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Moonage Daydream :דיוויד בואי
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always wins out 
in the end 
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באמצעי  מפורטים  הפעילות  ימי  הראשון,  הסרט  הקרנת  תחילת  לפני  הקופות תפתחנה שעה   • השנה  כל  במהלך  לקולנוע  בבואכם  חם  בלבוש  להצטייד  מומלץ 
ולהזמנות בקופה:  • לבירורים בנושאי סרטים, מנויים   www.hcinema.org.il ליין:  און  ורכישת כרטיסים מראש באמצעות אתר האינטרנט  • לפרטים  הפרסום 
09-9565008 • ניתן ורצוי להשאיר הודעה ברורה הכוללת שם מלא ומספר טלפון, החזרה אל הפונה תעשה בשעות פעילות הקופות • להבטחת הזמנתכם מומלץ 
החודשית  בתוכנית  שינויים  יתכנו   • במייל  או  בטלפון  הסרט  תחילת  לפני  שעתיים  עד  להודיע  יש  ביטולים  על   • ההקרנה  לפני  שעות   72 לפחות  להתקשר 
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 
המאחרים  כניסת  התחילה.  שההרצאה  ברגע  כניסה  אפשרות  תינתן  לא  וסרט  בהרצאה   • האולמות  בקומת  הסינמט  במכשיר  ולקבלם  באינטרנט,  המתקדמת 
שמיעה. לכבדי  עזר  מערכת  הכולל  נגישות  תקן  לסינמטק   • הסרטים  של  הטכני  למצב  אחראי  הסינמטק  אין   • ישמרו  מקומותיהם  בלבד,  להקרנה  תתאפשר 
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סיפורו של מונדק לּוקביצקי, מפקד קשוח בן 
22, יהודי יחיד במחתרת "ארמיה קריובה" 
הפולנית. בנו שמעון גילה את קורותיו רק 
אחרי מותו, ובמקביל נחשפו בפניו נסיבות 

החיים המצמררות של אמו, הפרטיזנית חנה 
ברן, ואיתן ההבנה לקשר החיים שנכפה 

על הוריו. הסרט מורכב מחומרים תיעודיים 
יפהפיים ועדויות מטלטלות, המתלכדים 

לסיפור שואה שהשלכותיו ניכרות בהוויה 
הישראלית.

במאי: רות ולק
)54 דק', עברית; כתוביות בעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם רות ולק, 
הבמאית, ועם יעל פרלוב, עורכת הסרט.

הפרטיזן עם מצלמת 
הלייקה

The Partisan with the Leica Camera

)ישראל, 2022( תיעודי
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Lola

)מערב גרמניה, 1981( דרמה
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גרמניה, 1955. עשור חלף מתום המלחמה. 
השיקום והבנייה בעיצומם. כאשר הממונה 
החדש על שיקומה של גרמניה המערבית 

פוגש בזמרת חושנית שמופיעה בבית זונות, 
הוא מתאהב בה עד כלות. אבל היא פילגשו 

של יזם רב-קשרים, וסקנדל רבתי עומד 
בפתח. עיבוד מחודש וסאטירי של "המלאך 

הכחול". 
במאי: ריינר ֶורנר פאסּבינדר 

שחקנים: ברברה סּוקֹובה, ארמין מולר-שטאל
)115 דק', גרמנית, אנגלית; תרגום לעברית(

תקנות בית השיכר
The Cider House Rules

)ארה"ב, 1999(
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הומר ולס, ילד אסופי, מוצא את מקומו בבית 
היתומים שמנהל ד"ר וילבור לארץ', רופא 

מכור לאופיום המסייע לנערות הרות להפיל. 
הומר נהיה לשולייתו, ובהשראתו הוא מפתח 
לב רחב ומבט ולא שיפוטי על העולם. מפגש 

עם צעירה שהרתה מעורר בהומר )ששמו הוא 
מחווה להומרוס מחבר "האודיסאה"( רצון 
לנדוד בעולם בעקבותיה, והוא יוצא למסע 

שבו הוא לומד על אופי האדם. ג'ון אירווינג 
זכה בפרס האוסקר לתסריט הטוב ביותר. 

במאי: לאסה האלסטרום 
שחקנים: מייקל קיין, טובי מגווייר, שרליז 

ֵתרון  )126 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
מייקל קיין, זוכה פרס שחקן המשנה הטוב 

ביותר, אוסקר 2000.

טרום בכורה ישראלית

מרץ 1975. כוכבה לוי, עקרת בית בת 31 ממוצא כורדי־תימני, 
נלקחת כבת ערובה בזמן הפיגוע במלון סבוי בתל אביב. 

