
 

 

 

 6102פרויקטים שנתמכו בשנת 
 

 

  תעודה

 

 

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

 000000 אחדים אוהבים שירה

 000000 אחיות

 1000000 בית רוצה אלוהים

 1000000 המלך ביבי

 000000 האברך מהחיזבאללה

 X 000000האסיר 

 2000000 ףלסי הטובים

 2800000 המוארים

 2000000 המוזיאון 

 800000 המתנחלים

 100000 הנביא כהנא

 1000000 לפנינו עוד העבר

 1000000 הפטריוט

 000000 ווילפריד

 000000 חרם 

 000000 טמאים

 100000 ילדי תימן

 100000 ים מפליג

 800000 רצון של כוחו

 20000 כרטיס ביקור 

 100000 לטפס על ההר

 1000000 'ג ליגה

 100000 מבחן בוסקילה

 100000 מגש הכסף 

 2000000 מוות בבאר שבע

 100000 סיקה'מי הרג את ג

 100000 מי רצח את נערת התענוגות

 100000 ממזרח שמש

 1000000 דמניוק משפטמפלצת 

 100000 מתקני הזמן

 1000000 המוות ועל החיים על

 100000 צל של אמת

 1000000 הפעמון צלצול

 2800000 כחולה קופסא

 00000 10שבוע 
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 ייעודי

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

 FILM 2000000-איגי

 000000 אור בני

 0660000 גרינהאוס

 100000 דחק

 050200 אב 'החיג

 2000000 השמש של המראה

 050200 ויקטור  של הקללה

 050200 ויקטוריה 

 100000 חסידוסטוק

 01000 יוצרים מהגליל

 000000 יתד

 050200  גדולה כשאהיה

 000000 בלוז שרה טיטי ליידי

 050200 מבטים 

 050200 אלוהים  מבקשי

 050200 מוות  מלאך

 050200 מים  מלח

 00000 מראות 

 000000 סקיי ניאון

 100000 סדנת סרטי חרדיות

 JFW 0200800סרטים בירושלים 

 050200 משפחתי  עסק

 2000000 סרט פאת

 20000 פיתוי

 000000 האריה שאגת

 050200 כלכליות  שאריות

 200000 שחורים

 2000000 שלוש אמהות

 050200 ואחיותיה  שרה

 200000 חיפה תסריטאות

 020000  הבית עד תסריטאות

 050200 ואני  תרז
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 סטודנטיםרטי גמר של ס

 

 

 ₪ -תמיכה ב שם הסרט

 200000 בה הא אה

 200000 והטבע ואני את

 60000 בבואות

 200000 דוד בן

 200000 הבאה בשנה

 200000 שרות בת

 200000 גוף

 200000 דובדבן

 200000 האוטובוס

 200000 הלנה

 200000 שלו היונדאי את שמכר הנזיר

 200000 שלי הרז

 200000 רואה לא אחד ואף

 200000 שניים חיים

 200000 בצל טבעות

 200000 בקיץ בוכים לא

 200000 מת לב

 200000 לידו

 200000 שחר חסר לילה

 200000 דממה מעליי

 00000 החלומות מפעל

 200000 חייזר של נשמה

 200000 צופיה סוניה

 200000 קיוב_סייפ

 200000 ועתיד עבר

 200000 פואד

 200000 פוקסי

 200000 פינוי

 200000 מספיק לא0 ואלף אחת פעם
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