
כ השקעה"סהשם הפרוייקט

                             188,795אוויר קדוש

                             112,500יר ירושלים'אלג

                             160,000אף אחד חוץ מאיתנו

                               10,000ארץ לא מבוטחת

                               37,500(בנות מולדתי)בינת בלאדי 

                             412,500גאולה

                               60,000תוספת-גן שמיימי

                                7,000תוספת-דרימלנד

                               30,000דרך העיניים שלי

                               37,500האגם המר

                             100,000הבית האחרון

                               82,500הדסה נעורים

                               37,500החברים של דודי

                               30,000החולמים מבבילון

                               40,000החיים על רגל אחת

                               37,500המהקלה

                               38,795המלכה נור

                               20,000הממלכה המופלאה של פאפא אלייב

                               37,500המרוקאים

                             924,430הסטודיו לפיתוח

                               20,000הקרב האחרון של פפה אללו

                             300,000אחד בדורו- הרב קוק 

                               50,000השדה

                             594,500[2016]חחמה ליוצרות חרדיות 

                               37,500חמדת ימים

                             651,100[2016 ]חממה ליוצרים עם מוגבלויות 

                               20,000חתונה מנייר

                               37,500יהודי מבחירה

                             180,000כיפת ברזל

                               50,000לאט יותר

                                7,500יובל הלוך ושוב/להציל את נור

                               15,000ל"מארז סרט שרון עמרני ז

                               37,500מולדת אהובה או מוות על המיין

                               93,750מותו של סוכן הזכרון

                               37,500מי יאהב אותי עכשיו

                             138,000[2016]מיקס 

                               37,500מסע עם יהושע סובול
                           6,403,298[ מקורות מימון עצמיים100%]משפחה דלמטית 

                               80,000ניקוי אורוות

                               40,000נשות המלכים

                             187,500סול בלו

                               65,000סיפורים מהחצר האחורית

                             397,500עוד סיפור אחד ודי

                             412,500(הפקה)עץ התאנה 

                             176,250פרדי היקר

                               337,500צניעות דור 

                               37,500מסע ספרותי אישי- קפקא 

                               25,000[2016]קצר בערבה 
                           1,200,000[ מקורות מימון עצמיים100%] 3עונה - שטיסל 

                               37,500תשוקה חשמלית ושמה חמלה

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
2016רשימת פרוייקטים מתקציב  

תחום ייעודי



                               15,000אבא שלי ראש המוסד

                               21,000אחותי כלה 

                               15,000אני והיונים

                               21,000בין שחור לכתום 

                               20,000בעיני המתבונן

                               30,000גיבורה 

                               11,000תוספת-גן העדן האבוד

                               13,000האמא הגדולה 

                               10,000זוגות זוגות 

                               21,000זכרון מבוים 

                                5,650יא אנא אנא 

                               21,000יומן גמילה 

                               10,000יניב

                               15,000כמו דג

                               13,000כרוניקה של יום חולין 

                               20,000לא קרה כלום

                               20,000מיכאל

                               15,000סוף שבוע רגוע 

                               21,000פארקור רבולשן

                               13,000פוצי המעופף

                               25,000פנדורה

                               10,000פעם שנייה 

                               20,000ציזבט

                               40,000קרוב אלייך 

                               15,000שיהיה לנו לבן בחיים

                               20,000תא מטען 

                               20,000ג "תמונת משפחתי בשנתי הי

                               15,000תפרים

                             140,000דקות 7

con de partiro150,000                             

                                7,500אבא חורג

                             180,000אנא מן אל יהוד

                               25,000חלומה+אפשרויות או כחול הזקן ואני 

                                7,000בולמוס

                               10,000בוקלאס

                                8,000בן זכר

                               21,000הטסט

                               30,000המקווה האחרון בסיביר

                               25,000הרגלי צריכה

                               10,000הרועה 

                             200,000התנגשות 

                             200,000זרות

                               20,000חמש דקות מזמנך

                               10,000כי את מכוערת

                               10,000לתפארת מדינת ישראל

                               20,000ראס'נון א ג'מג

                             140,000מואר יותר

                               10,000מזל טוב וורטאו

                             115,000מיומנו של צלם חתונות

                             100,000[2016]מנה ראשונה 

                             150,000נפילות 

                             100,000סטוריויד

                             5180,000קצר מדבר 

                               20,000רויטל היא חיזר

                             180,000רכבת החופש 

                               10,000שומרות הסף

                             150,000שיר  

                                7,500שיר הכבוד

                               20,000שלג

                               25,000שמה 

                             150,000שממה

                             180,000שני ילדים

                               10,000שניים

                             150,000תלתלה

                                5,000תרצה

סרטי גמר

קצרים


