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הועדהשם הפסטיבלשם הפונה

45,000פסטיבל אמנות עכשווית רב תחומיתעיריית יבנה

65,000לילות ירח בגולן 2013 מ.א. גולן

100,000פסטיבל הכלייזמרים ה- 26עיריית צפת

30,000פסטיבל כדורים פורחים בינלאומי 2013מועצה אזורית הגלבוע

45,000פסטיבל התנ"ך - בבית גובריןמועצה אזורית יואב

30,000פסטיבל הבינלאומי לקרקס בישראלעיריית מודיעין מכבים רעות

45,000פסטיבל צ'רקסי בינלאומי למחולרשות מקומית כפר קמא

45,000פסטיבל בריזה 2013 עיריית אשקלון

30,000פסטיבל "ראש העין תימנה"עיריית ראש העין

100,000פסטיבל תיאטרון רחוב עיריית עכו

45,000פסטיבל אהבהמ.א מגילות ים המלח

65,000פסטיבל ערד לזמר העברי עיריית ערד

80,000פסטיבל הפיסול הבינלאומי "אבן בגליל"עירית מעלות תרשיחא

30,000פסטיבל רוק ונשמה עיריית בית שמש

80,000פסטיבל בת-ים הבינלאומי לתיאטרון ברחובעיריית בת ים

30,000פסטיבל מוסיקה קלאסית בפארק הרצליהעיריית הרצליה

30,000פסטיבל חמישישבת אומנים קרית טבעוןרשת המתנ"סים קרית טבעון (ע"ר)

30,000פסטיבל גשרים בנחל 2012 על גדות נחל אלכסנדרמרכז תרבות אזורי בעמק חפר

70,000דוקאביב- הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרידוקאביב- העמותה לקידום הסרט הדוקומנטרי

החברה העירונית ראשון -לציון לתרבות ספורט

ונופש
45,000פסטיבל ראשון לציון

45,000פסטיבל מגדל העמקעיריית מגדל העמק

החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש

בע"מ
70,000פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-4 לפסלים חיים

70,000פסטיבל צלילי ילדותעיריית חולון

65,000פסטיבל שילובים 5עיריית עפולה - מינהל תרבות, צעירים וספורט

100,000פסטיבל הג'אז התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט חמש

בע,מ
30,000פסטיבל "מוזות בסוכות"

65,000פסטיבל עין גב 2013 מועצה אזורית עמק הירדן

65,000פסטיבל דונה גרציה ה-4 עיריית טבריה
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65,000פעמי מדבר פסטיבל פיוט וניגון בירוחם מס' 5מרכז תרבות ע"ש ס. רובין בע"מ. חל"צ

45,000פסטיבל השירה מתנ"ס טורעאן

65,000פסטיבל לילות שאן 2013קרן בית שאן לתרבות

messmedia45,000 פסטיבלעיריית כפר סבא

45,000פסטיבל שבוע הברווזמרכז קהילתי בשלומי ע"ש גרין בע"מ חל"צ

65,000פסטיבל בין הכרמים במרום הגלילמועצה אזורית מרום הגליל

80,000פסטיבל קול המוסיקה בגליל העליוןמועצה אזורית הגליל העליון

45,000פסטיבל הרנסנס ה-21 במבצר יחיעםמטה אשר יזום ופיתוח פרויקטים בע"מ

80,000פסטיבל המשוררים הישראלי ה-16 המועצה המקומית מטולה

45,000פסטיבל ישראל בדימונה מעבדת פיס תרבות דימונה

45,000פסטיבל אביב בשומרון מרכז קהילתי שומרון

45,000פסטיבל חלב ודבשמועצה אזורית עמק יזרעאל

30,000פסטיבל שירה וספרות עיריית קרית ביאליק

אתו"ס-החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה

בע"מ(חל"צ)
80,000פסטיבל הסרטים הבינלאומי 

החברה העירונית לתרבות ספורט ומרכזים

קהילתיים באשדוד
65,000פסטיבל ים תיכון

45,000פסטיבל יערות מנשה 2013 אמנות עכשיווית מועצה אזורית מגידו

45,000פסטיבל אעבלין הבינלאומי לפולקלורמועצה מקומית אעבלין

65,000פסטיבל המעיינותמועצה אזורית עמק המעיינות

70,000פסטיבל פניני גיטרההיכל התרבות העירוני נתניה

65,000פסטיבל באר שבעכיוונים - החברה לתרבות הפנאי בבאר שבע

45,000פסטיבל דרום אדוםהעמותה לקידום התיירות במרחב שקמה בשור

מועצה אזורית מטה בנימין
מחוללות בכרמים- פסטיבל המחול היהודי לנשים

בשילה הקדומה
45,000

30,000אמנות רחוב במדרחוב 2013מתנס זכרון יעקב

65,000סרטים בערבה אירוע קולנוע בינלאומיהמועצה האזורית הערבה התיכונה

65,000פסטיבל אלקלעה ה- 18 עירית שפרעם

70,000פסטיבל השירה הבינלאומיניסן עמותה לקידום התרבות והאומנות

65,000פסטיבל התמר - 2013 מועצה אזורית תמר

80,000פסטיבל צלילים במדברמרכז תרבות נוער וספורט רמת הנגב

45,000פסטיבל קול ברמה מועצה מקומית רכסים

30,000פסטיבל פיסול באבןמועצה מקומית הר אדר
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45,000פסטיבל הילד מועצה מקומית כפר קרע

