דו״ח שנתי 2019

אקו״ם

מבנה ארגוני של אקו"ם בע"מ

עובד אפרת

יו"ר הדירקטוריון

מירית שם אור פיק
מחברת

מרגלית מתתיהו

סופרת

חיים קינן

מחבר

אסיפה כללית
דירקטוריון
ועדות הדירקטוריון
יוסי מר חיים

מלחין קונצרטי

מנכ"ל /משנה למנכ"ל
סמנכ"ל טכנ' מידע

סמנכ"לית משאבי אנוש

סמנכ"ל פיתוח עסקי

רונלד קול

מו"ל

יעקב לישצ'נסקי

מלחין

רויטל פור

דח"צית

מנהלת לשכת הנהלה
סמנכ"לית כספים

סמנכ"לית ויועמ"ש

פיתוח ותכנות

גיוס  /הדרכה

פיתוח עסקי

הנה"ח

אכיפה

ניהול חלוקות

רווחת העובד

ביצוע פומבי

אחזקה  /מזכירות

קרן קידום

תיעוד

קשרים בינלאומיים

מדיות חדשות

תקליטים /רשיונות
פרטיים

חברים

בית היוצר

מלי פולישוק בלוך

דח"צית

קובי וינוקור

דח"צ

ראובן לדיאנסקי

דח"צ

תאגידי שידור

תקשורת שיווקית

קרן הרווחה*

לאחר הבחירות לדירקטוריון שהתקיימו ביום  22.9.2019נכנסו לתפקידם
החל מחודש נובמבר  2019הדירקטורים הבאים:
חברות בנות של אקו"ם בע"מ
קרן הרווחה לחברי אקו"ם בע"מ והבית בשדרות רוטשילד בע"מ
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מירית שם אור ,חיים קינן,
יעקב לישצ'נסקי ,רויטל פור

יואב גינאי – סקטור פזמונאים ,פטריק סבג – סקטור מלחינים
מיכה שטרית – סקטור פזמונאים ,אתי לוי -דח"צ
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אקו״ם

מה נעשה השנה
עבור חברי אקו"ם

אקו"ם תומכת ביוצרים ותורמת לחשיפת יצירתם -

סדנאות ליוצרים
שנת  2019היא השנה העשירית בה אקו"ם מקיימת את
מערך הסדנאות העשיר שלה עבור חברי אקו"ם .במהלך
השנה החולפת ,קיימנו  13מפגשים וכ 390-חברים
לקחו בהן חלק .הסדנאות התמקדו הן בתחום הקידום
העסקי והמקצועי של האמן והן בפיתוח והעשרה של
הקריירה המוסיקלית שלו במגוון תחומים כגון שיווק
ויח"צ ,סדנאות כתיבה והלחנה ,כיתות אמן ,הרצאות
להעשרת הידע המוסיקלי ועוד .בין הסדנאות שהתקיימו
ניתן למצוא את אלה" :איך מנצחים ארוויזיון" עם דורון
מדלי" ,מוזיקה במדיה החדשה" עם נוי אלוש" ,הפקה
מוסיקלית של מופע" עם איל מזיג ועוד.

אקו"ם פועלת נמרצות עבור חבריה במטרה לתת מענה הוליסטי לצרכיו של היוצר ובכלל
זה מענה לפניותיו ,הנגשת המידע הרלבנטי על יצירותיו ותמלוגיו ,הקניית כלים וסדנאות
לפיתוח אישי ,הרחבת הידע המקצועי ומתן סיוע כספי ליוצרים .להלן עיקרי הפעולות
שנעשו באקו"ם עבור היוצר בשנת - 2019

בשנת  2019הקימה אקו"ם את
עמותת "קרן המוסיקה הישראלית"
במטרה לתמוך ביוצרים ולקדם את
היצירה הישראלית על כל גווניה,
דרך מגוון פעילויות ופרויקטים .זאת,
על רקע העובדה כי כמעט ולא
קיימת תמיכה של המדינה ביוצרים.
מימון הקרן נעשה בעיקר באמצעות
גיוס תרומות ומשאבים .הקרן יוזמת
שיתופי פעולה ומפיקה פרויקטים
שונים כגון חינוך למוסיקה במוסדות
חינוכיים" ,חממה" ליוצרים ,הקמת
"בתי יוצר" בפריפריה ,מלגות
למוסיקאים ויוצרים ,סיוע בהפקת
מופעים ליוצרים חדשים וותיקים,
הקמת בית מורשת לזמר העברי,

