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בהתאם להוראת תקנה 35.7 לתקנון אקו"ם,  ועדת הבחירות מודיעה בזה לכל בעלי זכות הבחירה בחברה כי הבחירות לדירקטוריון 
החברה ולוועדת הבוררות והערעורים יתקיימו בקלפי ביום ראשון, י"ח בתמוז תשע"ה,  5.7.2015   בבית היוצר, האנגר 22 נמל תל אביב. 

להודעה זו מצורפים טופסי הגשת מועמדות, אשר באמצעותם יכול כל חבר, בעל מנייה רגילה, להציג את מועמדותו. על טופס הגשת 
המועמדות להגיע לוועדת הבחירות במשרדי אקו"ם לא יאוחר מה- 21.5.2015 בשעה 17:00.

כל בעל מניה רגילה זכאי להצביע בבחירות על פי תחום עיסוקו העיקרי )סקטור(. אם הינך מעוניין לשנות את סיווג הסקטור אליו אתה 
משתייך, עליך לשלוח לאקו"ם את טופס הבקשה המצ"ב לשינוי הסקטור. על טופס בקשה זה להגיע לוועדת הבחירות לא יאוחר מיום 

חמישי, 4.6.2015 י"ז בסיון תשע"ה בשעה 17:00.

בדוא"ל:   או   03-6113456 בטלפון:  באקו"ם  לחבר  השירות  למרכז  לפנות  ניתן  משתייך,  אתה  אליו  הסקטור  בירור  לרבות  בשאלות, 
members@acum.org.il. נא לשלוח את הטפסים בדואר רשום לאקו"ם  או במסירה אישית – עבור "ועדת הבחירות", לכתובת הרשומה 

בתחתית העמוד. 

בברכה,
ועדת הבחירות

הודעה על מועד קיום הבחירות

מאי 2015 

ועדת הבחירות

_________________     _________________     _________________        _________________
 נחום גבריאלי, עו"ד                    חנה גולדברג                        רון וידברג                         טובה שרייבר

 יו"ר ועדת הבחירות           חברת ועדת הבחירות         חבר ועדת הבחירות            )הוצאת מוסיקה נגן(   
                                                                                                                                    חברת ועדת הבחירות 



דירקטוריון אקו"ם
הדירקטוריון מונה שבעה חברים המייצגים את תחומי העיסוק השונים: שני פזמונאים, סופר , שני מלחינים של מוסיקה פופולארית, 

מלחין של מוסיקה קונצרטית , מו"ל ו-4 דירקטורים חיצוניים. הדירקטורים נבחרים לתקופת כהונה של ארבע שנים. 

ממלאי המקום יחד עם חברי הדירקטוריון מהווים את המועצה .
)ממלא מקום הוא מועמד שזכה, בסקטור הרלוונטי, במספר הקולות הרב ביותר לאחר הדירקטור הנבחר(.  

כן הדירקטוריון  זו. כמו  ליישום מדיניות  ולקבל החלטות הנוגעות  הינו לקבוע את מדיניות הארגון  תפקידו העיקרי של הדירקטוריון 
מתכנן ומגבש את תקציב החברה. חברי הדירקטוריון מקיימים ישיבות קבועות )אחת לשבועיים(. 

ועדת בוררות וערעורים
ועדת בוררות וערעורים מורכבת משלושה חברים: מחבר, מלחין ומו"ל וכן ממלא מקום לכל אחד. חברי הוועדה נבחרים לתקופת כהונה 
של ארבע  שנים ויכולים לכהן ברציפות שתי תקופות בלבד. חברי הוועדה נבחרים על ידי האסיפה הכללית מתוך רשימת המועמדים 

לוועדה זו.

תפקידה של הוועדה הוא לדון במחלוקת שבין חברי אקו"ם בתחום זכויות היוצרים והזכויות המוסריות הנוגעות ליצירות המנוהלות על 
ידי אקו"ם. החלטת הוועדה מהווה פסק בוררות. חברי הוועדה מקיימים ישיבות בהתאם לפניות המתקבלות. 

הסבר כללי על המוסדות הנבחרים

מאי 2015

ועדת הבחירות
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הוראות להגשת מועמדות
טופס הגשת המועמדות צריך להיות חתום ע"י המועמד ולכלול חתימות של שבעה בעלי זכות בחירה המשתייכים לסקטור שלו והתומכים 

במועמדותו. אם המועמד הוא מסקטור המו"לים די בחתימות של שלושה תומכים. על הטופס להגיע לוועדת הבחירות באקו"ם בכתובת שלעיל לא 
יאוחר מאשר ביום חמישי, ג' סיוון תשע"ה 21.5.2015 בשעה 17:00. 

