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מנויים, צופים יקרים וחברים לדרך,

כיצד מסכמים עשור – עשור של דרמה ושל מתח; עשור של עשייה, של פיתוח ושל מיצוב;
עשור של התלהבות, של התרגשות ושל הומור? 

עבורנו, הצוות שמאחורי הקלעים, הסינמטק הוא לא פחות מאתר צילום של סרט.
בכל חודש, אנו חובשים את כובעי תפקידינו ומפיקים לכם מופע: מופע של קולנוע איכותי, של מיזמי פרינג', של מוזיקה, של תוכניות לילדים ושל חינוך 

לאוריינות חזותית ולהבנת הקולנוע. 
"סינמטק הרצליה" מציג תכנים ייחודיים, לעיתים בלתי מוכרים, ונותן ביטוי לקולות צעירים וליוצרים שבתחילת דרכם. 

אנו שמחים להיות מוסד תרבות קשוב ועדכני, ועם זאת גם מוסד שחוגג בכל יום את אהבת האומנות השביעית ושמחבר בין ישן לחדש, בין יצירות מופת ובין 
הקולנוע המסחרי. 

ובמאמר סגולי יותר...

למילה "סינמטק" יש צליל מעניין. תחילתו, ברצף הברות מפותל; סיומו קצר ועיקש, קובע עמדה נחרצת. כך, גם עבודתנו על התוכנייה החודשית: תחילתה 
בחיפוש, וסיומה בהצהרת מחויבות לאומנות, לסובלנות, להנאה ולקהל.

יצאנו למסע ארוך, ששיאו בא לידי ביטוי בתוכניית העשור של "סינמטק הרצליה".
תוכנייה זו מתפארת בהקרנת פרקי הסדרה "ברלין אלכסנדרפלאץ"; בחגיגות שבעים שנים לפסגת יצירתו של אלפרד היצ'קוק, הלוא היא "החבל"; בחגיגות 

חמישים שנים ל"2001: אודיסאה בחלל"; בחגיגות ארבעים שנה לסרט המוזיקלי האהוב "גריז"; ובחגיגות עשרים שנים ל"ביג לבובסקי" המבדר מאת האחים 
כהן. לא אמרנו די. אנו מיישירים מבט אל העתיד בשתי יצירות תיעודיות ישראליות שעוד ידובר בהן רבות, ובסרטים נהדרים נוספים מכל העולם.

איננו עוצרים בזאת. המלאכה על התוכנייה הראשונה לעשור השני בתולדות "סינמטק הרצליה" נמצאת כבר בעיצומה, וטמונה בה הבטחה גדולה.  

שלכם,     
גיתית וינר – מנכ"לית "סינמטק הרצליה"     

ניר נאמן – עורך התוכנייה, "סינמטק הרצליה"     

תודותינו נתונות לשותפינו:

פסטיבל הקולנוע ירושלים | "טעם של תה ירוק מעל אורז", "החוק הקדמון"

Yes דוקו | "סיבת המוות", "יומני אוסלו"

שבוע הקולנוע הצ'כי, 2018 | "עפרונים על חוט", "אימא קרח", "יושב על ענף ונהנה",

"אבוד במינכן" – לוגואים שגרירות צ'כיה

מכון גתה | "ברלין אלכסנדרפלאץ"

JERUSALEM
FILM
FESTIVAL

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

סרטי אוגוסט הקדמה

4/8
16:30 ב רלין אלכסנדרפלאץ: 

 4-2
20:30 חנות הספרים 

3/8
21:30 כוכבים חיים לנצח 

2/8
20:30 חוק הקדמון 

1/8
20:30   טעם של תה ירוק 

מעל אורז 

8/8
20:30 סיבת המוות

9/8
20:30 יומני אוסלו

10/8
21:30  אושן  8  

11/8
16:30  ברלין אלכסנדרפלאץ: 

  9-7
20:30 טרום בכורה: משודרג

שלישי זהב
Golden Tuesdays

ימי רביעי
wednesdays

ימי חמישי
thursdays

ימי שישי
fridays

ימי שבת
Saturdays

7/8
18:00 חנות הספרים

20:30  ברלין אלכסנדרפלאץ: 
6-5

14/8
18:00 אושן 8

20:30  ברלין אלכסנדרפלאץ: 
11-10

28/8
18:00  אהבתה מרתיחה 

את מי האמבט

29/8
20:00    סרט קצר:  

בחורה עם מזלג 
בעולם של מרק

20:50    סרט ארוך:  
קריסת המעגל 

30/8
20:30  גריז

31/8
21:30 אבוד במינכן

21/8
   18:00 חיקוי לחיים

20:30  ברלין אלכסנדרפלאץ: 
אפילוג

15/8
19:30 מבול

20:45 עפרונים על חוט

16/8
19:30 ארץ קשוחה

22:00 חידון
22:30 ביג לבובסקי 

17/8
21:30 אימא קרח

24/8
21:30 על גוף ונפש

23/8
19:00 היצ'קוק: "החבל" 

