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"מ.א.ש." – קלסיקה קולנועית
"המפקדת" - הקרנת פרק בחירת הקהל

מסדר במעמד המפקדות והצוות
LIVE בהופעה 
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Nomadland

)ארה”ב, 2020( דרמה

בעקבות הקריסה הכלכלית של עיר מגוריה 
שבמדינת נוודה, פרן מחליטה לצאת למסע 
ברחבי מערב ארה״ב בניסיון לשרוד בשולי 

החברה של ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. 
הודות לגוונים האפרפרים שמאפיינים את רוב 

הסרט, המתחלפים מפעם לפעם בגוני אדום 
עז, ובזכות מלאכת המשחק המהממת של 

פרנסס מקדורמנד, ״ארץ נוודים״ מספק סיבה 
מוצדקת לשכוח מנטפליקס ולרוץ לאולם 

הקולנוע. סרט מסע עדין.
במאית: קלואי ז׳או 

שחקנים: פרנסס מקדורמנד, דייוויד 
ְסְטָראֶת׳רן, לינדה מיי

)110 דק׳ אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס האוסקר בקטגוריות הסרט, הבמאית 

והשחקנית הראשית הטובים ביותר.

ג’ו ובל
Joe and Belle

)ישראל, 2011( קומדיה

קומדיית פשע שחורה ורומנטית על שתי 
בחורות המטפחות אהבה למולדת וזו לזו על 

ציר פלורנטין–שדרות. ג’ו, בלדרית סמים 
מתוסכלת בת 25, ובל, חולת נפש חיננית 

בת 21, מסתבכות בפרשיית רצח אבסורדית. 
השתיים, הזרות זו לזו, נאלצות לשתף פעולה 

בהעלמת הגופה ויוצאות למסע הימלטות 
מהמשטרה. במהלך המסע המפרך והמופרך, 

הקשר ביניהן מתהדק ונהיה ממפגש מקרי 
לסיפור אהבה שיכול להתקיים רק במקום שבו 

כולם יקבלו אותן כפי שהן – שדרות.
במאית: רוני קידר

שחקניות: רוני קידר, סיוון לוי, רומי 
אבולעפיה, ניתאי גבירץ

)80 דק’, עברית; תרגום לאנגלית(

לבמאית האגדית אנייס ורדה בת התשעים 
ול־JR, הצלם והאומן המסתורי בעל מיליוני 

העוקבים באינסטגרם, יש הרבה מן המשותף: 
שניהם חולקים תשוקה ארוכת שנים 

לתצלומים ולאופן שבו הם מפותחים, מוצגים 
ונחשפים. החיבה וההערכה ההדדית מביאה 

אותם לצאת למסע מתועד ברחבי אזוריה 
הכפריים של צרפת, ובמהלכו נרקמת לעיני 

המצלמה חברות לא שגרתית בין שני אומנים 
גדולים מדורות ומתחומים שונים, המונעים 

על־ידי רוח היצירה והחופש.
 JRבמאים: אנייס ורדה ו־

)89 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(

אנשים ומקומות
Visages Villages

)תיעודי, צרפת, 2017(

חוגגים עשור לשתי הבחורות הכי שוות
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מומלץ להצטייד בלבוש חם בבואכם לקולנוע במהלך כל השנה • הקופות תפתחנה שעה לפני תחילת הקרנת הסרט 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 מומלץ להתקשר לפחות 72 שעות לפני ההקרנה • על 
ביטולים יש להודיע עד שעתיים לפני תחילת הסרט בטלפון או במייל • יתכנו שינויים בתוכנית החודשית ובמועדי ההקרנה בשל סיבות שאינן קשורות בסינמטק. נא להתעדכן 
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 האולמות • בהרצאה וסרט לא תינתן 
אפשרות כניסה ברגע שההרצאה התחילה. כניסת המאחרים תתאפשר להקרנה בלבד, מקומותיהם ישמרו • אין הסינמטק אחראי למצב הטכני של הסרטים • לסינמטק תקן 

נגישות הכולל מערכת עזר לכבדי שמיעה.

תוכניות החודש:

ג׳ו, מורה למוזיקה, מקבל את הזדמנות חייו: וגם:
לנגן במועדון הג׳ז הטוב בעיר. צעד אחד פזיז, 
רגע לפני הגשמת חלומו, מביא אותו דווקא אל 
מותו. ג׳ו נחוש שלא לוותר, ואף על פי שהוא 
מועמד להגיע לגן עדן, הוא מגלה בערמומיות 

דרך חזרה אל כדור הארץ. עם זאת, הוא 
אינו נמצא שם לבד אלא עם נשמה שאינה 

מבינה בכלל מה הטעם לחיות. מסעם על פני 
כדור הארץ נהיה לאודיסיאה קיומית מרגשת 

ומרהיבה.
במאי: פיט דֹוְקֶטר וקמפ פאוורס     

קולות: ג׳יימי פוקס, טינה פיי, גרהם נורטון
)100 דק׳, אנגלית; תרגום לעברית(

 

