
משתתפים15,100עד2019תעריף מופעים החל משנת

10%עד10%עד10%עד30% - 30%10% - 30%10% - 50%10% - 50%30% - 50%30% - 50%30%מעל50%מעל50%מעל

עד-מ
05050100189505091505053505050

511001002003305096159505692505050
10115029848154914323126483135154505866
1512005959197682864413691672572157111092
2013008491,3131,096407630526238368307102158132
3014001,1811,8381,533567882736331515429142221184
4015001,5232,3631,9717311,134946426662552183284237
5016001,8552,8882,4088901,3861,156519809674223347289
6017002,1963,4132,8461,0541,6381,366615956797264410342
7018002,5293,9383,2831,2141,8901,5767081,103919303473394
8019002,8704,4633,7211,3782,1421,7868041,2501,042344536447
9011,0003,2114,9884,1581,5412,3941,9968991,3971,164385599499

1,0011,1003,5445,5134,5961,7012,6462,2069921,5441,287425662552
1,1011,2003,8856,0385,0331,8652,8982,4161,0881,6911,409466725604
1,2011,3004,2186,5195,4712,0243,1292,6261,1811,8251,532506782657
1,3011,4004,5597,0445,9082,1883,3812,8361,2761,9721,654547845709
1,4011,5004,8917,5696,3462,3483,6333,0461,3702,1191,777587908762
1,5011,6005,2338,0946,7832,5123,8853,2561,4652,2661,899628971814
1,6011,7005,5658,6197,2212,6714,1373,4661,5582,4132,0226681,034867
1,7011,8005,9069,1447,6582,8354,3893,6761,6542,5602,1447091,097919
1,8011,9006,2399,6698,0962,9954,6413,8861,7472,7072,2677491,160972
1,9012,0006,58010,1948,5333,1584,8934,0961,8422,8542,3897901,2231,024
2,0012,1006,92110,7198,9713,3225,1454,3061,9383,0012,5128311,2861,077
2,1012,2007,25411,2449,4083,4825,3974,5162,0313,1482,6348701,3491,129
2,2012,3007,59511,7699,8463,6465,6494,7262,1273,2952,7579111,4121,182
2,3012,4007,92812,29410,2833,8055,9014,9362,2203,4422,8799511,4751,234
2,4012,5008,26912,81910,7213,9696,1535,1462,3153,5893,0029921,5381,287
2,5012,7009,10014,08814,6284,3686,7627,0212,5483,9454,0961,0921,6911,755
2,7012,9009,80015,18115,7534,7047,2877,5612,7444,2514,4111,1761,8221,890
2,9013,10010,50016,27516,8785,0407,8128,1012,9404,5574,7261,2601,9532,025
3,1013,30011,20017,36918,0035,3768,3378,6413,1364,8635,0411,3442,0842,160
3,3013,50011,90018,46319,1285,7128,8629,1813,3325,1705,3561,4282,2162,295
3,5013,70012,60019,51320,2536,0489,3669,7213,5285,4645,6711,5122,3422,430
3,7013,90013,30020,60621,3786,3849,89110,2613,7245,7705,9861,5962,4732,565
3,9014,10014,00021,70022,5036,72010,41610,8013,9206,0766,3011,6802,6042,700
4,1014,30014,70022,79423,6287,05610,94111,3414,1166,3826,6161,7642,7352,835
4,3014,50015,40023,88824,7537,39211,46611,8814,3126,6896,9311,8482,8672,970
4,5014,70016,10024,93825,8787,72811,97012,4214,5086,9837,2461,9322,9933,105
4,7014,90016,80026,03127,0038,06412,49512,9614,7047,2897,5612,0163,1243,240
4,9015,10017,50027,12528,1288,40013,02013,5014,9007,5957,8762,1003,2553,375
5,1015,30018,20228,21329,2538,73713,54214,0415,0967,9008,1912,1843,3863,510
5,3015,50018,90229,29830,3789,07314,06314,5815,2928,2038,5062,2683,5163,645
5,5015,70019,60230,38331,5039,40914,58415,1215,4888,5078,8212,3523,6463,780
5,7015,90020,30231,46832,6289,74515,10515,6615,6848,8119,1362,4363,7763,915

שיעור שימוש
קופה פתוחהכמות קהל

אמנים מקומיים
קופה פתוחה
אמנים זרים

(מכור)מופע סגור
לקהל מסויים

קופה
פתוחה

מופע סגור
לקהל(מכור)

פתוחה קופה
אמנים זרים

מופע סגור
לקהל(מכור)

קופה
פתוחה

קופה פתוחה
אמנים זרים

מופע סגור
לקהל(מכור)