במהלכו של לילה מסויט היא מתגלה כגיבורה רבת תושייה 
וחסרת פחד. בעזרת שליטתה בשפה הערבית היא חוברת 
למפקד חוליית החוטפים ומתווכת בינם ובין כוחות הצבא 

המכתרים את המלון. היא מגישה עזרה ראשונה לפצועים משני 
הצדדים ומעניקה לכל הנוכחים תקווה שהאירוע יסתיים ללא 

שפיכות דמים נוספת. עם עלות השחר, כשכוחות הצבא פורצים 
למבנה, שמועות זדוניות מכתימות את שמה. כעת סיפורה 

נחשף במלואו לראשונה. סרטה הבשל והמרשים של הבמאית 
זהר וגנר )"ימי הזהר"(, שקורא תיגר על מוסכמות ז'אנר וגם 

על שמרנותה של החברה הישראלית בשנות השבעים של 
המאה הקודמת, זיכה אותה בפרס הבימוי בפסטיבל הסרטים 

ירושלים 2022.
במאית: זהר וגנר

שחקנים: דאנה איבגי, עלא דקה, אימרי ביטון
)78 דק', עברית, ערבית, אנגלית; תרגום לעברית(

סבוי
Savoy

)ישראל, 2022( דוקו-דרמה
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Songs for Drella

)ארה"ב, 1990( הופעה חיה
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ג'ון קייל על ויולה וקלידים ולו ריד בגיטרה 
מציירים דיוקן אינטימי של אנדי וורהול, 

האמן המנוח, ושל תקופה סוערת בחיי היצירה 
המשותפת שלהם. המופע החי של "שירים 
לדרלה" נערך ב-1989, והוא יצירה אישית 
של צמד יוצריו. 33 שנים חלפו מאז, וניכר 

שהמוזיקה והמילים שלהם – באיחוד נדיר מאז 
התפרקות הוולווט אנדרגראונד – לא התיישנו. 
תיעוד המופע בידי הצלם אד לכמן זכה לשחזור 

דיגיטלי המביא אותו לאיכות סאונד ותמונה 
נפלאה.

במאי: אד לכמן
בהשתתפות: לו ריד, ג'ון קייל
)55 דק', אנגלית; ללא תרגום(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי דויד פרץ – 
עיתונאי, מוזיקאי, מפיק, מקליט ויזם תרבותי.

באדיבות פסטיבל דוקאביב.

זוכה פרסי הבימוי והעריכה, 
פסטיבל הקולנוע ירושלים 

.2022
בתום ההקרנה תתקיים 

שיחה עם זהר וגנר, יוצרת 
הסרט.

פאסּבינֶדר: 40 שנים למותו
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החבובות בהוליווד
The Muppet Movie

)ארה"ב, 1978( קומדיה מוזיקלית
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קרמיט, צפרדע בעל כישרון מוזיקלי שחי בביצות 
המיסיסיפי, יוצא למסע בדרכים כדי להצליח 

בהוליווד. בדרכו הוא פוגש את פוזי, הדוב 
שמספר בדיחות קרש; מיס פיגי, חזירה יפהפייה; 

רולף הכלב הפסנתרן; גונזו, אמן קרקס חסר 
מעצורים; ושאר החברים האהובים. לדרכם נקלע 

מסעדן חסר לב, שמחליט למתג את קרמיט כפניה 
של רשת מסעדות שמוכרות רגלי צפרדעים. 

במאי ג'יימס פרֹולי 
קולות: ג'ים הנסון, פרנק אוז, ג'רי נלסון

שחקנים: אורסון ולס, דום דה-לואיז, מל ברוקס, 
מדלין קאהן, קלוריס ליצ'מן, קרול קיין ועוד

)95 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
"החבובות בהוליווד" הוא קסם אמיתי מבית היוצר 

של ג'ים הנסון ופרנק אוז, והשירים שבסרט הם 
מהיפים ביותר שנכתבו לקולנוע.

בחינה שנונה של 40 שנים של תהפוכות שעברה 
אמריקה, מהחיים בעורף בזמן מלחמת העולם השנייה עד 
שלהי המהפכה הפמיניסטית בראשית שנות השמונים של 

המאה הקודמת. גיבורנו הוא ט"ס גארפ. ראשי התיבות 
של שמו מייצגים את דרגתו של החייל הפצוע שאמו של 
גארפ ניצלה כדי שתוכל להביא ילד לעולם ללא מעורבות 
גבר בחייה )אחת הסצנות המצחיקות בספר ובסרט שנוצר 

בעקבותיו(. גארפ מביט בהשתוממות בעולם המשתנה, 
באמו בעלת החשיבה הרדיקלית, בשכנותיו המעוררות 
מינית, באלימות המציפה את העולם ובתוצאותיה של 

המהפכה המינית. כאדם פסיבי כל שנותר לו הוא לכתוב 
על הקורה בעולם, וכך הוא מוצא את עצמו נקרע בין 

המיעוט הזועק ובין הרוב השקט שנותן לעולם להסתאב 
עד אובדן דעת. 

