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סינמטק הרצליה
ופסטיבל חיפה מציגים:

מחווה לאנייס ורדה המופלאה

האחת
 והיחידה 



תוכניות החודש

2 פברואר
Febuary

2019
תערוכות על המסך

 ג’ים 
ונהג הקטר

בדיבוב לעברית

 יום שבת, 9.2.19, 11:00

יום חמישי, 14.2.19, 16:30 

 ראלף שובר 
את האינטרנט

בדיבוב לעברית

 יום שבת, 16.2.19, 11:00

יום חמישי, 21.2.19, 17:00

רטרוספקטיבה

 האחת והיחידה: 
מחווה לאנייס 
ורדה המופלאה

בתמיכת: פסטיבל חיפה

סרטים לכלִסינֶָמָקט
המשפחה!

 בתמיכת: מכון גתה תל אביב,  
קרן וים ונדרס, סינמטק הרצליה

רטרוספקטיבה

תערוכות 
על המסך

 סדרה פורצת דרך 
 המביאה אל מסך הסינמטק 

סרט החודש: 

 מאטיס 
מהטייט מודרן והמומה

יום חמישי, 14.2.19, 19:00

סרטים העוסקים 
 בתערוכות 

החשובות בעולם.

 הפעלה יצירתית ומהנה
בהשראת הסרטים

בימי חמישי, לפני ההקרנה 

תחרות האינסטגרם בהשראת מלך הדרכים 
בחסות צילום בעם



אלי, נער הסובל מהפרעות אכילה, מתגורר 
בשכונת הארגזים עם אמו סימה ובעלה, 

יפת, זוג נרקומנים בגמילה. אלי נקרע 
בין דאגתו לאמו לבין רצונו לגור עם 

אביו, יום-טוב, אֹומן תימהוני ומהורהר, 
חריג בנוף המקומי של השכונה. באווירה 

הרוויה ביצרים ובאלימות של דרום תל 
אביב, סכסוך משפחתי קטן מתפתח לכדי 
טרגדיה שעיוורון ותאוות נקם משחקים 
בה תפקיד מרכזי. מבוסס על ספר מאת 

דודו בוסי.

במאי: מרקו כרמל
שחקנים: נוה צור, ליאת אקטע, אלון 

אבוטבול
(94 דק', עברית)

אליס בערים
Alice in the Cities

(גרמניה המערבית, 1974) דרמה

 האחת שרה, 
האחרת לא

One sings, the Other Doesn’t
(צרפת, 1977) מוזיקלי

פרא אציל  
Noble savage

(ישראל, 2018) דרמה

טרום בכורה ישראלית
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  6.2 ־ 1.2

הג’נטלמן והאקדח
The Old Man and the Gun

(ארה”ב, 2018) דרמה

האחים 
סקלדנובסקי

A Trick of the Light
(גרמניה, 1995) דוקו-דרמה
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רוברט רדפורד מגלם שודד בנקים שאינו נח 
ממלאכתו גם בפרק השלישי של חייו. בלש 

משטרה חרוץ מחליט לשים סוף למעלליו 
ויוצא בעקבותיו. הסרט מבוסס על סיפור 

חיים אמיתי של שודד בנקים שפעל גם 
בתקופת הגמלאות. רדפורד בן ה־82 מגיש 
בדרך המיוחדת לו דמות שובת לב, למרות 
חסרונותיה. השחקנית האמריקאית סיסי 

ספייסק ("בתו של כורה הפחם") משלימה 
את התמונה.

במאי: דייוויד לָאּורי
שחקנים: רוברט רדפורד, סיסי ְסּפֶייֵסק, 

קייסי אַפְלֵק
(93 דק', אנגלית; תרגום לעברית)
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האחים סיסטרז
The Brothers Sisters

(ארה”ב, 2018) פעולה
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מעשה בשני אחים ששם משפחתם הוא 
"סיסְטֵרְז" ("אחיות"), שם המשמש מושא 

ללעג בעולם הפרוע שבו הם חיים, הלוא הוא 
המערב הפרוע. במקצועם השניים הם שכירי 
חרב: צ'רלי, האח הצעיר, נולד להרוג, ואילו 
אלי, הבכור, חולם על חיים רגילים ושקטים. 

כשאיש מסתורי שוכר את שירותיהם כדי 
שיחסלו אדם שהוא מחפש, מתחיל מרדף 
חוצה מדינות שיבחן את הקשר המיוחד 

בין השניים ואולי אפילו ישנה סוף סוף את 
חייהם.

