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ראשון20:30 ,27.11 ,

מבט על הקולנוע הנורדי – פתיחה חגיגית

11

נובמבר

November
2022

לחודש

המלחמה
באלימות
נגד נשים

 – 5.11בכורה :תתקשרי לג׳יין
 – 17.11טרום בכורה ישראלית:
ולריה מתחתנת
 – 19.11בכורה :מילה שלה
 – 22.11טוטסי
 – 26.11בכורה :אחרי האהבה
 – 26.11טרום בכורה ישראלית:
ליידי ערב

ִסינֶ ָמ ָקט

אב ובנו
 – 9.11השיבה
 – 24.11לרפא געגועים
 – 24.11אב ובנו
 - 25.11שיין

מלחמת
העולם
הראשונה
 – 2.11שנים של אירוסין
 – 12.11במערב אין כל חדש

מזרח/מערב
 – 19.11המלך ואני
 –7.12התה המר של גנרל יין

הקרנות מסחריות מסביב לשעון
החל מ3.11-

החל מ17.11-

שבת11:00 ,12.11 ,

תתקשרי לג'יין

מילה שלה

פלאמלים

החל מ10.11-

החל מ24.11-

החל מ24.11-

טוקיו רועדת

אחרי האהבה

דיסני :עולם מוזר

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:
 • 09-9565008ניתן ורצוי להשאיר הודעה ברורה הכוללת שם מלא ומספר טלפון ,החזרה אל הפונה תעשה בשעות פעילות הקופות • להבטחת הזמנתכם מומלץ
להתקשר לפחות  72שעות 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  5דקות 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.

רביעי20:30 ,2.11 ,

חמישי20:30 ,3.11 ,

מלחמת העולם ה1-

חול רטוב

שישי21:00 ,4.11 ,

שנים של אירוסין

הקרנת
 35מ"מ

 – TLVFestהפסטיבל הבינל׳ לקולנוע גאה

 – TLVFestהפסטיבל הבינל׳ לקולנוע גאה

דֹודֹו

A Very Long Engagement

Wet Sand

Dodo

(צרפת )2004 ,דרמה תקופתית

(שווייץ/גיאורגיה )2021 ,דרמה

(יוון )2022 ,דרמה קומית

בכפר דייגים פסטורלי ,על חוף הים השחור
הגיאורגי ,מתגוררים אנשים ידידותיים
המשוכנעים שהם מכירים היטב זה את זה.
יום אחד הם מוצאים את אליקו ,מוותיקי
הכפר ,תלוי .מו ,נכדתו ה"עירונית" ,בעלת
המראה הנערי ,מגיעה אל הכפר בשביל
סידורי ההלוויה .היא אינה מתחברת לסביבה
השמרנית ,אך המקומיים מעמידים פנים כאילו
היא רצויה .סודות על סבה עולים במהרה אל
פני השטח.
במאית :אלנה נאווֶ ריאני
אגּומאבה,
ָ
שחקניםֶ :ב ֶּבּה ֶססיטאשווילי ,גִ יה
קֹובּלאדזֶ ה
מגי ָ
( 115דק' ,גיאורגית; תרגום לעברית ולאנגלית)
לֹוקרנֹו
זוכה פרס השחקן הטוב ביותר ,פסטיבל ָ
2021

דֹודֹו הוא זן של ציפור שנכחדה לפני  300שנים.
לילה אחד הציפור מופיעה בצורה מסתורית
באתונה ,בווילה מפוארת של משפחה עשירה
שירדה מנכסיה .בעוד יומיים תתקיים החתונה
של בתם ,חתונה קריטית שעתידה להציל את
המשפחה מגורלה הכלכלי העגום .נוכחות
הציפור שנכחדה מערערת את חייהם של בני
המשפחה ,העובדים המתחזקים את הווילה
ודמויות נוספות .מלודרמה קאמפית שמודעת
לעצמה ולמסורת הקולנועית שבה היא פועלת.
במאיּ :פאנֹוס קּוטראס
סאקלַ ריּוָ ,אגֶ לֹוס
סמ ַרגדה ָקרידיָ ,אקיס ֶ
שחקניםָ :
ּפאּפאדימיטריּו
( 132דק' ,יוונית; תרגום לעברית ולאנגלית)

