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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.
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007: לא זמן למות

ממשיכים:

לשחרר את גאי

האביר הירוק

אגדת חורבן

אוהבים/שונאים
אין לנו ספק שהסרט "אנט" יפצל את הקהל בדעתו עליו, כיאות ליצירת האמנות חסרות הפשרות 

שהוא.
"אנט", סרטו החדש של לאוס קראקס )"מנועים קדושים", "הנאהבים מפריז"(, מתכתב עם הז'אנר 

המוזיקלי וקורא תיגר עליו ועל קהלו המסור.
פתיחת הסרט מאותתת לניסיונות ההקלטה הראשונים בהיסטוריה, כמו גם לשוט הפתיחה הווירטואוזי 

של הסרט "מגע של רשע" )אורסון וולס, 1958(.
אבל מנקודה זו ואילך דומה שההגדרה הנכונה לסרט היא "אין עוד דבר כזה בקולנוע".

 ."X יודעי דבר, המכירים את יצירתו של קראקס, ימצאו בה עקבות המובילות אל סרטו המקולל "פולה
בעקבות חוויית יצירתו והתגובות הקשות שהסרט עורר, נעלם הבמאי הייחודי ל-13 שנים של שתיקה, 

במהלכן ביים מעט מאוד.
לדעתנו )ויש החולקים עליה(, הסרט הוא לא רק יצירה של במאי גדול, אלא גם שיתוף פעולה מדהים 

עם האחים רון וראסל מאאל, הלוא הם "הספארקס", ההרכב המפעים.
"פסטיבל  במסגרת  החודש  בהמשך  שיוקרן  הספארקס"  בעקבות  "לעולם  התיעודי  לסרט  לב  שימו 

הספארקס".
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קרוז בג'ונגלא
Jungle cruise

)ארה"ב, 2021( רומנטי/לכל המשפחה/
סרט מסע/הרפתקאות

קומדיית הרפתקאות רומנטית ששואבת את 
השראתה מהסרט "המלכה האפריקאית" 

וממתקן שעשועים ב"דיסנילנד". זוג בלתי 
אפשרי יוצא למסע מסוכן. הוא )דוויין "הרוק" 

ג'ונסון החמוד(, מדריך טיולים ערמומי והיא 
)אמילי בלנט המקסימה מ"השטן לובשת 

פרדה"(, חוקרת אמיצה וחדת לשון. הגלגל 
החמישי הוא אחיה העדין של החוקרת 

שמצטרף באי חשק להרפתקה. חלקו הראשון 
והמהנה של הסרט, הנו קומדיה רומנטית לכל 

דבר. חלקו השני מפליג למחוזות אחרים.
במאי: יאומה קולייט סרה

שחקנים: דוויין ג'ונסון, אמילי בלאנט, ג'ק 
ווייטהול

)127 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

קסנדרה בת השלושים נשרה מלימודי 
הרפואה וכעת גרה אצל הוריה ועובדת 

כקופאית בבית קפה. בלילות היא יוצאת 
לבלות ומניחה לבחורים "נחמדים" לקחת 

אותה לביתם כדי שיגלו כי יש בה יותר מכפי 
שנראה במבט ראשון. "הסרט הזה מצליח 
לבלוט כיהלום זוהר, באופן שהוא מלחים 

באופן שנון וחכם כמה ז'אנרים" )יעל שוב, 
"טיים אאוט"(.

במאית: אמרלד ֵפֶנל 
שחקנים: קארי מאליגן, ּבֹו ֶּבְרְנַהם, אליסון ְּברי

)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס אוסקר לשנת 2021 על התסריט 

המקורי הטוב ביותר.

צעירה מבטיחה
Promising Young Woman

)בריטניה/ארה"ב, 2020( מתח/קומי
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המלכה האפריקאית א
The African Queen

)ארה"ב/בריטניה, 1951( רומנטי/
קלאסי/סרט מסע/הרפתקאות

מיסיונרית אנגלייה וחסודה )קתרין הפבורן(, 
ספן קנדי עם חיבה לטיפה המרה )המפרי 

בוגרט(, נקלעים לשיט מסוכן בנהרות 
אפריקה. מטרתם היא לפוצץ אניית מלחמה 
גרמנית. בדרך הם נאלצים להיאבק באיתני 

הטבע, בתכונותיהם המנוגדות ובדחף הבלתי 
נשלט להתאהב. 