במאי: ז'אק אֹודיָאר
שחקנים: חּואָקין פיניקס, ג'ון סי ריילי, ג'ייק 

ג'ילֵנְהֹול
(120 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

בטיילת שעל שפת הים, פיליפ וינטר 
(רּודיגֵר פֹוגְלֵר) יושב ומצלם את החוף 

השומם. הוא עיתונאי גרמני שנשלח לכתוב 
מאמר על האמריקנה, אך הוא עדיין לא 
כתב אפילו מילה אחת. רגע לפני שהוא 
נדרש לשוב הביתה לגרמניה, הוא פוגש 

באם ובתה. האם מפקידה בידיו את בתה 
ונעלמת. כך, שני זרים יוצאים למסע מניו 
יורק לאמסטרדם ומאמסטרדם לגרמניה, 

בחיפוש אחר סבתה האימהית של הילדה.

במאי: וִים וֵנְדֵרְס
שחקנים: רּודיגֵר פֹוגְלֵר, יֶלָה רֹוטְלַנְדֵר, ליזה 

קרֹויצֵר
(110 דק', גרמנית ואנגלית; תרגום 

לעברית)

פריז, 1962. פולין היא נערה מרדנית בת 
17 השרה במקהלה של בית הספר. סוזן 

בת ה-22 מגדלת שני ילדים. השתיים 
מתיידדות כשפולין עוזרת לסוזן לגייס כסף 
לצורך הפלה. על רקע המאבק למען שימוש 

באמצעי מניעה וביטול האיסור החוקי על 
הפלות, ביימה ורדה מחזמר פמיניסטי. היא 

סיפרה בריאיון שביקשה לא רק לשמש 
עדה למאבק אלא גם לתעד את האווירה 

הטובה שבה הוא התרחש.

במאית: אַנייס וַרְדָה
שחקנים: וַאלֵרי מֶרֵס, ֶתרֵז ליֹוטַאר, רֹוּבֵר 

דַדִייה
(120 דק', צרפתית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)

"הכול" על הולדת הקולנוע. לא, אין זה 
סרט על האחים לומייר אלא על שני אחים 
ממוצא גרמני, שפיתחו את מקרן הסרטים 

"ביוסקופ" ושהקדימו (בחודשיים) את 
האחים לומייר בהצגת הקולנוע הפומבית 

הראשונה. עלילת הסרט נשענת על שני 
נרטיבים מקבילים: האחד הוא נרטיב 

עלילתי, שמתייחד בסגנון סלפסטיק קליל 
ובצילום במצלמת קולנוע בת כ-75 שנה, 
והאחר הוא נרטיב תיעודי המציג ריאיון 

עם בתו של אחד האחים.

במאים: וִים וֵנְדֵרְס ובוגרי האוניברסיטה 
לטלוויזיה ולקולנוע שבמינכן

בהשתתפות: לּוסי הּורְטְגֶן-ְסְקלַדָנֹובְְסקי, 
אּודֹו קיר, רּודיגֵר פֹוגְלֵר

(75 דק', גרמנית; תרגום לעברית)



  9.2 ־ 7.2 

עוברת אורח 
Vagabond

(צרפת, 1985) דרמה

ראלף ההורס  
Wreck-It Ralph

(ארה”ב, 2012) אנימציה

ג’וני אינגליש 3.0
Johnny English Strikes Again

 (בריטניה/צרפת/ארה”ב, 2018) 
קומדיית פעולה

סינמטק הרצליה בעין הדג
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רוברט רדפורד מגלם שודד בנקים שאינו נח 
ממלאכתו גם בפרק השלישי של חייו. בלש 

משטרה חרוץ מחליט לשים סוף למעלליו 
ויוצא בעקבותיו. הסרט מבוסס על סיפור 

חיים אמיתי של שודד בנקים שפעל גם 
בתקופת הגמלאות. רדפורד בן ה־82 מגיש 
בדרך המיוחדת לו דמות שובת לב, למרות 
חסרונותיה. השחקנית האמריקאית סיסי 

ספייסק ("בתו של כורה הפחם") משלימה 
את התמונה.

במאי: דייוויד לָאּורי
שחקנים: רוברט רדפורד, סיסי ְסּפֶייֵסק, 

קייסי אַפְלֵק
(93 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

הג’נטלמן והאקדח
The Old Man and the Gun

(ארה”ב, 2018) דרמה

בעולם משחקי הווידיאו, מבעד לעיניהם 
של מיליוני גיימרים, ראלף ההורס הוא 
לא פחות מנבל נתעב: זה שנלחמים בו, 

זה שעם קצת כישרון או מזל גם מביסים 
אותו בהנאה גדולה. ראלף אולי נראה כמו 
בריון, אבל לאמיתו של דבר הוא בעל נפש 
עדינה, לב זהב וחלום להיות אהוב ונערץ. 

מסעו לשינוי חייו, בחברת וָנֶלֹוּפי, הסובלת 
מגליצ'ים, עלול לזרוע הרס מוחלט בעולם 

משחקי הווידיאו.

במאי: ריץ' מּור
קולות: ג'ון סי. ריילי, שרה סילברמן
(101 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

כאשר מתקפת סייבר חושפת את זהותם 
של כל הסוכנים החשאיים הבריטים, הסוכן 

לשעבר ג'וני אינגליש, שמלמד כיום בבית 
ספר יסודי, נקרא לחזור לדגל ולהציל 
שוב את העולם בשירות הוד מעלתה. 