21:00 עלפון חושים 

22/8
20:30 יושב על ענף ונהנה

18/8
17:30  ברלין אלכסנדרפלאץ: 

  13-12
20:30 2001: אודיסאה בחלל

25/8
18:00 פדינגטון 2

20:30  טרום בכורה 
ישראלית: שרוכים

החברים הסודיים של לואי
פדינגטון 2
אבא אווזה

משפחת סופר-על 2
סרטי הילדים
של סינמטק 

הרצליה
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22:30
ביג לבובסקי

The Big Lebowski
)ארה"ב, 1998( קומדיה

ג'ף לבובסקי הוא היפי מזדקן שכמו חי עדיין 
בשנות השבעים. הוא מאזין לשירת הלווייתנים, 

נהנה עד בלי די משתיית אלכוהול וממשחקי 
באולינג עם ידידיו המטורללים. בשל טעות 

בזיהוי, הוא מסתבך יום אחד בפרשייה הקשורה 
בחטיפתה של אשת מיליונר. סרט מצחיק ואהוב 
מאוד, הכולל שפע מחוות לקומדיה המוזיקלית 

ההוליוודית הקלסית.
במאי: ג'ואל כהן

שחקנים: ג'ף ברידג'ס, ג'ון גודמן, ג'וליאן מור
)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

חגיגת
20

השנים!

20:30
טעם של תה ירוק מעל אורז 

お茶漬けの味
The Flavor of Green Tea over Rice 

)יפן, 1952( דרמה

טֵאקו נישאה למוקיצ'י בהמלצת אביה. זה כבר 
כמה שנים שהם חולקים בית; הוא מרוכז בעיקר 

בעבודתו, והיא הולכת ומשתעממת. המכשול הראשון 
בנישואיהם מופיע כשאחייניתה של טאקו מסרבת 

להתמסר לנישואים מאורגנים שנכפים עליה, הזוכים 
גם לעידוד משפחתה המורחבת. העניינים מאיימים 
להסתבך עוד יותר לאחר שמוקיצ'י נשלח לאורוגוואי 

מטעם עבודתו. יצירה קלילה ורצינית, בעת ובעונה 
אחת.  

במאי: יאסוז'ירו אוזו )"סיפור טוקיו"(   
שחקנים: שין סאבורי, מיצ'יו קוגורה 

)115 דק', יפנית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעיThursday | חמישי

Thursday | חמישיThursday | חמישי

Friday | שישי        1.8       2.8

       9.8       16.8

       3.8

20:30
משודרג
Upgrade

)אוסטרליה, 2018( מד"ב

בעתיד שאינו רחוק, גבר ושמו "גריי" )אפור( נקלע 
לתקרית אלימה שמותירה אותו משותק.

במסגרת שיקומו, הוא מתנדב להשתתף בניסוי 
שבמסגרתו יוחדר לגופו שבב אשר ישיב לו את 

השליטה באיבריו. אין זה רכיב אילם, אלא אלגוריתם 
חושב, המקיים עימו מערכת יחסים סימביוטית.

הגבול בין האנושי למכני הולך ומיטשטש בהדרגה, 
ובתוך גופו של הגיבור מתחולל מאבק שליטה מטריד. 
דיון קולנועי מעמיק ומותח במורכבותה של הִקדמה. 

במאי: לי ואנל 
שחקנים: לוגאן מרשאל-גרין, ריצ'רד אנאסטסיוס

)100 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני הקרנת הסרט תינשא הרצאה מפי דורון פישלר.

Friday | שישיWednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

Saturday | שבת        10.8       15.8

       15.8

       11.8

פסטיבל ירושלים: קלסיקות

21:30
כוכבים חיים לנצח 

Film Stars Don't Die in Liverpool 
)בריטניה, 2017( דרמה

השנה היא 1978. כוכבה של גלוריה גראהם, הכוכבת 
ההוליוודית זוכת האוסקר, כבר דעך. היא אינה מקבלת 
עוד תפקידים נוצצים, ונאלצת להסתפק בהשתתפות 

בהצגות תיאטרון מחוץ לארה"ב. פגישה מקרית עם 
שחקן מתחיל הצעיר ממנה בשנים רבות מציתה רומן 
קצר מועד. השנים חולפות, וגראהם – שחלתה בסרטן 

סופני – יוצרת שוב קשר עם השחקן. 
סיפור האהבה ניצת מחדש. סרט עדין ונטול סנסציות, 
שזכה לליהוקם של צמד שחקנים אדיר אשר התמסר 

באומץ לתפקידו.
במאי: פול מְקגוויגן 

שחקנים: אנט בנינג, ג'יימי בל 
)105 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
חנות הספרים 

