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בריונות | הקרנה לתלמידים, סגורה לציבור הרחב
בימוי: Lee Hirsch | ארצות הברית , 94 דק'

בדרך לבית הספר | הקרנה לתלמידים, סגורה לציבור הרחב
בימוי: Pascal Plisson | צרפת, 77 דק'

עולמות אבודים - פגישה עם צופית גרנט

יצירה ושינוי - פגישה עם מאור זגורי

עמידה ראשונה
בימוי: Bess Kargman | ארצות הברית, 94 דק'

סרטו של זוכה האמי לי הירש מעניק פנים אנושיות לסטטיסטיקה אודות 
הבריונות הגוברת בבתי הספר בארה"ב, ומראה מדוע קמה תנועה לאומית 

הדורשת טיפול דחוף בבעיה.

ילדים בקניה, במרוקו, בהודו ובפטגוניה, שעבורם בית הספר הוא 
התגשמות של חלום, גם אם כדי להגיע אליו הם צריכים לחמוק מחיות 

טרף, לחצות ביצות והרים ולעבור עשרות קילומטרים ברגל. סרט שמעורר 
התפעלות גם בזכות צילומי הנוף המרהיבים. 

צופית גרנט יצאה למסע של הסדרה ״אבודים״ כשהיא מצוידת בכנות, 
רגישות, חמלה, הומור ואהבת אדם. עתה היא מזמינה אתכם למסע שמאחורי 
האבודים ובעקבותיהם. פגישה עם צופית גרנט ועם דוד דרעי, במאי הסדרה 

״אבודים״, לשיחה פתוחה ומרגשת המלווה בקטעים מתוך הסדרה.

מסע מרהיב ביופיו בעקבות כוח הטבע האדיר שהוא נשמתה האמיתית של הודו: 
המונסון - הגשמים המטביעים, הורסים ומוחקים בני אדם, כפרים ושכונות, 

אבל גם מולידים מחדש ומזינים את חייהם של מיליארד תושבי הודו.

מפגש עם הבמאי, המחזאי והשחקן מאור זגורי, יוצרה של סדרת הטלוויזיה 
המצליחה "זגורי אימפריה". איך הופכים סיפור חיים מורכב לסדרה מצליחה? 
מהי הצלחה וכיצד היא משתקפת בראי הבית בו גדלנו? שיחה על יצירה ושינוי, 

מלווה בקטעים מ"זגורי אימפריה" ובסיפורים מאחורי הקלעים.

שנה בחייהם של שישה רקדני בלט צעירים )בגילאי 9-19(, המגיעים מרחבי 
העולם כדי להשתתף באחת מהתחרויות היוקרתיות ביותר בתחום. רק מעטים 

יזכו להגשים את חלומם.

תאומות | הקרנה לתלמידים, סגורה לציבור הרחב
בימוי: Mona Friis Bertheussen | נורווגיה, 58 דק'

כמעט חברות | הקרנה לתלמידים, סגורה לציבור הרחב
בימוי: ניצן אופיר | ישראל, 58 דק'

חנדה חנדה 4
בימוי: דוד אופק, נטע שושני | ישראל, 58 דק'

סודות הקוסם גרין סקרין - 
סדנה לילדים 

מפגש עם דוד דרעי

ערסים ופרחות, האליטות החדשות - המתמזרחים
בימוי: סיוון ארבל | ישראל, 49 דק'

שוגר מן 
בימוי: Malik Bendjelloul  | שוודיה/בריטניה, 82 דק’

ריטה יהאן-פרוז
בימוי: איל גולדברג | ישראל, 91 דק'

נשים מבשלות סיפור - מופע משולב
בימאית המופע: סיגלית בנאי

יהוא ירון - אמן השכנוע העצמי 
בימוי והפקה: מיה זיידמן | ישראל, 48 דק’

״קשה להיות אדם טוב״, אומרת אריאלה לאחותה אביגיל. אריאלה מתמודדת 
עם גנבות וכלא. אביגיל מתמודדת עם פרידה מבת זוג וגידול ילד. ההורים 
- הרב דניאל וחנה שפרבר, מתמודדים עם שאלות של קבלה, הורות, אימוץ 

ואהבה ללא תנאי. 