אהבתם הגדולה של מתילד ומאנֵ ק החלה עוד
בימי ילדותם ,אך הם נאלצים להיפרד בגלל
מלחמת העולם הראשונה .מכתב רשמי מדווח
שמאנק ניסה לערוק ונשלח אל מותו מעבר
לקווי האויב .מתילד אינה יכולה להאמין
שאהובה מת ויוצאת למסע בעקבות תקוותה.
ז'אן-פייר ז'נה ממשיך את הסגנון המיוחד
שפיתח ב"אמלי" ומגיש דרמה רומנטית
נוגה ועמוסה בפרטים ,בסיפורים ובמחוות
קולנועיות.
במאי :ז'אן-פייר ז'נה
שחקנים :אודרי טֹוטּו ,גסּפאר אּוליאל ,ג'וֹדי
פֹוסטר
( 133דק' ,צרפתית ,תרגום לעברית)

שבת18:00 ,5.11 ,

שבת20:30 ,5.11 ,

בכורה

 – TLVFestהפסטיבל הבינל׳ לקולנוע גאה

המלחמה באלימות נגד נשים

ג'וילנד
Joyland
(פקיסטן )2022 ,דרמה

תתקשרי לג'יין
Call Jane
(ארה"ב )2022 ,דרמה

ארצות הברית ,שנות השישים .ג'וי ,אישה
נשואה ,נכנסת להיריון שמסכן את בריאותה,
אך הזכות להפלה לא קיימת .לעזרתה של
ג'וי יוצא קולקטיב "ג'יין" ,ארגון מחתרתי
של נשים שדאגו להפלות לנשים שלא יכלו
להמשיך בהריונות שלהן .ג'וי הופכת לפעילה
בארגון .בשנת  ,1973בפסק הדין הנודע רו
נגד וייד ,קבע בית המשפט העליון בארצות
הברית שהזכות להפלה היא זכות חוקתית.
החלטה זו השתנתה לרעה לא מכבר.
במאית :פיליס נאג׳
שחקנים :אליזבת בנקס ,סיגורני ויבר ,כריס
ֶמסינָ ה
( 121דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

חוקי הבית במשפחה פקיסטנית שמרנית הם על
טהרת המסורת הפטריארכלית :על הבן לצאת
לעבוד ,על רעייתו להישאר בבית ולהביא לעולם
צאצאים רבים ככל האפשר (רצוי ממין זכר) ,ואת
דעת ראש המשפחה יש לכבד תמיד .אבל היידר,
הבן ,מובטל .מומטאז ,אשתו ,עובדת ,והיא חרדה
מהיום שבו תביא ילד לעולם ותאבד את חירותה.
כדי לפרנס את משפחתו היידר מצטרף אל
רקדנית טרנסג'נדרית במופע בידור צבעוני .חיי
כולם ישתנו לבלי הכר.
במאי :סאים סדיק
שחקנים :ראסטי פרּוק ,סרוואט גילאני ,עלי
ג'ּונג'וֹ
( 126דק' ,אורדו; תרגום לעברית ולאנגלית)
זוכה פרס חבר השופטים בתחרות "מבט מסוים"
ופרס "דקל הזהב הקווירי" ,פסטיבל קאן 2022

רביעי20:30 ,9.11 ,

חמישי20:30 ,10.11 ,

אב ובנו

השיבה

טרום בכורה

הקרנת
 35מ"מ

The Return
(רוסיה )2003 ,דרמה

אנדריי ואיוואן שבים יום אחד לביתם ומגלים
שאביהם ,שנטש אותם ואת אמם שנים
רבות קודם לכן ,חזר במפתיע .האב ושני
בניו המתבגרים ,שכל אחד מהם מגיב בצורה
אחרת למפגש המחודש ,יוצאים למסע דיג
משותף שהוא גם הרפתקה מסוכנת וגם מסע
חיפוש של מהות הקשר ביניהם.
זוויאגינצב
ֶ
במאי :אנדריי
דֹוּברונרבֹוב,
ָ
שחקנים :ולדימיר גארין ,איוואן
קונסטנטין לָ ברֹונֶ נקֹו
( 110דק' ,רוסית; תרגום לעברית)
זוכה פרס סרט הביכורים ,פרס הסרט הטוב
ביותר ,פרס הבמאי הטוב ביותר ,פסטיבל
ונציה 2003