The Bookshop
)בריטניה/ספרד, 2018( דרמה קומית

אלמנה צעירה בעלת רוח חופשייה מחליטה 
להמשיך בחייה ולא לתת לעצב ולבדידות להטביע 

אותה במרה שחורה. היא מחליטה לסכן את 
ממונה ולפתוח את חנות הספרים הראשונה 

בעיירה קטנה באנגליה. אט־אט נחשפים 
התושבים השמרנים לספרות הגדולה ביותר במאה 

העשרים. העיירה שבמשך מאות שנים קפאה 
בזמן מתעוררת שוב לחיים. יחד עימה, מתעוררת 

לחיים גם אשת ריב ומדון אחת המנסה לסכל הכול. 
במאית: איזבל קווישט )"החיים בלעדי"( 

שחקנים: אמילי מורטימר, ביל נהיי, פטרישה 
קלרקסון 

)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
סיבת המוות

Cause of Death
)ישראל, 2018( תיעודי

במרץ 2002, נפתחה מגשר "מעריב" אש חיה לעבר 
שתי מסעדות תל־אביביות: "סי־פוד מרקט" ו"מפגש 

הסטייק". השוטר הדרוזי סלים ברכאת הגיע ונטרל את 
המחבל. אלא, שבכוחותיו האחרונים הצליח המחבל 
להרוג אותו. כך נאמר לאחיו של סלים, ג'מאל, ובכך 

הוא מאמין; עד שיום אחד מגיע לידיו מידע אחר והוא 
מחליט לצאת למסע בלשי משלו בעקבות האמת. 

סרט תיעודי בלשי מסמר שיער שמסקנותיו לא יותירו 
את הצופים באדישותם.

במאי: רמי א. כץ )"תלויים באוויר"(
)79 דק', ערבית ועברית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם במאי הסרט.

20:30
יומני אוסלו

The Oslo Diaries
)ישראל/קנדה, 2018( תיעודי

בשנת 1992, נראה היה שהבטחת רבין לשלום 
התרחקה. הייאוש בצד הפלסטיני היה עמוק, וגל 

אלימות שטף את הארץ. שני פרופסורים ישראלים 
ושלושה נציגים של אש"ף נשלחו למפגש סודי 

באוסלו המושלגת. "יומני אוסלו" חושף לראשונה 
דפים מיומניהם האישיים של המשתתפים.

זהו רשומון הנע בין האירועים ההיסטוריים שעיצבו 
את חיינו ובין מסעם האישי של אנשים אשר 

הקדישו את חייהם לתהליך השלום 
במאים: מור לושי, דניאל סיון )"שיח לוחמים"(

)97 דק', אנגלית, עברית וערבית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם היוצרים.

Saturday | שבת        4.8

דורון פישלר נגד העולם!פסטיבל ירושלים: קלסיקות

פסטיבל ירושלים: התחרות התיעודית הישראליתפסטיבל ירושלים: התחרות התיעודית הישראלית

טרום 
בכורה!

19:30
מבול
Flood

)ישראל, 2018( תיעודי

מים הם הבסיס לכל צורת חיים מוכרת. היכן 
שיש מים יש חיים, ובהיעדר מים המשמעות היא 

אחת – מוות. בצלו של מבול שהתרחש לפני אלפי 
שנים, ארבע דמויות מרחפות בין אדמה לאמונה, 

בהתמודדות יומיומית עם השתנותו של הטבע.
במאי: אוהד מילשטיין )"שבוע 23"(

)60 דק', עברית, ערבית, אנגלית ורוסית; תרגום 
לעברית(

21:30
אושן 8
Ocean 8

)ארה"ב, 2018( קומדיית מתח

סנדרה בולוק הנפלאה נכנסת לנעליו הגדולות 
של ג'ורג' קלוני כראשת כנופיית פשע )הפעם, 

על טוהרת המין הנשי( שתערוכת תלבושות 
ותכשיטים יוקרתיים, בעלי ערך היסטרי והיסטורי, 

צדה את עיניה. כמקובל, תמצות העלילה 
המסובכת הוא בלתי אפשרי. קצרה גם היריעה 

מלהזכיר את כל שורת השחקניות והשחקנים 
שהתגייסו לפרויקט שניכר כי נהנו בו עד בלי די. 
הביקורת חילקה צל"שים להלנה בונהם קרטר 

ולאן האת'ווי על תפקידיהן הקומיים.
במאי: גארי רוס )"משחקי הרעב"(

שחקניות: סנדרה בולוק, קייט בלנשט, אן האת'ווי 
)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:45
עפרונים על חוט

Skrivánci na niti
Larks on a String

)ארה"ב, 2018( קומדיית מתח

מהתלה פוליטית על אודות מחנה עבודה שכל יושביו 
חינוך  למטרת  למקום  ונשלחו  השלטון  כלפי  חטאו 
מחדש. ומי הם הפושעים חסרי המוסר? ובכן, אלה הם 
נגן סקסופון, תובע, חלבן, פרופסור לספרות, ספר וטבח 
נשים  גם  עצורות  במקום  לבד;  אינם  הם  אבל,  צעיר. 
את  לעזוב  ביקשו  חוצפתן  שברוב  חמוקיים,  עתירות 
המדינה. המפגש ביניהם מעלה לדיון נושאים חברתיים 