במאי: ג'ורג' רוי היל 
שחקנים: רובין ויליאמס, גלן קלוז, ג'ון ליתגו

)136 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

העולם על פי 
גארפ

 The World according
to Garp

)ארה"ב, 1982( דרמה קומית
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כאשר כריש אימתני מטיל את חיתתו על תושביה של עיירת 
החוף קייפ קוד, יוצאים השריף של העיירה, ביולוג ציניקן 

וימאי המזכיר את הקפיטן אחאב )גיבור "מובי דיק"( לצוד אותו 
ולהשיב את שלוות הנופשים בחוף על כנה. מה כבר לא נאמר 

על הסרט הזה, שובר הקופות הראשון. תילים של תיאוריות 
נכתבו עליו: אקולוגיות, פוסט פמיניסטיות וקולנועיות. בסופו 
של דבר זהו הסיפור הבא שמשקף את הדינמיקה בין תעשיית 
הקולנוע ההוליוודית, העובדים בה והקהל: פיטר בנצ'לי, מחבר 

הספר עליו מבוסס הסרט, לא ראה בעין יפה את השינויים 
שספילברג )אז תסריטאי ובמאי צעיר ולא מאוד מנוסה( ערך 

ביצירתו. הוא טען כי הסוף אינו הגיוני, ספילברג ענה לו 
בלקוניות שאם הם יצליחו להשאיר את הקהל במתח במשך 

שעתיים, הוא יאמין לכל סוף מופרך ככל שיהיה.  
במאי: סטיבן ספילברג

שחקנים: רוי שיידר, ריצ'רד דרייפוס, רוברט שאו
)124 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

 מלתעות: 
עותק חדש

Jaws

)ארה"ב, 1975( מתח/אימה

20
:3

0 
,7

.9
י, 

יע
רב

משלחת של חייזרים בסיור על אדמת כדור 
הארץ נמלטת על נפשה מאימת מצוד שנערך 
על ידי אנשי FBI ומדענים. אחד מהם נשאר 

מאחור כשחבריו ממריאים לחלל. הוא מוצא את 
דרכו אל בית אמריקאי בשכונת פרברים, ושם 
מאמץ אותו אליוט, ילד חולמני בן 12. אליוט 

קורא לחוצן "אי.טי", ובין השניים נרקמים 
ידידות עמוקה וקשר על-חושי. זמנה של 

חברותם קצוב, מפני שאי.טי מתגעגע הביתה 
ומגלה שאוויר כדור הארץ מסוכן לבריאותו.

במאי: סטיבן ספילברג
שחקנים: הנרי תומס, די וואלאס, דרו בארימור 

)120 דק', אנגלית תרגום לעברית(

 אי. טי – חבר מכוכב אחר – 
עותק חדש

E.T. – The Extra Terrestrial

)ארה"ב, 1982( פנטזיה, מדע בדיוני - לכל המשפחה
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זוכה פרסים לעריכה הטובה 
ביותר והמוזיקה הטובה 

ביותר, אוסקר 1975.
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 אי. טי – חבר מכוכב אחר – 
עותק חדש

E.T. – The Extra Terrestrial

)ארה"ב, 1982( פנטזיה, מדע בדיוני - לכל המשפחה

 Moonage :דייויד בואי
Daydream

Moonage Daydream

)ארה"ב, 2022( תיעודי/מוזיקלי
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הפרויקט האודיו-ויזואלי העשיר והמקיף 
המוקדש לדייויד בואי אינו סרט תיעודי במובן 
השגרתי של המילה. הוא ערוך כטריפ קולנועי 

ומשלב באופן יצירתי ומרהיב בין חומרי 
גלם שונים: קטעים מהופעות חיות, דימויים 
הקשורים במקורות ההשראה שלו, ובעיקר 

קטעי ארכיון של ראיונות עמו והקלטות שבהן 
הוא מהרהר על חייו ופורש את תפיסת עולמו.

במאי: בֶרט מורֶגן
)140 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי ניצן פינקו, 
עורכת ומגישה של תכניות רדיו על מוזיקה 

ועיתונאית.

רוי, איש משפחה אפרפר, חווה מפגש עם 
מה שהוא מזהה כ"עצם בלתי מזוהה" ויוצא 
מדעתו בעיני בני משפחתו ושכניו. הוא לא 
מוכן לוותר על הערגה שמעורר בו המפגש, 

לסיכוי שיש חיים אחרים, לאמת שחמקה 
מחייו ולרוח הנעורים שמתעוררת בו. הוא 

יוצא למסע ומגלה שהוא לא לבד, כאן ושם 
מעבר לכוכבים המוכרים. סרטו המהמם של 

סטיבן ספילברג הוא חגיגה מוזיקלית לכל 
אדם שלא איבד תקווה.
במאי: סטיבן ספילברג

שחקנים: ריצ'רד דרייפוס, מלינדה דילון, 
פרנסואה טריפו

)138 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

מפגשים מהסוג השלישי
 Close Encounters of the Third

Kind

)ארה"ב, 1977( מד"ב

20
:3

0 
,1

3.
9 

שי,
לי

ש בכורה ישראלית

פייגי ונפתלי, זוג חסידי ברסלב, חיים יחד 
עם הוריו של נפתלי בצפת. הם טרם התברכו 

בילדים, וכשראש השנה מגיע, נפתלי טס 
לאוקראינה להתפלל להיריון על קברו של רבי 

נחמן. בהיעדרו, אב המשפחה מזמין לביתם את 
רבי אליהו, נווד שמציע לפייגי ריפוי באמצעות 

קול השופר. אחרי הטיפול הטראומטי דבר 
כבר לא יחזור להיות כשהיה. סרטו העלילתי 

הראשון באורך מלא של הרב מרדכי ורדי, יוצר 
הסרט התיעודי האמיץ "חתונה הפוכה". 

