסמכתאות כאמור ועל זכויותיו ביצירה;

ואשר  ידי הממונה-עלבנוסח שאושר העברת זכויות  המיוצג הסכם תל"י לבין בין נתחם (3)

בו הוראה לטובת משתמש, לפיה במקרה של החרגה מוותר המיוצג על כל זכות לתבוע 

משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון תקף מתל"י הכולל את היצירה, וזאת גם לאחר 

 להלן; 3.2מתן הודעת ההחרגה, ובהתאם לאמור בסעיף 

 להלן. 3.5 פרטי היצירה יירשמו בבסיס הנתונים כאמור בסעיף (4)

מיוצג בתל"י רשאי, בכל עת, להחריג את זכויותיו בכלל או בחלק מהיצירות מניהולה של  3.2

 הבאים: תל"י, באמצעות מסירת הודעת החרגה, ובלבד שיתקיימו התנאים

 ביצירות המוחרגות; הודעת ההחרגה תתייחס לכל השימושים (1)

ירות אליהן מתייחסת בעלי זכויות ביצ בתל"י שהם של כל המיוצגים נתקבלה הסכמתם (2)

 בהתאם להחריג את זכויותיהם הודיעו לתל"י על רצונם ההודעה האמורה, ואף הם

 .לאמור בסעיף זה

ידי תל"י הודעה של תאגיד אחר -על התקבלה הודעת ההחרגה לא תיכנס לתוקף אלא אם 3.3

לניהול משותף של זכויות ביצירות קולנועיות ישראליות כהגדרתו בחוק הקולנוע )להלן: 

כניסתה  "(, לפיה כלל הזכויות המוחרגות יעברו לניהולו מיד עםתאגיד הניהול הנעבר"

 הבאים: אחד מהתנאים לתוקף של הודעת ההחרגה, ובלבד שהתקיים

לטובת תאגיד הניהול הנעבר, לגבי לפחות  3.2לתל"י נמסרו הודעות החרגה כאמור בסעיף  (1)

 דעת ההחרגה;הו ידי תל"י בעת מתן-שליש מהיצירות המנוהלות על

 או

לטובת תאגיד הניהול הנעבר, לגבי לפחות  3.2לתל"י נמסרו הודעות החרגה כאמור בסעיף  (2)

שני שליש מהיצירות מאותה הסוגה אליה שויכה היצירה מושא הודעת ההחרגה, 

סוגה המוכרת  -זה "סוגה"  הודעת ההחרגה. לעניין ידי תל"י בעת מתן-המנוהלות על

 להלן. 4.4של תל"י לפי סעיף  חלוקת התמלוגים כסוגה נפרדת לצורך מפתח

קבלת  מיום מיםי 30לעיל, הודעת ההחרגה תיכנס לתוקפה תוך  3.3בכפוף לאמור בסעיף  3.4

פרטי ההחרגה באתר האינטרנט של  פרסום מיום מיםי 15 -ההודעה, ובכל מקרה לא פחות מ

ה כדי לגרוע מהיקפו לא תהיה בהודעת ההחרג ואולם להלן. 3.8להוראות סעיף  תל"י בהתאם

השימוש ימשיך להקיף את  מועד ההחרגה, ורישיון למשתמש טרם שימוש שניתן של רישיון

מלוא הזכויות ביצירה שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת ההחרגה, עד ליום 

שבתוקף, לפי המוקדם, ובלבד שההודעה ניתנה עד  הרישיון בדצמבר, או עד למועד תום 31

בנובמבר באותה השנה, ימשיך  30בנובמבר באותה השנה; לא ניתנה הודעה עד ליום  30יום ל

להקיף את מלוא היצירות שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת  הרישיון



שבתוקף, לפי  הרישיון בדצמבר בשנה העוקבת, או עד למועד תום 31ההחרגה, עד ליום 

 המוקדם.

 להלן. 4.6אחר הודעת ההחרגה יחולו הוראות סעיף ל על חלוקת תמלוגים

לגבי כל יצירה שהוכללה  הבאים אשר יכלול את הפרטים ותנהל בסיס נתונים תל"י תקים 3.5

 ברפרטואר תל"י:

 אלו רלוונטיים; אםהסדרה, העונה והפרק  היצירה, ובכלל זה שם שם (1)

זה כל  תל"י, ובכללביצירה נכללו ברפרטואר  אשר זכויותיהם פירוט שמות כל היוצרים (2)

 ביקש זאת היוצר; בדוי אשר מופיע על היצירה בדרך המקובלת, אם שם

 ידוע; אםשנפטרו ומועד פקיעת הזכויות ביצירה,  תאריך הפטירה של יוצרים (3)

 ידוע; אםזהות מפיק היצירה,  (4)

