לקטורים שהועסקו על ידי הקרן בתחום הקולנוע בשנים :2016-2018

:2018
תחום סרטים עלילתיים באורך מלא :רות לב ארי ,אפרת כורם ,אסף פולונסקי ,עינת קפאח ,תומר
קמרלינג ,עידן ששון ,מרלין וניג ,יעל פרלוב ,שמוליק דובדבני ,מיטל אבקסיס ,מאיה גולדשטיין,
לאוניד פורודובסקי ,איריס פרייליך ,תמר קומם ,ראידה אדון ,אלמורק דוידיאן ,הדר פרידליך,
אלעד וקסלר ,אורלי מלסה ,אריק קפלון.
תחום סרטי תעודה :רמי קמחי ,נטעלי בראון ,רנא אבו פריחה ,הגר קוט ,איתן חריס ,אבי דבאח,
קרן שעיו ,נפתלי גליקסברג ,רויטל שטרן ,דיתה גרי ,אלה זהרנו ,מור לושי ,מיטל אבקסיס ,ליאת
דאודי ,עידו הר ,לוי זיני ,הילה שטרית.
תחום סרטי סטודנטים :שלי קלינג ,יעל אורגל ,עידן חגואל ,גלית כחלון ,דיתה גרי ,אורי אהרון,
איציק רובין ,טלי יעקב ,סתיו מרון.

:2017
תחום סרטים עלילתיים באורך מלא :שוקי בן נעים ,רות לב ארי ,תומר קמרלינג ,מרט
פרחומובסקי ,הדס בן ארויה ,שרי עזוז ,אסף פולונסקי ,הדר פרידליך ,ליאור אלפנט ,אסתי שדה,
שמוליק דובדבני ,אלון גור אריה ,יוני צרויה ,לירון זוהר ,ראידה אדון ,יהונתן אינדורסקי ,יובל
דלשד ,איילת מנחמי ,לי גילת ,מיכאל תפוח ,רונית ויס-ברקוביץ.
תחום סרטי תעודה :ריקי שלח ,סוהיר נחאס חנא ,הגר קוט ,נפתלי גליקסברג ,עידו הר ,אלה
זהרנו ,אבי דבאח ,אוהד לנדסמן ,קרן שעיו ,מור לושי ,דוד דרעי ,מיטל אבקסיס ,דיתה גרי ,דניאל
סיון ,איבתיסאם מראענה.
תחום סרטי סטודנטים :אורי אביב ,סתיו מרון ,עידן חגואל ,איציק רובין ,יונתן דקל ,טלי יעקב,
יהונתן סגל ,דיתה גרי ,עומר תדמור.

:2016
תחום סרטים עלילתיים באורך מלא :אמנון זלאייט ,רונה סגל ,פבלו אוטין ,יעל שוב ,גלעד אמיליו
שנקר ,שרון מימון ,דורון פישלר ,מיכל ויניק ,אסתי שדה ,מרט פרחומובסקי ,אמיר וולף ,ניסים
דיין ,איילת מנחמי ,סוהא עראף ,ליאור אלפנט ,הגר בן אשר ,יובל דלשד
תחום סרטי תעודה :דבורה פישמן ,יאיר לב ,דליה מבורך ,מירב טובים ,רות ולק ,יאיר אסולין,
דבורית שרגל ,איציק רובין ,אייל ביזאווי ,ציפי ברנד פרנק ,אבתיסאם מראענה
תחום סרטי סטודנטים :עמיר מנור ,אורלי מלסה ,ריקי שלח ,דנה גולדברג ,אוהד מילשטיין ,רמי
קמחי.

