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כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית *הקרנה לתלמידים. סגורה לקהל הרחב.

Janis: Little Girl Blue
  Amy Berg :בימוי

ארה״ב 2015, 107 דקות, אנגלית 

ענקית הבלוז ג’ניס ג’ופלין הספיקה ב-27 שנות 
חייה לסלול דרך לנשים רבות שהעזו ליצור 
בהשראתה, אבל נותרה ילדה קטנה ועצובה. 

מכתבים אישיים וקטעי הופעות שלא נראו עד כה 
מאירים תובנות חדשות על אישיותה.

ג’ | 27/12 | 18:00 
מועדון ג’אז מצפה רמון 

yes דוקו

 Raving Iran
Susanne Regina Meures :בימוי

שווייץ 2016, 84 דקות, אנגלית, פרסית וגרמנית

אראש ואנוש, צמד די-ג’ייז מטהרן, יוצרים מוזיקה 
אלקטרונית למרות החרדה המתמדת ממשטרת המוסר, 
האלימות והמאסרים. הזדמנות מפתיעה להגשים את 

חלומותיהם מחייבת אותם לקבל החלטות קשות - 
האם יהיה להם אומץ לצאת לחופשי?

ב’ | 26/12 | 21:30
המכינה הקדם צבאית

אכלו לי שתו לי - הדור הבא, פרק 2
בימוי והפקה: רון כחלילי 

ישראל, 2016, 62 דקות, עברית

האם השבט המזרחי מתכוון לקחת את השלטון 
מידיהם של האשכנזים? רון כחלילי עוקב אחר 

אופיר טובול, מייסדה של תנועה פוליטית מזרחית 
חדשה, במסע שבמהלכו הוא מנסה לפגוש את 

המזרחיות הישראלית העכשווית.

א’ | 25/12 | 12:15 
אורט ירוחם* 

תקצירי 
הסרטים
בסדר א’-ב’

עיריית ערד 

גולה סנגם - פרח האבן
בימוי: שרית חיימיאן 
הפקה: אסנת טרבלסי

ישראל 2007, 54 דקות, עברית 

מנקודת מבטה הייחודית בוחנת הבמאית את 
חיי הזוגיות של שתי קשישות פרסיות משכונת 

התקווה, שחותנו בשידוך בצעירותן וכיום מנסות 
למצוא מקום לרצונות וחלומות משלהן. 

ב’ | 26/12 | 19:15
קונסרבטוריון ירוחם

קרן רבינוביץ’ - פרוייקט 
קולנוע, קרן גשר לקולנוע 
רב תרבותי, הרשות השנייה 
לטלוויזיה ורדיו

בנוכחות
יוצרים

בנוכחות
יוצרים

אל תקרא לי חמוד 
בימוי: ג’ולי שלז
הפקה: יואב לשם 

ישראל 2016, 36 דקות, עברית

הוא קורא לעצמו TRA. הוא ילד בן 13. והוא 
תמיד היה קצת אחר. ניסו לאלף אותו, פגעו בו, 
ואז יצאו המפלצות. הוא גילה את האמנות ואת 

הכוחות הטמונים בו, והוא בטוח שהאמנות תציל 
את העולם כפי שהצילה אותו. 

א’ | 25/12 | 11:30 
מתנ”ס ירוחם*

הרשות השנייה לטלוויזיה 
ורדיו, הקרן החדשה 
לקולנוע וטלוויזיה

בנוכחות
יוצרים

אמא ילדה
בימוי והפקה: יעל קיפר, רונן זרצקי

ישראל 2016, 90 דקות, עברית, מרוקאית ותימנית

מסע חייהן של נשים שנולדו במרוקו ובתימן 
וחותנו בעודן ילדות קטנות. אז נטמן הסוד. 

עכשיו, בחלק האחרון של חייהן, הן מתמודדות 
לראשונה עם עברן ועם האופן בו הוא משפיע על 

חייהן ועל חיי בני משפחתן. הסרט זכה בציון 
לשבח בפסטיבל דוקאביב 2016.

ג’ | 27/12 | 19:00
מתנ”ס ירוחם

ערוץ 8, קרן מקור,
קרן גשר לקולנוע 
רב תרבותי

בנוכחות
יוצרים

ערוץ 8

 דיור ואני 
בימוי: פרדריק טצ’נג

צרפת 2014, 89 דקות, צרפתית, אנגלית, איטלקית  

ב-2012, כשהוכרז כי ראף סימונס, מעצב בלגי 
שנתפס אלמוני יחסית עד אז, ימלא את כיסא 
המנהל האמנותי, הורמו לא מעט גבות בעולם 

האופנה. לסימונס היו שמונה שבועות בלבד כדי 
ליצור את קולקציית הביכורים שלו ב”דיור”.

ב’ | 26/12 | 19:30
טרמינל עיצוב ירוחם 

yes דוקו
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ישמח חתני
בימוי: אמיל בן שמעון,

הפקה: טליה קלינהנדלר, אסנת הנדלסמן קרן, 
משה אדרי, ליאון אדרי

ישראל, 2016, 96 דקות, עברית

דרמה מצחיקה ומחממת לב על קבוצת נשים 
שיוצאות למאבק לאחד מחדש את הקהילה ולשמר 

את המסורת שלהן אל מול רב כריזמטי שנכנס 
לחייהם וסוחף אחריו את הגברים.

ב’ | 26/12 | 20:45
מתנ”ס ירוחם

קרן רבינוביץ’ - 
פרוייקט קולנוע,
קשת, סרטי יונייטד קינג

*הקרנה לתלמידים. סגורה לקהל הרחב.כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית

ציידת העיט הזהוב 
Otto Bell :בימוי

ארה״ב 2016, 87 דקות

אישולפן, בת לשבט נוודים מונגולי, רק בת 13 
אבל נחושה לחולל מהפכה: היא תהיה ציידת 

העיטים הראשונה, על אף שמדובר במקצוע 
שבמשך עשרות דורות עבר רק מאב לבן. הסרט 

מלווה את סיפורה מעורר ההשראה בצילומי טבע 
נדירים ביופיים.

ב’ | 26/12 | 16:30
מתנ”ס ירוחם

הסרט השמח
 Stefan Sagmeister, Ben Nabors, :בימוי

Hillman Curtis
ארה״ב 2016, 95 דקות, אנגלית

למרות שחייו נראו מושלמים, המעצב סטפן 
סגמייסטר החליט לנסות לעצב את עצמו מחדש. 
אחרי חודשים של מדיטציה, טיפול פסיכולוגי 

ותרופות פסיכיאטריות שהוא מתעד בסרט יצירתי 
במיוחד, הוא מגלה שהחיים )והסקס, והמוות( 

מורכבים אבל גם משעשעים ואופטימיים.

א’ | 25/12 | 20:00
מרכז פסג”ה ערד

המתנחלים
בימוי: שמעון דותן

הפקה: אסטל פיאלון, יונתן ארוך,
פול קאדיו, שמעון דותן

ישראל/צרפת/קנדה/גרמניה 2016, 100 דקות, 
עברית, ערבית ואנגלית

תמונה מקיפה של ההתנחלות בגדה המערבית. הסרט 
בוחן את ראשית ההתנחלויות ומתבונן מקרוב על 

האנשים שבמרכז האתגר הגיאופוליטי הגדול ביותר 
הניצב בפני ישראל והקהילה הבינלאומית.

ג’ | 27/12 | 19:00
קונסרבטוריון ירוחם

Yes דוקו, הקרן החדשה 
לקולנוע וטלוויזיה, 
קולנוע לב, סינפיל

שלושה אחים ומערה
בימוי: תמר טל ענתי

הפקה: תמר טל ענתי, טינה ליב, יורגן קלייניג, 
הילה מדליה

ישראל/גרמניה 2016, 70 דקות, עברית ואיטלקית

שלושה אחים יוצאים למסע חיפוש בטוסקנה אחר 
מערה בה התחבאו כילדים לפני שבעים שנה בזמן 
המלחמה.  סרט מסע גדוש בהומור, אוכל איטלקי 

משובח ונופי טוסקנה, על הגבול הדק שבין 
היסטוריה לאגדה, שהתרחשו שתיהן באמת.

שנה ללא הוריי
 Els Van Driel :בימוי

הולנד 2015, 24 דקות, ערבית, אנגלית והולנדית

טארק בן ה-11 חי כבר שנה ללא הוריו.
הוא נמלט מסוריה, וקיווה שהוריו, אחיו ואחותו 

יוכלו להצטרף אליו אחרי חודשים ספורים. המפגש 
המחודש ביניהם מרגש אבל לא לגמרי פשוט.

רוקדת בשבילך
Erlend E. Mo :בימוי

נורווגיה/שוודיה/דנמרק 2015, 29 דקות, נורבגית

וילדה רוצה להיות אלופת נורווגיה בריקוד 
עממי, שבדרך כלל שמור לגברים. היא מתאמנת 

שעות בנופים המרהיבים סביב הכפר שלה, 
בתקווה ששמחת החיים והנחישות שלה יעודדו את 

סבה להתמודד עם מחלה קשה.

א’ | 25/12 | 09:00 | קונסרבטוריון ירוחם*
א’ | 25/12 | 16:00 | מרכז פסג”ה ערד

א׳ | 25/12 | 20:00
 מתנ”ס מצפה רמון 

א’ | 25/12 | 09:30 | מתנ”ס ירוחם*
א’ | 25/12 | 16:00 | מרכז פסג”ה ערד

Yes דוקו,
קרן מקור,
ועידת התביעות,
תמר טל, מפעל הפיס

כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית *הקרנה לתלמידים. סגורה לקהל הרחב.

הכינור של ג’ו
Kahane Cooperman :בימוי

ארה״ב 2016, 24 דקות, אנגלית

בגיל 91 ג’ו פיינגולד, ניצול שואה שהגיע 
לארה”ב בתום המלחמה, מתקשה לנגן ומחליט 
לתרום את הכינור שליווה אותו בחייו. הכינור 
מגיע לידיה של בריאנה בת ה-12, המתעקשת 

לפגוש את ג’ו, והשניים מגלים שהמוזיקה יוצרת 
ביניהם חיבור אישי עמוק.

א’ | 25/12 | 09:00 | קונסרבטוריון ירוחם*
א’ | 25/12 | 13:00 | מתנ״ס ירוחם*

מיו לב הילד מכליל
בימוי: רות ליטן

הפקה: מיכל מרקוביץ
ישראל, 2016, 24 דקות, עברית

מיו לב הוא ילד ככל הילדים אך ככל הילדים הוא 
גם מיוחד במינו. הוא בן 4 וחצי וגר בכפר בגליל 

באוהל שנקרא דום. אבא שלו הוא רועה כבשים. 
בוקר אחד כשמיו לב מאבד את הטלה שאבא נתן לו 

במתנה הוא יוצא לחפש אחריו לגמרי לבדו.

א’ | 25/12 | 08:30
מתנ”ס ירוחם*

החיים, סרט מצויר
 Roger Ross Williams :בימוי 
ארה״ב 2016, 91 דקות, אנגלית

אוון בן ה-23 למד את כל מה שהוא יודע על 
העולם מהסרטים המצוירים של דיסני. כשאובחן 
כאוטיסט איש לא ציפה שילמד לדבר או לתפקד 

בעצמו - והסרטים המצוירים שימשו עבורו מפתח 
לעולם שאחרת היה נותר נעול.

א’ | 25/12 | 12:00 | סינמטק דימונה*
ג’ | 27/12 | 21:00 | קונסרבטוריון ירוחם

 yes דוקו

מוזיקה של זרים: יו-יו מה ואנסמבל דרך המשי
Morgan Neville :בימוי

ארה״ב/סין/ספרד/ אירן/קנדה/טורקיה 2015, 
95 דקות, אנגלית, פרסית, מנדרינית וספרדית

אנסמבל “דרך המשי” של הצ’לן הנודע יו-יו מה מפגיש 
מוזיקאים מסוריה, ספרד, סין, ארה”ב, איראן וגם 

ישראל ליצירה משותפת מקורית ומפתיעה. הסיפורים 
האישיים המרתקים של חברי ההרכב מוצגים על רקע 

המוזיקה שהם יוצרים כשפה וגשר בין תרבויות.

ג’ | 27/12 | 19:00
מתנ”ס מצפה רמון

מרוסיה באהבה
בימוי: שירי שחר

הפקה: אסנת טרבלסי
ישראל 2016, 55 דקות, עברית

סיפור האימוץ הבינלאומי מסופר מנקודת מבטם של 
ההורים המאמצים ומעורר שאלות על הורות מאמצת 

והורות בכלל. שלוש משפחות מאמצות חושפות 
לראשונה את התהליך המורכב והמטלטל שעברו בדרכם 
להיות הורים, עם רגעים של אופטימיות ונפילות, פחד 

והתעלות, וחשיפת רגעים נדירים ואינטימיים.

ב’ | 26/12 | 18:00
קונסרבטוריון ירוחם

ערוץ 8

תקצירי הסרטים

וינר
Josh Kriegman, Elyse Steinberg :בימוי

ארה״ב 2016, 96 דקות, אנגלית

סקנדל ציבורי מתוקשר גורם לפרישתו של 
אנתוני וינר, חבר הקונגרס מטעם המפלגה 

הדמוקרטית. הסרט מתעד את הקמפיין הפוליטי 
הססגוני שלו כשהוא מחליט להתמודד לראשות 
עיריית ניו יורק, בעוד שפרשיות נוספות צצות.

ג’ | 27/12 | 21:15
המכינה הקדם צבאית

דימונה טוויסט 
בימוי: מיכל אביעד 

הפקה: איילת קייט ואמיר הראל
ישראל 2016, 70 דקות, עברית

שבע עולות חדשות שהובלו בשנות החמישים 
והשישים הישר מהאונייה אל המדבר, ובתוך האבק, 

הניכור והדלות לקחו חלק בבנייתה של עיר חדשה - 
דימונה. הצצה לעולמן המרגש ולתובנות שרכשו עם 

השנים בהומור, עצב ופיכחון.

ג’ | 27/12 | 10:00 
קונסרבטוריון ירוחם
ג’ | 27/12 | 17:00 

מתנ”ס ירוחם

yes דוקו,
הקרן החדשה לקולנוע 
וטלוויזיה, מפעל הפיס,
ברברה דובקין

החולמים מבבילון
בימוי: רומן שומונוב

הפקה: דורון צברי
ישראל 2016, 90 דקות, עברית ורוסית

דו”ח אינטימי מהפריפריה הגאוגרפית 
והתרבותית של ישראל. סיפורה של להקת 

רקדנים צעירים עולים מאחת השכונות הקשות 
באשדוד, שעל אף מציאות חייהם הרצופה 

משברים ומצוקות - לא מרפים מהחלום: לזכות 
באליפות העולם בברייקדאנס.

א’ | 25/12 | 10:00 | מועדון רוסי לריסה
א’ | 25/12 | 18:00 | מרכז פסג”ה ערד

ב’ | 26/12 | 18:45 | מתנ”ס ירוחם
בתום ההקרנה הופעה של להקת אנסטופבולז

ערוץ 8, 
קרן גשר,
קרן אבי חי 

בנוכחות
יוצרים

טהורה לעד
בימוי: מאיה זינשטיין

הפקה: מאיה זינשטיין, ג’ף ארבורן
ישראל/בריטניה 2016, 85 דקות, עברית, רוסית 

וצ’צ’נית

עונה אחת בחיי קבוצת הכדורגל בית”ר ירושלים 
במהלכה מצטרפים אליה שני שחקנים מוסלמים 

מצ’צ’ניה. בואם מצית את הקמפיין הגזעני ביותר 
בתולדות הכדורגל המקומי שריסק את הקבוצה, 

על המגרש ומחוצה לו.

א’ | 25/12 | 10:30
קונסרבטוריון ירוחם*

 ג’ | 27/12 | 19:00 | מחסן 52 

yes דוקו,
הקרן החדשה 
 לקולנוע וטלוויזיה 

בנוכחות
יוצרים

מי יאהב אותי עכשיו?
בימוי והפקה: תומר היימן, ברק היימן

ישראל, בריטניה, 2016, 83 דקות, עברית

סער גדל בקיבוץ דתי בעמק בית שאן. לאחר 
שחזר בשאלה ויצא מהארון, הוא נזרק מהקיבוץ 

והיגר ללונדון. 17 שנים לאחר מכן, כשהוא 
מגלה שהוא נשא HIV, הוא יוצא למסע מטלטל 

בחיפוש אחר בית.

ב’ | 26/12 | 12:00
מתנ”ס מצפה רמון

ג’ | 27/12 | 21:00
מתנ”ס ירוחם

סרטי האחים הימן, ערוץ 8, 
הוט, סלוצקי, קרן מקור, קרן 
גשר לקולנוע רב תרבותי, 
קרן אבי-חי

בנוכחות
יוצרים

בנוכחות
יוצרים

בנוכחות
יוצרים

עיר בעין הסערה
בימוי והפקה: אורי רוזנווקס, אייל בלחסן 

ישראל, 2015, 97 דקות, עברית וערבית

עשר דקות מתל אביב המשגשגת נמצאת העיר 
לוד, החצר האחורית של גוש דן - מוכת ייאוש, 

פשע וגזענות. האם ניתן להציל את העיר ולהביא 
תקווה לתושביה הערבים והיהודים כאחד? 

א’ | 25/12 | 18:00
מרכז הצעירים חורה 

ערוץ 8, הקרן החדשה 
לקולנוע וטלוויזיה, 
 DR ,מפעל הפיס

yes דוקו
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הקרנת הסרט +
אירוע אופנה

הופעה + 
מפגש עם נוער

ערב 
פתיחה 
חגיגי

אנסטופבולז - הופעה

טוסובקה - שירת הגירה 

נצ׳י נצ׳

מראות - פורטרט ירוחמי
הקרנת בכורה של ארבעה סרטים קצרים שנולדו בסדנה ליוצרים מקומיים, 

המתקיימת בירוחם זו השנה השנייה. זהו פרויקט של עמותת דוקאביב ובשיתוף 
הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, בהנחיית הבמאים רובי אלמליח ומיטל אבוקסיס. 

נטע אלקיים במחווה לבמאי חיים שירן
הזמרת נטע אלקיים, תופיע בליווי עמית חי כהן בפסנתר ואייל יהב בצ׳לו. בהופעה 

יישזרו קטעים נבחרים מסרטיו של הבמאי ואיש הטלוויזיה הוותיק חיים שירן וביניהם 
התיעוד הנדיר של הזמרת זוהרה אלפסיה אותה ליווה בימיה האחרונים.

סרטי פרויקט מראות יוקרנו פעם נוספת ב-26/12 בשעה 20:00 במכינה הקדם צבאית 
בירוחם בנוכחות היוצרים

דיור ואני 

צמד “ראג” מנגנים בוליווד

ב’ | 26/12 | 19:30 | טרמינל עיצוב ירוחם
בואו לבית העם להקרנת הסרט “דיור ואני”, וליריד אופנה מקומי חד 

פעמי, שיאפשר לכם לרכוש בגדים, תכשיטים, צעיפים ואקססוריז מתוצרת 
הנגב וגם מותגי אופנה מארונותיהן של הנשים הכי מעודכנות בירוחם.

ב’ | 26/12 | 20:15 | לובי מתנ”ס ירוחם
יגאל דן ויניב אפטקר בהופעה אקוסטית של השירים הגדולים 

מהסרטים ההודיים.

ג’ | 27/12 | 20:00 | המכינה הקדם צבאית
הקראת שירה, Spoken Word ומוזיקה, בליווי סיפורים אישיים של 

ארבעה מאמני דור 1.5 שנולדו בברית המועצות, ומתארים את חוויות 
ההגירה והתרבות הברה”מית עליה גדלו.

ג’ | 27/12 | 21:00 | מחסן 52
הראפר שכבש לבבות והוכתר כ”תגלית השנה 2015” לא מפסיק 

להפתיע - נצ’י נצ’ מציג את המוזיקה הבועטת, הרגישה, האותנטית 
והבלתי מתפשרת שהפכה אותו ללהיט.

כניסה חופשית בהרשמה מראש 054-9732046/054-2008230

יוצרת: 
ורד אסף על החיים ועל המוות
גדלתי כילדה בסיכון למשפחה קשת יום בשכונה ד’ בבאר שבע, 
וכבר מילדות נחשפתי למציאות אשר חישלה את זהותי ועיצבה 

את גישתי כלפי החיים. בסרטי “על החיים ועל המוות” אני רוצה 
לפתוח צוהר לדמותה של סבתי מרי, אשר הנחילה לי את חשיבות 

החסד וכוחה של הנתינה, בחיים האלו ובעולם הבא. 

סניף בני עקיבא בירוחם הפך לסמל המחלוקת בין שני מגזרים 
החיים ביחד בעיר – בני הגרעין התורני ותושבי ירוחם 

“הוותיקים”. אורן, “ותיק” בוגר בני עקיבא, מלווה את הפרשה 
האקטואלית בירוחם, דרך סיפור החברות האמיצה בין שני 

מדריכים בסניף - נווה ובנימין. הראשון בן הגרעין התורני, 
והשני מ”הוותיקים” הבודדים שנותרו בשכבת ההדרכה. 

יוצר:
אורן סממה יוצרת:הסניף שלי

לאה איפרגן כל אחת כוכבת
לאה היא אוהדת מושבעת של קבוצת כדורסל הנשים של ירוחם. 

אל ספסל האוהדים התוודעה דרך אחותה דליה, העובדת 
במפעל פניציה בירוחם ומדריכת כדורסל לנערות צעירות. 

דליה ושחקניות אחרות, דתיות וחילוניות, צעירות ומבוגרות, 
ישתפו אותנו במוטיבציה שלהן, ובכוח שהן שואבות מהקבוצה 

כמרחב נשי מעצים.

אירועים מיוחדים
בכורה

יוצר:
ערן אלוש סליחות

הסרט “סליחות” מתרחש בחצות הלילה בחודש אלול , ועוקב 
אחר הנערים הפוקדים את בית הכנסת “אוהל יצחק”, הידוע 
בפי כל כבית הכנסת “הצעירים”, על מנת להשתתף בתפילה 

המונהגת על ידי הרב בוסקילא, המוביל את ציבור המתפללים 
ואת הסליחות בירוחם כבר עשרות שנים.

א’ | 25/12 | 19:30
מתנ”ס ירוחם

ב’ | 26/12 | 18:45 | מתנ”ס ירוחם | לאחר הקרנת הסרט “החולמים מבבילון” 
הופעה של להקת הברייקדאנס מאשדוד בהשתתפות רקדני הברייקדאנס 

מירוחם- מתן אביסרור ותומר נגבקר
גיבורי הסרט “החולמים מבבילון”, קטפו אינספור פרסים בתחרויות ובפסטיבלים 

בארץ ובעולם, ולצד ההצלחה הגדולה על הבמה מסייעים לילדים ונוער במצוקה 
להתגבר על הקשיים בחייהם באמצעות מוזיקה וריקוד.
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דוקאביב ברחבי הנגב

ראשוןערד
רוקדת בשבילך25.12

נורווגיה/שוודיה/דנמרק, 29 דק’
+ שנה ללא הוריי

הולנד, 24 דק’
16:00 | מרכז פסג”ה ערד

החולמים מבבילון
רומן שומונוב | ישראל, 90 דק׳

18:00 | מרכז פסג”ה ערד

הסרט השמח
ארה״ב, 95 דק׳

20:00 | מרכז פסג”ה ערד

ראשוןחורה
עיר בעין הסערה25.12

אורי רוזנווקס, אייל בלחסן 
ישראל, 97 דק’

18:00 | מרכז הצעירים חורה

ראשוןדימונה
הקרנה לתלמידים:25.12

החיים, סרט מצוייר
ארה״ב, 91 דק’

12:00 | סינמטק דימונה

מצפה רמון

ראשון
25.12

שני
26.12

שלישי
27.12

שלושה אחים ומערה
תמר טל ענתי | ישראל/גרמניה, 70 דק’

20:00 | מתנ״ס מצפה רמון

מי יאהב אותי עכשיו?
ברק הימן, תומר הימן | ישראל, 83 דק’

12:00 | מתנ״ס מצפה רמון

 Janis: Little Girl Blue
ארה״ב, 107 דק’

18:00 | מועדון ג׳אז

מוזיקה של זרים: יו-יו מה 
ואנסמבל דרך המשי 

ארה״ב/סין/ספרד/אירן/קנדה/
טורקיה, 95 דק’

19:00 | מתנ״ס מצפה רמון

מופע מחול 
לילדים “שני עולמות”

א’ | 25/12 | 9:30 | מתנ”ס ירוחם
לאחר הקרנת הסרט “רוקדת בשבילך”

מופע-מפגש מחול בין רקדן חירש לבין רקדנית שומעת, המצליחים 
לייצר ביניהם תקשורת מחשמלת ומפתיעה. מופע המשתף את הקהל 

בדו-שיח ובתנועה על הבמה. מלווה בשפת סימנים ומתאים לכל גיל. 

אירוע לנוער תיאטרון פלייבק
א’ | 25/12 | 10:15 | אורט ירוחם

מופע פלייבק באר שבע 
סיפורים אישיים של קהל הצופים מועברים אל הבמה, 

במופע אימפרוביזציה סוחף ומרגש. 

הצגה לילדים
לגילאי 2-7 גורי מחפש חבר

ב’ | 26/12 | 11:00 | מתנ”ס ירוחם 
תיאטרומי - תיאטרון איכותי לילדים מציג: גורי הכלבלב הקטן מנסה 

להתיידד עם תוכי, עכבר וחיות אחרות ומגלה שזה לא תמיד פשוט 
למצוא חבר. קטעי שירה ומשחק ותלבושות מקוריות הופכים את הצגת 

הילדים הזו לחוויה יוצאת דופן. 

אירוע מחול לילדים
לגילאי 3-8 למה? מה הקשר?

ג’ | 27/12 | 10:30 | מתנ”ס ירוחם
כיצד הופכים חיבוק, לחיצת יד, נשיקה וליטוף לריקוד? איך אנחנו 

יכולים להפוך את הגוף שלנו למשענת, גשר, כיסא או אווירון? 
הרקדנים שלומית פונדמינסקי ורביד אברבנל מזמינים את קהל 

הילדים להתנסות בעצמם על הבמה.

אירועים מיוחדים לילדים ונוער

לתלמידיםאירוע סגור 

לתלמידיםאירוע סגור 

סדנה לילדים 
לגילאי +7 מיחדוש

ג’ | 27/12 | 16:00 | טרמינל עיצוב ירוחם
בואו לעצב “מנורות לילה טוב”. סדנה לילדים הלוקחים על עצמם את 
תפקיד התסריטאי ומעצבים מנורות לילה עם סיפור, מנורות שיחזרו 

ויספרו את הסיפורים האישיים האלה בכל פעם שידלקו.
aori9999@gmail.com :כניסה חופשית בהרשמה מראש
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קרן מקור-הבית החם של היוצרים

סרטי תעודה:

"אמא - ילדה"
בימוי והפקה: יעל קיפר ורונן זרצקי

"מי יאהב אותי עכשיו?"
בימוי והפקה: תומר וברק הימן

"שלושה אחים ומערה"
בימוי:  תמר טל

הפקה: הילה מדליה

ברכות לסרטים המופיעים ברשימה של קרן מקור

המשתתפים בדוקאביב נגב 2016

דוקאביב

 V r
ב’ | 26/12 | 10:00-17:00 | מתנ”ס ירוחם

שלושה פרויקטים אינטראקטיביים של מציאות מדומה. אוצרת: דניאל אנג’ל

Home | מומלץ לגלאי 10+
הוא חוויה אינטראקטיבית שלוקחת את הצופה לשיטוט לילי מסתורי ואפל 

בפאתי המושב הישראלי.

״is typing...״ | מומלץ לגלאי 10+
היא חוויית מציאות מדומה המבוססת על היסטוריית ההודעות האישית של 

הצופה בטלפון. אנו מזמינים אותך להיכנס לעולם שמורכב מההודעות שלך, 
לפגוש רגעים מעברך, ולסייר בסיפור האישי שלך.

VR ירוחם
ביקור וירטואלי באתרים ביישוב, בטכנולוגיה שפיתחו בנות מדרשיית 

אמי”ת קמ”ה מירוחם בשיתוף עם MindCET, מרכז לחדשנות חינוכית
טכנולוגית. בואו לחוות את ירוחם ב-360 מעלות!!

מציאות מדומה
אינטראקטיבית
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פסטיבל דוקאביב נגב בירוחם, אח צעיר 
לפסטיבל דוקאביב גליל במעלות תרשיחא 

ולפסטיבל דוקאביב הוותיק בתל אביב, יוצא 
לדרך זו השנה השלישית.

אירוע תרבותי ייחודי זה בנוף הדרומי נהנה 
מהצלחה לא מבוטלת מבחינת היענות הקהל, 

ונמצא בצמיחה מתמדת במספרי הצופים 
הפוקדים את מתחמי ההקרנה והאירועים. עובדה 
זו אינה מובנת מאליה, והיא משקפת את העניין 

הקיים בקרב תושבי ירוחם והסביבה לאירועי 
תרבות ואמנות באזורם. אני מברך את הנהלת 

הפסטיבל על החזון להרחיב את טווח פעילותו 
למוקדים רחוקים מהמרכז, אל רחבי הארץ.

היצירה התיעודית הישראלית היא רבת פנים 
וצבעים, ובמקביל להצלחות הרבות שחווים 
היוצרים מעבר לים, נרשמת עלייה של ממש 

בהצלחת הסרטים בבתי הקולנוע בישראל. משמח 
לראות כיצד הקהל המקומי מצביע ברגליים 

ונהנה מהיבול הקולנועי העשיר הנקצר מדי שנה 
בישראל. הקולנוע התיעודי הופך בקצב בלתי 

רגיל למוצר מבוקש ופופולרי בישראל ובעולם, 
וראוי לקשור את פעילותה של עמותת דוקאביב 

להצלחה זו. הכרחי וטבעי שהקולנוע העשיר 
הזה יוצג וידובר גם בפריפריה, ועל כן חשיבות 
הפסטיבל והמשכיותו. כן ירבו אירועים מסוג זה 

בכל חלקי הארץ.

ברכתי לראש המועצה מר מיכאל ביטון אשר 
מבטיח את המשך פעילות העמותה בירוחם 

והסביבה, ולצוות המועצה המסור על מחויבותו 
להצלחת האירוע. פסטיבל דוקאביב נגב 

בירוחם ממצב עצמו כעוגן תרבותי באזור, 
והפיכתו לאירוע אזורי שמרכזו בירוחם תורם 

תושבי ירוחם היקרים ואורחים מהסביבה 
הרחוקה והקרובה אלינו, 

זו השנה השלישית שאנו זוכים לארח 
ביישובנו אירוע תרבותי ייחודי, מרגש 

ומדויק, פסטיבל דוקאביב נגב. את ההבטחה 
שהביא איתו הפסטיבל, לייצר מסורת ארוכת 
טווח בעצם קיומו כאן- הוא מקיים בעקביות 
וללא פשרות. זהו החורף השלישי שבו נפרשת 

בפנינו הזכות לטעום ואף לגעת במיטב 
העשייה הקולנועית, המקומית והבינלאומית, 

ממש כאן על סף דלתנו.

חג החנוכה, שלראשונה יתקיים הפסטיבל 
במהלכו, הוא חג של ניסים. פסטיבל דוקאביב 

הוא אמנם מבורך, אך הוא איננו נס- הוא 
תוצאה של עבודה קשה ומסורה של צוות 

בנק דיסקונט שמח לקדם בברכה את 
המשתתפים בפסטיבל דוקאביב נגב בירוחם.
זו השנה השנייה שהבנק גאה להעניק חסות 

לפסטיבל, המתמקד בסיפורים מהחיים, 
בקהילות, באנושי ובאישי.

אנחנו, כבנק המקדם את הערוצים 
הטכנולוגיים החדשניים והמתקדמים, 

מייחסים חשיבות רבה למגע האנושי, אותו 
טאצ’ אישי חם, המייחד את דיסקונט מיומו 

הראשון.
אנחנו גאים במסורת הארוכה שלנו של 
פעילות למען הקהילה ורואים בה חלק 
ממחויבות עסקית, חברתית ותרבותית.

במסגרת זאת מקיים דיסקונט את פרויקט 
“למען” - עובדי דיסקונט למען הקהילה, 

שבמסגרתו עובדי הבנק המתנדבים תורמים 
מזמנם ומחום לבם. 

הבנק גם תורם לאגודות, מועדונים, בתי 
חינוך, ארגוני בריאות ואחרים, העוסקים 

בטיפול בילדים וברווחת הפרט. 
פרויקט הדגל של הבנק הוא “הזנק 

דיסקונט”, עמותה המתמקדת בתלמידים 
מהפריפריה המתקשים בלימודיהם. מטרת 

העמותה היא לסייע לתלמידים לסיים לימודי 
תיכון עם תעודת בגרות מלאה - כך שיוכלו 

בעתיד להמשיך ללימודים גבוהים.
מדי שנה בנק דיסקונט מעניק חסויות 
לגופים ולפעילויות המקדמים יעדים 

בתחומי החברה והפעילות למען אוכלוסיות 
מוחלשות, הבריאות, הספורט, התרבות, 
האמנות והחינוך, איכות הסביבה, מדע, 

אנרגיה ועסקים.

הבנק מברך את מנהלי הפסטיבל ועובדיו, 
ומאחל צפייה מהנה ומעשירה לכם הצופים.

ברכות

צוות הפסטיבל
גליה בדור - מנהלת הפסטיבל

קרין ריבקינד סגל - מנהלת אמנותית
יוקי בן שאול - מפיקה

יערה עוזרי - מנהלת התכנית
תמיר הוד - מפיק בפועל

מיכל רון - שיווק ושיתופי פעולה
אמיר עוזר - אתר האינטרנט ופתרונות טכנולוגיים

מעיין טל - תיאום תוכן דפוס וקטלוג
ניצן פינקו,אנלוג - ניו מדיה

עיצוב גרפי, מיתוג ואסטרטגיה - דוד ויוסף

תודה מיוחדת | קרן אהרון גוטווירט, דניאל חוסידמן, שרה סלע, רוני יחס
תודות | מיטל אבוקסיס, גאולה אבוקרט, דגנית אביטל, כרמית אביטן, רפי אברג’ל, שירן אוזן, דוד אלון, רובי אלמליח, משה בן גבריאל, אהרון 

בן שחר, ישי בן שימול, רון גוטמן, ימית הגר, דורית הסל, מלי חג’יג’, אוראל טורנר, אליעזר יעקב, דניאל ישועה, אתי כהן, גיא לביא, סיגל לוי, 
עמיחי מטיאס, הדר ממרוד, תומר מן, חיים נבון, אלעד נוי, מזל סימון, יגאל עמדי, עידית פינקס, רחל קנול, יניב קרוואני, מיה רבן, קרן רצון, 

מיכל שומן, רונן שטיינברג, נתנאל שלומי, מאיה אה, יגאל שרייבר

דוקאביב | העמותה לקידום הסרט הדוקומנטרי )ע״ר(
חברי העמותה:

*רמי שלמור )יו"ר ועד מנהל(, ד"ר אנגל מיכאל, *אסתרון יואל, עו"ד בוגט עמירם, בוטל מיכל, *ביטון יהודה, בן צבי סלי
בן- שאול רותי, *עו"ד בן שחר אהרן, *ברנשטיין אריק, גילת איריס, גלעזר דורון, דאי גל, *ד"ר דובדבני שמוליק, דור גליה, לוביצקי צבי, *ליטני 
פריזן תמר, וייס- ברקוביץ' רונית, *מאיר מיכאל, מגנט דליה, מוזר נילי, *מיתר צביה ג'וזיאן, מנור אירי )גבריאל(, מסטצ'קין דליה, מראני רחל, 

*מרמרי חנוך, *נחמה נירה, *סלע שרה, פרי נאוה, פביאן מירי, פישביין עינת, פרופ' פקלמן דב, *צור אילנה, קורן דליה, קורן חגי, רבין אהוד, עו"ד 
רוברטס ריצ'רד, רוזנהיימר תמנע, שלומי יחיאל, שלומי יהודית, דר' שני הדסה, שביט שרון

*חברי ועד מנהל עמותת דוקאביב

צוות ירוחם
מיכאל ביטון - ראש המועצה

טל אוחנה - סגנית ומ”מ ראש המועצה
עו”ד איתי אסולין - מנכ”ל החכ”ל

רבות לכל הלוקחים בו חלק, היוצרים, המועצות 
והעיריות, וכמובן - התושבים.

ברצוני לברך את צוות הפסטיבל על פעילותו 
והתמדתו, הראויות לכל שבח. 

אני מאחל לכל באי הפסטיבל מירוחם ומהסביבה 
חוויית צפייה נעימה ומרגשת.

בברכה,
פרופ’ דוד אלכסנדר
יו”ר מועצת הקולנוע

באי פסטיבל דוקאביב נגב בירוחם, יוצרים 
ותושבים יקרים, 

ברכתי החמה לפתיחת הפסטיבל המתקיים השנה 
בפעם השלישית וממצב את עצמו כאירוע תרבותי 
מהחשובים בדרום הארץ. הפסטיבל מציג מגוון 

עשיר של אירועי תרבות - לא רק בתחום הקולנוע, 
אלא גם בתחום אמנויות הבמה - מוזיקה, 

תיאטרון ומחול. 

תושבי ירוחם והסביבה היקרים, קהל נכבד, 
אינכם צריכים לנדוד אל המרכז כדי ליהנות 

מתרבות איכותית ועשירה. היא מתחת לביתכם. 
זו היא חובתנו כמדינה, להבטיח שתרבות עשירה 
ואיכותית תהיה נגישה וזמינה בכל רחבי הארץ. 

מאה ועשרים הסרטים התיעודיים שהופקו 
השנה, משקפים נאמנה את החברה המגוונת 
והמרתקת שלנו. רבים מהם כלולים בתכנית 

הפסטיבל, ויוצריהם יספרו על הדמויות וגם 
על תהליך היצירה. זו הזדמנות נהדרת להיחשף 
ליצירה הישראלית ולקשת האדירה של היוצרים 

העומדים מאחוריה.

אני מבקשת לברך את ראש המועצה מר מיכאל 
ביטון על הירתמותו לקיום האירוע, כחלק 

מהתנופה הרבה שהוא מביא לירוחם בבנייה, 
רווחה חינוך ותרבות.

ברכת ישר כוח לצוות הפסטיבל המסור, על 
העקשנות לקיים את הפסטיבל ולהפוך אותו 

לאירוע מקצועי וייחודי, אני סמוכה ובטוחה 
שיחד נוביל את המסורת הזו אל שיאים נוספים. 

בברכה,

ח”כ )תא”ל במיל’(, מירי רגב
שרת התרבות והספורט

מחויב, ושל דיאלוג מתמיד עם התושבים 
והמועצה. פרויקט מראות- אשר מופק על 

ידי צוות הפסטיבל זו השנה השנייה, מוכיח 
הלכה למעשה את החזון עליו הצהיר צוות 
הפסטיבל בראשית פעילותו ביישוב, והיא 

לייצר כאן תשתית- רעיונית ומעשית- 
לעשייה תרבותית מקומית.

גליה בדור, מנכ”לית העמותה והפסטיבל 
וקרין ריבקינד סגל המנהלת האמנותית, 

תודה לכן מעומק הלב על פעילותכן הבלתי 
נלאית בהפיכת האירוע הזה למסורת, 

הרגל, ולא פחות חשוב- למותג. ברצוני 
להודות לצוות הפסטיבל היקר אשר עובד 
במרץ וברמה הגבוהה ביותר למען הצלחת 

האירוע וקיומו. 

תודתי נתונה לשרת התרבות והספורט גב’ 
מירי רגב על התמיכה המתמשכת של משרדה 

בפסטיבל, ולבנק דיסקונט, נותן החסות 
הראשי של הפסטיבל.

גבירותיי ורבותיי, אני קורא לכם לצאת 
מבתיכם אל מגוון מתחמי הפעילות הפרושים 

ביישוב, להתענג על התכנים הייחודיים 
המובאים במסגרת הפסטיבל - בכניסה 

חופשית ללא עלות. ההנאה מובטחת.

בברכה,
מיכאל ביטון

ראש מועצת ירוחם

עיצוב - אורטל בירקה
ניהול קריאייטיב - אורי מאור

מירה אן בינרט יח”צ - יחסי ציבור
קרנית בסון - יח”צ

הדר לנדסברג/איתמר אלקלעי - פרומו דוקאביב
דפנה לוי - כתיבה ועריכה
מאשה צור גלוזמן - הגהה

עמי וינטר, דיגיטייטל - תרגום דיגיטלי 
ופתרונות הקרנה

Royal Titles - הפקת תרגומים

רפי אברג’יל - מנהל המתנ”ס
חיים נבון - מנהל אגף תרבות

יניב אפוטה - דובר המועצה

ליאת אביאלי - עיר בשינוי, ציונות 2000 וקבוצת פישמן
כרמית אביטן - מתאמת הפקה

ירון סגל, איילון מורג - מקרינים
נועם פריסמן - צילום סטילס

אנדרי הרשקוביץ - משרד רו“ח
שמעון לוי - הנהלת חשבונות

ציון קדם - ביטוח

פסטיבל דוקאביב נגב השלישי השנה מתקיים בחג 
החנוכה. אירוע שהתחיל כסוג של חלום, מתבסס 

במציאות והופך את ירוחם למרכז קולנוע, לטובת 
התושבים והאזור כולו. הפסטיבל, שמתקיים השנה 
בחג החנוכה, הוא גדול ועשיר במיוחד. מספר שיא 
של סרטים זוכי פרסים מהארץ ומהעולם, אירועים 

לכל המשפחה, מופעי מוזיקה, מחול ותיאטרון 
ומציאות מדומה, וכל זה במספר גדול של מתחמים, 

הן בירוחם והן ברחבי הנגב המזרחי. אנו גאים 
לפתוח השנה את הפסטיבל עם פרויקט “מראות” - 
פרויקט יצירה קולנועית מקורית בירוחם - הפותח 
בפני הקהל הרחב את עולמן של דמויות וסיפורים 

מהמקום, ומקדם את מעמדה של ירוחם כגוף המעודד 
קולנוע תיעודי מקורי ומטפח יוצרי קולנוע חדשים 

מהאזור.

אנו רוצים להודות למיכאל ביטון, ראש מועצת 
ירוחם, ולכל הצוות הנפלא בישוב, לשותפים שלנו 
במשרד התרבות והספורט, למועצת הקולנוע, לבנק 
דיסקונט, ולכל התומכים בפסטיבל ברחבי הנגב. 

חג אורים שמח ונתראה בפסטיבל!

גליה בדור, קרין ריבקינד סגל
וכל צוות דוקאביב



15 14

        

    

לוח זמנים

11:30

10:30

19:00

12:15

13:00

19:30

10:00

10:15

09:30

09:00

הקרנה לילדי גן: מיו לב הילד מכליל 
24 דק’, מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

הקרנה לתלמידים: הכינור של ג’ו
24 דק’ + שנה ללא הוריי, 24 דק’

+ הופעה קצרה 
קונסרבטוריון ירוחם

הקרנה לתלמידים: רוקדת בשבילך 
29 דק’ + הופעה “שני עולמות” 
מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

החולמים מבבילון 
90 דק’, מועדון רוסי לריסה

אירוע לתלמידים: תאטרון פלייבק
אורט ירוחם 

08:30
ראשון
25.12

DAY 1

הקרנות מחוץ 
לירוחם

הקרנות מחוץ 
לירוחם

הקרנות מחוץ 
לירוחם

שני
26.12

DAY 2

שלישי
27.12

DAY 3

מי יאהב אותי עכשיו?* 
83 דק’, מתנ”ס מצפה רמון

דימונה טוויסט 
70 דק’, קונסרבטוריון ירוחם

אירוע מחול לילדים: למה מה הקשר?
מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

סדנת מיחדוש לילדים
מעבדת פיס לתרבות - טרמינל עיצוב ירוחם 

דימונה טוויסט 
70 דק’, מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

אמא ילדה* 
90 דק’, מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

המתנחלים 
100 דק’, קונסרבטוריון ירוחם

 Janis: Little Girl Blue
107 דק’, מועדון ג’אז מצפה רמון

12:00

10:00

16:0021:00

19:00

18:00

21:00

10:3020:00

17:0021:00

19:0021:15

19:00

כניסה 
חופשית

כניסה 
חופשית

כניסה 
חופשית

כניסה 
חופשית

הקרנה לתלמידים: טהורה לעד
85 דק’ + שיחה  

קונסרבטוריון ירוחם

הקרנה לתלמידים: אל תקרא לי חמוד*
36 דק’+ שיחה 

מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

הקרנה לתלמידים: אכלו לי שתו לי - 
הדור הבא* + שיחה
62 דק’, אורט ירוחם

הקרנה לתלמידים: הכינור של ג’ו 
24 דק’, מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

ערב פתיחה חגיגי: מראות - פורטרט 
ירוחמי + מחווה לבמאי חיים שירן

מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

20:00

18:00

20:00

19:30

20:00

20:15

20:45

21:30

18:00

10:00

11:00

16:30

18:00

18:45

19:15

16:00

הקרנה לתלמידים: החיים, סרט מצויר 
91 דק’, סינמטק דימונה

רוקדת בשבילך, 29 דק’ +
שנה ללא הוריי, 24 דק’

מרכז פסג”ה ערד

החולמים מבבילון 
90 דק’, מרכז פסג”ה ערד

דוקאביב VR מציאות אינטראקטיבית
מבואה מתנ”ס

הצגה לילדים: גורי מחפש חבר
מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ 

ציידת העיט הזהוב  
87 דק’, מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

מרוסיה באהבה* 
55 דק’, קונסרבטוריון ירוחם

החולמים מבבילון*, 90 דק’ + הופעת 
ברייקדנס 

מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

גולה סנגם - פרח האבן* 
54 דק’, קונסרבטוריון ירוחם

עיר בעין הסערה 12:00
97 דק’, מרכז הצעירים חורה

שלושה אחים ומערה* 
70 דק’, מתנ”ס מצפה רמון

הסרט השמח 
95 דק’, מרכז פסג”ה ערד

הקרנה: דיור ואניֿ, 89 דק’ + אירוע 
אופנה 

מעבדת פיס לתרבות - טרמינל עיצוב ירוחם

מראות - פורטרט ירוחמי
המכינה הקדם צבאית

הופעה של יגאל דן
מבואה מתנ”ס

ישמח חתני 
96 דק’, מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

 Raving Iran
84 דק’, המכינה הקדם צבאית

טהורה לעד* 
85 דק’, מחסן 52

טוסובקה - שירת הגירה
המכינה הקדם צבאית

החיים, סרט מצויר 
91 דק’, קונסרבטוריון ירוחם

מי יאהב אותי עכשיו?* 
83 דק’, מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ

הופעה - נצ’י נצ’
מחסן 52

וינר 
96 דק’, המכינה הקדם צבאית

מתחמי הקרנה

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

קונסרבטוריון ירוחם | רחוב צבי בורנשטיין 918, ירוחם
08-6687001

המכינה הקדם צבאית | רחוב חובבי ציון 326/24, ירוחם,
054-7875118

טרמינל עיצוב ירוחם | רחוב צבי בורנשטיין
)צמוד לבית הקפה “זמן איכות”( 

אורט ירוחם | רחוב רמב”ם, ירוחם, 08-6580260

הכניסה לכל הסרטים והאירועים בירוחם
פתוחה לקהל הרחב ללא עלות

מחסן 52 | טיילת אזור התעשייה, ירוחם
מתנ”ס מצפה רמון | רחוב בן גוריון 1, מצפה רמון

לפרטים והזמנות: 08-6588442
מועדון הג’אז מצפה רמון | הר בוקר 8/2, מצפה רמון,

050-526-5628
סינמטק דימונה | שדרות הרצל, דימונה

מרכז פסג”ה | חן 7 ערד  08-9951776/ 08-9950997
חורה | מרכז הצעירים חורה

מוזיקה של זרים: יו-יו מה ואנסמבל 
דרך המשי 

95 דק’, מתנ”ס מצפה רמון

*בנוכחות יוצרים