הקמת עממ"י – עמותת
מלחינים ומחברים
בישראל

בשנת  2019פעלה אקו"ם להקמתה
של עמותת מלחינים ומחברים
בישראל .עמותה זו שמה לה
למטרה להגן על זכויותיהם של
מלחינים ומחברים ובכלל זה בדרך
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ועוד .במסגרת הקרן הוקמה "אגודת
ידידי קרן המוסיקה" בה חברים
יוצרים בולטים מכל קשת היצירה
המוסיקלית בישראל ,שתומכים
בפעילות הקרן .ברבעון האחרון
של  2019הקרן החלה לקדם מספר
פרויקטים.
בין הפרויקטים שכבר ראו אור,
ראוי לציון פרויקט "כיתות אמן"
של תלמידי מגמות המוסיקה בבתי
ספר עם יוצרים מובילים בשיתוף
של הצטרפות לארגון האירופאי
ECSA – EUROPEAN COMPOSER
 & SONGWRITER ALLIANCEאשר
פועל במטרה לקדם את זכויותיהם
של המלחינים והמחברים ברמה
הבינלאומית בכל דרך משפטית.
מטרה נוספת של העמותה היא
לפעול בדרך של שיתוף פעולה עם

גורמים בינלאומיים נוספים ,וכן
לתמוך ולקיים פעולות לפיתוח
הגנות וזכויות למלחינים ומחברים.

צילום :אורית פניני

הקמת קרן המוסיקה
הישראלית

פעולה עם משרד החינוך .כל אחד
מהמפגשים מוקדש לז'אנר מוסיקלי
שונה (פופ\רוק ,ג'אז ,ווקאלי,
קלאסי) .בין היוצרים שהשתתפו
בפרויקט :עברי לידר ,יוני רכטר ,ריקי
גל ,קובי אוז ועוד.

סדנאות וכיתות אמן ,מופעי מחווה מיוחדים לאמנים
שהלכו לעולמם (כגון אריק רודיך ז"ל ,בני נגרי ז"ל
ועוד) ,קיימנו חזרות ומופעים ,השקות ספרים ,מפגשים
טכנולוגיים בנושא מוזיקה .כמו כן ,ביצענו לראשונה
מספר שידורים חיים מהופעות ,מופעים בחוץ על הדק
ו 3-מופעי שירה בציבור אליהם הגיעו כ 1000-איש בכל
פעם .בנוסף ,התקיימו גם מפגשי אמן עם סטודנטים
בבתי הספר למוזיקה השונים בארץ ,תחרויות מוזיקה
ומופעי סיום .בשנה האחרונה התקיימה גם סדרת מפגשי
האמן של תלמידי תיכון בשת"פ עם עיריית תל אביב.
אירוע "גיבורי תרבות" גם הוא היה אירוע בולט השנה,
כאשר קידמנו מספר רב של מופעים של יוצרים ותיקים
מול משרד התרבות על מנת לייצר עבורם פעילות ברחבי
הארץ.

קרן קידום היצירה הישראלית
הקרן לקידום היוצר והיצירה הישראלית הוקמה בכדי
לעודד ,לקדם ולתמוך ביוצרים חברי אקו"ם ולסייע להם
בפרויקטים עתידיים בתחום היצירה .הקרן מעניקה
תמיכה כספית לפרויקטים לקידום היצירה הישראלית
בתחומים שונים דוגמת פסטיבלים ,פרסים מיוחדים וכן
תמיכה כספית ליוצרים חברי אקו"ם .בשנת  2019טופלו
בית היוצר
כ 95-בקשות מהקרן ,והוענקו בסה"כ כ₪303,000 -
בית היוצר של אקו"ם יצא לדרך בשנת  2012מתוך חזון כמענקים ליוצרים.
של מנכ"ל אקו"ם ,מר יוריק בן דוד .החזון נולד מתוך
הצורך של יוצרים רבים בפלטפורמה שתאפשר להם
להביא את יצירתם בפני הקהל הרחב ללא המכשולים
הכרוכים בכך .בית היוצר משמש כבית שכולו מוקדש
ליוצרים החל בבמה ,תאורה ,סאונד ,שיווק ,יח"צ ,מכירת קרן הרווחה ליוצר תומכת בבריאותו של היוצר
כרטיסים ,ועד מקום מפגש ליצירה ,וכל זה בחינם עבור
ביטוח בריאות  -מטעם חברת הראל מסובסד כמעט
היוצרים.
במלואו – כחלק מהטבות קרן הרווחה לחברים ומתוך
התמורה ממכירת הכרטיסים מועברת ישירות לכיסו דאגה לבריאותם ולבריאות בני משפחתם ,הצליחה
של החבר ,מבלי גורם מתווך ,ובכך מתאפשר לו חופש הקרן להפיק תועלת מכוחה כקבוצה והשיגה ביטוח
אמנותי להציג את יצירתו לקהל הרחב .הקהל המגיע בריאות קולקטיבי בתנאים מצוינים .דמי ההשתתפות
לבית היוצר נהנה ממופעים מקוריים שלא ניתן לראות הסמליים של היוצר בביטוח הבריאות המסובסד ,לכיסוי
במקומות אחרים ,מאווירה אינטימית ומחוספסת ומגוון רובד א' בלבד ,הינם  125ש"ח לשנה .סכום זה משולם
עשיר של פעילות אותנטית ואומנותית וכמובן מקשר באמצעות חשבון התמלוגים .באתר אקו"ם ניתן למצוא
בלתי אמצעי עם היוצרים.
את הטפסים ופירוט הפוליסה המלאה.
בשנת  2019קיימנו מעל  350אירועים בבית היוצר
וביניהם  -כנסי אקו"ם כגון טקס פרסי אקו"ם למוזיקה
קונצרטית בגין שנת  ,2018אסיפה כללית ,הרצאות,
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אקו״ם

