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איפה אנה פרנק
 )בדיבוב עברי ובאנגלית(

7.5 | 11:00 דיבוב לעברית. 20:30 באנגלית ולאחר ההקרנה שיחה עם ארי פולמן, יוצר הסרט. 
וגם הקרנות מסחריות מסביב לשעון החל מ-5.5



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.

הקרנות מסחריות מסביב לשעוןִסיֶנָמָקט
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החל מ-19.5

אמה, הזאב והאריה 
הגדול

)דיבוב עברי(

איפה אנה פרנק )בדיבוב עברי ובאנגלית(,  
החל מ-5.5

דוקטור סטריינג'  בממדי הטירוף, 
החל מ-5.5

אפריקה, החל מ-12.5

אהבה בשחקים: מאווריק – החל מ-26.5

ממשיכים:

משחק המלכים

שרלוט

 לינה ורטמולר 
צ'ינמה איטליה

קולנוע

אייפל – 17.5
בין שני העולמות – 21.5

דלישס – 21.5
אשליות אבודות – 21.5

הוט קוטור – 24.5
שביר – 25.5

ההבטחות – 28.5
הכול עבר בשלום  

28.5

מישהו שומע אותי  
31.5

סחף חושים – 12.5
שבע היפהפיות – 17.5
פיתויו של מימי – 24.5

סינמה פרדיסו – 2.5
ספלנדור – 10.5
רגע אחד – 14.5



איפה אנה פרנק 
Where is Anne Frank

)בלגיה, לוקסמבורג, צרפת, 
הולנד, ישראל, 2021( אנימציה

אמסטרדם, בית אנה פרנק, בעוד שנה מהיום. כתוצאה מסערת ברקים מטורפת מתעוררת לחיים קיטי, 
חברתה הדמיונית של אנה פרנק, שהקדישה לה את היומן המפורסם בהיסטוריה. קיטי איננה יודעת 

שחלפו יותר מ-75 שנה מאז ראתה לאחרונה את אנה. היא צוללת בקריאה אל תוך היומן ומעלה 
זיכרונות מימי המלחמה, אבל כשהיא מבינה שאין ביומן פתרון לשאלה מה עלה בגורלה של אנה, היא 

יוצאת למסע מלא דמיון ברחבי אירופה העכשווית כדי לעלות על עקבות חברתה. 

שמונה שנים הקדיש פולמן לעשיית הסרט, שבהפקתו השתתפו 35 אמנים ישראלים ועוד 350 אנשי 
מקצוע מרחבי העולם: ציירים, מעצבים, אנימטורים ואנשי הפקה, שהיו אחראים יחד על 159,000 

האיורים המרכיבים אותו. 
במאי: ארי פולמן  |  במאי אנימציה: יוני גודמן  |  עיצוב אמנותי: לנה גוברמן

קולות גרסה עברית: ליר כץ, נעמה שטרית, דוד שאול, אדם גבאי, גילה אלמגור, דרור קרן, יעל עמית, 
מאיה מרון, ערן שראל, ענת וקסמן, אריה צ'רנר, יוסי קאנץ, צבי סלטון.

קולות גרסה אנגלית: רּוּבי סטֹוקס, אמילי קרי, סבסטיאן קרֹופט, ראלף ּפרֹוֶסר, מייקל ָמלֹוני.
)99 דק', דיבוב עברי / אנגלית; תרגום לעברית(
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11:00

בדיבוב לעברית

20:30

אנגלית
בתום ההקרנת הערב תתקיים 

שיחה עם ארי פולמן, יוצר הסרט.

סינמה פרדיסו
Nuovo Cinema Paradiso

)איטליה, 1988( דרמה
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סינמה פרדיסו הוא בית קולנוע מרופט השוכן 
בכפר סיציליאני קטן שהדת והחילוניות 

מתקיימים בו יחדיו. המקרין הוא אלפרדו טוב 
הלב, ושולייתו הוא סלווטורה הילד השובב. 

צרות מגיעות מצדו של הכומר השמרן, 
שדורש שכל רגע רומנטי יקוצץ מהסרטים. 
השנים חולפות, איטליה משתנה לבלי הכר, 

והגיבורים מזדקנים, אבל זיכרונותיהם נותרים.
במאי: ג'ּוֶזֶּפה טֹורָנטֹוֶרה 

שחקנים: פיליפ נואֶרה, סלווטוֶרה קשיֹו, ז'אק 
ֶּפראן 

)128 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

דוקטור סטריינג' בממדי 
הטירוף

 Doctor Strange in the Multiverse

of Madness

)ארה"ב, 2022( קומיקס
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היקום הקולנועי של מארוול מרחיב את הרב-
יקום )המולטיוורס( ומותח את גבולותיו יותר 
מאי-פעם. זהו מסע אל הלא-נודע עם דוקטור 

סטריינג', אשר בעזרת בני ברית חדשים 
וישנים יעבור דרך יקומים מקבילים מסוכנים 

ומשבשי תודעה במטרה להתעמת עם יריב 
חדש ומסתורי.