וגם:
נשמה

Soul

)ארה"ב, 2020( אנימציה

ערב חד פעמי שיוקדש לסיפור האמיתי מאחורי פיקסאר, 
שנולדה אחרי הגרושין של ג'ורג' לוקאס שסיים את סרטי 

מלחמת הכוכבים והיה חייב למכור את מחלקת הגרפיקה בחברת 
"לוקאספילמס" כי היה לחוץ בכסף. הקונה היה סטיב ג'ובס. את 

סרטה הקצר הראשון יצרה פיקסאר ב-1984 על מחשב בגודל 
שלוש קומות שעלה 150 אלף דולר עם עוצמה של אחד חלקי 

600 מהסלולרי שנמצא בכיס של כל אחד מאיתנו עכשיו. הסרט 
"צעצוע של סיפור 2" כמעט הרס את החברה אחרי שמישהו מחק 

בטעות את הכונן הקשיח. איך נראה סרט האנימציה הראשון 
בתלת ממד? מדוע השתדלו לבדל את עצמם מדיסני בכל מחיר? 
ולמה צריך לשאול שלוש שאלות כשמזמינים אתכם לערב ממש 

מגניב?  
בתום ההרצאה יוקרן הסרט "נשמה".

בהנחיית הבמאי אלון גור אריה

הרצאה: 
כשדיסני פגש 

את סטיב ג'ובס 

מפסטיבל 
דוקאביב

 יפה כמו 

אלן דלון
יוצאים לדרך: 

סרטי מסע
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הרצאה בהנחיית הבמאי אלון גור אריה

18.7 – המעגל האדום

24.7 – האלמנה קודר

28.7 – בורסלינו

3.8 – מר קליין

10.8 – רוקו ואחיו

17.8 – לילה על העיר

24.8 – ליקוי חמה

15.7 – לילות קיץ

21.7 – תוצרת חוץ

27.7 – רחוב חד-סטרי

31.7 – החלון הרביעי

אוגוסט – קופה כחולה
אוגוסט – המלכה שושנה

אוגוסט – הטיפול
אוגוסט – להיות ענת קם

2.7 – ארץ נוודים  

3.7 – אנשים ומקומות

14.7 – נרדפי החוק

16.7 – אני והחבר'ה 

20.7 – סיפור פשוט

26.7 – ג'רי )לראשונה בישראל(

27.7 – אליס בערים

הקרנות יומיות מסחריותִסיֶנָמָקט



מסע קולנועי חסר תקדים שעשייתו נמשכה 
עשר שנים ושמאגד בתוכו את כל היקום 

הקולנועי של מארוול. ״הנוקמים: מלחמת 
האינסוף״ מביא אל המסך את הקרב 

האולטימטיבי של כל הזמנים. הנוקמים ובני 
בריתם גיבורי־העל מתחייבים ללכת עד הסוף 
כדי להביס את תאנוס רב־העוצמה לפני מפץ 

הרסני שיחסל את היקום.
במאים: אנתוני רוסו וג’ו רוסו

שחקנים: רוברט דאוני ג’וניור, סקרלט ג’והנסון, 
מארק ראפלו

)149 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

הנוקמים: מלחמת 
האינסוף

Avengers: Infinity War

)ארה”ב, 2018( גיבורי על
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באותה קומה בבניין דירות בליסבון מתגוררות 
אורורה הקשישה הרגשנית, סנטה, המשרתת 
שלה מכף ורדה, ופילאר, שמקדישה את חייה 

למטרות חברתיות. כשאורורה שוכבת על ערש 
דווי, פילאר וסנטה לומדות על עברה: סיפור על 

אהבה ופשע המתרחש באפריקה ואשר לקוח 
היישר מעולם האגדות ומסרטי ההרפתקאות.

במאי: מיגל גֹוֶמש     
שחקנים: תרזה ַמְדרּוָגה, לאורה סֹוֵבַרל, מיגל 

גומש
)118 דק’, פורטוגזית, אנגלית ופולנית; תרגום 

לעברית(
זוכה פרס מטעם תא העיתונאים, פסטיבל ברלין, 

.2012

טאבו
Tabu

)פורטוגל, 2012( דרמה
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הסרט ה־22 ביקום הקולנועי של מארוול 
הוא המשך ישיר לסרט “הנוקמים: מלחמת 

האינסוף”. הקהל והמבקרים תמימי דעים שזהו 
אחד הסרטים המרשימים והעוצמתיים ביותר 

שנעשו בעשור הקודם.
במאים: אנתוני רוסו וג’ו רוסו     

שחקנים: רוברט דאוני ג’וניור, כריס אוונס, 
מארק ראפלו

)181 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

הנוקמים: סוף משחק
The Avengers: Endgame

)ארה”ב, 2019( גיבורי־על

21
:3

0
 ,
5.

7
י, 

שנ

דרמה נוגעת ללב על אח ואחות שחוזרים לגור 
יחד אחרי שנים של נתק. בוני עובד בפיצרייה 
המקומית וחולם על המוכרת החושנית מחנות 

המאפים. ננט נושאת ברחמה ילד והייתה 
 מעדיפה שהזמן יעמוד מלכת. יחד הם 

 בונים לעצמם תא משפחתי, אבל ננט היא 
רק בת 14...