וידוע ליוצר בעת הכללת היצירה  קיים אםזהות גוף השידור עבורו הופקה היצירה,  (5)

 ל"י;ברפרטואר ת

 תאריך הכללת היצירה ברפרטואר תל"י; (6)

 מועד הכניסה לתוקף של הודעת ההחרגה. –לגבי יצירות שהוחרגו  (7)

במלואו באתר האינטרנט של תל"י, אשר יכלול מנוע חיפוש שיאפשר  יפורסם בסיס הנתונים 3.6

מתוך אחד מהם.  או לפי מילים איתור יצירה לפי שמה, לפי שמו של כל אחד מהיוצרים

 לציבור ללא תשלום. והשימוש במנוע החיפוש יהיו פתוחים בסיס הנתוניםהגישה ל

 שבאתר שלה הבהרה כדלקמן: בולט בבסיס הנתונים באופן תל"י תפרסם 3.7

כדי לפטור משתמש  מתל"י או בהכללת יצירה בבסיס הנתונים בקבלת רישיון "יובהר כי אין

 ברישום כי אין זכויות ביצירה, וכןמכל גורם אחר שהוא בעל  ביצירה מהחובה לקבל רישיון

הבעת עמדה  משום "מפיק היצירה" או "גוף השידור עבורו הופקה היצירה" בבסיס הנתונים

 בה". או נוספים בעלי זכויות אחרים הוא בעל זכויות ביצירה, או כי אין כי איזה מהם

 משתמש. תל"י לבין בין הבהרה דומה תופיע בכל הסכם

מהמועד שנודע לה על שינוי באיזה מהנתונים  ימים 15בתוך  נתוניםאת בסיס ה תל"י תעדכן 3.8

 שנודע לו על שינוי בהם. יוםהמ את תל"י בתוך שבעה ימים בו. המיוצג יעדכן המפורסמים

הודעה ברורה באתר האינטרנט שלה לפיה מיוצג הודיע על רצונו להחריג  תל"י תפרסם 3.9

 הבאים: לעיל, הכוללת את הפרטים 3.2לפי סעיף  זכויותיו ביצירה מניהולה של תל"י

 זהות היצירה שהזכויות בה הוחרגו; (1)

 . מועד הכניסה לתוקף של הודעת ההחרגה (2)



המשתמש עקב טענה להפרת  איישכל חבות שבה  בגין תל"י תשפה משתמש בעל רישיון 3.10

בשל שימוש בהיעדר הרשאה, שנעשה עקב הסתמכות המשתמש על בסיס  זכויות יוצרים

 הנתונים המפורסם באתר האינטרנט של תל"י.

תל"י לא תסרב סירוב בלתי סביר לכלול יצירה ברפרטואר תל"י, ולא תתנה את הכללת  3.11

הזכויות ביצירה ברפרטואר תל"י בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים 

להכללת הזכויות ביצירה ברפרטואר תל"י; מבלי לגרוע מכלליות האמור, תל"י אינם נוגעים 

לא תתנה הכללת זכויות ביצירה ברפרטואר תל"י בהכללתם של זכויות ביצירות נוספות 

 ברפרטואר תל"י, בין שהיצירה נוצרה ובין אם לאו.

 םהחברות בתל"י וחלוקת התמלוגי .4

תל"י  וא יוצר ביצירה אחת לפחות ברפרטוארתל"י תהא פתוחה בפני כל יחיד שההחברות ב 4.1

 .בעל זכויות ביצירה כאמוראו שהוא 

כדי  הך לא תהיה בפרישתו כשלעצמא ,בר בתל"י רשאי, בכל עת, להודיע על פרישתו מתל"יח 4.2

 .לעיל 3.2ף להוות הודעה על החרגת זכויותיו ביצירה מניהולה של תל"י כאמור בסעי

היצירה,  לסוגת םהתוא ןבה באופ םלמיוצגי םרישיונות גורפי ןשנגבו בגי םתחלק כספי תל"י 4.3

ן בו אי םמקום מדג ךלרבות על דר תל"י,ברפרטואר ש ותואופי השימוש בפועל ביציר ףולהיק

ם בו עיבוד הנתוני םואופי השימוש, או מקו ףעל היק םמספיקי םלקבל נתוני תל"יבאפשרות 

 ם.בהקצאה בלתי סבירה של משאבי ךכרו

ם הכספי ואופי השימוש ביצירות ברפרטואר תל"י, מפתח חלוקת ףהמידה להערכת היקאמות  4.4

של תל"י,  יפורסמו באתר האינטרנט םלחלוקת םוהכללי םלמיוצגי םרישיונות גורפי ןבגי

 .ברורה ושווה לכל נפש ןוזאת בלשו

 .בלבד גידי תל"י יחולקו למיוצ-על םהנגבי םרישיונות פרטניי ןזכאי המיוצג בגי םלה םכספי 4.5

