
כ השקעה"סהשם הפרוייקט

OUT OF PLACE30,000                                

                              250,000הנה אנחנו/אב ובנו

                                10,000אור באפילה
                              135,000(שיווק והפצה) אח שלי גיבור

                              175,000אל תפריעו לי לחלום

                                60,000אלא שלא נכנעו

                                87,500אליעזר

                              275,000בגין בשלטון

                              200,000ביערות האלה
                                UPLOAD80,000/ בתוך העיניים שלכם 

                                30,000דוקויאנג

                                10,000דוקוסטארט 

                              100,000דרך הגבס

                                35,000האיש שחלם ספרים

                              385,000הבדחן

                                10,000הבשורה

                                50,000החמאם

                                35,000הטיפול
                                70,000[ מקורות מימון עצמיים100%]היהודי הטוב 

                              140,000הייתי מתה ביוגרפיה לא גמורה

                              214,000מקום/ הכתר האבוד 
                                80,000[ מקורות מימון עצמיים100%]המזקקה 

                              150,000המלחמה האחרונה של נלסון
                              283,500[ מקורות מימון עצמיים100%]הנספח 

                                35,000[ מקורות מימון עצמיים100%] IIIעונה - העברים 

50/5020,000                                

                                99,890פ עם האיגודים המקצועיים"חממה לכתיבת תסריטים בשת

                              255,000"סיפורי רשת- "ליוצרים עם מוגבלויות " בגובה העיניים"חממת 

                              150,000חתונה הפוכה
                              787,500[ מקורות מימון עצמיים100%]ישמח חתני הסדרה 

                              385,000יתד

                                10,800ב"כיתה י

                              200,000המורה הסודי- לחפש את שושני 
                              112,000תוספת- לרקוד עם אריות 

                              100,000מאמי

                              150,537ליוצרים מהקהילה האתיופית" - שווים"מיזם 
                                 4,000[2019]מיקס 

                                15,000תוספת- מישמיש ופרנקל 
                              270,900[ מקורות מימון עצמיים100%] תוספת- מלכויות של מטה 

                                 7,300[ מקורות מימון עצמיים100%]תוספת - מסע תלמודי בקוריאה 

                              100,000מתוך הנפש

                                87,500מאחורי הקלעים של מהפת התקשורת החרדית- נייעס 

                              150,000עיניים שלי

                              270,000פנחס

                                20,011(ספיר)פרויקט אנימציה חברתית 

                              416,000ראי ראי שעל הקיר

                              200,000רבינו
                              930,000[ מקורות מימון עצמיים100%] רוחות של שינוי

                                30,000שדרותי

                              150,000שושנה ואני
                              281,865[ מקורות מימון עצמיים100%]פיתוח -  IIIשטיסל עונה 

                              140,000[ מקורות מימון עצמיים100%]שייקה 

                              300,000שלושים שנה למבצע שלמה
                                72,300תוספת-  תל אביב על האש

                              120,000תעלומת הספר השחור

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
2019רשימת פרוייקטים מתקציב  

תחום ייעודי



                                15,000תוספת-  אבר מן החי 

                                20,000אני רוצה לפגוש אותך 

                                20,000אסי לא גר כאן 

                                 5,000בנאדם 

                                20,000בררה 

                                40,000בשני הציפורים לא יצייצו 

                                10,000ים 'גולדן ג

DEAD END HOTEL 10,000                                

                                25,000הגברים של אמא

                                23,000ארלי'הגיטרה של צ
                                 8,000תוספת- הרבנית פאלש / החיפוש 

                                10,000חוות בודדים 

                                25,000חוקי הגולן

                                21,000חטיפות למען נישואין
                                10,000תוספת- טיול יום  

                                10,000כאוס

                                15,000כולם כל כך שקטים פתאום 

                                20,000מגרש ביתי 

                                20,000מה נשתנה 
                                11,000תוספת- מח לא שמח  
                                 5,000תוספת- מטען עודף  

                                 2,000(שיווק והפצה)נתק  

                                20,000עקוד 
                                10,000תוספת-  (חוסיין)עשב רך 

                                 3,000תוספת- פאטה מורגנה  

                                25,000ריצת חייו 

                                20,000רכב גנוב 
                                10,000תוספת- שרה 

                                10,000תוספת-  תחום אפור 

סרטי גמר



T-Port80,000                                
                                 2,000(שיווק והפצה)אוסלו 

                                10,000אין דבר אקראי מהבדידות

                                20,000להתקדם חזרה/איסוף

                                 7,001אמא

                                 3,000אמא של

                                15,000אמנה

                                 5,000אנה מריה

02:51210,000                              

                                15,000בחיוך פרוע

                                15,000בית חכם

                                23,890חשכת תהום/בית שלישי

                              150,000בריס

                                 5,000גושה 

                                 7,001געגוע

                                 7,000גשם או שמש

THE OTHER SIDE100,000                              

                                20,000דם מדמי
                                EX Belivers23,890/ האנדרטה 

                                10,000הגיל שמאבדים את אמא

                              100,000ההר של אמלי 

HEAVEN30,000                                

                              100,000הילד הטוב

                                10,000הילדה בתכלת 

                                23,882כוס קפה/ המעצר 

                                85,000הנפשות הפועלות

                                50,000התאונה 
                                30,000תוספת- התאונה 

                                25,000התנין האחרון

                                15,000זכוכית בים
                                20,000תוספת- זכות מלידה 

                              140,000זריחה ביפו

                                35,000[2]חוף הכלבים 

                                 7,000חיבוק

                              150,000חמורו של משיח 

                                 9,000חממת יוצרים אנימציה מהפריפריה 

                                15,000חפץ זר

                                65,000טיול עם אבא

                                15,000טינופת

                                 7,000טקסי בום
                                 2,500(שיווק והפצה)יום רגיל 

                                50,000כסף נוזל לי מהאזניים 

                                 5,000לרקוע חזק ברגליים 

                                 7,001מה רצית להיות כשהיית גדול

                                10,000מזכרת

                              200,000מזל טוב וורטאוו

                              125,000מחיקה מלאה 

                                15,000מחכה לך
                              115,000(2019) מנה ראשונה

                                 5,000משמה לשמה

                                15,000סולו

                                90,000סתמי

                                85,000עקוד

                              145,000פיל בסנטר 

                                 7,500פרחי קיץ 

                                10,000 צעדים1000-רחוב אחד ו

                                 3,000שדות אינספור 

                                85,000שומרות הסף

                              125,000שיניים 

                                 7,000שלג מלח

                                10,000שמיינה רוצה לתל אביב

                                10,000שפת אם 

                                30,000תחושת מחצבה

                                 5,000צום קל/תענית נעורים

קצרים


