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מידע על הקרנות הסרטים המסחריים יפורסם באתר הסינמטק, בעיתונות ובקופות הסינמטק. למכותבים תשלח הודעה בדואר אלקטרוני.

מה קרה לבייבי ג'יין, מגדל - סינמטק ירושלים

פצצה אטומית - עין הדג

לפני המבול

סיינט לואיס בלוז, תחת שמי כוכבים - פסטיבל קולנוע דרום

לפרטים   • הפרסום  באמצעי  מפורטים  הפעילות  ימי  הראשון,  הסרט  הקרנת  תחילת  לפני  שעה  תפתחנה  הקופות   • השנה  כל  במהלך  לקולנוע  בבואכם  חם  בלבוש  להצטייד  מומלץ 
הודעה  להשאיר  ורצוי  ניתן   •  09-9565008 בקופה:  ולהזמנות  מנויים  סרטים,  בנושאי  לבירורים   •  www.hcinema.org.il ליין:  און  האינטרנט  אתר  באמצעות  מראש  כרטיסים  ורכישת 
יש  ביטולים  על   • ההקרנה  לפני  שעות   72 לפחות  להתקשר  מומלץ  הזמנתכם  להבטחת   • הקופות  פעילות  בשעות  תעשה  הפונה  אל  החזרה  טלפון,  ומספר  מלא  שם  הכוללת  ברורה 
ובמועדי ההקרנה בשל סיבות שאינן קשורות בסינמטק. נא להתעדכן תמיד בסמוך למועד  יתכנו שינויים בתוכנית החודשית   • להודיע עד שעתיים לפני תחילת הסרט בטלפון או במייל 
וידידותי,  • לשם הפיכת תהליך הזמנת הכרטיסים לקל  יודרכו למקומות פנויים על פי המצאי  5 דקות לפני תחילת ההקרנה, המאחרים  ההקרנה •מקומות מסומנים ישמרו למנויים עד 
שההרצאה  ברגע  כניסה  אפשרות  תינתן  לא  וסרט  בהרצאה   • האולמות  בקומת  הסינמט  במכשיר  ולקבלם  באינטרנט,  המתקדמת  הכירטוס  במערכת  להשתמש  מתבקשים  המנויים 
• לסינמטק תקן נגישות הכולל מערכת עזר לכבדי שמיעה. • אין הסינמטק אחראי למצב הטכני של הסרטים  התחילה. כניסת המאחרים תתאפשר להקרנה בלבד, מקומותיהם ישמרו 

סרטי יולי
הקדמה

26/7
20:30  אלף נשותיו של 
נפתלי סימן-טוב

27/7
20:00 נהר פרא

28/7
21:30 תחושה של סוף

29/7
18:00 מגנוליות מפלדה  

3D 20:30 וונדר-וומן

12/7
19:00  מקווה שאני 

בפריים

21:00 מגדל

11/7
18:00 אני, דניאל בלייק

13/7
20:30 תחת שמי כוכבים

14/7
21:30 אני, דניאל בלייק 

15/7
18:00 חופי הכרך

 20:30  טרום בכורה: 
מר שטיין און ליין

5/7
20:30 חדרי הבית

6/7
20:00 סנט לואיס בלוז

21:00 תשע

7/7
 10:30-17:00 

 הפנינג מיני-מוביז
21:30 שעתם היפה

8/7
18:00 פרח הסוד שלי  

20:00 הרצאה  
20:30 מה קרה לבייבי ג'ין?

1/7
18:00 מר דידס הולך העירה

20:30 להציל את נטע

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

סרטי ילדים 
מבצע 
מיוחד!

25/7
18:00 תחושה של סוף

19/7
19:00  הגעגועים של 

מאיה גורדון

21:00  חשמלית ושמה 
תשוקה

20/7
20:00 קדמת עדן

21/7
21:30 המילה האחרונה

22/7
18:00 אמא יקרה

  20:30  טרום בכורה: 
פצצה אטומית

18/7
18:00 המילה האחרונה

4/7
18:00 שעתם היפה

הקרנות מסחריות בחודש יולי 

לפרטים: עמ' 10

המטפלת )החל מ-13/7(	 
הפרה ז'קלין )בקרוב(	 

חופי הכרך, קדמת עדן, חשמלית ושמה תשוקה, נהר פרא, הטייקון האחרון  - סדנאות הבמה

מנויים וצופים יקרים, 
גולת הכותרת של חודש יולי היא פסטיבל Mini Movies )"מיני סרטים"( של סינמטק הרצליה. 
זהו מיזם קולנועי ייחודי שמציע לכם אלטרנטיבה: לא רק לצפות בסרטים אלא גם ליצור אותם! 
אנו מזמינים אתכם ואת בני ביתכם להתחקות אחר הסרטים האהובים עליכם וליצור אותם מחדש 
באירוע שכולו אהבת הקולנוע. החודש יתקיימו אירוע ההשקה של הפסטיבל וסדנאות בנושא, 