במאית: קלייר ֵדני 
שחקנים: אליס חורי, גרגואר קֹוַלן, ולריה 

ברוני ֵטֶדְסקי
)99 דק’, צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס “נמר הזהב”, פרס חבר השופטים 
ופרס המשחק, פסטיבל הסרטים הבין־לאומי 

לוקרנו, 1996.

ננט ובוני
Nénette et Boni

)צרפת, 1996( דרמה

מחווה לאורחים הבין־לאומיים של 
פסטיבל סרטי הסטודנטים, 2021.
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מחווה לאורחים הבין־לאומיים של 
פסטיבל סרטי הסטודנטים, 2021.

הקרנת פילם 
35 מ”מ

132
6 כניסות ב-

₪215
12 כניסות ב-

₪

380
מנוי שנתי ב-

₪670
מנוי שנתי זוגי ב-

₪

זה הכל!
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מ.א.ש.
M*a*s*h 

)ארה"ב, 1970( קומדיה
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צמד מנתחים מגויס לבית חולים שדה 
בקוריאה. כמו שאר החיילים במחנה, הם 

אנשי רפואה מעולים אבל נטולי מוטיבציה 
צבאית, והם מעדיפים לכלות את זמנם 

בשלל מעשי קונדס במקום להילחם את 
מלחמתה התמוהה של ארה"ב. בדרכם עומדת 
האחות הראשית, מרגרט "שפתיים לוהטות" 

הוליהאן, שמאמינה בכל לבה ב"מטרה" 
ומנסה לדכא את הרוח האנרכיסטית במחנה. 

“קומדיית המלחמה הטובה ביותר מאז 
המצאת הקול”. פאולין קייל, "הניו יורקר".

במאי: רוברט אלטמן
שחקנים: דונלד סאת'רלנד, אליוט גולד, טום 

סקריט, סאלי קלרמן 
)116 דק', אנגלית, תרגום לעברית(

זוכה פרס דקל הזהב בפסטיבל קאן, 1970, 
פרס האוסקר על התסריט הטוב ביותר, 1971, 

ופרס גלובוס הזהב, 1971.
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הבטחנו ערב פרידה מהסדרה "המפקדת", אבל אז 
פרצה המלחמה וטרפה את הקלפים. נשארנו עם 

קישוטים, בזנט סורר וסוכריות על מקל. אתם מוזמנים 
למפגש מיוחד עם כוכבות הסדרה המהממות ועם 

יוצריה, לצפות בפרק האהוב ביותר, לשבור דיסטנס 
בהופעה חיה של אקו, שכתבה את פסקול הסדרה. 
חובבי הקולנוע יוכלו לצפות ב"מ.א.ש" - קומדיית 

הצבא האהובה עלינו.

19:50

מ.א.ש – מסדר הנפה

22:00

המפקדת – פרק בבחירת הקהל   

22:35

 תחקיר והפק"ל עם צוות הסדרה, 
השחקניות והיוצרים, בהנחיית 

הרס"רית שני נחשוני 

23:35

LIVE אקו בהופעה
22
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הקרנת פרק 
בבחירת הקהל
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LIVE בהופעה

 לרכישת כרטיסים לאירוע: www.hcinema.org.il | טל׳  9565008־09 

המפקדת | אירוע חזל״ש | יום חמישי 8.7

http://www.imdb.com/title/tt0117221/?ref_=nm_flmg_dr_12
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פליני: לה דולצ׳ה צ׳י

ויטה
Fellini: La dolce vita

)איטליה, 1960( דרמה
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הבמאי אוהד מילשטיין מפנה את המצלמה אל 
תוך ביתו שלו, אל רגעי האינטימיות הכמוסים 

ביותר. זוגתו רחל נכנסת להיריון ונושאת 
ברחמה תאומים. בשבוע ה-23 להריונה, מתברר 

כי אחד העוברים מת, ושסיכוייו של העובר 
האחר ללקות בפגיעה מוחית ובנכות גבוהים. 
המלצת הרופאים היא להפסיק את ההיריון. 

חמושה באמונה ובאינטואיציה אימהית, רחל 
נלחמת על זכותו של העובר החי לצאת לאוויר 

העולם.
במאי: אוהד מילשטיין

)60 דק’, עברית, אנגלית וגרמנית; תרגום 
לעברית(

*הסרט עתיד להתחיל ב-21:30 יתכן שינוי 
בשעת ההקרנה

וגם:
שבוע 23

The 23rd week

)ישראל, 2016( תיעודי

מה עובר בראשו של עלוה בן השש? איך הוא 
רואה את העולם? הסקרנות, הפחדים והאהבות 
כפי שהם נגלים לעיניו של ילד תם. מסע לילי 
אל תוך עולמו הפנימי, רגע לפני שהוא נרדם.

במאי: אוהד מילשטיין
)53 דק’, עברית וצרפתית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצר הסרט.

