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מה נעשה השנה עבור היוצר

מאגר החברים ממשיך לגדול
השנה הצטרפו כחברים לאקו”ם 544 יוצרים ו-6 מו”לים

מספר החברים באקו”ם בסוף 2016 עומד על 10,125 חברים, מתוכם 149 מו”לים

מאגר היצירות גדל 
26,043  יצירות חדשות וגרסאות מוסיקאליות ישראליות נרשמו השנה

73,407 יצירות חדשות וגרסאות מוסיקאליות זרות חדשות נרשמו השנה 
 נכון לסוף שנת 2016, רשומות במאגר אקו”ם כ-1,715,557 יצירות ישראליות וזרות. 

יותר הצהרות נקלטו דרך האינטרנט
במהלך השנה, נרשמו באמצעות אתר האינטרנט של אקו”ם כ-33,058 הצהרות 

על יצירות, לעומת 29,789 בשנת 2015.

בכל חודש נשלחת ליוצרים הודעה אוטומטית על יצירות לא מוצהרות, כדי להגדיל 
אתר  באמצעות  להצהיר  אותם  ולעודד  ההצהרות  למערכת  שלהם  החשיפה  את 

האינטרנט. כתוצאה מכך, ניכר גידול במספר ההצהרות.



קרן לקידום היוצר והיצירה הישראלית
הקרן נועדה לעודד פעילות יצירתית של חברי אקו”ם. הקרן מעניקה תמיכה כספית ליוצרים לשם

הוצאת יצירתם לאור: הוצאת דיסק, העלאת מופע, הוצאת ספר וכדומה. במהלך שנת 2016 ניתנו

מענקים לכ- 150יוצרים. 

 http://www.acum.org.il/sites/default/files/tofesbakasha2014.pdf : קישור לפנייה לקבלת מענק
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ליווי והעצמת היוצר במהלך חייו המקצועיים
מהפעילות  כחלק  שלנו  העשיר  הסדנאות  מערך  את  מקיימים  אנו  שנה  בכל  כמו  ליוצרים-  סדנאות 
להעשרת היוצר. תחום הסדנאות נועד לתת ליוצר כלים נוספים בעידן שבו הוא, לרוב, צריך לקדם את 
עצמו ולהתנהל באופן עצמאי בפן העסקי, שיווקי, כלכלי, אומנותי ומקצועי. הסדנאות כללו  25 מפגשים, 

בהם השתתפו  632 איש. 

בין סדנאות שהתקיימו:

     כתת אמן עם ארקדי דוכין

     מוזיקה לטלוויזיה עם ערן פריאון

     קבלת אשרות עבודה לחו”ל למוזיקאים עם מייקל דיוויס

     סדנת כתיבה והלחנה עם חמי רודנר

     פרסום ושיווק באינסטגרם

כלים לחשיפה והפצת היצירה

בית היוצר
אקו”ם מפעילה את “בית היוצר” אשר מאפשר ליוצרים להופיע ולקבל 100% מהכנסות 

המופע.

פרס אקו”ם

תחרות פרסי אקו”ם, בה מוענקים פרסים כספיים ליוצרים החברים בארגון, החלה את דרכה בשנת 1958 

והפכה עם השנים למפעל הפרסים הבולט בחשיבותו בישראל.



פרסי אקו״ם

הזוכים בפרסי אקו”ם לשנת 2016
מוסיקה פופולארית

מפעלי חיים

פרס ע”ש נעמי שמר על מפעל חיים למלחין אלון אולארצ’יק

פרס ע”ש אהוד מנור על מפעל חיים למחבר שלמה בר 

הישגי השנה
פרס על תרומה מיוחדת בתחום היצירה לילדים: מתי כספי

פרס ע”ש עוזי חיטמן לאלבום השנה: נדב גדג’ על האלבום “שרף 
אורנים”

פרס ע”ש סשה ארגוב למלחין השנה: דודו טסה על האלבום 
“הגולה”

