
 2021פרויקטים שנתמכו בשנת 

 2021בשנת שניתנה הסכומים מתייחסים לתמיכה * 

 

  תעודה

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

DOC.LAB.TLV 25,000 

 100,000 אחרי חצות

 160,000 )מימון חיצוני(אייכמן 

 20,000 אם העולם הזה הוא ים

 160,000 אני מסתכלת עליך

 50,000 תוספת –אף מילה אמת 

 100,000 הכתרביישנות 

 50,000 דימונה צ'מפיונס

 80,000 האם אני נורמלי

 20,000 האנציקלופדיה של דודי

 200,000 האסירה איקס

 50,000 המלכה שושנה

 20,000 הסתגלות באפלה

 20,000 התזמורת

 144,000 )מימון חיצוני(וייל בלוך 

 200,000 טנטורה

 20,000 יהיה בסדר

 24,000 לונקה ומר לבנבאום

 100,000 תוספת –לילות קיץ 

 200,000 ויואן -מחברות שחורות 

 200,000 רונית - מחברות שחורות

 28,300 תוספת –מילים: ענת גוב 

 200,000 משפט הבנקאים

 100,000 נבואת קסנדרה

 200,000 סבוטאז'

 20,000 עדה

 250,000 2020פיצוי קורונה 

 200,000 512פרשת 

 42,500 הדברים שאני אוהבתרשימת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ייעודי

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

 100,000 קיצער -א

 130,000 אשרית

 10,000 בית

 20,000 101בלוק 

 30,000 האזרח ב'

 24,360 ה'הבת של אהרל

 50,000 הלאפדאנס האחרון

 32,000 ה לפיתוח סרטים עלילתיים ליוצרותהמעבד

 25,000 הספק

 144,000 )מימון חיצוני(וייל בלוך 

 150,000 חממה לפיתוח סרט עלילתי ליוצרות

 180,000 ה לפיתוח סרטים תיעודיים ליוצרותחממ

 30,000 ת פיתוח יוצרותחממ

 250,000 חמצן

 18,000 יום אל פאתחה

 53,000 כל סריסי המלך

 60,000 למה אמרתי אני

 50,000 מחבואים

 20,000 מי יתנני עוף

 150,000 מיני דיוי

 40,000 מכתב לחזיר

 20,000 מקומי טבריה

 30,000 תוספת – נוכחת נפקדת

 40,000 נופלים

 50,000 פדיון

 42,000 2020פיצויי קורונה תעודה 

 50,000 טיים פלור

 100,000 פרויקט בעלי מוגבלות

 25,000 צומת ואדי אל סארו

 35,000 קולנוע במשולש

 10,000 קולנוע תיעודי בספריה לעיוורים

 50,000 טי תעודה ורשת ליוצאי/ות אתיופיהקורס סר

 10,000 שתיים זה מספיק

 She.Doc 35,000תוכנית 

 20,000 תמיכה מלאה

 30,000 הלומי קרב –תסריטאות עד הבית 

 JFW )20,000 )מימון חיצוני 



 

 

 סטודנטיםרטי גמר של ס

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

 10,000 אין עצמי, יש שירה

 18,000 אפשר לגעת

 15,000 אריות מתעוררים בקיץ

 20,000 בדלתיים סגורות

 15,000 בין הנגב לגליל 

 2,000 תוספת -בית )ניקיון( 

 8,000 גולדן מרגריט 

 4,000 תוספת -גילה וברוך 

 20,000 גלות 

 17,000 גנטיקה 

 10,000 האקדח 

 12,000 הבודהה מבן יהודה 

 10,000 הברווזון המכוער 

 18,000 הדף 

 18,000 הומולדת 

 15,000 החיים על פי אלן 

 10,000 היסחפות 

 15,000 התחל משחק חדש 

 10,000 זה מה שזה 

 10,000 חבצולים 

 18,000 חייה ומותה של אנה ליזה 

 Moon Blood  5,000ירח דם 

 15,000 לא היום, לא עכשיו

 18,000 לא קל לה 

 18,000 ליקוי חמה 

 5,000 תוספת -מאמינה לך 

 18,000 מופת 

 15,000 נצר 

 7,850 מעבדת סטודנטים

 6,000 פסגות רמאללה 

 20,000 שיר כיסוי 

 10,000 שפם 

 18,000 שרפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 אזורי

 ₪-תמיכה ב שם הסרט

 100,000 האחו הקטן

 100,000 מוות באום אל חיראן

 80,000 אפקטים מיוחדים

 80,000 העוטף

 30,000 מבקשי מקלט

 20,000 המשחק ששינה את חיי

 20,000 הפקחים

 20,000 רוזה

 20,000 הרבנית

 20,000 היימן פסח חנה

 130,000 הערב רכבת

 100,000 חלון

 130,000 הזאת העיר

 50,000  אחרונה חלטורה

 12,340 וארץ שמים

 12,340 החוף קו על

HOLA 12,340 שדרות 

 12,340 ומים אש, אוויר, אדמה: שדרות

 130,000 סרט נע

 
 

 

 

 

 

 

 


