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כתובת אתרשנות ניסיוןתחומי המדיה שאתם עוסקים בהם ישובכתובת מיילטלפון ניידשם+שם משפחהשם העסק
חברות הפקה 

קולנוע ותעודה 
16קולנועגבים0546689064hagfilms@gmail.comחגי ארדדרומהפקות

מושב כוכב 0537555805elad@daromap.comאלעד פלגדרומה הפקות
מיכאל

/10https://www.daromap.comקולנוע וטלוויזיה (דוקומנטרי ועלילתי)

.20https://13tv.coדוקו וסרטי תדמיתקיבוץ ניר עם0544956302erany18@gmail.comערן יחזקאלארמדיל
il/item/documentary/season-

01/episodes/se01-ep28-111128/
שיאן אשר חמיאס 

הפקות סרטי תדמית 
ותעודה

הפקת סרטים, ניהול מדיה הפקות סרטי תדמית נתיבות0502191082asherq3@gmail.comאשר חמיאס
ותעודה

28https://www.youtube.com/c/אשרחמיאס

מעל 10 שנים וידאו, סטילס, הדרכות וסדנאות נתיבות 0546614436info.subtext@gmail.comעינב לוי סאבטקסט
מעל 10 שנים הפקה, עוזר במאי ראשיקיבוץ רוחמה 052-3656871רונן בלזםמטאפור

מפיקה עצמאית - מיקה 
קלדרון

 מפיקת קולנועבארי 0547918879Mikakalderon@gmail.comמיקה קלדרון

מפיק עצמאי - ליאור 
אורון

קולנוע וטלויזיה,מפיק בית הספר לאומנויות קיבוץ מגן0547915850koforon@gmail.comליאור אורון
הקול והמסך במכללת ספיר 

7

מפיקה בפועל ועוזרת במאי בסרטי דרמה קצרים קיבוץ כפר עזה 052-8323729ronitlevv@gmail.comרונית איפרגן רונית איפרגן 
ודוקו. 

שנההפקהיד נתן 0546444644Shakedshaday@gmail.comשקד שדישקד שדי

חברות הפקה: 
סרטי תדמית 

וחברה 

הפקת סרטי תדמית/הדרכה ועוד. שיווק קיבוץ חצרים0525013531riki.sananes@hatzerim.co.ilריקי סנאנסכאן הפקות חצרים
דיגיטלי פיתוח אתרים, שיווק דיגיטלי

15https://canproduction.co.il/

HoopA יונתן קליין- הופה
hoppa

0502283616yonatan@hoppa.co.il11 שנות נסיוןקראייטיב מסחר ושיווק והפקות, אפטר ברור חילwww.hoppa.co.il

הפקה, צילום ועריכה, אנימציה גם תלת אופקים052-4800098Topshot117@gmail.comאיפרגן יוסיטופ שוט
מימד מערכת מולטי קאם מחובר לשידור 

ישיר
בימוי, צילום, עריכה, אפטר ותסריט. קיבוץ זיקים0523632152avivperes@hotmail.comאביב פרסאביב פרס

קולנוע, טלוויזיה וניו מדיה
20https://avivperes.com/

עינת ויובל בן ג׳אניס הפקות
יעקב

052-4558809Janisprod@gmail.comהפקה, צילום, עריכה, אפטר אפקט, יבול
כתיבה, בימוי וקצת אנימציה

13https://www.youtube.
com/user/JanisProduction

https://vimeo.com/user52341241
מ.א.שער הנגבכפר עזה050-6672009איילון קוטלרswell films אילון

20צילום וידאו, עריכה, אפטר אפקט.נתיב העשרה0524695095Info@camerabrush.netבני ואינרבנימין ואינר
15צילום, בימוי, עריכה, אפטר אפקטסארז0547682662arnaav@gmail.comטל אלוניארנב הפקות
שנה 35הפקה תסריט בימוי צילום ועריכהבארי0547918048avnieran@gmail.comערן אבניוידיאו בארי