במאי: ג'ון יוסטון      
שחקנים: המפרי בוגרט, קת'רין הפבורן, 

רוברט מורלי     
)105 דק', אנגלית, תרגום לעברית(

זוכה פרס השחקן הטוב ביותר, אוסקר 1951.
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הנשרים הם רעביםא
Two mules for sister Sara

)ארה"ב, 1970( מערבון

הוא )קלינט איסטווד(, שכיר חרב המיטיב 
להשתמש באקדח ובדינמיט. היא )שירלי 

מקליין( נזירה במנוסה. הוא מציל את חייה 
מגברים רעים והיא מתגלה כערמומית, 

חושנית ורבת תועלת במצבים מפתיעים. יחד 
הם יוצאים למסע מפרך חוצה מדבר. מערבון 

משעשע ורב אקשן מאת דון סיגל, יוצר סרטי 
"הארי המזוהם". 

במאי: דון סיגל
שחקנים: קלינט איסטווד, שירלי מקליין

)116 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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6 כניסות ב-

₪215
12 כניסות ב-

₪

380
מנוי שנתי ב-

₪670
מנוי שנתי זוגי ב-

₪

זה הכל!

ממשיכים:

לשחרר את גאי

האביר הירוק

אגדת חורבן

הקרנת פילם 
35 מ”מ



מאז שנמלט ממולדתו, צ'צ'ניה, חאוואג' אינו 
מסוגל לדבר. הוא איבד את קולו כשאחיו, 

שגילה שהוא הומו, הבטיח לרצוח אותו. מאחר 
שהיה אלוף נודע באמנויות לחימה, ישנו חשש 

אמיתי שגם במקלט שמצא בבלגיה יהיו מי 
שיזהו אותו ויחסלו אותו. בינתיים אמו משאירה 

לו הודעות מכמירות לב בתא הקולי. סרט 
מדהים ושונה, המסור לחובת האנונימיות של 

גיבורו, התוצאה היא חוויה אסתטית חמורת סבר 
שאינה חדלה מלרגש. 

במאי: רקה ואלריק
)55 דק', צ'צ'נית, צרפתית; תרגום לעברית(

קול דומם
Silent voice

)צרפת/בלגיה, 2020( תיעודי
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דניאלה ויותם, זוג אוהב, מגיעים נרגשים 
למחלקת היולדות לקראת לידת בנותיהם 

התאומות. אולם מהר מאוד המציאות של בית 
החולים גורמת לדניאלה להתפכח מפנטזיית 

הלידה.
במאית: סופי ארטוס

תסריטאית: מיכל קרני
)31 דק', עברית; כתוביות בעברית(

 
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצרות 

הסרט.
 

סרט קצר:
מחיקה מלאה

Fully Effaced

)ישראל, 2021( דרמה
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סרט באורך מלא:
שבעה בייבי

Shiva Baby

)ארה"ב, 2020( קומדיה

בחורה צעירה מגיעה לשבעה ביחד עם הוריה. 
שם היא נתקלת בגבר אתו "נפגשה" על 

הבוקר, ועוד אינספור בני משפחה, מכרים 
ודמויות שקשה לשכוח )גם אם מנסים בכל 
הכוח(. מה כבר יכול להשתבש? הכל. מבט 

הומוריסטי, אם לא מבעית, על כל מה שיכול 
לקרות וקורה בסצנה המשפחתית הכה מוכרת 

לכולנו. 
במאית: אמה שפיגלמן

שחקנים: רייצ'ל סנוט, דני דפרארי, פרד מלמד
)77 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

“תמונת הניצחון" שופך אור על אחד הסיפורים השנויים במחלוקת 
במלחמת העצמאות. בסוף 1947 מצטרף במאי קולנוע מצרי לכוח 

מתנדבים, היוצא לסייע לערביי פלשתינה. הם מתמקמים בכפר 
שלמרגלותיו שוכן קיבוץ ניצנים, בו חברי הקיבוץ נערכים להגנה. 
בעוד שני הצדדים קרבים לעימות אלים, הנעורים מכתיבים סיפור 

משלהם - הבמאי מוצא להפתעתו הרבה במשותף בין הצעירים בשני 
הצדדים. את עינו צדה דמות נשית, מירה בן ארי, אשר מסרבת 

להתפנות מהקיבוץ הנצור. כאשר פורצת המלחמה, הבמאי נדרש 
לתעד את תמונת הניצחון אך התפתחות בלתי צפויה טורפת את 

הקלפים.
במאי: אבי נשר

שחקנים: ג'וי ריגר, אמיר ח'ורי, תום אבני, עלא דקה
)128 דק', עברית, ערבית; תרגום לעברית(

מועמד ל-15 פרסי אופיר ובהם הסרט הטוב ביותר, הבמאי הטוב 
ביותר, השחקנית הטובה ביותר ועוד.