הקומיקאי המחונן רואן אטקינסון, שמגלם 
את דמותו של ג'וני אינגליש, מתגלה כסוכן 

האנלוגי המושלם לאיום הדיגיטלי החדש, 
בזכות שלל מחוות הסלפסטיק הפרועות 

והווירטואוזיות שלו.

במאי: דייוויד ֵקר
שחקנים: רֹואַן אַטְקינְסֹון, בן מילר, אולגה 

קּורילֵנְקֹו
(89 דק', אנגלית; תרגום לעברית)
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סרט ההמשך ל"ראלף ההורס" מעמיד 
במרכזו את וָנֶלֹוּפי, הסובלת מגליצ'ים 

מקסימים. רצונה לצאת לעצמאות, ואולי 
גם "לצאת מהארון" (ויש לכך יותר 

מרמיזה), מביא להרס זירת המשחקים 
שלה. רק סיור בעולם האינטרנט עשוי 

לעזור לה למצוא פתרון, חברה יפהפייה 
ובית חדש ורב-אתגרים.

במאי: פיל ג'ֹונְְסטֹון, ריץ' מּור
קולות: ג'ון סי. ריילי, שרה סילברמן, גל 

גדות
(112 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

ראלף שובר את 
האינטרנט 

Ralph Breaks the Internet
(ארה”ב, 2018) אנימציה
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עוברת אורח מתה. גופתה הקפואה 
מתגלה בעיצומו של החורף בתעלה בדרום 
צרפת. העלילה חוזרת לשבועות שהובילו 

אל מותה, ואנו עדים לחייה העצובים, 
חיים של נדודים ושל חיפוש אחר מחסה 
ועבודות זמניות. היא אמנם עצמאית, אך 

שאיפתה לחופש היא שמובילה בסופו 
של דבר לאובדנה. סרטה המצליח ביותר 
של אנייס ורדה, שהפך את סנדרין ּבֹונֵר 

לכוכבת.

במאית: אַנייס וַרְדָה
שחקנים: סנדרין ּבֹונֵר, ָמאָשה ֵמריל, סטפן 

פְרֵס
(105 דק', צרפתית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)



  15.2 ־ 13.2

סרט קצר:
אמא לנצח

 Everlasting MOM
(ישראל, 2017) ניסיוני

סרט באורך מלא:
 רשימות על ערים 

ובגדים
A Notebook on Cities and Clothes
(גרמניה המערבית/צרפת, 1989-1988) תיעודי

ללא שמש 
Sunless

(צרפת, 1983) ניסיוני

דוקומנטר 
Documenteur:  

An Emotion Picture
(צרפת/ארה”ב, 1981) דרמה

תערוכות על המסך:
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לקראת סוף שנות השמונים קיבל וים 
ונדרס הצעה מפתה ממרכז פומפידו 

שבצרפת: לביים סרט תיעודי על יֹוז'י 
יָָמאמֹוטֹו, מעצב האופנה החדשן. התוצאה 
היא יומן קולנועי מהורהר ועניו הבוחן את 
חמקמקות המרקם של בגדיו המתוחכמים 

של ימאמוטו, שהמצלמה אינה מצליחה 
לתפוס את חושניותם, ואת הניסיון 

המורכב לייצר להם מקבילה אסתטית 
בצורת דימוי קולנועי עשיר הבנוי משכבות 

של צילום דיגיטלי ופילמאי.

במאי: וים ונדרס
בהשתתפות: יֹוז'י יָָמאמֹוטֹו, וים ונדרס

(81 דק', אנגלית ויפנית; תרגום לעברית)

בשנת 2014 הוצגה במוזיאון טֵייט מֹודֵרְן 
שבלונדון ובמוזיאון לאֹומנות מודרנית 
שבניו יורק תערוכת מגזרות נייר של 

אֵנְרי ָמאטיס. הסרט שלפנינו מציע בחינה 
מעמיקה של התערוכה, לצד פרשנויותיהם 

של אלו שהכירו את האֹומן עצמו ושל 
מנהלי המוזיאונים, ניקֹולַס סֶרֹוטֶה מלונדון 
וגלן לָאּורי בניו יורק. לטובת הסרט נוצרו 

כמה סרטונים מיוחדים המשלבים בין 
כישרונה של זֵנָיידה יאנֹובסקי, הרקדנית 
הראשית של הבלט המלכותי, ושל נגנית 

הג'ז קורטני ּפַיין.