ן מי שאינו חבר בה, בי ןמי שחבר בתל"י לבי ןובכלל זה בי ם,מיוצגי ןלא תפלה בי תל"י 4.6

ברפרטואר  שהכלילו םמיוצגי ןזכויות ביצירות מעטות לבי תל"ישהכלילו ברפרטואר ם מיוצגי

פרטני לגבי חלק ן מיוצג אשר החריג זכויותיו או העניק רישיו ןזכויות ביצירות רבות וביתל"י 

 כן. יוצר אשר לא עשה ןמיצירותיו לבי

 ן:שנה תעמיד תל"י לרשות כל מיוצג את המידע להלאחת ל 4.7

 ;מיוצגף ההכנסות אשר יוחסו להיק (1)

 ;תקופה ביחס לכל ,ומשתמש ןי לפי כל סוג של רישיו"ששילמה לו תל םכספיף ההיק (2)

 ;י"שנוכו כחלקו בהוצאות תל םהכספי ףהיק (3)

 .שולמו לו םההכנסות שיוחסו לו אשר טר ףהיק (4)

 כבורר במחלוקות ןאשר יכה םחיצוני אובייקטיבי למנות בורר מוסכ םי תבקש מגור"תל 4.8

 ן:כמפורט להל



 חבר או מיוצג או מי שביקש להיות חבר או מיוצג בנוגע ןתל"י לבי ןמחלוקות בי (1)

התנאת  ,םדחיית בקשה, הפסקת החברות או הייצוג או השעיית ןבעניי להחלטות תל"י

 ;חברות או הייצוגה ךלהמש תנאי

 הנובעות םעצמ ןלבי םהדירקטורי ןלתל"י ומחלוקות בי םדירקטורי ןמחלוקות בי (2)

 .בתל"י הקשור להפסקת כהונתו של דירקטור ןלרבות בכל עניי םכדירקטורים מתפקיד

שטר  ביקש זאת הצד השני למחלוקת, תציג תל"יאם במקרה של מחלוקת כמפורט לעיל ו 4.9

בוררות.  ךבמסגרת הלי הבוררות, המחלוקת תתברר על שטר םיחתואם בוררות ותודיע לו כי 

זה כדי  ףבאמור בסעי ןאי .1968-חוק הבוררות, התשכ"ח הבוררות יחולו הוראות ךעל הלי

או לגרוע מכל זכות שהיא  ךמשפט מוסמ זכות לפנות לביתם או מיוצגי םלשלול מחברי

 ן.כל די על פי הוראות םהמוקנית לה

 רישיונות ןמת ןאופ ןהוראות בעניי .5

של  לדוגמה של הרישיונות לכל סוג םותנאי תל"ייפורסמו תעריפי  תל"יבאתר האינטרנט של  5.1

זה,  ףבסעי כאמור םלצד כל פרסון. פירוט אמות המידה לחישוב דמי הרישיו ךמשתמש, תו

 יש סוגאם האמור, ף על א .ובאחריותה בלבד תל"יייכתב בצורה ברורה כי אלו נקבעו על דעת 

אמות מידה  םרשאית לפרסתהיה  ן, תל"ירישיו לוהעניקה  םטר תל"יאשר  םשל משתמשי

החלה  תל"ישבו  םשנה מהיוך תוב םבלבד, ובלבד שיפורסמו תעריפי ןלחישוב דמי הרישיו

 ם.לפעול בנוגע לאותו סוג של משתמשי

 למבקש, עבור כל סוג של שימוש ףגור ןתל"י לא תסרב סירוב בלתי סביר להעניק רישיו 5.2

 שיבקש המבקש. בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו את תל"י כמסרבת סירוב בלתי סביר

 ן:שלהל םבמקרי

 םלשל מבקש כאמור את נכונותובו הביע ה םלמשתמש מקו ףגור ןרישיו ןסירוב למת (1)

 ;מאותו סוג םלמשתמשי תל"ישקבעה ף תערי

 ןרישיו דמי םאת נכונותו לשל ןע מבקש הרישיוכאשר הבי ףגור ןרישיו ןסירוב למת (2)

 ;או בורר למשתמש מאותו סוג ךידי בית משפט מוסמ-שנקבעו על

 .שברשותו ןהרישיו פי-עללפעול  ףגור ןלמנוע מבעל רישיו ןניסיו (3)

