*מעודכן לפברואר 2021
קרנות
שם הקרן
קרן יהושוע רבינוביץ לאומנויות

תיאור
הקרן פועלת בתחומי הספרות
והשירה ,המוסיקה ,המחול ,האמנות
הפלסטית ,התיאטרון הניסויי
והקולנוע.
קרן מקור תומכת ביצירה עצמאית
ישראלית של סרטי תעודה ,סרטי
עלילה קצרים ,סרטוני אנימציה
וסרטים המתנסים בטכנולוגיות
חדשות.
תומכת בפרויקטים מוסדיים
ואינדיבידואליים בתחום הקולנוע.
הקרן מתמקדת בשלושה תחומים
מרכזיים :איכות הסביבה ,דו-קיום בין
יהודים וערבים ותרבות.
מקדמת עשייה של קולנוע ישראלי
עלילתי.
פועלת לגשר על הפערים בין הרב
תרבותיות המאפיינת את החברה
הישראלית ,לבין ייצוגה בקולנוע
ובטלוויזיה.

קרן אריסון המרכז לאמנות
צעירה

מיועדת לאמנים פלסטיים בשלבים
שונים של הקריירה.

הקרן לירושלים

מיועד לאמנים ירושלמים

הקרן החדשה לקולנוע
וטלוויזיה

תומכת ביצירות קולנוע ישראלי
ויוצריו.

הקרן לשיווק סרטי תעודה

מסייעת בגיוס כספים מחו"ל ושיווק
היצירה התיעודית.

קרן מנומדין

הקרן תומכת בארגונים ,ביחידים
וברעיונות המקדמים פיתוח בינלאומי
מקיף לאורם של יעדי הפיתוח
הבינלאומי שקבע האו”ם
תומכת בתחומים של בריאות ,הגיל
השלישי ,חינוך ואמנות.

קרן מקור לסרטי קולנוע
וטלוויזיה

קרן אוטרובסקי
קרן ברכה

קרן הקולנוע הישראלי
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

קרן דליה ואלי הורובית

קרן שרי הריסון
קרן קרל ורות שפירו

תומכת במטרות חינוך ,רווחה ,אמנות
ועוד.
תומכת בעמותות בתחומי התרבות
והאומנות.

לינק וזמינות
התנאים משתנים בין סוגי
האמנות השונים.
לאתר הקרן
הגשת קול קורא 1/21
יש להתעדכן באתר בנוגע
למועדים עתידיים.
לאתר הקרן
לאתר הקרן
הקרן פונה באופן ייזום
לאתר הקרן.
כרגע אין מועדי הגשה ,יש
להתעדכן באתר הקרן.
הגשות פתוחות:
סרטי גמר סטודנטים –
 7/3/21עד 12:00
למעקב אחרי פתיחת הגשות
היכנסו לאתר הקרן.
מתפרסם קול קורא אחת
לשנה.
למעקב אחר מועד ההגשה
היכנסו לאתר הקרן.
למעקב אחר קולות קוראים
היכנסו לאתר הקרן.
הגשות פתוחות בכלל
הקטגוריות .יש לעקוב באתר
הקרן.
ההגשות פתוחות במסלול
הראף קאט עד ה13.3.21 -
למעקב אחרי מועדים עבור
שאר ההגשות יש להיכנס
לאתר הקרן.
ליצירת קשר היכנסו לאתר
הקרן.

הגשה עבור תחום האמנות
פתוח עד ספטמבר 2021
לאתר הקרן.
להגשת בקשה לקרן יש
להיכנס לאתר.
לפרטים נוספים היכנסו לאתר
הקרן.

הקרן תומכת בעמותות הקשורות ל-
סביבה,חינוך,בריאות,זכויות
אדם,אומנות,תרבות,מחקר,נזקקים

לאתר הקרן.

קרן מילטון ותמר מלץ

קרן בלומברג

הקרן תומכת בעמותות הקשורות
לאומנות,חברה,סביבה,ונושאים
שעלולים לעניין את הקרן

לאתר הקרן

The Broad FoundationsEli and Edythe L. Broad

הקרן תומכת בעמותות הקשורות
לאמנות ,סביבה וחברה

לאתר הקרן

תומך באמנים עכשוויים שעבודתם
עוסקת בשאלות אסתטיות ,חברתיות
ופוליטיות המעוררות דיון.

לאתר הקרן

קרן ארטיס

המשרד לפיתוח הנגב והגליל
אאוטסט

תומך באמנים מהפריפריה
עבור אמנים מכל התחומים :פיסול,
ציור ,וידאו ,צילום ,מיצג ,מיצב ,רב-
תחומי ועוד

לאתר
למעקב אחרי מועדי הגשות
היכנסו לאתר הקרן