ובחודש אוגוסט נקרין את התוצרים שלו. 
הבמאי, השחקן והתסריטאי ברי פרימוס )"הפילגש"( הוא ידיד אמת של סינמטק הרצליה ועובדיו. 
אנו נרגשים לבשר על ביקורים נוספים ובלעדיים שלו אצלנו בחודש יולי, שבהם הוא יציג את סרטיו 

של הבמאי הנודע איליה קאזאן וינחה סדנה לבמאים. 
 National-אנו שמחים להודיע שלבקשת הקהל, הצטרפנו לתכנית ההקרנות היוקרתית של ה
Theatre. אנו מקווים שתקנו כרטיסים ותגיעו ליהנות עמנו מעיבודי המופת הבריטיים למחזות 

נודעים.
לסיום, הקיץ השנה עומד בסימן התחדשות בסינמטק הרצליה. כפי שבוודאי הבחנתם, מערכת 
הקופות בסינמטק עוברת בימים אלה שדרוג. אנו מקווים שתקופת ההרצה תסתיים בקרוב וכולנו 

נוכל ליהנות מהיעילות והמהירות של המערכת החדשה. 

צפייה נעימה,    
גיתית וינר וצוות סינמטק הרצליה    

תודתנו נתונה לשותפינו:
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20:30
חדרי הבית

Indoors
)ישראל, 2016( דרמה

אברם, קבלן בניין ירושלמי, מחליט לעשות מעשה 
ולהתקדם בחיים. הוא מקבל על עצמו פרויקטים 

גדולים יותר ומעביר את משפחתו לבית גדול ומפואר 
יותר. אולם תעוזתו של אברם מובילה לאסון: הוא אינו 
מצליח לעמוד בפרויקטים, נושיו מאיימים עליו, וביתו 

המפואר – גאוותו הגדולה – עומד להילקח ממנו. 
המצוקה מקרבת בין בני המשפחה, המתלכדים 

ונחלצים לעזרת האב.
במאי: איתן גרין

שחקנים: יובל סגל, עידו זייד, דני שטג
)109 דק', עברית(

20:30
להציל את נטע

Saving Neta
)ישראל, 2016( דרמה

שנה בחייו של נטע, אדם שביצע פנייה לא נכונה וחייו 
סטו ממסלולם התקין. סיפורו מסופר דרך סיפוריהן של 
ארבע נשים שאותן הוא פוגש לרגע מכונן בחייו ובחייהן. 
יחד הסיפורים יוצרים תמונה רחבה ומרתקת על הורות 

ואינטימיות בעידן המודרני.
במאי: ניר ברגמן

שחקנים: בני אבני, רותם אבוהב, עירית קפלן ונעם 
רותם בתפקיד מיוחד

)90 דק', עברית(
 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ניר ברגמן, 

במאי הסרט. 

דוקאביב, 2017

       1.7       7.7

       10.7

       5.7       8.7

18:00
מר דידס הולך העירה

Mr. Deeds Goes to Town
)ארה"ב, 1936( קומדיה

צעיר פרובינציאלי מגיע לניו יורק לאחר שירש עשרים 
מיליון דולר. עיתונאית שאפתנית רוכשת את אמונו, 

וכאשר היא חושפת כי בכוונתו לתמוך באיכרים עניים, 
בני משפחתו מזדעקים ורוצים לאשפזו. הבמאי 

פרנק קפרה ממשיך לספר על הרוח האנושית בימים 
הקשים של השפל הגדול, בסרט המציג שני צדדים 

מנוגדים של הטבע האנושי: תאוות הבצע והציניות אל 
מול התמימות העממית. קומדיה טובת לב.