לילות קיץ
Summer Nights

)ישראל, 2021( תיעודי

20
:0

0
 ,
15

.7
י, 

ש
מי

ח

אגדת חורבן
Legend of Destruction

)ישראל, 2021( אנימציה

טרום בכורה ישראלית
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אמילי היא אחראית כוח אדם בחברה גדולה, 
והיא מבצעת את תפקידה על הצד הטוב ביותר. 

היא מכירה את צורכי הארגון, מתמרנת היטב 
בין הבוסים לעובדים, מנסה לוודא שכולם יהיו 

מרוצים ובד בבד דואגת להמשך התפתחותה 
המקצועית. העניינים מסתבכים כשטרגדיה 

מתרחשת בחברה והאחריות מתגלגלת לפתחה. 
לפתע כל מה שהיא עבדה למענו מקבל תפנית 

שעלולה לשנות הכול.
במאי: ניקוַלס סיְלהֹול 

שחקנים: ֵסלין ָסאֶלט, ַלְמֶבר וילסון, סטפן דה 
ְגרּוְדט     

)95 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(

תאגיד
Corporate

)צרפת, 2018( דרמת מתח
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שדר רדיו מובטל, סרסור לא יוצלח ואיטלקי 
מטורלל נכלאים בתא כלא משותף. שדר הרדיו 

והסרסור נחרדים לגלות ששותפם לתא הוא 
פטפטן בלתי נלאה, אך דווקא הוא מכיר את דרך 
המילוט. מסעם מוביל אותם לביצות לואיזיאנה, 
שם אחד ימצא אהבה והאחרים ימשיכו בדרכם. 

קומדיה מינימליסטית המתהדרת במשחקי לשון 
שנונים, במוזיקה מצוינת ובמחוות לקולנוע של 

אנטוניוני, ונדרס, אוזו ורנואר. 
במאי: ג’ים ג’רמוש 

שחקנים: טום וייטס, רוברטו בניני, ג’ון לורי
)107 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

נרדפי החוק
Down by Law

)ארה”ב, 1986( קומדיה/סרט מסע
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דיוקן חברתי של רומא ערב הבום הכלכלי, 
על סיפן של שנות השישים. עלילת הסרט 

מלווה עיתונאי קל דעת שחייו נעים בין כאן 
ועכשיו לחיפוש אחר משמעות. סרטו של 
פליני בורא כמה מן הדימויים המופלאים 

בתולדות הקולנוע, כמו זה של אניטה אקברג 
הפוסעת במזרקת טרווי, ובה בעת מציג 

את חוסר הנחת והניכור המודרניסטיים של 
אמצע המאה העשרים כיצירה קולנועית 

מהממת.  
במאי: פדריקו פליני

שחקנים: מרצ'לו מסטרויאני, ָאנּוק אייֵמה, 
אניטה אקברג

)176 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

סיפור המרד היהודי באימפריה הרומית, 
שהידרדר למלחמת אחים ושהוביל לחורבן 
בית המקדש השני. הסרט מסופר מנקודת 

מבטו של בן בטיח, דמות שמקורותיה 
באגדות החורבן המופיעות בתלמוד. בן בטיח 
נהיה מצעיר תמים וטוב מזג לאחד ממנהיגי 
הקנאים. סיפור מלפני 2,000 שנה המתחבר 

למציאות חיינו. אפוס קולנועי יוצא דופן 
המורכב מיותר מ־1,500 ציורים של האומנים 
דוד פולונסקי )"ואלס עם באשיר"( ומיכאל 

פאוסט )"ואלס עם באשיר"(.
במאי: גידי דר

קולות: שולי רנד, זאב רווח, מוני מושונוב, 
עמוס תמם, יעל אבקסיס

)93 דק', עברית; כתוביות בעברית(

הקרנת פילם 
35 מ”מ

 הפעלה יצירתית ומהנה

בהשראת הסרטים
בימי שבת, לפני ההקרנה  סרטים לכלִסיֶנָמָקט

המשפחה!
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 סוכנות בילוש 
לחיות מחמד

SPYCIES

)צרפת/סין, 2020( אנימציה, ילדים

במאים: גיום איוורנל, ז’י-יי ז’אנג
קולות: אורי זלצמן, ערן מור, עמי 

מנדלמן
)99 דק’, עברית; כתוביות בעברית(

בנג’מין והקטור, שני סוכנים חשאיים מנוגדים זה לזה מכל הבחינות, מנסים 
לשחזר חומר סודי ביותר שנגנב על ידי פולשים לא ידועים.

מבית האנימציה של גנוב על הירח, המיניונים, עולמן הסודי של חיות המחמד.