תמונת הניצחון
Image of victory

)ישראל, 2021( דרמה תקופתית

טרום בכורה ישראלית
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בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה 
לשאלות הקהל בין אבי נשר, במאי

הסרט לשמוליק דובדבני, מבקר 
.YNET הקולנוע של

שני סרטים בכרטיס אחד



אי שם על חופה של הריוויירה האיטלקית, 
נרקמת חברות יוצאת דופן. שותפים לה 

נער בעל חלומות, ילדה מחוספסת החובבת 
תחרויות הוגנות ונער פרוע שחי בדד על החוף 
וחולם על קטנוע מסוג וספה שכולו שלו. זהו 

סיפור מהמם בו בני אדם ובני ים חיים זה 
לצד זה.

תילים של פרשנויות נכתבו על טיבה של 
החברות המופלאה הזו.

במאי: אנריקו קסרואה 
קולות: ג'ייקוב טרמבלי, ג'ק דילן גרייזר, 

אמה ברמן
)95 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

סרט באורך מלא: 
לוקה

Luca

)ארה"ב, 2021( אנימציה

תלמיד בית ספר מאוהב בחברו לכיתה. הוא 
מתבייש להתוודות, אך ללב רצון משלו ודבר 

לא יעצור אותו.
במאים: אסטבן בראבו ובת' דייוויד

)4 דק', ללא מילים(

סרט קצר:
פעימת לב
In a heartbeat

)ארה"ב, 2017( אנימציה
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לוס־אנג'לס, ההווה. הנרי )אדם דרייבר( 
הוא אמן סטנד־אפ בעל חוש הומור פראי 

במיוחד. אן )מריון קוטיאר( היא זמרת אופרה 
בעלת שם עולמי. תחת אור הזרקורים ולעיני 

התקשורת הפולשנית, השניים מתאהבים 
וממסדים זוגיות בריאה וזוהרת. ואולם, עם 

הולדת בתם הראשונה אנט, תינוקת מסתורית 
עם כישרון יוצא דופן, חייהם משתנים ללא 

הכר. "אנט", סרטו של הבמאי הצרפתי הנועז 
והמוערך לאוס קראקס )"הנאהבים מפריז", 

"מנועים קדושים"(.
במאי: לאוס קראקס

שחקנים: אדם דרייבר, מריון קוטיאר
)139 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, פסטיבל קאן 
2021

אנט 
Annette

)צרפת, 2021( מוזיקלי

בכורה – פסטיבל ״הספארקס״
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נסיכה נמצאת בעיצומו של סיור מלכותי 
בבירות אירופה. היא אינה יכולה לשאת יותר 

את הצורך המתמיד להיות ייצוגית ונמלטת 
לחופשי. עיתונאי אמריקאי שמוצא אותה 
ישנה על ספסל ברחוב, מזמין אותה ללון 

בחדרו ומתכנן להתעשר על גבה באמצעות 
סקופ צהבהב וצילומים חושפניים. אבל היא 

כל כך מקסימה... תפקיד הפריצה המזהיר של 
אודרי הפבורן הנאווה.

במאי: ויליאם ויילר
שחקנים: אודרי הפבורן, גרגורי פק
)118 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

חופשה ברומא
Roman Holiday

)ארה"ב, 1953( קומדיה
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נתראה בשמחות
Happy times

)ישראל, 2019( קומדיה
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במהלך ארוחת ערב בביתם של סיגל ויוסי 
בהוליווד הילס, תערובת הרסנית של אלכוהול, 
אגו, הבדלי תרבות, תאוות בצע ומין מדרדרת 

את המפגש החברי בו כל ישראל חברים למקום 
בלתי צפוי. סודות מתגלים, מערכות יחסים 

עומדות במבחן וגופות מתחילות להיערם.
סרטו של הבמאי המצוין מיכאל מאיר )"עלטה"( 

פועל במיומנות בטריטוריה קולנועית בה 
הצטיינו יוצרים כרומן פולנסקי )"אלוהי 

הקטל"(, לואיס בונואל )"מלאך משמיד"(, סם 
פקינפה )"תעלומת אומגה"(.