במאי: פרנק קפרה 
שחקנים: גרי קופר, ג'ין ארתור

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
שעתם היפה

Their Finest
)בריטניה, 2016( קומדיה

קומדיה רומנטית שנונה ומקסימה המגוללת את 
סיפורה של קתרין, תסריטאית הנאבקת לבסס את 
מעמדה בצוות קולנוע המורכב כולו מגברים, אשר 

נשכר על-ידי הממשלה הבריטית לצלם סרטים 
לשיפור המורל בתקופת מלחמת העולם השנייה. 

הסרט הוקרן בפסטיבל טורונטו וזכה לשבחים.
במאית: לונה שרפיג 

שחקנים: ג'מה ארטרטון, סם קלאפלין, ביל ניי 
)117 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

19:00
לפני המבול

Before the flood
)ארה"ב, 2016( תיעודי

ליאונרדו דיקפריו, השחקן הנודע, מונה לשגריר 
מטעם האו"ם לטיפול במשבר ההתחממות הגלובלית 
העולמית. סרט זה הוא פרויקט אישי שלו ובו הוא נוסע 

אל גרינלנד, סומטרה ואל מדינת הוותיקן כדי ללמוד על 
ההשפעה ההרסנית שיש לשינוי האקלים על מצב כדור 

הארץ. כדי לפעול למניעת הרס האקולוגיה והשמדת 
מינים שלמים של בעלי חיים.

במאי: פישר סטיבנס
משתתפים: ברק אובמה, אלחנדרו גונזלס איניאריטו 

ואחרים...
)96 דק', אנגלית, תרגום לעברית(

 לפני הסרט תוגש הרצאה מפי פרופ' גדעון אשל. 

18:00
פרח הסוד שלי

La flor de mi secreto
The Flower of My Secret

)ספרד, 1995( דרמה

חייה של ליאו, סופרת מצליחה הכותבת רומנים 
רומנטיים, נקלעים למשבר כשבעלה נוטש אותה 

למען חברתה הטובה ביותר. גם בתחום היצירה 
מכרסמים בה ספקות, והיא כותבת בשם בדוי 

ביקורת חריפה על ספרה האחרון. 
במאי: פדרו אלמודובר

שחקנים: מריסה פארדס, צו'ס למפראבה, רוסי 
דה פאלמה 

)98 דק', ספרדית; תרגום לעברית(

 20:00 הרצאה מפי אושרה שוורץ

20:30
מה קרה לבייבי ג'יין?

 What Ever Happened to Baby Jane?
)ארה"ב, 1962( דרמת מתח

בלאנש וג'יין הן שתי אחיות החולקות בית מידות 
בפרוורי הוליווד. בלאנש הנכה מרותקת לכיסא גלגלים, 

ואילו ג'יין הפרועה מטפלת בה ודואגת לכל מחסורה. 
אולם בתוך הבית מתנהל מאבק איתנים בין שתי 

נשים חזקות וקנאיות. טור דה פורס קולנועי של בטי 
דייוויס וג'ואן קרופורד, אשר זכה להתייחסות בסדרה 

המצליחה "אויבות".
במאי: רוברט אולדריץ' 

שחקנים: בטי דייוויס, ג'ואן קרופורד, ויקטור בונו 
)134 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

בטי דייוויס – מועמדת לפרס השחקנית הטובה ביותר, 
אוסקר 1963

Saturday | שבתFriday | שישי

MONday | שני

Wednesday | רביעיSaturday | שבת

       6.7       12.7

19:00
מקווה שאני בפריים

Hope I'm in the frame
)ישראל, 2016( דרמה

מיכל בת-אדם, שהחלה את דרכה כשחקנית מצליחה 
וספגה ביקורות אכזריות כשבחרה לעבור לצד השני 

של המצלמה, היא במאית הקולנוע היחידה בישראל 
שיוצרת סרטים בעקביות משנות השבעים ועד היום. 

הסרט מלווה אותה במהלך צילומי סרטה החדש, 
ומתעד את חיי היומיום שלה לצד אהובה, הבמאי משה 

מזרחי. סרט המעורר שאלות על יצירה, הזדקנות, 
אהבה וזוגיות, וגם על הקולנוע כזיכרון.

במאית: נטעלי בראון
)58 דק', עברית וצרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

זוכה ציון לשבח, פסטיבל דוקאביב, 2017
 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם נטעלי בראון, 

במאית הסרט. 

