
 

 : רשימות לקטורים לפי שנים
 
 

2020 : 
 לימור שמילה,  יהלי הרברט, הדס בן ארויה,  גיא עפרן, אתי ציקו, אבנר ברנהיימר, אבישי דויד כהנא

,  רנא אבו פריחה, לוין-רוני מהדב, עמיר מנור, עילית זקצר, ניצן גילעדי, נטע בראון, נטע  הולצר,
,  מורן איפרגן, ליאור אלפנט, טל מאוטנר, חגית בן יעקב, ארד חגי , הגר קוט, גיא עפרן, אילת נדב
אורך  , אודי ליאון, אדם צחי, רונן זרצקי, רון גולדמן, קובי מזרחי, עילית זקצר, עדי אדואן, ניצן גלעדי

שני , סמירה סרייה, ישראלה שעאר מעודד , יוחאי רוזנברג, בנימין פרידנברג, אפרת כורם , רייך
 עזוז שרי , מלמד ניצן

 
2019 : 

עדי  , יובל ברגר  , לירון אטיה , דוד גברו,  לי גילת , ציביה ברקאי יעקב, בנימין פרידנברג, אודי לאון  
יהונתן  ,  סוהא עארף, אדם צחי ,גיא עפרן , אלמורק דוידיאן,  עינת קאפח , רומן שמונוב , עדואן

, ענת קוסטי, אלעד סמורזיק,  אהרוןאורי , ענן ברכאת , דוד גברו, רנא אבו פריחא, גור הלר, סגל
,  ליאן אבידן איזיקסון, ינון בארי, טינקר רוית רוזן שיראי, נטעלי בראון, קובי מזרחי, דניאלה קופלר

אסתי , הגר סעד שלום ,  ישראלה שעאר מעודד , עידן הובל, גיא עפרן, רותם קפלינסקי, טל גרניט
 , אבישי דויד , סמדר זמיר, אור סיגולי, עלמו וקסלר

 . ארי דוידוביץר, אביגיל שפרב, סיגלית ליפשיץ
 

2018 : 
אמיר מרום, אסנת בוקפצר , , גולן רייז ,יעל שוב , רון עופר ,איילת עופרים ,בנג'מין פרידברג , גור  

הלר, גלית דהן קרליבך , לימור שמילה עומר טובי , לי גילת , ליאור אלפנט, אורי אהרון ,דניאל  
אלדר, מיקי פולונסקי ,וקובי מזרחי, אודי ליאון, תמר וייס גבאי , אהרון  אנגל, הילה שטרית, מור 

בילט, טל מילר, דניאלה דורון ,אורי חלבי , תמר קיי ,סברין חורי, טל הרינג,  ניר סער, לירון בן 
שלוש, אייל שיראי, רוית רוזן, ברק דרורי, מיש מיכאל רוזנוב, חן אריאלי, טל שפי, עינת קפאח,  

דן , טל הרינג, חן אריאלי, סלין טריקרט, חנן קנימנסקי, רוני אורן, ונה, אורית דבוש מושון סלמ
לימור ,  עומר טובי, אופק שמר, מרצ'ין מלאטינסקי, מיכאל )מיש( רוזנוב, פיטר פישר,  טאקר

חנן  ן ,רוני אור, מיקי פולונסקי, קובי מזרחי, נעם משולם ,שוקי פרידמן ,  ניר סער ,  גור הלר, שמילא
 תמי ברנשטיין , יוני גודמן,  ליאור אלפנט, לי גילת י , ברק דרור, מור אלדר, קמינסקי

 
2017 : 

איר אסולין, אבי בן נון , אודי ליאון, אורית אזולאי, אורלי מלסה, איבון מיקלוש, אייל חלפון, איילת י
אסף סבן, אסקירה   עופרים, איציק כהן, איריס זאכי, איתי לנדסברג, אלעד קידן, אמנון זלאייט,

עליזה, אסתי אלמו, ארז לאופר, באהר אגרבייה, בני ברבש, ברכה זיסמן, גלית כחלון, דקלה 
ברקאי, הגר סעד, הדס בן ארויה, הדר מורג, הדר פרידליך, הילה בן שטרית, הלל רוזמן, חיים 

יניב סנגלוביץ', יניב  בוזגלו, טל הרינג, טלי הלטר שנקר, טלי שמש, יהודה וורצל, יהונתן אינדורסקי, 
רייז, ירון טן ברינק, יריב הורוביץ, ישראלה שאער מעודד, לאוניד פרודובסקי, לייזי שפירא, לירן  

עצמור, מאיה פישר, מייסלון חמוד, נח סטולמן, ניב פוקס, ניזאר חסן, ניצן גלעדי, סופי ארטוס,  
, ענבל פטל, ענבר חורש, סתיו מרון, עטרה פריש, עידו מוכריק, עמיקם קובנר, עמית גורן

מזרחי, ראובן ברודסקי, רובי אלמליח, רוית רוזן, רוני קידר, רונית מטלון ז"ל, רז יובן, שחר בן    קובי
חור, שיראי איל, שירי ארצי, שלום הגר, שלומי אלקבץ , שרון שמיר, שרי תורג'מן, תמר גן צבי,  

 תמר וייס גבאי, תמר קיי. 
  



 

 
 

2016 : 
אסקירה, ניזאר חסן, דנה אידיסיס, עדי בר יוסף, יאיר קידר, ליאור אלפנט, שרי  יאיר אסולין, עליזה 

אזולאי תורג'מן, ישראלה שאער מעודד, ראובן ברודסקי, אייל חלפון, יואל שרון, תמי ברנשטיין, 
 .רוית רוזן, נפתלי אלטר, איל שיראי, לירן עצמור, סוהא עראף, וידי בילו, איילת מנחמי, שרון שמיר

 
2015  : 

שרון שמיר, גולן אזולאי, יבגני רומן, ריימונד אמסלם, תאופיק אבו ואהיל, מיטל אבוקסיס, תמי 
ברנשטיין, סוהא עראף, וידי בילו, עלמה גניהר, עמיר מנור, דורית רביניאן, ארז קו אל, לירן עצמור,  

קי דרור, עמית גורן, טלי שלום עזר, הילה שטרית, שי גולדמן, שבי גביזון, אסף אמיר, עידן הובל, דו
נורית קידר, רפאל בלולו, לי גילת, אפרת כורם, רוני גודר, אבי בחבוט, נפתלי אלטר, קרן שעיו,  

דיתה גרי, נורית יעקבס ינון, יעל קיפר, לאון פרודובסקי, יאיר אסולין, איל שיראי, חוה דיבון, דפנה  
 .הן, רוית רוזןקפלינסקי, עמי דרוזד, טל קלר, תמר בן ברוך, ברכה זיסמן כ

 
 