נשמה
Soul

)ארה”ב, 2020( אנימציה

במאי: פיט דֹוְקֶטר וקמפ פאוורס     
קולות: ג’יימי פוקס, טינה פיי, גרהם 

נורטון
)100 דק', עברית; כתוביות בעברית(

ג'ו, מורה למוזיקה, מקבל את הזדמנות חייו: לנגן במועדון הג'ז הטוב בעיר. 
צעד אחד פזיז, רגע לפני הגשמת חלומו, מביא אותו דווקא אל מותו. ג'ו נחוש 

שלא לוותר, ואף על פי שהוא מועמד להגיע לגן עדן, הוא מגלה בערמומיות 
דרך חזרה אל כדור הארץ. עם זאת, הוא אינו נמצא שם לבד אלא עם נשמה 

שאינה מבינה בכלל מה הטעם לחיות. מסעם על פני כדור הארץ נהיה 
לאודיסיאה קיומית מרגשת ומרהיבה.

פופי, הטרולית ההרפתקנית, ובראנץ’, הטרול החביב מגלים תגלית מדהימה – 
קיימים בעולם שישה שבטי טרולים שונים הפזורים בשש ארצות שונות והם 
סוגדים לשישה סוגים שונים של מוזיקה: פאנק, קאנטרי, טכנו, קלאסית, פופ 
ורוק. כאשר ברב, מלכת הרוק, מחליטה להעלים את כל סוגי המוזיקה האחרים, 
גורל העולם מונח על כף המאזניים. פופי ובראנץ’, יחד עם חבריהם – צריכים לאחד 
בהרמוניה את כל סגנונות המוזיקה בשביל להציל את המצב.

במאים: וולט דורן, דייוויד פ. סמית'
 קולות: מאיה רוז, נינט טייב, 
לירון לב
)90 דק’; עברית, כתוביות בעברית(

 טרולים 2 –
 מסביב לעולם 
Trolls 2 – Trolls World Tour

)ארה”ב, 2020( ילדים

בדיבוב 
עברי

בדיבוב 
עברי

בדיבוב 
עברי

שני סרטים בכרטיס אחד
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עוד סיבוב
Another Round

)דנמרק/שוודיה, 2020( דרמה

אני והחברה
Stand by Me

)ארה”ב, 1986( דרמה

דרמה נוגעת ללב על מסעם של ארבעה ילדים 
קשי יום בעקבות גופתו של חברם לכיתה, 

שנפגע ככל הנראה בעת שחצה מסילת רכבת. 
הסיפור מוצג מנקודת מבטו של אדם מבוגר 
ומתאפיין בטון מריר ואירוני, ואף־על־פי־כן 

קשה לעמוד בפני קסמו ואנושיותו. מפסגות 
הקולנוע האמריקאי של שנות השמונים.   

במאי: רוב ריינר  
שחקנים: ריבר פיניקס, ויל ויטון, קורי פלדמן

)89 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(
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שלושה גברים מתכננים את שוד התכשיטים 
המושלם. אחד השתחרר זה עתה מהכלא, 

אחר הוא אסיר נמלט והאחרון הוא 
אלכוהוליסט מר נפש שמתעורר לחיים עם 

קבלת המשימה החדשה. גורל השלושה תלוי 
במפקח משטרה חסר פשרות שמאמין כי בכל 
אדם יש מן האשמה. משל אקזיסטנציאליסטי 

על טבע המין האנושי. 
במאי: ז’אן־פייר מלוויל 

שחקנים: אלן דלון, בורביל, ג’אן מריה 
וֹולֹוְנֵטה

)140 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(

המעגל האדום
The Red Circle

)צרפת, 1970( מתח
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החוג לתולדות המוזיקה מציג:רא

טעם הדבש
A Taste of Honey

)בריטניה, 1961( דרמה
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ג'ו היא צעירה בריטית חסרת כיוון שגרה עם 
אמה האלכוהוליסטית. לאחר שאמה נישאת 
בהחלטה אימפולסיבית והחיים בבית נהיים 

בלתי נסבלים, ג'ו מוצאת מפלט בחברתו של 
צעיר הומוסקסואל שגורש מדירתו השכורה. 
השניים מושיטים יד וכתף זה לזה ובונים תא 

משפחתי אלטרנטיבי, אך יחסיהם נדרשים 
למבחן כשג'ו נכנסת להיריון בעקבות יחסי מין 

מזדמנים עם מלח שחור עור.
במאי: טוני ריצ'רדסון

שחקנים: ריטה ָטאשיְנְגַהם, דֹוָרה בראיין, 
רוברט סטיבנס

)101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי דנה 

קסלר על הקשר בין הסרט, העיר מנצ'סטר 
ו"הסמית'ס", הלהקה הבריטית האגדית.