ספקים בתחום 
ההפקה

תחקיר, תסריט 
מיסטה הורנונג ובימוי

050-5904953mistana7@gmail.comתסריטאית קיבוץ סופה

8תסריט ובימוי קולנועבאר שבע 0507430034morhanay@gmail.comמור חנאימור חנאי

18תחקיר, תסריט ובימוי כפר עזה 052-8323729ronitlevv@gmail.comרונית איפרגן רונית איפרגן 

תסריט, תוכן, הפקה, עוזרת במאידורות 526953392Adi.betser@gmail.comעדי בצרעדי בצר
20https://youtu.be/4IzJwLAz3zcבימוי והפקה בתוך ועם הקהילהברור חיל0508422214amigalon121@gmail.comעדי גל און עמי גל און

קולנועמצפה רמון0548091315ido997@gmail.comעידו גלעדעידו גלעד 
30 .קולנוע. תיאטרון. כתיבה. הפקהכפר עזה052-6543250karpada73@gmail.comאילנית סוויסהאילנית סוויסה

15 שנהבימוי ותסריטאותברור חייל0544421066aviv8889@gmail.comאביב קאופמןאביב קאופמן

10תסריטאות, בימוי, הפקה, הפצת סרטים אופקים 0525887669Nadav.mishali@gmail.comנדב משעלי נדב משעלי

כתיבה, בימוי, משחקכן0548012545Heneva2111@gmail.comחן אווה גימלפרבחן אווה גימלפרב

צילום עריכה 
ובימוי

/https://menielias.comמעל 25צילםו סרטים, במאיניר ישראל0522531481menielias@gmail.comמני אליאסמני אליאס 

12תחקיר (מעל עשור) כתיבה, בימוי והפקהכפר עזה 0528323729ronitlevv@gmail.comרונית איפרגן מדיה פורטרט 
30 שנות וותקצילום וידאו וסטילס עריכה וצילומי אווירמושב אוהד05239642030523964203b@gmail.comבריברם איילבריברם אייל
בימוי, תסריט, צילום, עריכה, הפקה, גל און0528942562dorivkin@gmail.comדורי ריבקיןדורי ריבקין

הוראה
15 youtube - Dori Rivkin

ניתן לראות באינטנרט טריילרים לסרטים 10במאי קולנוע עלילתי ודוקו. עין צורים050584331golan@bimot.co.ilגולן רייזגולן רייז
שיצרתי. 

20צילום וידאו, עריכה, אפטר אפקט.נתיב העשרה0524695095Info@camerabrush.netבני ואינרבנימין ואינר
15צילום וידאו,עריכת וידאוכפר עזה 0525559091Roy_edan@hotmail.comרועי עידןידיעות אינטרנט 

Mati production s0502559036מתניה חניהmatanya126@gmail.com4מפיק בפועל/ עוזר במאימעגלים 
כסטודנט+4עצמאי

.0525013531Riki.sananes@hatzerim.coריקי סנאנסכאן הפקות חצרים
il

15שיווק דיגיטלי והפקת סרטים קיבוץ חצרים

20תסריט ובימוירעיםTalila71@gmail.com 054-7915453טלילה פרנקטלילה פרנק

עריכה, בימוי והפקה ברור חיל054-5887838רוני ריינהרץרוני ריינהרץ
.שנה 45קולנוע דוקומנטריניר עם0533495120Yigalc45@gmail.comיגאל כהן

5 שניםהפקה והפצהשדה יואב 0523027589Lianamimran@gmail.comליאנה מימרןליאנה מימרן

.547348736Or.hadash.hafakot@gmail מוטי מאור אור חדש הפקות
com 

8תסריטאות, בימוי, עריכת וידיאו בפרמיירתלם

20צילום ועריכהכפר עזה0525516613plomnik2@gmail.comקובי פלומניק

 בפניה במייל ישלח תיק עבודות9.יוצר קולנוע, במאי, תסריטאי, עורך וצלםברור חיל0544672972N0544672972@GMAIL.COMניר דבורצ'יןדבורצ'ין פילמס

