
הערותכ השקעה"סהשם הפרוייקט

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                          7,500אודישן

פ הרשות השנייה"במסגרת קולנוע לשם שינוי בשת                                       10,000אוניברסיטה בעם

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                        72,874איש ללא סלולארי

במסגרת חממת מעברים                                          3,667אנגלינה

במסגרת חממת מעברים                                          3,667אנה מרמללה

                                       50,000אני לא פיליפינה

במסגרת חממת מעברים                                          3,667אסתרליין יקירתי

                                       36,500אקסודוס

                                         5,000באמצע החיים

במסגרת חצר אחורית                                          2,500בול בזמן

                                        15,000בני דודים לנשק

במסגרת חצר אחורית                                          2,500גלות

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                        50,000דפים ברוח

                                       40,000דרכי נועם

פ הרשות השנייה"במסגרת קולנוע לשם שינוי ובשת                                       10,000האיש מאטלנטיס

                                         5,000הטרמפ המדומה

פ הרשות השנייה"בשת                                     370,000הכביסה המלוכלכת

במסגרת חצר אחורית                                          2,500הכל נורמלנו

פ הרשות השנייה"במסגרת קולנוע לשם שינוי ובשת                                     380,000'הכנרים משיכון ד

פ קרן קרן אבי חי"בשת                                     2100,000המסע טייק 

                                       10,000הספקולנטית

במסגרת חצר אחורית                                         2,500פ עקיבא"העולם ע

במסגרת חצר אחורית                                         2,500העתיד

במסגרת חממת מעברים                                          3,667זר של עגבניות

במסגרת חצר אחורית                                          2,500חבלים

במסגרת חצר אחורית                                      210,000חמץ

במסגרת חצר אחורית                                         2,500חמש אבנים

פ הרשות השנייה"במסגרת קולנוע לשם שינוי ובשת                                       20,000חנוך לנער

במסגרת חממת מעברים                                          3,667טווסי הפרא

                                       30,000ירוק בכחול לבן

                                          7,500כפר בתיה

במסגרת חממת מעברים                                          3,667לדבר עם אבא

במסגרת חממת דיאלוג                                     103,000להחזיק בבטן

פ הרשות השנייה"במסגרת קולנוע לשם שינוי ובשת                                       10,000להתראות נעורים

                                        60,000לחם עבודה רשומון כלכלי

במסגרת חממת דיאלוג                                     103,000לטיף

במסגרת חצר אחורית                                      210,000לנין באוקטובר

פ הרשות השנייה"במסגרת קולנוע לשם שינוי ובשת                                         6,000מאבק עליה

פ הרשות השנייה "במסגרת קולנוע לשם שינוי ובשת                                         4,000מאבק עליה

במסגרת חצר אחורית                                          2,500מלון אמריקה

במסגרת חצר אחורית                                     210,000מנתק המים

במסגרת חצר אחורית                                         2,500מרגלית

                                        30,000פ"משת

במסגרת חממת מעברים                                          3,667נצרת תחתית

במסגרת חצר אחורית                                          2,500סטאלין אכל אותה

                                         7,500עולים ויורדים בו

במסגרת חממת דיאלוג                                     103,000ערבאני

ח"פ מט"בשת                                     370,000פרשת שבוע

במסגרת חצר אחורית                                          892,500קיץ 

                                         3,000קורקי

תוספת                                       50,000קחו אותנו לעבדים

במסגרת חממת מעברים                                          3,667קטיה ואולגה

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                   2,941,595קטמנדו

פ הרשות השנייה"במסגרת קולנוע לשם שינוי ובשת                                     277,391רדוף 

במסגרת חממת מעברים                                          3,667רנסנס

פ הרשות השנייה"בשת                                     350,000שוברת קיר
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במסגרת חממת מעברים                                          3,667שלוש ערים

במסגרת חצר אחורית                                          2,500שמן מים

                                       63,665זכרו את השם- שרון עמרני 

במסגרת חממת מעברים                                          3,667תיקו

                                         3,000קה'אגון ואנוצ

                                       14,000אוברטורה

                                         4,000אומן

                                       14,000אלכסנדר

                                         9,000דג הזהב

דוקו-פ יס"בשת                                       15,000האני

                                       14,000העשירי

                                       14,000הצוף

                                         3,000הרועה

                                       14,000חמשוש

                                         7,500יש עם מי לזמזם

                                         9,000להאיר את הדרך

                                       14,000מגדה ויוטקה

דוקו-פ יס"בשת                                       15,000מחפשים לאמא חתן

                                       14,000מעיין

                                         1,000מעמקים

דוקו-פ יס"בשת                                       15,000מצאנו מה לעשות עם ההרים

                                       14,000נאלמת

דוקו-פ יס"בשת                                       15,000סאלוקי

דוקו-פ יס"בשת                                       15,000סבא שמעון

                                         5,000ספחת

                                       10,000ספקולציות

                                       30,000עבודה

                                       14,000על פני המים

                                         7,500פילים בשלג

                                         5,000קו התפר של אופנת משכית

                                         6,800קנרית מתוקה שלי

                                       10,000שיחות אחרונות

                                         4,000שמע

                                       14,000ששי קשת לא אוכל פלאפל

I Shot My Love30,000                                       

                                       20,000אני לא פיליפינה

                                         2,000גוף שלישי

                                       20,000גרסת הבמאי

                                       20,000'אלנצ'דוקצ

                                       15,000הזמן של דורית

                                         5,000חכמי חלם

                                       21,000מטאדור המלחמה

                                         5,000משפחה עד הקצה

סרטי גמר
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