 ןרישיו לסירוב להענקת םסבירי םסברה תל"י כי התקיימו נסיבות המקימות לדעתה טעמי 5.3

 .לסירוב םפירוט הטעמי ךלמבקש, בכתב, תו ךתודיע על כ ,ףגור

 העלול לפגוע בציבור או להפחית את התחרות ןלא תנצל לרעה את מעמדה באופ תל"י 5.4

ן או בי ם,אחרי ןלבי םאו בינם, עצמ ןלבי םהמיוצגי ןבה, בי םהמיוצגי ןלבי בינה םבעסקי

 לרעה בכל אחדמבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו ניצול מעמד ם. עצמ ןלבי םמשתמשי

 ם:הבאי םמהמקרי

כבלתי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יראום. בלתי הוגני םבשיעורי ןקביעה של דמי רישיו (1)

את דמי  םלהתאי בו סירבה תל"י םמקו( 1)היתר:  ןבין, שיוידמי ר םובלתי סבירים הוגני

ידי -היצירות המנוהלות על של להפחתת חלק םגובה ממשתמש בהתא שהיא ןהרישיו



בו סירבה  םמקו( 2; )שימוש ןבה כלל היצירות שנעשה ךשימוש מתו ןתל"י שנעשה בה

של היצירות  ןלחלק םממשתמש בהתא שהיא גובהן את דמי הרישיו םתל"י להתאי

כלל היצירות  ךפרטני מתו ןהמשתמש רישיו קיבל ןידי תל"י אשר לגביה-על המנוהלות

 ;שימוש ןשנעשה בה

או  םלהעניק למשתמשי םלעסקאות דומות אשר עשויי םקביעת תנאי התקשרות שוני (2)

 ם;בה םכלפי המתחרי ןבלתי הוג ןיתרו םמסוימי םלמיוצגי

 םאינ םמקובלי לתנאי מסחר םאו בהתא םאשר מטבע םבתנאי ףגור ןרישיו ןהתניית מת (3)

 ן.הרישיו ןלמת םנוגעי

תנאי  לגבי םאיגוד עסקי של משתמשים ע ןלא תסרב סירוב בלתי סביר לנהל משא ומת תל"י 5.5

לגרוע  זה כדי ףבסעי ןהסר ספק, אי ןידי האיגוד לחבריו. למע-שיומלצו על ףהגורן הרישיו

 .לחוקב'  מתחולת פרק

ם ג ישמשום, איגוד עסקי של משתמשי ןלבי תל"י ןבי ןשנקבעו במשא ומת ףגור ןתנאי רישיו 5.6

אם  גם ,העסקיבאיגוד  םהמאוגדי םמשתמש מסוג המשתמשי םע תל"יבהתקשרויותיה של 

את  ןבחשבום איגוד עסקי מביאי םשסוכמו ע םתנאיאם ם, אליו. אול ךמשתיי הוא אינו

את ערכו של  ןבחשבו יהיה להביא ןכתוצאה מפעולות האיגוד, אזי נית תל"יל םשנגר ןהחיסכו

 .עבור משתמש לא מאוגד םהתנאי זה בקביעת ןחסכו

 סחר ביצירות .6

 פרטני או ןרישיו תתלתל"י לא תגרע מזכות המיוצג הכללת זכויות ביצירה ברפרטואר  6.1

 ןבמת שלא יהיה ךלכ ףשלא בתמורה ובכפו ןבתמורה ובי ןלהעביר זכויותיו ביצירה לאחר, בי

לרבות  ,או בהעברה כאמור כדי לגרוע מיכולתה של תל"י לנהל את הזכויות ביצירה ןרישיו

 תל"יאלה, ם לאמור בתנאי ףשהיא מעניקה. בכפו םברישיונות הגורפי ןשל הכללת ךבדר

המיוצג או  בזכותן, בעקיפי ןובי ןבמישרי ןשהיא, בי ךבכל דר בה לא יתערבו, םוהמיוצגי

 ןשיויבתנאי הר לרבות ,להעביר זכויותיו ביצירה לאחר פרטני או ןרישיותת להסוחר ביצירה 

לגבי יצירה  ןביתל"י,  פרטני שלא באמצעות ןרישיו או ההעברה כאמור, או בזכותו לגבות דמי

 ןלא תקשור בי , תל"יבכלל זה .לגבי יצירה שלא הוכללה ןובי תל"ישהוכללה ברפרטואר 

 המיוצג ברפרטואר של אחרות שלהכללת היצירה או יצירות  ןפרטני לבי ןגביית דמי רישיו

 תל"י.