במאי: סם ריימי
שחקנים: בנדיקט קמּברּבאץ', פטריק סטיוארט, 

אליזבת אולסן
 )126 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אזהרה: הסרט מכיל רצפים עם אורות מהבהבים 
שעשויים להשפיע על בעלי אפילפסיה רגישה 

לאור או בעלי כל רגישות אחרת לאור.

טרום בכורה

אחוזת דאונטון 2: עידן 
חדש
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בני משפחת קרֹולי, בעלי אחוזת דאונטֹון, 
חוזרים בסרט חדש. צוות השחקנים הנפלא 

בראשות דיים מגי סמית בתפקיד ויולט קרולי 
חדת הלשון ופנלופי וילטון בתפקיד איזובל 

מרטון טובת הלב חוזר גם הוא, ואליהם 
מצטרפת הפעם אימלדה סטונטון בתפקיד 

מעורר סקרנות. ג'וליאן ֶפלֹואוז השנון, 
התסריטאי שעמד מאחורי הסרט "פארק 

גוספורד" וסדרות הטלוויזיה "אחוזת דאונטון" 
המקורית ו"העידן המוזהב" החדשה חתום גם 

הפעם על התסריט.
במאי: סיימון קרטיס 

שחקנים: מישל דֹוקרי, מגי סמית, טאֶּפנס 
מידלטֹון 

)125 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
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מסקרּפֹוֶנה
Mascarpone

)איטליה, 2021( קומדיה
20

:0
0 

,1
1.

5
י, 

יע
רב

אנטוניו בן ה-30 נשוי באושר. להפתעתו בעלו 
לא מחזיק באותה הדעה ונוטש אותו לטובת 

חבר חדש. לאנטוניו, שעד כה חי בבטלה 
ובנעימים, אין ברירה אלא לפתוח דף חדש. 
הוא מוצא חדר בדירת רווקים בבעלותו של 
דניס הסטוציונר חד-הלשון, מתחיל לעבוד 

במאפייה, וחייו סוף-סוף משתנים. הקומדיה 
שתעורר בכם תיאבון למאפים איטלקיים וגם 

לצוות השחקנים המצודד והמשובח.
במאים: אלסנדרֹו גוויָדה, מטיאו ּפילאטי 

שחקנים: ג'אנקרלו קֹומאֶרה, ג'אנמרקו 
סאּורינו, קרלו קלדרוֶנה

)101 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

פסטיבל הקולנוע הרומני: המיטב

חמש דקות 
)רומניה 2019( דרמה
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דרמה חזקה על עולם העיתונות הרומני, 
שמבוססת על מקרה אמיתי. בבית קולנוע 
בבוקרשט מוקרן סרט לסבי. לקראת תום 

ההקרנה פורץ מאבק אלים בין ציבור שמרן 
לאנשי קהילת הלהט"ב. עולם העיתונות 

מאשים את הז'נדרמריה )גוף צבאי שעוסק 
בפעילות שיטור( שלא התערבה כדי למנוע 

את האלימות. עיתונאית צעירה ואמיצה 
פותחת בתחקיר נוקב ומוצאת את עצמה 

תחת לחצים של בעלי אינטרס להשתיק את 
הפרשה. הסרט זכה לפרסים ולשבחים.

במאי: דן קיסּו 
שחקנים: מיחאי קאלין, דיאנה קאַבליֹוטי, 

עמנואל ָּפרבּו
)103 דק', רומנית; תרגום לעברית(

רפאלה, אישה עשירה, מפליגה על היאכטה 
שלה בים התיכון עם קבוצת חברים במסגרת 

חופשת הקיץ. הסקיפר הקומוניסט אינו 
מסתדר )בלשון המעטה( עם הבוסית שלו אך 
חייב לציית לגחמותיה. עקב תאונה שמותירה 

אותם לבד על אי בלב הים השניים חייבים 
ללמוד להסתדר. מאחורי השם המקורי הארוך 

"המומים מגורל יוצא דופן תחת השמש 
הקופחת של חודש אוגוסט" מסתתר עיבוד 

חצוף למחזה "אילוף הסוררת". 
במאית: לינה ורטמולר 

שחקנים: ג'אנקרלו ג'אניני, מריאנג'לה 
ֶמלאטֹו, ריקרדֹו ַסלבינֹו 

)116 דק', איטלקית, תרגום לעברית(
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי ד"ר פבלו 

אוטין, חוקר קולנוע.

