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  2021קרן חדשנות 

 2021 וקהילהזכו בקול קורא תרבות שפרויקטים 

 תרבות:

 שם הפרויקט: הוגש על ידי:

בית רוח חדשה )שע"צ  –תשתיות  רוח חדשה
 הישן(

 הגן הבוטני 
 

תערוכת  –נראה -לראות את הבלתי
 מציאות רבודה

 שולחן בקרה דיגיטלי –תשתיות  הצוללת הצהובה

 הצגה נודדת בבית הנסן  מרכז החאן 

 פסטיבל הגגות של ירושלים  מוסללה 
 

 JERUSALEM IN THE CLOUD מקודשת )עונת התרבות(

תיאטרון ירושלים בשיתוף התזמורת הסימפונית 
 ירושלים 

 

 זמר עברי פוגש תזמורת 

 סינמטק מקוון בערבית  סינמטק ירושלים 
 

 ראמנות עכשווית, טבע ומחק –ענאנה  עין יעל 

 גינות לתרבות ויצירה  2הקמת  רשות הרבים בשיתוף עם סטודיו משלך 

 חנייה ציבורית  האקדמיה למוסיקה ומחול 

 פסטיבל הג'ז / לייב ג'אם  פסטיבל ישראל
 מחוץ למסגרת  סדנאות האמנים 

 

 משכנות שאננים 
 

 הקפה הספרותי 
 

 
 המפעל בשיתוף עם האקדמיה לאמנות בצלאל 

 
 תכנית אמנים מצטיינים 

קונצרטים בשידור חי מונגשים לניצולי  המרכז למוסיקה ירושלים
 שואה וקשישים

קבוצת התיאטרון הירושלמי בשיתוף עם גלריית 
 המקלט 

 סיור וירטואלי  –שירטוט 

 עיבוד תיאטרוני במרחב הפתוח  –אדל  טרון -בית התיאו

 ביה"ס ג'רוזלם 
 

 המפעל מז' ירושלים –יוצרים מקום 

עיריית ירושלים/מוסדות תרבות בשיתוף עם איגודי 
 יוצרי הקולנוע ירושלים

 בתי קולנוע חוצות 

 בית -תיאטרון אל מרכז פיילי לאמנויות 

 גלריה יוצרת בטבע  עמותת לביא בשיתוף עם מוזיאון הטבע 

 הניצוץהמחלקה למוזיקה בעיריית ירושלים בשיתוף עם 



 המזקקה

 בית עגנון
 

 סיור וירטואלי בבית עגנון 

 קבוצת מחול קטמון
 

 רזידנסי תרבותי בינ"ל

  סה"כ
מענקים אושרו בתרבות 25סה"כ   

 קהילה:

 שם הפרויקט: הוגש על ידי:

 עושים שכונה עם חביבה, נתיבה ואביבה  מינהל קהילתי גינות העיר 

 מעבדה סביבתית אזרחית ניידת  מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד

 פותחים ת'מוזה בשכונה  עמותת אלול אלו ואלו 

 מניינים חברתיים )קשישים מתנדבים( בית הופמן 

 אמנות עכשווית ברחוב  –שטח פתוח  עיריית ירושלים 
 

 הייד פארק גילה  מינהל קהילתי גילה 
 

 חיבוק משפחתי  מינהל קהילתי בית הכרם 

  "בארמון"ה תלפ"ז מינהל קהילתי 

  מינהל קהילתי בית חנינא
 

Yes We Can 

פיתוח קהילתיות ושיפור החוויה הקהילתית  מרכז צעירים לחברה הערבית 
 הסטודנטיאלית בקרב צעירים מהמגזר הערבי בעיר 

 שביל רמות  מינהל קהילתי רמות אלון 

 משפחה מנגנת  מנהל קהילתי גוננים 

אמן המרכז מרכז קהילתי רוממה / 
 לאמנות חזותית לציבור החרדי

 מאירים 

 חיסון חברתי  בנתיבי אודי 

 מעבדת פיתוח חברתי בצלאל ושערי צדק
 עיר בירה שבה נוכל להיות גאים הבית הפתוח

 הסדנא באקי"ם ירושלים  אקי"ם

 פרויקט אבטחה רגישה –אל המרחב  תיאטרון פסיק

 IN OUT סטודיו שש

MADE IN JLM  2021אירועי קהילה 

  סה"כ
  בקהילהאושרו  מענקים 20סה"כ 

 

 