21:00
תשע

Nine
)ארה"ב, 2009( מוזיקלי

במאי איטלקי מתקשה למצוא הרמוניה בחייו 
היצירתיים והאישיים, הכוללים מערכות יחסים 

דרמטיות עם אשתו, המאהבת שלו, המוזה שלו, 
הסוכנת שלו ואמו. עיבוד עדכני ליצירת המופת 

של פדריקו פליני "שמונה וחצי", וגרסה מוזיקלית 
המבוססת על הצגה עטורת פרסי "טוני". הסרט 

מתהדר באנסמבל חלומי הכולל את דניאל דיי 
לואיס, סופיה לורן, ניקול קידמן, פנלופה קרוז, 

ג'ודי דנץ' ועוד.
במאי: רוב מרשל 

שחקנים: דניאל דיי לואיס, מריון קוטיאר, פנלופה קרוז 
)118 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:00
סנט לואיס בלוז

Saint Louis Blues
Un transport en commun

)סנגל, 2009( מוזיקלי

מחזמר קולנועי מ-סנגל המבוסס על לחניו של 
המחזמר ההוליוודי "פגוש אותי בסנט לואיס". מסע 

החוצה את סנגל מדקאר לסנט לואיס, ובמרכזו מונית 
חבוטה שהנוסעים בה שרים את סיפורי חייהם. במהלך 

המסע, ספרית כהת עור וגבר בהיר מוצאים אהבה. 
סרט עדין הנשען על קלילות הריקוד הסנגלי, ואשר 

נמנע במודע מהאגרסיביות והדיוק של מחזות הזמר 
.MGM הקלאסיים של אולפני

במאית: דיאנה גאי 
שחקנים: אומבן גומז דה קסט, מבגנה קסה, אן ז'אנין ברבוזה

)48 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

21:00
מגדל
Tower

)ארה"ב, 2016( אנימציה/תיעודי

באוגוסט 1966 התבצר צלף בקומה האחרונה של מגדל 
האוניברסיטה באוסטין שבטקסס, ובמשך 96 דקות 

רצח סטודנטים ואזרחים שנקלעו למקום. אירועי היום 
משוחזרים באמצעות טכניקת אנימציה, ומוצגים לצד 

העדויות שנמסרו במקום וגם שנים לאחר מכן. סרט 
סוחף, מרתק וייחודי על אחווה נשית, אומץ לב והניסיון 

להבין אם יש אמת אבסולוטית בעדות.
במאי: קית' מייטלנד 

)96 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה אין-ספור פרסים בפסטיבלים מרכזיים ברחבי 

העולם.

Thursday | חמישיWednesday | רביעי 2 סרטים בכרטיס 1

2 סרטים בכרטיס 1

בסינמטק
הרצליה
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20:30
מר שטיין און ליין

Un profil pour deux
Mr. Stein Goes Online

)צרפת, 2017( קומדיה

פייר, פנסיונר אלמן שלא יצא מביתו זה שנתיים, 
מגלה את חדוות האינטרנט הודות לאלכס, גבר 

צעיר המלמד אותו את רזי המחשב. בביקור באתר 
היכרויות הוא מתאהב בגולשת צעירה ומקסימה 

שכינויה הוא פלורה 63, אך הוא מציג בפרופיל שלו 
תמונה של אלכס ולא שלו. כעת עליו לשכנע את 

אלכס לפגוש את פלורה במקומו.     
במאי: סטפן רובלן 

שחקנים: פייר רישאר, יאניס לספר, פאני ואלט  
)99 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

ברי פרימוס מציג: אליה קאזאןדוקאביב, 2017איליה קאזאן, מחווהדוקאביב, 2017

ברי פרימוס מציג: אליה קאזאן

טרום בכורה

       14.7       15.7

       15.7

       21.7       22.7

21:30
אני, דניאל בלייק

I, Daniel Blake
)בריטניה/צרפת/בלגיה, 2016( דרמה

אחרי שדניאל לקה בהתקף לב, קבעה מומחית 
מהביטוח הלאומי שהוא אינו זכאי להבטחת 

הכנסה. בעודו תקוע בסבך הבירוקרטיה, הוא 
פוגש את קייטי, המתקשה גם היא לקבל סיוע 
ממוסדות הרווחה. קן לואץ' הגדול מפגין שוב 

