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תמצית תנאי האישור הקבוע שניתן לפדרציה לתקליטים ולקלטות על-ידי בית הדין להגבלים עסקיים
[נוסח למשתמש]
הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ ("הפדרציה") היא תאגיד לניהול משותף של זכויות
יוצרים ,העוסק במתן רישיונות השמעה ביצירות ,גביית תמלוגים בגין רישיונות אלה והעברת
התמלוגים לבעלי זכויות היוצרים.
הפדרציה מנהלת את זכויות היוצרים של חברות תקליטים אשר העבירו אליה את זכויות היוצרים
שלהן .הפדרציה הינה חלק מארגון ה IFPI-העולמי ומייצגת גם חברות תקליטים זרות .במסגרת
פעילותה ,מעניקה הפדרציה רישיון שנתי להשמעת יצירות מוזיקליות שהחברים והמיוצגים בה העבירו
לניהולה ,בתמורה לתשלום תמלוגים.
סוג הרישיון שמעניקה הפדרציה מכונה "רישיון גורף" או "רישיון שמיכה" ,שכן הוא מכסה השמעה
פומבית של כל אותן ההקלטות המוזיקליות שחברי הפדרציה והמיוצגים בה העבירו לניהולה של
הפדרציה.
פעילות הפדרציה כפופה לאישור בית הדין להגבלים עסקיים בירושלים ולתנאים הקבועים בו .ביום 11
בינואר  2012קיבל בית הדין להגבלים עסקיים את בקשת הפדרציה ,למתן אישור לפעילותה לתקופה
נוספת בת חמש שנים (עד ליום  11בינואר .)2022
במסגרת האישור שניתן לפדרציה ,אושר המשך פעילותה על -פי המתווה הקיים ,דהיינו ,גביית תמלוגים
המגיעים לחברות המאוגדות בה או המיוצגות על-ידיה ,בתחומי הביצוע הפומבי והשידור ,לרבות
באמצעות רשת האינטרנט והסלולר ,והכל בכפוף לתנאים המפורטים שנקבעו .בנוסף ,הפדרציה רשאית
לנקוט בצעדי אכיפה כנגד שימוש בלתי מורשה ביצירות וכנגד פיראטיות.
תנאי הפעילות של הפדרציה קובעים את מתווה אכיפת הזכויות והגשת התביעות מטעם הפדרציה ,כמו
גם את אופן הפעילות כנגד פיראטים וכנגד הפרת זכויות יוצרים ברשת האינטרנט וכן ,חובות שונות
בדבר שקיפות פעילותה של הפדרציה.
התנאים שקבע בית הדין להגבלים עסקיים מקנים לך – המשתמש/ת ,זכויות שונות.
לנוחותך ,מובאת ,בפנייה זו ,תמצית התנאים הרלוונטיים עבורך עם דגש על תחום ההשמעה הפומבית.
נוסח מלא של התנאים ,הנכון למועד זה ,מצורף לפנייה זו .בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקציר
זה לבין התנאים החלים על פעילותה של הפדרציה ,כפי שנקבעו על-ידי בית הדין להגבלים עסקיים –
יגברו התנאים שנקבעו על -ידי בית הדין להגבלים עסקיים ,כפי שהם במועד הרלוונטי .שימת ליבך לכך,
שבמשך הזמן עשויים לחול שינויים בתנאים החלים על פעילותה של הפדרציה ,כפי שהם נקבעים על-ידי
בית הדין להגבלים עסקיים.
ניתן לעיין בנוסח מלא ומעודכן של התנאים החלים על הפדרציה באתר הפדרציה ,בכתובת
 www.ifpi.co.ilוכן בהמשך מסמך זה.
וזאת תמצית התנאים:
 .1רישיון גורף  -הינך זכאי/ת לרכוש מן הפדרציה רישיון שנתי לביצוע פומבי של כל התקליטים
שהחברים בה העבירו לניהולה ("רישיון גורף" או "רישיון שמיכה") .אם אינך מעוניין/ת ב"-רישיון
שמיכה" אלא ברישיון נפרד מאחת או יותר מחברות התקליטים ,עליך לפנות לשם כך במישרין
לחברות התקליטים הרלוונטיות ולהסדיר עמן את מתן הרישיון.