במאי: מיכאל מאיר
שחקנים: מיכאל אלוני, לירז חממי, סטפי סלמה

)91 דק', עברית, אנגלית; תרגום לעברית(

שני סרטים בכרטיס אחד
מומלץ!

בקיץ 2017 עלתה העיתונאית קים ואל על 
צוללת בדנמרק כדי לראיין את היזם שלה, 

פיטר מדסן, ונעלמה. החיפושים אחריה העלו 
ממצאים מחרידים. במקביל, בישראל, חולמת 
הבמאית, דבורית שרגל, חלום מוזר ומפחיד. 

נקודות השקה מתגלות בין החלום לבין האירוע 
בדנמרק, בין גיבורי הסיפור לבינה. החלום חוזר 

ודבורית מתחילה לעקוב אחר הסיפור ומגיעה 
לקופנהגן כדי להבין מה קרה בצוללת ולמה 

והאם כל זה קשור אליה.
במאית: דבורית שרגל

)47 דק', אנגלית, עברית, דנית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דבורית שרגל, 
יוצרת הסרט.

צוללת
The Submarine Case

)ישראל/דנמרק, 2021( תיעודי
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לפני ההקרנה תוגש הרצאה מפי 
נעמה רק, מבקרת הקולנוע של 

הבלוג "עין הדג".
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וונדי, אשה חסרת כל, נוסעת לאלסקה עם לוסי, 
כלבתה האהובה, ומייחלת לעבודה עונתית בבית 
חרושת לשימורי דגים. דומה שמזלה אינו מאיר 

לה פנים: מכוניתה מתקלקלת, היא נתפסת 
בגניבה ונעצרת ובשל כך מאבדת את כלבתה. 

מישל ויליאמס )"מנצ'סטר על יד הים"(, נטמעת 
בדמותה של נערה אלמונית ובודדה, אשר 

מתחילה להבין כי לכלבתה, וגם לה, מגיעים 
חיים טובים יותר.

במאית: קלי רייכרט
שחקנים: מישל ויליאמס, לוסי, דייוויד קופל 

)80 דק', אנגלית, תרגום לעברית(
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר – תא המבקרים 

טורונטו 2008
מישל ויליאמס – זוכת פרס השחקנית הטובה 

ביותר - תא המבקרים טורונטו 2008

וונדי ולוסי 
Wendy and Lucy

)ארה"ב, 2008( דרמה
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הסיפורים על אלדורדו, עיר הזהב האגדית בלב 
האמזונס, מלהיטים את דמיונם של שכירי 

חרב, נזירים ועבדים אינדיאנים. הם יוצאים 
יחד למסע במשלחת המונעת על ידי תאוות 

בצע ומיסיונריות. במהרה משתלט עליהם אדם 
מושחת וערמומי, דון לופה דה אגירה והחלום 

על עושר וכבוד נהיה לסיוט. פסגת יצירתו של 
ורנר הרצוג, בוחנת את כוחו של הפשיסט ביחס 

לעוצמתו האדירה של הטבע. 
במאי: ורנר הרצוג 

שחקנים: קלאוס קינסקי, הלנה רוחו, רוי גוארה 
)93 דק', גרמנית, תרגום לעברית(

אגירה, זעם האל 
Aguirre, wrath of god

)גרמניה, 1972( דרמה
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פריז בשיא הקיץ. נז', גרושה ואם לשלושה, 
מגיעה לבית האבות בקביעות כדי לבקר 

את סבה האלג'יראי. הוא עמוד התווך של 
המשפחה, האיש שגידל אותה וגונן עליה מפני 

הורים רעילים. מותו של הסב, מביא לעליה 
לרגל של בני המשפחה, שיחסיהם סבוכים, 
שופעים מרירות וטינה. מלודרמה ייחודית 

ומסחררת אליה לוהקו גדולי השחקניות 
והשחקנים בצרפת, הנעה ללא הרף בין רגעים 

של הומור לעצב ולדמע.
במאית: מאיוון

שחקנים: מאיוון, פאני ארדן, פיליפ גארל
)90 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

