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4

דירקטוריון אקו"ם

5

מבנה ארגוני

6

מה נעשה השנה עבור היוצר

תוכן
העניינים
טקס פרסי אקו"ם 2017

9

סיכום ACUM ON AIR

נתוני הכנסות

13
16
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דירקטוריון אקו"ם

יוריק בן דוד

יו"ר הדירקטוריון

עובד אפרת

מרגלית מתתיהו
סופרת

יעקב לישצ'ינסקי

יוסי מר חיים

יוסי גיספן

חיים קינן

רונלד קול

פנינה טמנו שטה

ראובן לדיאנסקי

רויטל פור אביר

מלי פולישוק בלוך

מנכ"ל אקו"ם

מלחין קונצרטי

דח"צית

מחבר

דח"צ

מחבר

דח"צית

מלחין

מו"ל

דח"צית
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מבנה ארגוני של אקו"ם
קרן הרווחה לחברי אקו"ם בע"מ

הבית בשד' רוטשילד בע"מ

אקו"ם

אסיפה כללית

דירקטוריון

ועדות הדירקטוריון

מנהלת לשכת הנהלה
ותקשורת שיווקית

מנכ"ל  /משנה למנכ"ל

סמנכ"ל
משאבי אנוש

סמנכ"ל
טכנולוגיות המידע
פיתוח
ותכנות

ניהול
חלוקות

תיעוד

סמנכ"ל
עסקים

סמנכ"ל
כספים

ביצוע
פומבי

הנה"ח /תחזוקה/
מזכירות

קשרים בינלאומיים

מדיות חדשות

סמנכ"ל
ייעוץ משפטי

אכיפה

קרן העידוד

חברים

קרן הרווחה

תקליטים /רישיונות פרטניים

תאגידי שידור
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השנה עבור
נעשה השנה
מה נעשה
מה
עבור
היוצר?
היוצר?
1

מאגר החברים ממשיך לגדול
השנה הצטרפו לאקו"ם
 617יוצרים ו 3-מו"לים
סך הכל החברים באקו"ם בסוף :2017
 10,150שמתוכם  152מו"לים

2

מאגר היצירות הפעיל בישראל
ממשיך לגדול
 596,531יצירות וגרסאות מוסיקליות ישראליות
 1,218,846יצירות וגרסאות מוסיקליות זרות

1,815,377

סך הכל יצירות וגרסאות במאגר אקו"ם בסוף 2017
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3

יותר הצהרות נקלטו דרך האינטרנט

 32,076הצהרות על יצירות נרשמו באמצעות אתר האינטרנט של אקו"ם.
בכל חודש נשלחת הודעה אוטומטית ליוצרים על יצירות לא מוצהרות בכדי להגדיל את החשיפה
שלהם למערכת ההצהרות ולעודד אותם להצהיר באמצעות אתר האינטרנט .כתוצאה מכך ,ניכר גידול
במספר ההצהרות.

4

תומכים בחברים במהלך החיים
המקצועיים שלהם

סדנאות ליוצרים
כמו בכל שנה אנו מקיימים את מערך הסדנאות העשיר שלנו כחלק מפעילות מחלקת החברים .תחום
הסדנאות נועד לתת ליוצר כלים נוספים בעידן שבו הוא ,לרוב ,צריך לקדם את עצמו ולהתנהל באופן
עצמאי בפן העסקי ,שיווקי ,כלכלי .הסדנאות כללו  21מפגשים ,בהם השתתפו  383יוצרים.

דוגמאות לסדנאות בשנה החולפת:
סדנת כתיבה
והלחנה עם היוצר
חמי רודנר

זכויות יוצרים
עם עו"ד נחום
גבריאלי

כתת אמן עם
המפיק המוסיקלי
ירדן פלג – ג'ורדי

מוזיקה
לאפליקציות
ומשחקי מחשב
עם המלחין
חגי דוידוף
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5

כלים לחשיפה והפצת היצירה

אקו"ם מפעילה את "בית היוצר" אשר נותן במה ומאפשר ליוצרים להופיע
ולקבל  100%מהכנסות המופע.

