
הערותכ השקעה"סהשם הפרוייקט

one shot2,500                                               

                                             50,000אחד משבעה

                                             10,000אחותי

                                               7,500אידאולוגיה

במסגרת חחמת כולה שפה                                             10,000איך אומרים במבה בערבית

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                            113,133איש ללא סלולארי

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                              72,000אל תסתכלי אחורה

במסגרת חחמת כולה שפה                                               2,500אמאל שתיקה

פ קרן קרן אבי חי"בשת                                             40,000מוסיקה מן המקורות- בדרך אל 

במסגרת החצר האחורית                                               6,250בול בזמן

                                               5,000בין שתי נקודות

                                             35,000בני דודים לנשק

                                             50,000גזענות

במסגרת החצר האחורית                                                6,250גלות

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                              50,000דפים ברוח

במסגרת חחמת כולה שפה                                               2,500הגב השבור של פאיזה

במסגרת החצר האחורית                                                6,250הכל נורמלנו

במסגרת החצר האחורית                                                6,250פ עקיבא"העולם ע

במסגרת החצר האחורית                                                6,250העתיד

במסגרת חממת דיאלוג                                           114,500ירה'ז

במסגרת החצר האחורית                                                6,250חבלים

                                             25,000חדר משלך

במסגרת חחמת כולה שפה                                             10,000חומוס

                                             40,000חלום כנען

במסגרת החצר האחורית                                                6,250חמש אבנים

                                               4,000טרי פויזן

תוספת                                             48,000יהודה יוצא למלחמה

                                             40,000ירוק צהוב אדום

                                             30,000ירושלים יומן שדה

                                            120,000כחוט השערה

                                             60,000רשומון כלכלי- לחם עבודה 

                                           564,000ליה ון ליר

                                           385,000למראית עיניה

פ קרן קרן אבי חי"בשת                                             20,000סדרת מעקב- מי אני 

במסגרת חחמת כולה שפה                                             10,000מכונת כתיבה משפחתית

במסגרת החצר האחורית                                               6,250מלון אמריקה

                                            108,163מלכודת דבש

במסגרת החצר האחורית                                                6,250מרגלית

 ממקורות מימון עצמיים100%מימון , במסגרת חממת דיאלוג                                           114,500סופיר

במסגרת החצר האחורית                                                6,250סטאלין אכל אותה

פ הרשות השנייה"בשת                                             84,000סייד קשוע בדרך לפריים טיים

פ הרשות השנייה ומקורות מימון עצמיים"בשת                                             90,000עולמות

פ קרן קרן אבי חי"בשת                                             86,000עמוד האש החרדי

                                               5,000ערב יום העצמאות בירושלים

במסגרת חממת כולה שפה                                             10,000ערבאני

                                               3,000קולנוע חברתי

במסגרת החצר האחורית                                                896,250קיץ 

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                            984,365סדרת דרמה- קטמנדו 

                                             85,000רפסודה לבומביי

 ממקורות מימון עצמיים100%מימון , במסגרת חממת דיאלוג                                           114,500שביל עפר

8פ ערוץ "במסגרת מועד ירוק בשת                                           370,000שבשבת אנושית

                                             50,000שומרוני בודד

פ קרן קרן אבי חי"בשת                                             20,000שומרי האש

במסגרת החצר האחורית                                                6,250שמן מים

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                            100,000תמרות עשן

תחום ייעודי

2009רשימת פרוייקטים 

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי



victory7,000                                               

דוקו-פ יס"בשת                                             15,000קה'אגון ואנוצ

                                             14,000אור ראשון

                                             14,000אחותי את

                                             14,000איבן

                                               5,000אנשי המעבר

דוקו-פ יס"בשת                                               7,500את אחי אנוכי מבקשת

                                             1515,000 אני בן 50אתה בן 

                                               4,000בדרכו

                                             14,000בית

                                               1,500הדמעות שמאחורי הגדר- אפ -בלו

                                               2,500פרלמנט ארוחת הבוקר- אפ -בלו

                                               7,000בסימן שאלה

                                             14,000דרייבר

                                             14,000החלמה

                                             14,000חור בקיר

                                             14,000חיים של ריטה

                                             10,000חתונה מעבר לגדר

                                               5,000כולנא מעק

                                               9,000כנרית מתוקה שלי

דוקו-פ יס"בשת                                             15,000לאב דווקא

                                               6,000תוספת- לנשום 

                                             14,000מציתים

                                               5,000משהו טוב חייב לקרות

דוקו-פ יס"בשת                                             15,000סבתא

                                               7,000סיפור טוב לא הורסים עם האמת

דוקו-פ יס"בשת                                             15,000 שבועות20- ב' קג20

                                             14,000קרעים

                                               5,000תוספת- רסיסים 

                                             10,000רציתי לומר לך

                                             14,000תפרים

                                             20,000בלדה למוכה ירח

                                             10,104הבמה החשמלית

                                             35,000כמו בבית

                                             20,000כנפי יונה

                                             10,000שישה על שישים

סרטי גמר

שיווק