במאי: פיל גְרַּבְסקי
(97 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

מאטיס מהטייט מודרן 
והמומה 

 Matisse from Tate Modern
and Moma

(בריטניה, 2014) תיעודי
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המרגל שזרק אותירט
The Spy Who Dumped Me

(ארה”ב, 2018) קומדיית פעולה

אודרי ומורגן בנות השלושים הן חברות 
טובות החולקות דירה בלוס אנג'לס. יום 

אחד החבר לשעבר של אודרי מופיע בדירתן 
ומספר שחבורת מתנקשים רצחניים רודפת 
אחריו. השתיים מחליטות לצאת למשימה 
בין-לאומית, ובמהלכה הן בורחות ברחבי 
אירופה מהמתנקשים ומסוכן בריטי חשוד 

אך שובה לב, ומנסות לרקום תוכנית 
להצלת העולם. התזמון הקומי המשובח של 

השחקניות והאקשן האלים מעמידים קומדיה 
קצבית ומהנה מאוד.

במאית: סוזנה פֹוגֶל
שחקניות: מילה קּוניס, קייט מֵקינֹון, ג'יליאן 

אנדרסון
(117 דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

"דיוקן לא נאמן אשר במרכזו דמות אמי, 
שאותה אני מפרקת ומרכיבה מחדש לכדי 

יצור כלאיים. סונטה בין-דורית המתרחשת 
בין כותלי ביתה של האם ומחיה בו עולם 

של פנטזיה" (אלינור נחמיה).

במאית: אלינור נחמיה
(14 דק', עברית)

מסע חוצה תרבויות ויבשות, בזמן ובחלל, 
שבמרכזו הניסיון לפענח את חוויית הזמן 

ומהותו, כפי שהן נתפסות בתרבויות 
שונות, במחוזות הנפש ובקולנוע. זוהי 

מסה קולנועית המורכבת מצילומים 
תיעודיים אותנטיים של אנשים, חיות 
ומבנים, ויחד עם זאת מופשטת. "ללא 

שמש" הוא יצירה פיוטית שכמו בשירים, 
הנסתר בה רב על הגלוי.

במאי: כריס ַמרְֵקר
(100 דק', יפנית, צרפתית ואנגלית; תרגום 

לעברית)

בהשראת מלך הדרכים: רטרוספקטיבה 
לוִים ונדרס

אמילי היא צעירה צרפתייה שחיה 
בשוליים האפורים של לוס אנג'לס. היא 
מתמודדת עם מערכת יחסים שהגיעה 

לקיצה, לומדת לחיות לבד ומשוטטת בעיר 
בחיפוש אחר בית עבורה ועבור בנה. הסרט 

"דוקומנטר", שניחן בפיוטיות חזותית 
ושמשרטט דיוקן מלנכולי ויפהפה של ניכור 

עירוני, הוא יצירה עלילתית בעלת קווים 
אוטוביוגרפיים שנכתבה בעקבות הפרידה 

הזמנית של ורדה מבעלה, ז'אק דֵמי.

במאית: אַנייס וַרְדָה
שחקנים: ַסּבין ַמאמֹו, ַמתייה דֵמי

(63 דק', צרפתית ואנגלית; תרגום לעברית 
ולאנגלית)



 21.2 ־ 16.2  

נער צעיר ומלא חיים ניצב בפני מחלתו 
הקשה של אחיו הבכור ונאבק ברצון לברוח 

לחופשי.

במאי: ויטלי אגרונוב
שחקנים: אייל שיקרצי, גיל כהן, מיקי פלג 

רוטשטיין
(14 דק', עברית; תרגום לעבירת)

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ויטלי 
אגרונוב, במאי הסרט, שגם בחר את הסרט 

שיוקרן בהמשך הערב.

גלורי וסשה, חיילים מצטיינים ומלאי 
מוטיבציה, רוצים להרגיש שייכים ומקובלים. 

גלורי מתנדב להתחלף עם שאר החיילים 
בשמירות וסשה מחפש קצת חום ואהבה 

בביקור אצל זונה. הם אינם מתארים לעצמם 
שדווקא הם יואשמו בבגידה. על לא עוול 
בכפם, השניים נשלחים לכלא 6, ולאחר 

שניסיונותיהם לפנות לעזרה נכשלים, הם 
מבינים שאין להם על מי לסמוך מלבד על 

עצמם. מבוסס על סיפור אמיתי.

במאי: רנן שור ("בלוז לחופש הגדול")
שחקנים: סשה אגרונוב, אנטון אוסטרובסקי, 

הנרי דוד
(92 דק', עברית ורוסית; תרגום לעברית)

לעוף הביתה
Fly Away Home
(אוסטריה 2016) דרמה

סרט קצר:
פרידה
Farewell

(ישראל, 2018) דרמה

סרט באורך מלא:
הבודדים

Loners
(ישראל, 2009) דרמה

   1
8:

00
 |

 16
.2

 

   2
0:

00
 |

 2
1.

2
 

ש’

ה’

וינה, 1945. זוועות המלחמה והכיבוש 
הסובייטי מוצגות דרך עיניה התמימות 
של כריסטינה בת התשע, שמשפחתה 

נותרה חסרת כול לאחר שביתה הופצץ. 
בני המשפחה מועברים לווילה מפוארת 

בפרוורי וינה, אך פרט לקורת גג אין להם 
דבר. לאחר תבוסת צבא גרמניה, הרוסים 

משתלטים על הבית.

