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טרום בכורה ישראלית

 הסירו דאגה מלבכם 
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר פסטיבל ירושלים 2021:

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם תום שובל, יוצר הסרט



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:

קולנוע 
והשראה

טרום בכורות, 
וסרטים 
חדשים

הסתבכויות 
ותשוקות: 

מחווה להאל הרטלי

2.10 – לא זמן למות
9.10 – הסירו דאגה מלבכם

15.10 – אמא קטנה
16.10 - הדרך של חסן

23.10 – אחד בלב
30.10 – הדו-קרב האחרון

8.10 – הברך
23.10 – הברך של קלייר

 9.10 – הסירו דאגה מלבכם 
        )טרום בכורה ישראלית(

 28.10 – וירידיאנה
       + הכול כישוף )סרט קצר(

7.10 – אמון הדדי
13.10 – גברים פשוטים

23.10 – הנרי פול
3.11 – אין דבר כזה

 10.11 – לשרוד את התשוקה
        + ספר החיים
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הקרנות יומיות מסחריותִסיֶנָמָקט

 החל מ- 21.10 
 הבאג של רון 

)הקרנה מסחרית(

החל מ-30.9 – 007: לא זמן למות

החל מ-7.10 - בעצמה

החל מ-28.10 – הדו-קרב האחרון

ממשיכים:

אלת המזל

אנט

האביר הירוק



קומדיה רומנטית. דומיניקו )מרצ'לו 
מסטרויאני( מכניס לביתו פרוצה כדי שתטפל 

באמו הזקנה. הפרוצה )סופיה לורן( דווקא 
מטפלת היטב באם, אך למרבה הצער נופלת 
למשכב. אחרי שהגבר התמים נושא אותה 

לאישה, הוא מבין שנפל במלכודת. מסטרויאני 
ולורן נהיו לכוכבים בין־לאומיים בזכות סרט זה.

במאי: ויטוריו ֵדה סיָקה     
שחקנים: סופיה לורן, מרצ'לו ַמְסְטרֹוָיאני, 

ַאְלדֹו ּפּוליזי 
)102 דק', איטלקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

נישואים נוסח איטליה 
Matrimonio all’Italiana

)איטליה, 1964( קומדיה

משפחה חיה אי שם בכפר נידח בטורקיה. אבי 
המשפחה מתפרנס מרדיית דבש, אך היבול 

דל השנה, והוא נדרש לחפש כוורות חדשות 
במעבה היער. בנו הבודד חוצה אף הוא את 

היער, בדרכו מדי בוקר אל בית הספר, שם הוא 
נדרש להילחם בביישנותו. סרט שקט ועדין 

מאת יוצר הסרט "הדרך של חסן", אשר מצביע 
על השוני ועל הדמיון בין נקודת המבט של 

המבוגר לזו של הצעיר.
במאי: במאי: ֵסמיח ַקְפָּלנֹוְגלּו 

שחקנים: ּבֹוָרה ָאְלַטס, ֶאְרַדל ֵּבסיְקצ'יֹוְגלּו, 
טּולין אּוֶזן 

)103 דק', טורקית; תרגום לעברית(
זוכה פרס דוב הזהב ופרס חבר השופטים, 

פסטיבל ברלין, 2010.

דבש
Honey

)טורקיה, 2010( דרמה

גרוסמן
Grossman

)ישראל, 2021( תיעודי

"מאז שאורי בני נהרג, למדתי משהו בכתיבה 
שלי – יש דרך אחת שבה אנחנו יכולים לקלוט 

את אפס קצהו של מה שקורה מעבר לחומה 
ההרמטית של המוות... ויחד עם זה להרגיש 

את מלאות החיים – וזו דרך הכתיבה. את 
זה אני מחפש כשאני כותב, להיות לרגעים 

במקום הזה, שאני נוגע בשניהם", כך אומר 
דויד גרוסמן בגילוי לב נדיר ובמילים אישיות, 
פרטיות, שחושפות את הקשר העדין והמורכב 

בין ספריו לחייו.  
במאית: עדי ארבל

)54 דק', עברית; כתוביות בעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם עדי ארבל, 

יוצרת הסרט.