DNA
)צרפת/אלג'יר, 2020( דרמה קומית
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12.917.918.9
19:00 צוללת

19:00 אגירה, זעם 
האל

DNA 18:00 21:00  הנה אנחנו

20:30 וונדי ולוסי 

הנה אנחנו
Here we are

)ישראל, 2020( דרמה
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אהרון מקדיש את חייו לטיפול בבנו אורי, נער בעל צרכים מיוחדים, 
ולהגנה עליו מהעולם שבחוץ. אבל כעת, כשאורי מתבגר, נראה שהוא 

הגיע לגיל שבו כדאי שיעבור לגור בסביבה המתאימה לאנשים עם 
צרכים דומים לשלו. אהרון מרגיש שאורי אינו מוכן לפרידה ולוקח את 
אורי למסע שישנה את חיי שניהם, ויגרום לאהרון להכיר טוב יותר את 

בנו ואת עצמו. מאת במאי הסרט "כנפיים שבורות", ותסריטאית הסדרה 
"על הספקטרום".
במאי: ניר ברגמן

שחקנים: שי אביבי, נועם אימבר, סמדר וולפמן
)94 דק', עברית; כתוביות בעברית(

זוכה 4 פרסי אופיר לבמאי, לסרט, לשחקן הראשי ולשחקן המשנה 
הטובים ביותר.

טרום בכורה ישראלית
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שובו של הנוסע השמיני
Aliens

)ארה"ב, 1986( אימה

לעולם בעקבות הספארקס
Never Turn Your Back on Sparks

)ישראל, 2014( תיעודי

פסטיבל ״הספארקס״

עם הגיעו לגיל 50 יוצא הבמאי פיני שץ 
לחקור את האובססיה שלו, שהתחילה בגיל 
13, ללהקת הרוק האמריקאית "ספארקס" 

)יוצרי הסרט "אנט"(. הוא עורך מסע בארבע 
יבשות ופוגש מעריצים ומעריצות מכל קצוות 
תבל, ביניהם מוזיקאים מפורסמים מהעולם. 

התוצאה היא קומדיה תיעודית מוזיקלית, 
שבמרכזה התמודדות עם ההזדקנות ועם תחושת 
האאוטסיידריות, הכרה בחשיבותה של המוזיקה 
בחיי היום-יום וניסיון להבין את סוד הקסם של 

הנון-קונפורמיזם.
במאי: פיני שץ

)56 דק', עברית, אנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה בין פיני שץ, יוצר 
הסרט לדנה קסלר, עיתונאית ומרצה לקולנוע.
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לאחר שהתאלמן מאשתו האהובה, כשהוא 
מתמודד עם מחלת הסרטן ועם מחסום יצירתי, 

הסופר א. ב. יהושע לא מוותר על התשוקה 
לחיים. בדירתו בגורד שחקים המשקיף על 

גוש דן הוא מארח חברים ותיקים, מנסה 
להשפיע על השיח התרבותי והציבורי בתל 

אביב, חיפה ורמאללה, חוזר לכתוב ופותח את 
דלתו ואת לבו בפני המצלמה. דיוקן משעשע, 

אינטימי ורב קסם של אחד מגדולי הסופרים 
הישראלים החיים כיום.

במאי: יאיר דקר
)58 דק', עברית, אנגלית, ערבית; תרגום 

לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יאיר קדר, 
יוצר הסרט.

 הפרק האחרון של 
א.ב. יהושע

The Last Chapter of A.B. Yehoshua

)ישראל, 2021( תיעודי
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35 שנים להקרנת הבכורה

המאהב
The lover

)ישראל, 1986( דרמה
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ישראל, 1973. מעט לפני פרוץ מלחמת יום 
הכיפורים. נישואיהם של אדם ואסיה עולים 

על שרטון. אדם הוא בעל מוסך, באחד הימים 
מגיע אליו גבריאל, גבר עדין שחזר ארצה 
אחרי שנים בגלות. גבריאל מבקש מאדם 
שיתקן את מכוניתו. ואילו אדם ממנה את 

נעים, נער ערבי, למשימה. המפגש הגורלי בין 
שלושת הגברים מניע קרוסלת אוהבים אליה 
נסחפות הנשים הקשורות בחייהם. ע"פ ספרו 