י יד-שימוש על ןכלפי סוחר ביצירה בגי םוצגיה לא יעלו כל טענה או דרישה לתשלותל"י ומי 6.2

ביצירה  ידי הסוחר-שימוש למשתמש על ןרישיו ןמת ןמשתמש שאינו הסוחר ביצירה או בגי

 ןלבי תל"י ןבי םקיים א ןידי הסוחר ביצירה, בי-ביצירה על םאו העברת זכויות יוצרי

ומיוצגיה כלפי תל"י לאו. וזאת, מבלי לפגוע בזכויותיה של  םא ןהמשתמש שאינו הסוחר ובי

 .קיימות אםהצד השלישי, 

 םנקיטה בצעדי אכיפה מול משתמשי .7

 :זה ףסעי ןלעניי  7.1



משפט  ידי בית-על םשנקבעו לתשלו םאו קבועי םזמניי ןדמי רישיו -" םדמי שימוש זמניי"

מתל"י ם תל"י לאותו משתמש אשר קיבל דרישת תשלו ןאו בורר, בהתדיינות ביך מוסמ

 .זה ףסעי להוראות םבהתא

 כאחד םבהתדיינות פרטנית כאמור יראו את דמי השימוש הזמניי ןלא נקבעו דמי רישיו

 :לבחירת המשתמש םמאלה, בהתא

ושלא על  חלוט ןדי למשתמש מאותו סוג, בפסק ךשקבע בית משפט מוסמ ןדמי הרישיו (1)

 חוק)להלן   1984 -"דלחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ א79 ףהפשרה לפי סעיך דר

 ;בורר למשתמש מאותו סוג שקבע ןכאמור, דמי הרישיו(. בהיעדר קביעה המשפט בתי

המייצג את  איגוד עסקי ןובי ן תל"יבי םשנקבעו למשתמש מאותו סוג בהסכ ןדמי הרישיו (2)

 ;לעיל 5.5 ףלאמור בסעי ףבכפו ם,אותו סוג משתמשי

הפנייה ם מיו םבתקופה של לא יותר משנתיי תל"יהמשתמש ל םאותו שיל ןדמי הרישיו (3)

 .(הרלוונטית התקופה )להלןהראשונה 

דמי ם לעיל, יהא המשתמש רשאי לשל( 3)-(1)כאמור בחלופות  ןלא נקבעו דמי רישיו (4)

 ןאיאם  ;למשתמש דומה בתקופה הרלוונטית ןשנית ףגור ןאשר נקבעו ברישיון רישיו

המשתמש רשאי  בתקופה הרלוונטית, יהא מתל"י ןדומה שקיבל רישיובנמצא משתמש 

 תל"יידי -דומה על למשתמש ןשנית ןשנקבע ברישיו ףהגורן את דמי הרישיו םלשל

 .בתקופה שקדמה לתקופה האמורה

 :ס"ק זה ןלעניי (5)

הלשכה  ידי-על םהמתפרס ןלצרכ םעל פי מדד המחירי הצמדה ףבצירו -ן"דמי רישיו"

 ;המרכזית לסטטיסטיקה

 כלל ךמתו ביותר םוהקרובי םהמשתמש בעל מאפייני הפעילות הדומי -"משתמש דומה"

 ם;המשתמשי

 .הפנייה הראשונה םלפני יו םעד שנתיי -"התקופה הרלוונטית"

שהיא ף הגור ןדמי הרישיו משפטי תפנה תל"י למשתמש ותודיע לו מה ךנקיטת כל הלי םבטר 7.2

העתק מנוסח זה  לנוסח הפנייה הראשונה ף(. תל"י תצרהראשונה הפנייה)להלן  דורשת ממנו

 םהתנאי תמציתם )להלן למשתמשי םהרלוונטיי םתמצית של עיקר התנאים, של התנאי

 30 ףבחלו הודעות נוספות כאמור יישלחו (.הבוררות שטרן בוררות )להל( ושטר למשתמש

 ממועד הפנייה םימי 30 ף( ובחלוהשנייה הפנייה)להלן הראשונה  ממועד הפנייה םימי

 שלושביחד  ן; הפנייה הראשונה, השנייה והשלישית להלהשלישית הפנייה)להלן השנייה 

 (.הפניות

 םישל הרלוונטי המשתמש לא ןפרק הזמ ךבתו םלמשתמש כי א תל"יבשלוש הפניות, תודיע  7.3

הסכמה  עבור התקופה שהחל ממועד הפנייה הראשונה, ובהיעדר םאת דמי השימוש הזמניי

ופיצוי סטטוטורי,  או הסכמה אחרת, תוגש נגדו תביעה, לרבות צו מניעה זמני ןעל דמי הרישיו