7'עצמאי. מצלם סרטים קצרים קליפים וכורוחמה0508227206Sefielisha@gmail.comספי אלישע

צילוםשדרות0546346542Esterbc2@gmail.comאסתר להמןאסתר להמן

7קולנוע וטלוויזיה במגזר העסקי0545704466hadarkos@gmail.comהדר קוסטיצקיהדר קוסטיצקי
פוסט: עריכה, 

אנימציה ומויישן

https://www.daromap.com/
https://13tv.co.il/item/documentary/season-01/episodes/se01-ep28-111128/
https://13tv.co.il/item/documentary/season-01/episodes/se01-ep28-111128/
https://13tv.co.il/item/documentary/season-01/episodes/se01-ep28-111128/
https://canproduction.co.il/
http://www.hoppa.co.il
https://avivperes.com/
https://youtu.be/4IzJwLAz3zc
https://menielias.com/
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ליר שפיגלר- וואלה 
חדשות - עורך וידאו

0503353033Lir.shpigler@gmail.comליר שפיגלר

דורות 

 עורך בחדשותפוסט פרודקשן (בעיקר אוף ליין, גם אפטר)
וואלה כ4 שנים

Lir shpigler / ליר שפיגלר

נתיס (אנימייט סטודיו 
לשעבר)

 הפקות אנימציה, עיצוב גראפי, הפקותקיבוץ ניר-עם0544612544anmtstudio@gmail.comנתי מאיר
וידאו ועריכה

https://youtu.be/1OjFhch1_vk  כ-11 שנות ניסיון

Muliart0544957975מולי אסידוMuliasidoart@gmail.com5צייר, מאייר ואנימטורשדרותhttps://m.facebook.com/VisualArtMuli/

 צייר למעלה מ25 .אנימציה, עיצוב דמויות, ציור לסוגיושדרות0524447615magrala27@gmail.comאדם מגרלה"אדם הצייר"
 שנים, במקצוע

 למעלה מ8 ברוך
השם. ואני בן 30

https://vimeo.com/user82430291
https://drive.google.

com/drive/folders/0B-
683sba6Z66QVh3bC1vdVdxaDg?

usp=sharing
https://www.instagram.

com/adamagrala/
 קולוריסט ועורך אונליין. בעבר גם צלם ועורךאשל הנשיאyairorene@gmail.com 0544655961יאיר אורןיאיר אורן

.אופליין
שנים 17

Muliart0544957975מולי אסידוMuliasidoart@gmail.com5צייר, מאייר ואנימטורשדרותhttps://m.facebook.com/VisualArtMuli/

10קולנוע וטלויזיה - פוסט פרודקשייןאור הנר0505922180moranbenarie@gmail.comמורן בן אריה מורן בן אריה

מקליטים מעצבי 
פסקול 

ומוזיקאים

 אלעד דבורצ'ין- שירותי
סאונד

5סאונדברור חיל 0544672979Dvortchin@gmail.comאלעד דבורצ'ין

קולנוע-טלויזיה-פרסום-תיאטרון-מחול-מושב ניר משה0504218365drorsh@drorshiman.comדרור חי שימןדרור חי שימן
מוזיקה

20www.drorshiman.com

https://soundcloud.app.goo.gl/TVCEשנים 13הלחנת מוזיקה ועיצוב סאונדמפלסים 05261151090526115109Omergute@gmail.comעומר כהן

027881788דודי יצחקידודי יצחקי
dudiitz@gmail.com , 

music@westnegev.org.il
באר מילכא (ליד 

ניצנה)
 הלחנה, עיבוד והפקה מוסיקלית, עיצוב פס

25קול. למדיה במה וקולנוע
 כ 15 שנה בתחום הלחנת מוזיקה ועיצוב סאונד לקולנוע וטלוויזיהקיבוץ רוחמה0526231736shlomi.avr.om@gmail.comשלומי אברהםשלומי אברהם