במאי: מרדכי ורדי
שחקנים: מילי עשת, יואב רוטמן, אילנית בן-

יעקב )108 דק', עברית; כתוביות בעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם הרב ורדי, 

יוצר הסרט.

עקרה
Barren

)ישראל, 2022( דרמה
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ולווט גולדמיין
Velvet Goldmine

)ארה"ב/בריטניה, 1998( מוזיקלי
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עיתונאי בעל שאיפות לסיקור הבחירות בארצות 
הברית בשנות השמונים נשלח לערוך תחקיר על 

מוזיקאי שהיה כוכב לרגע ונעלם אחרי שביצע 
תרמית רוקנרול. מה שהוא יגלה יזכיר לו את מה 
ששנים של הדחקה אישית ורדיפה אחרי קריירה 

גרמו לו לשכוח. ביוגרפיה קולנועית פיקטיבית 
שעוסקת בעלייתו ובנפילתו של זמר גלאם רוק 

ושואבת את השראתה מהסרט ״האזרח קיין״ 
ומדמותו האניגמטית של הזמר דייויד בואי.

במאי: טוד היינס
שחקנים: יואן מקרגור, ג'ונתן ריס מאיירס, 

כריסטיאן בייל )118 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי ניצן פינקו, 
עורכת ומגישה של תכניות רדיו על מוזיקה 

ועיתונאית.

גרמניה, 1942. ז’יל נעצר על ידי האס.אס 
ונשלח למחנה ריכוז. הוא מצליח לחמוק 

מהמוות כשהוא נשבע שהוא לא יהודי, אלא 
פרסי. השקר היצירתי עובד, בעיקר בזכות 
העובדה שאחד מבכירי המחנה, קוך, נחוש 
בדעתו ללמוד את השפה מתוך רצון לעבור 

לאיראן ולפתוח שם מסעדה אחרי המלחמה. 
ז’יל, שנאלץ ללמד את קוך שפה שלמה 
שהוא לא מכיר, מודע לחלוטין לעובדה 
שטעות אחת קטנה תעלה לו בחייו…

במאי: ודים פרלמן
שחקנים: נהוול ֶפֶּרז־ּביסָקיארט, לארס 

איידינגר
)128 דק’, גרמנית, צרפתית, אנגלית, 

איטלקית; תרגום לעברית(

שיעורים בפרסית
Persian Lessons

)גרמניה, 2021( דרמה תקופתית
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מפגש בין שני זוגות חברים לארוחת ערב 
מקבל תפנית מפתיעה ביותר כאשר אחד 

מהגברים מעלה חשד שאשתו מנהלת רומן 
עם הגבר השני, חברו הטוב. מכאן הדרך 

להתדרדרות ולתגליות הכי לא צפויות 
היא קצרה והמתח נערם במהירות שיא. 
גרסה קולנועית למחזה מצליח השומרת 

על הקומפקטיות היעילה המקור: שלושה 
שחקנים, לוקיישן אחד, על משולש רומנטי.

במאי: ולאד זמפירסקו

שחקנים: ולאד זמפירסקו, אירינה ולצ'סקו, 
תאו מרטון

)90 דק', רומנית; תרגום לעברית(
לפני הסרט תוגש הרצאה מפי איריס לקנר, 

מנהלת פסטיבל הקולנוע הרומני.

סוד האושר
The Secret of Happiness

)רומניה, 2017( דרמה קומית
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פלֹוריֶצ׳ֶלה – החוג לקולנוע רומני של שב

הקרנת 
35 מ"מ.

איריס לקנר



בכורה

לורה, צעירה פינית משכילה עוזבת את 
מוסקבה ואת הרומן שניהלה שם. היא 

עולה לרכבת שנוסעת צפונה, אל עיר הנמל 
הקפואה מורמנסק, ונאלצת לבלות את 

הנסיעה הארוכה בקרון שינה קטן במחיצתו 
של כורה רוסי צעיר ומחוספס. בין השניים 

נרקמת מערכת יחסים מפתיעה שנפתחת 
בעוינות הדדית, מקבלת תפנית מרגשת 

ובלתי צפויה ומאלצת אותם להתמודד עם 
הכמיהה המשותפת לקשר אנושי.

במאי: יּוהֹו קּואֹוְסמאֶנן
שחקנים: סיידי האְרָלה, יּורי ּבֹוריסֹוב, דיָנאָרה 

ְדרּוָקרֹוָבה
)106 דק’, פינית ורוסית; תרגום לעברית(

תא מס’ 6
Compartment Number 6

)פינלנד, 2021( דרמה
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 חגיגות ה-50 לבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש

ועדת השחרורים מוכנה לשחרר את ג'ימי 
מהכלא מפני שבת זוגו לילי גוססת. אין 

לו שום חשק להסתבך עם החוק, אבל גם 
כשהוא מנסה להישמר, הוא איכשהו נגרר 

שוב לעניינים פליליים ונאלץ לגלות את 
החלקים הפחות נעימים שלו. סרטו של אהרון 

קשלס )שביים את "מי מפחד מהזאב הרע" 
בשיתוף עם נבות פפושדו( מתחיל כסרט 

פשע סטנדרטי אבל עובר בתחכום ערמומי בין 
הומור, מתח, אימה ורומנטיקה מלנכולית.

