
הערותכ השקעה"סהשם הפרוייקט

                                      50,000אבו נעים

                                      80,000אח שלי גיבור

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000יר ירושלים'אלג

                                    130,000אנשים כתומים

                                      60,000את לי לילה

                                    250,000ון'בבא ג

                                      20,000בית הספר רוז מצקין

                                    140,000בן זקן

                                      75,000בנאדם למקום

                                    150,000גט

                                      20,000'אלנג'דוקוצ

                                      20,000דרימלנד

                                      10,000דרך הטבע

                                      35,000האל הנעדר

                                      25,000האמת לאמיתה

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000הבתולה מלודמיר

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    140,000הדיבוק

                                    120,000ההר

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    120,000החולמים מבבילון

                                      50,000הכוכבים של שטרן

                                      80,000הממלכה המופלאה של פפא אלייב

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    250,000הנובליסטים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000הספירות

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000העברים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000העדות

כולל מימון ממקורות עצמיים                                      80,000הפליטים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  מקורות מימון עצמיים100%                                      35,000הצלה

פ קרן אבי חי "בשת                                    400,000הצללים

                                      60,000הקרב האחרון של פפה אללו

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    122,500הרוסים באים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    424,520הרמוניה

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                  3,737,500התסריטאי

                                      20,000זרע קדוש

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    3105,000חרדים דור 

                                        5,000טבעונות

שיווק                                      15,000טוביה כץ

                                      40,000יחסים דיגיטליים

                                    130,000ילדות קטנות

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000ימים ראשונים

פ קרן קרן אבי חי"בשת                                    289,889ירוסלם

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000כדת משה וטרפון

                                      50,000כנפיים

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                       60,000לא הכל שחור לבן

                                      20,000לא פה ולא שם

                                        6,000לאן הולכים אמא

                                      30,000לה סניורה

                                    120,000להציל את דוד יעקב

                                      20,000לוטננט קולונל בירושלים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      65,000ליל הפתאים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      94,000לעבור את הקיר

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000לשכת ראש הממשלה

                                      50,000מבחן בוזגלו

                                    150,000מיוחד
במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000מישמיש פרנקל

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
2014רשימת פרוייקטים מתקציב  

תחום ייעודי



הערותכ השקעה"סהשם הפרוייקט

 מקורות מימון עצמיים100%                                      87,000מלך היהודים

                                      20,000מעבר לואדי

 מקורות מימון עצמיים100%                                      87,000מר גאגא

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000נופל וגלוי עיניים

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                       20,000עלילתי באורך מלא-ניושה

                                      50,000נשים נהדרות

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                      35,000יר'ואל העלמה מטנג'סול חצ

                                    250,000סופת חול

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    140,000סינדרום בנטביץ

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    400,000סיפור על אהבה וחושך

                                      80,000ספירלות

                                    150,000סרט ערבי

"מחוץ לקופסא"במסגרת מיזם                                     600,000עד שהרגליים תגענה בקרקע

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                    105,000עניינים שבלב

                                      80,000פריס בוערת

                                      70,000פרדס כץ אהובתי

                                      80,000צל בבגדד

                                    200,000קאפו בירושלים

                                    110,910קדיש בשנחאי

                                    160,000קפה נגלר

                                    150,000רגשות מעורבים

                                      10,000רזלה

                                      25,000שותפים

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                       30,000שיח לוחמים

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                  1,137,500שטיסל

                                      20,000שמונה ורדים נגד ואדיואד

                                      80,000שמעון המלך

                                      70,000שפירא ואני

                                      50,000שתיים תקע תקע

                                      81,500תפקוד גבוה



                                      20,000אדמה פוריה

                                      20,000אהבת הנהיגה

                                      13,000אותיות

                                      20,000אמת או חובה

                                      15,000מענקים- אפוס

דוקו-פ יס"בשת                                      15,000אל טרוקו 

                                        2,500בדרך לשליטה עולמית

                                      10,000בית האילמת

                                      10,000בנתיים מזל

                                      10,000בסימן שאלה

                                      15,000בעלות השחר

דוקו-פ יס"בשת                                      21,000ברוש לבדו

                                      15,000גלגל ענק

דוקו-פ יס"בשת                                      10,000גן העדן האבוד 

דוקו-פ יס"בשת                                      10,000דב גריזלי מהלך

                                      20,000המטמינים

                                      13,000המעליה

                                      20,000השנה הראשונה

                                      15,000זאב מבוית

                                      15,000יא אנא אנא

                                      12,000ילד מפתח

                                      21,000כיסופים

                                      10,000כשמסתכלים בעיניים

                                      15,000להכות שורשים

                                      13,000ללא שם

                                      13,000לצייר ברוח

                                      20,000מאה עצים

                                      12,000מגמגם בשטף

                                      20,000מי שמתחבא מאחורי האופק

                                        5,500מפעל

                                        5,000מתחת לפני המים

                                        7,500נוכחת נעדרת

                                        6,000סשה ואני

                                      13,000עד חנוכה

                                      10,000עיני זכוכית 

דוקו-פ יס"בשת                                      21,000פאות

                                        5,000פריס על המים

                                      20,000צוות ריסוס

דוקו-פ יס"בשת                                      10,000קופסת פנדורה

                                      15,000תובעת

                                      20,000שלא דומה לי

                                      12,500א וונדר מייסס

פ מפעל הפיס"חממה בשת                                    198,000אותיות פורחות באויר

                                      20,000אנא מן אל יהוד

                                    120,000אפיקים

                                      15,000בוקר במוזיאון

" קצר וסאטירי"במסגרת פרוייקט                                     100,000ביאכטה

                                    120,000בלדה ליוסף

"שמיטה"במסגרת חממת                                       88,000בראשית

                                      10,000גוף זר

                                      20,000גילוי אליהו

" קצר וסאטירי"במסגרת פרוייקט                                     100,000הוצאתו לאור של המשורר המת

"קצר וסאטירי"במסגרת פרוייקט                                     100,000המקווה האחרון שבסיביר

                                      20,000הספר

                                      70,000הקרוסלה של לילי

                                      30,000הרגלי צריכה

                                      10,000זיוה ואמאל

" שמיטה"במסגרת חממת                                       88,000יקיצה

                                        7,500כבשה כתומה

"קצר וסאטירי"במסגרת פרוייקט                                     100,000לחופש נולד

                                        5,000לידה פתאומית וזאב

" שמיטה"במסגרת חממת                                       88,000לצאת מהקווים

" קצר וסאטירי"במסגרת פרוייקט                                     100,000לתפארת מדינת ישראל

                                      80,000מנה ראשונה

                                      70,000מכתב אהבה לקולנוע

                                        2,500על חבל דק

פ קרן קרן אבי חי"במסגרת מיזם הקולנוע היהודי שבשת                                      35,000ערפילי טוהר

                                      35,000פת לחם

"שמיטה"במסגרת חממת                                       88,000קאפונקה

                                      10,000רק אדם

" שמיטה"במסגרת חממת                                       88,000שבתון

                                        5,000שישאר ביננו

                                      15,000תרצה

קצרים

סרטי גמר