את יכולתו לתרגם ביקורת חברתית מנוסחת 
היטב ואינטליגנטית, לתבניות קולנועיות מרגשות 

המעוררות את המצפון. אל תחמיצו! 
במאי: קן לואץ' 

שחקנים: דייב ג'ונס, היילי סקוויירס, שרון פרסי  
)100 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרסי דקל הזהב, חבר השופטים – פסטיבל 
קאן, 2017

18:00
חופי הכרך

On the Waterfront
)ארה"ב, 1954( דרמה

גיבור עממי מתלבט אם לשתף פעולה עם השלטונות 
ולהלשין על חבריו, או לתת יד לבריונות שהשתלטה על 
האיגוד המקצועי שבו הוא חבר. יש הטוענים כי איליה 

קאזאן, הבוחן את מעמדו החברתי של הגיבור תוך הפגנת 
מודעות חברתית עמוקה, ניסה להצדיק באמצעות סרט 

זה את שיתוף הפעולה שלו עם המקרתיזם. 
במאי: איליה קאזאן

שחקנים: מרלון ברנדו, קארל מלדן, אווה מרי 
)108 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס האוסקר לשנת 1955 בקטגוריות הסרט, 
הבמאי, השחקן, שחקנית המשנה, הצילום, התסריט 

והעיצוב והעריכה הטובים ביותר.

21:30
המילה האחרונה

The last word
)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

שירלי מקליין מגלמת אשת פרסום אימתנית בעברה 
וגרושה בפנסיה כיום, שמחליטה לכתוב את ההספד 

על עצמה - עוד טרם מותה. לשם כך היא שוכרת 
כתבת בעיתון המקומי המחפשת כיוון חדש בחייה. 
השתיים יוצאות למסע של השלמה, ביקורת, הבנה 

מחודשת עם חייהן וזוכות בחברות אמת.
במאי: מארק פלינגטון 

שחקנים: שירלי מקליין, אמנדה סייפריד
)108 דק', אנגלית, תרגום לעברית(

18:00
אימא יקרה

Mommie Dearest
)ארה"ב, 1981( ביוגרפיה 

על-פי רב המכר מאת כריסטינה קרופורד, בתה 
המאומצת של השחקנית האגדית ג'ואן קרופורד, שבו 

היא תיארה את חייה בצל אמה כמסכת מתמשכת 
של טרור והתעללות. הסרט זכה לביקורות קטלניות 

כשיצא לאקרנים, אך התגלה בהמשך כיצירה חריפה 
המיטיבה לתאר תסמינים פוסט-טראומטיים העוברים 

בירושה מאם לבת. השחקנית פיי דאנאוויי מדהימה 
בתפקיד ג'ואן קרופורד.

במאי: פרנק פרי 
שחקנים: פיי דאנאוויי, דיאנה סקרוויד, סטיב פורסט 

)129 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

Friday | שישיSaturday | שבת

Saturday | שבת

Friday | שישיSaturday | שבת

       19.7       26.7       27.7

20:30
אלף נשותיו של נפתלי סימן-טוב

1001 wives
)ישראל, 1989( על-פי ספרו של דן בניה סרי

שכונת הבוכרים בירושלים, שנות העשרים. נפתלי סימן-
טוב הוא אלמן בגיל העמידה שכל נשותיו הקודמות נפטרו 

באופן מסתורי. השדכן לוחץ וזקנות השכונה משדלות, 
ולבסוף הוא נושא לאישה את פלורה, בתולה תמימה בת 
24. כדי לא להדביקה בקללת המוות, הוא נמנע מכל מגע 

פיזי עמה. אך כאשר פלורה מתעברת בהפתעה, נפתלי 
אינו יכול לשאת את הבושה ומפנה כלפיה את זעמו.

במאית: מיכל בת-אדם
שחקנים: ריטה, יוסי פולק, נסים עזיקרי

)90 דק', עברית(
 בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם מיכל בת-אדם, 

במאית הסרט. 

21:00
חשמלית ושמה תשוקה
A Street Car Named Desire

)ארה"ב, 1951( דרמה

על-פי מחזהו הנודע של טנסי ויליאמס. בלאנש, בת 
למשפחה דרומית שירדה מנכסיה, מתמכרת לטיפה 

המרה ולפתיינות. הפער שבין רומנטיקה נשגבה 
למציאות חייה מכניע אותה. הרוסה ופתטית, היא 

מגיעה לבית אחותה שבפרוור עלוב של ניו אורלינס, 
ומתאהבת בגיסה גס הרוח, סטנלי קובלסקי.