הפרק עוסק באשכנזים ואשכנזיות שאימצו זהות מזרחית. הקבוצה הבולטת 
מביניהם היא זו של עולי רוסיה שהגיעו למקומות בהם היה רוב מזרחי, 

והתרבות הישראלית שפגשו ואותה ספגו היתה תרבות מזרחית.
בסיום ההקרנה פאנל בהשתתפות היוצרים ודמויות מהפרק.

סיפורה של המוזיקה המזרחית, מימי ההדרה ועד לפריחת הפופ המזרחי 
בסוף שנות התשעים: ז׳אנר מוזיקלי שחותר תחת העגמומיות ההגמונית - 
הוא כיפי, קליל ומלא בשמחת חיים. זה ה״פשע״ שלו, וזה מה שהפך אותו 

לפסקול של ישראל החדשה.

רודריגז, מוזיקאי אמריקאי שהוציא שני אלבומים כושלים 
בתחילת שנות ה-70 הפך ללא ידיעתו לכוכב ענק בדרום אפריקה. 

שני מעריצים מחליטים לברר מה עלה בגורלו, ומגלים סיפור 
אמיתי המתעלה על כל בדיון. 

הבמאי דוד דרעי, יליד ירוחם, מרבה לעסוק ביצירותיו בירוחם בה גדל והתחנך. 
המפגש יעסוק במתח רב השנים בין הדימוי התקשורתי של ירוחם ובין הדימוי שלה 
בעיני תושביה. דוד דרעי יחשוף דילמות ולבטים שמלווים אותו מאחורי הקלעים, 

יקרין קטעים מסרטיו )כולל סצנות שטרם נחשפו( וישיב לשאלות.  

בערב יום הולדתה ה-49, כשברקע המתיחות הגדולה בין טהרן לירושלים, 
ריטה מקליטה אלבום בפרסית. מסע התבגרות של הזמרת שעלתה מאיראן 

בגיל שמונה והפכה לסמל הישראליות. 

אוכל של אמא. מגע ידיה. טעם סיפוריה על הלשון. שש נשים מירוחם עולות על 
הבמה. הזרקור עליהן. חותכות עגבניות, מטגנות שום, פלפל חריף, הריחות ממלאים 

את הנחיריים. הן מבשלות ומספרות זו לזו את עצמן. על המסך הן נראות כשהן 
מצולמות בביתן. ואז הן יורדות אל הקהל עם הסירים, מטעימות תבשילים וסיפורים.

האירוע בתמיכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.

קברט דוקומנטרי על מוזיקאי שחייו האישיים פולשים ליצירתו ומעצבים אותה. 

תאומות שננטשו בארגז קרטון ברחוב בסין הופרדו, וכל אחת מהן אומצה בקצה 
האחר של העולם. מקריות מפתיעה הובילה למפגש בין ההורים המאמצים ולקשר 

עמוק ומופלא בין התאומות. 

מפגש וירטואלי בין שתי ילדות, יהודייה ממושב דתי בחבל לכיש וערבייה 
מלוד, מתפתח לחוויה מפתיעה מרגשת ומלחיצה. 

רונן ואורית יחד כבר שלוש שנים. אצל הבוכרים נשמרת עד היום מסורת 
קשוחה לפיה מקובל להתחתן לאחר תקופת היכרות קצרה, אך רונן ואורית 

מורדים במשפחותיהם ומסרבים להתחתן. 

רוצים להגיע לירח? לעוף בשמיים? להילחם בדרקונים? זו ההזדמנות 
שלכם! בואו לפגוש את מומחי הפעלולים שיחשפו בפניכם את הסודות 

שמאחורי הקלעים של עולם הקולנוע. בסדנה נשתמש במסך ירוק כדי ליצור 
פעלולים בשידור חי, בכיכובם של הילדים המשתתפים. 

שלישי | 06/01 | טקס הפתיחה
20:00
ערב הפתיחה: מופע ואחר כך סרטמתנ״ס

ִרי טינריר שבהרי  ְרּבֶ הבמאי כאמל אשקאר פוגש מוסלמים תושבי הכפר הּבֶ
האטלס במרוקו ויהודים שעלו משם לארץ, ומשרטט תמונה מעוררת געגוע 

של חיי שכנות ושיתוף בין יהודים למוסלמים בהרי האטלס.
ההקרנה בנוכחות הבמאי.

