
    

 

 טקס פרסי אקו"ם  

 הזמר העברי הזוכים בתחום אקו"ם מכריזה על 
 

שנים מעניקה האגודה  59אקו"ם מכריזה היום על הזוכים בתחום הזמר העברי. מזה 

היוצרים בישראל פרסים על מפעל חיים, הישגי השנה, פרסים לעידוד השומרת על זכויות 

היצירה ופרסים מיוחדים נוספים בתחום המוסיקה הפופולארית הפרסים, בשווי כולל של 

ביוני  ב"סיטי הול גלילות" זאת  12 -, יוענקו לזוכים בטקס שיתקיים ב₪למעלה מחצי מיליון 

 אקו"ם בתחומי הספרות והמוזיקה הקונצרטית.לאחר שבחודש שעבר התקיים טקס נוסף של 

 חברי ועדת השיפוט השנה : צרויה להב, דודו אהרון, יאיר ניצני, גל אוחובסקי ובועז כהן

 
 רשימת הזוכים המלאה ונימוקי השופטים

 

 שלמה בר -פרס ע"ש נעמי שמר על מפעל חיים למלחין

, 1949. הוא נולד ברבאט בירת מרוקו, עלה לארץ בשנת 75שלמה בר יהיה בשנה הבאה בן 
 ועוד במעברה בבאר יעקב לימד את עצמו את כל פלאי המוזיקה. 

הוא יצר עבור תיאטרון חיפה והמחזאי יהושע סובול פסקול להצגה בשם  1976בשנת 
סיונות התיאטרליים הראשונים לטפל בפער העדתי. שניים מהשירים י"קריזה" שהיתה בין הנ

שכתב, "אצלנו בכפר טודרא" ו"ילדים זה שמחה" הפכו ללהיטי ענק מטלטלים ששינו את 
 חית.התפיסה המקובלת לגבי מוזיקה מזר

סיון המוצלח ביותר בכל תולדות המוזיקה י, הנ"הברירה הטבעית"מיד אחר כך הקים בר את 
הרבה לפני שהמושג "מוזיקת עולם" הפך  .ורוק'נרולהישראלית לשלב בין מזרח, מערב 

לטרנד, יצר בר מוזיקה שהיא אכן מערבבת עולמות. ואולם הוא לא הסתפק במוזיקה ואף 
להעלות לסדר היום את מועקות הפער העדתי, ועוולות ההסללה לסוגיה. ראה לעצמו כמטרה 

 בכך הפך את עצמו לפה ושליח לקהל גדול שהיה עד אז מוסתר מעין המצלמה.

עד היום. אלבומים  "הברירה הטבעית"יותר מעשרה אלבומים מאלפים הוציאו שלמה בר ו
הדרך למהפכה המזרחית  שהותירו חותם עמוק על המוזיקה הישראלית, והיו בין מפלסי

פרס הורבת השנים החלטנו להעניק לו  הענפהשהגיעה עשרות שנים אחר כך. על תרומתו 
 מפעל חיים.על 

 ₪ 35,000גובה הפרס 
 

 אלון אולארצ'יק -למחבר מפעל חייםע"ש אהוד מנור על  רספ

 
 מוסיקלי.מלחין, זמר, נגן, מעבד, יוצר ומפיק  -אלון אולארצ'יק

החל לנגן בגיל , פוליןב י אולארצ'יקיאלכס נולד בשםשנים. הוא  67בחודש יוני ימלאו לאלון 
צעיר ושימש כבאסיסט בלהקת הנח"ל ומאוחר יותר כאחד מחברי להקת כוורת. את קריירת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F


    

 

, אחרי שחזר מלימודים בברקלי, ארה"ב ומאותו רגע 80-ו החל באמצע שנות ההסולו של
הפך אולארצ'יק לאחד היוצרים המעניינים והמקוריים ביותר במוזיקה הישראלית. מלחין, 
מפיק מוזיקלי, בסיסט לירי המנגן גם בפסנתר ובגיטרה ומצליח לשלב בין ז'אנרים. "גל 

תיכונית, בלדות -תערוכות עם אלדד זיו ומוזיקה יםרוק, מוזיקה ל-חדש", היפ הופ, ג'אז
 פסנתר, יצירות אינסטרומנטליות, שירים רוויי הומור ושירים נוגעים ללב. אולארצ'יק נגע בכול. 