 המוזיקה וכ 5 שנים
בתחום הקולנוע

 לצורך התרשמות מתיק העבודות שלי אבקש
לפנות אלי באופן פרטני

Sound Production6-7שדרות 054-4212995Lior9994@gmail.comליאור ויצמן ליאור וייצמן 

צלמי סטילס 
סטודיו דונדי  

  dondipro.co.il
צילום סטילס, וידאו ועריכה. בעל סטודיו בארי0547918948dondischwartz@gmail.comדונדי שוורץ

לצילום 
dondipro.co.il.  סטודיו דונדי בפייסבוקהרבה

 נועה שרביט תופסת
15צילום0524504874Noasharvit17@gmail.comנועה שרביטרגעים

https://www.instagram.
com/noaumpalumpa/

7צלם סטילס 052-2764598amnon7645@gmail.comאמנון ארד 
15צילום סטילסמפלסים0504353242tsonik@gmail.comצוני קייןצוני קיין

15צילום תדמית ובוק בני מצווהשחר0509218842Lifewave10@gmail.comאיריב חשביה איריס חשביה
כשנתיים צילום, גרפיקהגבים0545367935Barliron911@gmail comלירון בר לירון בר

כןצילום סטילס רהט0507438988hebatore18@gmail.comהיבא אלטורה היבא אלטורה

צלמי עיתונות
8https://youtu.be/mX33pFjj5HYצילום וידאו ועריכת וידאוקיבוץ סעד0584940940royg78@gmail.comרועי גולןרועי גולן

https://youtu.be/zRnbpntX690
25 צלם חדשות - צלם בכיר של ערוץ 13יכיני054-7950368דניאל חג'בי

כתבים בדרום 
054-2200598אלמוג בוקר כתב ערוץ 13

052-5667974תמיר סטיימןכתב ערוץ 12 

ynet 052-5552548מתן צוריכתב

052-4736474איציק זוארץ כתב ערוץ 11

052-5667952אחמד סווידכתב לעניניני ערבים 

5רדיו וחדשותכוכב מיכאל0525226716Avigalb@kan.org.ilאביגל בשוראביגל בשור

10 עריכה, צילום, כתיבת תוכן, ניהול מדיהיד מרדכי050-5788255gilbd555@gmail.comגיל בן דודעיתון דיגיטאלי העוטף
2 תקשורת , מדיה חברתית , עיתונאות ספורטברור חיל0503433593Yarivk12@gmail.comיריב קרןיריב קרן

 עריכה לשונית וספרותית, עריכת תוכן, כתיבתעין הבשור0546434374dikla.sk@gmail.comדקלה קיי"סגול מלא"
תוכן

/https://www.segoldikla.comמעל 15

עיצוב וגרפיקה
יובל גילת  

זיקים 0522703192yuvalgilat@gmail.com יובל גילת
 יצוב גרפי, עיצוב לווב, מיתוג, פרסום, עריכת

3.וידאו, אנימציה ואיור
 ברטה עיצוב גרפי

(פרילנס)
 motion עיצוב גרפי התמחות באנימציותשדרות0542647420bertashapiro10@gmail.comברטה אביב

graphics
חדשה בתחום

 דיגיטל, שיווק  

ייעוץ עסקי לפעילות בדיגיטל, פרויקט יד מרדכי  547100074Missjaffa@gmail.comרותם מורדישמיס ג'אפה 
דיגיטל קהילתי, ניהול ערוץ ווצאפ לעדכוני 

טכנולוגיה לאנשי עסקים בדרום

15https: להלן האתר של שיעורי הדיגיטל
///www.kehila.work

 תוכן, קופירייטינג ,PPC ,סושיאל מדיהניר עם0526428022shai83sason@gmail.comשי ששוןשי ששון קידום דיגיטלי
ואסטרטגיה שיווקית