007: לא זמן למות
No Time to Die

)ארה"ב, 2021( מתח

ג'יימס בונד פורש משירות הוד מלכותה, אך 
כשחבר ותיק מסוכנות הביון האמריקאית פונה 

אליו בבקשה לעזרה, 007 נענה לאתגר ויוצא 
בעקבות נבל מסתורי החמוש בטכנולוגיה 

מודרנית. זו אמורה להיות הופעתו האחרונה 
של דניאל קרייג )היבשושי( בתפקיד הסוכן 

העשוי ללא חת, ואנו תוהים לעצמנו אם זאת 
אכן סיבה למסיבה. כך או כך, גם רמי מאלק 

המהמם )"רפסודיה בוהמית"( ואנה דה ארמס 
המדהימה )"בלייד ראנר 2049"( נמצאים 

בתמונה, ולכן גם אנחנו.
במאי: קרי פּוקּוָנאָגה 

שחקנים: דניאל קרייג, רמי מאלק, אנה דה 
ָאְרַמס 

)153 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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המספר העגול
The Round Number

)ישראל, 2021( תיעודי

מסע היסטורי ואישי הבוחן כיצד התקבע 
והתקדש המספר שישה מיליון כסמל לשואה. 

הניסיון לפענח את מקור המספר המיתולוגי 
מוליך את הסיפור הרבה מעבר לסטטיסטיקה, 

אל שאלות היסטוריות, פוליטיות וזהותיות 
מטרידות שמהדהדות בעוצמה עד היום. 

האם נדע מהו המספר המדויק של הקורבנות 
היהודים בשואה? האם המספר הזה הוא דימוי 

קדוש שאסור לגעת בו או שדווקא בחינתו 
המעמיקה היא הדרך היחידה להגן עליו?

במאי: דוד פישר
)60 דק', עברית, אנגלית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם דוד פישר, 
יוצר הסרט.

פאלם ספרינגס
 Palm Springs

)ארה"ב, 2020( קומדיה

שרה וניילס נפגשים בחתונה בעיר פאלם 
ספרינגס. מה שהתפתח בין השניים באותו ערב 
היה אמור להישאר בעבר, אבל למחרת בבוקר 
שרה מגלה שהיא נקלעה ללולאת זמן משונה 

המחזירה אותה לבוקר החתונה בכל יום מחדש. 
עם זאת, היא אינה בודדה במערכה: יחד איתה 

תקוע גם ניילס, שכבר התייאש מניסיונותיו 
הרבים להיחלץ מהלולאה, וכעת הוא בעיקר 
נהנה מחברתה של שרה. קומדיה רומנטית 

מבריקה שגם אלברט איינשטיין בוודאי היה 
מגלה בה עניין.

במאי: מקס ַּבְרָּבקֹו
שחקנים: אנדי ַסְמֶּבְרג, כריסטין מיליֹוטי, ג’יי 

קיי סימונס
)90 דק’, אנגלית; תרגום לעברית(

הקרנה מיוחדת
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הקרנת פילם 
35 מ”מ

בכורה

ממשיכים:

אלת המזל

אנט

האביר הירוק
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במאי קולנוע בשנות הארבעים לחייו מגיע ליישוב 
נידח בקצה המדבר להקרנת אחד מסרטיו. הוא 
פוגש שם את יהלום, פקידה במשרד התרבות, 

ונאלץ לנהל שני קרבות אבודים: האחד נגד מות 
החופש האומנותי בארצו והאחר מול המוות של 

אמו. סרט מאתגר, פרובוקטיבי ואינטנסיבי, אוהב, 
שונא וסקסי, מרתיע, מצחיק ועצוב, ובקיצור 
– ישראלי. סרטו החדש של נדב לפיד, יוצר 

הסרטים "השוטר", "הגננת" ו"מילים נרדפות".
במאי: נדב לפיד

שחקנים: אבשלום פולק, נור פיבק, יורם הוניג
)109 דק', עברית; כתוביות בעברית(

זוכה פרס חבר השופטים, פסטיבל קאן, 2021.

הברך
Ahed’s Knee

)ישראל, 2021( דרמה
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תמרה יושבת בבית קפה שקועה במחשבות. 
לפתע ניגשת אליה אישה זרה ומבקשת עזרה, 
שכן הארנק שלה נגנב והיא חייבת לחזור אל 
בתה, שמחכה לה בלוד. המפגש המקרי יוציא 

את תמרה למסע בלתי צפוי, גדוש בגילויים 
ובתובנות.