, אלבום הבכורה "טיפקס"כמפיק, חתום אולארצ'יק )בין היתר( על אלבום הבכורה של 
בכורה של מיטל טרבלסי ואמל והפריצה של אתי אנקרי "רואה לך בעיניים" ואלבומי ה

מורקוס. בכולם ניכר מגעו המיוחד. אולארצ'יק גם הפיק מוזיקלית את תקליטו המעולה של 
גידי גוב "אין עוד יום", הלחין יצירה קלאסית לפסטיבל ישראל והקליט אלבום אינסטרומנטלי 

 ללא שירה בשם "פעם בגליל". 
 
 
 
 

שנה ותרומתו להתפתחות  50נפרשת על פני  נוכחותו של אולארצ'יק במוזיקה הישראלית
הזמר העברי מכרעת. מגע ידו ומקוריותו ניכרים בעבודות הסולו שלו כמו גם באלבומים 
שהפיק לאחרים. על מכלול יצירתו והפקותיו נמצא אולארצ'יק ראוי לפרס מפעל חיים של 

 . 2017אקו"ם לשנת 
  

  ₪ 35,000גובה הפרס 
 

 מתי כספי -בתחום המוסיקה לילדיםפרס הישג מיוחד ליוצר 

הכל כבר נאמר על מתי כספי, האיש שהוסיף למוזיקה הישראלית מנגינות מפוארות כמו 
"מישהו", "ברית עולם", "לא דברנו עוד על אהבה", "ילדותי השנייה" ועוד ועוד. וגם ביצע 

ם ומחיאות כף אותן בקולו המושלם, שמעטים כמוהו בעולם כולו. והוא כבר זכה לכבוד ופרסי
 מכל עבר.

והפעם עבור הכתיבה שלו לילדים. "אחותי הקטנה" זיכה נוסף השנה הוא רושם לעצמו פרס 
והיו גם "מי  ,בשעתו את יפה ירקוני במקום הראשון בפסטיבל הראשון אי פעם לשירי ילדים

קובצו ראה את באני שלנו", "בן", שמלות", "אולי זה מעליב" ועוד ועוד שירי ילדים, חלקם 
 באלבום המיתולוגי "בובה מתי". 

, הוא יוצר מושלם לילדים, ופסקול מצוין לגדל עליו את הדור "הליצן העצוב"כספי, עם פני 
 להעניק לו את הפרס. יטה הוועדהעל כך החל. הבא של ישראל

  ₪ 15,000גובה הפרס 

 

 

 -על האלבום דודו טסה -פרס הישג השנה ע"ש סשה ארגוב למלחין 
 "הגולה"

 
דודו טסה, מהיוצרים החרוצים והמוכשרים במחוזותינו. נאמר עליו שהוא "כור היתוך של 

אלבומים  12כשרון" ואין משפט מתאים כדי לתאר את טסה ואת פועלו. דודו, הוציא מעל 
הצליח דודו טסה לבסס את מעמדו כאחד מגדולי המוזיקאים "הגולה" באלבומו האחרון כש

 מננו. של ז



    

 

"הגולה" הוא תמהיל של גיטרות חשמליות וסלסולים, מוזיקה אלקטרונית, כלי נשיפה 
ועל כך מצאה ססגוני מודרני ויפה.  היוצרים תשבץגוונים וצבעים עזים של צלילים ומיתרים, 

 הוועדה להעניק לדודו את הפרס.
 