ארבעה מורים בבית ספר תיכון בדנמרק 
עוברים את משבר אמצע החיים. אחד מהם 

מציע לנסות את תורתו של הוגה דעות, אשר 
טוען כי איכות החיים משתפרת ככל שעולה 

אחוז האלכוהול בדם. הארבעה מחליטים 
לערוך מחקר מדעי על עצמם. מה שמתחיל 
כהצלחה נהיה לקטסטרופה אישית שקשה 
להיחלץ ממנה. סרטו של תומאס וינטרברג 
)"החגיגה", "הניצוד"( יוצא למתקפת מחץ 

נגד קלישאת הערכים הנורדיים.
בימוי: תומאס וינטרברג 

שחקנים: מאְדס מיֶקְלסן, תומאס ּבֹו לרסן, 
מגנוס מיַלְנג

)116 דק', דנית; תרגום לעברית(
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The Straight Story

)ארה”ב, 1999( דרמה
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אלווין סטרייט, גבר בן 73, ניצב בפני אתגר 
גדול: מסע בן 480 קילומטרים לרוחבה של 
ארצות הברית, שבסופו ינסה לפגוש בפעם 

האחרונה את אחיו המבוגר, להתנצל על משגי 
העבר ולהתבונן יחדיו בכוכבים. כיוון שרישיון 

הנהיגה של סטרייט אינו בתוקף, הוא יוצא 
למסעו המופלא במכסחת דשא זעירה מדגם 

“ג’ון דיר”.
במאי: דייוויד לינץ’

שחקנים: ריצ’רד ַפְרְנְסוֹורת’, סיסי ְסּפייֶסק, 
הארי דין סטנטון 

)112 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(
ריצ’רד פרנסוורת’ – מועמד לפרס השחקן 

הטוב ביותר, אוסקר 2000.

הקרנת פילם 
35 מ”מ

תיעוד נדיר ומרהיב ביופיו של אחד מגדולי 
האומנים של המחול המודרני, מרס קנינגהם. 
הסרט עוקב אחר שלושה עשורים של יצירה, 

מתחילת דרכו של קנינגהם כרקדן מתחיל 
בניו יורק ועד עלייתו למעמד של כוריאוגרף 
פורץ דרך, מהמשפיעים ביותר בכל הזמנים. 
“קנינגהם” הוא מסע חזותי מהפנט המשלב 
קטעי ריקוד נפלאים וקטעי ארכיון נדירים, 

הכוללים שיתופי פעולה עם אומנים שונים, כמו 
המלחין ג’ון קייג’. 
במאית: ָאָלה קֹוְבַגן

בהשתתפות: ֶמְרס קנינגהם, הלהקה.
)93 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

קנינגהם – תלת־ממד
Caningham – 3D

)ארה”ב, 2019( תיעודי
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ז’אן, נווד בעל סוד, מוצא מחסה בחווה של 
האלמנה קודר, אישה כפרית שימי עלומיה 

מאחוריה. קסמו האישי מפיל בנקל את חומות 
לבה של האלמנה, והיא נענית לו למרות 

תבונתה. כשאחייניתה הקנאית לוטשת את 
עיניה אל ז’אן, ימי האהבה של השניים חולפים. 

על־פי רומן מאת ז’ורז’ סימנון.
במאי: פייר ַגְרנייה־ֵדֶפֵרה 

שחקנים: אלן דלון, סימון סיניורה, אֹוָטבָיה 
פיקולו

)92 דק’, צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

האלמנה קודר
The Widow Couderc

)צרפת, 1971( דרמה
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מאז ילדותו התאמן מראב בן ה־17 בריקוד 
גיאורגי מסורתי. כיום הוא מבלה את רוב 
זמנו באימונים מפרכים במטרה להתקבל 
לבלט הלאומי. כשרקדן כריזמטי, פרוע 
וחופשי מגיע לאנסמבל שבו הוא רוקד, 

מראב נאלץ להתמודד עם רגשות שהוא עצמו 
עדיין אינו מבין. על רקע סביבה מסורתית 
ואימונים מלחיצים, הוא ייאלץ למצוא את 

הדרך לחופש.
במאי: ֶלָבאן ָאקין

שחקנים: ֶלָבאן ֶגְלַּבקָיאני, אנה ָז’ַבקיְשווילי, 
ָּבאצ’י ָואליְשווילי

)103 דק’, גיאורגית; תרגום לעברית 
ולאנגלית(

ואז רקדנו
And Then We Danced

)שוודיה/גאורגיה, 2019( דרמה
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ידידותם של שני צעירים נדרשת למבחן כשהם 
יוצאים למסע בנתיב מדברי ומאבדים את דרכם. 

אחרי שהבמאי גאס ואן סנט זכה להצלחה 
מסחרית וביקורתית על סרטו “סיפורו של ויל 
הנטינג”, הוא תהה על עתידו בעולם הקולנוע. 

“ג’רי” היה לסנונית ראשונה בסדרה של סרטים 
מהורהרים שביים ושזכו למעמד של סרטי 

פולחן, בהם “אלפנט” ו”הימים האחרונים”. 
שימו לב: זוהי הקרנת הבכורה של הסרט בארץ.