במאי: תום שובל
שחקניות: הדס ירון, איריס בר

)22 דק', עברית; כתוביות בעברית(

וגם:
הצדקה

Justification

)ישראל, 2016( דרמה

נער בן 13, בן למשפחה בורגנית, מתארח בבית 
משפחת חברו במשך חופשת הקיץ. במהלך 

החופשה הוא מתאהב בבת המשפחה המארחת, 
שמבוגרת ממנו בשנים רבות, ונהיה לאיש סודה 
לאחר שהוא מסכים להעביר את מכתבי האהבה 
האסורים שלה אל מאהבה, בן המעמד הנמוך. 
משל יפהפה על המפגש ההרסני בין המעמד 

הגבוה לפשוטי העם.
במאי: ג׳וזף לֹוסי     

שחקנים: ג'ולי כריסטי, אלן בייטס, דומיניק גארד 
)116 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס דקל הזהב, פסטיבל קאן, 1971.

המקשר
The Go Between

)בריטניה, 1971( דרמה
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לב  בהתקף  לוקה  אביה  להיריון,  נכנסת  מריה 
מחליטה  מריה  ברירה,  בלית  משתגעת.  ואמה 
זוג  ומרכיבה  לחיים  גישתה  את  לשנות 
צעיר  פוגשת  היא  החדשה  בדרכה  משקפיים. 
זועם וחכם בעל נטיות אובדניות ואישה החולמת 
המשובחים,  והדיאלוגים  המשחק  ילד.  על 
המוזיקה ותנועת הדמויות במרחב מעצימים את 
קולו הרענן של הרטלי, שמציג מורדים צעירים 

כפי שמעולם לא הוצגו על מסך הקולנוע.
במאי: האל ָהְרְטלי     

שחקנים: אדריאן שלי, מרטין דונובן, אידי ָפאְלקֹו
)107 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הקהל על הסרט הטוב ביותר ופרס 
מטעם חבר השופטים על התסריט הטוב 

ביותר, פסטיבל סאנדנס, 1991.

אמון הדדי
Trust

)ארה"ב, 1990( דרמה קומית
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אלמה, אלמנתו של טייקון ישראלי, היא אחת הנשים 
העשירות בישראל. מפגש עם חסרת בית ובתה מעורר 

באלמה יצר שהיה חבוי בתוכה, והיא מזמינה אותן לגור 
בווילה ודואגת לכל צורכיהן. כאשר השמועה מתפשטת, 
חסרי בית מכל הארץ עולים לרגל אל הווילה בקיסריה, 

ואלמה מתמסרת אליהם בכל מאודה. אקט הנתינה מעניק 
לה עוגן חדש של משמעות אך גם חושף אותה למערכת של 

כוחות, אינטרסים וניצול שמאיימת על האוטופיה שיצרה.
במאי: תום שובל

שחקנים: ברניס בז'ו, יובל מנדלוביץ', אנה סטפן
)98 דק', עברית, אנגלית, צרפתית, ערבית ורוסית; תרגום 

לעברית(
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, פסטיבל הסרטים ירושלים, 

.2021
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם תום שובל, בהנחיית יעל 

 שוב ויובל פרנס מדר.
בתום השיחה יוצג הסרט הקצר ״הצדקה״
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שני סרטים בכרטיס אחד טרום בכורה ישראלית

הסירו דאגה 
מלבכם

Shake Your Cares Away

 )ישראל/גרמניה/צרפת/
רוסיה, 2021( דרמה
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The Belly of an Architect

)בריטניה, 1987( דרמה
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חסן, איכר המעבד את מטע התפוחים שירש 
מאביו, נאבק ברשות המקומית, שהחליטה 

להעביר קו מתח באמצע החלקה שלו. עמוד 
השדרה שלו הוא אמינה, אשתו, בעלת החושים 
העסקיים הבריאים. מסע העלייה לרגל המתוכנן 

שלהם אל מכה מאלץ את חסן לקיים חשבון 
נפש עמוק על יחסיו עם שכניו, ובעיקר עם 

אחיו. סרט גדול במלוא מובן המילה, המעניק 
לצופים חוויה אנושית יוצאת דופן.

במאי: ֵסמיח ַקְפָּלנֹוְגלּו 
שחקנים: אּומּוט ָקָרָדאג, פיליז ּבֹוזֹוק, גּוָקן 

ַאְזָלאג    
)147 דק', טורקית; תרגום לעברית ולאנגלית(

השחקנית האגדית ג'ולי כריסטי )"המקשר", 
"הרחק מהמון מתהולל"( והשחקן המצוין ניק 
נולטי מככבים בדרמה נוגה עם נגיעות קומיות 

על משבר בחייהם של בני זוג מבוגרים, המבכים 
על היעדרה של בתם מחייהם. מפגש עם בני 
זוג צעירים שנישואיהם נקלעו למשבר מעלה 
מחשבות על פירוק החבילה. קרוסלת אוהבים 

