לקטורים שהועסקו על ידי הקרן בתחום הקולנוע בשנים :2018-2020
:2020
תחום סרטים עלילתיים באורך מלא :ליאור אלפנט ,אלברט גבאי ,נדב משעלי ,יהונתן סגל ,שרית חיימיאן,
הדס בן ארויה ,רחלי שוורץ ,שירלי ששון עזר ,ארי דוידוביץ ,אספהאן בהלול ,ג'ודי הרבשטיין ,גנית אורין,
ארתור אברמוב ,יהודית כהנא ,מיקי כהן ,מיכל קפרא ,איציק רובין ,טל גרניט ,רות ולק ,נורית קידר ,יורם
כסלו ,רויטל גל ,ליאור אורון ,רפאל בלולו ,תמר ברוך ,שרון מימון ,איריס טובול ,סמדר זמיר ,אסתי עלמו
וקסלר ,אורן אדף ,פבלו אוטין ,חלי קניזו שחר ,ברכי ליפשיץ ,מיקי (מיכאל) כהן ,יהודית כהנא ,אודיה
רוזנק ,אנה סומרשף ,ישראלה שאער מעודד ,אריק קפלון ,ארי דוידוביץ.
תחום סרטי תעודה :פבלו אוטין ,רון פוגל ,גור הלר ,בנימין פרידנברג ,רביטל בללי ,אמנון זלאייט ,אנה
סומרשף ,ברכי ליפשיץ ,אודיה רוזנק ,ואן נוין ,ישראלה שאער מעודד ,עמיר מנור ,אורן אדף ,עמית חכמוב,
דנאל אל פלג ,עידן הובל ,נילי קלמר ,אלדד בוגנים ,אור סיגולי ,רחל אליצור ,חלי קניזו שחר ,טל גרניט,
רפאל בלולו ,רויטל גל ,ג'ודי הרבשטיין ,ארתור אברמוב ,רחלי שוורץ.
תחום סרטי סטודנטים :אייל צרפתי ,איתי יעקב ,אסתר ונדר ,אסנת בוקופצר ,קובי מזרחי ,אילת נדב,
עידן הובל ,ואן נוין ,תמר ברוך ,יורם כסלו.
תחום סרטים איזוריים גליל :חני אייזנשטיין ,מטי מור ,רביטל בללי ,שלמה צימרמן ,מוריה שיראל ,רחל
לנדאו.
:2019
תחום סרטים עלילתיים באורך מלא :אפרת כורם ,ציביה ברקאי ,יורם כסלו ,גור הלר ,בנימין פרידנברג,
רביטל בללי ,גיא עפרן ,אסתי שושן ,אליה רייס ,ברכי ליפשיץ ,שרון מימון ,יהונתן סגל ,איריס פרייליך,
אמנון זלאייט ,שרי עזוז ,מרלין וניג ,איציק רובין ,יעל פרלוב ,תמר קומם ,אלעד וקסלר ,פבלו אוטין ,שלי
קלינג ,דוד גברו ,דנה גולדברג ,אוהד לנדסמן ,שמוליק דובדבני ,רחל אליצור ,עמית חכמוב ,מרדכי ורדי,
ענת קוסטי ,מיקי (מיכאל) כהן ,איריס טובול ,חמוטל וייזל ,אמיר פכרדין ,עידן ששון ,מאיה גולדשטיין,
עינת קפאח ,עידן הובל ,הגר סעד שלום.
תחום סרטי תעודה :עינת קפאח ,רויטל גל ,רויטל שטרן ,ג'ודי הרבשטיין ,ליאור אורון ,מיכל קפרא ,יעל
אורגל ,נטעלי בראון ,רנא אבו-פריחה ,דיתה גרי ,אלה זהרנו ,גור הלר ,ליאת דאודי ,רחלי שוורץ ,עידית
אברהמי ,נגה נצר ,סמדר זמיר ,רפאל בלולו ,שירי בר און ,יהודית כהנא ,הגר קוט ,איתן חריס ,ארי
דוידוביץ ,איריס טובול ,דנאל אל פלג.
תחום סרטי סטודנטים :נילי קלמר ,חגי ארד ,עמיר מנור ,דנה גולדברג ,שלי קלינג ,אסתי שושן ,אסנת
בוקופצר ,אורי אביב ,גלית כחלון ,דיתה גרי ,אורי אהרון ,איציק רובין ,עידן הובל ,רנא אבו-פריחה.
תחום סרטים איזוריים גליל :רביטל בללי ,מטי מור ,חני אייזנשטיין ,שלמה צימרמן ,מרלין וניג.
: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 קמח י ,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.