במאי: גאס ואן סנט
שחקנים: קייסי אפלק, מאט דיימון
)103 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

ג’רי
Gerry

)ארה”ב, 2002( דרמה/ניסיוני
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Apples and Oranges

)ישראל, 2021( תיעודי
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הדור האידיאליסטי האירופי של שנות 
השישים הוקסם מהרעיון הקומוניסטי 

כפי שהתממש בקיבוצים, ומלחמת ששת 
הימים הביאה לעלייה במספר המתנדבים. 
כשסוכנויות תיירות החלו לשווק "חבילות 
התנדבות", היה ברור שההתנדבות נהייתה 

לעסק משתלם, אבל אז הקיבוצים נאלצו 
להתמודד עם בעיות חדשות: סמים, אלכוהול 

ונישואי תערובת. במהלך שנות השמונים, 
מלחמת לבנון ורצף של אירועים ביטחוניים 

ופוליטיים הציבו בפני המתנדבים שאלה: האם 
תמיכה בקיבוץ פירושה תמיכה במדינה?

במאי: יואב בריל
)80 דק', עברית ואנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצר 
הסרט.
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ארז פרי, קולנוען ישראלי המתגורר במרכז מנהטן, 
מתבונן מחלון דירתו אל הרחוב שמתחתיו. הוא 

מתעד אירועים פשוטים המתרחשים ברחוב 
ובחלונות הבתים שממול. הקול שבוקע מן הרדיו 

מדווח על ציון שמונים שנה ל”מלחמת העולמות”, 
תסכית הרדיו המפורסם ששידר אורסון ולס בשנת 

1938 ושהוביל להיסטריה המונית. השילוב בין 
השידור המפורסם על חייזרים הפולשים לכדור 

הארץ למצבים יום־יומיים, מייצר קסם המנפץ את 
האווירה הנטורליסטית של פתיחת הסרט.

במאי: ארז פרי
)51 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה לשאלות 
הקהל עם יוצרי הסרטים, בהנחיית שמוליק 

דובדבני, מרצה ומבקר קולנוע.

וגם 
רחוב חד־סטרי

One-Way Street

)ישראל/ארה”ב, 2020( תיעודי

שני סרטים בכרטיס אחד

“אחרי הסוף”, סרטה התיעודי של ענת 
אבן, הוא יומן קולנועי המתעד תהליכי הרס 
ובנייה במקביל לטרגדיה אישית. זוהי קינה 
על התרוקנות משפחתית ופנימית, במקביל 

למחיקת הנוף בשכונת נווה צדק.
במאית: ענת אבן
)55 דק’, עברית(

אחרי הסוף
Closure

)ישראל, 2009( תיעודי

20
:0

0
 ,
27

.7
י, 

ש
לי

ש

יב
אב

וק
 ד

בל
טי

פס
מ

החלון הרביעי
The Fourth Window

)ישראל, 2021( תיעודי
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מאחורי סיפור ההצלחה הבין־לאומי של עמוס 
עוז, סמל המצפון הישראלי וסופר שיצירותיו 

תורגמו ל־45 שפות, הסתתרה טרגדיה כפולה: 
אמו התאבדה כשהיה בן 12, וכמה שנים לפני 

מותו, האשימה אותו בתו בכך שנהג כלפיה 
באלימות פיזית ונפשית וחדלה לדבר איתו. 
בסדרה של שיחות עם הביוגרפית האחרונה 
שלו, המוצגות בסרט תוך שילוב של קטעים 

ביוגרפיים וספרותיים ושל שיחות עם האנשים 
המרכזיים בחייו, עמוס עוז מספר את סיפורו 

האחרון.
במאי: יאיר קדר

)86 דק’, עברית ואנגלית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצר הסרט.
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Alice in the Cities

Alice in den Städten

)גרמניה המערבית, 1974( דרמה
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בטיילת שעל שפת הים, פיליפ וינטר )רּודיֵגר 
פֹוְגֵלר( 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: וים ונדרס 
שחקנים: רּודיֵגר פֹוְגֵלר, ֶיָלה רֹוְטַלְנֵדר, ליזה 

קרֹויֵצר 
)110 דק’, גרמנית ואנגלית; תרגום לעברית(
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טרום בכורה

מאסטר שף צ’נג
Master Cheng

)פינלנד/סין, 2019( דרמה

18
:0

0
 ,
31

.7
ת, 

שב

אחרי מות אשתו, צ'נג, שף בן 45 ממוצא 
סיני, לוקח את בנו יחידו למסע חוצה יבשות 

אל כפר נידח בפינלנד בחיפוש אחר חבר 
ותיק. צ'נג ובנו מתאהבים במקום: בנוף 

המקסים, באוויר הצח ובתושבים השונים 
והחביבים, שמוכנים תמיד לטעום ממעדניו. 
לא פשוט כלל להכות שורשים במקום חדש, 
אך השניים ימצאו בו אהבת אמת והזדמנות 

ליצור לעצמם עתיד חדש ושונה בתכלית. 
במאי: מיקה ָקאּוריְסָמקי 

שחקנים: קארי ואנאנן, ֵוָסה־מאטי לֹוירי, 
אנה־מאיה טּואֹוקֹו

)116 דק', פינית ואנגלית; תרגום לעברית 
ולאנגלית(
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 Borsalino

)צרפת, 1970( מתח

מרסיי, 1930. גנגסטר ספרדי משתחרר 
מהכלא ומחפש אחר לולה, חברתו לשעבר. 
הוא מוצא אותה בחברת גנגסטר אחר. שני 
הגברים, שאלימות אינה זרה להם, נלחמים 