5

 בניית אתרים, עיצוב גרפי, תכנון חוויתיתד0507884377sherover1@gmail.comדנה שרוברדנה שרובר
משתמש ואסטרטגיית פרסום

10www.straWEBberry.co.il, www.
NetX.co.il

 מיתוג, עיצוב גרפי, בניית אתרים, ניהולנחל עוז0544473515hastudio@hastudio-il.comטום אורן-דננברגטום אורן-דננברג
 מדיה דיגיטלית, פרסום באינטרנט ועריכת

וידאו

10https://hastudio-il.com

4תקשורת0508319496אוראל אוחנהאוראל אוחנה 

 יועצת תקשורת, יח"צ, דוברות והסברה,שדרות0523784247kerenshe7@gmail.comקרן לויקרן לוי
כתיבת תכנים, שיווק במדיה

5

דב טכטמן
שדרות 0534306056dovikzt@gmail.comדב טכטמן 

 פייסבוק אינסטגרם טוויטר יוטיוב טיקטוק
טלגרם ווצאפ סיגנל אתרי וורדפרס

 כתיבת תוכן, ניהול
אסטרטגי

 שנים בעולם התוכן, רשתות חברתיות 6 15
שנים

 12Www.lb-pr.co.il לירז בנג'ו יחסי ציבורבאר שבע 050-3900173Liraz@lb-pr.co.ilלירז בנג'ולירז בנג'ויחסי ציבור 
מורן דרומה 

Shahaf creative0544259233שחף קמקרShahaf.creative91@gmail.comקריאייטיבלקד

https://youtu.be/1OjFhch1_vk
https://m.facebook.com/VisualArtMuli/
https://m.facebook.com/VisualArtMuli/
http://www.drorshiman.com
https://soundcloud.app.goo.gl/TVCE
https://www.instagram.com/noaumpalumpa/
https://www.instagram.com/noaumpalumpa/
https://www.segoldikla.com/
https://hastudio-il.com
http://Www.lb-pr.co.il
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.https://levyalon2711.wixsiteשנתייםרדיו, קופירייטינגזיקים0523962579levy.alon2711@gmail.comאלון לוירדיו פוקוסאולפנים
com/mysite-1

6רדיוברור חיל0546744188talschmidt83@gmail.comטל שמידטמנהל תחנת רדיו פוקוס
עידורדיו ספיר 

אולפן טלווזיה 7 מטר על 3 בארי0547918048avnieran@gmail.comערן אבניאולפן קיבוץ בארי

18שחקנית ,מלהקתכוכב מיכאל0522623352yhali77@gmail.comיהלי חנדרוס דגמייהלי חנדרוס דגמימשחק וליהוק

השכרת ציוד 
הגברה ותאורה

מנהל עמוס סינקופה
בוקובזה

08-680-9698sincopa@kfar-aza.org.il

10הגברה, תאורה למופעים052426930810tombarak@gmail.comתום ברקהגברה תאורה - ניר יצחק

.050-8565755https://www.facebookמוטי הענתיקה של מוטי ארט ותפאורה 
com/AntiqueMavqiim/

מבקיעים 

2ארט והלבשהדורות 0522686567ellaschwartz@21gmail.com אלה שוורץ אלה שוורץ

חנות 2 מפלסיםהלבשה
חנות יד 2 כפר עזה 

 מנחת תיאטרון פלייבק, שחקנית, כותבת,שדה צבי0523430618zohar2611@gmail.comזהר מלכהזהר מלכהאיפור 
.מאיירת ומאפרת איפור גוף

 למדתי 5 שנים
 תיאטרון פלייבק

שנה נסיון בתיאטרון ואיפור 20

5איפוראשקלון 0509198809Saharmeyshar@gmail.comסהר מישרסהר מישר
http://www.instagram.
com/sahar_meyshar

https://wa.me/c/972506354474 3מאפרת ומעצבת גבותנתיבות0506354474Nofit.studio.artist@gmail.comכהן נפוסי נופיתנופית נפוסי סטודיו ארטיסט

