
הערותכ השקעה"סהשם הפרוייקט

                                        6,000א פריילעכן פורים

                                      35,000אהבה אחרת

                                      15,000אוסף מיכה שגריר

                                      80,000אמאל תקווה

                                      90,000אסירת תודה

                                      40,000אין עתיד

                                    150,000במדבר

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  מקורות מימון עצמיים100%                                    175,000בן גוריון אפילוג

                                      615,000ברוכים 

                                      80,000גוף שלישי

                                      60,000גן שמיימי

                                      20,000דוסליווד

                                    150,000'דינג

                                    48150,000אנקשן 'ג

                                    250,000הבלתי רשמיים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  מקורות מימון עצמיים100%                                      37,500הגאון המסתורי מר שושני

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  מקורות מימון עצמיים100%                                      37,500הגרמני הזה הוא יהודי

 מקורות מימון עצמיים100%                                    200,000הדיבוק

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  מקורות מימון עצמיים100%                                      37,500החילונים האחרונים

                                      25,000הינד

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    360,000היתוך בחום נמוך

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      37,500המילה של פיני

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  מקורות מימון עצמיים100%                                    375,000הנשר הגדול

                                    200,000הסוסיתא של הרצל

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  מקורות מימון עצמיים100%                                    717,890הסטודיו לפיתוח

                                      40,000הגירה

                                        8,000הצומת

                                      20,000הקרב האחרון של פפה אללו

                                      50,000השדה

                                        5,000והרי את

                                      12,000חופשת קיץ

פ מפעל הפיס"חממה בשת                                    259,723[2015]חממה ליוצרות חרדיות 

                                      50,000חתונת טואלט

                                      35,000יפה שלי

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      70,000ישמח חתני

                                      15,000לא מהעולם הזה

                                    120,000לא פה ולא שם

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    311,000לעבור את הקיר

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    397,500לפני הזכרון

                                      30,000מוות במיטה

                                      60,000מחלקת הרגש

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  מקורות מימון עצמיים100%                                      57,500מן הסערה

 מקורות מימון עצמיים100%                                        5,000מסעות סבא ברהנו

                                      40,000ניקוי אורוות

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      30,000סאלח פה זה ארץ ישראל

                                      10,000סופה של מדינת היהודים הראשונה

                                      50,000ס רוז מצקין"ביה- סלפי

                                        3,000סרט ערבי

                                      15,000עלים אדומים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      57,500עץ תאנה

 מקורות מימון עצמיים100%                                      50,000 כוכבים1000פסטיבל 

פ עמותת נשים בתמונה"בשת                                      35,000קול קוראת לפיתוח

                                      20,000קו המשווה

 מקורות מימון עצמיים100%                                      75,000רוק בצבע אדום

                                      80,000רצים לחופש

                                      80,000שתוקי

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  מקורות מימון עצמיים100%                                      96,250תורתו אמונתו

MIX112,434                                    פ איגוד התסריטאים ופסטיבל חיפה"בשת

Out Of Place1,969,157                                 פרויקט בתמיכת האיחוד האירופי

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
2015רשימת פרוייקטים מתקציב  

תחום ייעודי



21220,000                                      

                                      20,000במאי 9

                                      20,000אחותך

                                      20,000 13אסא בן 

                                      20,000אשם

                                      25,000חיפה ' פיצינג/ ביום שאבי ימות 

                                      13,000בין המילים

                                      20,000בין כרמינאשקה למיידאנק

                                      15,000בית החולים הצרפתי סנט לואיס 

דוקו-פ יס"בשת                                      14,500ברוש לבדו

                                      20,000חיפה ' פיצינ/ בתוך הקליפות 

                                      13,000דמיון מודרך

                                      20,000הבת של הקברן

                                      13,000הדב צמא הדם

דוקו-פ יס"בשת                                      21,000החיפוש

                                        5,000היפה בנשים

דוקו-פ יס"בשת                                      21,000המקום של מתי המקלל 

                                      20,000הצגת בוקר

                                      20,000יניב 

                                      15,000כמו דג

                                      13,000לינק

                                        5,000מאה עצים 

                                      15,000מורדי הזמן

                                      20,000מישהו אחר חיבר את שירך

                                        2,500משא 

                                      15,000נועם

                                      15,000סביר להניח

                                        2,500סשה ואני

דוקו-פ יס"בשת                                      21,000פריי קאנטרי

דוקו-פ יס"בשת                                        6,000שובר  שמירה 

My Home80,000                                      

The Bakery7,000                                        

                                        5,000א וונדר מייסס

פ מפעל הפיס"פרויקט בשת                                      60,000אותיות פורחות באוויר

                                    110,000אשרי האיש

                                    150,000בייביסיטר

                                    150,000דיוקנה של אישה יפה

                                      25,000הדירה

                                      30,000(קצר וסטירי)תוספת -הוצאתו לאור של המשורר המת

                                    150,000היער שהיה

                                    130,000הצדקה

                                        7,000הרעיון

                                        8,000ולנטינה

                                      25,000זעבור

                                      20,000זרות

                                    150,000חייל לארג

                                      13,000טרופיקנה

                                      20,000יוקר המחיה

                                      20,000לבבות שבורים

                                      20,000לחופש נולד

                                      15,000מגמת קולנוע

                                    100,000מיומנו של צלם חתונות

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    CGI375,000- מיזם ה

                                        7,500מילים לא אומרות מאום

                                    125,000מנגו

                                    100,000מנה ראשונה

                                    150,000סטוריויד

                                        7,500על החלב שנשפך

                                    185,000[2015]פרויקט על הדרך 

                                        3,000קאפונקה

                                    180,000קצרים בערבה

                                    125,000רויטל היא חייזר

                                        5,000שבת שלום

                                    120,000שלג

                                        5,000תרצה

סרטי גמר

קצרים


