פעילות הקרן
מפעל המלגות ע"ש שרת
למצוינות באמנות
קרן התרבות אמריקה-ישראל
פועלת לקידום חיי האמנות
והתרבות וטיפוח התשתית
והחוסן התרבותיים בישראל
בשמונה העשורים האחרונים.
הקרן הינה הגוף המוביל
בישראל התומך באמנים
צעירים מצטיינים באמצעות
הענקת מלגות הצטיינות,
תחרויות ,העשרה ועוד.

 18,000מוזיקאים ,שחקנים,
רקדנים ,כוריאוגרפים ואמנים
נהנו מתמיכתה של הקרן
באמצעות מלגות ומענקים

מעל  400מלגות מוענקות מדי
שנה לאמנים צעירים מצטיינים

הקרן בעבר
קרן התרבות נוסדה בשנת  1939על ידי
הפילנטרופ היהודי-אמריקני אדוארד
נורמן.
בעברה המרשים תמכה בלמעלה מ600-
מוסדות תרבות ואמנות מרחבי ישראל:
תיאטראות ,תזמורות ,מקהלות ,להקות
מחול ומוזיאונים ,ביניהם התזמורת
הפילהרמונית הישראלית ,מוזיאון ישראל,
מוזיאון ת״א לאמנות ולהקת המחול בת
שבע .הקרן אף תרמה לבנייתם של מבני
תרבות כגון התיאטרון הלאומי הבימה,
היכל התרבות ואחרים .כמו כן ,העבירה
יצירות אמנות למוזיאונים ועוד.
הכנר האגדי אייזק שטרן ז"ל ואלמנתו
ורה שטרן ז״ל היו הרוח החיה של הקרן
במשך שנים רבות ובין השאר שימשו גם
יושבי הראש שלה.

קרן התרבות אמריקה-ישראל הינה עמותה שלא למטרות רווח
והתרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה

מפעל המלגות הינו ספינת הדגל של הקרן .מטרתו  -לגלות ולטפח אמנים
צעירים מצטיינים ,יחידי סגולה מכל רחבי המדינה בתחומי המוזיקה ,המחול,
התיאטרון ,הקולנוע ,האמנות והעיצוב .הקרן מזהה את הכישרונות הטובים
בכל תחום באמצעות מערך בחינות מקצועי ואיכותי ומעניקה להם מלגות
לימודים שמאפשרות להם ללמוד עם מיטב המורים והמוסדות ולממש את
הפוטנציאל הטמון בהם.
מלגאי הקרן הינם העתודה של מובילי התרבות והאמנות בישראל.
רבים מהאמנים הישראלים המצליחים וממנהלי מוסדות התרבות כיום
קיבלו תמיכה מהקרן בראשית דרכם .ביניהם:
מוזיקה קלאסית :דניאל ברנבוים ,מרים פריד ,פנחס צוקרמן ,יצחק פרלמן,
חן רייס | ג'אז :דיוויד ברוזה ,אלי דג'יברי ,ענת כהן | תיאטרון :ענת ווקסמן,
איתי טיראן ,ריטה יהאן-פרוז | אמנות :מנשה קדישמן ,סיגלית לנדאו ,מיכל
רובנר | קולנוע :תומר היימן ,טליה לביא ,רנן שור | עיצוב :רון גלעד ,רותו
מודן ,עדי שטרן | מחול :שרון אייל ,רמי באר ,אוהד נהרין.
תחרויות ,תכניות העשרה
ותמיכה בראשית קריירה
הקרן יוזמת ומפעילה את תחרויות האביב  -התחרויות היוקרתיות ביותר
למוזיקאים ישראלים בתחום המוזיקה הקלאסית .פלטפורמה זו מסייעת
בקידום מוזיקאים מצטיינים הנמצאים בפתחה של קריירה מקצועית
באמצעות חלוקת פרסים ,הופעות וחשיפה לקהל ולביקורת.
הקרן עורכת הכשרות למלגאיה בעבר ובהווה  -תכניות להעשרה ושיפור
מיומנויות התורמות להתפתחותם כאמנים .הקרן תומכת באמנים בראשית
דרכם  -סיוע ברכישת ציוד ,מימון נסיעות לחו"ל ועוד.
השאלת כלי נגינה
הקרן גיבשה במהלך שמונה עשורים של פעילות מאגר כלי קשת מרשים
הודות לתרומה של כלים ע"י תורמים מהארץ ומחו"ל וחלקו ברכישה
עצמאית .הקרן משאילה את הכלים למוזיקאים כדי שיוכלו להתאמן עם
הכלים הטובים ביותר ,להופיע עמם ובכך לסייע להם להתקדם מוזיקאלית
ולהזניק את הקריירה שלהם קדימה.
הנהלה
וועד מנהל :סקוט מורטמן ,יו"ר | כריסטינה רייקו קופר ,סגנית יו"ר
ניצה גינוסר ,רויטל גל ,אורה הולין ,ג'ושוע-מארק טננבאום,
עו"ד יוסי לוי ,ריקי ליברמן ,אורה סטיבה ,ליאורה קבורס-הדר,
ויויאן רכיב ,ויליאם א .שוורץ | איריס רף רונן ,מנכ"ל

כמעט כל נגני התזמורת הפילהרמונית
הישראלית שנולדו וגדלו בישראל
קיבלו מלגות מהקרן

info@aicf.org

03-5174177

למעלה מ 60%-מרקדני
להקת המחול בת שבע
קיבלו מלגות מהקרן

www.aicf.org.il