במאית: מרים אּונְגֵר
שחקנים: זיטה גַאייר, אורסולה שטראוס

(100 דק', גרמנית ואנגלית; תרגום 
לעברית)

אלוהים רוצה בית
God Deserves a House

(ישראל, 2018) תיעודי
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ארבע האחיות אהרונוב הן כולן 
אקדמאיות, נשים עובדות ואימהות 

מסורות, אך לבן נוהה אחר יעד אחד: בניית 
בית מקדש שלישי בהר הבית. אסון כבד 

פוקד את האחיות במהלך הצילומים. האם 
הוא יסיט אותן מדרכן ויגדע את פעלתנותן 

הקדחתנית? עירית שמגר, מרצה לקולנוע 
בהווה ומבקרת קולנוע חדה כתער בעבר, 
אך בעיקר במאית הסרט היפה "אגם 68", 

מגישה יצירה תיעודית חריפה ודעתנית.

במאית: עירית שמגר
(52 דק', עברית)

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם עירית 
שמגר, במאית הסרט.

הדור הבא של הקולנוע הישראלי

ידיד אמריקאי 
The American Friend

(גרמניה המערבית/צרפת, 1977) 
מתח
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סוחר אֹומנות גרמני ממוצא יהודי מאמין 
שימיו ספורים. הוא מרשה לעצמו להשפיל 

גבר אמריקאי שנקרה בדרכו במקרה (או 
שמא לא במקרה). להפתעתו, כעבור 

כמה ימים הוא מקבל הצעה מפוקפקת: 
לשמש כרוצח שכיר. על-פי ספרה של 
פטרישה הייסמית' ("הכישרון של מר 

ריפלי"). הערגה של ונדרס כלפי התרבות 
האמריקאית מקבלת טוויסט מר כלענה 

בדימוי למערכת היחסים האמביוולנטית בין 
ארה"ב לגרמניה.

במאי: וים ונדרס
שחקנים: ברונו גַנְץ, דניס הֹוּפֵר, ליזה 

קרֹויצֵר
(125 דק', גרמנית, אנגלית וצרפתית; 

תרגום לעברית)
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בשגרת היום של אלכס הֹונֹולְד אין מקום 
לטעויות: כל צעד במקום הלא נכון עלול 
להפיל אותו אל מותו. הונולד הוא מטפס 
צוקים "חופשי": הוא כובש את הפסגות 

המאיימות בתבל ללא חבלים, רתמות או רשת 
ביטחון. אחרי יותר מאלף משימות טיפוס, 

הונולד מתכונן להגשמת חלומו הגדול: טיפוס 
בידיים חשופות על "אל קפיטן" שבפארק 
יוסמיטי, צוק הגרניט הגבוה ביותר בעולם.

במאים: ג'ימי צ'ין, אליזבת' צָ'אי וָָסרֶלי
(97 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

זוכה פרס הקהל בפסטיבל טורונטו. 
הקרנה בשיתוף נשיונל ג'יאוגרפיק.

סולו חופשי 
Free Solo

(ארה”ב, 2018) תיעודי

צילום: ורד אדיר



  28.2 ־ 22.2

כשמפיק של סרט מדע בדיוני דל תקציב 
נעלם ועמו התקציב, אנשי ההפקה 

נותרים חסרי מעש, וקשרים אנושיים 
ויפים נרקמים ביניהם. במאי הסרט יוצא 

בעקבות המפיק ומגלה שהוא הסתבך עם 
אנשי השוק האפור ושיהיה קשה מאוד 
להשלים את הצילומים. מסה קולנועית 
שנונה ומופשטת. הקו העלילתי הברור 
נזנח לטובת התמקדות באינטראקציות 

אנושיות, הממוסגרות בפריימים 
קולנועיים יפהפיים המזכירים יותר מכול 

.(snapshots) עלעול בתצלומי בזק

במאי: וים ונדרס
שחקנים: פטריק בּושּו, איזבל ויינגרטן, 

סמואל פּולֶר
(121 דק', גרמנית, אנגלית ופורטוגזית; 

תרגום לעברית)

לחנך את ריטה
Educating Rita

(בריטניה, 1983) דרמה קומית

סרט באורך מלא:
מצב הדברים

The State of Things
(מערב גרמניה, 1982-1981) דרמה
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סוזן הספרית כבר אינה צעירה. בעלה 
המחוספס רוצה שהיא "תירגע" ושתביא 

לו בן, אבל לסוזן יש חלום: למצוא 
משמעות בחייה. היא משנה את שמה 

לריטה (על שם הסופרת ריטה מיי 
בראון) ונרשמת ליחידה ללימודי חוץ של 
האוניברסיטה. המורה שלה לספרות הוא 

פרנק, אלכוהוליסט בעל לשון חדה. השניים 
מוצאים לעצמם אי של שקט ועתיד חדש. 