על לבה, אולם בהדרגה נרקמת ביניהם ידידות 
והם נהיים שותפים למעשי פשע. שיתוף 

פעולה מוצלח בין שני מלכי הקולנוע הצרפתי, 
אלן דלון וז’אן־פול בלמונדו, שכל אחד מהם 

מייצג פרסונה קולנועית שונה בתכלית – 
האחד קריר, יפה תואר ומסוכן והאחר פרחח 

חם מזג.
במאי: ז’אק דריי

שחקנים: ז’אן־פול בלמונדו, אלן דלון, קתרין 
רֹוֶול     

)125 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(
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לסינמטק הרצליה 
דרושים:  

קו״ח למייל  pniot@hcinema.org.il | טל'  9565008־09 

אחראי/ת קופות ומנויים

היקף משרה חלקית- 30 
שעות שבועיות

 המשרה מתאימה 
לסטודנטים, משרת אם וכו'

 ימי עבודה שני-שבת 
במשמרות של 5-7 שעות

המשרה פונה לנשים וגברים 
כאחד

התפקיד כולל מתן מענה טלפוני ופרונטאלי, מכירה וחידוש כרטיסים 
ומנויים, אחריות על ניהול ותפעול המשמרת והפעילות השוטפת במהלך 

המשמרת. 

היקף משרה חלקית- 20 שעות 
שבועיות

המשרה מתאימה לסטודנטים, 
משרת אם וכו'

 ימי עבודה ראשון-שבת 
במשמרות של 4-7 שעות

המשרה פונה לנשים וגברים 
כאחד

מקרינ/ה 
הקרנת סרטים בפורמטים שונים, כגון: סרטים דיגיטליים, סרטי פילם 35 
מ"מ, קלטות בטה וכו'. בנוסף, תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת של חדר 

ההקרנה הכוללת בין היתר תמיכה בהרצאות, אירועים: הפעלת מקרן, 
מצגות, מיקרופונים וכו'.

 
דרישות התפקיד: 

תואר ראשון או לקראת סיום תואר 	 
ראשון בקולנוע/צילום- יתרון 

משמעותי
ידע וניסיון ובקולנוע וצילום- חובה	 
יכולות טכניות גבוהות- חובה	 
ניסיון של שנה לפחות בעבודה 	 

בחדר הקרנה של בית קולנוע- 
חובה

ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם 	 
סרטי פילם 35 מ"מ- חובה

הבנה בסאונד וציוד קולנוע 	 
נלווה- חובה

יכולת עבודה בצוות ועבודה תחת 	 
לחץ וריבוי משימות- חובה

דרישות התפקיד: 
ניסיון ניהולי- יתרון משמעותי	 
ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת- 	 

חובה
 שירותיות, יחסי אנוש טובים, סבלנות 	 

ויכולת עבודה עצמאית ובצוות- חובה

החל מ-15.7

אגדת חורבן
Legend of Destruction

)ישראל, 2021( אנימציה
במאי: גידי דר

קולות: שולי רנד, זאב רווח, מוני מושונוב, 
עמוס תמם, יעל אבקסיס
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בקרוב

פיטר ראביט 2
Peter Rabbit 2

)ארה"ב, 2020( אנימציה
במאי: ויל גלוק 

החל מ-15.7

מילקשייק אבק שריפה
)ארה"ב, 2021( פעולה
במאי: נבות פפושדו

משחק: קארן גיליאן, לנה הידי, פול 
ג'ייאמטי



ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישישניראשון

1.72.73.7
18:00 אנשים 21:30 ארץ נוודים20:30 ג’ו ובל

ומקומות

20:00 אלון גור אריה 
- הרצאה + נשמה

4.75.77.78.710.7
20:30

ננט ובוני

18:30 הנוקמים: 
מלחמת האינסוף

 21:30 הנוקמים: סוף 
משחק

20:30

טאבו

 

19:45 מ.א.ש.  |  22:00 המפקדת – פרק נבחר

LIVE 22:35 הפק״ל עם המפקדות  |  23:35 אקו

18:00 תאגיד

20:30 אגדת חורבן

13.714.715.716.717.7
20:00 פליני: לה 

דולצ'ה ויטה
20:30

נרדפי החוק

20:00 לילות קיץ

21:30 שבוע 23

21:30

אני והחברה
11:00 עוד סיבוב

18.719.720.721.723.724.7
20:30  המעגל 

האדום
20:30

טעם הדבש

20:30

סיפור פשוט 

20:30

תוצרת חוץ
21:30

ואז רקדנו

 18:00 האלמנה
קודר

20:30 קנינגהם – 
תלת־ממד

26.727.728.730.731.7
20:30

ג'רי

20:00 אחרי הסוף

 יחד עם 
רחוב חד־סטרי

20:30 

בורסלינו

 18:00 מאסטר שף 21:30 אליס בערים

צ׳נג

20:30 החלון הרביעי

7
יולי
July 

2021
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נשמה )בדיבוב עברי(