הרצאה+

סחף חושים
 Swept away 

)איטליה, 1974( קומדיה 
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בסולידריות עם אוקראינה

הביתה
Homeward

)אוקראינה, 2019( דרמה

18
:0

0 
,7

.5
ת, 

שב

נזים, בנו הבכור של מוסטפא, נהרג במלחמה 
בין רוסיה לאוקראינה. האב האבל הוא טטארי, 

גאה מאוד במורשתו, והוא נחוש להביא את 
הבן לקבורה בחצי האי קרים, מקום הולדתם. 
הוא יוצא לדרך הארוכה, ובנו הצעיר, שלומד 

עיתונאות בקייב וכבר מדבר אוקראינית, 
מתלווה אליו בחוסר רצון. המסע המרגש רצוף 

המכשולים ישנה את היחסים בין השניים. 
הסרט זכה בפרסים בפסטיבלים בינלאומיים 
והיה נציג אוקראינה לתחרות האוסקר 2019.

במאי: נרימאן אלייב 
יליאלֹוב,  שחקנים: אְחטיים סייָטּבלאייב, רמזי ּבְְ

ָדריה ָּבריָהשווילי 
)96 דק', אוקראינית; תרגום לעברית(

 ניק קייב: 
זאת כל 

האמת שאני 
יודע

רביעי, 11.5, 20:30

סרט מיוחד בערב אחד בלבד בבתי קולנוע נבחרים בכול העולם.
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רגע אחד
One Second

)סין, 2021( דרמה
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במהלך שנות המהפכה התרבותית בסין נשלח הגיבור 
חסר השם של הסרט, שהיה מעורב בקטטה, למחנה 

עבודה באזור צחיח בצפון-מערב המדינה. הוא מצליח 
להימלט ועושה את דרכו לבית קולנוע בעיירה סמוכה. 

המטרה שלו היא למצוא גליל של סרט חדשות שבו 
צולמה לרגע אחד בתו האהובה כתלמידה למופת. הוא 

לא היחיד שנואש להשיג את הסרט.
"רגע אחד", סרט הפתיחה של פסטיבל סן סבסטיאן 

2021, מסמל את חזרתו של יימו ז'אנג )"סיפור 
חיים"(, אחד הבמאים הגדולים של הקולנוע העולמי, 

לקולנוע הקלאסי, רחב היריעה, של סרטיו המוקדמים. 
הוא מגיש דרמה תקופתית נוגעת ללב ומכתב אהבה 

להשראה שסרטים מעוררים בנו.
במאי: יימּו ז׳אנג 

שחקנים: פאן ויי, ליּו האוקּון, ז'אנג יי
)105 דק', סינית; תרגום לעברית(

פסטיבל הקולנוע הרומני: המיטב

סיפורו של אזרח שברח מרומניה בימי 
הדיקטטורה, היגר לארצות הברית עם חלום 

להיות לשחקן מצליח אך מצא את עצמו 
בעבודה מזדמנת כנהג מונית. לילה אחד, 
בעקבות מפגש עם נוסע מסתורי, הגורל 

מחזיר אותו לרומניה, והוא לא ממש מזהה 
אותה.

במאי: הוראציו מאלאֶלה 
שחקנים: איסטוואן טגלאס, אנדי וסלּויאנּו, 

ָמָדלינה קראיּו
)105 דק', רומנית; תרגום לעברית(

לוקה 
Luca

)רומניה 2020( דרמה
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ברלינר )הקמפיין( 
The Campaign

)רומניה 2020( קומדיה
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ויֹוֶרל, נהג טרקטור ביישן מעיירה קטנה 
במערב רומניה, פוגש את מֹוקאנּו, פוליטיקאי 

בעל שם שמתמודד על מושב בפרלמנט 
האירופי. מֹוקאנּו, שנחשד בשחיתות, מנצל 
את ההזדמנות להסתתר בצלה של המשפחה 

הצנועה. בתמורה הוא מציע להם תשורה 
נאה – טרקטור חדש. במעטה של קומדיה 
עממית מסתתרת בסרט התקפת מחץ על 

סוגיות אקטואליות ומוכרות בחברה הרומנית: 
פוליטיזציה, שחיתות ועמימות מוסרית. 

במאי: מריאן קריסן 
שחקנים: אובידיּו קריסאן, יֹון סּפדארּו, יֹוָאנה 

קיטו
)93 דק', רומנית, תרגום לעברית(

שבע היפהפיות
Seven Beauties

)איטליה, 1975( קומדיה היסטורית אפלה
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לפסקואלינו, גבר נאה לכל הדעות, יש שבע 
אחיות. הן יפות פחות ממנו. אבל הוא שומר על 

כבודן כזכר איטלקי גאה. גישתו לחיים היא לבחור 
תמיד בדבר הקל יותר לעשייה. כך, כאשר מחזר 

)או סרסור( של אחותו )לא ברור מה הוא בשבילה 
ומה היא בשבילו( עולב בה, פסקואלינו הורג אותו 