במאי: אהרון קשלס
שחקנים: ג'ייסון סודקיס, אבנג'לין לילי, 

מייק קולטר 

דרומית לגן עדן
South of Heaven

)ארה"ב, 2021( מתח
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קוב הוא חוקר מיוחד המסוגל בעזרת צוותו 
לפרוץ לתודעתם של בני אדם ולחלץ מתוכה 

מידע רגיש. תאגיד בינלאומי שוכר את 
שירותיו כדי לחדור למוחו של יורש צעיר 
ולשתול במוחו רעיון עסקי. "התחלה" הוא 

מותחן עתידני משוכלל שמפגין את כשרונו של 
כריסטופר נולאן )"האביר האפל", "דנקירק"(. 
מעבר לעוצמת העשייה הקולנועית מסתתרים 
נמשלים רבים, מדיון על אמנות הקולנוע ועד 

לכוחו של הגבר האמריקאי.  
במאי: כריסטופר נולאן 

שחקנים: ליאונרדו דיקפריו, ג'וזף גורדון-
לוויט, מריון קוטיאר 

)148 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי נועה ניר 

קריב, ממייסדות פסטיבל אייקון.

התחלה
Inception

)ארה"ב, 2010( מד"ב
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מאיר וטובה, זוג בגיל העמידה, חיים באחת משכונותיה 
החדשות של חולון בתחושת החמצה לא מדוברת. גולת 

הכותרת של חייהם היא חופשתם השנתית ברודוס. 
כשלדירת הגג בבניין נכנס איציק מרציאנו – סוכן 

דוגמניות רווק, נהנתן ומוחצן ממיאמי, שמארח מסיבות 
קריוקי בביתו – מאיר וטובה מתמלאים בתחושת חיות 
מפתיעה. טובה מתחילה לפנטז על חופשות וארוחות 

ערב משותפות עם השכן, ומאיר נוהה אחר סגנונו ומגלה 
צדדים חדשים בנפשו שלו. כשהשניים מבינים שהם 

אינם השכנים היחידים שאיציק מוצא בהם עניין, זיקתם 
לרווק האטרקטיבי הופכת לאובססיה.

במאי: משה רוזנטל
שחקים: ששון גבאי, ליאור אשכנזי, ריטה שוקרון

)103 דק', עברית; כתוביות בעברית(

קריוקי
Karaoke

)ישראל, 2022( דרמה
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טרום-בכורה ישראליתשב

זוכה פרסים לסרט הביכורים 
הישראלי הטוב ביותר וחביב 

הקהל, פסטיבל ירושלים 2022.
בתום ההקרנה תתקיים שיחה 
עם משה רוזנטל, יוצר הסרט.

הקרנת 
35 מ"מ.

בתום ההקרנה יקיים ד"ר פבלו אוטין, 
מרצה לקולנוע, שיחה פתוחה לשאלות 

הקהל עם אהרון קשלס, יוצר הסרט.



חלון אחורי
Rear Window

)ארה"ב, 1954( דרמת מתח
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כאשר צלם עיתונות שתקוע בדירתו עם רגל 
שבורה חושד כי בבניין ממול התרחש רצח, הוא 

מוכן לעשות הכול כדי לאשש את חשדותיו. 
יש שרואים בסרט אלגוריה ליסוד המציצני 

של חוויית הצפייה הקולנועית, אחרים רואים 
בגיבור שיקוף של היצ'קוק עצמו. כך או כך, 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו אחרי הצפייה 
בסרט זה גם להקרנת "תעתועי גוף", מהתלת 

האימה שביים בהשפעתו בריאן דה פאלמה 
)"הבלתי משוחדים"(, אשר תוקרן בסוף החודש.

במאי: אלפרד היצ'קוק
שחקנים: ג’יימס סטיוארט, גרייס קלי, ריימונד 

בר
)120 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אליז היא רקדנית בלט קלאסי מוכשרת 
הנמצאת בשיא הקריירה שלה ככוכבת של 

להקת הבלט של פריז. כשהיא נפצעת במהלך 
הופעה ומגלה שככל הנראה לא תוכל לרקוד 
עוד, עולמה חרב עליה כי הריקוד היה מאז 

ומתמיד כל מהותה. היא מקבלת עבודה 
כעוזרת טבח בבית כפרי המארח סדנאות 

אמנים. שם, בין נופי הכפר, מוקפת ברקדנים, 
היא תצטרך לבנות את עצמה מחדש, גוף 

ונפש, כרקדנית וכאדם…
במאי: סדריק קלאּפיש 

שחקנים: מריון ּבארּבו, חופש שכטר, ֶדני 
ּפֹוָדליֶדה

)117 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

בתנועה
)צרפת, 2022( דרמה
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בן מגיע עם אשתו ובנו לביקור בקיבוץ ילדותו בצפון. 
הוא מתכנן לבקש מאביו, שקשריו איתו רופפים, לעזור 
לו לתבוע בעלות על דירת המשפחה בוורשה. אך לאב 