במאי: איליה קאזאן 
שחקנים: ויוויאן לי, מרלון ברנדו, קים האנטר 

)122 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

19:00
הגעגועים של מאיה גורדון

The Longings of Maya Gordon
)ישראל, 2017( דרמה

הבמאי יאיר לב עקב במשך עשור אחר האמנית 
הבין-לאומית מאיה גורדון, שוויתרה על משפחה ובית 

בשם אמנותה והאותנטיות הבלתי מתפשרת שלה. 
במהלך חיפושיה אחר אהבה, היא פוגשת במקרה 

גבר הלום קרב. האם שתי הנשמות הסוערות יגיעו אל 
המנוחה והנחלה? הסרט מציג את יצירותיה הייחודיות 

של גורדון, המעלות שאלות של זהות נשית ולאומית, 
הזדקנות, אהבה ומימוש עצמי.

במאי: יאיר לב 
)54 דק', עברית ופולנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

  בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יאיר לב, 
 במאי הסרט. 

20:00
נהר הפרא

Wild River
)ארה"ב, 1960( דרמה

צ'אק גלובר מרשות עמק טנסי מנסה לפנות כמה 
משפחות ותיקות מביתן כדי להקים סכר על גדות 

הנהר ולהפיק רווחים, אך אישה זקנה וחזקה מסרבת 
להתפנות. המאבק בין השניים מייצג את השינויים 

שעברה ארה"ב השמרנית לקראת הפיכתה למדינה 
ליברלית יותר. 

במאי: איליה קאזאן 
שחקנים: מונטגומרי קליפט, לי רמיק, ג'ו ואן פליט 

)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
 לפני הסרט תתקיים שיחה פתוחה לשאלות הקהל 
על יצירתו של קאזאן בין ברי פרימוס, במאי ושחקן 

ורות לב ארי, מפיקה ומורה לתסריטאות. 

Wednesday | רביעיWednesday | רביעיThursday | חמישי

       20.7

       22.7

20:00
קדמת עדן
East of Eden
)ארה"ב, 1955( דרמה

על-פי ספרו של ג'ון סטיינבק ובהשראת הסיפור 
המקראי על קין והבל. משל העוסק במאבקם של שני 

אחים על אהבת אביהם ועל לבה של עלמה צעירה ויפה 
הנקרית בדרכם. ג'יימס דין הצעיר והכריזמטי הפך בין 
רגע לכוכב שדמותו ואופיו המרדני השפיעו על דורות 

שלמים של צעירים ומבוגרים כאחד. 
במאי: איליה קאזאן  

שחקנים: ג'יימס דין, ריימונד מאסי, ג'ולי האריס 
)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 לפני הסרט תתקיים שיחה פתוחה לשאלות הקהל 
על יצירתו של קאזאן בין ברי פרימוס, במאי ושחקן 

ורות לב ארי, מפיקה ומורה לתסריטאות. 

20:30
פצצה אטומית

Atomic Blonde
)ארה"ב, 2017( מתח

סוכנת חשאית מסוכנות הביון הבריטית נשלחת לברלין 
בזמן המלחמה הקרה כדי לחקור את רציחתו של חברה 

הסוכן ולמוטט רשת ריגול אכזרית. מבוסס על הרומן 
."The Coldest City" הגרפי הנודע

במאי: דייוויד  לייטץ' 
שחקנים: שרליז ת'רון, ג'יימס מק'אבוי, סופיה בוטלה 

)115 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
 לפני הסרט תוגש הקדמה מפי דורון פישלר. 

Thursday | חמישי

Saturday | שבת

איליה קאזאן, מחווה

טרום בכורה

פסטיבל דרום, 2017

       13.7

20:30
תחת שמי כוכבים
Under the Starry Sky 

Des étoiles
)צרפת/סנגל, 2014( דרמה

סופי בת ה-24 עוזבת את דקאר שבסנגל כדי להתאחד 
עם בעלה, עבדולאי, שחי בטורינו. בינתיים עבדולאי 

כבר עבר לניו יורק בעזרת רשת של מבריחים. במקביל, 
טיארנו בת ה-19 נוסעת ברחבי אפריקה בפעם 

הראשונה. שלושה גורלות היוצרים יחד תמונה עכשווית 
של הגירה וחיים בגלות.