ומתגייס לצבא. שם הוא עובר כמקובל שבעה 
מדורי גיהינום. הימים הם ימי מלחמת העולם 

השנייה, והחלטותיו של פסקואלינו מובילות אותו 
למחנה ריכוז. גם שם הוא בוחר בדרך הקלה. זהו 
סרט מוגזם, מופרז ורב-עוצמה, שאין סיכוי שהיה 

נוצר בימינו.
במאית: לינה ורטמולר 

שחקנים: ג'אנקרלו ג'אניני, פרננדו ריי, שירלי 
סטולר  )116 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

לינה ורטמולר, מועמדת לפרס האוסקר על הבימוי 
הטוב ביותר, אוסקר 1977 )המועמדת הראשונה 

בקטגוריה זו(

חיילים שלקו במחלת שינה מסתורית 
משוכנים בבית ספר שהוסב למרפאה 

ארעית. לאחד מהם, יפה מראה וערירי, 
אין אפילו מבקר אחד. האחות המטפלת בו 
נעזרת במתקשרת כדי להפיג את סיוטיו. 

לאור הצלחתה השתיים מתחילות לתווך בין 
עולמם הפנימי של שאר החולים לזה של בני 

משפחותיהם חסרי האונים. סרט חידתי, שונה 
ומשונה. פנינת התוכנייה החודש, אם כי לא 

לכל טעם.
במאי: אּפיָשּפֹונג ויראֶסטאקּול

שחקנים: בנלֹוּפ לֹומנֹוי, ג'נג'ירה ּפונגּפאס, 
ג'רינַּפטרה רואנגרם

)122 דק’, תאית; תרגום לעברית(

בית קברות מהודר
Cemetery of Splendor

)תאילנד, 2015( דרמה/פולקלור
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Abu Omar

)ישראל, 2021( דרמה
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סאלח נושא את גופת בנו הפעוט בתיק 
ספורט. עומאר בן השנתיים מת ממחלה בבית 
חולים ישראלי, וסאלח רוצה להחזירו לקבורה 
בכפרו בגדה, אך בית החולים לא יכול לעזור 

בהסעת הגופה. הוא פוגש במקרה צעירה 
בשם מירי, היא מחליטה לעזור לו, והשניים 

יוצאים למסע בנבכי החברה הישראלית. סרט 
ביכורים זה נוצר בהשראת סיפורים אמיתיים 

מקומיים ובהשראת יצירותיו של אנטון צ'כוב. 
 במאי: רוי קריספל

שחקנים: קייס נאשף, שני ורצ'יק, מיקי ליאון
)109 דק', עברית, ערבית; תרגום לעברית(



תי
רפ

 צ
וע

לנ
קו

תי
רפ

 צ
וע

לנ
קו

תי
רפ

 צ
וע

לנ
בין שני העולמותקו

Ouistreham

)צרפת, 2021( דרמה
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מריאן )ז'ולייט בינוש(, סופרת, עורכת תחקיר 
על שגרת יומם של אנשים חסרי מקצוע 

ומובטלים והשפעת המשבר הכלכלי על חייהם. 
היא מתחזה לאישה חסרת השכלה ומקצוע 

ומוצאת עבודה זמנית כעובדת ניקיון, אחת מני 
רבות שעובדות באזור של בקתות להשכרה 

בנורמנדי. הקשר שנרקם בינה ובין חברותיה 
לעבודה השוחקת ומעסיקתן הקשוחה עומד 

במרכזו של סרט יחיד ומיוחד זה, שמבוסס על 
סיפור אמיתי.

במאי: עמנואל קאֵרר 
שחקנים: ז'ולייט בינוש, ֶאלן למּבר, לואיז 

פוצייקה
)106 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הסרט האירופי הטוב ביותר, פסטיבל 
סאן סבסטיאן 2021

סינמטק הרצליה בעין הדג

גנב מתוחכם ומתחכם משתחרר מהכלא ונגרר מיד 
בחזרה לעולם הפשע, כשמוטל עליו לגנוב גבישים 

שבשימוש נכון יכולים להפעיל מכונה מסתורית 
שתכנן ליאונרדו דה וינצ'י. את המשימה הוא מבצע 

בשירה ובריקוד יחד עם שותפו לפשע. על חייו 
מאיימים נציגים שונים של ה-CIA ושל המאפיה, 

כולם כאחד מטומטמים ורעים, ובהם גם הזוג 
מייפלאוור )הקומיקאית סנדרה ברנהרד וריצ'רד 

אי גרנט מ"ויתנייל ואני"(, שהתנהגותם היא 
מהקיצוניות שידע עולם הקולנוע. 