קופה
פתוחה

קופה פתוחה
אמנים



משתתפים15,100עד2019תעריף מופעים החל משנת

10%עד10%עד10%עד30% - 30%10% - 30%10% - 50%10% - 50%30% - 50%30% - 50%30%מעל50%מעל50%מעל

עד-מ

שיעור שימוש
קופה פתוחהכמות קהל

אמנים מקומיים
קופה פתוחה
אמנים זרים

(מכור)מופע סגור
לקהל מסויים

קופה
פתוחה

מופע סגור
לקהל(מכור)

קופה פתוחה
אמנים זרים

מופע סגור
לקהל(מכור)

קופה
פתוחה

קופה פתוחה
אמנים זרים

מופע סגור
לקהל(מכור)

קופה
פתוחה

קופה פתוחה
אמנים

5,9016,10021,00232,55333,75310,08115,62516,2015,8809,1159,4512,5203,9064,050
6,1016,30021,70233,63834,87810,41716,14616,7416,0769,4199,7662,6044,0374,185
6,3016,50022,40234,72336,00310,75316,66717,2816,2729,72210,0812,6884,1674,320
6,5016,70023,10235,80837,12811,08917,18817,8216,46810,02610,3962,7724,2974,455
6,7016,90023,80236,89338,25311,42517,70918,3616,66410,33010,7112,8564,4274,590
6,9017,10024,50237,97839,37811,76118,22918,9016,86010,63411,0262,9404,5574,725
7,1017,30025,20239,06340,50312,09718,75019,4417,05610,93811,3413,0244,6884,860
7,3017,50025,90240,14841,62812,43319,27119,9817,25211,24111,6563,1084,8184,995
7,5017,70026,60241,23342,75312,76919,79220,5217,44811,54511,9713,1924,9485,130
7,7017,90027,30242,31843,87813,10520,31321,0617,64411,84912,2863,2765,0785,265
7,9018,10028,00243,40345,00313,44120,83321,6017,84012,15312,6013,3605,2085,400
8,1018,30028,70244,48846,12813,77721,35422,1418,03612,45712,9163,4445,3395,535
8,3018,50029,40245,57347,25314,11321,87522,6818,23212,76013,2313,5285,4695,670
8,5018,70030,10246,65848,37814,44922,39623,2218,42813,06413,5463,6125,5995,805
8,7018,90030,80247,74349,50314,78522,91723,7618,62413,36813,8613,6965,7295,940
8,9019,10031,50248,82850,62815,12123,43724,3018,82013,67214,1763,7805,8596,075
9,1019,30032,20249,91351,75315,45723,95824,8419,01613,97614,4913,8645,9906,210
9,3019,50032,90250,99852,87815,79324,47925,3819,21214,27914,8063,9486,1206,345
9,5019,70033,60252,08354,00316,12925,00025,9219,40814,58315,1214,0326,2506,480
9,7019,90034,30253,16855,12816,46525,52126,4619,60414,88715,4364,1166,3806,615
9,90110,10035,00254,25356,25316,80126,04127,0019,80015,19115,7514,2006,5106,750

10,10110,30035,70255,33857,37817,13726,56227,5419,99615,49516,0664,2846,6416,885
10,30110,50036,40256,42358,50317,47327,08328,08110,19215,79816,3814,3686,7717,020
10,50110,70037,10257,50859,62817,80927,60428,62110,38816,10216,6964,4526,9017,155
10,70110,90037,80258,59360,75318,14528,12529,16110,58416,40617,0114,5367,0317,290
10,90111,10038,50259,67861,87818,48128,64529,70110,78016,71017,3264,6207,1617,425
11,10111,30039,20260,76363,00318,81729,16630,24110,97617,01417,6414,7047,2927,560
11,30111,50039,90261,84864,12819,15329,68730,78111,17217,31717,9564,7887,4227,695
11,50111,70040,60262,93365,25319,48930,20831,32111,36817,62118,2714,8727,5527,830
11,70111,90041,30264,01866,37819,82530,72931,86111,56417,92518,5864,9567,6827,965
11,90112,10042,00265,10367,50320,16131,24932,40111,76018,22918,9015,0407,8128,100
12,10112,30042,70266,18868,62820,49731,77032,94111,95618,53319,2165,1247,9438,235
12,30112,50043,40267,27369,75320,83332,29133,48112,15218,83619,5315,2088,0738,370
12,50112,70044,10268,35870,87821,16932,81234,02112,34819,14019,8465,2928,2038,505
12,70112,90044,80269,44372,00321,50533,33334,56112,54419,44420,1615,3768,3338,640
12,90113,10045,50270,52873,12821,84133,85335,10112,74019,74820,4765,4608,4638,775
13,10113,30046,20271,61374,25322,17734,37435,64112,93620,05220,7915,5448,5948,910
13,30113,50046,90272,69875,37822,51334,89536,18113,13220,35521,1065,6288,7249,045
13,50113,70047,60273,78376,50322,84935,41636,72113,32820,65921,4215,7128,8549,180
13,70113,90048,30274,86877,62823,18535,93737,26113,52420,96321,7365,7968,9849,315
13,90114,10049,00275,95378,75323,52136,45737,80113,72021,26722,0515,8809,1149,450
14,10114,30049,70277,03879,87823,85736,97838,34113,91621,57122,3665,9649,2459,585
14,30114,50050,40278,12381,00324,19337,49938,88114,11221,87422,6816,0489,3759,720
14,50114,70051,10279,20882,12824,52938,02039,42114,30822,17822,9966,1329,5059,855