נטע אלקיים, שאביה הוא יליד טינריר שבמרוקו, ינקה את המוזיקה המרוקאית 
מילדות, מהבית ומהשמחות המשפחתיות. במופע שלה, כשלצדה עמית חי כהן 

)פסנתר(, נתנאל בן שטרית )דרבוקה(, גל מאסטרו )קונטרבס(- המוזיקה 
המגרבית הקלאסית משולבת עם עיבודים עכשוויים, שירים וטקסטים חדשים.

כניסה חופשית 
לכל הארועים!
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מונסון                                       טרום בכורה
בימוי: Sturla Gunnarsson | קנדה/צרפת , 106 דק'

מקום בצמרת-מוזיקה מזרחית/פופ מזרחי: סרט + הופעה  בכורה
בימוי: ניסן שור | ישראל, 52 דק׳

תקופת מבחן                זוכה פסטיבל דוקאביב
בימוי: אביגיל שפרבר | ישראל, 92 דק'

טינריר ירושלים, הדים מהמלאח | בימוי: Kamal Hachkar | מרוקו, 86 דק' מופע של נטע אלקיים



קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
מברכת את פסטיבל דוקאביב נגב 

בשנתו הראשונה

 ומאחלת הצלחה ועוד שנים 
ארוכות של שיתוף פעולה

 לקידום הקולנוע הישראלי 
בפריפריה

 

 
 ר.עהחדשה לקולנוע וטלוויזיה הקרן 

 הראשוןמברכת את היוצרים והאורחים המשתתפים בפסטיבל דוקאביב נגב 
 סרטי תעודה איכותיים לתושבי הדרום  ואת מארגני הפסטיבל על יוזמתם הברוכה להקרנת

 מי ייתן והפסטיבל יהיה הראשון במסורת ארוכה
 

 תודה מיוחדת 
  :הנשים היקרות מירוחםלבמאית סיגלית בנאי ולשש 

 רבקה אזולאי ואוולין שושן, שולה כנפו, אניטה אנקב, אסתר דמרי 
 שהשתתפו בפרויקט בתמיכת הקרן

 'נשים מבשלות סיפור'

 
 כולם מוזמנים להקרנת סרטי הפרויקט במסגרת מופע המולטימדיה הדוקומנטרי 

 1.7....4 -ביום רביעי ה יתקייםש
** 
 סרטה של אביגיל שפרברבמסגרת הפסטיבל יוקרן 

 4102בפסטיבל דוקאביב בפרס הסרט הטוב ביותר שהופק בתמיכת הקרן וזכה 
 'תקופת מבחן'

 
 תמאוד לא שגרתיירושלמית דתית משפחה תיעוד אוהב וכואב של 

 
 !בהצלחה לכל משתתפי הפסטיבל

הירשמו עכשיו ויותר לא תפספסו:
 

eyarok.org.il | קו ליער: 1-800-350-550

הרקפת?פספסתם את 

ומקבלים ניוזלטר עם עדכונים על פריחות העונה
ועם המלצות למסלולים ולטיולים מודרכים נפלאים – 

ללא תשלום או בתשלום סמלי בלבד.

אתר הטיולים של קק"ל 

בפעם הבאה נרשמים
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החשמל 18 תל-אביב, 65117 | טלפון: 03-5664746 | 03-5664750
www.kerenmakor.org.il פקס: 077-4456180 | 

בפסטיבל דוקאביב נגב ירוחם
2014

מברכת
את כל המשתתפים

בהצלחה!

ומאחלת לכולם



7 6

אנו שמחים וגאים להציג בפניכם 
לראשונה את פסטיבל דוקאביב נגב 
שיתקיים בירוחם, צעד ראשון במה 

שמבחינתנו הוא תחילתו של מסע משותף 
ארוך טווח.

פסטיבל דוקאביב נגב בירוחם נולד 
לאור הצלחתם של פסטיבל דוקאביב 

הבינלאומי בתל אביב ופסטיבל דוקאביב 
גליל במעלות תרשיחא.