מקסימה וקסומה.
במאי: אלן רודולף     

שחקנים: ג'ולי כריסטי, ניק נולטי, לארה פלין 
בויל, ג'וני לי מילר     

)119 דק', אנגלית וצרפתית; תרגום לעברית(

האהבה שאחרי
 Afterglow

)ארה"ב, 1997( דרמה קומית 
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דני קרוון
High Maintenance

)ישראל, 2020( תיעודי
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ביל מר הנפש, שנחל אכזבות מהנשים שאהב, 
מחליט לנצל ולזרוק את האישה הזמנית הבאה 
שתיכנס לחייו. דניס, אחיו הצעיר, רוצה למצוא 
את אביהם, שנעלם מחייהם. שני האחים יוצאים 

למסע ללונג איילנד בעקבות האב, בעקבות 
הגבריות הפשוטה ובעקבות הרעש, כי השקט 

בלתי נסבל. משפטי המחץ, שפת הגוף, הזעם, 
הריקודים והמלנכוליה עושים את הסרט למה 

שהוא ולמשהו.
במאי: האל הרטלי 

שחקנים: רוברט ג'ון בורק, ביל סייג', מרטין 
דונובן, ֵאלינה לֹוֶאְנסון

)105 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

גברים פשוטים
Simple Men

)ארה"ב, 1992( דרמה קומית
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לא אדריכל אחד אלא שני אדריכלים עומדים 
במרכז סרטו של פיטר גרינאוויי: האחד, בן 

המאה ה־18, הוא אטיין־לואי בולה, שהתפרסם 
בזכות המבנים המעגליים שתכנן. האחר, בן 

ימינו, הוא אדריכל משיקגו שמגיע לרומא כדי 
לארגן תערוכה על בולה, שנהיית מבחינתו 

לאובססיה עד כדי הזנחה מוחלטת של אשתו 
ההרה. סרט מרהיב עין, מתוחכם ומתחכם, 
גדוש בסמלים ובפרטים המתלכדים לכדי 

אמירה פילוסופית על גורל האומן ויצירתו. 
במאי: פיטר גריָנאווי     

שחקנים: בראיין ֵדֵנהי, קלואי ֶוּב, ַלְמֵבּר וילסון
)119 דק', אנגלית ואיטלקית; תרגום לעברית(

כמעט מאה מיצירות האֹומנות של דני קרוון 
פזורות ברחבי העולם. אף שזכה בשורה של 

פרסים בין־לאומיים יוקרתיים, הוא אינו מרוצה, 
שכן מצבן של יצירות הענק שלו בכי רע. יתרה 
מזו, גילו נותן בו את אותותיו, המצב הפוליטי 

בישראל מוציא אותו מדעתו, ובמאי הסרט 
שמתעד אותו הוא בור בענייני אומנות. וכאילו 

לא די בכך, קרוון נאלץ להתמודד עם דילמה 
פוליטית ואומנותית מורכבת, לאחר שהוזמן 

ליצור יצירה חדשה לזכרם של פולנים שהצילו 
יהודים במלחמת העולם השנייה.  

במאי: ברק הימן
)66 דק', עברית; כתוביות בעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ברק הימן, 
יוצר הסרט.

הקרנת פילם 
35 מ”מ
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גברים פשוטים

19:00 דני קרוון

20:45 כרס של 
ארכיטקט

21:30

כוורת

18:00 האהבה 
שאחרי

20:30 הדרך של חסן
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הדרך של חסן
Commitment Hasan

)טורקיה, 2021( דרמה

סבתה האהובה של נלי הולכת לעולמה והילדה 
בת השמונה עוזרת להוריה לפנות את הבית, 
המקום שבו גדלה אמה. נלי משוטטת בבית 

וביער הסמוך ומגלה שם את בית העץ ששמעה 
עליו רבות, זה שאמה, מריון, בנתה כשהייתה 
צעירה. האם, שמתקשה להתמודד עם האבל, 
עוזבת במפתיע, וכעבור זמן קצר נלי פוגשת 

ביער ילדה בת גילה שבונה בית עץ. שמה 
הוא מריון.

במאית: ֵסלין סָיאָמה 
שחקנית: ז'וזפין סאנז, גבריאל סאנז, נינה 

מוריס     
)89 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

אמא קטנה
Petite maman

)צרפת, 2021( דרמה
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יאנה
Yanna

)ישראל, 2021( תיעודי

יותר מעשרים שנה לאחר שנמסרה לאימוץ 
ועברה לישראל, נועה חוזרת לראשונה לארץ 
מולדתה, אוקראינה, בניסיון להתחקות אחר 
המסלול שעברה אמה המאמצת עד שקיבלה 

אותה לידיה. אחרי שתכיר את המקומות שבהם 
העבירה את השנה וחצי הראשונה בחייה, היא 

תנסה לפגוש את אמה הביולוגית ולסגור מעגל 
מול שתי האימהות שבחייה.

