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יום ראשון 5/12 

מראות פורטרט מקומיערב פתיחה

 בגדים בנגב  רחמה 

ירדנה בעלי חיים מצפן משלו

הקרנת בכורה של ארבעה סרטים קצרים 
שנולדו בסדנה ליוצרים מקומיים 

המתקיימת בירוחם זו השנה השישית 
בהנחיית הבמאי ניר דבורצ'ין 

19:30
 היכל 

התרבות ירוחם

בנוכחות 
היוצרים

כניסה 
חופשית

יוצרת: בתי בן שמעון 
בתי מתקשה להשלים עם הזדקנות סבתה 
ומנסה לחוות איתה עוד כמה רגעים יפים

יוצרת: לאה שקדיאל
משה לנזמן, שעלה מארה"ב ונטמע 

בירוחם, הקים כמעט לבדו את המערך 
הפסיכולוגי בעיר

יוצרת: שירה לשם
חנות היד השנייה של אילנה מהווה מקום 
מפגש וחסד לאוכלוסיות המגוונות בירוחם

יוצרת: רותי צור
עם אהבה לחיות שירשה מאביה ומסירות 
יוצאת דופן, ירדנה ידועה במצפה רמון 

כמלאכית של בעלי החיים



יום שני 6/12 

להציל את חיות הבר 

10:00

12:30

14:00

בעינייך, אני רואה את ארצי 
בימוי: כמאל השכאר | 75 דקות 

זוג המוזיקאים נטע אלקיים ועמיתי חי כהן יוצאים 
למסע הופעות ושורשים במרוקו

מרוקו 2019, עברית, ערבית וצרפתית, כתוביות בעברית

בימוי: ארז ברנהולץ | 30 דקות
 עורך ראשי: אלעד גולדמן 

הפקה: גלית כהן, שולה שפיגל, דנה עדן
 סדרה תיעודית העוקבת אחר בית החולים 

לחיות בר, היחיד מסוגו בארץ.  
ישראל 2021, עברית 

כנרת - ים של חיים 
בימוי: משה אלפרט 

הפקה: מרק רוזנבאום, משה אלפרט | 92 דקות

החיים הפראיים סביב הכנרת דרך סיפורה המרגש 
של גורת חתולי ביצות. 

ישראל 2021, עברית

החילוץ 
בימוי: אליזבת צ'אי וסרהלי, ג'ימי צ'ין | 114 דקות 

הדוקו המותח של השנה על הסיפור מאחורי חילוץ 
הילדים שנלכדו בשיטפון במערה בתאילנד

 ארצות הברית / בריטניה 2021, אנגלית ותאילנדית
כתוביות בעברית

16:00

מחברות שחורות - ויויאן 
בימוי: שלומי אלקבץ 

הפקה: שלומי אלקבץ, גלית כחלון | 108 דקות 

דיוקן אינטימי של אחת השחקניות הגדולות בקולנוע 
הישראלי, מנקודת מבטו של אחיה

ישראל 2021, עברית צרפתית וערבית

18:30

DOCAVIV.CO.IL הכניסה חופשית | כל הסרטים מוקרנים במתנ״ס ירוחם 

 לכל
המשפחה

 לכל
המשפחה

בנוכחות 
היוצרים מומלץ 

מגיל 5 
ומעלה

מומלץ 
מגיל 5 
ומעלה



16:00

18:00

20:00

אגדת חורבן 
בימוי: גידי דר 

הפקה: אמיר הראל, איילת קייט, גידי דר | 93 דקות 

הסיפור ההיסטורי שהוביל לחורבן בית שני באפוס 
קולנועי מרהיב המורכב מ-1,500 ציורים

ישראל 2021, עברית

20:45

כיתת אמן עם איזי 
הזדמנות חד פעמית לפגוש 

פנים מול פנים, כאילו בסלון 
הבית, את איזי, אחד המוזיקאים 

המוערכים והעסוקים בארץ. 

19:00 

מחסן 52

יום שלישי 7/12 
אשת חיל 

בימוי: אנה סומרשף 
הפקה: אנה סומרשף, טל ברדה | 77 דקות 

אסתי שושן מחליטה לשנות איסור היסטורי בחברה 
החרדית ויוצאת למסע אמיץ עם חברותיה

 ישראל 2021, עברית ואנגלית

ילדים על תנאי 
בימוי והפקה: נעם דמסקי, עדו בהט | 60 דקות 

 שלושה ילדים ממשפחות אומנה בשנה האחרונה 
לפני שהם יוצאים לעצמאות 

ישראל 2020, עברית 

הברכה של יאמנה 
בימוי והפקה: אילנית סוויסה | 55 דקות 

הצדיקה מחוללת הניסים בת ה-82 משדרות, הטקסים, 
השורשים והמורשת שתישאר אחריה

ישראל 2021, 55 דקות, עברית ומרוקאית 

בנוכחות 
היוצרים

DOCAVIV.CO.IL הכניסה חופשית | כל הסרטים מוקרנים במתנ״ס ירוחם 

אירועי הפסטיבל יתקיימו בהתאם לנהלי התו הירוק
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צי

בנוכחות 
היוצרים

בנוכחות 
היוצרים

שיחה עם 
היוצרים 
ומשפחות 

אומנה 
מירוחם


