
 

 

 דוא"ל נייד התפקיד שם
 ratnere@gmail.com 050-7156711 מפמ"ר קולנוע  ומדיה (תקשורת) ד"ר איבנה רטנר

 
 

 doritballin@gmail.com 050-6282396 מפמ"ר קולנוע ותקשורת עד 2019 דורית באלין
 
 

מפקחת על לימודי קולנוע תקשורת ואמנויות רויטל  שטרן
 בחמ"ד

050-6289350 revitalzi@education.gov.il 
 

 רשימת מדריכי קולנוע
 Orm555@gmail.com 050-2057207 מדריכה ארצית לקולנוע בחמ"ד אור מנחם
 etikakolnoa@gmail.com 052-3953132 מדריכה לקולנוע ומדיה בחטיבות הביניים   אתי פרנקו

 racheldamary@walla.com 054-2230406 הדרכה וליווי קולנוע ומדיה - מחוז ירושלים   רחל דמרי כץ
    מדריכה לקולנוע - הדרכה וליווי מורי חינוך   ליאת קפלן

  מיוחד ומורים חדשים קולנוע - אחראית
 סטאז' ומורים חדשים

052-2686558 liatkaplan104@gmail.com 

 רשימת מדריכי תקשורת
 מדריכה ארצית לתקשורת - אחראית על חני ינאי גלין

 מחוז ת"א וירושלים, פיילוט הוראת מודל
053-7583350 chanyg@gmail.com 

 

  מדריכה ארצית לתקשורת - אחראית על רשא פודי - עומרי
 בתי הספר הערביים

054-7689283 rfoodi@gmail.com 

 מדריכה ארצית לתקשורת מחוז חיפה, נעמה כהן-אשכנזי
 אחראית על לימודי הפקה צילום סטילס

050-6491890 naama.c.as@gmail.com 

 TL93iddo@012.net.il 054-9989800  מדריכת קולנוע ומדיה ביסודי לילך אגמון
 

 רשימת מדריכי הפקה

  kentormi@hotmail.com 052-2834077  אחראי על לימודי הפקה בוידאו  איתי קן-תור
  054-4906609 אחראי על לימודי הפקה ברדיו יוני לביא

106fm@hotmail.com 

  050-7725837 אחראית על לימודי הפקה בעיתונות אינאס פרוג'ה
enasameen@gmail.com 

 

 יהודה ויטלזון
 

 ywitelson@yahoo.com 052-8274705 אחראי עיוני מעשי תקשורת וקולנוע בחמ"ד

 naama.c.as@gmail.com 050-6491890 אחראית על לימודי הפקה, צילום סטילס נעמה כהן - אשכנזי

 מדריכה ארצית לקולנוע ומדיה (תקשורת) אתי פרנקו
 בחט"ב

052-3953132 mailto:eti.franco@gmail.com 
 

 מובילי קהילות  יסודי

מובילה קהילת מורים לקולנוע ומדיה (תקשורת) לילך אגמון
  ביסודי

054-9989800 TL93iddo@012.net.il 
 

מובילה קהילת מורים לקולנוע ומדיה (תקשורת) עדן צולי
 ביסודי

052-2250492 haeden@gmail.com 

 מובילי קהילות על יסודי

מובילה קהילת מורים לקולנוע ומדיה (תקשורת) אתי פרנקו
 מרכז- דרום

052-3953132 eti.franco@gmail.com 

  israelawei@gmail.com 052-6421451    מובילה קהילה מרכז - דרום    ישראלה ויינברגר
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 ellamorad@gmail.com 054-5203451  מובילה קהילת מורים לקולנוע אלה מוראדי

 yairallon@gmail.com 050-7308516  מוביל קהילת מורים לקולנוע יאיר אלון

מובילה קהילת מורים לקולנוע ומדיה (תקשורת) לירון קדוש
 חיפה - צפון

054-5857677 kadosh853@gmail.com 

 מוביל קהילת מורים לקולנוע ומדיה (תקשורת) חן שלח
 חיפה - צפון

054-4471372 cshelach@gmail.com  
 

 מורה מובילה ומלווה קהילת מורים מחוז רחל דמרי כץ
 ירושלים

054-2230406  
racheldamary@tedikolek-jer

.org.il 
 מורה מובילה ומלווה קהילת מורים מחוז   ליאת קפלן

 ירושלים
052-2686558 liatkaplan104@gmail.com 
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