יש תוכנית אחרת: בהיותו שיכור הוא התערב, מול חצי 
מהקיבוץ, שיוכל לנהוג על טרקטור כל הדרך לאילת, 

והוא לא מוכן להפסיד. השניים יוצאים למסע שבו יזכו 
להתבגר ולהתאחד. "הדרך לאילת" התכבד בפרס חג'ג' 
לסרט העלילתי הטוב ביותר, פרס לשחקן הטוב ביותר 

ופרס על הצילום הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים ירושלים 
2022. זוהי הפעם השנייה שסרט של יונה רוזנקיאר 

)"הצלילה"( זוכה בשלושת הפרסים המרכזיים בתחרות, 
וזהו הישג מרשים ביותר.

במאי: יונה רוזנקיאר
שחקנים: שמואל וילוז'ני, יואל רוזנקיאר, אביבה נגוסה

)105 דק', עברית; כתוביות בעברית(

הדרך לאילת
Downhill 35

)ישראל, 2022( דרמה קומית
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"צבע הרימון", אחת מיצירות המופת של המאה ה-20, 
היא סרטו השלם ביותר של סרגיי ַפַּרג'אנוב: פנטזיה 

פואטית על חייו של טרובדור ארמני בשם סאיאט נֹוָבה, 
שחי במאה ה-18 ושיריו מושרים בהרי הקווקז עד היום. 

מרטין סקורסזה: "הצפייה בסרט משולה לפתיחת 
דלת שמובילה אותנו לממד אחר, ממד שבו הזמן עצר 
מלכת והיופי שולט בכיפה. ברמה הבסיסית ביותר זוהי 
ביוגרפיה של משורר ארמני, אבל לפני הכול זוהי חוויה 

קולנועית, ובסופה אתה זוכר דימויים, תנועות, תלבושות, 
חפצים, קומפוזיציות, צבעים". 

במאי: סרגיי ַפַּרג'אנוב 
שחקנים: סופיקו כיאורלי, ֶמלקון ָאֶלקיאן, ויֶלן גלסטיאן

)79 דק', ארמנית, אזרבייג'נית, גיאורגית; תרגום 
לעברית(

צבע הרימון
The Color of Pome-

granates

)ארמניה, 1968( פולקלור
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טרום-בכורה ישראלית

בתום ההקרנה תתקיים 
שיחה עם יונה רוזנקיאר, 

יוצר הסרט.



אישה צעירה שבעלה יושב בכלא מתבשרת 
שבנה הצעיר עתיד להישלח למשפחה מאמצת 

אחרי שהוחלט כי אינה ראויה לשמש לו 
כאם. היא משכנעת את בעלה להימלט מתאו 

והשניים יוצאים למסע על גלגלים בעקבות 
בנם. צי של ניידות משטרה דולק אחריהם 

והמון אמריקאי התומך במאבקם מקבל אותם 
בכל מקום באהבה.

במאי: סטיבן ספילברג 
שחקנים: גולדי הון, בן ג'ונסון, מייקל סאקס 

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

קאן, 1974.

שוגרלנד אקספרס
The Sugarland Express

)ארה"ב, 1974( דרמת מרדפים
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מסע בין כוכבים: הסרט – 

גרסת הבמאי
 Star Trek: The Motion Picture –

Director's Cut

)ארה"ב, 1979( מדע בדיוני
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ישות מסתורית תחת מעטה ערפילי בגודל לא 
נתפס חוצה את מרחב הפדרציה הבין-כוכבית 

וזורעת הרס. בכדור הארץ מתכננים להשיק את 
המודל החדש של ספינת הכוכבים אנטרפרייז, 
תחת פיקודו של קפטן דקרד הצעיר, בעימות 

מול הישות. אבל האדמירל קירק תובע את 
התפקיד לעצמו ומקבץ את שאר הצוות הוותיק 
)ספוק, ד"ר מקוי, אוהּורה, סולו וסקוטי( למסע 

מסוכן המבוסס על מחשבה יותר מאשר על 
לחימה. 

במאי: רוברט וייז 
שחקנים: ויליאם שאטנר, ֶפּרסיס קמבטה, לנרד 

נימוי 
)136 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

קולנוע זמיר: מועדון סרטים “מלוכלכים” בהנחיית שני קיניסו וגילי פורת. אורח מיוחד: שמוליק דובדבני

תעתועי גוף
Body Double

)ארה"ב, 1984( מתח

שימו לב: סרטי המועדון כוללים סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות. הצפייה בהם מוגבלת למבוגרים בלבד.
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שחקן כושל שאשתו בגדה בו מחפש מקום ללון בו עד שיסתדר. הוא נענה להצעת חברו 
הטוב לשמור על דירת פאר ובה הוא צופה מדי ערב במופע סטריפטיז נועז באדיבות השכנה 
הסקסית. לילה אחד מבין השחקן שהוא צופה ברצח אכזרי של השכנה. כשחקירת המשטרה 