היוצר הצעיר ביותר
נולד בשנת

בשנת 2019
הצטרפו לאקו"ם

2007

נכון לסוף
2019

614

חברים חדשים

כיום חברים באקו"ם

11,887
*כולל החברים
שהלכו לעולמם

מאגר היצירות
ממשיך לגדול

1,334,122

יצירות וגרסאות
מוסיקליות זרות

875,400

61,792

יצירות וגרסאות
מוסיקליות ישראליות

יצירות וגרסאות חדשות
מוזיקליות ישראליות
נרשמו השנה
סה״כ כ-

2,210,000

מהחברים החדשים הצטרפו
באמצעות המערכת המקוונת

יצירות וגרסאות ישראליות
וזרות רשומות במאגר אקו"ם

61,700

יצירות חדשות וגרסאות
מוסיקליות זרות נרשמו
השנה

"היוצר הממוצע"-
מתוך כלל היוצרים
החיים
26% 74%
גברים

47

נשים

גיל ממוצע
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במהלך שנת 2019

31,407

הצהרות על יצירות נרשמו באמצעות
אתר האינטרנט של אקו"ם
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אקו״ם

פרסי אקו"ם 2019

להלן יצוינו פרסים על מפעלי
חיים ופרסים מיוחדים שהוענקו
ליוצרים:

בתחום הספרות
חברי ועדת השיפוט בתחום הספרות:
אורלי קסטל בלום ,דורית רביניאן ופרופ' מירון
איזקסון פרס ע"ש דליה רביקוביץ' על מפעל חיים
הוענק לסופר דן בניה סרי.

בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות
ועדת השיפוט בתחום המוסיקה הקונצרטית:
פרופ' בטי אוליברו ,בנימין יוסופוב ואלונה אפשטיין
פרס ע"ש פאול בן חיים על מפעל חיים הוענק
למלחין עודד זהבי.
צילום :רמזי ספורי

צילום פרטי
צילוםAndjelko Vasiljevic :

תחרות פרסי אקו"ם החלה את דרכה בשנת
 1958כתחרות קטנה נושאת פרסים על
יצירות אשר הוגשו בעילום שם .מה שהחל
כתחרות קטנה ,הפך עם השנים למפעל
הפרסים הגדול בישראל ,בתחום המוסיקה
והספרות .בתחילת שנת  ,2020הספיקה
ועדת השיפוט בתחום המוסיקה הקונצרטית,
הספרות והשירה הכריזה על זוכים ,ואולם
מייד לאחר מכן ,התפרץ וירוס הקורונה
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ושיתק את המשק הישראלי .פעילותה של
אקו"ם הצטמצמה משמעותית ,ובשל כך ,לא
הוכרזו השנה זוכים בפרסי אקו"ם לתחום
המוסיקה הפופולרית לשנת  .2019כמו כן,
כתוצאה מאיסור ההתקהלות ,לא התקיימו
טקסי הענקת הפרסים המתקיימים מידי שנה
בהפקת אקו"ם.