חמישה או יותר  ןבאחד מבי תאפשר למשתמש לבחור תל"ילהוראות הסדר זה.  םוהכל בהתא



רשימת  ךלא בחר המשתמש בורר מתו(. םהבוררי רשימת)להלן  תל"ישקבעה  םבוררי

  .שטר הבוררות על םיראוהו כאילו לא חתם, הבוררי

 השימושממועד קבלת הפניה השלישית את דמי  םימי 30 םלפני תו םהמשתמש ישל םא 7.4

דמי  רשאית לתבוע תל"יעבור התקופה שהחל ממועד קבלת הפניה הראשונה, תהיה  םהזמניי

 ןכדלקמ זה ס"קלהוראות  ףעבור התקופה המתחילה במועד הפניה הראשונה ובכפו ןרישיו

 :בלבד

בתביעה ך רשאית לפנות לבית המשפט המוסמ תל"יתהא  םלאחר קבלת דמי שימוש זמניי (1)

דמי  ןלבי ידה-על יםהנדרש ןדמי הרישיו םסכו ןלהפרש שבי לקבלת סעד המתייחס

תל"י, כי תודיע ן כ-הפרש כאמור. כמו םקייאם אשר שולמו לה,  םהשימוש הזמניי

הפרש  תל"יהמשתמש, תשיב  הפרש כאמור לטובת םכי קייבמקרה שבית המשפט ימצא 

באמצעות  םסטטוטוריים או לפיצויי לצו מניעה זמני יהיה לעתור ןזה למשתמש. לא נית

זה,  םלהוראות הסדר זה, וכי מטע םבהתא בתביעה, כי היא מוגשת ןתציי תל"יתל"י. 

 םהגשת התביעה צו מניעה זמני ולא נתבעי להוראותיו, לא מתבקש במועד ףובכפו

 ם.סטטוטוריי םפיצויי

 ןהרישיו רשאית להודיע לבית המשפט כי בית המשפט מתבקש לקבוע את גובה דמי תל"י (2)

 םשלוש שני קבלת הפניה הראשונה ועד םלמשתמש לתקופה מינימלית שמיו םהראויי

מתבקש לקבוע סעד זמני  רשאית עוד להודיע לבית המשפט כי הוא ן. תל"יהדיפסק  ןממת

את גובה דמי  ןהראשונה, וכ לתקופה שהחל ממועד הפניה םזמניי של דמי שימוש

 ם.הקבועי ןדמי הרישיו הההחלטה בדבר גוב עד למועדם, השימוש הזמניי

הגשת ם למשתמש ולבית המשפט, ע תל"יתוגש תביעה כמפורט בס"ק זה, תודיע  םא (3)

 ךהפניית הסכסוולחוק בתי המשפט  ב79 ףעל היעדר התנגדות להפעלת סעי התביעה,

ן להוראות הדי םהבורר יפעל בהתאם. הבורריך רשימת בורר אשר ייבחר מתו להכרעת

המשתמש יהיה  הסר ספק יובהר כי ןלמע ודיני הראיות. ןמסדרי הדיהמהותי ויהא פטור 

 .רגיל שיפוטי ךשבמחלוקת בהלי ןרשאי לברר את העניי

 על שטר םוחת םאת דמי השימוש הזמניי םמבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש אשר שיל 7.5

השימוש ן דמי רישיו םהחיוב בתשלו םהבוררות, יהיה רשאי להביא את המחלוקת בדבר עצ

המשתמש על ם חתם. רשימת הבוררי ןידו מבי-בפני בורר אשר ייבחר עלם, או בדבר שיעור

תביעת הפרש כאמור  יהיה להביא בפני הבורר את המחלוקת בדברן שטר בוררות כאמור, נית

 .לעיל באמצעות תל"י 7.4ף בסעי

הגיע  ולא םהמשתמש דמי שימוש זמניי םממועד הפניה השלישית לא שיל םימי 30 ךבתו םא 7.6

 ןנית תהא תל"י רשאית לבקש מבית המשפט כל סעד אותו ם תל"י,הסכמה אחרת ע לכל

המשתמש  צו מניעה זמני, האוסר על םהפרת זכויות ביצירה, ובכלל זה ג ןבגין די פי-עללתבוע 

המתייחסת  םסטטוטוריים ולהגיש תביעה לפיצויי תל"י,לעשות שימוש ביצירות שברפרטואר 

שבית  ךהיעדר התנגדות לכ על תל"יתודיע  ף,ה הראשונה בלבד. בנוסהפניי םלתקופה מיו

לחוק  ב79 ףכאמור בסעים, הבוררי רשימת ךמתו להכרעת בורר, ךהמשפט יפנה את הסכסו

דרישת פיצוי  ןשמירת הזכויות לעניי ךותו להסכמתו של המשתמש ףבתי המשפט, וזאת בכפו



להוראות  םרה כזה, הבורר יפעל בהתאההפרה. במק סטטוטורי וצו המניעה הזמני לתקופת

 והראיות. ןהדי החוק המהותי ויהא פטור מסדרי

בפני ן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש יהיה רשאי להביא מחלוקת בדבר תנאי הרישיו 7.7