  ₪ 15,000גובה הפרס 
 
 
 

 

 

 

 אביב גדג' -"שרף אורנים" - לאלבום חיטמן עוזי ש"ע השנה הישג פרס

, שהגיעה מהנגב "אלג'יר"בלבד היה אביב גדג' כשיצא אלבום הבכורה של להקתו,  17בן 
המערבי, ממושב תלמי אליהו, וניסתה להבקיע לה דרך אל מרכז העשייה המוזיקלית של 

, חודש לאחר רצח רבין, וביטא את 1995. "נאמנות ותשוקה" יצא לאור בדצמבר 90-שנות ה
-רוח התקופה. מאז חלפו שנים, גדג' הוציא אלבום מופתי עם להקתו )"מנועים קדימה" ב

הגיע  ,( ועוד שני אלבומי סולו )"תפילה ליחיד" ו"ילדים של מהגרים"(, אך ללא ספק2004
ומבצע באלבומו החדש והשלישי "שרף אורנים" שראה אור בנובמבר כיוצר, מוזיקאי לשיאו 
 ובלט יותר מכול אלבום אחר שראה אור בישראל בשנים האחרונות. 2016

 
גדג' הצליח ב"שרף אורנים" לתמצת חוויות רגשיות אישיות קשות ולהפוך אותן לפנינים של 

בין האור בקצה המנהרה. ריגוש ויופי. השירים באלבומו האחרון נעים בין אפלה נפשית ל
בשיר הפותח את אלבומו, גדג' שר: "אתה בוער ולא כלה", ואין הגדרה מדויקת מזו ל"שרף 

 אורנים" כולו. 
זמנית -יצירה שבוערת וזוהרת ולא מתכלה, חגיגה מוזיקלית ומילולית. "שרף אורנים" הוא בו

דרך ליוצרים צעירים  אלבום יפה מאוד ואלבום חשוב מאוד, שכן הוא עשוי וצריך להתוות
אחרים המבקשים לשלב בין איכות לבין קומוניקטיביות, בין מזרח ומערב, בין יופי לבין 

 עצבות. 
 על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לאביב גדג' ואלבומו "שרף אורנים"

 את פרס אלבום השנה.
 

 . ₪ 15,000גובה הפרס 
 

 "אחרי כל השנים" -פרס הישג השנה ע"ש משה וילנסקי לשיר השנה

 אסף צרויה -אבי אוחיון, עיבוד -עומר אדם, מלים ולחן -ביצוע

"אחרי כל השנים" של עומר אדם הוא מהשירים המיוחדים שיישארו פה שנים קדימה. בלדת 

 ענק שאף לא אחד מקרב מאזיני המוסיקה בארץ יכול להישאר אדיש אליה. 

המופלאה והרגישה שכתב והלחין אבי  עומר בביצוע מנצח, רגיש ומלא כנות של היצירה

 אסף צרויה.  -אוחיון עיבד

 על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לשיר "אחרי כל השנים" את פרס הישג השנה לשיר.

 



    

 

 שיחולק באופן שווה בין היוצרים ₪ 15,000גובה הפרס 

 

 

 

 

 

 סטטיק, בן אל תבורי  וג'ורדי -פרס הישג השנה ע"ש ענבל פרלמוטר ל

כל שנה מביאה איתה יוצרים וזמרים חדשים. אבל נדירה יותר, הצטרפות של יוצר או יוצרים 

עשו בשנה האחרונה סטטיק, בן אל ששמערבבים מחדש את כל הקלפים. זה בדיוק מה 

 והמפיק המוזיקאלי שלהם ג'ורדי.

ך בסדרה של להיטים, אחד יותר מוצלח מקודמו, הם ניערו את האבק מהפופ הישראלי, תו

 למוזיקה ולמה שסביב לה.  -שהם מביאים סאונד חדש וגישה חדשה

סטטיק, בן אל וג'ורדי אולי צעירים, אבל ממש לא פשוטים. הטקסטים שלהם מציגים גובה 

ם חדש ומדויק, אהוד מנור היה מוחא להם כף. המנגינות שלהם קליטות אך לא יעיני

ורחוקה מאוד מהבנליות של  ,עכשוויתחוד, ימטופשות וההפקה המוזיקאלית בעלת י

 המיינסטרים הישראלי. 