חשובים של ממש.
במאי: ז'ירי מנז'ל )"כפר קטן שלי"(

שחקנים: רודולף חרוצינסקי, ולאסטימיל ברודסקי
 )94 דק', צ'כית; תרגום לעברית(

20:30
החוק הקדמון 
Das alte Gesetz

Ancient law
)גרמניה, 1923( דרמה

ברוך, בנו של רב מעיירה גליציאנית של אמצע 
המאה ה-19, חולם להיות שחקן. בניגוד לציפיות 
אביו. הוא מצטרף ללהקת תיאטרון ונהיה לאחד 

מכוכבי התיאטרון הגדולים של וינה. משיכתו לחיי 
הבמה אינה מוחה את געגועיו העזים הביתה. סרט 

אילם אשר היה אחד הסרטים הראשונים שעסקו 
בסוגיית ההתבוללות הטעונה – ואף הקדים את 

"זמר הג'אז" ההוליוודי הנודע.
במאי: אוולד אנדרה דופונט 

שחקנים: ארנסט דויטש, הני פורטן
)135 דק', כותרות באנגלית; תרגום לעברית(

Wednesday | רביעי        8.8

שבוע הקולנוע הצ'כי, 2018

19:30
ארץ קשוחה

No Country for Old Men
))ארה"ב, 2007( מתח

מזוודה מלאה במזומנים היא המטרה שאליה נוהים 
גיבורי הסרט: טקסני צעיר בלתי מתוחכם המנסה 
לשפר משמעותית את עתידו ואת עתיד בת־זוגו. 

רוצח שכיר נטול עכבות שנשלח להשיב את המזוודה 
לבעליה. בעקבם, מזנב נציג החוק בדמותו של שריף 

מזדקן ומהורהר. 
במאים: איתן כהן, ג'ואל כהן ) "ברטון פינק"(  

שחקנים: חוויאר ברדם, טומי לי ג'ונס 
)122 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

בשעה 22:00
יתקיים A serious quiz, נושא פרס או פרסים!

עין הדג מציגים: "כהן-קון"עין הדג מציגים: "כהן-קון"

שני סרטים בכרטיס אחד
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20:30
 שרוכים

Shoelaces 
)ישראל, 2018( דרמה

"שרוכים", הוא סרט על קשר מורכב בין אב מזדקן 
בשם ראובן ובין בנו, גדי, בעל הצרכים המיוחדים. 

האב נטש את הבן בעודו ילד. אולם כיום, לאחר 
מות אימו, הבן גר בבית אביו. לאחר שכליותיו של 

ראובן קורסות, הוא זקוק להשתלה. גדי רוצה ומוכן 
לתרום לאביו כליה, אולם הרשויות מסרבות לקבל 

את נכונותו לתרום. גדי, החושש לאבד גם את 
אביו, מתקומם ומחליט להיאבק על זכותו להצילו.

במאי: יעקב )ינקול( גולדווסר )"מתחת לאף( 
שחקנים: דב גליקמן, נבו קמחי, אוולין הגואל

)90 דק', עברית; תרגום לעברית(
 

18:00
פדינגטון 2
Paddington 2

)בריטניה, 2017( קומדיה

פדינגטון, הדוב האנגלי ששבה את לבבות הילדים 
)וההורים( בעולם כולו, חוזר לקולנוע בהרפתקה מתוקה 

מדבש. הפעם, נחוש פדינגטון לקנות מתנה ליום 
הולדתה של דודתו החביבה – הדובה לוסי. כדי להשיג 

את הכסף הדרוש, הוא מבצע עבודות שונות ומשונות 
ומסתבך בצרות לא מעטות.

מעריצי יו גרנט, שימו לב: בסוף הסרט, הוא עושה 
מעשה שאסור להחמיץ!

במאי: פול קינג   
קולות ושחקנים: בן וישֹו, יו גרנט, ג'ולי וולטרס 

)103 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

       25.8

20:00
בחורה עם מזלג בעולם

של מרק
Girl with a Fork in a World of 

Soup
)ישראל, 2018( דרמה קומית

לדפנה המתופפת יש הרבה אהבה לתת, אבל 
אין לה למי. צלילי הגיטרה של השכן החדש 

יולידו סיכוי. 
במאי: יותם קניספל 

)20 דק', עברית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יותם 

קניספל, במאי הסרט שבחר את הסרט שיוצג 
בהמשך הערב: "קריסת המעגל השבור".