בית היוצר ,צילום :יניב גריידי

פרסי אקו"ם

תחרות פרסי אקו"ם ,בה מוענקים פרסים כספיים ליוצרים החברים בארגון,
החלה את דרכה בשנת  1958כתחרות קטנה של מלגות ליצירות אשר הוגשו
בעילום שם והפכה עם השנים למפעל הפרסים הבולט בחשיבותו בישראל.
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לשנת 2017
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הזוכים בפרס אקו"ם
בתחום הספרות והשירה
פרס ע"ש דליה רביקוביץ' על מפעל חיים

יוענק לסופרת אורלי קסטל בלום
פרס ע"ש דבורה עומר לעידוד פרסום היצירה לספרות ילדים ונוער ליצירה "איזו מן
חתולה את יוסף?" מאת רקפת זיו-לי
פרס ע"ש נתן יונתן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום השירה

ליצירה "המערה בקומה השלישית" מאת יעל גלוברמן
פרס ע"ש שלמה טנאי לעידוד פרסום היצירה

ליצירה "מה קורה אחרי מה שקורה" מאת נחמה נבון
פרס ע"ש אהרון אשמן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום הסיפורת

ליצירה "אדאש קלרינקה" מאת דורית ויסמן

בתחום המוזיקה הקונצרטית
פרס ע"ש פאול בן חיים על מפעל חיים למלחין

פרופ' חיים פרמונט

פרס ע"ש מנחם אבידום על הישג שנה למלחין

יואב תלמי על יצירתו
"חמישייה לקלרינט ורביעיית כלי קשת"
פרס ע"ש חיים אלכסנדר לעידוד פרסום היצירה למלחינה

מרינה גלר על יצירתה "מערבולת הזמן"

פרס ע"ש מרק קופיטמן ליצירה המוגשת בעילום שם למלחין

אור שמש על יצירתו

""LAMROTI, LAMROTXA, LAMROTO
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הזוכים בפרס אקו"ם
בתחום המוסיקה הפופולארית
פרס אקו"ם ע"ש נעמי שמר
על מפעל חיים בתחום הזמר העברי
ליוצר חנן יובל
פרס אקו"ם ע"ש אהוד מנור
על מפעל חיים בתחום הזמר העברי
ליוצר אהוד בנאי
פרס אקו"ם ע"ש יוסי בנאי למחברי השנה
גלעד כהנא ,יאיר קז ,ארז רוסו ואסף ששון
על האלבום " -מי שלא חולם ,כועס"  -הג'ירפות
פרס אקו"ם ע"ש סשה ארגוב למלחיני השנה
פן חזות ודולב רם

פרס אקו"ם ע"ש ענבל פרלמוטר על הישג השנה
לירון עמרם
פרס אקו"ם ע"ש יאיר רוזנבלום למעבד השנה
ירדן (ג'ורדי) פלג
פרס אקו"ם ע"ש עוזי חיטמן
לאלבום השנה "שפל וגאות"
ליוצר והמבצע נצ'י נצ' (רביד פלוטניק)
פרס אקו"ם ע"ש משה וילנסקי
לשיר השנה "ויקיפדיה"
ביצוע  -חנן בן ארי
מילים  -חנן בן ארי וקרן פלס
לחן  -חנן בן ארי
עיבוד  -אייל מזיג
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הזוכים בפרס אקו"ם
בתחום המוסיקה הפופולארית

פרס בית היוצר של אקו"ם לתמיכה בהפקת אלבום
אביגיל קובארי
פרס אקו"ם על הישג השנה
למפיק מוסיקאלי של מופע
אייל מזיג
פרס אקו"ם ע"ש דניאל סמבורסקי
לעידוד פרסום היצירה למלחין
יאיא כהן אהרונוב
פרס אקו"ם ע"ש עלי מוהר
לעידוד פרסום היצירה למחברת
הלה שלג

פרס ע"ש ידידיה אדמון מטעם דירקטוריון אקו"ם
ליוצר שייקה פייקוב
על מכלול יצירתו ועל תרומתו רבת השנים
להעשרת הזמר העברי
פרס הוקרה על מפעל חיים מטעם אקו"ם
ואיגוד המפיקים והאמרגנים בישראל
למפיקה מרים עציוני
השיר הישראלי המושמע של השנה"זהב"
ביצוע  -סטטיק ובן אל
מילים ולחן  -לירז רוסו ובן אל תבורי
עיבוד  -ירדן (ג'ורדי) פלג
השיר הלועזי המושמע של השנה
""SHAPE OF YOU
ביצוע Ed Sheeran -
המו"ל המייצג בארץ  -דליה פאבלישינג בע"מ
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ACUM ON AIR

