
עם פרוץ משבר הקורונה בחודש מרץ, יזם ומימן משרד התרבות והספורט את
"ישראל מחוברת" – פרויקט ייחודי במסגרתו התקיימו מדי יום ב'בית היוצר' של
אקו"ם מופעי תרבות ומוסיקה ששודרו בשידור חי בערוצי התקשורת השונים –
טלוויזיה, רדיו ואינטרנט. אקו"ם הובילה וניהלה את הפרויקט, יחד עם שותפים כגון
פמי-פרימיום תרבות לפריפריה, איגוד האמרגנים והמפיקים ובשותפות ערוץ 24

החדש ונמל ת"א. 

היוצרים והאמנים שהשתתפו בפרויקט הם מתחומי המוסיקה, הספרות ומקצועות
הבמה – ותיקים וצעירים, נשים וגברים, דתיים וחילוניים, המייצגים את כלל הז'אנרים
במוסיקה ובתרבות (רוק, פופ, ים תיכוני, ג'אז, אינדי, שירה בציבור, מוסיקת עולם,
ספרות ושירה, מחול, תיאטרון ועוד). מטרת המיזם לתמוך ולסייע כלכלית ליוצרים
ואמנים שנקלעו למצוקה בתקופה זו, ובנוסף לחשוף תכני מוסיקה ותרבות מקומיים

מגוונים לכל בית בישראל במשך כל שעות היממה.  

המיזם נמשך 77 ימים והשתתפו בו כ-900 יוצרים, נגנים, שחקנים, אמנים, אנשי במה
והפקה.

 54 ימי שידורים - 165 מופעים - 4 פלטפורמות שידור - 80 מופעים ששודרו בטלויזיה     
 6 מופעים ששודרו ברדיו - 2,440,000 צפיות בפייסבוק - 900 יוצרים, נגנים ואמנים

שולי רנדגיא ויהל רוני דלומי



"כאחת מנקודות האור בתוך ימי המבול ההוא הראשון, זכורה לי ההופעה בבית היוצר של אקו"ם. אני זוכר
שיצאתי החוצה, אל הנמל, ולא הייתה נפש חיה, ממש אפוקליפסה, ובתוך בית היוצר, כמו באיזה יחידה סודית,
כולם עסוקים ביצירת מוסיקה ו"שליחתה" אל העולם החיצון, הסגור ומסוגר בביתו. כל הצוות היה מלא בחום
ואנרגיה טובה, וגם אני על הבמה (מול, בעצם, קהל וירטואלי בלבד, להוציא את הצוות הנוכח) הרגשתי נפלא...

זכות וכיף. בתפילה לימים טובים יותר ויותר". 
יונתן רזאל

"בימים לא פשוטים העוברים על האומנים בישראל, כאשר בעל כורחנו אנו נאלצים לוותר על חלום חיינו, הגיע
פרויקט "ישראל מחוברת" ואפשר לנו לעשות את מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות, להופיע. אז נכון שבלי קהל זה
לא בדיוק אותו הדבר ונכון שזו לא בדיוק ההופעה שאנחנו רגילים לעשות, אך מבחינתי זה היה רגע מופלא, בו
לכמה רגעים חזרתי לנשום מוזיקה. אני לא יכול להתחיל  לתאר לכם מה מרגיש אומן שמפעל חייו מוקפא ושנאלץ
להתנתק מהקהל שמלווה אותו שנים.. בתוך כל הכאוס, הפרויקט הנפלא הזה שודר וקיבלתי תגובות רבות מאנשים

שכמהים ומתגעגעים להופעות. זה חימם את הלב. שאפו גדול לאקו"ם וליזמים". 
דוד ד'אור

 

"אחרי הרבה זמן שלא ניגנו יחד, פתאום להיפגש ולנגן היה משמח בצורה בלתי רגילה. תודה לאקו"ם ולבית
היוצר על החוויה הזו". 

אסתר רדא

 
"בימים המשונים כל כך האלה של הקורונה וחוסר הוודאות, יש מעט עוגנים בהם אתה יכול להיאחז. מוסיקה
הוא אחד החזקים בהם בשבילי, והמופע במסגרת ״ישראל מחוברת״ היה ממש קורטוב חמצן למישהו שנמצא
מתחת למים יותר מדי זמן ללא צלילים, גיטרה ומיקרופון כמוני וכמו אחי למוסיקה בכל הארץ והעולם. התגובות היו

מדהימות ובאשד אדיר, וההרגשה היתה שיש עתיד, יש תקווה, ויש חלום. ובעיקר שאתה לא לבד.."
 דני רובס

 
"בזמן שהעולם עצר מלכת וכולנו היינו בסגר, אתם באקו"ם ובבית היוצר הייתם קצהו של אור, שנתן לנו תקווה
ואפשרות לחזור ולהופיע שוב על הבמה. למרות שהמופע היה ללא קהל, הנגנים שלי ואני נהנינו מאוד והתרגשנו.

תודה לכל מי שעסק במלאכה ולדעתי צריך להמשיך את המופעים האלה. יישר כח!" 
אבנר גדסי

 
"בתור אמן שרגיל להופיע כבר 30 שנה כמעט כל יום, פרויקט 'ישראל מחוברת' איפשר לי להופיע, בזמנים קשים

וחשוכים. אמנם בלי קהל באולם אבל עם קהל אוהד בבית. מה אדם כמוני צריך מלבד פסנתר ומיקרופון?.." 
רמי קליינשטיין
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