על-פי מחזה מאת וילי ראסל.

במאי: לואיס גילְּבֵרט
שחקנים: מייקל קיין, ג'ולי וולטרס
(110 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

לילה אחד בדרכם הביתה, אוסאמו ובנו 
נתקלים בילדה קטנה שיושבת לבדה בקור 

המקפיא של טוקיו. הם לוקחים אותה 
בחזרה הביתה, ואף שהמשפחה חיה בעוני 

ומתקיימת מפשעים קטנים, הם מספקים לה 
בית חם. הילדה הקטנה, שמקבלת את השם 
לין, משתלבת במשפחה במהירות. כשנדמה 

שהחיים חוזרים למסלולם, מקרה בלתי צפוי 
חושף סודות שהוסתרו היטב ומאלץ את בני 
המשפחה לבחון מחדש את הקשרים שלהם.

במאי: הירֹוָקזּו קֹורֶה-אֶדָה
שחקנים: לילי פרנקי, ַסקּורָה אַנְדֹו, ָמאיּו 

ַמצּואֹוָקה
(125 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית)

זוכה פרס דקל הזהב לסרט הטוב ביותר ־ 
פסטיבל קאן, 2018.

המשפחה שלי
Shoplifters

(יפן, 2018) דרמה

סרט קצר:
תמונת משפחתי 

בשנתי הי”ג
 Portrait of My Family
in My Thirteenth Year

(ישראל, 2017) דרמה

דרייבר
Driver

(ישראל, 2017) דרמה

פורום מבקרי הקולנוע בישראל
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נחמן רוזומני הוא "דרייבר" חרדי - הוא 
מתפרנס מהסעת מתרימים בין נדבנים ידועי 
שם. העסקה ברורה: הוא מספק את המידע, 
המתרים מספק סיפור קורע לב ולאחר מכן 

הם מתחלקים בכספי התרומה. לאחר שאשתו 
נעלמת בפתאומיות, נחמן נאלץ להתמודד לבדו 

עם גידול בתו בת התשע. הסרט "דרייבר" 
נבחר לסרט הישראלי הטוב לשנת 2018 על-ידי 

פורום מבקרי הקולנוע בישראל.

במאי: יהונתן אינדורסקי
שחקנים: משה פולקנפליק, מנואל אלקסלסי 

ורדי, מאור שוויצר
(92 דק', עברית)

בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין יהונתן 
אינדורסקי, במאי הסרט, לנציגי פורום מבקרי 

הקולנוע בישראל.

לזרו השמח
Happy as Lazzaro

(איטליה, 2018) דרמה פיוטית

לזרו התמים הוא בן למשפחת איכרים 
המתפרנסת מעבודת כפיים באחוזה של 

אישה עשירה. כאשר טַנְְקרֶדי, בנה העירוני 
המנוכר של האישה, מגיע לבקר במקום, 

הוא מעורר התרגשות, שכן הוא מביא 
עמו בשורה מהעתיד: מכשיר "ווקמן". 
כשטנקרדי מחליט לברוח הרחק מאמו, 

לזרו מושיט לו יד. זוהי נקודת המוצא של 
סרט פיוטי ויפה המחולק לשתי מערכות 
הכוללות מחווה לסרטיהם של פאזוליני 
ודה סיקה. גולת הכותרת של תוכניית 

החודש.

במאית: אֶליצֶ'ה רֹורְוואכֵר
שחקנים: אדריאנו טַרְדיֹולֹו, אַנייזֶה גְרַציָאני, 

אַלְּבָה רֹורְוואכֵר
(125 דק', איטלקית; תרגום לעברית)
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אמרי מנסה לשחזר את האירוע שבו 
מת כלבו על שפת הים כשהיה בן 13, 

באמצעות סרט שהוא מצלם בהשתתפות 
בני משפחתו. העבודה על צילום הסרט 

מסתבכת כשהוא מגלה שאביו, מאיר, אינו 
זוכר את האירוע הטראומטי כפי שהוא 

עצמו זוכר אותו.

במאי: אמרי דקל-קדוש
(16 דק', עברית)

צילום: אהד רומנו



  הקרנות מסחריות      

האשמים
The Guilty

(דנמרק, 2018) דרמת מתח

קצין משטרה שמשרת במוקד משטרתי, 
עונה לשיחת חירום מאישה חטופה. 

כשהשיחה מתנתקת לפתע, מתחיל מרדף 
אחר האישה והחוטף. חמוש בטלפון 

בלבד, הקצין יוצא למרוץ נגד הזמן. סרט 
הביכורים של גוסטב מולר הדהים את 

הקהל בהקרנות הבכורה שלו בפסטיבל 
הסרטים של רוטרדם ובפסטיבל סאנדנס, 

וזכה בשניהם בפרס הקהל בקטגוריית 
הסרט הטוב ביותר. מאז גרף הסרט עשרות 

פרסים נוספים ברחבי העולם.

