
הערותכ השקעה"סהשם הפרוייקט

Jerusalem,I Love You40,000                                        פ קרן קרן אבי חי"שת

פ הרשות השנייה"במסגרת קולנוע לשם שינוי בשת                                        50,000אגורות

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                         37,000אדיס

                                        12,000אולי כשנפגש

פ הרשות השנייה"במסגרת חממת מעברים בשת                                          2,500אנגלינה

                                        17,000אני הפרה ואלוקים

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                         30,000אסנת

במסגרת חממת מעברים                                         22,500אסתרליין יקירתי

במסגרת חממת מעברים                                           5,000בדרך

                                        55,000בני דודים לנשק

במסגרת החצר האחורית                                      210,000ברוכים הבאים ומשתתפים בצערכם

                                          7,500דום

                                        12,000הכהן

                                        12,000הכל בשבילך

פ הרשות השנייה"במסגרת קולנוע לשם שינוי בשת                                      380,000המיית יונה

                                        15,000הסרט על גבי בן שמחון ובנו יונתן

פ קרן קרן אבי חי"שת                                      140,000הקיבוץ הקדוש

פ קרן קרן אבי חי"שת                                        40,000הרב מנחם פרומן

                                        50,000התליין

                                        15,000זהירות צבע טרי

במסגרת חממת מעברים                                         22,500זר של עגבניות

במסגרת חממת מעברים                                           1,500טווסי הפרא

                                        80,000יהודה יוצא למלחמה

                                        12,000יום יבוא

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                         30,000כתלים

                                        60,000לא רחוק מהעץ

פ הרשות השנייה"במסגרת חממת מעברים בשת                                        15,000לדבר עם אבא

                                        62,000להתקרב

                                        12,000להתכסות בשמיים

                                        10,000לוסי בשמים

                                        10,000לחם וצנוניות

פ הרשות השנייה"בשת                                      200,000ליה

                                        12,000לשם שמיים

                                        10,000מגמות

                                          5,000מצלמים ללא קולות

פ הרשות השנייה"בשת                                      340,000נועם שלנו 

                                        12,000נעלמות

פ הרשות השנייה"במסגרת חממת מעברים בשת                                        27,500נצרת תחתית

                                        30,000סוד השעות המתות

                                        15,000סרט ערבי

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                    III2,222,921עבודה ערבית עונה 

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                         30,000עד לא ידע

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                         30,000על חבל דק

פ קרן קרן אבי חי"שת                                      140,000עירקנרול

                                        12,000עלה ירוק

                                        12,000פורים שפיל

                                        10,000פרא אצילי

                                      162,000פריצת דיסק

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                         30,000קובה חמוסטה

פ הרשות השנייה"במסגרת חממת מעברים בשת                                        20,000קטיה ואולגה

 ממקורות עצמיים100%מימון של                                    2,460,640קטמנדו

פ הרשות השנייה"במסגרת החצר האחורית בשת                                      89210,000קיץ 

תוספת/ פ הרשות השנייה "במסגרת קולנוע לשם שינוי בשת                                      142,609רדוף

                                        27,000רוח צפונית

פ הרשות השנייה"במסגרת חממת מעברים בשת                                        22,500רנסנס

פ הרשות השנייה"במסגרת חממת מעברים בשת                                          84,000אופק / שלוש ערים 

                                        22,000שמיים חדשים

                                        20,000שער היורו 

תחום ייעודי

2011רשימת פרוייקטים 

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי



פ הרשות השנייה וקרן אבי חי"בשת                                      380,000שפירא ואני

פ קרן קרן אבי חי"שת                                        40,000תהילים

"החצר האחורית"במסגרת מיזם                                       210,000תוכנית כבקשתך

במסגרת חממת מעברים                                           5,200תיקו

                                        12,000אוף סיזיין

                                        12,000איך רצחתי את רבין

                                        10,000אף אחד חוץ מאיתנו

                                        12,000אצלנו

דוקו-פ יס"בשת                                        15,000בדרך לשליטה עולמית

דוקו-פ יס"בשת                                        15,000בימים ההם בזמן הזה

דוקו-פ יס"בשת                                        15,000בת הרב

                                          4,750גבול

                                        12,000גומא

דוקו-פ יס"בשת                                        15,000גרייסי

דוקו-פ יס"בשת                                        15,000דברה וויולטה

                                        40,000דוקווילאג

                                          7,500דמות אב

                                          3,500האביב של דמטר

                                          9,000הבית על המים

                                        10,000המסע האחרון

                                          8,000ווי אנד איקס

                                        12,000זרים בירושלים

                                          7,500חושה וילה

תוספת                                        30,000חיותה וברל

דוקו-פ יס"בשת                                        15,000חפש את המטמון

                                        12,000טאטע

בלו אפ                                        23,200קנרית מתוקה שלי

                                        12,000להתראות נעורים שלום אהבה

תוספת                                        21,381לידה פתאומית וזאב

                                          4,750לידה שקטה

                                        10,000מבחן באזרחות

תוספת                                          5,000מגדה ויוטקה

                                          7,500מועדון אגרוף ירושלים

                                          3,500מי זוכר את אורי אלוני

                                        10,000מרתה חייבת לעוף

                                        10,000משא

                                        30,000ניושה

דוקו-פ יס"בשת                                          2,800סבא שמעון

                                        12,000סלמא

תוספת/ דוקו -פ יס"בשת                                        15,000ספחת

                                          9,000פייר פייט

                                          5,000קליפות ורודות

                                          7,500קפסולה של זמן

דוקו-פ יס"בשת                                        15,000שובר שמירה

תוספת/ דוקו -פ יס"בשת                                          7,500תזכיר לי מי אני

                                        20,000'אלנג'דוקוצ

                                          4,750ההר

                                          7,500החולמות

                                        20,000חיותה וברל

                                        30,000נקודה פסיק

                                        45,000סוסיא

                                        30,000בן ציון נתניהו' פרופ

                                          3,000פרורים

                                        20,000פריס בוערת

                                          5,000פתאום

                                        11,000קולנוענע

                                          8,000י'קמבלאצ

                                          3,750קנרית מתוקה שלי

                                        12,000קפה אירופה

סרטי גמר

שיווק