מאז ומעולם הרבה הקולנוע הדוקומנטרי 
לעסוק בפריפריה; אנחנו עושים הכל כדי 

שהוא לא רק יעסוק בה, אלא גם יהיה 
מוצג בה. שלושת ימי הפסטיבל כוללים 

הקרנות של סרטים מישראל ומרחבי 
העולם, אירועים מיוחדים לכל המשפחה 

ומפגשים עם יוצרים. החוט המקשר השזור 
בין כל אלה הוא העיסוק בזהות בכלל 
ובזהות מזרחית בפרט. אנו מבקשים 

להודות לראש מועצת ירוחם מיכאל ביטון 
ולאנשי מועצת ירוחם על הדיאלוג הפורה 
שהוביל לכינונם של התכנית והפסטיבל.
אנחנו מבקשים להודות למשרד לפתוח 

הנגב הגליל על השותפות והאמון, שהביאו 
להולדתו של פסטיבל דוקאביב נגב 

בירוחם, לבנק הפועלים, קק"ל, כיל, 
ולקרנות הקולנוע ומאחלים לכם הנאה 

רבה במהלך שלושת ימי הפסטיבל.
ניפגש באולמות ובשנים הבאות,

שלכם,

גליה בדור מנהלת הפסטיבל,
סיני אבט מנהל אמנותי

וצוות דוקאביב

פסטיבל 'דוקאביב נגב' נוסד עבורכם 
ובשבילכם - תושבי הדרום. אני שמחה 

לברך אתכם באי פסטיבל 'דוקאביב 
נגב' ומאחלת לכם הנאה מרובה מחגיגה 
של סרטים תיעודיים ייחודיים ביישוב 
הדרומי ירוחם, בואכה המכתש הגדול 

והנוף המדברי הבראשיתי. 
משרד התרבות והספורט חרט על דגלו 

עשיית צדק תרבותי והנגשת תרבות 
איכותית, מרתקת, מעוררת מחשבה 

ומשמחת חושים לכל אחד ואחת במדינת 
ישראל. פסטיבל הקולנוע היוקרתי 

'דוקאביב נגב' מבקש לקרב את היצירה 
הדוקומנטרית אליכם תושבי הדרום 

ולהציג בפניכם קולנוע איכותי אותנטי 
אשר מספק הצצה מרתקת לתוך המרקם 

החי של החיים הישראליים. 
אני מברכת את כל העוסקים במלאכה 
ומאחלת לכל הצופים חוויה קולנועית 

מהנה ונעימה. 

בברכה, 

לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

אני שמח ומברך על החלטתם של עמותת 
דוקאביב והמשרד לפיתוח הנגב והגליל 

לבחור בירוחם להיות ישוב הדגל שיארח 
את פסטיבל דוקאביב נגב, ויהיה ביתו 

שבדרום. אני מאמין כי פסטיבל דוקאביב 
נגב בירוחם יהיה שופר לפריפריה 
מבחינת הסיפורים, התכנים והשיח 

החברתי שהוא מייצר ומעודד.
תכנית פסטיבל דוקאביב נגב בירוחם 

מציעה עושר תרבותי ומיועדת לכלל 
הקהלים והקהילות בירוחם. החל מתכנים 
המותאמים לגיל הרך, תלמידי בית ספר, 

דרך בני נוער, צעירים וסטודנטים, 
משפחות צעירות ועד ותיקי העיר, תכנית 

הפסטיבל מציעה שפע רב של סרטים 
דוקומנטריים מישראל ומהעולם ומגדילה 
לקיים מפגשים בלתי אמצעיים בין יוצרי 
הסרטים לקהל הצופים. בכך מתקרב עולם 

היצירה אל הצופים ומועצמת חוויית 
הצפייה בתכנים. 

אני מזמין את תושבי ירוחם, תושבי דימונה, 
ישובי רמת נגב, מצפה רמון, תושבי הנגב 
ומכל רחבי הארץ להגיע וליהנות מסרטי 

ואירועי הפסטיבל הפתוחים לקהל הרחב, 
להכיר את ייחודיותה של ירוחם ואת איכות 

החיים שהיא מציעה. 
אני סמוך ובטוח כי פסטיבל דוקאביב נגב 
ילווה אותנו עוד שנים רבות ויהפוך להיות 
אירוע תרבותי מוביל בדרום הארץ, ובכך 

יתרום לחיזוק מעמדה של ירוחם כאבן 
שואבת תרבותית, חברתית ותיירותית בנגב.

בברכה,

מיכאל ביטון 
ראש מועצת ירוחם

פסטיבל דוקאביב, אשר ייערך השנה 
בפעם הראשונה בירוחם, הינו אחד מן 
הפסטיבלים החשובים והפופולאריים 

בגליל, אשר יהווה גם את אחד ממוקדי 
המשיכה החשובים ביותר לתיירות בנגב.