פרס ע”ש יוסי בנאי למחברת השנה: איה כורם, על האלבום 
”2023“

פרס ע”ש יאיר רוזנבלום למעבד השנה: גיא מזיג

פרס ע”ש ענבל פרלמוטר לתגלית השנה: סטטיק, בן אל תבורי 
וג’ורדי )ירדן פלג( 

פרס ע”ש משה וילנסקי לשיר השנה: “אחרי כל השנים”. ביצוע: 
עומר אדם, מילים ולחן: אבי אוחיון, עיבוד: אסף צרויה

פרסי עידוד היצירה

פרס ע”ש דניאל סמבורסקי לעידוד פרסום היצירה למלחינה: אילת דוניבסקי

פרס ע”ש עלי מוהר לעידוד פרסום היצירה למחבר: איתי פרל

פרס ע”ש בית היוצר להפקת אלבום: נטע אלקיים

פרסי הדירקטוריון 

פרס ע”ש ידידיה אדמון להרכב “קפה שחור חזק” על פריצת דרך במוסיקה הישראלית

פרס למירה עווד על תרומתה להעצמת היצירה הערבית ושילובה בתרבות וביצירה הישראלית

פרסים )לא כספיים( על השירים המושמעים ביותר לשנת 2016

השיר הישראלי המושמע ביותר – “שרוטים” – בביצוע סאבלימינל ועדן גבאי - מילים: קובי שמעוני 
ואדי כבירי, לחן:  קובי שמעוני ונאור סינוואני. 

השיר הלועזי המושמע ביותר: “Cake by the Ocean” בביצוע DNC למו”לים המייצגים בארץ 
דליה פאבלישינג בע”מ ולב גרופ מדיה בע”מ
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תחום הספרות
פרס ע”ש יהודה עמיחי על מפעל חיים למשוררת חדוה הרכבי

פרס ע”ש שלמה טנאי לעידוד פרסום היצירה למשוררת: אפרת מישורי על יצירתה “אשה נשואה 
ושירים בודדים” 

פרס ע”ש נתן יונתן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום השירה ליצירה: “שליית האור”, מאת חיה 
משב

פרס ע”ש אהרון אשמן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום הסיפורת ליצירה: “על הדבש ועל 
המוות”, מאת ערן בר גיל

 פרס ע”ש דבורה עומר לעידוד פרסום היצירה לספרות ילדים ונוער לסופרת: דורית אורגד,
על יצירתה “השתיקה של יורי”

תחום המוסיקה הקונצרטית
פרס ע”ש פאול בן חיים על מפעל חיים למלחין: בנימין יוסופוב

פרס ע”ש מנחם אבידום על הישג השנה למלחין הוענק השנה לשני מלחינים על שתי יצירות:

סרג’ו נטרא, על יצירתו “סמפוניה באדום, כחול, צהוב וירוק”

”MERE AIR“ חנה אג’יאשווילי, על יצירתה

”HYDROPHONY“ פרס ע”ש חיים אלכסנדר לעידוד פרסום היצירה למלחינה מעין צדקה, על יצירתה

פרס ע”ש מרק קופיטמן ליצירה המוגשת בעילום שם ליצירה ”ELEGIE” מאת המלחין מיכאל 
זלטנרייך

פרסים מיוחדים מטעם הדירקטוריון
פרס למלחין יצחק אביעזר על תרומתו לעידוד וקידום היצירה הערבית- ישראלית.

פרס ליוצרת עמלה עינת )כהן( על תרומתה לספרות והשירה.
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ACUM ON AIR מסכמים את שנת 2016 במוסיקה עם
מערכת ACUM ON AIR היא מערכת לניטור השמעות יצירות ברדיו, זאת בנוסף לדיווח המתקבל מתחנות 

הרדיו שמדווחות לאקו”ם באופן שוטף: קול ישראל* )רשת א׳, ב׳, ג׳ ,ד׳, FM88, רקע, מורשת וקול המוסיקה(, 
גל”צ, גלגלצ, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, רדיו ללא הפסקה, רדיו צפון ללא הפסקה, רדיו קול חי, רדיו קול ברמה, 

רדיו 90, רדיו ירושלים, רדיו דרום, קול הים האדום, לב המדינה, קול רגע, רדיוס, אקו 99 
ותחנת טלוויזיה אחת ‘ערוץ 24’.

