
 2020פרויקטים שנתמכו בשנת 

 2020בשנת שניתנה הסכומים מתייחסים לתמיכה * 

  תעודה

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

 H2180,000 חברון 

 100,000 אני עיראקי פיג'מה -מוזות 

 150,000 אף מילה אמת

 25,850 ארץ הילדים האבודים

 20,000 בודדים

 25,850 בית ספר לשלום

 50,000 )תוספת( Xהאסיר 

 20,000 הילד של ארנה

 200,000 הילד של שתינו

 25,000 אטלר אדוארד של האחרון הסרט

 20,850 העיוור שראה

 20,000 סאלי הבבא, אבחצירא ישראל ר׳ – האחרון הצדיק

 200,000 ויוה אוחנה

 20,000 ילדי בסיסים

 25,850 ילדי השלום

 40,000 כיסופים

 20,000 תת החירשים של קניז'אייכ

 200,000 ענת קםלהיות 

 100,000 מאמינה במוזה -מוזות 

 21,500 מונדק

 20,000 מופקרת

 50,000 מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם

 150,000 מילים: ענת גוב

 50,000 מרפסת

 200,000 סבוי

 30,000 שלווה

 80,000 שלושה יוסי

 20,850 שמרי נפשך

 100,000 ששון גבאי אבא שלי -מוזות 

 200,000 הטיפול

 200,000 שמיים עכורים

  50,000 ויתברך בזרעו 

 48,000 )מימון חיצוני(עוז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ייעודי

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

 20,000 אליס

 50,000 אנא המתן לנציג

 25,000 הקודש ארון

 100,000 בית ביות

 50,000 גילה ההולכת לבדה

 150,000 גנזי המלך

 130,000 דיוקן

 24,680 מפיונס'צ דימונה

 80,000 פין ברחוב הבית

 10,000 אירה של הלילה

 10,000 לעולה המלא המדריך

 150,000 המושל

 20,000 יריות שלוש נשמעו ואז

 150,000 ויראלי

 10,000 שלוש ניתוח חדר

 20,000 חמצן

 19,680 חפתיי

 30,000 ירושלים של ינשוף

 20,000 רוקדים כאן

 50,000 כיפור

 50,000 לאיל

 20,000 כלולות ליל

 10,000 מחבואים

 40,000 מחוץ לסורגים

 40,000 לקופסא מחוץ

 35,000  וי.די מיני

 125,000 נילי בלאק

 243,000 (מימון חיצוני)כולל  סבאיא סינמה

 40,000 על הקצה

 50,000 פידיון 

 25,000 )תוספת( עדן גן פרויקט

 10,000 קולוסטרום

 חממה לפיתוח סרטים תיעודיים ליוצרות
 (מימון חיצוני)

408,000 

)כולל  חממה לפיתוח סרט עלילתי ליוצרות
 (מימון חיצוני

250,000 

 29,000 מהדורת קורונה - תסריטאות עד הבית

 106,000 מבטים מסוגרים

 50,000 קולנוע תיעודי לבני הקהילה האתיופית

 70,000 (מימון חיצוני) דוקומיוניטי

 35,000 קולנוע במשולש

 31,590 המעבדה לפיתוח סרטים עלילתיים ליוצרות

 131,200 )מימון חיצוני(איפה אנה פרנק 

JFW  (מימון חיצוני) 46,600 



 

 

 סטודנטיםרטי גמר של ס

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

How Soon Is Now 18,585 

 15,000 אולימפיה

 12,000 אחד שניים בית

 10,000 בין השמשות

 20,000 בן של

 20,585 314גבעה 

 20,585 גילה וברוך

 18,000 החילוף

 20,000 המצלמה של אבא

 12,000 המקום ממנו באתי

 18,000 זמן איכות

 25,000 חיפה לא תהיה עיר של חזירים

 10,000 חלומות בחוטים

 20,000 כתמים

 12,000 מאמינה לך

 12,000 מיטהפוליס 

 10,000 מלודיה של מלחמה

 5,850 מעבדת סטודנטים

 10,000 מציאות רבה מדי

 10,000 נפישות

 18,585 סבתא שלי. אמא שלה 

 10,000 עץ החיים 

 18,000 קיקי 

 15,000 רוני 

 12,000 שושק'ה 

 12,000 של מי הילד הזה?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 אזורי

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

 20,000 מדברי בלוז

 20,000 דולמדס

 80,000  הברכה של יאמנה

 110,000 ההצגה של משפחת ג'יעאן

 80,000 הספה

 80,000 השחיין

 123,000  חוזרת

 90,000 להוואי חופשה

 50,000 לה'יעל

 100,000 לוס אנג'לס דרום

 100,000 שינה מתוך

 10,000 זרה לא עובדת

 18,000 עייב

 80,000 קוזו

 90,000 אם תחליף

 
 

 

 

 

 

 

 