אנחנו מובילים, תומכים ומסייעים 
לפסטיבלים ואירועי תרבות בהם אנו 

רואים עוגן חשוב לחיזוק הנגב. הנגב 
והגליל צריכים לעמוד במרכז העשייה, 

כאשר שינוי סדרי העדיפויות והצבת 
הנושאים האזרחיים במרכז הינם תנאים 

הכרחיים לביסוס חוסנה הלאומי של 
מדינת ישראל. 

אזור הנגב מהווה בשנים האחרונות 
חממה לפריחה תרבותית ואומנותית, 

אשר באה כחלק מצמיחה בתחומים רבים 
כגון התשתיות, התחבורה, התעסוקה 

והחינוך. הנגב מהווה בשנים האחרונות 
כר הזדמנויות נרחב להתפתחות וצמיחה 

בנושאים רבים, אשר פעם היו נחלת 
המרכז בלבד. 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל קידם ומקדם 
תדיר פרויקטים אשר יתנו חיזוק משמעותי 
לפריחתו ושגשוגו של הנגב. צעירים רבים 

המעוניינים ללמוד ולהתפתח בתחומים 
רבים ומגוונים, ימצאו את הנגב כמקום 

האולטימטיבי לעשות כן.

אין לי ספק כי פסטיבל דוקאביב, אשר 
כבר הפך למסורת בגליל, ייצג נאמנה גם 
את השינוי העצום שחל בתפיסת הנגב את 

מדינת ישראל וחשוב מכך, את תפיסתה של 
מדינת ישראל את הנגב.

ברצוני לברך את באי הפסטיבל ולאחל 
להם הנאה, מהסרטים, מהאווירה ומהנגב.

בברכה, 

סילבן שלום 
השר לפיתוח הנגב והגליל, שר התשתיות 
הלאומיות, האנרגיה והמים והשר לשיתוף 

פעולה אזורי

בימים אלו נמצאת בתהליכי 
סיום העמדה הראשונה של 

ספריית רחוב בירוחם.
ספריות הרחוב יוקמו במספר 
נקודות ברחבי הישוב כחלק 
מפרויקט ״חושבים עושים״ 
על פי רעיון של נירית לשם 
ובביצוע ״תיקון עולם״ של 

המכינה הקדם צבאית.

לפרטים, רויטל הירשוביץ – רכזת הקיימות הישובית – 052-3689644

התקנת ספריית רחוב 
ב״זמן איכות״ 
 -  1 4 ר  ב במ ו נ  -

פרויקט “חושבים עושים” 
הינו חלק מפרויקט קהילתי-

סביבתי ביוזמת המועצה 
המקומית, מתנ“ס ירוחם וכיל
המיזמים הפעילים בפרויקט 
הינם חלק מחזון ירוחם בת 

קיימא!

צוות ירוחם

מיכאל ביטון: ראש המועצה
טל אוחנה: סגנית ומ״מ ראש המועצה

עו”ד איתי אסולין: מנכ”ל החכ”ל
רפי אברג’יל: מנהל המתנ”ס
חיים נבון: מנהל אגף תרבות

יניב אפוטה: דובר המועצה
ליאת אביאלי: עיר בשינוי, ציונות 2000 וקבוצת פישמן

צוות הפסטיבל

גליה בדור: מנהלת הפסטיבל
סיני אבט: מנהל אמנותי

יוקי בן שאול: מפיקה
קרין ריבקינד סגל: מנהלת תוכן

תמיר הוד: מפיק בפועל
מיכל רון: ניהול קהלים ושיווק
פנינה רמון: פיתוח פרויקטים 

בקהילה ובפריפריה 
אמיר עוזר: מנהל האתר וניו-

מדיה
אמתי מלר: מתאם הפקה

סיגלית בנאי, דוד מימוני: 
פרויקט "נשים מבשלות סיפור"

הדר לנדסברג: פרומו דוקאביב 
מאשה צור גלוזמן: הגהה 

ולדימיר צימבוך "נובה 35": צוות טכני
עמי וינטר: דיגיטייטל - המרות

אורה לפידות: מנהלת יחסי ציבור
אופירה בוטו: מנהלת פרויקט- 

יחסי ציבור 
אורי מאור, סטודיו דוד ויוסף: 