*החל מיום 15.5.16 נסגרה רשות השידור ועלה לאויר התאגיד החדש “כאן” ומערך התחנות השתנה בהתאם.

עשרת המחברים  המושמעים ביותר

1. אבי אוחיון 2. אהוד מנור 3. שלמה ארצי 4. יוסי גיספן 5. דולב רם  6. שלום חנוך 7. יעקב 

רוטבליט  8.יורם טהרלב 9. פן חזות 10. דורון מדלי         

 

עשרת המלחינים  המושמעים ביותר

1. שלמה ארצי  2. שלום חנוך  3. אבי אוחיון   4. רמי קליינשטיין   5. דולב רם   6. פן חזות   

7. עידן רייכל  8. דודו אהרון   9. נעמי שמר  10. זאב נחמה            

עשרת השירים הישראלים המושמעים ביותר
1. שרוטים סאבלימינל ועדן גבאי
2. החיים שלנו תותים חנן בן ארי
3. מסיבה בחיפה “האולטראס” 

4. סילסולים סטטיק ובן אל תבורי
5. טיסה 5235 משה פרץ
6. חלק מהזמן עידן עמדי
MIAMI .7 אליעד

8. צבע לחיים סאבלימינל
9. הוא כותב לי מאמי דקלה

10 . אחרי כל השנים עומר אדם

עשרת המבצעים  המושמעים ביותר
1. שלמה ארצי  2. אייל גולן  3. אריק איינשטיין  4. עומר אדם  5. משה פרץ  6. דודו אהרון  
7. שרית חדד   8. ישי לוי  9. שלומי שבת   10. ליאור נרקיס                                       
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ACUM ON AIR מסכמים את שנת 2016 במוסיקה עם

1. CAKE BY THE OCEAN- DNCE

2. HYMN FOR THE WEEKEND- COLDPLAY/BEYONCE  

3. CAN’T STOP THE FEELING- JUSTIN TIMBERLAKE     

4. LOVE YOURSELF- JUSTIN BIEBER      

5. STRESSED OUT- TWENTY ONE PILOTS   

6. LOST ON YOU- LP

7. SAVE ME- PARAKIT 

8. EGO- WILLIAM WILLY 

9. SEVEN YEARS- LUKAS GRAHAM        

10. ONE DANCE- DRAKE/WIZKID/KYLA      

עשרת השירים הלועזיים המושמעים ביותר
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נתוני הכנסות ועלויות 2016 הנתונים באלפי ש”ח      

הכנסות אקו”ם לפי סוגי שימושים 2016 

בצוע פומבי  סה”כ  
העתקה   

)גרפית( 
הטבעה/ 
הקלטה  

אודיו ויזואל אודיו

                              
148,442

               
45,940

                 
1,748

                     
8,013

                
66,862

                
25,880

סה”כ עלויות אקו”ם 33,172 ש”ח 

סה”כ כספים שנגבו מחברים 31,395 ש”ח 
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המבנה הארגוני של אקו”ם

אסיפה כללית

לשכה 
משפטית

וועדות 
הדירקטוריון

 חברת הבית 
בשד’ רוטשילד

לשכת הנהלה

טכנולוגיות 
המידע

כספים

תקליטים

מדיה 
חדשה

רשיונות 
פרטניים

קשרים 
בינלאומיים

תאגידי
שידור

תיעוד

מנכ”ל
משנה למנכ”ל

דירקטוריון חב’ קרן הרווחה
 לחברי אקו”ם בע”מ

משאבי אנוש

מחלקת חברים

ביצוע פומבי- 
מופעים/אירועים 

 משפחתיים ועיסקיים

תקשורת שיווקית

 לקוחות/ פיתוח עסקי

הנהלת
מזכירותחשבונות
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אקו”ם ברשת:


