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אירועים בירוחם - יום רביעי 13/12 

18:00 

  
   מתנ”ס 
  ירוחם

המחברות של אליש 
 בימוי: גולן רייז | הפקה: חגי ארד ואלעד פלג 

ישראל, 74 דק’
אחרי מותה של אלישבע רייז מפנים ילדיה את ביתה, ומוצאים את היומנים 
שכתבה בסתר לכל אחד מהם. שבעת הילדים, שאותם מעולם לא חיבקה או 

נישקה, קוראים לראשונה את תיעוד חייהם ביומניה של אמם. 

 
הקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה, הרשות השנייה 

לטלוויזיה ורדיו

 19:30 

  
   היכל

   התרבות
  ירוחם

ערב פתיחה חגיגי
 בהנחיית הבמאים: 

פרויקט מראות ירוחם והנגב - פורטרט מקומי | מיטל אבוקסיס ורומן שומונוב 

מתנ”ס ירוחם ע”ש ס. רובין חל”צ
רחוב צבי בורנשטיין 918

קונסרבטוריון ירוחם
רחוב צבי בורנשטיין 918 

המכינה הקדם צבאית
רחוב חובבי ציון 326/24

טרמינל עיצוב ירוחם
 רחוב צבי בורנשטיין

)סמוך לבניין המועצה( 

מצפה רמון
 מתנ”ס מצפה רמון

 רחוב בן גוריון 1, מצפה רמון
כרטיסים: 054-7941413

ערד
 מרכז פסג”ה, רחוב חן 7, ערד

כרטיסים: 08-9950997

אורט ירוחם
הרמב”ם 22

מחסן 52
טיילת אזור התעשייה

בי”ס המאוחד
הפלמ”ח 13 

היכל התרבות
צבי בורנשטיין 128

אי של שפיותאהבה עיוורת

רכסים בנגב

ילדות נשכחת

ארמון רוסי

יוצר: ג’ניה אורצקי 
מיכאל הוא יליד אוקראינה, בן 72 אשר בגיל 4 איבד את 

ראייתו עקב מחלה בבית יתומים, אליו נמסר לאחר מלחמת 
העולם השנייה. למרות המכשול הנוראי הצליח מיכאל לעלות 

לארץ ישראל, להקים משפחה, להיות איש פעלתן, מלא 
אופטימיות ואהבה בלתי פוסקת לחיים.

יוצרת: משכית הודסמן 
דוד חי בבית בן שלוש קומות, עמוס חפצים, זיכרונות 

וחתולים. הוא אמן בעל נפש רגישה, הבולט בשונותו בערד 
המדברית. בחוץ ערד בוערת - חרדים מול חילונים, חופש 

מול כפייה, ובבית פנימה דוד חי בבועה של חלומות עם 
החתולים שלו.  

יוצר: לירון קרמלקר
הסרט עוקב אחרי נגב לשם )18(, בת לאם חד-הורית 
חירשת. נגב היא נערה חילונית שהתבגרה בתוך עולם 

דתי וערכי, שהצליחה בשתי ידיה ובזכות תמיכה 
מסביבתה ליצור לעצמה מרחב חילוני אשר מקבל אותה 

ומהווה עבורה בית - שבט הצופים “רכסים”.

פנחס פרץ עלה ב-1962 ממרוקו כתינוק, יחד עם הוריו שלום וזוהרה 
פרץ, לירוחם. פנחס, בעל ידי זהב, מצליח להפוך זבל מהרחוב לאמנות. 
הסרט מספר את הסיפור של פנחס מילדותו ועד היום, סיפור הנע במתח 

שבין החלומות ובין האתגרים שזימנו החיים לבין המשפחה מרובת הילדים. 
הסיפור הפרטי של פנחס הוא גם בבואה לסיפורה של ירוחם. 

יוצרת: דינה סטרט 
סימה )83( וסימיון )88( טבריה עלו לארץ מאוקראינה וחיים 

בירוחם 20 שנים. בתוך הדירה שלהם, שנמצאת בבניין 
שיכון, הם עיצבו לעצמם ארמון רוסי מדהים ביופיו. החלום 

של סימיון הוא לבנות בירוחם אנדרטה חדשה לזכר יום 
הניצחון של מלחמת העולם השנייה.

בנוכחות 
יוצרים

בנוכחות 
יוצרים

כניסה חופשית
הכניסה לכל הסרטים 

והאירועים בירוחם פתוחה 
לקהל הרחב ללא עלות

הקרנת בכורה של חמישה סרטים קצרים שנוצרו בסדנה ליוצרים מקומיים, 
המתקיימת בירוחם זו השנה השלישית. זהו פרויקט של עמותת דוקאביב, 

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, אשכול נגב מזרחי, ומתנ”ס ירוחם. 

יוצרת: הדרה שטיינברג

ברחבי הנגב
ירוחם

מתחמי הקרנה

חורה
מרכז הצעירים חורה

דימונה
סינמטק דימונה שדרות הרצל פינת 

 שדרות הנשיא 1
כרטיסים: 08-6559935

כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית
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10:00 

  
   טרמינל 
  העיצוב

מיחדוש - סדנת יצירה לילדים | גילאי +7
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.

 Suit-Case סדנה בהנחיית סטודיו

10:00 

  
   מתנ״ס 
  ירוחם

הצגה לילדים: טיול לכוכב הגבינה 
לגילאי 5+ | מאת ובבימוי יואב ברלב וחנוך רעים 

שני ילדים בודדים נפגשים בחצר הבית ויוצאים יחדיו למסע הרפתקאות. 
הם ממריאים על גבי חללית אל הכוכבים ומתנגשים בכוכב הגבינה. הם 

חוקרים אותו, זוללים אותו, מתגברים על כל הסכנות וחוזרים הביתה מלאי 
תיאטרון באר שבעחוויות. הצגה על דמיון אינסופי וחברות שצומחת כנגד כל הסיכויים.

11:30 

  
   קונסרבטוריון 

  ירוחם

ילדות ישראלית | 
 מיו לב הילד מכליל | ישראל, 24 דק’

מיו לב בן 4.5 גר בכפר כליל שבגליל, באוהל שנקרא דום. 
כשהטלה שלו הולך לאיבוד מיו לב יוצא לחפש אותו, לגמרי לבדו. 

אלי הילדה משוק הפשפשים | ישראל, 20 דק’
אלי בת 5 גרה בחולון. להוריה יש חנות בשוק הפשפשים ביפו. 

ביום הולדתה לוקחת אלי את הבלון שאימא קנתה לה במתנה, לטיול בשוק.

16:00 

  
   מתנ״ס 
  ירוחם

ג’יין
בימוי: Brett Morgen | ארה״ב, 90 דק’

ג’יין גודול הקדישה את חייה להכרות קרובה עם השימפנזים. מאות שעות של 
צילומים מרהיבים שנתגלו כעת במקרה מציגים את עבודתה המהפכנית. 

הקרנה בשיתוף נשיונל ג’יאוגרפיק

18:00 

  
   מתנ״ס 
  ירוחם

הקיר
 בימוי: מורן איפרגן 

הפקה: מיכל ויץ, מורן איפרגן | ישראל, 64 דק’ 

אשה המפרקת את נישואיה הקצרים נמלטת אל עזרת הנשים שבכותל 
המערבי ומתעדת משם במשך שנה את המתרחש בחייה האישיים ואת 

המתרחש באתר. דיוקן כפול של מקום ושל אשה. מפגש בין קול לתמונה, 
 בין האישי לציבורי, בין אלוהים להיעדרו. 

זוכה התחרות הישראלית, פסטיבל דוקאביב 2017

 הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, רשת, 
Tape Runners

18:00 

  
   קונסרבטוריון 

  ירוחם

אריק איינשטיין: שיר אהבה סטנדרטי 
 הקרנת בכורה של הפרק החמישי בסדרה | בימוי: אבידע ליבני 

הפקה: אסף אמיר, תמי כהן | ישראל, 52 דק’
ביוגרפיה מוזיקלית המספרת את סיפורו של אריק איינשטיין שקולו היה 
עוגן משמעותי כאן, וסיפורו הוא גם סיפורה של ישראל, העיר תל-אביב 

ואנשיה, המלחמות וערימות החבר’ה על הדשא, שלוקחים ללב אבל גם יש 
בהם הרבה אהבה.

 yes דוקו,מפעל הפיס,
קרן רבינוביץ’ - פרויקט קולנוע

19:00 

  
   המכינה
   הקדם 
  צבאית

הרקדן
בימוי: Steve Cantor | בריטניה/אוקראינה/ארה״ב/רוסיה, 85 דק’

שליטה נדירה בגוף, עוצמה, כריזמה ותאווה עמוקה הפכו את סרגיי פולונין 
לכוכב-על של המחול הקלאסי באירופה. בשיא הצלחתו הוא נאלץ להתמודד 
עם משבר אישי עמוק. הסרט משובץ קטעי מחול מרשימים, שאחד מהם בוים 

סרטי יונייטד קינגעל ידי הצלם דייוויד לה-שאפל.

20:00 

  
   טרמינל 
  העיצוב

 הקרנה ואירוע
המחיר האמיתי | מכירה יד שניה

בימוי: Andrew Morgan | בנגלדש/ארה”ב/קמבודיה, 92 דק’

כשמציצים אל מאחורי הזוהר והעושר, מתברר שטביעות הרגליים הגסות של 
עולם האופנה אינן נעצרות בסדנאות היזע. נהרות בפונג’ב, שדות כותנה 
בטקסס ואפילו תעשיית חומרי הנפץ - מושפעים כולם מהעובדה שכולנו 

רוצים הרבה בגדים ובזול, ומתעלמים מהמחיר האמיתי.

במקום תתקיים מכירת אופנה של נגה סדן, בתי בן שמעון, שרית אבוקרט, הדר 
תדהר ושכנותינו מהכפר רכמה - בגדי וינטג’ וחדשים, תכשיטים ובגדי גברים.

20:00 

  
   היכל 

  התרבות

סאלח, פה זה ארץ ישראל
 בימוי: דוד דרעי | הפקה: דוד דרעי, שגית שלום 

יוצרי הסרט: רות יובל, דוד דרעי, ודורון גלעזר | ישראל, 109 דק’

סיפור הקמת עיירות הפיתוח בישראל, כפי שלא סופר עד היום: עדויות 
ופרוטוקולים חסויים חושפים לראשונה את האמת המטלטלת מאחורי חזון 

“פיזור האוכלוסייה” שהוכתב על ידי הנהגת המדינה בראשית קיומה ויצק 
את היסודות לפער העדתי והמעמדי בישראל.

 הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, 
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, קרן אבי חי

20:30 

  
  מחסן 52

 מפגש אמן מוזיקלי
עם ירדן )ג’ורדי( פלג | אירוע לנוער

ירדן ג’ורדי פלג, המפיק המוזיקלי של סטטיק ובן אל, הידוע בכינויו 
“ג’ורדי הגזמת” במפגש אמן על תהליך היצירה של הלהיטים הגדולים 

במדינה. משלב הסקיצה ועד עשרות מיליוני צפיות ביוטיוב ואלפי 
השמעות ברדיו. חוויה מוזיקלית אדירה!

21:00 

  
   המכינה
   הקדם 
  צבאית

הופעה: קמילה
קמילה היא אחת התופעות הייחודיות, הצבעוניות, המרשימות 

ומלאות הכריזמה שמסתובבות כרגע בסצנת השוליים של המוזיקה 
הישראלית, עם שילוב עוצמתי בין כלים עממיים כמו טאר 

וקמנצ׳ה לבין ביטים שבטיים מעולם האלקטרו. 

קמילה, שבחרה לשיר בעברית ובאזרית - שפת אמה, בוראת 
 MUGAM דרך המוזיקה שלה ז’אנר מוזיקלי חדש ומכנה אותו

ELECTRO, הכולל מקאמים אזריים עתיקים לצד אלקטרוניקה 
שמקדימה את זמנה.

22:30 

  
   מתנ״ס 
  ירוחם

סאלח, פה זה ארץ ישראל
הקרנה נוספת לאור הביקוש

אירועים בירוחם - יום חמישי 14/12 

בנוכחות 
יוצרים

בנוכחות 
יוצרים

כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית

שני סרטים קצרים לילדים ולהורים לגילאי 4+ 
בימוי: רות ליטן הפקה: מיכל מרקוביץ’
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הקרנות תלמידיםאירועים בירוחם - יום שישי 15/12

10:00 

  
   בית הספר

  המאוחד

סדנת גאגא לילדים 
בואו לחוות את הקסם שבשפת התנועה ‘גאגא’, אותה פיתח אוהד נהרין. 

השפה ידועה ביתרונותיה לפיתוח הדמיון, היצירה, הגמישות, האיזון 
וההומור העצמי והיא מעניקה לילדים כלים להתפתחות אישית ועצמאית.

הסדנה תתקיים בשני סבבים: 10:00 - גילאי 6-7 | 11:00 - גילאי 8-10
יש לבוא בבגדים נוחים. משך המפגש כ-50 דקות

10:30 

  
   קונסרבטוריון 

  ירוחם

הצגה לילדים: סיפור נהדר על אוצר 
לגילאי 7-4 |  מאת ובבימוי חנוך רעים 

הנסיכה עליזה, שאינה יודעת לעשות דבר בעצמה, ומשרתה הנאמן, חובב 
הנגינה בגיטרה, יוצאים לחפש אוצר. בתוך ערימה של גרוטאות וזבל, הם 

מגלים בקבוק ובו מכתב המספר להם שהם אכן מצאו אוצר, אבל רק אם 
ישתמשו בראש יוכלו לראות ולהבין את ערכו. השניים יוצאים למסע נוסף 

תיאטרון באר שבעהמביא אותם לעולם פנימי וקסום – עולם הדמיון והיצירה.

10:30 

  
   מתנ״ס 
  ירוחם

אנשים ומקומות 
בימוי: Agnès Varda, Jr | צרפת, 90 דק’

הבמאית הצרפתיה הנערצת אנייס ורדה משתפת פעולה עם אמן הרחוב 
המיסתורי JR בסרט מסע תעודי רב קסם, שבו נוסעים השניים בין 

הכפרים הקטנים של אזורי הכפר בצרפת ומנציחים את פני האנשים 
סרטי יונייטד קינגשהם פוגשים בצילומי קיר ענקיים. 

11:00 

  
   טרמינל 
  העיצוב

 הקרנה 
האזרחית ג’יין - הקרב על העיר | וסיור

בימוי: Matt Tyrnauer | ארה״ב, 92 דק’

ג’יין ג’ייקובס, עיתונאית ואקטיביסטית, הפכה על פיה את הגישה 
המקובלת לתכנון ערים גדולות. כדי לעשות זאת היא נאלצה לצאת למלחמה 

מול מתכננים עיוורים, תאבי בצע ומתנשאים. 

לאחר ההקרנה: סיור בהנחיית הילה שלומי, תושבת ירוחם, סטודנטית 
לתואר שני בתכנון ערים. הליכה עירונית בין מבנים אדריכליים המספרים 
את הסיפור ההיסטורי של ירוחם ואת תהליך ההתפתחות העירונית שלה ועל 

הקשר בין מרחב לקהילה.

12:30 

  
   קונסרבטוריון 

  ירוחם

הקרנת בכורה 
הצרפוקאים | לפרק מהסדרה

בימוי והפקה: רון כחלילי | ישראל, 53 דק’

“הצרפוקאים” היא סדרה דוקומנטרית בת 3 פרקים המתעדת את עלייתם 
של היהודים הצרפתים, שרובם, אגב, ממוצא צפון אפריקאי, אך גם 

מתחשבנת עם קליטתם של קרובי משפחתם שהחליטו להגר לישראל בשנות 
yes דוקו, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיהה-50 והפכו ל”מזרחים”.

12:30 

  
   מתנ״ס 
  ירוחם

המוזיאון
בימוי: רן טל, הפקה: איילת קייט, אמיר הראל, רן טל | ישראל/צרפת, 74 דק’

סרטו החדש של הבמאי המוערך רן טל )“ילדי השמש”, “גן עדן”( הוא סרט 
חובה לכל חובב אמנות ותרבות בישראל. קולאז’ תיעודי, מרהיב ביופיו 

ומרגש, שלוקח אותנו לסיור מרתק ומשעשע מאחורי הקלעים של אחד 
yes דוקו, מפעל הפיס, סרטי שני - קולנוע לב, ממוסדות התרבות החשובים בארץ - מוזיאון ישראל.

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

אני, יוסיין בולט
בימוי: Benjamin Turner, Gabe Turner | בריטניה, 107 דקות 

סרט אינטימי ומשעשע הכולל יומני וידיאו אישיים, ובו אצן-העל יוסיין 
בולט חושף את הצדדים באישיותו שלא נראים על המסלול. 

yes דוקו

בדרך לבית הספר
בימוי: Pascal Plisson | צרפת, 77 דקות

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.

 קולנוע לב

גאווה ודעה קדומה 
בימוי: Mirjam Marks | הולנד, 17 דקות

ֶאמה בת ה-13 הגיעה ממאלי להולנד לפני 4 שנים. היא מתמודדת 
עם הקושי להשתלב ולהרגיש שייכת באמצעות שירים שהיא כותבת, 

מלחינה ושרה.

ג’ובאני והשחייה הצורנית
בימוי: Astrid Bussink | הולנד, 17 דקות

האם ג’ובאני בן העשר יצליח להגשים את חלומו ולהיות הבן הראשון 
באליפות הולנד בשחייה צורנית? קים, החברה שלו, משוכנעת שהוא 

משוגע מספיק כדי להוכיח לכולם שגם בנים יכולים. זוכה פרס 
״ג׳נרשיין״ בפסטיל ברלין 2015. 

חלומות על אבי
בימוי: Willem Beptist | הולנד, 16 דקות

דמיאן, ילד שהוא אשף מחשבים וטכנולוגיה, איבד את אביו כשהיה 
בן ארבע. בשיחות כנות עם חברים ועם המצלמה הוא מספר על 
הגעגועים ועל ההמצאות שהוא ממציא כדי להרגיש קרוב לאבא.

טהורה לעד 
בימוי: מאיה זינשטיין | ישראל, 74 דקות

סרטו החדש של הבמאי המוערך רן טל )“ילדי השמש”, “גן עדן”( הוא סרט 
חובה לכל חובב אמנות ותרבות בישראל. קולאז’ תיעודי, מרהיב ביופיו 

ומרגש, שלוקח אותנו לסיור מרתק ומשעשע מאחורי הקלעים של אחד 
ממוסדות התרבות החשובים בארץ - מוזיאון ישראל.

yes דוקו, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

הטייסות 
בימוי: תמר טל-ענתי | הפקה: ענב שנהר, אילנית באומן | ישראל, 40 דקות

לראשונה המצלמה מתלווה לשש בנות שהתקבלו לקורס הכי יוקרתי בצה”ל, 
קורס טיס. קורס שבעבר היה שמור רק לבנים. בחצי שנה אינטנסיבית 
וללא טשטוש פנים נעקוב אחריהן עד לשלב הטיסות ובמקביל, מקבלים 
פרספקטיבה מטייסות קרב במיל. המבקרות את המערכת מחד ומאידך 
נלחמות עבור התאמת החיל לשיוויון אמיתי עבור דור הטייסות הבא. 

yes דוקו, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

התרנגולות של קימרו 
Eriss Khajira, Anne Van Campenhout :בימוי 

הולנד, 15 דקות

 קימרו רוצה לחזור לבית הספר, וכשאמו אינה מסוגלת לשלם 
שכר לימוד הוא נאלץ למצוא פתרונות. 

בנוכחות 
יוצרים

בנוכחות 
יוצרים

כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית

הקרנות תלמידים - אינן פתוחות לקהל הרחב
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דוקאביב ברחבי הנגבדוקאביב ברחבי הנגב

 הקרנה
החולמים מבבילון | לתלמידים

בימוי: רומן שומונוב | הפקה: דורון צברי | ישראל, 90 דק’

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. 

ערוץ 8, קרן אביחי, קרן גשר לקולנוע רב תרבותייום ד׳ | 13/12 | 11:30 | מתנ”ס מצפה רמון

המחברות של אליש
 בימוי: גולן רייז | הפקה: חגי ארד ואלעד פלג 

ישראל, 74 דק’

אחרי מותה של אלישבע רייז מפנים ילדיה את ביתה, ומוצאים 
את היומנים שכתבה בסתר לכל אחד מהם. שבעת הילדים, שאותם 
מעולם לא חיבקה או נישקה, קוראים לראשונה את תיעוד חייהם 

ביומניה של אמם. 

יום ד׳ | 13/12 | 20:30 | מתנ”ס מצפה רמון

 הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, 
הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו

אני לא הכושי שלכם
בימוי: Raoul Peck | ארה״ב/צרפת/בלגיה/שווייץ, 95 דקות

הסופר ג’יימס בולדווין ידע לפענח באומץ את מצבה הרעוע 
והמרקיב של ארה”ב מבעד לסיפור הדיכוי של השחורים. דבריו 

הנועזים )בקריינות נפלאה של סמואל ל. ג’קסון( משמשים בסיס 
לסרט עדכני על יחסי לבנים ושחורים אז והיום. 

יום ה׳ | 14/12 | 20:30 | מתנ”ס מצפה רמון

דינה 
בימוי: Dan Sickles, Antonio Santini | ארה״ב, 101 דק’

דינה היא אישה שקשה לא לרצות לחבק. למרות תערובת של 
לקויות נפשיות היא נחושה להיות מאושרת. הסרט האינטימי, 

זוכה פסטיבל סאנדנס, מלווה אותה בימים שלפני החתונה עם 
סקוט ומגלה אישה שיודעת לאהוב ולחשוק בעוצמות מדבקות ממש. 

יום ו׳ | 15/12 | 13:00 | מתנ”ס מצפה רמון 

סדנת שלושה ימים וסרט 
במהלך ימי הפסטיבל תתקיים סדנת “שלושה ימים וסרט” – בשיתוף 

“דוקוטיים” במרכז הצעירים, בהנחיית סילבן ביגלאייזן ושירי בר-און

למי אין זכרונות, חפצים, מכתבים ותמונות שאפשר לעשות מהם 
סרט אישי, מקסים ואוניברסאלי שמדבר אל כולם? בסדנה ינתנו 

הכלים להפוך דברים שכאלו לסיפור ולסרט, ינתנו דוגמאות 
לסרטים רלוונטים,  תיעשה עבודה אמנותית כדי לייצר את 

הסרטים, וכמובן, הסרטים יערכו לתוכנית שתוצג בסוף הפסטיבל 
לבני משפחה, חברים וצופים סקרנים אחרים.

הסדנא פתוחה לקהל הצעירים של מצפה רמון, ועלותה ₪150 בלבד

יום ו׳ | 15/12 | 11:30 | מתנ”ס מצפה רמון | לפרטים - שירי: 0547941413

ילדי הצללים 
 בימוי: נועה אהרוני | הפקה: דיויד נוי, יורם עברי

ישראל, 52 דק’

הסרט מציג סיפור שמעולם לא סופר, של בני דור שני לשואה 
 שהסתירו במשך שנים התעללות פיזית ונפשית שחוו מצד 

הוריהם - ניצולי שואה וקורבנות בעצמם. הגיבורים בסרט פותחים 
את סגור לבם, ולראשונה מתמודדים באומץ עם הצללים מעברם. 

ערוץ 8, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיהיום ה׳ | 14/12 | 16:00 | מרכז פסג”ה, רחוב חן 7, ערד

הימים חולפים  
בימוי: Catalina Mesa | קולומביה/צרפת, 78 דק’

סרט חושני במיוחד שבמרכזו 8 קשישות קולומביאניות, החיות בכפר 
קטן וצבעוני מאוד בלב האנדים. לאף אחת מהן לא היו חיים קלים 

ובכל זאת כשהן משוחחות, צוחקות, אוכלות ודומעות - קשה להחליט 
במי מהן להתאהב קודם. 

יום ה׳ | 14/12 | 18:00 | מרכז פסג”ה, רחוב חן 7, ערד

המחברות של אליש 
בימוי: גולן רייז | הפקה: חגי ארד ואלעד פלג | ישראל, 74 דק’

אחרי מותה של אלישבע רייז מפנים ילדיה את ביתה, ומוצאים את 
 היומנים שכתבה בסתר לכל אחד מהם. שבעת הילדים, שאותם מעולם 

 לא חיבקה או נישקה, קוראים לראשונה את תיעוד חייהם ביומניה 
של אמם. 

 הקרן החדשה לטלוויזיה וקולנוע, יום ה׳ | 14/12 | 20:00 | מרכז פסג”ה, רחוב חן 7, ערד
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

אחרייך 
 בימוי: רנא אבו פריחה

 הפקה: אבתיסאם מראענה מנוחין 
ישראל, 75 דק’

רודיינה, אמה של הבמאית, החליטה להעתיק את חיי המשפחה 
מתל שבע הבדואית, ליישוב היהודי השכן, עומר. הסרט מלווה 

אותה במסעה האחרון, כשבקשתה האחרונה היא להיקבר 
בעומר. תהליך הפרידה מציף את המשפחה בשאלות מהותיות 

על זהות ומשמעות של בית.

 יום ה׳ | 14/12 | 11:00 | מרכז הצעירים חורה
yes דוקו, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

אני לא הכושי שלכם
בימוי: Raoul Peck | ארה״ב/צרפת/בלגיה/שווייץ, 95 דקות

הסופר ג’יימס בולדווין ידע לפענח באומץ את מצבה הרעוע והמרקיב 
של ארה”ב מבעד לסיפור הדיכוי של השחורים. דבריו הנועזים 

)בקריינות נפלאה של סמואל ל. ג’קסון( משמשים בסיס לסרט עדכני 
על יחסי לבנים ושחורים אז והיום.

יום ה׳ | 14/12 | 20:30 | סינמטק דימונה שדרות הרצל

מצפה רמון 

דימונה
חורה

ערד בנוכחות 
יוצרים

בנוכחות 
יוצרים

בנוכחות 
יוצרים

אירוע 
לנשים

כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית כל הסרטים הלועזיים מתורגמים לעברית
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צוות הפסטיבל
גליה בדור - מנהלת הפסטיבל

קרין ריבקינד סגל - מנהלת אמנותית
יוקי בן שאול - מפיקה ראשית
יערה עוזרי- מנהלת התכנית

תמיר הוד - מפיק 
מיכל רון - שיווק ושיתופי פעולה

נעה דסברג - מנהלת הפקה
אמיר עוזר - אתר האינטרנט ופתרונות טכנולוגיים

ניצן פינקו, אנלוג - ניו מדיה
איילון מורג, ירון סגל - מקרינים

דוד ויוסף - עיצוב גרפי, מיתוג ואסטרטגיה 
אורטל בירקה, אביב זומר, אפרת איתן - עיצוב

נמרוד בר און - ניהול קריאייטיב 
מירה אן בינרט יח”צ - יחסי ציבור

קרנית בסון - יחסי ציבור
הדר לנדסברג - אנימציה

איתמר אלקלעי - פרומו דוקאביב
דפנה לוי - כתיבה 

מאשה צור גלוזמן - הגהה
 עמי וינטר, דיגיטייטל -

תרגום דיגיטלי ופתרונות הקרנה
Royal Titles - הפקת תרגומים

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

ציון קדם - ביטוח

תודה מיוחדת | יואב גוטסמן על תרומתו הנדיבה לזכרה של רותי גוטסמן לקידום והבאת הקולנוע התיעודי לקהל 
הצעיר, פרופ’ יצחק ועדיה סווארי, קבוצת אלייד, יגאל שרייבר, אודי וענת אנג’ל, שרון וולך, אהוד רבין, יו״ר בנק 

דיסקונט יוסי בכר, לני רקנאטי, סוניה מרמרי.

 תודות | אבוקסיס מיטל, אביאלי ליאת, אביטל לביא, אלון ערן, אברג’ל רפי, אוחנה טל, אלקבץ שמעון, אסף ורד, אפוטה יניב, 
 קולסניקוב ארטיום, טורנר אוראל, בוחניק טל, בן זקן שמחה, בן שימול ישי, סתיו אלפסי גל, המאירי חן, זיסמן ענת, יחס רוני, ישועה דניאל, 
 כתאב יהודה, לזובסקי אליען, מובילי הניצן, מלכה קרן, ממרוד הדר, נבון חיים, שרון נועה, וקס נעם, נתנאל שלומי, סוויד נורית, אבט סיני, 

קליין רינת, קרוואני יניב, נוי אלעד, מיכאלי עינת, פנקס עידית, לביא גיא, ליפקינד אורנה, ולר ליאון, רוזן אביטל, ענבר דורית, גולדמן רון.

 צוות ירוחם
מיכאל ביטון - ראש המועצה

טל אוחנה - סגנית ומ”מ ראש המועצה
אריה אברהם - סגן ומ”מ ראש המועצה
לודה שטיבלמן - סגנית ראש המועצה

שלי סויסה - מנכ״לית המועצה
יניב אפוטה - דובר המועצה

דני ישראל - מנהל אגף שפ”ע
ציון יחיה - קב”ט המועצה

חילי טרופר - מנהל אגף חינוך
אהרון חמו - מנהל המחלקה 

לשירותיים חברתיים
רפי אברג’ל - מנהל מתנ”ס ירוחם

 חיים נבון - מנהל אגף תרבות,
מתנ”ס ירוחם

עם פתיחת המהדורה הרביעית של פסטיבל 
“דוקאביב נגב” בירוחם ובסביבה, אני שמח 
לברך ולחזק את ידי כל העוסקות והעוסקים 

במלאכה הברוכה.
סרטי פרויקט “מראות”, שיפתחו השנה את 

הפסטיבל, משקפים היטב את ריבוי נקודות 
המבט - על מקום אחד ששייך לכולם: הבית. 
במסגרת הפרויקט יצאו חברי הסדנה למסע 
דוקומנטרי ייחודי, במהלכו חקרו והתבוננו 

בסביבתם ובמשפחותיהם, ויצרו בהנחיית 
במאים מקצועיים אסופת סרטים קצרים - 

מסמך תיעודי מקורי שמאיר באור חדש את מה 
שנראה מוכר ורגיל. 

רוח זו של התבוננות בעצמנו באמצעות המצלמה 
הדוקומנטרית היא סוד כוחו של הז’אנר, 

וכפועל יוצא גם הסיבה להצלחתו של הפסטיבל 
המקומי. הסרטים הנכללים בתכנית הפסטיבל 

מציעים לצופים קשת רחבה של סיפורים 
מקומיים ואוניברסליים, ניחוחות מוכרים 

וזרים והסתכלות חדשה על אירועים מכוננים 
בתרבותנו ובחיינו היומיומיים. 

היענות הקהל המקומי לאירועי הפסטיבל 
מוכיחה את הכרחיותו בנוף התרבותי באזור. 
כבכל שנות קיומו מקיים הפסטיבל אירועים 

ביישובים נוספים בנגב המזרחי, במקביל 
להתרחשות העיקרית בירוחם. דרך פריסה 

אזורית כזו משכיל הפסטיבל לבסס את מהותו 
כאירוע תרבותי אזורי, הנותן מענה לצרכים 

התרבותיים של תושבי האזור ואלו המבקרים בו 
במהלך ימי הפסטיבל. 

הסרטים הדוקומנטריים הישראליים שזוכים 
להד נרחב בתחרויות ופסטיבלים ברחבי 

תושבים יקרים, אורחי הפסטיבל מהסביבה 
הקרובה והרחוקה,

 
חג החנוכה, מלבד האור והטעמים שהוא מביא 
איתו, הפך גם לחגיגה של קולנוע ביישובנו. 
זהו החורף הרביעי שאנו שותפים לפסטיבל 

בנק דיסקונט מקדם בברכה את משתתפי 
פסטיבל “דוקאביב נגב” בירוחם.

זו השנה השלישית שהבנק מעניק חסות 
לפסטיבל, המתמקד בסיפורים מהחיים, 

בקהילות, באנושי ובאישי. חסות שהופכת 
למסורת ויוצרת חיבור טבעי למסורת הארוכה 

של הבנק בפעילות למען הקהילה כמחויבות 
עסקית, חברתית ותרבותית.

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

מזמנם ומחום לבם. 

פרויקט הדגל של הבנק הוא “הזנק 
דיסקונט”, עמותה שמטרתה לסייע לתלמידים 
מהפריפריה לסיים לימודי תיכון עם תעודת 
בגרות מלאה - כך שיוכלו בעתיד להמשיך 

ללימודים גבוהים.

מדי שנה בנק דיסקונט מעניק חסויות 
לפעילויות ולגופים המקדמים יעדים בתחומי 
החברה והעשייה 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.

העולם - וחשוב מכך, בישראל - חייבים להגיע ברכות
אל כל קצות הארץ ואל קהל רחב ומגוון ככל 

הניתן. אירועי התרבות השנתיים שמקיימת 
עמותת דוקאביב בנגב ובגליל מגשימים חזון זה, 

ומקרבים את התוצרת הקולנועית העכשווית אל 
הקהלים המרוחקים מהמרכז.

ראש המועצה מר מיכאל ביטון, יישר כוח על 
תרומתך הרבה להצלחתו של הפסטיבל והפיכתו 

לבן בית ביישובך. ברכותיי החמות לצוות 
הפסטיבל על ההשקעה והמסירות בבניית התכנית 

האמנותית והפקתו של האירוע החשוב והייחודי 
הזה, שנה אחר שנה.

בברכה,
פרופ’ דוד אלכסנדר
יו”ר מועצת הקולנוע

ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל דוקאביב נגב!

פסטיבל דוקאביב נגב מתקיים זו השנה הרביעית 
בעיר ירוחם. הפסטיבל הוא מראה קולנועית 
לתהליכים חברתיים ולסיפורים קהילתיים 

ואישיים, המתרחשים בעיר ירוחם ובסביבתה. 
תכנית הפסטיבל מביאה לידי ביטוי את מגוון 

הקולות בירוחם ובישובים הסמוכים לה ויוצרת 
תצרף קולנועי מרתק, המושך אליו קהל רחב 

ומגוון מירוחם ומכל רחבי הנגב.

אני מברכת על שיתוף הפעולה בין הצוות האמנותי 
של הפסטיבל ובין נציגי העיר ירוחם, שיחד 
אצרו תכנית אמנותית רלוונטית ואטרקטיבית 

עבור תושבות ותושבי העיר ירוחם ויישובי הנגב 
הסמוכים לה. אני שמחה לראות, כי לצד תפריט 

קולנועי עשיר, תכנית הפסטיבל, כוללת אירועים 
לנוער, הצגות לקטנטנים ומופעי מוזיקה לכל 

הגילאים.

הפסטיבל יחד עם אירועי תרבות חדשים, שקרמו 
עור וגידים בשנתיים האחרונות, מביאים לידי 
ביטוי את חזוני, כי כל תושבות ותושבי הארץ 

זכאים ליצור ולצרוך תרבות מגוונת סמוך למקום 
מגוריהם. עם כניסתי לתפקיד יזמתי תיקונים 

משמעותיים בחלוקתם של תקציבי התרבות 
לצד הגדלתו של תקציב התרבות הכולל, כך 

שתושבות ותושבי הפריפריה יזכו לתפריט תרבותי 
עשיר ורב גוני, שיביא לידי ביטוי את הכוחות 
המקומיים לצד התוצרת הארצית והבינלאומית.

אני שמחה, שהעיר ירוחם מנצלת בחוכמה 
וביצירתיות את המשאבים החדשים ומאפשרת 

לתושביה ליהנות מפסטיבלים איכותיים, 
ממופעים וממיזמי תרבות חדשים מתחת לבית. 

ברכתי שלוחה לידידי, מיכאל ביטון, ראש 
המועצה המקומית של ירוחם וצוותו המסור, 

להנהלת הפסטיבל ולכל העוסקות והעוסקים 
במלאכה.

מאחלת הנאה והצלחה בפסטיבל!

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

בירוחם - עם הפנים קדימה, לעבר שותפות 
רבת שנים.  

פרויקט “מראות ירוחם והנגב - פורטרט 
מקומי” שמופק כבר שלוש שנים בירוחם, 
מציג גם השנה פסיפס עשיר ומרתק של 
נקודות מבט מקומיות, אותנטיות, ונותן 

קול ובמה לאנשים אמיתיים מירוחם 
והסביבה. מתחילתו של הפרויקט הופקו 

וצולמו בירוחם כבר 13 סרטים - גוף 
יצירה של ממש, שחוגג את הזווית 

 המקומית ומאפשר לנו מבט רענן על 
עצמנו ועל שכנינו. 

ירוחם הפכה בשנים האחרונות למרכז 
קולנועי ותרבותי לתושבי האזור, והזרוע 
עוד נטויה. “סינמה ירוחם” פועל לאורך 
כל השנה ומקרין קלאסיקות לצד סרטים 

חדשים, ופסטיבל דוקאביב מהווה את 
אירוע השיא של הפעילות הקולנועית 

השנתית בירוחם. 

אני קורא לכם - תושבי ירוחם היקרים, 
תושבי הנגב המזרחי ואורחים מכל 

רחבי הארץ - להגיע למתחמי הפעילות 
וההקרנה בירוחם וליהנות ממגוון הסרטים 

והאירועים, בחג החנוכה ולאורך השנה 
כולה. 

ברכתי ותודתי לגליה, מנהלת הפסטיבל, 
וקרין, המנהלת האמנותית, על השותפות 
האמיצה שנה אחר שנה. לצוות הפסטיבל 
המסור - תודה על המקצועיות בהגשמת 

התכנית והגשתה לציבור הרחב. 

יוצרות ויוצרים יקרים, אנו נרגשים לארח 
אתכם ואת סרטיכם כמו בכל שנה, ומודים 

לכם על הכישרון שאתם חולקים אתנו זו 
השנה הרביעית. 

להתראות בפסטיבל!