במאית: דיאנה גאי 
שחקנים: ראלף אמוסו, מרים דמבה לי, סולימאן סיי 

נדיאיה 
)87 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Thursday | חמישי
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20:30
וונדר וומן – 

תלת-ממד
Wonder Woman – 3D

)ארה"ב, 2017( פעולה

גל גדות נכנסת בקלילות ובחן לבגדיה החסכוניים של 
אשת החיל, הלוא היא וונדר וומן. הסרט עוקב אחר 

מסעה מאי האמזונות שבו גדלה אל העיר לונדון ואל 
שוחות מלחמת העולם הראשונה, בניסיונה לעצור את 

המלחמה העולמית שגובה מחיר יקר ומיותר של חיי 
אדם. להיט סוחף ומלבב.
במאית: פאטי ג'נקינס 

שחקניות: גל גדות, רובין רייט, קוני נילסן 
)141 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 לפני ההקרנה תוגש הקדמה מפי גלית רויכמן, 
 ובתום ההקרנה תתקיים שיחה עם הקהל. 

גל גדות לא תגיע לצערנו הרב. 

       29.7

18:00
מגנוליות מפלדה

Steel Magnolias
)ארה"ב, 1989( דרמה

דרמה קומית העוסקת בדרום לואיזיאנה ובנשים 
החזקות שמנהלות שם את העניינים. דומה שנקודת 

המפגש לחבורה העליזה הוא סלון היופי של טרווי 
)דולי פרטון(, אך עיני כולן נשואות אל שלבי )ג'וליה 

רוברטס(, יפהפיה חולת סכרת החולמת על ילד 
משלה. לאורך שנה שלמה יתמכו הנשים אחת בשניה, 

יקניטו וגם יתקוטטו, אך בסופו של דבר- האחווה 
הנשית תסייע להן לצלוח את רגעי האושר והפחד.

במאי: הרברט רוס
שחקניות: דולי פרטון, ג'וליה רוברטס, שירלי מקליין, 

סאלי פילד
)118 דק', אנגלית, תרגום לעברית(

Saturday | שבת

גלים 
גבוהים 

בהנחיית 
גלית רויכמן

בני הגיל השלישי 
נהנים מקולנוע 

איכותי ב-₪10 בלבד!
 כל יום שלישי 

בסינמטק הרצליה

4.711.718.725.7

 18:00
שעתם היפה

Their Finest
)בריטניה, 2016( קומדיה

)לפרטים עמוד 5(

 18:00
אני, דניאל בלייק

I, Daniel Blake
)בריטניה/צרפת/בלגיה, 2016( דרמה

)לפרטים עמוד 6(

 18:00
המילה האחרונה

The last word
)ארה"ב, 2017( דרמה קומית

)לפרטים עמוד 7(

 18:00
תחושה של סוף

The Sense of an Ending
)בריטניה, 2017( דרמה

)לפרטים עמוד 8(

TUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישי

שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

יולי 2017

       28.7Friday | שישי

*בהצגת תעודת אזרח ותיק או תעודת זהות בלבד!
אזרח/ית ותיק/ה הינם גבר אשר נולד לפני  1950 ואישה אשר נולדה לפני 1955

ברי פרימוס מציג: 

איליה קאזאן
השחקן, המחזאי והבמאי ברי פרימוס )"פילגש", בכיכובו של רוברט דה 

נירו( חוזר לסינמטק הרצליה כדי להעביר כיתת אמן מיוחדת לבמאים, 
שחקנים, תסריטאים ומפיקים. באותה הזדמנות הוא יקיים שני מפגשים 

הפונים אל מנויי וצופיי סינמטק הרצליה, העוסקים ביצירתו של הבמאי 
האמריקאי איליה קאזאן, ויציג את הסרטים "קדמת עדן" ו"נהר פרא".

לרגל הביקור יקרין סינמטק הרצליה חמישה סרטים נודעים שיצר 
איליה קאזאן: "קדמת עדן", "חופי הכרך", "חשמלית ושמה תשוקה", 

ולראשונה בישראל מזה עשרות שנים – "נהר פרא" ו"הטייקון האחרון"*. 
המפגשים עם ברי פרימוס הם פרי שיתוף פעולהמרתק של סינמטק 

הרצליה עם סדנאות הבמה ועם היוצרת והמפיקה רות לב ארי.