במאי: מייקל לימן 
שחקנים: ברוס ויליס, אנדי מקדואל, דני איילו

)100 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הדסון הוק
Hudson Hawk

)ארה"ב, 1991( קומדיה
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אמבולנס
Ambulance

)ארה"ב, 2022( מתח
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ויל, חייל בדימוס שמנסה לגייס כסף לניתוח 
יקר עבור אשתו, מתפתה באין ברירה 

להצטרף אל אחיו דני, גנב אלים שהתנהגותו 
פסיכוטית, בשוד שאמור לחלץ אותו 

ממצוקותיו הכלכליות, אבל השוד מסתבך. 
מותחן אינטנסיבי עם עלילה, משחק, צילום 

ועריכה שכמו נמצאים בהתקף תזזית תמידי. 
במאי: מייקל ביי 

שחקנים: ג'ייק ג'ילנהול, יאיא עבדול-מאטין 
השני, אייסה גונסלס

)135 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

צרפת, 1789, לפני פרוץ המהפכה. דוכס 
יהיר ומסואב מפטר את השף המבריק בן 

חסותו, מפני שסירב להתנצל על מנה שלא 
ערבה לחך הדוכס. השף, בעזרת בנו ואישה 

מסתורית שנהיית לשולייתו, שוכר פונדק 
דרכים מוזנח ויוצר בו את המסעדה הצרפתית 

המודרנית הראשונה בהיסטוריה. 
במאי: אריק בנאר 

שחקנים: גרגורי ָגֶדּבוָאה, איזבל קארה, 
בנז'מן לאוורניה

)112 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

דלישס
Délicieux

)צרפת, 2021( דרמה תקופתית
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אשליות אבודות
  Lost Illusions

)צרפת, 2021( דרמה תקופתית
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עלייתו ונפילתו של צעיר כפרי שחולם להיות 
סופר ולזכות בהגשמה אמנותית ורומנטית 

בעיר האורות, פריז, אבל מוצא בה רק 
שחיתות, בגידה וכאב לב ומסתפק בקריירה 

מוגבלת של עיתונאות. על פי ספרו של 
אונורה דה בלזאק.

 במאי: זאוֶיה ג׳אנולי 
שחקנים: בנז'מן וואזן, ססיל דה פראנס, ונסן 

לקוסט
)149 דק', צרפתית; תרגום לאנגלית(

זוכה פרסים לתסריט, לצילום, למשחק, 
לעיצוב האמנותי ולתלבושות הטובים ביותר, 

תחרות פרסי הסזאר 2021

 בשיתוף “הבית בסירקין”

*הזמנת הכרטיסים פתוחה גם לקהל הרחב.

לפני הסרט תתקיים הרצאה 
מפי יהונתן צוריה, מבקר 

קולנוע בבלוג עין הדג.
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טרום-בכורה

אהבה בשחקים: מאווריק
)ארה"ב, 2020( דרמה/רומנטי
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לאחר יותר משלושים שנות שירות כטייס 
קרב בכיר פיט "מאווריק" מיטשל )טום קרוז( 

מתחמק מקידום בדרגה שמאיים לקרקע אותו. 
מפגש עם סגן בראדלי בראדשו, הנודע בכינוי 

"רוסטר", מביא את מאווריק לעימות עם פחדיו 
העמוקים, ששיאו במשימה מסוכנת. 35 שנים 

חיכינו )לעזאזל!( לסרט ההמשך של "אהבה 
בשחקים". 

במאי: ג׳וזף קוסינסקי  
שחקנים: טום קרוז, מיילס טלר, ג'ניפר קונלי

)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

מימי )ג'אנקרלו ג'אניני(, צעיר סיציליאני, 
מפוטר מהעבודה בשל דעותיו השמאלניות. 
הוא נאלץ לעזוב את אשתו ולחפש עבודה. 

במקביל הוא מתאהב בצעירה בעלת רוח 
חופשית ולשניים נולד תינוק, אבל הזוגיות 
אינה צולחת. כשהוא שב לסיציליה ומגלה 
שגם אשתו בגדה בו, הוא מחליט לנקום. 
המציאות תוכיח לו שאדם פשוט כמותו 
לעולם לא יזכה בכל הקלפים. יהיה עליו 

לבחור בין האהבה לחירות. קומדיית מעמדות 
בוטה במיוחד.

במאית: לינה ורטמולר 
שחקנים: ג'אנקרלו ג'אניני, מריאנג'לה 

ֶמלאטֹו, ָאגֹוסטינה ֶּבלי 
)108 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

פיתויו של מימי
The Seduction of Mimi

)איטליה, 1972( דרמה קומית
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שביר
Hard Shell, Soft Shell

)צרפת, 2021( דרמה קומית
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ָעז )שם חיבה לעזדין( עובד בחוות צדפות 
בסמוך לחוף. הוא צעיר פרוע וטוב לב, 

ובמחווה רומנטית הוא מחליט להחביא טבעת 
באחת הצדפות וכך להציע נישואין לג'ס, 

חברתו. אבל היא מסרבת. לבו של עז נשבר, 
אך חבריו מוכנים לעשות הכול כדי שירים 

שוב את ראשו מעל המים. סרט תוסס וצעיר 
על בני מהגרים שמחפשים את מקומם בצרפת 

ומתמודדים עם תחושות ניכור לצד החופש 
לעשות ככל העולה על רוחם. 