20:50
קריסת המעגל השבור

The Broken Circle Breakdown
)בלגיה/הולנד, 2012( דרמה

דידייה ואליז התאהבו ממבט ראשון. הוא ניגן 
על בנג'ו בלהקת בלו-גראס, חי בקרוואן והעריץ 

את אמריקה. היא נהלה מכון לכתובות קעקע 
והיתה 'מקושטת' בכל הגוף. הוא היה רומנטיקן 

ואתאיסט, היא פרקטית יותר וקתולית. עד מהרה 
הם בנו חיים משותפים. אליז החלה לשיר בלהקה 

של דידייה, מייבל הקטנה נולדה למשפחה, והם 
עברו לגור בבית חווה כפרי משופץ. הכל השתנה 

כשמייבל חלתה.
בימוי: פליקס ואן חרונינגן 

שחקנים: וירלה באטנס, יוהאן הלדנברג
)110 דק', פלמית; תרגום לעברית(

20:30
גריז

Grease
)ארה"ב, 1978( מוזיקלי

אהבת הקיץ של דני ושל סנדי נגמרת עם סוף 
החופשה, וכל אחד מהם חוזר לחייו. כשמתברר להם 

שהם לומדים באותו בית ספר, מסתיר דני ה"קּול" 
מפני חבריו את אהבתו לסנדי. ואילו סנדי, היא נערה 

הגאה בתדמיתה התמימה. היא לעולם לא תיזום את 
הצעד הראשון. סיפור אהבה פשוט שהפך למחזמר 

מצליח, הן על במות התיאטרון והן על מסך הקולנוע. 
שופע שירים שכולנו זוכרים ואוהבים. 

במאי: רנדל קלייזר )"קיץ לאוהבים"( 
שחקנים: ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון 

)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

20:30
2001: אודיסיאה בחלל

2001: A Space Odyssey
)ארה"ב, 1968( בדיוני

מדענים מגלים "מונולית" - לוח שחור וענק מחוץ 
לכדור הארץ, שייתכן כי הוא סוג של אורגניזם. 
הם סבורים שפיענוח סודו יביא לפתרון חידת 

הולדת האנושות. מעבורת שבה חמישה טייסי 
חלל ומחשב המכונה "ַהאל' נשלחת לחקור 

את המונולית, אך ַהאל מנסה לנטרל את חבריו 
האנושיים ומסע ההישרדות הופך לחוויה מיסטית 

ואקזיסטנציאלית.  
במאי: סטנלי קובריק )"בארי לינדון"( 

שחקנים: קייר דוליאה, גארי לוקווד 
)148 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי תומר קמרלינג, 
מבקר קולנוע.

Wednesday | רביעי

Wednesday | רביעי

Saturday | שבתSaturday | 29.8       שבת

       29.8

       18.8

19:00
היצ'קוק: "החבל"

Hitchcock: "Rope"
)ארה"ב, 1948( דרמת מתח

ללא מניע, למעט רצונם להשתייך למעמד על, רוצחים 
שני סטודנטים את חברם לספסל הלימודים בהשראת 

תורתו של ניטשה. הם יוזמים ארוחת ערב ומזמינים 
אליה את מקורביו. סעודת הניצחון הופכת לרשת קורי 

עכביש שבה הם מסתבכים במאמצם להסתיר את 
פשעם. סרט מרתק, מבוסס על פרשיית ליאופולד 
ולב, המתנהל כמחזה מוסר. ייחודו, באשליה שהוא 

מעמיד בפני הצופה כי ההתרחשות צולמה ומתרחשת 
ב"שוט" רציף אחד.

במאי: אלפרד היצ'קוק )"ורטיגו"( 
שחקנים: ג'ימס סטיוארט, פארלי גריינג'ר, ג'ון 

דאל 
)80 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:00
עלפון חושים

Swoon
)ארה"ב, 1992( דרמה

בהשראת תורתו של ניטשה, רוצחים הצמד ליאופולד 
ולב את בן השכנים. בזכות סנגורם, הם ניצלים מגזר דין 

מוות. כשהוא נשען על דעת הממסד הרפואי, מצביע 
הסנגור על נטייתם ההומוסקסואלית כעל מחלת נפש 

וקובע כי לא היו אחראים למעשיהם. מהלכו של סרט 
זה נע סביב הרשעתם בדיעבד של ליאופולד ושל לב 

כרוצחים שהיו ערים למעשיהם, ובזיכויה של הקהילה 
ההומוסקסואלית מכתם רב־שנים. סרט אנליטי 

יוצא דופן.
במאי: טום קיילין 

שחקנים: דניאל שלאשט, קרייג צ'סטר 
)93 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

21:30
על גוף ונפש

Teströl és lélekröl
On Body and Soul

)הונגריה, 2017( דרמה

מריה העדינה היא מנהלת בקרת איכות במפעל בשר 
שבבודפשט. חבריה לעבודה טוענים נגדה כי היא קרה, 

יהירה ונוקשה. אנדרה, מנהל הכספים במפעל, הוא 
גבר שקט ומעט מבוגר ממנה. בין השניים נרקם קשר 

מיוחד, שתחילתו במבטי ערגה והמשכו בחלומות 
משותפים. למען הדיוק, זהו סיפור אהבה יוצא דופן 

הקורם עור וגידים בין כותלי אטליז מסחרי ומעמת את 
הצופה בשאלות מוסריות מורכבות.