במאית: נועה דולברג
)50 דק', עברית ורוסית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם נועה 

דולברג, יוצרת הסרט.
ההקרנה באדיבות יס דוקו.
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הברך של קלייר

Le genou de Claire

)צרפת, 1970( דרמה
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הפרק החמישי בסדרת "סיפורי מוסר", שבה 
הבמאי אריק רוהמר בוחן את מנהגי החיזור 

והזוגיות של הצעירים. ז'רום הוא נספח תרבות 
המבלה את חופשתו באגם אנסי שבצרפת. הוא 

פוגש את ידידתו הוותיקה אורורה, שכיאה 
לאיטלקייה חמת מזג, מפתה אותו לפלרטט עם 
בתה בת הטיפש עשרה של בעלת הבית שלו, 

אבל דווקא אחותה למחצה של הצעירה היא 
שגונבת את לבו. 

במאי: אריק רוהמר
שחקנים: ז'אן־קלוד ְבּרָיאלי, אורורה קֹוְרנּו, 

פבריס לּוקיני 
)105 דק', צרפתית; תרגום לאנגלית(

זוכה פרס צדף הזהב – פסטיבל סאן סבסטיאן, 
.1971

מועמד לפרס הסרט הזר הטוב ביותר – גלובוס 
הזהב, 1971.

לי
רט

 ה
אל

לה
ה 

וו
מח

הנרי פול
Henry Fool

)ארה"ב, 1997( דרמה קומית
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סיימון הוא עובד תברואה ביישן מניו ג'רזי 
המשמש מטרה נוחה לבריוני העיר. ניכר שגם 

בביתו הוא אינו זוכה ליחס רציני במיוחד. 
כשפורץ לחייו חסר בית ושמו הנרי, שחולם 

להוציא לאור יצירה נוסח המרקיז דה סאד אבל 
מהפרברים, חייו של סיימון משתנים מקצה 

לקצה. הנרי מעודד אותו לכתוב, וזה מתגלה 
ככותב מחונן. פיגמליון של הצווארון הכחול, 
אחד הסרטים הגדולים בתולדות הקולנוע על 

אומנות הכתיבה.
במאי: האל הרטלי 

שחקנים: תומאס ג'יי ראיין, ג'יימס אּוְרָּבנָיאק, 
פארקר ּפֹוזי     

)137 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס התסריט הטוב ביותר, פסטיבל קאן, 

.1998

מרטין, בנם של הנרי ומוניקה, חולה במחלה 
נדירה ושקוע בתרדמת. כדי להתמודד עם יגונה 
של אשתו, הנרי מחליט להשתתף בניסוי ומביא 
לביתם אנדרואיד ושמו דייוויד, שנראה ומתנהג 

כמו ילד בן שש. מוניקה נרתעת בתחילה, אך 
לבה נפתח אט אט אל האנדרואיד המוזר. דייוויד, 

שמתוכנת לאהוב את אמו אהבת נצח, מאושר, 
אך כשנמצאת תרופה למחלתו של מרטין, הוא 

יוצא למסע בעקבות לבה של אמו.
במאי: סטיבן ספילברג 

שחקנים: היילי ג'ואל אֹוְסֶמְנט, ג'וד לאו, פרנסס 
או'קונור  )146 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי יאיר רוה, 
מרצה ומבקר קולנוע.

 אינטליגנציה 
מלאכותית

AI: Artificial Intelligence 

)ארה"ב, 2001( מד"ב
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הקרנת פילם 
35 מ”מ

האחים ספארקס
The Sparks brothers

)בריטניה, 2021( תיעודי מוזיקלי

20
:4

5 
,2

0.
10

י, 
יע

רב

איך להקת רוק יכולה להיות כל כך מצליחה 
ומשפיעה, ובו בזמן אלמונית ולא מוערכת? כדי 
לגלות את התשובה, צריך לצאת למסע מוזיקלי 

דרך חמישה עשורים מופלאים ומופרעים עם 
האחים רון וראסל מאייל – הלוא הם צמד 

"ספארקס", שעם מעריציו נמנים שמות גדולים 
– בסרט שכולו חגיגה של יצירה מיוחדת.