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 .2חובת הפדרציה להעניק רישיון  -הפדרציה מחויבת להעניק רישיון לכל משתמש ,וחל עליה איסור
לסרב סירוב בלתי סביר להעניק רישיון כאמור .בפרט ,עליה להעניק רישיון לכל משתמש שהביע
נכונות לשלם דמי רישיון שמשלמים משתמשים דומים לו או שנקבעו על-די בית משפט/בורר .כן חל
על הפדרציה איסור להתנות את מתן הרישיון בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר
מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות ,ועוד .אם הפדרציה סבורה כי התקיימו נסיבות
המקימות לדעתה טעמים סבירים לסירוב להעניק לך רישיון ,עליה להודיע לך על כך בכתב ,תוך
פירוט הנימוקים לסירוב.
"השמעת תקליטים" כוללת ביצוע פומבי של תקליט ,שהינו "השמעתו או הצגתו בציבור ,במישרין
או באמצעות מכשיר" וכן שידור ,שהינו "העברה קווית או אלחוטית ,של צלילים ,מראות או שילוב
של צלילים ומראות ,הכלולים ביצירה ,לציבור" (סעיפים  13ו  -14לחוק זכות יוצרים ,התשס"ח
.)2002
 .3קביעת דמי הרישיון  -הפדרציה רשאית לבוא עמך בדברים באשר לגובה דמי הרישיון .יצוין ,כי על
הפדרציה חל איסור לקבוע דמי רישיון בשיעורים בלתי הוגנים או בלתי סבירים .כן אסור לה לקבוע
תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות ,בהתחשב ,בין היתר ,במיקום ההשמעה ,במספר השומעים
הפוטנציאלי וכיוצא באלה קריטריונים אובייקטיביים אשר עשויים להעניק למשתמשים מסוימים
יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם .עוד יצוין ,כי אם הפדרציה ניהלה משא ומתן עם איגוד עסקי
מסוים ,אזי תנאי הרישיון שנקבעו במסגרת המשא ומתן ישמשו להתקשרויותיה עם כלל
המשתמשים מאותו סוג ,גם אם אינם שייכים לאיגוד העסקי (ולמעט תנאים שמביאים בחשבון את
החיסכון שנגרם לפדרציה כתוצאה מפעולות האיגוד).
 .4נקיטת הליכים כנגד משתמש  -הפדרציה רשאית להביא מחלוקת עם משתמש באשר לשיעור דמי
הרישיון בפני בית המשפט או בפני בורר מוסכם וכן להגיש לבית המשפט המוסמך תביעה כנגד
משתמש אשר מבצע בפומבי הקלטה מרפרטואר הפדרציה ,בהתאם להסדר המפורט בתנאי
הפעילות של הפדרציה ,ובכפוף למתווה הבא:
במקרה של מחלוקת עם הפדרציה לגבי דמי הרישיון הפומבי ,רשאי המשתמש לשלם לפדרציה
בתוך  00יום מיום הפניה הראשונה דמי שימוש זמניים ,כהגדרתם בתנאי האישור.
במקרה ששילם המשתמש דמי שימוש זמניים כאמור ,רשאית הפדרציה לפנות לבית המשפט (או
לבורר – אם בחר המשתמש בהליך שכזה) ולתבוע את ההפרש ,ככל שזה קיים ,בין סכום התמלוגים
הנדרש על ידה ,לבין דמי השימוש הזמניים ששילם המשתמש.
בנוסף ,במסגרת תביעה שכזו ,הפדרציה תהיה זכאית לבקש כלפי המשתמש צו מניעה קבוע וסעדים
נוספים ,אך לא תהיה זכאית לתבוע ממנו פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק ו/או להוציא צו מניעה
זמני להפסקתו לאלתר של הביצוע הפומבי על ידי המשתמש.
מנגד ,אם לא ישולמו דמי השימוש הזמניים ולא יגיע המשתמש להסכמה אחרת עם הפדרציה בתוך
 00יום ,תהיה הפדרציה רשאית לבקש מבית המשפט כל סעד ,כולל צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי
ללא הוכחת נזק.
בתביעה שתגיש הפדרציה ,יחול עליה נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות בדבר קיומה של הזכות,
הפרתה ,סבירות דמי הרישיון וסבירות דמי השימוש הזמניים .משתמש זכאי להתדיין עם הפדרציה
לתקליטים במחלוקת על דמי הרישיון בבוררות בפני בורר (במקום בפני בית משפט) ובלבד שיחתום
על שטר בוררות.