לטופס זה יש לצרף את  טופס "הצהרת המועמד"  וכן רשאי המועמד לצרף מצע קצר שיכלול לא יותר ממאה מילים.

טופס הגשת מועמדות לדירקטוריון החברה

אני, החתום מטה:

ת"ז   שם פרטי  שם משפחה 

בעל מניה רגילה באקו"ם מן הסקטור )נא לסמן ב-X את הסקטור המתאים( 

מציג בזאת את מועמדותי לדירקטוריון החברה.

חתימת המועמד: _____________________

מו"לים מלחיני מוסיקה קונצרטית    סופרים   מלחיני מוסיקה פופולארית   פזמונאים 

ועדת הבחירות

אנו הח"מ,  שהיננו חברי אקו"ם בעלי מניות רגילות, השייכים לאותו סקטור אליו שייך המועמד החתום לעיל, מודיעים בזה 
על תמיכתנו במועמדותו לדירקטוריון ולראייה באנו על החתום:

חתימה         שם פרטי                             שם משפחה                       ת"ז    

1

2

3

4

5

6

7



טופס הגשת מועמדות לוועדת הבוררות והערעורים

אני, החתום מטה:

ת"ז   שם פרטי  שם משפחה 

 מן הסקטור: 
)נא לסמן ב-X את הסקטור המתאים( 

בעל מניה רגילה באקו"ם, מציג בזאת את מועמדותי לוועדת הבוררות והערעורים.

חתימת המועמד: _____________________

מלחינים פזמונאים/סופרים   מו"לים  

ועדת הבחירות

אנו הח"מ,  שהיננו חברי אקו"ם בעלי מניות רגילות, שאינם בהכרח משתייכים לאותו סקטור אליו שייך המועמד החתום 
לעיל, מודיעים בזה על תמיכתנו במועמדותו לוועדת הבוררות והערעורים ולראייה באנו על החתום: 

חתימה         שם פרטי                            שם משפחה                        ת"ז    

1

2

3

4

5

6

7

הוראות להגשת מועמדות
טופס הגשת המועמדות צריך להיות חתום ע"י המועמד ולכלול חתימות של שבעה בעלי זכות בחירה, שאינם בהכרח משתייכים לסקטור המועמד. 

על הטופס להגיע לוועדת הבחירות באקו"ם בכתובת שלעיל לא יאוחר מאשר ביום חמישי, ג' סיוון תשע"ה 21.5.2015 בשעה 17:00. 
לטופס זה יש לצרף את  טופס "הצהרת המועמד"  וכן רשאי המועמד לצרף מצע קצר שיכלול לא יותר ממאה מילים.



חתימת המועמד: _____________________ תאריך: _____________________

הצהרת המועמד

אני, החתום מטה:

שם פרטי  שם משפחה                                                                  ת"ז  

 מציג את מועמדותי ל- 
)נא לסמן ב-X במקום המתאים(

מאשר בזה כי אינני נושא בשום משרה או תפקיד באקו"ם בע"מ או בעסק המספק שירותים לאקו"ם בע"מ. 

ולראיה באתי על החתום:

ועדת הבוררות והערעורים דירקטוריון החברה 

ועדת הבחירות



בקשה לשינוי תחום עיסוק עיקרי )סקטור(

1. הסקטורים באקו"ם הם: פזמונאים, מלחיני מוסיקה פופולארית, סופרים, מלחיני מוסיקה קונצרטית ומו"לים.

2. ניתן לשנות את הרישום לסקטור אחר, רק אם לפחות 25% מיצירותיך הרשומות באקו"ם, שייכות לסקטור האחר.

 3. אם ברצונך להשתתף בבחירות הקרובות, כחבר בסקטור החדש, עליך לוודא שטופס זה, החתום על ידך יתקבל במשרדי אקו"ם 

לא יאוחר מיום חמישי, י"ז בסיוון תשע"ה ,4.6.2015 בשעה 17:00.

חתימת המועמד: _____________________ תאריך: _____________________

ועדת הבחירות

אני, החתום מטה:

שם פרטי  שם משפחה                                                                 ת"ז  

 שעל פי רישומי אקו"ם נמנה על סקטור )קבוצת הצבעה( : 

מבקש בזה לשנות את הרישום כך שיירשם כי מעתה אני משתייך לסקטור:

מו"לים מלחיני מוסיקה קונצרטית    סופרים   מלחיני מוסיקה פופולארית   פזמונאים 

מו"לים מלחיני מוסיקה קונצרטית    סופרים   מלחיני מוסיקה פופולארית   פזמונאים 