לפרטים על מחירי הכרטיסים לסרטים ולכיתת האמן:
טל': 09-9565008

Kupa@hcinema.org.il  |  www.hcinema.org.il
 *הסרט "הטייקון האחרון", יוקרן בסינמטק הרצליה 

בחודש אוגוסט.

3 עיבודי מופת מבית התאטרון הלאומי 
לונדון למחזות ענק מאת: מרטין מקדונה, 

טום סטופרד ו-פיטר שייפר.

National 

Theatre 

 

2017

סינמטק הרצליה, סינמטק חולון,
סינמטק חיפה, סינמטק ירושלים

תליינים וסינמטק תל אביב מציגים:
יום שלישי, 8/8, 20:30

אמדאוס
יום שלישי, 26/9, 20:30

21:30
תחושה של סוף

The Sense of an Ending
)בריטניה, 2017( דרמה

טוני הגרוש מנהל חנות צילום קטנה בלונדון וחי חיים 
שלווים למדי. יום אחד הוא מקבל מכתב ובו נמסר 
לו כי דמות מעברו הורישה לו סכום כסף ואת יומנו 

של אדם שהיה חבר שלו בצעירותו. טוני יוצא למסע 
בזיכרונותיו, ועתה עליו לגלות אם הסיפור שסיפר 

לעצמו כל השנים היה נכון. אנסמבל שחקנים מעולה 
בסרט עדין מאת יוצר הסרט "לאנץ' בוקס".

במאי: ריטש בטרה 
שחקנים: ג'ים ברודבנט, שרלוט רמפלינג 

)108 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

רוזנקרנץ 
וגילדנשטרן מתים    

יום שלישי, 5/9, 20:30

בקרוב
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סרטי הילדיםסינמה-קט
של סינמטק 

הרצליה
סרטים שרואים ילדים, הורים, סבתות וגם סבים...

שובר של 6 כרטיסים לסרטי ילדים ב-90 ₪! )15 ₪ בלבד לכרטיס(

לרקוד
יום שבת, 8/7, 11:00 – טרום בכורה

יום חמישי, 13/7, 17:00
יום שבת, 15/7, 11:00

מלך האריות
יום חמישי, 27/7, 17:00

יום שבת, 29/7, 11:00

הדרדסים: הכפר האבוד
יום חמישי, 20/7, 17:00

יום שבת, 22/7, 11:00

לפני המבול
Before the flood

אירוע זה מתקיים במסגרת שבוע מדע וסביבה של עיריית הרצליה.
הסעות חינם לבאי הוועידה השנתית למדע ולסביבה יצאו מהמרכז 

הבינתחומי בשעה 18:30 .

אירוע ההשקה:
10:30 – התכנסות

11:00 – סדנת צילום בסמארטפון עם אורי אקרמן
12:00 – סדנת בימוי עם גור בנטביץ'

13:00 – הפסקה
13:30 – אפקטים DIY עם ליאת דניאלי

14:30 – סרטי קולנוע:
"Star Wars – uncut"              

              "אי.טי. חבר מכוכב אחר"

*דמי השתתפות בכל אירועי ה"מיני-מוביז" ובתחרות: 50 ₪ למשתתף
השתתפות בתחרות מותנית בהשתתפות באירוע ההשקה

              "אי.טי. חבר מכוכב אחר"

Star Wars – uncut

הקלסיקה המצוירת

 של אולפני דיסני

הסרטים יוקרנו בדיבוב לעברית. מומלץ לילדים מגיל 4 ומעלה.

 "אנחנו התקווה האחרונה של הכדור הזה."
                 )לאונרדו דיקפריו(

הקרנה חינם לכל המשפחה
יום שני, 10/7, 19:00 סינמטק הרצליה.

 
הצטרפו ללאונרדו דיקפריו במסע סביב העולם כדי ללמוד 
על ההשפעות ההרסניות של שינוי האקלים על מצב כדור 

הארץ, וכדי לגלות מה אפשר לעשות כדי לעצור אותן.
לפני ההקרנה תתקיים שיחה קצרה עם פרופ' גדעון אשל,

המשתתף בסרט.

 



 JULY 2017 יולי |  Herzliya Cinematheque |  סינמטק הרצליה 12