במאי: אדגר רייט
)135 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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וירידיאנה, צעירה חדורת רעיונות דתיים 
קיצוניים, מבקרת את דודּה האלמן לפני 

כניסתה למנזר. הדוד מתאהב בה ולבסוף 
מתאבד, וכך היא יורשת את אחוזתו. וירידיאנה 

אוספת אביונים וזונות אל ביתה החדש, ואלו 
גומלים לה בדרכם.

במאי: לואיס ּבּוניּוֵאל
שחקנים: סילביה ּפיָנאל, פרנסיסקו ָרָבּאל, 

פרננדו ריי      
)90 דק', ספרדית; תרגום לעברית(

זוכה פרס דקל הזהב, פסטיבל קאן, 1961.

סרט באורך מלא:

וירידיאנה
Viridiana

)ספרד, 1961( דרמה

חתן וכלה מגיעים למלון מפואר לבלות בו את 
ליל הכלולות, אבל עד מהרה הם מתחילים לריב, 

ומה שהיה אמור להיות לילה מתוק ורומנטי הופך 
למסע סהרורי ברחבי העיר. במהלך המסע הם 
פוגשים אהבות קודמות, לבטים מודחקים ואת 

חיי הרווקות שהותירו מאחוריהם. סרטה החדש 
של טליה לביא, יוצרת "אפס ביחסי אנוש", 

שהפך לקלאסיקה ולאבן דרך בקולנוע הישראלי. 
במאי: טליה לביא

שחקנים: רן דנקר, אביגיל הררי, אורלי זילברשץ
)90 דק', עברית; כתוביות בעברית(

אחד בלב
Honeymood

)ישראל, 2020( קומדיה
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סרט קצר:

הכל כישוף
Kishuf

)ישראל, 2018( דרמה
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נוסעת יוצאת דופן פותחת את תודעתה בפני 
הנוסעים האחרים והופכת נסיעה שגרתית 
במונית שירות למסע אקזיסטנציאליסטי 

סוער ומכושף, היוצא מהביבים של התחנה 
המרכזית בתל אביב וממשיך אל מעל ומעבר 
לגשר המיתרים הירושלמי, הרחק מהפקקים 

הנצחיים.
במאי: תום שובל

שחקנים: דאנה איבגי, משה אברמוביץ', אריק 
זילברמן

)12 דק', עברית; כתוביות בעברית(

27.1028.1029.10
20:30 

לשרוד את התשוקה 

ספר החיים

20:30 

סרט קצר: הכל 
כישוף

סרט באורך מלא: 
וירידיאנה

21:30 אחד בלב

עד כלות הנשימה
Breathless

)צרפת, 1960( מתח

מישל הוא פרחח צרפתי שמתפרנס מגניבת 
מכוניות. אחרי שהוא הורג שוטר שרדף אחריו, 

הוא נמלט לפריז ומוצא מקלט בדירתה של 
פטרישה, סטודנטית שמתפרנסת ממכירת 
העיתון “ניו יורק הרלד טריביון”. השניים 
מבלים יחד במשך יומיים ובמהלכם תוהים 

על עתידם ביחד ולחוד. סרטו פורץ הדרך של 
גודאר היה ועודנו סרט רענן וחצוף, בין היתר 
הודות לצילום הכתף האינטנסיבי, הדיאלוגים 

החכמים, העריכה המפתיעה ובעיקר שלל 
המחוות לקולנוע הז’אנר.
במאי: ז’אן־לוק גֹודאר

שחקנים: ז’אן־פול ֶּבְלמֹוְנדֹו, ג’ין סיֶּבְרג, דניאל 
ּבּוַלְנֵז’ה )90 דק’, צרפתית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, פסטיבל ברלין, 
.1960

פרידה מהשחקן ז’אן־פול ֶּבְלמֹוְנדֹו

שני סרטים בכרטיס אחד

שתי אחיות חופשיות, שגדלו אצל דודותיהן התימהוניות 
בעיירה קטנה, מתמודדות עם דעות קדומות מצד 

שכנותיהן, שעומדות בדרכן למציאת אהבת אמת. הן מגלות 
שההיסטוריה המשפחתית העניקה להן סגולות השמורות 
למכשפות, ושעם יכולות מיוחדות מגיעות צרות גדולות.

במאי: גריפין דאן 
שחקנים: סנדרה בולוק, ניקול קידמן, דאיין ויסט     

)104 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
 לפני הסרט תתקיים הרצאה על מכשפות בקולנוע 

מפי לי להב, אנימטורית.