סטאן  במאית: אמה ּבנֶֶ
שחקנים: יאסין ווישה, אולאיה עמאמרה, 

רפאל ֶקנאר
)99 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

קולנוע זמיר – מועדון סרטים “מלוכלכים” בהנחיית שני קיניסו וגילי פורת.

חיה עיוורת
Blind Beast

)יפן, 1969( דרמת אימה

שימו לב: סרטי המועדון כוללים סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות. הצפייה בהם מוגבלת 
למבוגרים בלבד.
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אקי, דוגמנית עירום, שמה לב לעיוור שמלטף בתשוקה את אחד הפסלים שנוצרו על פי 
דמותה –  חוויה מעוררת בעיניה. למחרת העיוור חוטף אותה וכולא אותה בסטודיו ענק 
עמוס בפסלים שנוצרו בהשראת גוף האישה. היחסים בין השניים משלבים רגשות של 
שנאה, רתיעה, קנאה ותשוקה והופכים לאהבה טוטאלית. יצירה פרועה ומלודרמטית, 

עמוסה בדימויים קולנועיים שלוחי-רסן. אלמודובר, קרוננברג ודייויד לינץ' ציינו את הסרט 
כהשראה ליצירותיהם. 

במאי: יאסּוזו מאסּומּורה   
שחקנים: אייג'י פּונאקֹושי, מאקֹו מידֹורי, נֹוריקֹו סנגֹוקּו

)86 דק', יפנית; תרגום לעברית(

132
6 כניסות ב-

₪215
12 כניסות ב-

₪

380
מנוי שנתי ב-

₪670
מנוי שנתי זוגי ב-

₪

זה הכל!



בהנחיית משה נסטלבאום

 סדרת מפגשים עם האנשים

והסיפורים הכי מעניינים  

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

תרבות, פוליטיקה ורוח בהרצליה 
שבתרבות

סרטים אסורים – בהנחיית ארז דבורה
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 Everything Went Fine

)צרפת, 2021( דרמה
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אנדרה בן ה-85 עובר אירוע מוחי, ועמנואל, 
בתו הסופרת, עוזבת הכול ומתייצבת לצדו. 

כשאנדרה מבקש ממנה ומאחותה פסקל לעזור 
לו לסיים את חייו, הבנות מסרבות ומשקיעות 

את זמנן בניסיון להחזיר לו את כוחו הפיזי 
ולרומם את רוחו. בחלוף הזמן דומה שמצבו 
של אנדרה משתפר והוא חוזר להיות האדם 

שהיה – החלטי, נרגן וחם – אבל דבר אחד לא 
משתנה, והבנות יצטרכו לקבל החלטה בלתי 

אפשרית...
במאי: פרנסואה אֹוזֹון 

שחקנים: סופי מרסֹו, ז'רלדין ּפיילאס, אנדרה 
דּוסֹוליֶיה 

)113 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
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Les Promesses

)צרפת, 2021( דרמה
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קלמנס, ראשת עירייה בפרברי פריז, נאבקת 
ביזיד, ראש הצוות שלה. זהו מאבק עיקש 

להציל את אזור ברנדין, פרבר שינה למהגרי 
עבודה. זה המאבק האחרון שלה לפני 

הבחירות הקרובות, אבל כשמוצע לקלמנס 
להיות שרה, ההצעה מתנגשת עם כל 

התוכניות שלה. האם תוכל לעזוב את העיר 
שלה ואת הקרובים אליה ולהתכחש לכל 

ההבטחות שלה?
במאי: תומא קרויטֹוף 

שחקנים: איזבל אּוּפר, ֶרָדה כאתב, ניידרה 
ַאיאדי

)93 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

מלך הצפון
The Northman

)ארה"ב, 2022( דרמה

21
:0

0 
,2

7.
5
י, 

ש
שי

אמלת, נסיך ויקינגי צעיר, עד לרצח אביו 
האהוב. לאחר שנים בגלות הוא מגיע לאיסלנד 
במסע נקמה חסר מעצורים. רוברט אגרס הוא 

במאי צעיר ששמו הולך לפניו הודות לצמד 
יצירות הביכורים שלו, "המכשפה" ו"המגדלור". 
אלה סרטים מסוגננים מאוד, שיש בהם מטירוף 

היצירה המאפיין אנשים צעירים רבי כישרון 
והם מצע לשחקנים להדהים בהופעות יוצאות 

דופן. בסרטו החדש אגרס נהנה מתקציב גבוה, 
מאנסמבל שחקנים מהשורה הראשונה ומהזכות 

לחירות אמנותית. התוצאה הפראית והאלימה 
זכתה כצפוי לביקורות חלוקות אך לא מבטלות.