שלכם,
מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם

פסטיבל דוקאביב נגב הרביעי הוא חגיגה תרבותית 
של קולנוע עשיר ומגוון, וגם אירוע עם מסר חברתי 

הפונה לקהלים מגוונים ולאוכלוסיות שונות.
לצד סרטים מהעולם, הפסטיבל מציג קולנוע 

ישראלי תיעודי העוסק בסוגיות חברתיות, נותן קול 
לאוכלוסיות שקולן טרם נשמע על המסך, ובוחן נושא 

של זהות, מקום ובית.
פרויקט “מראות” מציג השנה חמישה סרטים חדשים, 

שיחד עם סרטי “מראות” הקודמים, מהווים סדרה 
ארכיונית יוצאת דופן של סרטים מקוריים, שנעשו 

מנקודת מבטם של יוצרים וגיבורים מקומיים.
ירוחם, ישוב שנמצא בתנועה ובהתפתחות מתמדת, 

ממשיך להפתיע ולרגש אותנו בשיתופי פעולה 
וביוזמות חדשות. השנה הושק סינמה ירוחם, ובכך 
נמשכת חגיגת הקולנוע לאורך כל השנה, עם קהל 

נהדר מירוחם ומהאזור כולו.
אנו רוצות להודות לשותפנו ראש המועצה מיכאל 

ביטון, לטל אוחנה, ולכל צוות המועצה וצוות 
המתנ”ס, למשרד התרבות, מועצת הקולנוע, 

לחסות הראשית, בנק דיסקונט, לשותפים ולידידי 
דוקאביב, ליו”ר הוועד המנהל רמי שלמור, לחברי 

הוועד והעמותה, ותודה גדולה במיוחד ליוצרים 
היקרים.

 
מאחלות חג חנוכה שמח ופסטיבל מהנה,

גליה בדור -  מנהלת הפסטיבל
 קרין ריבקינד סגל - מנהלת אמנותית

וכל צוות דוקאביב

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, גרבוז אלון, דאי גל, *ד”ר דובדבני שמוליק, 
דור גליה, לב דפנה, 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 



 שותפים 
לחוויות שלכם

 כמו בכל שנה, 
 כל סרטי פסטיבל דוקאביב 

 FedEx נשלחו עם
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קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב (ע"ר)
www.cinemaproject.org.il | 03-5255130 :רח' החשמונאים 90 תל אביב, ת.ד. 20415 | טל: 03-5255020 | פקס

קרן רבינוביץ-פרוייקט קולנוע
מברכת את סרטי הקרן המשתתפים בפסטיבל הסרטים
 דוקאביב נגב 2017 ומאחלת הנאה לכל באי הפסטיבל

פרוייקט קולנוע - מפעל משותף של:

(ע"ר) קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב
קרן ליאון רקנאטי 

שמים את הנגב במרכזשמים את הנגב במרכז

אשכול רשויות הנגב המזרחי 
מבקש לברך את 

היוצרים/ות השותפים/ת 
לפסטיבל דוקאביב נגב 2017 

הנערך בירוחם ונתמך על ידי 
האשכול זאת השנה השנייה

אשכול נגב מזרחי הוא תאגיד אזורי, בבעלות 13 רשויות בנגב 
המזרחי – דימונה, ערד, ירוחם, מצפה רמון, מ.א רמת נגב, 
מ.א תמר, מ.א ערבה תיכונה, מ.א אלקסום, מ.א נווה מדבר, 

ערערה בנגב, כסייפה, חורה ושגב שלום. 
האשכול מקדם תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים. 

פעילותו השוטפת מכוונת לשיפור באיכות ורמת החיים 
של תושבי הנגב המזרחי.

 
גם בפרויקט זה הושם דגש על גיוון, שיוויון 

ויצירה מקומית אותנטית.
 

אשכול נגב מזרחי מקדם בברכה את באי הפסטיבל

אליעזר יעקב                                                  
מנכ"ל אשכול נגב מזרחי                               

בני ביטון
יו"ר אשכול נגב מזרחי 

וראש עיריית דימונה

*3147

דירות

נאות אמיר
שיערך  נגב  דוקאביב  פסטיבל  וצופות  צופי  את  מברכת 

בחודש דצמבר זו השנה הרביעית בירוחם והסביבה.

neot-zahala.comneot-shaked.co.il
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עיריית ערד 

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע.ר 
הבית של הקולנוע הדוקומנטרי בארץ

ברכות ליוצרים החדשים משתתפי סדנת הקולנוע מראות ירוחם והנגב – פורטרט מקומי
בהנחיית: מיטל אבוקסיס ורומן שומונוב - 5 סרטים קצרים שנוצרו ובוימו על ידי יוצרים מירוחם והסביבה:
ילדות נשכחת - הדרה שטיינברג // ארמון רוסי - דינה סטרט // אי של שפיות - משכית הודסמן 

רכסים בנגב - לירון קרמלקר // אהבה עיוורת - ג'ניה אורצקי 

www.nfct.org.il   info@nfct.org.il   6744305 יקנעם 5, תל אביב
 

צוות הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה 
מאחל בהצלחה לפסטיבל דוקאביב נגב 2017

ברכות חמות לכל המשתתפים והאורחים!

אחרייך // רנא אבו-פריחה, מפיקה: אבתיסאם מראענה-מנוחין
המוזיאון // רן טל, מפיקים: איילת קייט, אמיר הראל

הקיר // מורן איפרגן, מפיקה: מיכל וייץ
המחברות של אליש // גולן רייז, מפיקים: חגי ארד, אלעד פלג

ילדי הצללים // נועה אהרוני, מפיקים: יורם עברי ודיויד נוי
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אנו גאים להיות חלק מיצירה קולנועית ישראלית מעולה
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ם ת ו פ ת ת ש ה ל  ע
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 בנ  דיס ונט שמח ל חת חל 
בפסטיבל דו אביב נגב בירוחם

ומברך את כל באי הפסטיבל ויוצריו

כשמתבוננים, מגלים סיפור 
מגלים עניין, מגוון ושוני  אנשים זה הסיפור 

 אנחנו מאמינים שכאשר מכירים יותר,
אפשר להתאים יותר 