 ןאי םשא על שטר הבוררות, ובלבד םחת אם םרשימת הבוררי ןידו מבי-בורר אשר ייבחר על

המשתמש דמי ם ישלם, או בדבר שיעור ףגור ןדמי רישיו םהחיוב בתשלו םמחלוקת בדבר עצ

 ף.הגור ןהרישיו

ן כי בתביעות שעניינן, תודיע למשתמש ולבית המשפט או לבורר, לפי המקרה והעניי תל"י 7.8

ובנטל  ידה היא מסכימה לשאת בנטל השכנוע-על םהנדרשי םקביעת דמי השימוש הראויי

 ם.וש הנדרשיהשימ ןהבאת הראיות בדבר סבירות דמי רישיו

עליו  באמור בהוראות הסדר זה, כדי לשלול מהמשתמש כל זכות או להגבילו או להטיל ןאי  7.9

למנוע  אלה, כדי םבהוראות תנאי ןכלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אי נטל

צו  ןלמת להתנגד תל"י, כלשהי, מלכפור בחבותו כלפי ךממשתמש, או כדי להגביל אותו בדר

 ןלבקש מנגנון, דמי רישיו םלתשלו תל"ימניעה קבוע או זמני נגדו, להתנגד לדרישתה של 

 םלתבוע השבת כספי או םסטטוטוריי םכנגד תביעה לפיצויי ןבוררות או גישור שונה, להתגונ

 . או העבר ההווה ןבגי םאו דמי שימוש זמניי ףגור ןעבור רישיו ם לתל"יששיל

 בהסכמה או בקביעה של בית המשפט או הבורר תל"יש להמשתמ ןשבי ךההלי םסתיינ 7.10

הפר  וכל עוד לאם, לתשלומ םוהתנאי לתל"י םהשימוש שעל המשתמש לשל ןבדבר דמי רישיו

 םשעניינ כלפי המשתמש יםאחר םהליכי תל"יבאמצעות  לא ינקטואלה, ם המשתמש תנאי

 . בלבד אותה תקופה ךידי בית המשפט או הבורר ולמש-על תנאי השימוש שנקבעו

שנקבעו  בדבר תנאי השימושן, הפר המשתמש החלטה של בית המשפט או הבורר, לפי העניי

לעשות שימוש  יהיה לבקש באמצעות תל"י צו מניעה זמני, האוסר על המשתמש ןנית, ידו-על

שתתייחס לתקופה ם סטטוטוריי םאו להגיש תביעה לפיצויי תל"יברפרטואר ביצירות 

 .הבורר ואליה בלבד בו החל המשתמש להפר את החלטת בית המשפט או םושראשיתה בי

 םמשתמשים בו ה םלא תהיה התנגדות באמצעות תל"י לצירופו של איגוד עסקי, שהחברי 7.11

הבורר, לפי המקרה  בפני בית המשפט או ך, לכל הליךמסוגו של המשתמש אשר הינו צד להלי

 צד היה םעסקי של משתמשי שאיגוד ךבהלי ןפסק די ןביקש זאת המשתמש. ניתם אן, והעניי

 ןאו דמי הרישיו םישמשו התנאי, משתמש םשישל ןאו דמי רישיו ןרישיו ונקבעו בו תנאי לו,

 5.5 ףלאמור בסעי ףמאותו סוג, בכפום לגבי יתר המשתמשי םשנקבעו אמת מידה לכאורה ג

 .לעיל

ן לבי ן תל"יראשונה ביהתקשרות ן על ה םלעיל חלי םהסר ספק יובהר כי התנאי ןלמע 7.12

 משתמש ןלבי ן תל"יעל התקשרות בי ןשפג תוקפו וה ןעל חידוש רישיו ןשתמש, המ

 .םמשפטי ביניהך הלי םמשנסתיי

 הפרת הזכויות ןכנגד משתמש בגי תל"ילא יגיש תביעה שלא באמצעות  "ימיוצג בתל 7.13

 ף,לתוק ת החרגהועד למועד כניסת הודע תל"יביצירה החל ממועד הכללת היצירה ברפרטואר 

לעיל  5 ףסעי מתל"י לפי ןהמשתמש לא קיבל ואינו מבקש לקבל רישיו םאלא א ניתנה,אם 

 .זהף לסעים למיוצג בכתב על כוונתה שלא לנקוט בהליכי אכיפה בהתא הודיעה ותל"י



 הנהלת תל"י ושקיפות .8

 ן ה'בסימם כמשמעות םחיצוניי םיהיו דירקטורי תל"י ןבדירקטוריו םלפחות שליש מהחברי 8.1