במאי: גוסטב מולר 
שחקנים: יָאקֹוּב סֶדֵרְגְרֵן, ג'סיקה דינָאגֶה, 

עֹוַמר ַשרְגָאווי 
(85 דק', דנית; תרגום לעברית ולאנגלית)

הבטחה עם שחר
Promise at Dawn

(צרפת, 2017) דרמה
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חייו של הסופר רומן גארי היו תמיד 
יוצאי דופן: בימי ילדותו הקשים בפולין, 

בתקופת נעוריו בעיר ניס שטופת השמש, 
ובמיוחד בקורס הטיס שבו השתתף 

באפריקה בימי מלחמת העולם השנייה. 
אולם את הדחף שלו להיות סופר גדול 

הוא חב לאמו, נינה, שהייתה אישה גדולה 
מהחיים ושאהבתה הייתה למעמסה 

כבדה. כל אלו הפכו אותו לאחד הסופרים 
הגדולים של המאה העשרים.

במאי: אֵריק ּבַרְּבייה
שחקנים: ּפייר נינֶה, שרלוט גינסבורג

(131 דק', צרפתית, פולנית, ספרדית 
ואנגלית; תרגום לעברית ולאנגלית)
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מבוסס על סיפורה האמיתי של אְַסטְרִיד 
לינְדְגְרֵן ("בילבי גרב-ברך"). ביוגרפיה 

קולנועית הסוקרת את חייה הדרמטיים 
של לינדגרן, שהיו עשויים מהחומרים 

שמרכיבים את הסיפורים המדהימים על 
נשים פורצות דרך. דרמה עוצמתית על 
נערה שניחנה בכישרון אדיר בעידן שבו 
נשים לא קיבלו מקום לבטא את עצמן, 

וכן על היריון אסור, על ילד שנולד מחוץ 
למסגרת הנישואין ועל מאבק עיקש על 

הזכות לגדלו.

במאית: ּפֵרְנילֶה פישר כריסטנסן
שחקנים: אַלְּבָה אוגוסט, טְרִינֶה דּורְהֹולם, 

מריה ּבֹונֶבי
(123 דק', דנית ושוודית; תרגום לעברית 

ולאנגלית)

להיות אסטריד 
Becoming Astrid

(שוודיה/דנמרק, 2018) דרמה/ביוגרפיה

 מועדון 
טרום בכורה

 מועדון 
טרום בכורה

שובו של 
הגיבור

 Return of the
Hero

(צרפת, 2018) קומדיה

מועדון הקרנות טרום הבכורה 
של סינמטק הרצליה בשיתוף 

עם קתדרה הרצליה
תחילת המאה ה-19. אליזבת היא בחורה 

רצינית, ישרה והגונה. קפטן נוויל, הארוס 
של אחותה, הוא איש צבא פחדן, רמאי 

וחסר מצפון. אליזבת שונאת את הקפטן 
והוא מתעב אותה, אבל כשהוא יוצא 

לחזית היא מחליטה לכתוב בשמו מכתבים 
לאחותה שבורת הלב. כצפוי, הכול 

משתבש כשנוויל מגיע בהפתעה.

במאי: לֹורַן טירָאר
שחקנים: ז'אן דּוזַ'רְדַן, מלאני לֹורַן, נעמי 

ֵמרְלַן
(90 דק', צרפתית; תרגום לעברית 

ואנגלית)
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לפני הסרט תתקיים 
הרצאה מפי ד"ר טל סלע, 

מרצה ומבקר קולנוע.

 לפני כולם

הקרנת טרום בכורה 
+

הרצאה ֿ



שלישי
זהב
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 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

אלי, נער הסובל מהפרעות אכילה, מתגורר 
בשכונת הארגזים עם אמו סימה ובעלה, 

יפת, זוג נרקומנים בגמילה. אלי נקרע 
בין דאגתו לאמו לבין רצונו לגור עם 

אביו, יום-טוב, אֹומן תימהוני ומהורהר, 
חריג בנוף המקומי של השכונה. באווירה 

הרוויה ביצרים ובאלימות של דרום תל 
אביב, סכסוך משפחתי קטן מתפתח לכדי 
טרגדיה שעיוורון ותאוות נקם משחקים 
בה תפקיד מרכזי. מבוסס על ספר מאת 

דודו בוסי.