שדרות0524422580Mazal426@gmail.comמזל אבירםמזל אבירם
 מאסטר בתחום הביוטי מאפרת ומסרקת

7../אפקטים מיוחדים/איירבראש/ועוד

מנהל ומנהל אמנותי קרן בעלי תפקידים 
קולנוע נגב

קיבוץ מגן 054-7915850lioro@sapir.ac.ilליאור אורון 

מנכלית איגוד מנהלי אגפי 
התרבות ברשויות 

המקומיות 

סיגל ואנונו גדיש

0522627594

Sigal.forum@gmail.com25רב תחומייד מרדכי

מנהלת קהילת המדיה 
בנגב 

רונית איפרגן 
052-8323729

ronitlevv@gmail.com כפר עזה

צוות הפקה - 
סטודנטים 
ובוגרים 

4קולנוע, טלויזיה, דיגיטל, וידאו דנסמשאבי שדה 0506565177Bl100magic@gmail.comברית ליבוביץברית ליבוביץ
https://britkms.wixsite.
com/portfolio/editing-1

צוות הפקה - 
סטודנטים 

ובוגרים צעירים 

 שם העסק דור ביידר וכרגע אני עובד כרכזאור הנר0507361969Dorbayder@gmail.comדור ביידרדור ביידר
שיווק של הצעירים בתקצ

https://www.facebook.com/Dor-
Bayder-106418827812581

 שנים של 13 .בימוי, כתיבה ועריכהדורות0522205778nshoham6@gmail.comנטע שהםנטע שהם
 .עריכה

תסריט, קולנוע, הפקה, בימויניר עם0525705928netarobi@gmail.comנטע רובינזוןנטע רובינזון

3בימוי ועריכהשדרות0502114853Ysimantov88@gmail.comיגאל סימנטוביגאל סימנטוב

3https://vimeo.com/362440177תחקיר, צילום, בימוי ועריכהזוהר0548167167orianac669@gmail.comאוריין כהןלמה סרטים

שנים 3קולנועשדרות0547460284Elinorcoco1@gmail.comאלינור כהןאלינור כהן

3 קולנועשדרות 0543125439noasagi1234@gmail.comנועה שגיאנועה שגיא

 שלוש שנים (בתחוםאולפן וניתוב, הפקה, איפוראשקלון0543002640Adidi2611@gmail.comעדי דוידוביץעדי דוידוביץ
המכללה)

.6https://drive.googleעריכה צילום כתיבה תאורהבאר שבע0528088073Eldaddolev1@gmail.comדולב אלדדדולב אלדד
com/file/d/1YPw_ogqVjSxvJXJf_BUn

hr7Hf8m_p5E8/view?usp=sharing
שנתייםקולנועאשקלון0546354733vaksa919@gmail.comאלינה וקסאלינה וקס

כולל הלימודים 6קולנוע ותוכן לרשתשדרות0525235434romymena@gmail.comרומי מנחםרומי מנחם

.https://megaשנהצילום סטילס ווידאו, הקלטות שטח, עריכהשדרות0542237508garymal94@gmail.comגארי מלצבגארי מלצב
nz/folder/dcVkkSiK#LE0oIZsZcWC03

yErQg-tSw
deep cooperation0542033125שובל מושוןshoval998@gmail.comפלטפורמות חברתיות וסטרימינג, קולנועשדרות 

וטלויזיה
 בסאונד יותר

 מעשור, בצילום
 עריכה ותסריט
  כשלוש שנים

Deep-cooperation.com

5קולנועשדרות0527808890orcohen227@gmail.comאור כהןאור כהן

רחל אלברט
שדרות0533382353Rechelalbert1997@gmail.comרחל אלברט

 קולנוע, צילום, ע. צילום, תאורה, ע. תאורה,
גריפ, ע. גריפ

 (סטודנטית שנה 4) 
6

Bar mesikaBar mesika0526893321Barmesika444@gmail.comשיווק פרסום סרטוני תדמית ותוכן מקורי באר שבע
באינטרנט וברשתות החברתיות

