
 

 

 9201פרויקטים שנתמכו בשנת 
 2019בשנת שניתנה הסכומים מתייחסים לתמיכה   •

  תעודה

 ₪ -תמיכה ב שם הסרט 

 ₪   200,000 דוקטור מוריס 

 ₪   200,000 זו ילדותי 

 ₪   200,000 לביאות המפרץ 

 ₪   200,000 עד סוף העולם 

 ₪   170,000 שמונה ורדים 

 ₪   170,000 הטבח 

 ₪   160,000 משחקי הדיג 

 ₪   200,000 עוז

 ₪   200,000 ארי והזרע הקדוש 

 ₪  200,000 טלגראס 

 ₪  50,000 ליל קיץ 

 ₪  30,000 שבעים ושלוש 

 ₪  40,000 יומן תצפית 

 ₪  30,000 ותשלא ידעה מה לעשהילדה 

 ₪  20,000 שפי 

 ₪   20,000 קסידה של אדם ומהפכה 

 ₪   30,000 ורדים  

 ₪  40,000 יומן תצפית 

 ₪  30,000 הכנסייה 

 ₪  40,000 נורה

 ₪  20,000 לרדת מהסוס 

 ₪  30,000 חצר משחקים 

 ₪  50,000 כל הדליות 

 ₪  40,000 מחר כבר עבר 

 ₪   30,000 ורדים   8

 ₪  115,000 החבר דב 

 ₪  100,000 הלובי 

 ₪  80,000 גולדה 

 ₪  9,500 סיבת המוות )תוספת( 

 ₪  8,000 העבר עוד לפנינו )תוספת( 

 ₪  30,000 אחוז )תוספת( מאה  

 ₪  00030, להאיר את יוסי )תוספת( 

 ₪  4,000 לתפוס את יהושע )תוספת( 

 ₪  5,000 מכונת הזמן של איגור )תוספת( 

 ₪  5,000 המוארים )תוספת( 

 ₪  47,000 סי החברים של א

 

 



 ייעודי

 ₪ -תמיכה ב שם הסרט 

 ₪  50,000 אב   תשפ

 ₪  150,000 איך אומרות שתיקה 

 ₪  150,000 שלמה בר 

 ₪  200,000 הבית של אריק 

 ₪  100,000 מאז שנדב 

 ₪  50,000 צלצולי הפעמונים 

 ₪  80,000 אבו עומאר 

 ₪  80,000 הארוחה 

 ₪  50,000 הציפורים 

 ₪  50,000 דגי עכו המקוריים 

 ₪  35,000 פטה מורגנה 

 ₪  60,000 היום האחרון של פורים 

 ₪  150,000 אחיות לדם 

 ₪  30,000 מלאה דמעות בטן  

 ₪  30,000 הכפר 

 ₪  50,000 באנצ'י 

 ₪   10,000 את משלנו

 ₪  20,000 ח'ראב ביות 

 ₪  20,000 מאחורי הסורגים 

 ₪  15,000 נילי בלאק 

 ₪  15,000 רוסו

 ₪  10,000 מבצע גן עדן 

 ₪   30000 שכונה בסרט 

 ₪  35,000 אסיה )תוספת( 

 ₪   600,000 על הגבעה )מימון עצמי( 

 ₪   30000 סדנת חרדיות 

 ₪    70,000   ארץ עיר 

 ₪   10000 שבועת אחים )תוספת( 

 ₪  10,000 החרדים החדשים )תוספת( 

    ₪  571,000 חממה לפיתוח סרטים תיעודיים ליוצרות  

 חממה לפיתוח סרט עלילתי ליוצרות  
 

437,500   ₪ 

 ₪   70,000 תסריטאות עד הבית 

 ₪   40,000 משנים כיוון  

בשיתוף הספרייה  תסריטאות ליוצרים  
 וורים ילע

35,000   ₪ 

   ₪  100,000 סדנת פיתוח סרט קצר  

   ₪  30,000 מענקי חממה עלילתית  

 ₪   15,000   כללי  סדנאות



 

 סטודנטיםרטי גמר של ס

 ₪ -תמיכה ב שם הסרט 

Twinless 10,000 

 20,000 אבא שלי סוחר סמים  

 20,000 אוב 

 10,000 אלביתי 

 12,000 בובה מייסס

 15,000 בית מלון 

 15,000 קטנים בצעדים 

 10,000 בשארעט 

 10,000 בתוך הצינורות 

 TAZOO 20,000  גן החיות של תל אביב

 10,000 גרפיטציה 

 18,000 דג  

 10,000 דומיה  

 15,000 דיסקו 

 15,000 האיש שלא קם )הבעיה של חיים( 

 12,000 הביתה 

 7,000 הגיבורות של שמואל )תוספת( 

 10,000 הדייג האחרון בכנרת 

 15,000 הדר הכרמל  

 12,000 החדר של יעל 

 10,000 הצל של השמש 

 14,000 התחנה הבאה 

 10,000 ז'אק וג'טה 

 18,000 זנבות  

 12,000 כרוניקה של נוכחות 

 12,000 לנשום עמוק 

 12,000 רגליים   4לשקר יש 

 12,000 מי יתנני עוף 

 12,000 מנדי

 14,000 מסובך

 10,000 משיח 

 15,000 נידה  

 12,000 ניקיון

 10,000 עד אשר נמצא מקום? 

 10,000 עשני פשוטה 

 12,000 קדיש מאוחר 

 18,000 קפסולה 

 10,000 קצוות מפוצלים 

 10,000 רעש לוואי 

 18,000 בום   שבע

 