קסם מעשי
Practical Magic

)ארה"ב, 1998( קומדיה
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האלווין בסינמטק הרצליהח

הקרנת פילם 
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בכורה

על תרבות, פוליטיקה ורוח בהרצליה 

בהנחיית משה נסטלבאום

 סדרת מפגשים עם האנשים
והסיפורים הכי מעניינים  

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

המפגש הבא: 30.10

צרפת, 1770. מריאן, ציירת צעירה, נשכרת 
לצייר את דיוקנה של אלואיז לקראת חתונתה. 
אולם אלואיז אינה מעוניינת להתחתן, ולכן היא 

מסרבת לשתף פעולה עם ציור הדיוקן. מריאן 
מסתירה את העובדה שהיא ציירת ומציגה את 

עצמה כבת לוויה, אך בד בבד היא מתבוננת 
בה, יום אחר יום, ומציירת אותה בסתר. הכול 
משתנה כשהשתיים נחשפות זו בפני זו. סרט 

חזק ויפהפה.
במאית: ֵסלין סָיאָמה

שחקניות: אדל ֶהֶנל, נעמי ֶמְרַלן
)120 דק’, צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

דיוקן של נערה עולה באש
Portrait of a Lady on Fire

)צרפת, 2019( דרמה

18
:0

0 
,3

0.
9 

ת,
שב

סיפור מרתק על בגידה ונקמה בצרפת של המאה ה-14 בראי 
דיכוי ואלימות נגד נשים.

כאשר מתעורר ויכוח בין שני בני אצולה על ליבה של 
צעירה, אין מנוס אלא לפתור את המחלוקת בדו קרב עד 

המוות. אפוס היסטורי המבוסס על אירועים אמתיים מאת 
יוצר הסרטים "גלדיאטור" ו-"בלייד-ראנר". 

במאי: רידלי סקוט 
שחקנים: מאט דיימון, בן אפלק, אדם דרייבר 

)152 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הדו-קרב האחרון
The last duel

)ארה"ב, 2021( מתח

20
:3

0 
,3

0.
9 

ת,
שב

132
6 כניסות ב-

₪215
12 כניסות ב-

₪

380
מנוי שנתי ב-

₪670
מנוי שנתי זוגי ב-

₪

זה הכל!

הקרנת פילם 
35 מ”מ



שלישי זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!
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007: לא זמן למות
No Time to Die

)ארה"ב, 2021( מתח

ג'יימס בונד פורש משירות הוד מלכותה, אך 
כשחבר ותיק מסוכנות הביון האמריקאית פונה אליו 

בבקשה לעזרה, 007 נענה לאתגר ויוצא בעקבות 
נבל מסתורי החמוש בטכנולוגיה מודרנית. זו 

אמורה להיות הופעתו האחרונה של דניאל קרייג 
)היבשושי( בתפקיד הסוכן העשוי ללא חת, ואנו 

תוהים לעצמנו אם זאת אכן סיבה למסיבה. כך או 
כך, גם רמי מאלק המהמם )"רפסודיה בוהמית"( 
ואנה דה ארמס המדהימה )"בלייד ראנר 2049"( 

נמצאים בתמונה, ולכן גם אנחנו.
במאי: קרי פּוקּוָנאָגה 

שחקנים: דניאל קרייג, רמי מאלק, אנה דה ָאְרַמס 
)153 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

חתן וכלה מגיעים למלון מפואר לבלות בו את 
ליל הכלולות, אבל עד מהרה הם מתחילים לריב, 

ומה שהיה אמור להיות לילה מתוק ורומנטי הופך 
למסע סהרורי ברחבי העיר. במהלך המסע הם 
פוגשים אהבות קודמות, לבטים מודחקים ואת 

חיי הרווקות שהותירו מאחוריהם. סרטה החדש 
של טליה לביא, יוצרת "אפס ביחסי אנוש", 

שהפך לקלאסיקה ולאבן דרך בקולנוע הישראלי. 
במאי: טליה לביא

שחקנים: רן דנקר, אביגיל הררי, אורלי זילברשץ
)90 דק', עברית; כתוביות בעברית(

אחד בלב
Honeymood

)ישראל, 2020( קומדיה

נער בן 13, בן למשפחה בורגנית, מתארח בבית 
משפחת חברו במשך חופשת הקיץ. במהלך 

החופשה הוא מתאהב בבת המשפחה המארחת, 
שמבוגרת ממנו בשנים רבות, ונהיה לאיש סודה 
לאחר שהוא מסכים להעביר את מכתבי האהבה 
האסורים שלה אל מאהבה, בן המעמד הנמוך. 
משל יפהפה על המפגש ההרסני בין המעמד 

הגבוה לפשוטי העם.
במאי: ג׳וזף לֹוסי     

שחקנים: ג'ולי כריסטי, אלן בייטס, דומיניק גארד 
)116 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

זוכה פרס דקל הזהב, פסטיבל קאן, 1971.