במאי: רוברט אגרס
שחקנים: אלכסנדר סקארשגורד, ניקול קידמן, 

אניה טיילור-ג'וי
)136 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אזהרה: הסרט כולל סצנות קשות לצפייה.

הפסיון של ישו
The Passion of the Christ

)ארה"ב, 2004( אימה
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12 השעות האחרונות בחייו של ישו הנוצרי, פנייתו 
לאלוהים שמתעלם ממנו, הסעודה האחרונה, הבגידה 

של יהודה איש-קריות, המשפט מול ּפֹונטיּוס ּפילאטּוס 
ומסעו עד לצליבתו בגולגולתא שבפאתי ירושלים. פירוש 

המילה "פסיון" הוא סבל או ייסורים, וכזה הוא הסרט: 
יצירה שהיא מרשימה מאוד אך אינה חורגת ממסכת סנאף 

סאדו-מזוכיסטית. במפגש הראשון במסגרת "סרטים 
אסורים" נבחן את האופן שבו מל גיבסון משתמש בדימויים 

קולנועיים כדי לייצר טקסט קולנועי אנטישמי.
במאי: מל גיבסון 

לּוצ'י שחקנים: ג'ים קאוויֶזל, מאיה מורגנסטרן, מוניקה ּּבֶ
)127 דק', ארמית, לטינית, עברית; תרגום לעברית(

אזהרה: הסרט כולל סצנות קשות מאוד לצפייה!
הצפייה בסרט מוגבלת למבוגרים מגיל 18.
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טרום-בכורה ישראלית

שלישי זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!
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אסתר היא תופרת בכירה בבית האופנה דיֹור. 
יום אחד התיק שלה נגנב במטרו בידי צעירה 

בת 20 ששמה ג'ייד. כשאסתר רואה את הגנבת 
היא מזהה את הפוטנציאל שבה, את יכולתה 

ללמוד את מלאכת התפירה וההלבשה, ומחליטה 
אינסטינקטיבית לא להתקשר למשטרה ולאמץ 

אותה כבת חסותה.  
במאית: סילבי אוחיון 

שחקנים: נטלי ביי, לינה חּודרי, פסקל ַארּביֹו
)100 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

הֹוט קּוטּור
Haute Couture

)צרפת, 2021( דרמה
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מהמפיקים של "משפחת בלייה" מגיע סרט 
חדש ומחמם לב. אנטואן, מורה להיסטוריה 

בן 50 וקצת, מגלה שהוא הופך בהדרגה 
כבד שמיעה, אך אינו יכול או רוצה להודות 

במוגבלותו החדשה. הוא כופה על עצמו 
להתנתק מהחברה ולחיות בבועה משלו, וחבריו 
וסביבתו הקרובה מוצאים את התנהגותו מוזרה 

יותר ויותר. מפגש מפתיע עם קלייר, אלמנה 
ואם לילדה קטנה שהפסיקה לדבר, יוביל אותו 

להיפתח אל העולם ואולי גם ללמוד לאהוב 
מחדש.

בימוי: פסקל ֶאלֶּבה 
שחקנים: סנדרין קיברליין, פסקל ֶאלֶּבה, ולרי 

דֹונֶזלי
)93 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

מישהו שומע אותי
 Hear Me Out

)צרפת, 2021( דרמה
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המהנדס הצרפתי המהולל גוסטב אייפל 
בדיוק סיים את העבודה האינטנסיבית על 

פסל החירות ושמח "להירגע" עם הפרויקט 
החדש שלו – הרכבת התחתית. לכן, 

כשהממשלה הצרפתית פונה אליו בבקשה 
לעצב דבר-מה יוצא דופן לכבוד התערוכה 

העולמית של שנת 1889, הוא מסרב בנימוס. 
אך פגישה מקרית עם אישה מסתורית 

מעברו משנה הכול, ואהבתו האבודה תספק 
לו את ההשראה לשנות את קו הרקיע של 

פריז, לנצח...
במאי: מרטן ּבּורּבּולֹון 

שחקנים: רומן דּוריס, אמה מקי, פייר 
ֶדָלדֹונשאן

)108 דק', צרפתית; תרגום לעברית 
ולאנגלית(

אייפל
Eiffel

)צרפת, 2021( דרמה תקופתית
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ויקטור ורעיה פרנקל היו קולות הזהב של הדיבוב 
הסובייטי במשך עשורים. בשנת 1990, עם 

תחילת התפרקותה של ברית המועצות, מחליטים 
בני הזוג, כמו מאות אלפי יהודים סובייטיים 