מגיעה למבוי סתום, הוא יוצא למסע חיפוש משל עצמו. מהתלה מקברית בהשראת מיטב 
סרטי היצ'קוק, בתוספת שלל תובנות שנונות על תעשיית סרטי הפורנו האמריקאית

במאי: בראיין דה פאלמה 
שחקנים: קרייג ואסון, מלני גריפית, דבורה שלטון

)114 דק', אנגלית עם תרגום לעברית(

קריסת החלום האמריקאי והאופטימיות האמריקאית האינסופית הם הנמשל 
בגרוטסקה זו על פי ספרו של ג'ון אירווינג על מסעותיה של משפחה 

אמריקאית בין מלונות בארצות הברית ובאירופה. וין ומרי נפגשים כמלצרים 
במלון ניו המפשייר בימי מלחמת העולם השנייה ומחליטים להינשא 

בגלל סיכוייהם הנמוכים להשתדך לבני זוג בעלי מעמד. כנדוניה הם זוכים 
בברכה מיהודי המכונה פרויד, בדב שעשועים ובאופנוע סירה מרופט. הם 

מביאים לעולם חמישה ילדים )פרנק המרובע, פראני חדת הלשון, ג'ון 
חסר התכלית, לילי הגמדה ובן הזקונים המכונה "ביצה", שעתידו אינו 

מבטיח(, שגורלותיהם כוללים הומוסקסואליות בעולם שמרני, אונס, גילוי 
עריות, מחסום יצירתי ומוות אגבי בתאונה. בני המשפחה נכשלים באתגרים 
שמציבים להם החיים ומקפידים לשנן את המנטרה "המשיכו לחלוף על פני 

החלונות הפתוחים". טוני ריצ'רדסון )"טום ג'ונס"( מביים את הסרט בתזזית 
סגנונית ובהומור פרוע שלעתים מעורר חלחלה. סרט יפה ועצוב.

במאי: טוני ריצ'רדסון 
שחקנים: רוב לאו, ג'ודי פוסטר, נסטסיה קינסקי

)109 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
אזהרה - הסרט כולל סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות.

מלון ניו 
המפשייר

 The Hotel New
Hampshire

)בריטניה/קנדה/
ארה"ב, 1984( דרמה 

קומית
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שלישי זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

לורה, צעירה פינית משכילה עוזבת את 
מוסקבה ואת הרומן שניהלה שם. היא עולה 

לרכבת שנוסעת צפונה, אל עיר הנמל הקפואה 
מורמנסק, ונאלצת לבלות את הנסיעה הארוכה 
בקרון שינה קטן במחיצתו של כורה רוסי צעיר 

ומחוספס. בין השניים נרקמת מערכת יחסים 
מפתיעה שנפתחת בעוינות הדדית, מקבלת 
תפנית מרגשת ובלתי צפויה ומאלצת אותם 

להתמודד עם הכמיהה המשותפת לקשר אנושי.
במאי: יּוהֹו קּואֹוְסמאֶנן

שחקנים: סיידי האְרָלה, יּורי ּבֹוריסֹוב, דיָנאָרה 
ְדרּוָקרֹוָבה

)106 דק’, פינית ורוסית; תרגום לעברית(

תא מס’ 6
Compartment Number 6

)פינלנד, 2021( דרמה
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הומר ולס, ילד אסופי, מוצא את מקומו בבית 
היתומים שמנהל ד"ר וילבור לארץ', רופא מכור 

לאופיום המסייע לנערות הרות להפיל. הומר 
נהיה לשולייתו, ודומה שבהשראתו הוא מפתח 

לב רחב ומבט בוגר ולא שיפוטי על העולם. 
מפגש עם צעירה יפהפייה שהרתה מעורר 
בהומר )ששמו הוא מחווה להומרוס מחבר 

"האודיסאה"( רצון לנדוד בעולם בעקבותיה, 
והוא יוצא למסע שבו הוא לומד על אופי האדם. 
ג'ון אירווינג, שראה בספר שעליו מבוסס הסרט 
יצירה אישית, התעקש לעבד אותו בעצמו וזכה 

בפרס האוסקר לתסריט הטוב ביותר. המעבר 
לתסריט עידן מאוד את היצירה, ואירווינג נמנע 

כאן מחוש ההומור האנרכיסטי שמאפיין את 
יצירתו.

במאי: לאסה האלסטרום 
שחקנים: מייקל קיין, טובי מגווייר, שרליז ֵתרון 

)126 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

תקנות בית השיכר
The Cider House Rules

)ארה"ב, 1999(
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אליז היא רקדנית בלט קלאסי מוכשרת 
הנמצאת בשיא הקריירה שלה ככוכבת של 

להקת הבלט של פריז. כשהיא נפצעת במהלך 
הופעה ומגלה שככל הנראה לא תוכל לרקוד 
עוד, עולמה חרב עליה כי הריקוד היה מאז 

ומתמיד כל מהותה. היא מקבלת עבודה 
כעוזרת טבח בבית כפרי המארח סדנאות 

אמנים. שם, בין נופי הכפר, מוקפת ברקדנים, 
היא תצטרך לבנות את עצמה מחדש, גוף 

ונפש, כרקדנית וכאדם...
במאי: סדריק קלאּפיש 

שחקנים: מריון ּבארּבו, חופש שכטר, ֶדני 
ּפֹוָדליֶדה

)117 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

בתנועה
)צרפת, 2022( דרמה
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גרמניה, 1942. ז’יל נעצר על ידי האס.אס 
ונשלח למחנה ריכוז. הוא מצליח לחמוק 

