משפחה וזוגיות בראי הקולנוע!
לצפייה סרטים מומלצים:


אחים  -יחסי אחים הורים וזוגיות – מצוין! (לא קל)



גאווה ותהילה  -יחסים במשפחה מרתק  -מומלץ ביותר!



איים אבודים  -יחסים במשפחה הישראלית  -מעולה!



חתונה מאוחרת – יחסים במשפחה ובזוגיות  -ישראלי מצוין!



אתמול בלילה – יחסים בזוגיות יפה מאוד מעניין!



הצד שלו והצד שלה – זוגיות במשבר  -נחמד מאוד!



יום אחד – זוגיות חדש בקולנוע  -מצוין מהנה



סיטי איילנד  -יחסים ותקשורת במשפחה  -נהדר מהנה!



בל אמי – סיפור אישי יחסים וקריירה יפיפה נהדר מומלץ ביותר!



סיפור מלכותי – יחסים זוגיות ועוד צויין מומלץ!



שומרת אחותי – יחסים ותקשורת בהורות ובזוגיות  ,התמודדות עם
משבר במשפחה .מעולה! (עצוב ביותר)



תלויי באוויר – על רווקות זוגיות ושינויים בחיים – מעולה כיף לראות!



"אמרתי לך"  -יחסי אימהות בנות וזוגיות – קומדיה נהדר מבדר!



השמועה אומרת ש  -תקשורת משפחתית וזוגיות  -כיף לצפייה!



כל דבר אחר  -שינוים בחיים פרידות צעירים בתחילת החיים -
וודי אלן במיטבו נהדר כיף לצפייה!



יסמין הכחולה וודי אלן  -על יחסים במשפחה ובזוגיות  -מרתק מצוין!



ג'ולייטה – יחסי אמא בת וזוגיות מעולה מרתק – מומלץ בחום!



מדורת השבט  -יחסי הורים ומתבגרים וזוגיות  -מעניין יפה!



כולם בסדר  -יחסים ותקשורת בין אב לילדיו  -מצויין מרתק מומלץ ביותר!



נער קריאה – יחסים במשפחה ועולמו של מתבגר מעולה מומלץ בחום!



סוייל קיטשן  -שינויים בזוגיות ובעבודה בחייו של בחור צעיר  -מצוין פרוע מצחיק!
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חייבים לדבר על קווין  -יחסים במשפחה התבגרות -קשה (לא קל לצפיה).



על אהבה ואי הבנה  -על יחסים וסודות במשפחה נחמד מענין!



אמהות בנות הורים מתבגרים זוגיות ועוד -נהדר מומלץ בחום



בעיניים של מייזי  -על זוגיות במשבר יחסי הורים ילדים  -מצויין מרתק!



ארוכה הדרך למטה משברים משפחתיים ואישיים משברים משפחתיים ואישיים יחסים ח
ברתיים  -יפה מאוד עצוב!



ריקי והפלש  -על יחסי הורים וילדים בוגרים ושינויים בחיים  -נהדר  -קצת עצוב!



התבגרות – סיפור אישי משפחתי – מיוחד יוצא דופן ארוך במיוחד מומלץ ביותר!

צפייה מהנה!
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