 על כך מגיע להם פרס פריצת השנה.

 
 שיחולק באופן שווה בין היוצרים ₪ 15,000גובה הפרס 

 
 

 איה כורם -למחברת בנאי יוסי ש"הישג השנה ע פרס

, יצירתה הגדולה של איה כורם, הוא אלבום יוצא דופן ויצירה מופלאה. סיפור 2023

המסגרת, שכורם כתבה עם העיתונאי והתסריטאי ישי רינגלר,  ומקריא אותו יובל מסקין, 

אלכס . להתפרנס כדי שלו המחשבות את לאיש בשם אלכס, שמוכר  2023 קורה בשנת

 פרסום חברות של לשימושן אותן ומעבירה ראשו מתוך מחשבות השולפת במכונה מחזיק

 יוצא והוא שלו, הראשונה האהבה זיכרון ממנו שנשכח מגלה הוא, אחד יום. מיקוד וקבוצות

 . האבוד הזיכרון להשבת למסע

חוץ משיר אחד באלבום, שכתב אביב נוימן, ושיר אחד שהוא שיתוף פעולה של כורם עם נצי' 

ם אדם בן אמיתי( שניים עשר שירים מתוך השלושה נצ', כורם כתבה )והלחינה, לפעמים ע

 אלון, קינן רונה, דוכין ארקדי, גוש אפרת, ליטני עשר המשובצים בסיפור, שמבצעים אותם דני

, נצ׳ נצ׳י, ירון יהוא, פינק נילי, לוי ישי, עדיני דנה, B4 רביעיית, "עדי" מקהלת, הדר קרן, עדר

 .באלבום האחרון השיר את רק עצמה מבצעת כורם. שבת ולאה כהן מזי, זמיר דניאל



    

 

 ? 2023מהי בעצם היצירה 

קודם כל, היא ספרות. ספרות רבת קסם. ספרות שמלווה אותה מוזיקה קולנועית נהדרת 

 של בניצוחו מיתרים )את העיבודים וההפקה המוזיקלית של אדם בן אמיתי מבצעות תזמורת

שומרוני(. כלומר, ספרות במרחבי מוזיקה,  עודד של "עדי" בניצוחו קדישזון ומקהלת רפי

שהשירים שמשובצים בהם הם פנינים מפתיעות, שנוצרו בהתפוצצות של השראה וכשרון. 

 קומיקס  ואל הרב תחומיות היפהפייה הזאת נוסף עוד פן: קומיקס. את האלבום מלווה חוברת

 

 

 לעולם הקוראים את מכניסה -, פרי יצירתו של המאייר גד טש  2023רומן גרפי של  -

 היצירה ונותנת לה פירושים מבריקים משל עצמה.   של הוויזואלי

וועדת  וכל זה הוא חזונה הגדול והגיבור, חזונה המרהיב של אמנית אחת: איה כורם.

 השופטים החליטה פה אחד להעניק לאיה כורם את פרס כותבת השנה. 

 
  ₪ 15,000גובה הפרס 

 