במאית: אילדיקו אניידי )"המאה העשרים שלי"( 
שחקנים: אלכסנדרה בורבלי, גזה מורצ'אניי 

)116 דק', הונגרית; תרגום לעברית ולאנגלית(
אזהרה: הסצנות באטליז קשות לצפייה.

21:30
אימא קרח
Bába z ledu
Ice Mother

)צ'כיה/צרפת, 2017( קומדיה רומנטית 

לאחר שהיא מתאלמנת, דומה שחייה של חנה 
נקלעים לשגרה: בדידות בימי חול, וביקורי סוף שבוע 

שמסתיימים במריבות קטנוניות בין בניה ובין בני 
משפחתם. הכול משתנה שעה שחנה מתוודעת 
לברונה, גבר קשה יום המגדל תרנגולת דיכאונית 
כחיית מחמד. אבל, הברון מציע לחנה דבר נוסף: 

הצטרפות לקבוצת שחייה במי קרח, חוויה מטלטלת 
שמסעירה את הדם. כשחנה נעתרת לבקשתו, הוא 

מציע לה דבר אחד נוסף: אהבה גדולה.
במאי: בוהדאן זלאמה 

שחקנים: זוזאנה קרונרובה, פאוול נובי 
)106 דק', צ'כית; תרגום לעברית (

Thursday | חמישיFriday | שישיThursday | חמישי

Friday | שישי

       23.8       24.8       30.8

       17.8

20:30
יושב על ענף ונהנה

Sedím na konári a je mi dobre
Sitting on a Branch, Enjoying Myself

)צ'כוסלובקיה, 1989( קומדיה

פפה ופרנגל חוזרים פצועים בנפשם משירותם הצבאי 
בימי מלחמת העולם השנייה. השניים פוגשים את 

אסתר, ניצולת שואה יהודייה, ומתאהבים בה עד 
כלות. השלושה עוברים לגור בבקתה מבודדת ונהנים 

ממנעמי החיים. הכול יכול היה להיות מושלם, אלמלא 
קומוניסטית קשוחה ששמה זלמירה אשר החליטה 

להתערב בחייהם. קרקסי, פרוע ואנושי. רבות נאמר וגם 
נכתב על השפעת סרטו של יקוביסקו על הקולנוע של 

אמיר קוסטוריצה.
במאי: יוראי יקוביסקו   

שחקנים: בולק פוליווקה, איוון דרוזדי 
)110 דק', צ'כית; תרגום לעברית ולאנגלית(

Wednesday | רביעי        22.8

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

הקרנת Sing along בניצוח נעמה רקהדור הבא של הקולנוע הישראלי

שבוע הקולנוע הצ'כי, 2018 טרום בכורה ישראליתיושבים בחושך עם תומר קמרלינגשבוע הקולנוע הצ'כי, 2018

חגיגת
50

השנים!

חגיגת
70

השנים!

חגיגת
40

השנים!

21:30
אבוד במינכן

Ztraceni v Mnichově
Lost in Munich

)צ'כוסלובקיה, 2015( קומדיה

סאטירה שנונה על אודות תוכי מדבר בן 90 שנים. 
בערוב ימיו, הוא נדרש למסור עדות על עמדתו של 

אדוניו, אדואר דלאדיה, לשעבר ראש ממשלת צרפת, 
שהשתתף בוועידת מינכן. בוועידה זו השתתפו גם 

היטלר, צ'מברליין ומוסוליני, ובה הם סיכמו על סיפוחו 
לגרמניה של חבל הסודטים.

מסתבר שאמירותיו של התוכי הן חריפות ביותר, ועל כן 
נקבע שיש לחסלו פן ימשיך לזמר...

במאי: פטר זלנקה 
שחקנים: מרטין מיסיקה, תומאש במבוסק 
)105 דק', צ'כית וצרפתית; תרגום לעברית(

Friday | שישי        31.8



 August 2018 אוגוסט |  Herzliya Cinematheque |  סינמטק הרצליה August 2018 אוגוסט |  Herzliya Cinematheque |  9סינמטק הרצליה 8

Saturday | שבת

Saturday | שבת

Saturday | שבת TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישיTUESDAY | שלישי

       4.8

       18.8

       11.8        7.8

       14.8       21.8

16:30
פרקים 2–4 

בהם יתוארו במלואם הרומן של פרנץ ביברקופף 
עם לינה המהגרת ומאמציהם לשרוד בעיר ברלין. 