פרס מיוחד מטעם דירקטוריון אקו"ם
הוענק לסופר אמיר אור על תרומתו
הרבה ליצירה ולתרבות הישראלית.
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אקו״ם

ACUM ON AIR

עשרת המושמעים  -עברי

שם היצירה  -ממה את מפחדת
מבצע/ת  -אייל גולן ובניה ברבי
מילים  -אבי אוחיון
לחן  -אבי אוחיון ,מתן דרור
עיבוד  -מתן דרור

שם היצירה  -הלב שלי
מבצע/ת  -ישי ריבו
מילים  -ישי ריבו
לחן  -ישי ריבו
עיבוד  -מאור שושן ,ישי ריבו

שם היצירה  -שבט אחים ואחיות
מבצע/ת  -אמני ישראל
מילים  -דורון מדלי
לחן  -עידן רייכל
עיבוד  -תומר בירן

שם היצירה  -עכשיו הלב פתוח
מבצע/ת  -בניה ברבי
מילים  -בניה ברבי ,אבי אוחיון
לחן  -בניה ברבי ,אבי אוחיון
עיבוד  -מתן דרור ,בניה ברבי

שם היצירה  -בלילות
מבצע/ת  -רותם כהן
מילים  -רותם כהן ,דולב רם ,פן חזות
לחן  -רותם כהן ,דולב רם ,פן חזות

שם היצירה  -טמפרטורה
מבצע/ת  -עומר אדם
מילים  -דורון מדלי
לחן  -דורון מדלי
עיבוד  -ינון יהל ,תמיר מוסקט
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מה היה לנו השנה במוסיקה?
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אקו"ם שמה לה למטרה לגבות ולחלק תמלוגים ליוצרים
בצורה ההוגנת והמדויקת ביותר .לשם כך אקו"ם
משקיעה משאבים רבים בין היתר באמצעות כלים
טכנולוגיים מתקדמים .בשנת  2015אקו"ם השיקה את
מערכת "אקו"ם און אייר"  -מערכת לניטור ,בזמן אמת,
של השמעות יצירות ברדיו .המערכת מזהה את שידורי
הרדיו על בסיס מאגר הכולל קבצי קול של עשרות אלפי
יצירות ישראליות ולועזיות המתעדכן באופן יומיומי על
ידי היוצרים עצמם והן על ידי צוות הרדיו באקו"ם.

השירות ניתן לכל חברי אקו"ם ללא כל עלות .בנוסף
לעבודת הניטור של המערכת ,כל יוצר יכול להפיק
דו"חות סטטיסטיים שונים הנוגעים להשמעת יצירותיו
באופן פשוט וקל -כל זאת בלחיצת כפתור .הגישה
למערכת אפשרית דרך העמוד האישי של החבר באתר
אקו"ם או דרך הורדת האפליקציה.
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שם היצירה  -יאסו
מבצע/ת  -סטטיק ובן אל ,עדן בן זקן וסטפן לגר
מילים  -לירז רוסו (סטטיק) ,ירדן (ג'ורדי) פלג,
סטפן לגר
לחן  -לירז רוסו (סטטיק) ,ירדן (ג'ורדי)פלג
עיבוד  -ירדן (ג׳ורדי) פלג

שם היצירה  -אלוף העולם
מבצע/ת  -חנן בן ארי
מילים  -חנן בן ארי
לחן  -חנן בן ארי ,נתן גושן
עיבוד  -תומר בירן

06

שם היצירה  -מסע
מבצע/ת  -אליעד
מילים  -אליעד נחום ,צליל קליפי
לחן  -אליעד נחום ,צליל קליפי
עיבוד  -ירדן (ג׳ורדי) פלג

שם היצירה  -הזוג הזה
מבצע/ת  -מרגי
מילים  -לירז רוסו (סטטיק) ,ירדן (ג׳ורדי) פלג
לחן  -לירז רוסו (סטטיק) ,ירדן (ג׳ורדי) פלג
עיבוד  -לירז רוסו (סטטיק) ,ירדן (ג׳ורדי) פלג

11

2019 דו״ח שנתי

אקו״ם

 לועזי- עשרת המושמעים

מעבדים

מלחינים

HIGH HOPES - שם היצירה
PANIC AT THE DISCO - ת/מבצע
TAYLOR PARKS, SAMUEL - מילים ולחן
,HOLLANDER, JONAS JEBERG, ILSEY JUBER
,WILLIAM LOBBAN BEAN, JAKE SINCLAIR
BRENDON URIE, JENNY YOUNGS, LAUREN
PRITCHARD