של א. ב. יהושע.
במאית: מיכל בת-אדם

שחקנים: יהורם גאון, מיכל בת-אדם, אווס 
חטיב

)90 דק', עברית(

אלן ריפלי, הניצולה היחידה של ספינת החלל 
נוסטרומו. חוזרת אל כדור הארץ. היא רדופה 

בסיוטים אבל מחליטה להיענות לבקשה 
ולהפליג עם יחידת "מארינס" אל כוכב אליו 
נשלחה קהילת מדענים שכנראה נתקלה גם 
היא ב"קסנומורף", האורגניזם הרצחני. סרט 
ההמשך של ג'ימס קמרון )"שליחות קטלנית 
2", "טיטניק"( עתיר סצנות אקשן מסחררות, 
ובשעתו אף זכה לכינוי החיבה "רמבולינה". 

הסרט הנהדר מפתח את הרעיון ההומני 
שיאפיין את המשך סדרת סרטי "הנוסע 

השמיני" ועוסק הפעם באימהות ובאחריות. 
במאי: ג'ימס קמרון

שחקנים: סיגורני ויבר, קרי הן, מייקל בין
)137 דק, אנגלית תרגום לעברית(

פיצקרלדו
Fitzcarraldo

)מערב גרמניה/פרו, 1982( תקופתי
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פיצקרלדו, אדם בעל חזון, כשל בכל מה שנגע 
בו: סחר בעצי גומי והקמת מסילות ברזל. 

הוא מחליט להקים בית אופרה מפואר בינות 
הג'ונגלים שבדרום אמריקה. באמצעות כסף 

שתרמה בעלת בית בושת הוא יוצא למסע 
ואליו מצטרפים מאות ילידים בעבור משכורת 
דלה. לפניהם תנאי מחייה תת אנושיים, נגיפי 
מחלות ופסגתו של הר אליה יש להעלות את 

האנייה ואז לגלגל אותה במורדותיו לטובת 
סיום המסע. טירוף.
במאי: ורנר הרצוג

שחקנים: קלאוס קינסקי, קלאודיה קרדינלה
)158 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, פסטיבל קאן 
.1982

"שנה בעולם" הוא מדריך חוויות על מסע 
של שנה )וקצת( מסביב לעולם, חלק יראו בו 

אסקפיזם וחלק אחר הזמנה לצאת לדרך.
טל רבינובסקי, חברנו האהוב, מגיע אלינו רגע 

לפני פרסום ספרו החדש בו הוא מציע פתרונות 
לכל המתחבטים בעניין טיולים מסביב לעולם 

וכמובן מספר על המקומות המהממים בהם 
הוא ביקר.

גלית רויכמן, חברתנו המרצה האהובה לקולנוע, 
התאימה סצנה מסרט לכל פתרון ולכל מקום בו 

טל ביקר.
יחד נצא לערב משגע מסביב לעולם בתשעים 

דקות.
 

מאת ובהשתתפות טל רבינובסקי 
ובהנחיית גלית רויכמן
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 שנה בעולם:
ספר המסעות

הקרנת פילם 
35 מ”מ



על תרבות, פוליטיקה ורוח בהרצליה 

בהנחיית משה נסטלבאום

 סדרת מפגשים עם האנשים
והסיפורים הכי מעניינים  

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

המפגש הבא: 25.9
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קלינט איסטווד )שגם ביים את הסרט( מגלם 
את הבמאי ג'ון יוסטון )המכונה בסרט ג'ון 

וילסון(, שיצא לאפריקה כדי לצלם את דרמת 
ההרפתקאות הרומנטית "המלכה האפריקאית". 

יוסטון עיכב את הצילומים כדי לצוד פיל 
ארוך חטים. במסווה של ביוגרפיה הוליוודית 

)מעולה(, מגיש איסטווד מסה קולנועית 
אינטליגנטית ואלגנטית על ההתנגשות בין 

עוצמת הטבע לחולשת הגבריות הלבנה.
במאי: קלינט איסטווד

שחקנים: קלינט איסטווד, ג'ף פאהי, מריסה 
ברנסון 

)112 דק', אנגלית, תרגום לעברית(

צייד לבן לב שחור
 White Hunter Black

Heart
)ארה"ב, 1990( דרמה/ביוגרפיה
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דרום־מערב ארצות־הברית, 1820. מעשה 
בשני גברים משולי החברה שמתחברים יחדיו 