ביברקופף ילמד שמסביבו חגים אנשים רעים שלא 
יהססו לשלוח ידם אל "נקבות" רעיהם בעבור בצע 

כסף ותאוות בשרים. פרט חשוב לפרקים: השנה 
היא 1928. העיתונאי קארל פון אוסייצקי מורשע 

בבגידה, אך אין הוא בעניינם של תושבי ברלין. 
בשנת 1935 הוא יזכה בפרס נובל לשלום, אך זה 

כבר יהיה מאוחר מדי.
אזהרה: פרק 4 כולל סצנה קשה לצפייה.

17:30
פרקים 12–13 

בהם יתרחשו דברים נוראיים. ריינהולד חומד את 
מיצה; הוא רוצה להרשים אותה בכך שתדע מי גזל 

את ידו של פרנץ ביברקופף. ואכן מיצה נעלמת, 
ופרנץ המאמין בטוב ליבם של הגברים חושב שהיא 

זנחה אותו. אווה, המבטיחה לפרנץ שלא נשקפת 
למיצה כל סכנה, חשה בליבה שאין זה כך.

ברלין, היא מקום שבו מתוכננות תוכניות רעות 
ההופכות למעשים. כך הגענו אל סופה המר של 

רפובליקת ויימאר.  

16:30
פרקים 7–9 

בהם יסופר על חייו של גידם בלי יד ובלי כבוד, בלי 
אהבה ובלי חברותא של גברים. אווה משכנעת 

את פרנץ ביברקופף כי עתידו כעברו, בסרסורן של 
נשים, וכי אין בכך רע. היא מכירה לו את אמיליה 

התמימה, אותה הוא מכנה "מיצה". אבל אז, עולה 
באוב אידה אהובתו – בה הוא הפליא את מכותיו 

ואת חייה נטל וכך הרי הכול התחיל בעצם. 
אזהרה: פרק 8 כולל סצנה אלימה וקשה לצפייה.

20:30
פרקים 5–6 

בהם יסופר על חזרתו לחיים של פרנץ ביברקופף 
לאחר שסבל מדיכאון עמוק, ועל ההיכרות 

המסקרנת עם האדון פומס העשיר ועם ריינהולד 
המסתורי )בוא יבוא עוד היום שבו הוא יכה בפרנץ 
מכה נוראה, אך בכך אנו מקדימים את המאוחר(. 

לריינהולד יש ריסים ארוכים וגמגום כובש, ומקיפות 
אותו נשים רבות: פרנצה, צילי וטרודה. את כולן 

הוא מבקש להעביר לפרנץ כמטבע העובר לסוחר. 
פרנץ יקבל אותן במסירות, אך ייאלץ לשלם על כך 

מחיר כבד.

20:30
פרקים 10–11 

בהם יתעוררו תקוות גדולות שיתרסקו אפיים 
ארצה. פרנץ ביברקופף מבקש לחזור ולעבוד עבור 

האדון פומס. זאת, למגינת ליבה של מיצה אשר 
סבורה שתמו ימיה כאמתו הנאמנה. ביברקופף 

אוהב את מיצה באותה מידה שהוא רוצה להרשים 
את ריינהולד ואת פומס. כאשר מיצה נדרשת 

לאתגר האהבה, היא נכשלת כמובן. פרנץ מאבד 
את הערכתם של ריינהולד ושל חברי הכנופיה. 

במרחק פסע מגורלה של אידה האומללה, בוער 
בו זעמו.

20:30
אפילוג: "החלום שלי על חלומו 

של פרנץ ביברקופף" 
מסה קולנועית מאת ריינר ורנר פסבינדר 

המבוססת על קורותיהן של הדמויות מספרו של 
אלפרד דבלין. פסבינדר מוביל את פרנץ ביברקופף 

בגיהינום העיר ברלין. מקיפים אותו, מלאכים 
ורוחות רפאים מן העבר התוהים על קורותיה של 

העיר המקוללת והחצויה. 

מתארח בבמה לתרבות
של קתדרה הרצליה

האירוע הקולנוע של שנת 2018
סדרת הטלוויזיה המונומנטלית

מאת ריינר ורנר פאסבינדר

"ברלין אלכסנדרפלאץ"
Berlin Alexanderplatz

)מערב גרמניה, 1980( 
פרקים 2–14

לאחר ששהה מספר שנים בכלא בעוון הריגת 
חברתו יוצא פרנץ ביברקופף לחופשי כשהוא

נחוש להפוך ל"אדם הגון".
במאי: ריינר ורנר פסבינדר 

שחקנים: גונטר למפרכט, חנה שיגולה, ברברה 
סוקובה, גודפריד ג'ון, אליזבט טריזנאר, ברברה 

ולנטין ואחרים.

אורכו של כל פרק 59 דק' )למעט האפילוג, 
שאורכו 120 דק'(.

בכל מקבץ יתקיימו בין הקרנות הפרקים 
הפסקות יזומות בנות רבע שעה.

כניסה חופשית למנויי סינמטק הרצליה.
מחיר כולל להקרנת כל פרקי הסדרה: 75 ₪.

מחיר להקרנת כל מקבץ בנפרד: 26 ₪.

