
 
                                                                                                          פירוט בדבר חלוקת תקציב המוסד לסרטים השונים

 2022שנת 

 סרטים עלילתיים באורך מלא, הפקה
סכום 

 שם התמיכה

      

 600,000    חמצן
זואה פילמס -אביב בן שלוש

 בע"מ

      

 מיקי פולונסקי 450,000    טקצובו
      

   :סרטים עלילתיים באורך מלא, פיתוח

      

 שמרית כרמי 20,000    בריאה
      

 אלון לוי 20,000   השוד בתרצ"ח

      

 דני לרנר 20,000    רוץ

      

 טל גרינברג 20,000   צימרמן רוצה לרקוד

      

 דני צור 20,000    לא יתום

      

    :סרטי תעודה, הפקה

      

 אודי קלינסקי 100,000   בית ספר לחיים ולמוות

      

 יעל קיפר 200,000    אריקה

      

 מורדי קושנר 150,000   מה שנצרב בנו

      

 דוד גנון 100,000    דבתיכו

      

    :סרטי תעודה, השלמה

      

 מרק רוזנבאום 80,000   וביום השישי

      

      

      

    סרטי תעודה, פיתוח:

      

 רונן זרצקי 20,000    1974

      

 ליאור כהן 20,000  סיפורו של יוסף לישנסקי -הנרדף 

      

 נגה נצר 20,000    עגורים



 
      

   סרטים עלילתיים קצרים, הפקה

 מורן רוזנבלט     

 יותם שזר 150,000   יש עוד קצת זמן 

      

 מוחמד אבו אחמד 80,000   לעננים חיים קצרים

      

 אלנס דימנט 120,000   המסע של ימימה

      

 עמנואל ברבי 150,000    שליח ציבור

      

 אייל צדיק 130,000   למה את לא בוכה

      

      

   סרטים עלילתיים קצרים, פיתוח:

      

 מרב בשארי 15,000   מילימטר בשנייה

      

 מוריה יאיר 15,000    שמיטה

      

 יפעת פרסטלניק 15,000   הגולשים הזקנים

      

   סרטים עלילתיים קצרים, השלמה:

      

 שעיה צ'סנר 30,000    גבר
 

 2021שנת 

       

 סרטים עלילתיים באורך מלא, הפקה
סכום 

  שם התמיכה

       

יהושע פלציג נגד 
 400,000   המיינות

מדיה  -עמית ערן
 בולוורד

 1,336,000   צלם מלחמה
גלעד 
  שושן 

       

סרטים עלילתיים באורך מלא, 
    :פיתוח

       

 יפעת פרסטלניק 20,000   שורשים באוויר
דיני 

 20,000    נפשות
שרון בר 

  זיו

 20,000    אקווריום
הגל 

  היהודי

 ישראל סלנט 20,000   גנבי הקופות



 
       

       

       

     :סרטי תעודה, הפקה

       

 אלינור קוברסקי 200,000    תווי פנים

  יעל קיפר 200,000   ארבעה ילדים

 200,000   בלוז לרב הלר
בלוז הפקות  -רנן שור

 בע"מ

  חגי ארד 120,000    לוויתן

 גודי הרבשטיין 120,000    בגידה

       

     סרטי תעודה, פיתוח:

       

 20,000   לטייל בעלטה
הגל 

  היהודי
לזה 

 גדעון אי מגור 20,000    העזנתי

       

    סרטים עלילתיים קצרים, הפקה

       

 120,000    ערירי
הגל 

  היהודי

 120,000    ראש כרוב
ורדים  -מרדכי ורדי

 הפקות

 תומא אלפנדרי 25,000    סוכרי

  עדן  180,000   חופש בגלגל

       

    סרטים עלילתיים קצרים, פיתוח:

       

 10,000    מסאוור
גלעד 
  שושן

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2020שנת 

 סכום התמיכה מלא, הפקהסרטים עלילתיים באורך 

 200,000  ירון ארזי -פעם בחיים'

 איתי לב –פינג פונג' 
דב 
 400,000   קרן 

 400,000+35,000 רעות אקרמן ואלון לוצקי -ניסיון לא למות לרגע'

     

  :סרטים עלילתיים באורך מלא, פיתוח
 20,000  עומרי יבין -עיסר האיש מהגליל

 20,000  עודד רוזן -כוכב הצפון'

 20,000   הודיה ארד –הצוואה' 

 20,000  אחיה ארד -מה אני עז?'