המקשר
The Go Between

)בריטניה, 1971( דרמה
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חסן, איכר המעבד את מטע התפוחים שירש 
מאביו, נאבק ברשות המקומית, שהחליטה 

להעביר קו מתח באמצע החלקה שלו. עמוד 
השדרה שלו הוא אמינה, אשתו, בעלת החושים 
העסקיים הבריאים. מסע העלייה לרגל המתוכנן 

שלהם אל מכה מאלץ את חסן לקיים חשבון 
נפש עמוק על יחסיו עם שכניו, ובעיקר עם 

אחיו. סרט גדול במלוא מובן המילה, המעניק 
לצופים חוויה אנושית יוצאת דופן.

במאי: ֵסמיח ַקְפָּלנֹוְגלּו 
שחקנים: אּומּוט ָקָרָדאג, פיליז ּבֹוזֹוק, גּוָקן 

ַאְזָלאג    
)147 דק', טורקית; תרגום לעברית ולאנגלית(
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הדרך של חסן
Commitment Hasan

)טורקיה, 2021( דרמה
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www.hcinema.org.il הקרנות יומיות קבועות, תאריכים ושעות באתר סינמטק הרצליה

ממשיכים:

אנט
)צרפת, 2021( מוזיקלי

האביר הירוק
)ארה"ב, 2021( אפוס

אלת המזל
)איטליה, 2020( דרמה

הדו קרב 
האחרון  

 )ארה"ב, 2021(
מתח

007: לא זמן 
למות

)ארה"ב, 2021( 
מתח

החל מ-28.10

בעצמה
)אירלנד/

בריטניה, 2020( 
דרמה

החל מ-7.10 החל מ-30.9

הכרוניקה הצרפתית  
)ארה"ב, 2020( קומדיה

הלוחשת לפרחים
)צרפת, 2021( דרמה

בקרוב:



3

ִסיֶנָמָקט
סרטים לכל המשפחה!

החל מ-21.10

הבאג של רון
Ron's Gone Wrong

)ארה"ב, 2021( אנימציה
במאים: ז'אן פיליפ ויין, שרה סמית 
ואוקטביו רודריגז

בדיבוב 
עברי

 הקרנות יומיות קבועות, תאריכים ושעות 
www.hcinema.org.il באתר סינמטק הרצליה

דנמרק, נורבגיה, פינלנד, שבדיה ואיי פארו

 החל מ-18.11
 בסינמטק הרצליה 

וברחבי הארץ



ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהב

1.102.10
21:30

פאלם ספרינגס

11:00 המספר העגול 

18:00 נישואים נוסח 
איטליה 

20:15 לא זמן למות

5.106.107.108.109.10
18:00

לא זמן למות

19:00

גרוסמן

20:45

דבש

20:30

אמון הדדי

21:30

הברך

18:00 המקשר

20:30 סרט באורך מלא:  
הסירו דאגה מלבכם

סרט קצר: הצדקה

12.1013.1014.1015.1016.10
18:00

המקשר

20:30

גברים פשוטים

19:00 דני קרוון

21:00 כרס של 
ארכיטקט

21:30

אמא קטנה

18:00 האהבה שאחרי

20:30 הדרך של חסן

19.1020.1021.1022.1023.10
18:00

הדרך של חסן

19:00 יאנה

20:45 האחים ספארקס

20:30

אינטליגנציה מלאכותית

21:00 

הנרי פול

18:00 הברך של קלייר 

20:30 אחד בלב

26.1027.1028.1029.1030.10
18:00

אחד בלב

20:30 

סרט קצר:  הכל כישוף

סרט באורך מלא: 
וירידיאנה

 18:00 דיוקן של נערה 21:30 עד כלות הנשימה 20:30 קסם מעשי
עולה באש

20:30  הדו-קרב האחרון

 פאסז' הסינמטק, כניסה מרחוב סוקולוב 29, הרצליה. לרכישת כרטיסים והזמנות מראש:

   | kupa@hcinema.org.il | 09טל'  9565008־ | www.hcinema.org.il 

ִסיֶנָמָקט

10
אוקטובר
October 
2021

 2 סרטים
כרטיס 1

 2 סרטים
כרטיס 1
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החל מ-21.10

הבאג של רון

)הקרנה יומית מסחרית(