אחרים, לעלות לישראל. אבל בישראל לא זקוקים 
למדבבים לרוסית, ורעיה וויקטור יידרשו לעבודות 

שונות בתכלית שישתמשו בכישוריהם באופן 
יצירתי. "קולות רקע" הוא סרט ישראלי רב חן, 

שמגפת הקורונה עיכבה את הפצתו. אנו שמחים 
על הקרנתו ומאוהבים במריה בלקין, כוכבת הסרט, 

שכבשה את לבנו והצחיקה אותנו עד כלות. 
במאי: יבגני רומן

שחקנים: מריה בלקין, ולדימיר פרידמן, אוולין 
הגואל

)88 דק', רוסית, עברית; תרגום לעברית(

קולות רקע
Golden Voices

)ישראל, 2019( קומדיה
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ג'ורדן עומד לסגור את בית הקולנוע שלו. הוא נזכר כיצד הגיע 
בצעירותו לעיר הקטנה וגייס את שנטל הבדרנית למכור כרטיסים 
ואת לואיג'י חולה הקולנוע לתפקיד המקרין. בעבר מילאו הצופים 

את האולם כדי לצפות בקלאסיקות קולנועיות, אך כיום הם 
מעדיפים לצפות בטלוויזיה, ובית הקולנוע יהפוך למרכז קניות. 

סיפור מכוער למדי עומד מאחורי יצירת הסרט. ג'וזפה טורנטורה, 
במאי מתחיל, הזמין את אטורה סקֹוָלה )"משפחת המלוכלכים", 

"יום מיוחד"( לצפות בסרטו החדש, "סינמה פרדיסו". סקולה 
התלהב, קנה את הסרט והקפיא את הפצתו ובמקביל יצא לביים 

סרט בעל רעיון דומה, "ספלנדור". "סינמה פרדיסו" זכה לתהילת 
עולם, ואילו "ספלנדור" נשכח. בסיפור הזה יש איש טוב ואיש 

רע, אבל מבט חוזר בסרטים מעלה כי "סינמה פרדיסו" היה ונשאר 
סרט סנטימנטלי ומתוק וכי "ספלנדור" טוב ממנו פי כמה. זוהי 

סקירה נבונה של המהפכים הפוליטיים והחברתיים באיטליה 
מנקודת מבטן של שלוש דמויות קולנועיות נפלאות.

במאי: ֵאטֹוֵרה ְסקֹוָלה
שחקנים: מרצ’לו ַמְסְטרֹוָיאני, מאסימֹו ְטרֹואיזי, מרינה ְוָלאדי

)110 דק’, איטלקית; תרגום לעברית( 

ספלנדור
Splendor

)איטליה, 1989( דרמה קומית
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הקרנות מסחריות מסביב לשעוןִסיֶנָמָקט

)בדיבוב עברי( )בדיבוב עברי ובאנגלית(
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www.hcinema.org.il הקרנות יומיות קבועות, תאריכים ושעות באתר סינמטק הרצליה



ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהבשני

2.53.54.55.56.57.5

20:30
סינמה פרדיסו

17:00
קולות רקע

20:30
אחוזת דאונטון 2: עידן חדש

21:00
דוקטור סטריינג׳ בממדי הטירוף

11:00 איפה אנה פרנק – דיבוב 
עברי

18:00 הביתה
20:30 איפה אנה פרנק – אנגלית

10.511.512.513.514.5

18:00
ספלנדור

20:30
חמש דקות

20:00
מסקרפונה

20:30
ניק קייב: זאת כל האמת שאני 

יודע – הקרנה מסחרית!

20:30
הרצאה + סחף חושים

21:00
לוקה

18:00 ברלינר
20:30 רגע אחד

16.517.518.519.520.521.5

19:00
בית קברות מהודר

21:00
אבו עומאר

18:00
אייפל
20:30

שבע היפהפיות

20:30
הדסון הוק

21:00
אמבולנס

10:00 בין שני העולמות
18:00 דלישס

20:30 אשליות אבודות

24.525.526.527.528.5

18:00
הוט קוטור

20:30
פיתויו של מימי

19:00
שביר
20:45

אהבה בשחקים: מאווריק

20:30
קולנוע זמיר: חיה עיוורת

21:00
מלך הצפון

 11:00 המגזין עם משה 
נסטלבאום

18:00 ההבטחות
20:30 הכול עבר בשלום

31.5

18:00
מישהו שומע אותי

20:30
הרצאה + הפסיון של ישו

טרום בכורהטרום בכורה

טרום בכורה

 פאסז' הסינמטק, כניסה מרחוב סוקולוב 29, הרצליה. לרכישת כרטיסים והזמנות מראש:
  | kupa@hcinema.org.il | 09טל'  9565008־ | www.hcinema.org.il
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ל״ג בעומר - סגור

יום הזכרון - סגור


