ינואר 2017

שלום רב,

הודעה בענין גמול קלטות לבעלי זכויות יוצרים בתקליטים
הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ (להלן" :הפדרציה לתקליטים") והפדרציה למוזיקה ישראלית וים
תיכונית בע"מ (להלן" :הפי"ל") מודיעות על כוונתן להקים מנהלת לצורך הרכבת רשימת בעלי זכויות הטוענים לזכאות
לכספי גמול שהתקבלו מהממשלה .כספים אלה התקבלו בהתאם לסעיף 3ד' לפקודת זכות יוצרים ,בגין אבדן הכנסה
ופגיעה בזכויות של בעלי הקלטות ותקליטים ,עקב טביעה ושיעתוק על קלטות לשימוש פרטי וביתי (להלן" :גמול") בגין
השנים ( 2011-2016להלן" :התקופה הקובעת").
בעל זכויות יוצרים בהקלטה או בתקליט שהופץ בישראל או שודר במהלך התקופה הקובעת ,הרואה עצמו זכאי לגמול
בגין התקופה הקובעת ,יודיע על כך בטופס המצורף .על הטופס להישלח בדואר רשום לכתובת :גמול קלטות ,ת.ד57683 .
תל אביב  61576ולהגיע עד ליום  30.4.17לכל היאוחר.
אדם שהודעתו תתקבל לאחר תום המועד הנ"ל ,לא תיבדק זכאותו ולא יוכר לצורכי זכאות לגמול.
ההכרה בזכאות לגמול כפופה להוראת כל דין.
פרסום זה איננו הודעה על חלוקת גמול.

בברכה,
הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ

הפי"ל  -הפדרציה למוזיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ

יש למלא את הטופס בכתב קריא ולשלוח את הטופס בדואר רשום
לכבוד:
הפי"ל-הפדרציה למוזיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ והפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ
ת.ד57683 .
תל אביב 61576

הודעה  -גמול הקלטות קול מוסיקאליות (תקליטים)
אני טוען לזכאות לגמול קלטות בגין אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות בהקלטה/ות ,עקב טביעה ושיעתוק שלה/ם על קלטות
לשימוש פרטי וביתי ,בגין השנים .2011-2016
א .פרטים:
 )1שמי ________________________________
 )2שם בעל זכויות היוצרים בהקלטה (אם בעל הזכויות הוא תאגיד ,יש לציין את שמו המלא של התאגיד)
_______________________________________________________________________
 )3ת.ז( .או מספר חברה/תאגיד אם הטוען הוא תאגיד) ___________________________________
 )4כתובת (כולל מיקוד):

______________________________________________________

 )5טלפון , ________________ :טלפון נייד  , ________________ :פקס_________________ :
 )6כתובת מייל._____________________________ :
ב .הצהרה
בחתימתי על הודעה זו ,אני מצהיר כי -
 .1אני בעל זכות היוצרים המלא והבלעדי בהקלטה/ות המפורטות להלן.
 .2לא העברתי לאדם אחר את זכאותי לכספי גמול קלטות מכוח ס' 3ד' לפקודת זכות יוצרים.
( .3למלא במקרה של בעלות משותפת עם אדם אחר) מר/גב'/חב' _____________________ ,ת.ז.
___________________ הינם בעלי זכויות יוצרים משותפים עמי בהקלטה/ות – הצהרתם מצורפת בזה.
 .4אני טוען לזכאות לגמול בגין אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות בהקלטה/ות ,עקב טביעה ושיעתוק שלהן על קלטות
לשימוש פרטי וביתי ,בהתאם לסעיף 3ד' לפקודת זכות יוצרים ,וזאת בגין השנים _______________.
 .5אני מצהיר כי הפרטים המפורטים בהודעה זו הם נכונים ומלאים.
( .6במידה והטוען לזכאות הוא תאגיד) ,אני מצהיר כי אני מוסמך בשם התאגיד לתת הצהרה זו מטעמו.
ג .פרטי ההקלטות
בטבלה המופיעה בעמוד הבא ,יש לפרט בנפרד את שמה של כל הקלטה הנכללת בתקליט.

שם ההקלטה

שם התקליט בו
נכללת ההקלטה

חברות התקליטים
בהן הופץ התקליט
בו נכללת ההקלטה

תאריך
יציאתו לאור
בישראל של
ההקלטה/
התקליט

אישורי ייצור
והפצה
בצירוף
אסמכתאות
(יש לצרף)

שמות בעל
זכויות יוצרים
קודמים
בהקלטה
(לציין גם
מועדים)

הערות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

במידה וישנן הקלטות נוספות ,נא לצרף להודעה טבלאות נוספות
ד .אני מתחייב למסור לכם כל פרט נוסף שיתבקש.

תאריך_________________ :

_______________________________
חתימה
(יש להוסיף חותמת תאגיד אם הטוען הוא
תאגיד)