4

4צלם ועורךבאר שבע0587081034dancamps23@gmail.comדניאל קמפוסדניאל קמפוס

צילום ועריכהמפלסים0526551945ddvora@gmail.comדבורה שלודבורה שלו

.4https://yoni010305.wixsiteקולנוע וטלויזיה, פרסומותגן יבנה0542463677Yoni010305@gmail.comיוני הנדלסמןיוני הנדלסמן
com/arteffect

https://drive.google.
com/drive/u/0/folders/1ZS8AqPCZlfd

QZKtuKEw-HV0WAB77hNyi .https://youtube שנתיים בטלויזיה 2 עריכה הפקהבאר שבע0558835318Romirom.photo@gmail.comרומי כהןרומי כהן
com/channel/UCy48g0I93UqmbaEkm

L_IpzA
.https://drive.googleשנים 3צילום/תאורה/עריכהבאר שבע0544418161Uria9999@gmail.comאוריה סייגאוריה סייג

com/file/d/14LF1tsPpg6jlzUzQsVp_y5
5r9UICzmii/view?usp=drivesdk

3כתיבה, בימוי, צילום, משחק ועריכהשדרות0508893310hialigil@gmail.comהיאלי גילהיאלי גיל

כןDoP7 ,צילם קולנוערוחמה0508227206Sefielisha@gmail.comספי אלישעספי אלישע

.2https://www.facebookרדיו ועריכת סאונדמגן0547917531yoni.krot@gmail.comיוני קרוטנברגיוני קרוטנברג
com/RadioFaceYK בלוג התרבות 

שהקמתי ואני מנהל
ארט דיירקטור ועיצוב פריים, כראוגרפיה שדרות0542772076lauren.sahara1@gmail.comלורן שהרבנילורן שהרבני

https://www.youtube.למצלמה
com/watch?v=bTP8OjTtYiE סרט גמר 

ארט דיירקטור

4https://www.youtube.com/watch?
v=VMKsTCbJc3k קליפ של נאור אורמיה, 

הדרכת תנועה
https://www.youtube.com/watch?
v=74MjcO-qDL4 כראוגרפיה ובימוי

.4https://yoni010305.wixsiteקולנוע וטלויזיה, פרסומותגן יבנה0542463677Yoni010305@gmail.comיוני הנדלסמןיוני הנדלסמן
com/arteffect

https://drive.google.
com/drive/u/0/folders/1ZS8AqPCZlfd

QZKtuKEw-HV0WAB77hNyi
0תוכן, שיווק, יח"צ, אסטרטגיהבאר שבע0584819169hilagolombek97@gmail.comהילה גולומבקהילה גולומבק

