
הערותכ השקעה"סהשם הפרוייקט

פ הרשות השנייה"בשת                                   340,000אגורות

"החצר האחורית "במסגרת מיזם                                        8,750אחלאם

                                        1,275אין מדינה לאהבה

                                     25,000אישה יפה

"החצר האחורית"במסגרת מיזם                                         8,750אל בורק

                                       8,000אפיקים

                                       8,000אשמורה

אשרי האיש

                                   150,000בוכרים

"החצר האחורית"במסגרת מיזם                                         8,750בימירם

"החצר האחורית"במסגרת מיזם                                         8,750בסט סלרי

                                     60,000בעין הסערה

                                       8,000גם כי אלך

                                     80,000דבר על מקום המצאם

פ הרשות השנייה"במסגרת חממה ליוצרים חרשים בשת                                   234,300הבלון

making of פ הרשות השנייה"במסגרת חממה ליוצרים לחרשים בשת                                     50,740 הבלון

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                      10,000הבריכה

                                     10,000ההר

"החצר האחורית"במסגרת מיזם                                         8,750הזוהר הצפוני

"החצר האחורית"במסגרת מיזם                                         8,750היום שלה בלילה

                                      10,000הכוכבים של שטרן

                                     85,000המכתב של סומנה

                                       8,000הסכין

                                        6,225הצד האפל של הירח

                                     16,500הקיבוץ הקדוש

                                       8,000הר הזכוכית

                                     50,000השיעור

                                       5,000התשמע קולי

"החצר האחורית"במסגרת מיזם                                         8,750חוות בודדים

 ממקורות מימון עצמיים100% מימון                                      35,000חופשת קיץ

                                     10,000חיי שרה

                                      20,000חתול שחור

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                      10,000טיפות

                                       8,000יום חול

                                       8,000ימי התום

                                     60,000יציאת מצרים

                                       5,000כשהנר דולק

"החצר האחורית"במסגרת מיזם                                         8,750לא לפחד כלל

                                     30,000לא תרקוד

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                     60,000?לאן הולכים אמא

                                       8,000ב"ל

                                    109,085ליר-ליה ואן

פ הרשות השנייה"במסגרת חצר אחורית בשת                                       8,750לנה

                                     15,000לראות כלום

                                     10,000מטקה

                                       8,000ממעמקים

                                       8,000מעוקב

"פנים ופנים בירושלים"במסגרת מיזם                                        5,000מקבץ אהבות

פ קרן אבי חי"בשת                                   230,000משפחה בדרך

                                      30,000פ"משת

                                     40,000סרט רץ

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                 IV2,898,800עונה - עבודה ערבית 

                                       8,000על נהרות בבל

פ הרשות השנייה"במסגרת חצר אחורית בשת                                       8,750עצם התהליך

פ הרשות השנייה"במסגרת חצר אחורית בשת                                       8,750פרובע

                                     22,000קול נדרי

תחום ייעודי

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
2012רשימת פרוייקטים 



תוספת/פ הרשות השנייה "בשת                                     8954,000קיץ 

                                     60,000רוקדים ביפו

תוספת / פ הרשות השנייה "בשת                                     24,300שוברת קיר

                                       5,000שיר סיום

                                     25,000שכונה

                                      80,000שער היורו

                                      16,750חולה הגה

דוקו-פ יס"בשת                                     15,000אומנות הפיתוי

                                     20,000אחרת

דוקו-פ יס"בשת                                     15,000אני צריך עוד זמן

                                     12,000בבגה

                                     11,000ביזבז

                                     12,000בערבות הנגב

                                       8,000בפה פעור ובאוזניים עצומות

                                     12,000בתו של ראש העיר

                                     40,000'דוקווילאג

                                       7,500הודו לשם

                                       5,000החג של החגים

                                       9,000המעיין הנעלם

                                     12,000העולם מתדפק על דלתי

דוקו-פ יס"בשת                                     15,000השד אינו כזה נורא

                                     12,000ונחל בינהם

                                       5,000חיי הבמה של יצחק פקר

תוספת/ דוקו -פ יס"בשת                                     10,000חפש את המטמון

                                       7,500טיול בר מצווה

                                     12,000כוכב בלי שם

                                       7,500כל עצמותיי תאמרנה

                                     12,000מעבר לירוק הזה

                                     11,000מפגשים

דוקו-פ יס"בשת                                     15,000משפחת אברהמס

דוקו-פ יס"בשת                                     20,000משפחת כולאני

                                       5,000סוסי פרא

                                     10,000סיפור פעוט

דוקו-פ יס"בשת                                     15,000פאפא

                                     12,000קוף ירוק

                                       5,000קלאב מד

תוספת                                       2,000 רסן

דוקו-פ יס"בשת                                     25,000תזכיר לי מי אני

                                     12,000תיאטרון בובות

                                     12,000תפוז אדום

                                       8,000תפרים

                                       5,000בעין הסערה

                                     40,000גן עדן

                                     20,000' אלנג'דוקוצ

                                       7,000זמן משפחה

                                       2,000חיותה וברל

                                     40,000לאט לאט

                                       8,000לאן הולכים אמא

                                     20,000מנה ראשונה

                                       2,000מקום של תקוה

                                       5,000נועם שלנו

                                     20,000אבא שלי- רפי בוקאי 

סרטי גמר

שיווק