במאי: מרקו כרמל
שחקנים: נוה צור, ליאת אקטע, אלון 

אבוטבול
(94 דק', עברית)

פרא אציל  
Noble savage

(ישראל, 2018) דרמה

טרום בכורה ישראלית

המרגל שזרק אותי
The Spy Who Dumped Me

(ארה”ב, 2018) קומדיית פעולה

אודרי ומורגן בנות השלושים הן חברות 
טובות החולקות דירה בלוס אנג'לס. יום 

אחד החבר לשעבר של אודרי מופיע בדירתן 
ומספר שחבורת מתנקשים רצחניים רודפת 
אחריו. השתיים מחליטות לצאת למשימה 
בין-לאומית, ובמהלכה הן בורחות ברחבי 
אירופה מהמתנקשים ומסוכן בריטי חשוד 

אך שובה לב, ומנסות לרקום תוכנית 
להצלת העולם. התזמון הקומי המשובח של 

השחקניות והאקשן האלים מעמידים קומדיה 
קצבית ומהנה מאוד.

במאית: סוזנה פֹוגֶל
שחקניות: מילה קּוניס, קייט מֵקינֹון, ג'יליאן 

אנדרסון
(117 דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
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לחנך את ריטה
Educating Rita

(בריטניה, 1983) דרמה קומית

סוזן הספרית כבר אינה צעירה. בעלה 
המחוספס רוצה שהיא "תירגע" ושתביא 

לו בן, אבל לסוזן יש חלום: למצוא 
משמעות בחייה. היא משנה את שמה 

לריטה (על שם הסופרת ריטה מיי 
בראון) ונרשמת ליחידה ללימודי חוץ של 
האוניברסיטה. המורה שלה לספרות הוא 

פרנק, אלכוהוליסט בעל לשון חדה. השניים 
מוצאים לעצמם אי של שקט ועתיד חדש. 

על-פי מחזה מאת וילי ראסל.

במאי: לואיס גילְּבֵרט
שחקנים: מייקל קיין, ג'ולי וולטרס
(110 דק', אנגלית; תרגום לעברית)

לילה אחד בדרכם הביתה, אוסאמו ובנו 
נתקלים בילדה קטנה שיושבת לבדה בקור 

המקפיא של טוקיו. הם לוקחים אותה 
בחזרה הביתה, ואף שהמשפחה חיה בעוני 

ומתקיימת מפשעים קטנים, הם מספקים לה 
בית חם. הילדה הקטנה, שמקבלת את השם 
לין, משתלבת במשפחה במהירות. כשנדמה 

שהחיים חוזרים למסלולם, מקרה בלתי צפוי 
חושף סודות שהוסתרו היטב ומאלץ את בני 
המשפחה לבחון מחדש את הקשרים שלהם.

במאי: הירֹוָקזּו קֹורֶה-אֶדָה
שחקנים: לילי פרנקי, ַסקּורָה אַנְדֹו, ָמאיּו 

ַמצּואֹוָקה
(125 דק', יפנית; תרגום לעברית ולאנגלית)

המשפחה שלי
Shoplifters

(יפן, 2018) דרמה

 זוכה פרס דקל הזהב לסרט הטוב ביותר 
 פסטיבל קאן, 2018.
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ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהב

1.22.2

21:30 
האחים סיסטרז

11:00 אליס בערים
 18:00 האחת שרה, 

האחרת לא

20:30 פרא אציל

5.26.27.28.29.2

 18:00 
פרא אציל

19:00 הג’נטלמן 
והאקדח

20:50 האחים 
סקלדנובסקי

19:00 ראלף ההורס
21:00 ראלף הורס את 

האינטרנט

 21:30 
הג’נטלמן והאקדח

 18:00 עוברת 
אורח

 20:30 
ג’וני אינגליש 3.0

12.213.214.215.216.2

 18:00 
המרגל שזרק אותי

19:00 דוקומנטר
20:30  אמא לנצח

מיד אחרי: רשימות 
על ערים ובגדים

19:00 מאטיס 
מהטייט מודרן 

והמומה
21:00 ללא שמש

 21:30 
המרגל שזרק אותי

18:00 לעוף הביתה
20:30 סולו חופשי

19.220.221.222.223.2
 18:00 

לחנך את ריטה
 19:00 אלוהים 

רוצה בית
 20:50 ידיד 

אמריקאי

20:00 פרידה
שיחה ואחריה: 

הבודדים

 21:30 
לזרו השמח

18:00 לחנך את ריטה
20:30 המשפחה שלי

26.227.228.2

 18:00 
המשפחה שלי

20:00 תמונת 
משפחתי בשנתי הי״ג

 מיד אחרי: 
מצב הדברים

20:30 דרייבר

טרום בכורה

טרום בכורה

סרטי ילדים

9.2 שבת

11:00 
ג’ים ונהג הקטר

14.2 חמישי

16:30 
ג’ים ונהג הקטר

16.2 שבת

 11:00 
ראלף שובר את 

האינטרנט

21.2 חמישי
17:00 ראלף שובר את 

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

התחילה. כניסת המאחרים תתאפשר להקרנה בלבד, מקומותיהם 
 • הסרטים  של  הטכני  למצב  אחראי  הסינמטק  אין   • ישמרו 
שמיעה. לכבדי  עזר  מערכת  הכולל  נגישות  תקן  לסינמטק 