 20,000  צוריאל מלכיור  -ג'ונגל צפון'

 20,000  שיר פלדמן -הכי טוב בבית'

 35,000 רעות אקרמן ואלון לוצקי -ניסיון לא למות לרגע'

   :סרטי תעודה, הפקה

 100,000 שחר גל נור -הילדים של מנזר סן סימון'

 80,000 שרה ציפורוני -מעשה שהיה בבסלניי'

 80,000+120,000  אודי קלינסקי  -גנזי המלך'

 80,000 ישי גד ומיכאל לברון -הסוד של דוד המלך' 

 80,000+40,000 מולי וצליל לנדסמן' -החלום האירופאי'

 80,000 מרדכי הירש ומיכאל לברון -עולה של תשובה'

 80,000 יעל קיפר, רונן זרצקי  -שלושה יוסי'

 80,000  יונתן ניר  -מתוך הנפש'

     

     

   סרטי תעודה, השלמה:

 40,000  נגה סטולר -מאסטר סיס'

     

   סרטי תעודה, פיתוח:

 15,000  מוריה שיראל -מותר לאהוב'

 15,000  דרור שוורץ -מוסתערבים'

 15,000 רונן ברטן וגיא לוי -עונת הדובדבנים'

     

  סרטים עלילתיים קצרים, הפקה
 80,000   עלמה גניהר  -שיניים'

 80,000   לי גילת -פדיון'

 100,000  איתי פרץ -אח של אילוז'

 200,000  אריאל כהן -אני הפרה ואלוקים'

     

  סרטים עלילתיים קצרים, פיתוח:

  שניר מרום -'86מונדיאל מקסיקו 
 

15,000 



 
 

   2019שנת 

 סכום התמיכה סרטים עלילתיים באורך מלא, הפקה
     

 500,000   רונן גיא –האלונקה' 

 500,000  ריטה בורודיאנסקי -מלך הבסטות'

 500,000  עמיאור ארציאל -הכל בשבילך'

  סרטים עלילתיים באורך מלא, השלמה
 500,000  משה אלפרט -כנרת ים של חיים'

     

  סרטים עלילתיים באורך מלא, פיתוח
 25,000  עותניאל רונן -לנצח את הניצחון'

 25,000 ליאת דהן ירקוני -לארא של בית ג'אן'

 25,000 משה ניומרק ויעקב נתנאל -אחרי המבול'

 25,000  מרדכי הירש –עולמות נקשרים' 

 25,000   יעקב זכרי  -אתהלך'

     

   סרטי תעודה, הפקה

 100,000  יהלי גת -אל ההייטקיסטים'

 100,000+80,000  שירלי צ'צ'יק -הסוד של רשב"י'

 100,000  יעל קיפר, רונן זרצקי -דיוקן'

 100,000   אייל דץ -קבלה'

 100,000  יונתן חיימוביץ -שומר הלילה'

 100,000  מוטי מאור -חידוש הסנהדרין'

     

   סרטי תעודה, השלמה

  אודי קלינסקי -דבש מר'
100,000 
+70,000 

 50,000  אוריה פורת  –באמונה חיה' 

     

 מפה להתקשר סרטי תעודה, פיתוח

 15,000  אנתשאו גוש  -פשנאווה'

 15,000  מוריה שיראל -הנשים ההן'

     

  סרטים עלילתיים, קצרים, הפקה
 100,000 מוטי מאור ויעקב פנדל -ביצת הפתעה'

 80,000 מוטי מאור -חפשו אותי בפייסבוק'

 100,000  צמח הושיער -מבול' }אנימציה{

 100,000+50,000  גל בידרמן –לרקוע חזק ברגליים' 

 100,000  לב ברודינסקי  –הגנרל' 

 90,000 עותניאל רונן ואוריאל ביג'ל –הפלה' 

     

  סרטים עלילתיים, קצרים, פיתוח
 15,000  אופיר פרץ -תגידי אבא'



 
 