משתתפים15,100עד2019תעריף מופעים החל משנת

10%עד10%עד10%עד30% - 30%10% - 30%10% - 50%10% - 50%30% - 50%30% - 50%30%מעל50%מעל50%מעל

עד-מ

שיעור שימוש
קופה פתוחהכמות קהל

אמנים מקומיים
קופה פתוחה
אמנים זרים

(מכור)מופע סגור
לקהל מסויים

קופה
פתוחה

מופע סגור
לקהל(מכור)

קופה פתוחה
אמנים זרים

מופע סגור
לקהל(מכור)

קופה
פתוחה

קופה פתוחה
אמנים זרים

מופע סגור
לקהל(מכור)

קופה
פתוחה

קופה פתוחה
אמנים

14,70114,90051,80280,29383,25324,86538,54139,96114,50422,48223,3116,2169,6359,990
14,90115,10052,50281,37884,37825,20139,06140,50114,70022,78623,6266,3009,76510,125

50%ם יהיה בהתאם לשיעור שימוש מעל"יצירות מרפרטואר אקו10-הכולל למעלה מ,כגון משחק כדורגל,במסגרת אירוע שאינו מוסיקלי,תעריף למופע מוסיקלי קצר
50%-30%ם יהיה בהתאם לשיעור שימוש"יצירות מרפרטואר אקו7-10הכולל בין,במסגרת אירוע שאינו מוסיקלי,תעריף למופע מוסיקלי קצר
30%-10%ם יהיה בהתאם לשיעור שימוש"יצירות מרפרטואר אקו3-6הכולל בין,במסגרת אירוע שאינו מוסיקלי,תעריף למופע מוסיקלי קצר
10%ם יהיה בהתאם לשיעור שימוש עד"הכולל עד שתי יצירות מרפרטואר אקו,במסגרת אירוע שאינו מוסיקלי,תעריף למופע מוסיקלי קצר

15,100והקיבולת אינה עולה על,מתחם בו מתקיימים מופעים ואשר קיבולתו ידועה והוסכמה מראש–"איש15,100אתר מופעים עד"
.היכלי תרבות,האנגרים,אמפי,אולמות להופעות,מועדוני הופעות,כגון,איש



 משתתפים15,100מעל 

10%עד 30% - 50%10% - 50%30%מעל 

15,10025,000          4.40            2.10              1.20        0.55 

25,00135,000          5.20            2.50              1.50        0.60 

35,00145,000          6.00            2.90              1.70        0.70 

 0.90        2.10              3.60            7.50          45,000 מעל

15,10025,000          7.00            3.40              2.00        0.85 

25,00135,000          7.50            3.60              2.10        0.90 

35,00145,000          8.00            3.85              2.25        1.00 

 1.05        2.30              4.00            8.25          45,000 מעל

15,10025,000          5.60            2.70              1.60        0.70 

25,00135,000          6.25            3.00              1.80        0.75 

35,00145,000          7.20            3.50              2.05        0.85 

 1.00        2.30              4.00            8.00          45,000 מעל

15,10025,000          7.35            3.60              2.10        0.90 

25,00135,000          7.90            3.80              2.20        0.95 

35,00145,000          8.40            4.05              2.35        1.05 

 1.10        2.40              4.20            8.65          45,000 מעל

:פ אישור כמפורט בהסכם"ע

כללי

הנחת תפעול תחול , במידה וקיים הסכם חתום עם מקבל הרישיון והוא מקיים את כל תנאיו

 על כל התעריפים המפורטים לעיל20%בגובה 

על כל  20%תוספת בגובה תחול - במופע שניתנה לו חסות כמוגדר בהסכם המסגרת 

התעריפים

מקדם שימוש למופע מוסיקלי . 1מקדם שימוש למופע מוסיקלי יהיה "- מקדם שימוש למופע"
1/2דרמטי ולמופע דרמטי הכולל מוסיקה הינו 

ם במופע מסוים חלקי "משך זמן הביצוע הפומבי של יצירות מרפרטואר אקו– " שיעור השימוש"
מובהר כי משך הזמן נטו של המופע הינו . כפול מקדם השימוש למופע,  משך הזמן נטו של המופע
.זמן המופע ללא הפסקות