מהמוות כשהוא נשבע שהוא לא יהודי, אלא 
פרסי. השקר היצירתי עובד, בעיקר בזכות 
העובדה שאחד מבכירי המחנה, קוך, נחוש 
בדעתו ללמוד את השפה מתוך רצון לעבור 

לאיראן ולפתוח שם מסעדה אחרי המלחמה. 
ז’יל, שנאלץ ללמד את קוך שפה שלמה שהוא 
לא מכיר, מודע לחלוטין לעובדה שטעות אחת 

קטנה תעלה לו בחייו...
במאי: ודים פרלמן

שחקנים: נהוול ֶפֶּרז־ּביסָקיארט, לארס 
איידינגר

)128 דק’, גרמנית, צרפתית, אנגלית, 
איטלקית; תרגום לעברית(

שיעורים בפרסית
Persian Lessons

)גרמניה, 2021( דרמה תקופתית
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ִסיֶנָמָקט

בהנחיית משה נסטלבאום

 סדרת מפגשים עם האנשים
והסיפורים הכי מעניינים  

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה

תרבות, פוליטיקה ורוח בהרצליה 
שבתרבות
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יציאת הרכבות 
מהתחנה

The Exit of the Trains

)רומניה, 2020( תיעודי

ב-29/06/1941 נערך הפוגרום הראשון 
ביהודי רומניה, בעיר יאשי. נרצחו בו 

מעל 10,000 יהודים, ראשית באמצעות 
יריה ואז ע"י חנק. הסרט שלפנינו הוא 

ניסיון להשתמש בחומרי ארכיון כדי 
להציע מבט מורכב על ההיסטוריה. 

חלקו הראשון של הסרט ניתן להגדרה 
כ"אנציקלופדיה של המתים" והוא 
מורכב מתמונות האנשים שנרצחו 

ועדויות של שורדים, ראיונות, וקטעי 
יומן פרטיים. החלק השני  מורכב 

מעריכת תמונות מהטבח עצמו 
)שצולמו בעיקר בידי חיילים גרמנים(. 

סרט-מסה של ראדו ג'ודה ואדריאן 
צ'ופלנקה הבודק כיצד הקולנוע יכול 
להתמודד עם תיעוד טבח ועם הזכרון 

שנותר או לא נותר ממנו.

במאים: אדריאן צ'ופלנקה, ראדו ג'ודה
)175 דק', רומנית; תרגום לעברית(

אזהרה – הסרט כולל תמונות קשות לצפיה.

מותק של מפלצת
)דיבוב עברי(

אי. טי – חבר מכוכב 
אחר – עותק חדש
)אנגלית, דיבוב עברי(

ארגון מאוחד
של יוצאי רומניה

בישראל  ]ע"ר[

אירוע מיוחד בשיתוף עם שגרירות רומניה במדינת ישראל, המכון הרומני לתרבות וארגון מאוחד של 
יוצאי רומניה בישראל )ע״ר(
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www.hcinema.org.il הקרנות יומיות קבועות, תאריכים ושעות באתר סינמטק הרצליה

פרטים נוספים:
ל

שבת בבוקר | פעם בחודש | סינמטק הרצליה



ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהב

1.92.93.9
19:00

הפרטיזן עם מצלמת הלייקה
21:00
לולה

21:00
תקנות בית השיכר

18:00
סבוי

20:30
שירים לדֶרָלה

6.97.98.99.910.9
18:00

תקנות בית השיכר
20:30

יציאת הרכבות מהתחנה

20:30
מלתעות – עותק חדש 

20:30
החבובות בהוליווד

21:00
העולם על פי גארפ

11:00 אי. טי – חבר מכוכב אחר: עותק 
חדש )דיבוב עברי(

18:00 אי. טי – חבר מכוכב אחר: עותק 
חדש )אנגלית(

20:30
עקרה

13.914.915.916.917.9

18:00
שיעורים בפרסית

20:30
מפגשים מהסוג השלישי

 20:30
ולווט גולדמיין

20:30
 Moonage :דיוויד בואי

Daydream

21:00
שיעורים בפרסית

11:00 סוד האושר
18:00

תא מס’ 6
 20:30
קריוקי

20.921.922.923.924.9

18:00
תא מס’ 6

20:30
דרומית לגן עדן

20:30
התחלה

 20:30
הדרך לאילת

21:00
חלון אחורי

18:00
בתנועה

20:30
צבע הרימון

27.928.929.930.9

18:00
בתנועה

20:30
שוגרלנד אקספרס

 20:30
תעתועי גוף 

20:30
מסע בין כוכבים: הסרט – גרסת 

הבמאי

– 21:00
מלון ניו המפשייר

טרום בכורה

בכורה

בכורה ישראלית

בכורה

טרום-בכורה ישראלית

טרום-בכורה ישראלית

 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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