קולנועשדרות0528026250imri800@gmail.comאמרי כגןאמרי כגן

https://levyalon2711.wixsite.com/mysite-1
https://levyalon2711.wixsite.com/mysite-1
https://www.google.com/search?q=%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94&oq=%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94+&aqs=chrome..69i57j0l7.3271j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:sincopa@kfar-aza.org.il
https://www.facebook.com/AntiqueMavqiim/
https://www.facebook.com/AntiqueMavqiim/
http://www.instagram.com/sahar_meyshar
http://www.instagram.com/sahar_meyshar
https://wa.me/c/972506354474
https://britkms.wixsite.com/portfolio/editing-1
https://britkms.wixsite.com/portfolio/editing-1
https://www.facebook.com/Dor-Bayder-106418827812581
https://www.facebook.com/Dor-Bayder-106418827812581
https://vimeo.com/362440177
https://drive.google.com/file/d/1YPw_ogqVjSxvJXJf_BUnhr7Hf8m_p5E8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPw_ogqVjSxvJXJf_BUnhr7Hf8m_p5E8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPw_ogqVjSxvJXJf_BUnhr7Hf8m_p5E8/view?usp=sharing
https://mega.nz/folder/dcVkkSiK#LE0oIZsZcWC03yErQg-tSw
https://mega.nz/folder/dcVkkSiK#LE0oIZsZcWC03yErQg-tSw
https://mega.nz/folder/dcVkkSiK#LE0oIZsZcWC03yErQg-tSw
http://Deep-cooperation.com
https://youtube.com/channel/UCy48g0I93UqmbaEkmL_IpzA
https://youtube.com/channel/UCy48g0I93UqmbaEkmL_IpzA
https://youtube.com/channel/UCy48g0I93UqmbaEkmL_IpzA
https://drive.google.com/file/d/14LF1tsPpg6jlzUzQsVp_y55r9UICzmii/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/14LF1tsPpg6jlzUzQsVp_y55r9UICzmii/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/14LF1tsPpg6jlzUzQsVp_y55r9UICzmii/view?usp=drivesdk
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ניצן סלם
כן0544681732nyznslm@gmail.comניצן סלם

 הנדסאית קולנוע: כתיבה, עריכה, צילום,
תאורה וכו

כן0586115551Yuvallugerofficial@gmail.comיובל לוגריובל לוגר
שחקנית, עורכת, במאית, יוצרת, מגוון תחומים 

אחרים 

טלפון: -08הגן הלאומי תל שבע לוקשיינים:
6467286

https://www.parks.org.il/reserve-
park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%
D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-

%D7%AA%D7%9C-%D7%91%
D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%

91%D7%A2/
אתר שחזור קרב + 

טנקים ישנים 
?/https://www.facebook.com/tourymיד מרדכי 08-6720559

ref=settings
מצפה גבולות אתר 

מורשת 
קיבוץ גבולות 077-7295743

חוות בולטין - אירוח, 
בית עץ, חוות יעלים 

חופשיות בטבע, מתחם 
לטיפול בחיות בר 

פצועות

.8181389https://www.dandanbolotin.co 054דן דן בולטין 
il/blank-3

.https://www.locate.coאמפיתאטרון גברעם
il/Location/1833010

054-6666435dafnisarit@gmail.comגברעםבית ספר לרכיבת סוסים 
050-4272004מריםמבוך מרים-מבוך צמחי 

.054-2323936https://www.mavochmiriamעמי מטווח ירי ושטח אימונים 
co.il/

קבר הבאבא סלי 
בנתיבות 

1-800-800-260

מבנ אותומני מרהיב, פארק ירוק, מערת 08-996-0270פארק אופקים
אלג'ריר.

בית כנסת יהדות קוצ'אן 
(הודו) 

077-7295838

073-782-3139פינת חי בגברעם

https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2/
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2/
https://www.facebook.com/tourym/?ref=settings
https://www.facebook.com/tourym/?ref=settings
https://www.dandanbolotin.co.il/blank-3
https://www.dandanbolotin.co.il/blank-3
https://www.locate.co.il/Location/1833010
https://www.locate.co.il/Location/1833010
mailto:dafnisarit@gmail.com
https://www.mavochmiriam.co.il/
https://www.mavochmiriam.co.il/
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D+%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%91%D7%90%D7%91%D7%90+%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%99&oq=%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D+%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%91%D7%90%D7%91%D7%90+&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30.10577j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03d3T5ChMU1hUPxXhD08z9kihoyeA%3A1605644802659&ei=AjK0X67oJ6TBlwTv_J6IDw&q=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D&oq=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggmMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgUILhCxAzoCCC5QsskGWNHaBmDq3QZoAHAAeACAAYoBiAHQC5IBBDAuMTKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEKwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiu8eOAtYrtAhWk4IUKHW--B_EQ4dUDCA0&uact=5#