"שואה"
סרט מאת קלוד לנצמן 

יצירת המופת התיעודית חוזרת 
להקרנות בעותק משוחזר חדש.

King of the Roads
רטרוספקטיבה לסרטיו 

המוקדמים של וים ונדרס

המיזמים שלנו לעונות
סתיו/חורף 2018

סינמטק הרצליה מציג:

Showcase

פסטיבל סרטים מדנמרק, 
מנורווגיה, מפינלנד ומשוודיה. 

לקולנוע הנורדי במאיות ובמאים מציגים לצופי 
סינמטק הרצליה את הסרטים 

ששינו את עולמם.

  10   10

ראשונים בקולנוע
מועדון הקרנות טרום בכורה 
לסרטי איכות מכל העולם

בתאריכים:
25.12.18 | 13.11.18 | 16.10.18
02.04.19 | 26.02.19 | 29.01.19

 

ההרשמה בקתדרה הרצליה: טלפונים: 
09-9705139 ,09-9705142

דוא"ל: katedra@herzliya.muni.il אתר: 
www.herzliya.matnasim.org.il

הרצליה עיריית 

קתדרה
הרצליה
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שלישי זהב

ציג:
סינמטק הרצליה מ

2018 ט  ס ו ג ו א

7.8

21.8

14.8

28.8

18:00 | חנות הספרים
The Bookshop

)בריטניה/ספרד, 2018( דרמה קומית
במאית: איזבל קווישט )"החיים בלעדי"( 

שחקנים: אמילי מורטימר, ביל נהיי, פטרישה קלרקסון 
)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפרטים ראו עמ' 4.

18:00 | חיקוי לחיים
Imitation of life

)ארה"ב, 1959( מלודרמה
מערכת יחסים רבת שנים מתפתחת בין אלמנה לבנה, עוזרת הבית 

השחורה שלה ובנותיהן, בחיפוש אחר האושר הלא מושג. באמצעות 
סיפור סוחף על הצלחה וכישלון, אהבה ושנאה, נוגע סירק בנקודות 
כואבות בחברה האמריקאית כמו מעמד האישה בחברה הפוריטנית 

של שנות ה-50, ויחסים בין גזעיים במדינה מאוד מאוד גזענית ורוויית 
מתחים. 

במאי: דגלאס סירק 
שחקנים: לנה טרנר, חואניטה מור, סנדרה די

)125 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
.

18:00 | אושן 8
 Ocean 8

)ארה"ב, 2018( קומדיית מתח
במאי: גארי רוס )"משחקי הרעב"(

שחקניות: סנדרה בולוק, קייט בלנשט, אן האת'ווי 
)110 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפרטים ראו עמ' 5.

18:00 | אהבתה מרתיחה את מי האמבט
 Her Love Boils Bathwater

)יפן, 2017( דרמה
משפחת סשינו ניהלה בית מרחץ מסורתי עד שקוזהירו, אב המשפחה, 

החליט לעזוב את הבית. כאשר אשתו מגלה כי נותרו לחייה מספר 
חודשים בלבד, היא בוחרת להסתיר זאת מבתה ועורכת רשימת 

משימות, בהן למצוא את האב הנעלם ולפתוח מחדש את בית המרחץ. 
הסרט שוזר ברגישות רבה הומור עדין בתוך הסיפור הטרגי שסופו ידוע 

מראש, ויוצר דמויות בלתי נשכחות שתאוות החיים בוערת בהן.
במאי: ריוטה נאקאנו )"לתפוס את אבא"(  

שחקנים: רי מיאזאווה, האנה סוגישאקי, ג’ו אודגירי 
)125 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית(

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

TUESDAY | שלישי

בני הגיל השלישי נהנים מקולנוע איכותי 
ב-₪10 בלבד!

קנה

קבל

מתנה!

קנה

קבל

מתנה!

כרטיסיית אורח 
ל-12 סרטים

מנוי שנתי

 



כיף יותר 
יחד!

כיף יותר 
יחד!

ההטבה תקפה ברכישת מנוי שנתי בתאריכים 1/8-30/9/18 בלבד    הכרטיסייה בתוקף של שנה, ניתנת להעברה ומקנה כניסה להקרנות המופיעות 
בתכניית הסינמטק לרבות הקרנות מסחריות   הכרטיסייה אינה כוללת כניסה לאירועים מיוחדים. הקרנות בליווי הרצאות/שיחות עם יוצרים בתוספת 

של 10  ₪ לכרטיס.
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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(

משפחת סופר-על 2
)בדיבוב לעברית(

יום שבת, 18/8, 11:00
יום רביעי, 22/8, 17:00

פדינגטון 2
)בדיבוב לעברית(

יום שבת, 11/8, 11:00
יום רביעי, 15/8, 17:00

©Disney

סרטים בהקרנות יומיות קבועות:

אבא אווזההחברים הסודיים של לואי
חדש!
החל מ-9/8