ועולים על רעיון מכניס: מכירת עוגיות חלב 
וחמאה. לשם כך הם זקוקים לחלב, שאותו 

הם יכולים להשיג רק בדרך אחת: חליבת 
הפרה היחידה באזור. זו שייכת לסוחר אמיד, 
שכמובן לא מודע למעשה הגניבה. מחד, זהו 

סיפור על חברּות; מאידך, זה גם סיפור על 
לידתו של הקפיטליזם האמריקאי. סרט עדין 

ויפה עד כאב. 
במאית: קלי רייכרט

שחקנים: ג'ון מגארו, אוריון לי, טובי ג'ונס
)121 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

פרה ראשונה
First cow

)ארה"ב, 2019( דרמה
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משלחת קטנה בת שלוש עגלות נעה במדבר 
באורגון של אמצע המאה ה-19. החברים 

במשלחת כמעט ואינם מדברים, ואחד מהם 
אף חורט את המילה "אבודים" כדי לתאר את 

מצבם. אחרי ימים קשים, הגברים בחבורה דנים 
בעתידו של מורה הדרך שלהם, שמסתבר כי 
אין בו תועלת. יליד אמריקאי שכוונותיו אינן 

ברורות יכול להושיע את המשלחת, ואישה 
צעירה לוקחת לראשונה אחריות על חייה, 

ונהיית למרכז הסרט.
במאית: קלי רייכרט

שחקנים: מישל ויליאמס, ברוס גרינווד, פול 
דיינו 

)104 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

המשלחת של מיק
Meek’s cutoff

)ארה"ב, 2010( דרמה תקופתית
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סברינה
Sabrina

)ארה"ב, 1954( קומדיה
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מעשה בשני אחים עשירים ושונים בתכלית: 
האחד נהנתן קל דעת, האחר שקול, בוגר 

בגילו ולא חביב. לבם של השניים נתון 
בידה של בתו של הנהג המשפחתי: צעירה 

עניה, יפהפייה שחזרה משנות לימודים 
בפריז וכולה רעננות, קסם אישי ותמימות 

עד בלי די. במי תבחר? ליהוק מהמם הכולל 
שני ביטויים מנוגדים של הכוכב ההוליוודי: 

המפרי בוגרט הקשוח ו-ויליאם הולדן 
החלקלק. מולם זוהרת אודרי הפבורן הנאווה.  

במאי: בילי ויילדר
שחקנים: אודרי הפבורן, המפרי בוגרט, 

ויליאם הולדן
)113 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הכניסה חופשית    

בהרשמה מראש 
 

הציבור מוזמן

הקרנת פילם 
35 מ”מ



סרטים לכלִסיֶנָמָקט
המשפחה!
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לוקה
Luca

)ארה"ב, 2021( אנימציה
)דיבוב עברי(

 מפלצת של מלון:
הפוך על הפוך 

 :Hotel Transylvania 
Transformation

)ארה"ב, 2021( אנימציה
)דיבוב עברי(

הארי פוטר ואבן החכמים
)ארה"ב, 2001( פנטזיה

)באנגלית(

לפני הסרט תוגש הקדמה לילדים מפי גלית רויכמן

בדיבוב 
עברי

בדיבוב 
עברי

 הקרנה מסחרית:
הקרנות יומיות קבועות, 

 תאריכים ושעות 
באתר סינמטק הרצליה 

www.hcinema.org.il



שלישי זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

מרים היא רופאה צעירה שמנהלת מרפאה 
בעיר קטנה בערב הסעודית. למרות הכשרתה, 

ניסיונה וההשקעה הרבה שלה בקהילה, היא 
נאלצת בכל יום מחדש להיאבק על כבודה 
ועל מקומה רק בשל היותה אישה. כשהיא 

מחליטה לעזוב את ערב הסעודית, היא מגלה 
שהגישה בטעות טופסי מועמדות לראשות 
העירייה וכי היא זוכה לתמיכה מצד נשות 

המקום. רגש והומור עומדים במרכז סרטה 
החדש של יוצרת “וואג’דה”.