 גיא מזיג -ג השנה למעבדפרס ע"ש יאיר רוזנבלום על היש

גיא הוא מוסיקאי פעיל ומצליח. ממייסדי להקת "הדורבנים" ואחד מיוצריה הבולטים. השנה 

פרץ עם אלבום סולו ראשון בשם ״השחור החדש ״ והדהים את המאזינים לו בסאונד בלתי 

מתפשר, בשירים מורכבים ונגינת פאנק )פ׳ רפויה( מהוקצעת. בפרס מעבד השנה הוא זוכה 

מגדר הרגיל בה הוא משלב סאונד עכשווי ומעודכן המתכתב עם  על הפקה מוסיקלית יוצאת

מקורות ההשפעה שלו, ענקים כ״קרטיס מייפילד״, ״אדמה רוח ואש״ והסאונד של 

״מואוטאון״ שילוב חטיבת קצב מהודקת עם תיזמור לכלי קשת ונשיפה. גיא ניגן, כתב, 

א ״עושה קסמים הלחין, עיבד והפיק מוסיקלית בצורה מעוררת השראה ועל כך שהו

 ורוק'נרול״ הוא מקבל בהצדעה את הפרס. 

 
 

  ₪ 15,000גובה הפרס 

 פרסי עידוד היצירה

 

 איתי פרל -פרס ע"ש עלי מוהר לעידוד פרסום היצירה למחבר

 האיכותהנדירים שאין לטעות בחתימת היד הייחודית שלהם. תו איתי פרל הוא מהכותבים 

/ קריאה ראשונה בשמיעה ות המורכבות, מזוהים איתו בבירור כבר האמיר, הסגנוןהמובהק, 

אותם  תמפרשמובחנים,  נפש ותודעה   משלבת אינספור מצבישל כל שיר שלו. הכתיבה 

. לשון נופל על ובטכניקה מושלמתחכמה ושנונה, ומשלבת אותם בסיפור על, בֵחן  תבדקּו

אותה וזאת שתיוולד ממנה,  לשון, מחשבה צוללת אל עצמה במשחק עם זאת שהולידה

 במינון מדויק של עומק, כובד, קלילות וקוהרנטיות. 



    

 

על זה בהיקסמות ובשמחה אותנו, מובילים לאן שהם אוהבי השירים של פרל הולכים איתם 

, שותף לעיבודים ולהפקות המוזיקליותיוצר אותם, מלחין, שר, מנגן, והאיש ש, השירים, שהם

 . ת התרבות הישראליתוא ככה את עולמנוים מעשיר

פרסום עידוד ל 2016אקו"ם ס ועדת השופטים מוצאת לראוי מאוד להעניק לפרל את פר

היצירה ע"ש עלי מוהר, ומחכה בסקרנות להופעת הטקסטים שייצגו אותו בתחרות מובשלים 

 . דיסק הבא שלוומופקים כשיריי ה

  

  ₪ 15,000גובה הפרס 

 

אילת  -לעידוד פרסום היצירה למלחינה פרס ע"ש דניאל סמבורסקי

 דוניבסקי

לקול שלה ולהפקה המוזיקלית  אילת דוניבסקילמעשה, אי אפשר להפריד בין ההלחנה של 

שמסתמנת בהקלטות שנשלחו מטעמה לתחרות. שלושת המרכיבים האלה הם פניה של 

צמצם את אותה זהות מוזיקלית, והם משלימים זה את זה עד כדי כך, שיש קושי מסוים ל

 זכייתה של דוניבסקי  בפרס אקו"ם לעידוד פרסום היצירה בתחום הספציפי של ההלחנה.   

המלודיות המגוונות של דוניבסקי מכילות יופי פשוט, חף מהתייפייפות ונשמר מפשטנות. הן 

מובילות מהלכים הרמוניים נבונים ויוצרות מעין פורטרט מוזיקלי של אישיות מסקרנת, שיש 

ה משלה, מונחית על ידי כוח נקי, עצמאי, שהוא גם מנוע חיפוש ששואף לגילויים לה אמיר

חדשים ולדיוק. ועדת השופטים התרשמה ממכלול ההיבטים שבאו לידי ביטוי בהקלטות 

 שלה,  ומעניקה לה את הפרס בהערכה ליצירתה המבטיחה ובאמון ביכולת שלה לקיים.       
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 נטע אלקיים -היוצר להפקת אלבום פרס ע"ש בית

בחרה  -זמרת מוזיקאית צעירה, מוכשרת ונחושה  –אפשר לסכם את זה ככה: נטע אלקיים 

בחירה אמנותית שהיא חיבור מוצהר לתרבות אליה היא מרגישה שייכת: התרבות 

המרוקאית. השאלה אם אכן היתה כאן בחירה, או שיש בחיבור הזה עוצמה שמעבר לכל 

יא אכן שאלה רלוונטית. מה שברור הוא שאלקיים עושה את שלה באופן שלם בחירה, ה

 ומצוין.  