עיצוב גרפי 
אנדרי הרשקוביץ: משרד רו"ח

שמעון לוי: הנהלת חשבונות
ציון קדם: ביטוח

דוקאביב | העמותה לקידום הסרט הדוקומנטרי

חברי העמותה:
*עו”ד אהרון בן שחר )יו”ר ועד מנהל(, עו”ד אטיה איתן, ד”ר אנגל מיכאל, *אסתרון יואל, עו”ד בוגט עמירם, בוטל מיכל, *ביטון יהודֿה, בן-צבי 
סלי, בן-שאול רותי, *ברנשטיין אריק, גילת איריס, גלעזר דורון, דאי גלֿֿ, *ד”ר דובדבני שמוליק, דור גליה, וייס ברקוביץ’ רונית, לובצקי צבי, 
*ליטני פריזן תמר, *מאיר מיכאל, מגנט דליה, מנור אירי גבריאל )ועדת ביקורת(, מוזר נילי, *מיתר צביה ג’וזיאן, מסטצ’קין דליה, מראני רחל, 
*מרמרי חנוך, *נחמה נירה, *סלע שרה, פביאן מירי, פישביין עינֿת, פרי נאוה, פרופ’ פקלמן דב, *צור אילנה, קורן דליה, קורן חגי, רבין אהוד, 

עו”ד רוברטס ריצ’רד, רוזנהיימר תמנע, שלומי יחיאל )ועדת ביקורת(, שלומי יהודית, ד”ר שני הדסה, שביט שרון, *שלמור רמי

*חברי ועד מנהל עמותת דוקאביב 

תודות לפי סדר ה-א׳-ב׳

קרן דניאל, אביאלי ליאת, אביטן כרמית, אגור ואדים, אדן אסנת, אוזן קרן, אוחנה טל, אלחסיד עידית, אמיר שלי, אסולין איתי, אפוטה יניב, ארבל עדי, ארג'ואן 
מוניק, בדר אורי, בן סימון ישי, בנאי סיגלית, בר ליאור, גודל שפריר, גולדשמידט חדווה, גושן ורד, גינאי יואב, דוקרקר אריה, דורון ערן, דן יגאל, הררי רינת, זפרני 

פנינה, חזוט אבי, חליווה אבי, חלפון הודיה, יצחקי תמרה, כוחן דדי, לביא גיא, לויד אדוה, מוסן אבי, מזרצ'יקי אנה, מימוני דוד, מן תומר, נבון חיים, סוויסה שלי, 
סלוצקי יהונתן, עדי שירן, פיטלוק רוי, פנקס עידית, קוברסקי פיליפה, קולסניקוב ארטיום, קליין רינת, קמה ארז, קרלבוים שגיב, רובין אורה, רוזנברג עדי

מתחמי הקרנה:

מתנ"ס ירוחם ע"ש ס. רובין חל"צ | רחוב צבי בורנשטיין 918, 
08-6687001

קונסרבטוריון ירוחם | רחוב צבי בורנשטיין 918, 08-6687001
מחסן 52 | אזור התעשייה ירוחם 52, 08-6585175

מפעל אקרשטיין | אזור התעשייה ירוחֿם, 08-6598444 

אורט ספיר-ירוחם | רחוב רמב"ם, 08-6580260
ביה"ס המאוחד | שכונת אלי כהן רחוב הפלמ"ח 5, 08-6580363 

פאב רוחמה | מועדון הסטודנטים רחוב חובבי ציון שכונת 
הגבעה, 0523674468

סול בר | אזור תעשייה 60, 050-8891236

כניסה חופשית 
לכל הארועים!

צוות | תודות | כרטיסיםברכות

ברכות
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המשרד לפיתוח הנגב והגליל
מברך את באי פסטיבל

לקהל שלוקטו  סרטים  פסטיבל  הנו   דוקאביב 
 אוהבי הז'אנר. פסטיבל יוקרתי של סרטי איכות

גובש במיוחד עבור תושבי הנגב

מרחב של תרבות והתחדשות
 ברכה מיוחדת שלוחה לזוגות הצעירים

 ולמשפחות צה"ל היקרות, העושות בימים אלה
את המעבר המיוחל לנגב

.

.

הראשון!