מסכמים את שנת  2017במוסיקה

במערכת  ACUM ON AIRמופיעים זיהויי יצירות המנוטרות מתחנות הרדיו השונות:
כאן תאגיד השידור הישראלי (כאן גימל ,כאן ב' ,כאן תרבות ,כאן  ,88כאן מורשת וכאן
רק"ע) ,גלי צה"ל ,גלגל"צ ,רדיו תל-אביב ,רדיו ללא-הפסקה ,רדיו צפון ,קול הים האדום,
רדיו ירושלים ,רדיו חיפה ,חם-אש ,רדיוס ,לב המדינה ,רדיו  , 90קול רגע ,אקו , 99
רדיו דרום ,קול חי ,קול חי מיוזיק ,קול ברמה וגלי-ישראל .כמו כן מופיעים בה זיהויי
תחנת הטלוויזיה ערוץ 24
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עשרת השירים הישראליים המושמעים ביותר
 סטטיק ובן אל תבורי/ זהב

1

 משה פרץ/ קרמלה

2

 סטטיק ובן אל תבורי/ טודו בום

3

 רותם כהן ודסמר בואנו/ כל כך יפה לך

4

 משה פרץ/ כוס של יין

5

 אייל גולן/ תבואי היום

6

 אליעד ושמעון בוסקילה/ לנשום

7

 עומר אדם/ מביט מהצד

8

 אליעד נחום/ תמיד חלמתי

9

 דיקלה/ מסקרה שחורה

10

עשרת השירים הלועזיים המושמעים ביותר
1

SHAPE OF YOU / ED SHEERAN

2

I FEEL IT COMING / THE WEEKEND & DAFT PUNK

3

DESPACITO / LUIS FONSI & YANKEE DADDY

4

ROCK A BYE / SEAN PAUL / ANNE MARIE /CLEAN BANDIT

5

24K MAGIC / BRUNO MARS

6

SWALLA / JASON DERULO / NICKI MINAJ / TY DOLLA SIGN

7

LOST ON YOU / LP

8

FEELS / CALVIN HARRIS / PHARRELL WILLIAMS / KATY PERRY / BIG SEA

9

CHANTAJE / SHAKIRA & MALUMA

10 HUMAN / RAG'N'BONE MAN
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עשרת היוצרים והמבצעים הישראלים
המושמעים ביותר
מלחינים

מחברים
1

אבי אוחיון

1

דולב רם

2

דולב רם

2

פן חזות

3

פן חזות

3

אבי אוחיון

4

אהוד מנור

4

שלמה ארצי

5

יוסי גיספן

5

שלום חנוך

6

שלמה ארצי

6

משה פרץ

7

משה פרץ

7

דודו אהרון

8

דודו אהרון

8

זאב נחמה

9

יעקב רוטבליט

9

עידן רייכל

10

שלום חנוך

10

לירז רוסו

מבצעים

מעבדים
1

יעקב לאמעי

1

אייל גולן

2

גלעד שמואלי

2

משה פרץ

3

משה לוי

3

שרית חדד

4

פן חזות

4

עומר אדם

5

תמיר צור

5

אריק איינשטיין

6

דולב רם

6

שלמה ארצי

7

מתי כספי

7

דודו אהרון

8

דרור מתן

8

סטטיק ובן אל

9

ירדן פלג

9

עדן בן זקן

10

יזהר אשדות

10

שלומי שבת
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נתוני הכנסות ועלויות 2017
*הנתונים באלפי ₪

הכנסות אקו"ם לפי סוגי שימושים 2017
אודיו

אודיו ויזואל

הטבעה/הקלטה

העתקה (גרפית)

ביצוע פומבי

סה"כ

24,821

63,061

5,759

1,766

50,974

146,382

סה"כ עלויות אקו"ם ₪ 33,362

סה"כ כספים שנגבו מחברים ₪ 34,333
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רחוב תובל  ,9פינת החילזון  ,1רמת גן 5252224
P: 03-611-3400 | F: 03-611-3400 | E: WEBMASTER@ACUM.ORG.IL

