
 
 

 בחלק  –זכויותיכם כמבצעים 
נקבע כי בנוסף לזכויותיו של המבצע שהובאו בפרק  1984-בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד

תתף בהם, המבצע זכאי גם לתמלוג ובנוסף לשכר שהמבצע מקבל בעבור הופעתו או ימי הצילום שהש הקודם,
התמלוגים משולמים על ידי הגוף המשדר )רדיו או טלוויזיה( על הצגה או  ראוי על השמעה או הצגה של ביצועו.

  .השמעה של המבצע
 

בחוק נקבע גם שהתמלוגים ישולמו לארגון תמלוגים המייצג את המספר הגדול ביותר של מבצעים ובעלי זכויות 
 ."זה הוא ארגון "אשכולותמבצעים. ארגון 

 

אשכולות" מייצגת את המבצעים ובעלי הזכויות וגובה מגופי השידור או מכל גוף אחר שמעוניין לשדר או "
  .להשמיע או להציג את המבצע תמלוגים בגין השימושים אלה

ולות את הגבייה נעשית בצורה גלובלית )"הסכמי שמיכה"( ואשכולות ובתמורה לקבלת הסכומים, מעניקה אשכ
  .האישור לעשות שימוש בביצועים

אשכולות מחלקת את התמלוגים המגיעים לכל מבצע על פי מפתחות חלוקה שנקבעו באשכולות על ידי האמנים 
  המבצעים עצמם

 .ומפתחות אלה מתבססים על יחסיות הביצועים שלהם מתוך כלל השידורים של המבצעים כולם
 

  .עים והיא מנוהלת על ידם ופועלת להגנה על זכויות המבצעיםאשכולות" הוקמה על ידי אמנים מבצ"
 .בראש "אשכולות" עומד האמן אילי גורליצקי, והוא דואג לגביית התמלוגים הראויים מגופי השידור

 

 ?כיצד ניתן לקבל את הכספים המגיעים לכם
  .זכויותיועל כל מבצע שביצועיו שודרו או הוצגו יש לגשת ל"אשכולות" על מנת לברר את  .1

  ."המבצע על "כתב העברת זכויות ב"אשכולות" יחתום 
 במסמך זה יעביר המבצע ל"אשכולות" את זכויות המבצעים שלו

 .וייפה את כוחה לייצג אותו בכל הנוגע לשימושים בזכויות המבצעים שלו והתמלוגים בגין שימושים אלה
 

תור עליהם אתם נדרשים לחתום, יהיה קיים כמו כן יש לדאוג שבכל הסכם העסקה, או בכל מסמך וי .2
 :הסעיף הבא

 

)להלן:  1984 –זכויות המבצעים שייכות לאמן המבצע כאמור בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד "
  ."החוק"( ובכפוף לו

האמן המבצע מעניק בזאת למפיק את זכות השימוש בזכויות הביצוע שלו בהפקה ששמה "_______" 
  ,()להלן: "ההפקה"

החברה לזכויות מבצעים של  –והכול בכפוף לכתב העברת הזכויות שהעביר האמן המבצע לאשכולות 
  .אמני ישראל בע"מ

למען הסר ספק, מובהר כי אין בחוזה אישי זה כדי להוות ויתור או גריעה מכל סוג שהוא מזכותו של האמן 
  המבצע

שימושים השונים שייעשו בביצועיו בהפקה לקבל את מלוא התמלוגים באמצעות חברת אשכולות בגין ה
  ,והמוגנים על פי החוק

 ."ומזכותה של חברת אשכולות לגבות תמלוגים אלו
 

על כל מבצע לדאוג למחוק כל סעיף שבו נקבע שהמבצע מוותר על זכויות המבצעים שלו, או לא  .3
 .לחתום על כתבי ויתור שמשמעותם זהה

 

  :בשנה בעבור שידורים בשנה הקודמת אשכולות מחלקת תמלוגים שלוש פעמים
  

 ;10 -ו 2, 1עבור שידורים בערוץ  – בחודש מאי
 ;עבור שידורים ברדיו – בחודש יולי

  .בעבור שידורים בכבלים וביס – נובמבר -ובחודשים אוקטובר 
 

 .לכל חלוקה מצורף דו"ח על השידורים בגינם שולמו למבצע הכספים
 

  ,התשלומיםשימו לב )!( לקבלת הדו"חות ו
 קראו את הדו"חות בעיון כדי לוודא שקיבלתם כספים בעבור כל השידורים של ביצועיכם

 .ואם יש בעיה כלשהי, תמיד תוכלו לפנות לאשכולות
 

 החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ –אשכולות 
 .0 אביב קומה ראשונה )במעליות( כניסה-)לונדון מיניסטור(, תל 30רח' אבן גבירול 
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