
הערותכ השקעה"סהשם הפרוייקט

 מקורות מימון עצמיים100%                                       72,000אדיס

                                       30,000אוויר קדוש

                                       20,000אח שלי גיבור

                                        10,000אם תרצה אני שם

                                       41,824בוכרים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                     288,000בונה דילמה

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       36,000בית המצורעים

                                       75,000בנאדם למקום

                                         5,000בת הרב

                                       30,000גש ם הוליוודי

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       40,000דוקו בראשית

                                     100,000דם קדוש

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                     108,000בינו לבינה

                                         5,000הבדלה 

                                         7,500החיוך של נועה 

                                         5,000הנשים הראשונות

                                       20,000הספירות

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       50,000הקוביה ההונגרית

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       36,000הרב קוק

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       36,000השאלות של לורן לוי

                                       10,000והרי את 

פ הרשות השנייה"בשת" החצר האחורית"במסגרת מיזם                                      210,000חוות בודדים

 ממקורות מימון עצמיים100%מימון                                        20,000תוספת- חופשת קיץ 

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                     144,000חלום ישראלי

                                      850,000חממה ליוצרות חרדיות 

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       52,000? לאן הולכים אמא

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       60,000ליל הפתאים

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                     120,000מי יאהב אותי עכשיו

 ממקורות מימון עצמיים100%מימון                                        15,000מלכה

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                     120,000משהו על רוח תזזית

פ הרשות השנייה וקרן אבי חי"בשת                                     270,000משפחה בדרך 

                                        10,000נטוש

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                     432,000סאלח פה זה ארץ ישראל

                                     150,000סוכריות

                                       20,000ספורט

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                     180,000סרט בר מצווה

תוספת/  ממקורות עצמיים 100%מימון של                                      4304,076עבודה ערבית 

פ הרשות השנייה"שת                                       30,000עדלאידע

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                     370,000עלים אדומים

פ הרשות השנייה"בשת" החצר האחורית"במסגרת מיזם                                      210,000עצם התהליך

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       36,000פפנהיים

" החצר האחורית"במסגרת מיזם                                      210,000פרובע

פ הרשות השנייה"בשת                                       55,000פת לחם

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       40,000צל בבגדד

                                       50,000קולות מהבודקה

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       36,000רוזומוני

                                     120,000רוקדים ביפו

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי/  ממקורות עצמיים 100%מימון של                                      333,000שטיסל

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       36,000שמחה בשמחה

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       36,000תורתו אמונתו

תחום ייעודי

ר"ע, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
2013רשימת פרוייקטים 



                                         7,500אהבת הנהיגה

                                       12,000'אזור א

                                       12,000אחרית דבר

                                         5,000אטוואל

                                         7,500כוב'איש קטן של צ

דוקו-פ יס"בשת                                       21,000אריזות

                                        11,000בבגה

דוקו-פ יס"בשת                                       21,000בלפורים

                                       12,000במקום אחר

                                       12,000בתיה שאלתיאל

                                         8,000גאות

                                       40,000דוקווילאג

                                       10,000הגשם

                                          7,500הודו לשם

                                         7,500המסע אל הפלנטה האחרת

                                       12,000המקליד

                                         9,800זה פתולוגי

דוקו-פ יס"בשת                                       21,000חדר החדשות

                                         5,000יין וסלט

דוקו-פ יס"בשת                                       21,000ילדים של החיים

                                         5,000ליילה

                                         7,000מחיר החופש

                                         4,500מקק

דוקו-פ יס"בשת                                       21,000משפחה שכזו

                                       10,000מתחת לפני המים

                                         7,500נוכחת נעדרת

דוקו-פ יס"בשת                                       21,000נחלה

דוקו-פ יס"בשת                                       21,000נירו ופליקה

                                         7,500נירית בן יוסף

                                         4,000סשה ואני

                                         9,000עד מחר

דוקו-פ יס"בשת                                       21,000על סף ביתי

                                       11,000עקרה

דוקו-פ יס"בשת                                         8,000פאפא

                                         7,500קטאמונטוס

                                         7,500שרלוטה סלומון

                                       6712,000תקועים ב 

                                         2,000בפה פעור ובעיניים עצומות

                                         3,000גשם הוליוודי

                                       20,000'אלנג'דוקוצ

 מקורות מימון עצמיים100%מימון                                         15,000דינה ונואל

                                         5,000זוכה ברנשטיין

                                       10,000לאט לאט

במסגרת המיזם המשותף עם קרן אבי חי                                       20,000'לייבוביץ

                                       40,000לפני המהפכה

                                       50,000מנה ראשונה 

                                       20,000אנס'צ

סר א זרקא'פ הרשות לפיתוח הנגב והגליל ומועצה מקומית ג"בשת                                     190,000קולנוענע

                                         3,000רוקדים ביפו

סרטי גמר

שיווק


