
כ השקעה"סהשם הפרוייקט

                              598,500אגדת חורבן

                              665,000אדיסיי ארץ חדשה

                               50,000אנחנו לא מבטון

                              297,500ארבע צעדים למוות

                                 2,500בוני בתים

                               35,000ד"בס

                               10,000תוספת- גאולה 

                              100,000דוקודאנס

                               12,870דוקוסטארט

                              100,000דיוקן אובססיבי

                               35,000[ מקורות מימון עצמיים100%]הבדחן 

                              234,500[ מקורות מימון עצמיים100%]היום אחרי השלום 

                               20,000תוספת- המתנחלת 

                               31,500[ מקורות מימון עצמיים100%]הנספח 

                            1,005,583[ מקורות מימון עצמיים100%] [2018]הסטודיו לפיתוח 

                               60,000[ מקורות מימון עצמיים100%]תוספת - העברים 

                              318,500[ מקורות מימון עצמיים100%]השריקה של התנועה 

                               40,000[ מקורות מימון עצמיים100%] IIעונה - ויקי ואני 

                               35,000[ מקורות מימון עצמיים100%]חיה מיום ליום 

                               20,000[2018]חממה ליוצרות חרדיות 

                                 VR [2018]7,500- חממה ליוצרים עם מוגבלויות 

                              285,500[2018] סיפור מקומי- חממה ליוצרים עם מוגבלויות 

                              245,000חסידיסטוק

                               30,000[2018]יוצרים מציאות 

                               87,500[ מקורות מימון עצמיים100%]ישמח חתני 

                              199,500להאיר את יוסי

                               14,000[2018]פריפרייה גיאוגרפית - לוד 

                              199,500לעזוב את גן עדן

                              199,500[ מקורות מימון עצמיים100%]לפיד האש 

                               28,000לרקוד עם אריות

                                 7,500[2018]מיקס 

                               30,100[ מקורות מימון עצמיים100%]מלכויות של מטה 

                               35,000[ מקורות מימון עצמיים100%]מסע תלמודי בקוריאה 

                               50,000מתוך פחד

                              787,500[ מקורות מימון עצמיים100%] IIIעונה - נבסו 

                               30,000נפילות

                               30,000תוספת- סיפורים מהמספרה 

                               30,000ספורט

                               10,000תוספת- על הגבול 

                               20,000פרויקט אנימציה חברתית בספיר

                              420,000[ מקורות מימון עצמיים100%]קול באישה 

                               40,000[2018]קול קוראת לפיתוח 

                               30,000שבויים

                               20,000שמעון

                               72,000תל אביב על האש

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
*2018רשימת פרוייקטים מתקציב  

תחום ייעודי



                               10,000אבר מן החי

                               21,000אהבה וזיכרון בבהוטן

                               10,000אושרי

                               15,000אחר הצהריים בפארק

                               15,000אייכה 

                               10,000איש ואישה, אישה

                               21,000אלישבע ורותי

תוספת- שעות עם אבא  48  20,000                               

                               20,000בני דודים

                                 4,000תוספת- גבות 

                               10,000גוונים

                               10,000גפן

                                 2,000תוספת- המפקדת 

                               20,000קרב אחרון/ המתאגרפת 

                               15,000השחיינית

                               20,000זה שלי

                               10,000טיול יום

                               20,000כבר לא סבתא 

                               10,000לחבר את אבא 

                               21,000מח לא שמח

                               10,000מטען עודפים

                               23,000סינדי

                               10,000(חוסיין)עשב רך 

                                 2,000תוספת- עשבים שוטים 

                               15,000פאטה מורגנה

                               40,000פסים וחברבורות 

                               10,000שוב לפי הקצב

                               10,000שרה

                               10,000תחום אפור

                               21,000וחצי 95

סרטי גמר



                              100,000איווי הקטנה שלי

                                 2,000תוספת- איך לשחות 

                                 8,000אמא

                               20,000אמא של

BFF10,000                               

                               30,000בית שלישי

                               20,000תוספת- בן זכר 

                                 7,000ברווז

                                 8,000געגוע

                                 8,000גשם או שמש

                              100,000דד ליין

                               30,000האנדרטה

                                 7,000תוספת- הטלפון של רחל 

                              130,000הילד הטוב

                               10,000הכנס את היעד

                                 4,000תל אביב, הלו

                               30,000המעצר

                               25,000תוספת-העוקץ

                               50,000התאונה

                              140,000זכות מלידה 

                              200,000זקנות

                                 8,000חיבוק

                               80,000חמורו של משיח

                               10,000חסד

 [2018] T-Port10,000                               

                                 8,000טקסי בום

                               50,000תוספת- יום רגיל 

                                 1,000תוספת- כי את מכוערת 

                               50,000כל כך קרוב

                               30,000לצפות מהצד

                              140,000מבט שלישי 

                                 8,000מה רצית להיות כשהיית גדול

                               35,000מחול ההטחות

                               10,000מי בא לאבא

                              150,000מכתב לחזיר

                              100,000[2018]מנה ראשונה 

                               10,000מפלט

                               10,000נהג האוטובוס שרצה להיות אלוהים

                               13,000סוניה

                               10,000סתמי

                               10,000עובדת לא זרה

                              120,000פוליגרף 

                               10,000פורים

                                 2,000תוספת- פיקחי את עינייך 

                                 7,000צורות רבות

                               10,000קטלנית

                               10,000[2018]קינו קברט 

                               10,000[2018]קפסולה 

                               50,000תוספת - [2017]קצר במדבר  

                              100,000[2018 ] קצר במדבר

                              150,000קריסטי לא תבוא יותר

קצרים