זה יחולו,  ןוהוראות סימ ,1999 -ט"נהתששבחלק שישי של חוק החברות,  ןהראשו בפרק

 תל"י. עלם, המחויבים בשינויי

כל  לחוק החברות, ויחולו ט345 ףלהוראות סעי םימנה מבקר פנימי, בהתא ן תל"ידירקטוריו 8.2

 .על תל"ים, המחויבי םהוראות חוק החברות, בשינויי

את  שקיפות פומבי שנתי אשר יכלול דו"חבאתר האינטרנט שלה  םתפרס אחת לשנה תל"י 8.3

 ן:המידע כדלקמ

 ;תיאור של המבנה המשפטי והארגוני של תל"י (1)

 ;דיווח על הפעולות העיקריות בשנה הרלוונטית (2)

בלבד  שימוש של ביצוע פומבי םהעושי םמשתמשי ןידע על הכנסות תל"י, בחלוקה בימ (3)

 ם;אחרי משתמשי ןלבי

 ;ות תל"יעלוי ךס (4)

 .של ניכוי מהכנסות ךלרבות בדרם, או מיוצגי םשנגבו מחברי םהכספי ךס (5)

או  דו"ח שקיפות פנימי שנתי, אשר יועמד לרשות כל חבר או מיוצג ךאחת לשנה, תל"י תערו 8.4

לחתימה על כתב סודיות, ואשר יכלול את המידע  ףמי שמבקש להיות חבר או מיוצג, בכפו

 ן:כדלקמ

 ם;כספיי "חותדו (1)

 ם;התמורה ששולמה לנושאי משרה, לרבות כל טובת הנאה אחרת שניתנה לה ךס (2)

 ;הכנסות תל"י מהשקעות ותיאור השימוש בהכנסות כאמור ךס (3)

 ;עלויות תל"י, לרבות תיאור של כל עלויות התפעול ועלויות פיננסיות ךס (4)

 סוג אשר שולמו בפועל, בחלוקה לפי םהכספי ךס ןוכם, שיוחסו למיוצגי םהכספי ךס (5)

 ;משתמשה

 ;ידי תל"י, בחלוקה לפי סוג המשתמש-עלם תדירות חלוקת הכספי (6)

תל"י,  ידי-על חולקו םטר ךאו שיוחסו אם, יוחסו למיוצגי םטר ךשנגבו א םהכספי סך (7)

 ;פירוט שנת הגבייה ךלפי סוג המשתמש ותו בחלוקה

 ם.תיאור השימוש שנעשה בהך לחלוקה, תו םניתני םשאינ םהכספי ךס (8)

 ןחשבו ידי רואה-על אשר ייכלל בדו"ח השקיפות הפומבי והפנימי יבוקר המידע החשבונאי 8.5

 .להוראות הפרק החמישי לחוק החברות םבהתא מבקר,

 הוראות נוספות .9

 למיוצגיה או לכל ,אלה כדי להקנות לתל"י, לחבריה םבאמור בתנאי ןהסר ספק, אי ןלמע 9.1

מלכתחילה, ן די פי-על םמוקנות להשלא היו ם, לרבות זכויות יוצרין, זכויות כלשה אחר םאד

 .להטיל כל חובה על מי שאינו צד להסדר זה בו כדי ןאי ןוכ



אלה  ם, יישלח לכל מיוצג עותק של תנאיבקשת פטור זאתשל  האישורממועד  םימי 30 ךבתו 9.2

 .להיות מיוצג ןהמעוניייימסר לכל אדם  תנאים אלההעתק 

 אלה. םנאיבאתר האינטרנט שלה נוסח מלא של ת םתפרס תל"י 9.3

וטיות והחלטות הבורר )להלן יפורסמו כל ההחלטות השיפ תל"יבאתר האינטרנט של  9.4

הנוגעות  כל ההחלטות ןוכם, ותנאי הרישיונות למשתמשי תל"יהנוגעות לתעריפי ( החלטות

 םיוצרי לרבות תביעות הפרה של זכויות ם בתל"י,ומיוצגי םשל משתמשי םלעניינ

ההחלטות  כל .אישור ההסדר םוהכל החל מיו ם,למיוצגים לחלוקת כספי םוקריטריוני

כל מידע שגילויו ן וכ ךאת זהות הצד השני להליף השמטת כל פרט העלול לחשו ךיפורסמו תו

מידע שהוא סוד , 1981-א"הפרטיות, התשמ עלול לפגוע בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת

עבור אותו צד שני שפרסומו  כלכליך מסחרי או סוד מקצועי של הצד השני או שהוא בעל ער

 םהקשורי םאו מקצועיי םמסחריים מידע הנוגע לענייני ןעלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכ

באינטרס מקצועי, מסחרי או  ממשית עסקיו של אותו צד שני, שגילויו עלול לפגוע פגיעהל

 .כלכלי
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