100,000פסטיבל קולנוע דרוםהמכללה האקדמית ספיר

30,000פסטיבל שירת הים ה-6 למוסיקה ותרבות יהודיתיעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

45,000פסטיבל סוכות באגםעיריית מעלה אדומים

45,000פסטיבל קיץ ביער יתיר מועצה אזורית הר חברון

45,000פסטיבל תרבות בשביל היין מועצה אזורית מבואות החרמון

80,000פסטיבל בשקלעמותת פסטיבל בשקל

30,000פארק אביב במודיעין עיליתמתנ"ס מודיעין עילית

45,000פסטיבל תרבות ישראליתמועצה מקומית קדומים

45,000פסטיבל נשים בלבןרשת המתנסים הקהילתיים ביקנעם

100,000פסטיבל מחול כרמיאל ה-26עמותת פסטיבל מחולות בכרמיאל

80,000פסטיבל ישראלפסטיבל ישראל, ירושלים ע"ר

70,000פסטיבל העוד הבינלאומי ה- 14 הקם בית הקונפדרציה

ועדה בינתחומית - נוער מצטיין באמנות

שמות האמניםתיאור הפרוייקטשם הפרוייקטשם הפונה
סכום מענק

מאושר

פלורנטין,סלפיש

שפרד ומקרית גת

באמצעות, עמותת

פסטיבל בשקל

סדנאות העשרה

מוזיקלית לקראת

הופעה על בימת

פסטיבל בשקל

בעירם

סדנאות מוזיקה להרכבים מוזיקליים של בני נוער

במעלות תרשיחא וקרית גת. בתום הלימוד יופיעו

ההרכבים על במת פסטיבל מוזיקה רחב היקף

הנערך בקהילתם לצד אומנים מהשורה הראשונה

בארץ.

גלעד ויטל , שלומי

אלון , לירון תאני ,

גדי אלטמן

50,000 ₪

מוחמד אגואני ויונתן

קונדה באמצעות,

המרכז העירוני

לקהילה הגאה -עירית

תל-אביב-יפו

"קולנו" סדנת

כתיבה ופיתוח

יצירה

ערבית-עברית

לנוער ביפו

סדנה ערבית-עברית לקידום יוצרים צעירים מיפו

בתחומי הכתיבה והתיאטרון: התנסות במגוון סגנונות

יצירה ומבע ספרותי ובימתי, העצמת כישורי שפה

וביטוי, והעלאת מופע בימתי וספר מסכם פרי עטם

מוחמד אגואני ,

יונתן קונדה , רז

וינר-תיאטרון תמר

50,000 ₪

מרכז למוסיקה

ירושלים

לכישרון אין

קידומת: טיפוח

נגנים מוכשרים

בפריפריה

ושילובם בתו

טיפוח נגנים צעירים מצטיינים באמצעות מפגשי

חונכות עם אמנים בכירים מישראל ומחוצה לה,

מפגשי נגינה בהרכבים קאמריים ובתזמורת קאמרית

וקידום למסגרות ארציות למצטיינים

מרים פריד , צבי

כרמלי , נביל עבוד

אשכר , ליחי בן דיין

, יוסי ארנהיים

70,000 ₪

מנאר זועבי - מנהלת

אמנותית באמצעות,

אלביר (הבאר) לטיפוח

התרבות והקהילה

בוואדי עארה

סדנאות העשרה

לבני נוער

מצטיינים

באמנות

מזה שבע שנים שאנחנו מציעu, סדנאות אמנות

לבני נוער. למצטיינים והמתמידים שבהם אנו

מציעות כעת מגוון סדנאות התמחות בנושאים

ספציפיים: וידיאו, צילום, רישום, צבע, כמו גם סדנה

בנושא אמנות וסביבה.

מנאר זועבי , אסנת

בר-אור
109,000 ₪

להקת המחול

תוכנית שנתית

לאיתור וקידום

תלמידים

התכנית מיועדת לתלמידי מחול צעירים מאזור הצפון

והפריפריה, המגלים כשרון יוצא דופן. מטרתה

לפתח את מיומנויותיהם המקצועיות ולסלול את

רמי באר-מנהל

אמנותי , גלי כליף ,
120,000 ₪


