
כ השקעה"סהשם הפרוייקט

                                35,000אחרונה בביתי 

                              350,000אייכמן
                                60,000[ מקורות מימון עצמיים100%]אנה והרופא המצרי 

                                20,000אנימציה חברתית בפריפרייה 

                              150,000אשת חיל

                                65,000אשת חיל 
                              108,000[ מקורות מימון עצמיים100%]אתה החיים שלי 

                                72,325[ מקורות מימון עצמיים100%]בונות ארץ חדשה 

                                35,000בית דוד

                              100,000בלה 
                                30,000[ מקורות מימון עצמיים100%]גלות 

                                60,000ר מוריס "ד

                                15,444[2021]דוקוסטארט 

                                60,000האיש שחלם ספרים
                                30,000[ מקורות מימון עצמיים100%]האישה שזייפה שואה 

                              600,000[ מקורות מימון עצמיים100%]החמאם 
                                64,552[ מקורות מימון עצמיים100%]היהודי הטוב  

                                10,000היפה באמהות 
                                30,000[ מקורות מימון עצמיים100%]הנשמה היוצרת הרב קוק 

                                72,325[ מקורות מימון עצמיים100%]העמק 
                                40,000[ מקורות מימון עצמיים100%]הפסטיבל היהודי 

                                20,000הציונות הדתית 

                              385,000הרובע

                              200,000השיבה מהפלנטה האחרת

                                75,000ולריה מתחתנת 

                              200,000חאליסה

                                50,000חילוניות
                                30,000[ מקורות מימון עצמיים100%]חסד של אמת 

                                30,000[ מקורות מימון עצמיים100%]יצחק אחרון 
                              750,000[ מקורות מימון עצמיים100%] 67ירושלים 

                                24,000[ מקורות מימון עצמיים100%]קינג /כהנא

                                50,000כוכבי המדבר 

                              300,000כל עוד בלבב

                              430,000לזכור ולשכוח
                                30,000[ מקורות מימון עצמיים100%] L'Chaimלחיים 

                                80,000לשדוד את הסבתא
                              171,000[ מקורות מימון עצמיים100%]מלכת ירושלים  

                                72,325[ מקורות מימון עצמיים100%]ל הנפש "מנכ
                                72,325[ מקורות מימון עצמיים100%]מתחת לעור 

                                72,325[ מקורות מימון עצמיים100%]מלאכה ומוות בכפר הראשון , חיים: נחל עין גב

                                43,742סאם אנה וורק

                                26,000סיבה לחיות
                                 TALK6,200-דוק

                                 7,000סרטי נשים ירושלים 

נה שני ים סיפורה של רִּ נִּ ב ְוׁשֹוׁשַׁ                                 25,000ֵעשֶׂ

                              100,000עיד

                                60,000על מה אתה עובד עכשיו

                                40,000פאפא מיי פרינד

                                 307,000פופ 

                                 5,000פיתוח טריילרים
                              108,000[ מקורות מימון עצמיים100%]פרחי אולי 

                                10,000צבע לבן

                                35,000צדיק
                                30,000[ מקורות מימון עצמיים100%]צופיה 

                                20,000קאיה 

                                80,000קוגל

                                60,000קוקו חוקרת 
                                60,000[ מקורות מימון עצמיים100%]קידום שילוב יוצרים עם מוגבלויות 

                                20,000רבנו

                              180,530רזידנסי- חממות לכתיבת תסריטים 

                                35,000שפת אם

                                15,000סרטי מדבר 
                                72,325[ מקורות מימון עצמיים100%]תיקי בגדאד 

                                15,000תשתקו קצת

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
2021רשימת פרוייקטים מתקציב  

תחום ייעודי



Madre Y Hijo 15,000                                

The Silent Type20,000                                

                                20,000אדנה וילאו

                                20,000אוטו דה פה

                                20,000אור פנס יחיד

                                15,000איך לשרוד את החמסין ולהשאר בן אדם

                                 4,000אלישבע  ורותי 

                                25,000אלנו בבית

                                20,000אנא רגיל 

                                20,000בין לבין

                                10,000בלב ים 

                                15,000החלום של אמא

                                10,000היהודי האחרון 

                                20,000הילד 

                                 5,000הכרטיס האחרון לרכבת 
                                Wheelprints21,000/ המטיילת 

                                10,000חלום

                                23,000יום בגן עדן 

                                20,000מחר נחייה 

                                20,000מטרויה באהבה

                                20,000סלומון וסולמון יצאו לדוג 

                                15,000שושה 

                                12,000שלושה תפוזים

                                15,000תחשבו על הילדים 
                                Animal Locomotion20,000תנועת החיות 

                                20,000תשובה 

סרטי גמר



                                 5,000גירוד 

                                75,000.... שניות  של90

                                40,000אבו פילם 

                                10,000אין לי מה ללבוש חוץ מאמא שלי 

                                10,000ארמון נטיפים

                                10,000באקום

                              130,000בירעם 

                                10,000בית החיים 

                                10,000וני כמוני 'ג

                                10,000גרויסברג 

                                 3,000הביקור 

                              250,000היד של קטיה

                                35,000התגלות/ הילד 

                                10,000המקום השבע 

                                70,000הפרעת התמוטטות המושבה

                              130,000התסרוקת הכי חזקה בנגב 

                                50,000חוט אדום

                                50,000חופשה להוואי

                              200,000חלטורה אחרונה

                              110,000חמוצים

                                8015,000- טוקטוק ב

                                 2,500יום השואה

                                10,000ילדה של כולם

                              100,000כל סריסי המלך 

                                 5,000כרמי החיובית

                                10,000כתום

                                25,000לא חבר סתם

                              130,000לא חבר סתם 

                                 5,000לילין 

                                 2,000ללא קליטה

                                33,000מה שלא נשבר

                              110,000מות אשת הדייג

                              130,000מטריושקה 

                              150,000מים עומדים 

                                 5,000סמדי

                                10,000סרט אדום 

                                10,000פסטיבל קולנוע גאה 

                              130,000פרוצדורה פאסיבית

                                70,000צו הרחקה 

                              160,000קצר על הדרך 

                                10,000רונה לא שקטה

                                25,000שיניים

                              120,000שם בארץ לימפופו

T-Port [פרויקט לקידום סרטים קצרים]82,500                                
                              100,000[פרויקט לקידום סרטים קצרים]שורטיים 

קצרים