במאית: ָהייָפא ַאל־ַמְנסּור
שחקנים: נֹוָרה ַאל ָעוואד, ָדֵאה ַאל היָלאלי, 

מיָלה ַאל ַזְהָראני
)101 דק’, ערבית ואנגלית; תרגום לעברית 

ולאנגלית(

המועמדת המושלמת
The Perfect Candidate

)ערב הסעודית, 2018( דרמה
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רגע לפני שעמדה לפתוח מאפיה בנוטינג 
היל, שרה נהרגה בתאונה. כעת אמא שלה, 

חברתה הטובה והבת שלה מחליטות להגשים 
את חלומה ולפתוח את המקום לזכרה. יש 

רק בעיה אחת: אף אחת מהן לא ממש יודעת 
לבשל. הסרט מתפאר בשחקניות נהדרות 

שעושות מגיבורות הסרט לדמויות עשירות 
וייחודיות. תפקיד חשוב לא פחות משחקת 
לונדון, על הפארקים, בתי הקפה והעושר 
התרבותי שבה, והתוצאה היא סרט מתוק.

במאית: עליזה שרודר
שחקנית: סליה אמרי, שלי קון

)97 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

געגועים מתוקים
Love Sarah

)בריטניה, 2020( דרמה קומית
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אסיה
Asia

)ישראל, 2020( דרמה

אסיה )35( וויקה )17( הן אם ובת החיות את חייהן 
זו לצד זו, קרובות אך רחוקות. אסיה, שהפכה 
לאם בגיל צעיר מדי, מתקשה להבין את ויקה 

המתבגרת ולקבל אותה כמו שהיא. אסיה מעדיפה 
להתמקד בעבודתה כאחות, בעוד ויקה מבלה 

את רוב זמנה בסקייטפארק עם חבריה. כשמצבה 
הבריאותי של ויקה מידרדר, אסיה מבינה שעליה 
לנסות להיות האמא שוויקה כה זקוקה לה. עבור 

שתיהן, מצבה של ויקה הופך להזדמנות לגלות זו 
את זו מחדש.

במאית: רותי פרי-בר
שחקנים: אלונה איב, שירה האס, תמיר מולא

)85 דק’, עברית, רוסית; תרגום לעברית(
 

טרום בכורה
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שי,
לי

ש
זוכה פרס הסרט, הבימוי, הצילום 
והמשחק הטובים ביותר, תחרות 

פרסי אופיר 2020.
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 שאנג-צ’י ואגדת 
עשר הטבעות
)ארה"ב, 2021( קומיקס

007: לא זמן למות
)ארה"ב, 2021( מתח

אנט
)צרפת, 2021( מוזיקלי
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ממשיכים:

אגדת חורבןהאביר הירוקלשחרר את גאי
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ִסיֶנָמָקט
11.9 – לוקה )דיבוב עברי(

25.9 – הארי פוטר ואבן 
החכמים )דובר אנגלית(

 מסחרי:
החל מ-23.9 – מפלצת של 

מלון: הפוך על הפוך

ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעיימי שלישיימי ראשון

1.92.93.94.9
20:30

המלכה 
האפריקאית

 20:30

קרוז בג׳ונגל

21:30

צעירה מבטיחה

18:00 הנשרים הם 
 רעבים

20:30 תמונת 
הניצחון

8.99.910.911.9
20:00

סרט קצר: מחיקה 
 מלאה

סרט באורך מלא: 
שבעה בייבי

19:00 קול דומם

20:30

 סרט קצר: 
פעימת לב

סרט באורך מלא: 
לוקה )אנגלית(

21:30

נתראה בשמחות

18:00 חופשה 
ברומא

20:30 אנט 

12.914.917.918.9
19:00 צוללת

20:45 אגירה, זעם 
האל

שלישי זהב

18:00 אסיה

21:30 

וונדי ולוסי

DNA 18:00

 20:30 
הנה אנחנו 

21.922.923.924.925.9
שלישי זהב 

18:00 געגועים 
מתוקים

20:30 שנה בעולם 
– ספר המסעות

19:00 לעולם 
 בעקבות

הספארקס

21:00 שובו של 
הנוסע השמיני

19:00 הפרק 
האחרון של א.ב. 

יהושע

21:00 המאהב

11:00 המגזין –  21:00 פיצקרלדו
בהנחיית משה 

נסטלבאום

 18:00 סברינה

20:30 פרה ראשונה

28.929.930.9
שלישי זהב

18:00 המועמדת 
המושלמת

20:30

צייד לבן לב שחור

20:30 

המשלחת של מיק

ראש השנה

חג סוכות

יום כיפור
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