בעידן הציני שאנחנו חיים בו, כשחלקים גדולים מהיצירה הישראלית מאבדים את עצמם 

לטובת טרור הפופוליזם של השלטון וההמון, השירה והמוזיקה של אלקיים נשארות אחוזות 

בשורשים שאי אפשר לזייף אותם, או לסחור בהם למען מטרות פוליטיות כאלה ואחרות. 

שהיא  -מק והרוחב של אוצרות התרבות המרוקאית הגישה של אלקיים אל מרבצי העו

מדליקה  -מביאה בה את עצמה בריכוז של טוב טעם ויוצרת בה את שלה החדש והמחֵדש 

 אש. האש של נטע אלקיים: המהות והאמנות שלה.      

מעניקה לה את פרס העידוד להפקת   2016על כל אלה, וועדת השופטים של פרס אקו"ם  

 אלבום. 
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  פרסים מיוחדים
 פרסים מיוחדים מטעם הדירקטוריון: 2 

פרס הדירקטוריון ע"ש ידידיה אדמון ל"קפה שחור חזק" על פריצת דרך 

 במוסיקה הישראלית

 .ללב המוזיקה הישראלית בעשור האחרון לאחר עבודה ממושכתפרצו "קפה שחור חזק", 

שירים כתבו והלחינו נתניה, שגדלו וצמחו בואורי אלמו, יוצרים צעירים ומוכשרים  אילק סהלו

שללא ספק מושפעים מסגנונות מוסיקאליים מגוונים ובעיקר היפ הופ ומוסיקה  מקוריים,

כתיבה ייחודית המושתת על ערכים חברתיים של שוויון, שיריהם, מבטאים  שורשית אתיופית.

מסר חשוב ללב לצד  קידום פלורליזם בחברה הישראלית ענות,אהבת אדם מיגור אפליה וגז

 הקונצנזוס הישראלי ובעיקר לדור הצעיר, על תקווה והצלחה כנגד כל הסיכויים.

כהוקרה על השאיפה למצוינות, על הפרס ניתן לצמד המוכשרים, על ידי דירקטוריון אקו"ם, 

ועל  בראשית דרכם ובכלל,ליוצרים ואמנים צעירים  היותם פורצי דרך ומעוררי השראה

 תרומתם החשובה למגוון והעושר המוזיקאלי בישראל. 

 שיחולק באופן שווה בין היוצרים ₪ 15,000גובה הפרס 

 

פרס מיוחד מטעם הדירקטוריון למירה עווד על תרומתה להעצמת היצירה 

 הערבית ושילובה בתרבות וביצירה הישראלית

מירה עווד הינה מוסיקאית, מלחינה, מחברת, שחקנית וזמרת. בוגרת בי"ס רימון לג'אז 

ומוסיקה מודרנית. מירה הוציאה שני אלבומי סולו ושיתפה פעולה עם אמנים רבים וטובים 

ביניהם אנדראה בוצ'לי, יורגו דלארס, עידן רייכל, אחינועם ניני דיויד ברוזה ועוד. תרומתה של 

המוסיקאלית הינה רבה בין אם בכתיבתה ובין בקולה הייחודי. הדירקטוריון מירה ליצירה 

בחר השנה להעניק פרס לעווד על תרומתה להעשרה, העצמה ושילובה של היצירה הערבית 

 בתרבות הישראלית.
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 2016במעמד הטקס יצוינו השירים המושמעים ביותר לשנת 
 

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

 