RINGS 7 - שם היצירה
ARIANA GRANDE - ת/מבצע
OSCAR HAMMERSTEIN II, - מילים ולחן
RICHARD RODGERS, TAYLOR PARKS, ARIANA
,GRANDE, NJOMZA VITIA, KIMBERLY KRYSIUK
,THOMAS LEE BROWN III, MICHAEL FOSTER
VICTORIA MCCANTS, CHARLES ANDERSON

CON CALMA - שם היצירה
DADDY YANKEE & SNOW - ת/מבצע
,PAOLO MONACHETTI - מילים ולחן
ALESSANDRO MAHMOUD, DARIO FAINI

NOTHING BREAKS LIKE A HEART - שם היצירה
MARK RONSON & MILEY CYRUS - ת/מבצע
,ILSEY JUBER, MARK RONSON - מילים ולחן
,MILEY CYRUS, THOMAS BRENNECK
,MAXIME PICARD, CLEMENT PICARD
CONOR SZYMANSKI

OLD TOWN ROAD - שם היצירה
LIL NAS & BILLY RAY CYRUS - ת/מבצע
,OSCAR HAMMERSTEIN II - מילים ולחן
RICHARD RODGERS, TAYLOR PARKS, ARIANA
,GRANDE, NJOMZA VITIA, KIMBERLY KRYSIUK
,THOMAS LEE BROWN III, MICHAEL FOSTER
VICTORIA MCCANTS, CHARLES ANDERSON

SWEET BUT PSYCHO - שם היצירה
AVA MAX - ת/מבצע
,ANDREAS HAUKELAND - מילים ולחן
AMANDA KOCI, MADISON LOVE, HENRY
WALTER, WILLIAM LOBBAN BEAN

JUICE - שם היצירה
LIZZO - ת/מבצע
,ILSEY JUBER, MARK RONSON - מילים ולחן
MILEY CYRUS, THOMAS BRENNECK, MAXIME
PICARD, CLEMENT PICARD, CONOR SZYMANSKI

I DON"T CARE - שם היצירה
ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER - ת/מבצע
FREDERICK GIBSON, JUSTIN - מילים ולחן
,BIEBER, JASON BOYD, MARTIN SANDBERG
JOHAN SCHUSTER, ED SHEERAN

פזמונאים
אבי אוחיון

1

מתן דרור

2

דולב רם

2

אהוד מנור ז״ל

2

תמיר צור

3

פן חזות

3

דולב רם

3

מתי כספי

4

שלום חנוך

4

פן חזות

4

משה לוי

5

שלמה ארצי

5

דורון מדלי

5

גלעד שמואלי

6

עידן רייכל

6

שלמה ארצי

6

ירדן (ג׳ורדי) פלג

7

מתן דרור

7

משה פרץ

7

דולב רם

8

זאב נחמה

8

דני סנדרסון

8

פן חזות

9

משה פרץ

9

אופיר כהן

9

סתיו בגר

10

מתי כספי

10

זאב נחמה

10

05

 אורית פניני:צילום
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 פרס אקו"ם:צילום

04

09

13

03

1

02

אבי אוחיון

08

1

07

יעקב לאמעי

 פרס אקו"ם:צילום

01

SLODI - שם היצירה
MAHMOOD - ת/מבצע
,PAOLO MONACHETTI - מילים ולחן
ALESSANDRO MAHMOUD, DARIO FAINI

06

SENORITA - שם היצירה
SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO - ת/מבצע
SHAWN MENDES, CAMILA - מילים ולחן
CABELLO, ANDREW WOTMAN, BENJAMIN
LEVIN, ALI TAMPOSI, CHARLOTTE
AITCHISON, JACK PATTERSON, MAGNUS
HOEIBERG
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דו״ח שנתי 2019

אקו״ם

נתוני הכנסות
ועלויות

הכנסות אקו"ם לפי סוגי שימושים
אודיו

אודיו ויזואל

הטבעה/הקלטה

העתקה (גרפית)

ביצוע פומבי

סה"כ

38,111

66,722

4,334

1,916

53,016

164,099

הסכומים הם באלפי ש"ח

סה"כ עלויות אקו"ם במהלך שנת 2019

₪ 35,551
סה״כ ניכויים מתמלוגי חברים ,מיוצגים ואגודות אחיות בעולם* במהלך שנת 2019

₪ 41,496
* סכום זה כולל ניכוי לקרן עידוד היצירה
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אקו״ם

ACUM
רחוב תובל  9פינת החילזון 1
 5252224רמת גן
טלפון03-611-3500 :
פקס03-612-2629 :
אימיילwebmaster@acum.org.il :

עיצוב הדוח נעשה על ידי סטודיו
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