מיתוג כולל של מופע עבור גוף מסחרי אחד או יותר באופן שעיקר הפרסום בנוגע –  "חסות למופע"
ומזהה אותו עם אותו הגוף נותן החסות , או שירות/או מוצר ו/למופע נועד לקדם או לפרסם מותג ו

אלא אם , או שירות/או מוצר ו/או יצירות לבין מותג ו/ואשר במסגרתו לא תיווצר זיקה בין יצירה ו
עם זאת מובהר כי הפעולות הבאות לא יחשבו . כן התקבל רישיון נפרד בכתב מבעל הזכויות לכך

.פרסום מקום האירוע כשלעצמו, אירוע של גוף מסחרי לעובדיו: כמתן חסות למופע

מ"הסכומים לא כוללים מע

הסכומים בטבלה צמודים לעלית המדד כהגדרתו בהסכם

שיעור שימוש

פ אישור מקורי של " התעריף למשתתף ע מקומי של אמןבקופה פתוחהבגין מופע 

פ אישור מקורי של יועץ "  התעריף למשתתף עזר של אמן בקופה פתוחהבגין מופע 

פ "לקהל מסויים  התעריף למשתתף ע (מכור)בגין מופע סגור של אמן מקומי 

פ אישור "לקהל מסויים  התעריף למשתתף ע (מכור)בגין מופע סגור של אמן זר

מתחם בו מתקיימים מופעים ואשר  (א): כל אחד מאלה– "  איש15,100אתר מופעים מעל "
שטח , פארקים, לרבות אך לא רק,  איש15,100קיבולתו אינה קבועה וידועה מראש ועולה על 

הופעות ; במסגרת פסטיבלים: כגון)הוק -חיצוני שהוכשר לקיום מופעים  בין אם בדרך קבע או אד
מתחם בעל קיבולת ידועה ( ב )(ועוד, מסיבות ואירועים בטבע; המתקיימות תחת כיפת השמיים

. איש 15,100וקבועה אשר עולה על 



 מופעי ג'אז
 

 המאפיינים:
  

מופע מוסיקלי הכולל יצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם, וכולל בחלקו נגינה  –מופע ג'אז  
 ספונטנית )אלתור( שרעיונותיה נגזרים מהיצירה המוגנת.

 
 

 .0.4 -בשל האלתורים )שאינן יצירות מקובעות( מקדם השימוש למופע ג'אז הינו 
  

 )לאחר שקלולי כל ההנחות(.₪  40 -מהתעריף למופעים לא יפחת 
 
 דוגמאות:

 
 * במופע ג'אז בו כל היצירות מוגנות אחוז החומר המוגן האפקטיבי יעמוד              

 (. 0.4*100%)  40%על                
 

 
 

 מופעים / הצגות במסגרת סל תרבות
 

 :המאפיינים
 

 הזמנת מופע/ הצגה דרך סל תרבות
תרבות אך מופיע/ה במאגר סל  לן/ה דרך מנהל בית ספר ולא דרך סמ/הצגה שהוזמופע 

 תרבות
 סל תרבות משלמת למפיק בגין מופע /הצגה -מופע מכור

 הקהל: תלמידים
 בשטח בית ספר או מחוצה לו. -מקומות בו מתקיים מופע/ הצגה

 

 
 :הנחה על מופע/הצגה במסגרת סל תרבות

 
מתעריף למופעים אך לא  15%מופע/הצגה שעונה על מאפיינים אלו תוענק הנחה בשיעור 

 ההנחות(.  )לאחר שקלולי כל₪  40 -פחות מ
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 מופעים/הצגות במסגרת בתי ספר למשחק
 

 :המאפיינים
 

 הצגות בהפקת בית הספר למשחק

 השחקנים הינם תלמידי בית הספר

 כל / מרבית השחקנים אינם מקבלים שכר תמורת הופעתם     

 חודשים 6הצגה "רצה" לתקופה של עד      

 הצגה היא חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים
 

 :ההנחה על מופע/ הצגה במסגרת בית ספר למשחק
 

 להצגות אקו"ם מתעריף ,20% בסך הנחה תינתן אלה קריטריונים על שעונה להצגה
 תיאטרון.

 
 ההנחות. שקלולי כל לאחר להצגה ₪ 40 של המינימום מסכום יפחת לא לתשלום הסכום

 

  ערבי התרמה

 
 בעניין זה יש לפנות לאקו"ם 

   -מספר  ניםבטלפו

 

03- 6113414 

6113565  03 

 -במייל
 
 alonh@acum.org.il  
 
 acum.org.ilmofaim@ 
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