טורי ולוקיטה
Tori and Lokita
(בלגיה/צרפת )2022 ,דרמה

טורי ולוקיטה ,פליטים צעירים מאפריקה ,מתחזים לאחים
ומבקשים לקבל מעמד קבע בבלגיה אך מנוצלים בידי האנשים
שעזרו להם להימלט מארצם ובידי רשת של סוחרי סמים
המתמרנת אותם לצרכיה .כמו בסרטיהם הקודמים ,גם הפעם
מיטיבים האחים ז'אן-פייר ולוק דארדן לעבוד עם שחקנים לא
מקצועיים ,להוציא לפועל תסריט חסכני וממוקד ולהציע ,לצד
המבט התקיף ,חמלה ,אנושיות וחסד.
זהו סרטם החדש של האחים דארדן ,שזכו בעבר בדקל הזהב על
"רוזטה" ו"הילד" ,והפעם קיבלו על עבודתם פרס מיוחד מטעם
חבר השופטים של פסטיבל קאן .הבמאים הבלגיים נמצאים כאן
בשיא כוחם וממשיכים להפנות זרקור לעבר העוולות החברתיות
במולדתם ובעולמנו.
במאים :ז’אן-פייר דארדן ,לּוק דארדן
שחקנים :פבלו שילס ,ז'וֹאלי מּבּונדּו ,אלּבן אּוקאי
( 88דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

שישי21:00 ,11.11 ,

חולה מעצמי

השורקים

פרובידנס

Sick of Myself

The Whistlers

Providence

(נורבגיה )2021 ,דרמה קומית/אימה

(רומניה /צרפת/גרמניה )2019 ,דרמה

(צרפת/שווייץ )1977 ,דרמה

סינְ יֶ ה ותומס מנהלים מערכת יחסים רומנטית
אך לא בריאה .התחרות הסמויה בין השניים
מקבלת תפנית כאשר הקריירה של תומס
מזנקת והוא הופך להיות אמן בעל שם.
בניסיון נואש להסיט את אור הזרקורים
אליה סינְ יֶ ה מחליטה לעשות מעשה בלתי
נתפס ,שישנה את חייה .סינְ יֶ ה היא דמות
נרקיסיסטית וקשה ,והבמאי קריסטופר
ּבֹורגְ לי לא מנסה לשכנע אותנו אחרת
במסגרת מה שהוא מכנה "קומדיה לא
רומנטית".
במאי :קריסטופר ּבֹורגְ לי
שחקנים :קריסטינֶ ה קּויאט תורפ ,אייריק
ֵסטר ,פאני ואגר
( 95דק' ,נורבגית; תרגום לעברית)

צעירה יפה כדי לסייע לה לשחרר את בן
זוגה מהכלא .היא לוקחת אותו לאי מרוחק,
שם הוא לומד את שפת "השורקים" – שפה
סודית שקיימת מאות שנים ומבוססת על
שריקות .עכשיו כריסטי לכוד בין המשטרה,
המאפיה והרגשות העזים שהוא מפתח כלפי
המפעילה שלו.
במאי :קורנליו פורומבויו
שחקנים :ולאד איבנוב ,קטרינל מרלון,
רודיקה לזאר
( 98דק' ,רומנית ,אנגלית; תרגום לעברית)
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי איריס
לקנר ,מנהלת פסטיבל הקולנוע הרומני.

קלייב לנגהאם (ג'ון גילגוד) הוא סופר בריטי
חובב אלכוהול שחי באחוזה כפרית בפרובידנס
שבמדינת רוד איילנד בארצות הברית .מחלה
ממארת מקרבת אותו למותו ,וקלייב נאבק
לסיים את ספרו האחרון ומתמודד עם בני
משפחתו ,שבהם השתמש כהשראה לדמויות
בספר .הבמאי אלן רנה עוסק בנושאים של
זמן ,זיכרון ותודעה ,שהעסיקו אותו בסרטים
כ"הירושימה אהובתי" ו"מוריאל" .אבל
בשונה מסרטים אלה" ,פרובידנס" הוא יצירה
רבת הומור ושנינות.
במאי :אלן ֶרנֵ ה
שחקנים :ג'ון גילגוד ,אלן בּורסטין ,דירק
בוגרד
( 104דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

הסרט כולל סצנות ציניות וקשות לצפיה.

שבת18:00 ,12.11 ,

שבת11:30 ,12.11 ,

פלֹוריצֶ ׳לֶ ה – החוג לקולנוע רומני של
איריס לקנר

שבת20:30 ,12.11 ,

רביעי19:00 ,16.11 ,

מלחמת העולם ה1-

חיה בסרט
It’s a Wrap
(ישראל )2022 ,תיעודי

במערב אין כל חדש
All Quiet on the
Western Front
(גרמניה )2022 ,סרט מלחמה

אזהרה :הסרט כולל
סצנות קשות לצפיה.

השנה היא  .1917כל צעיר שמכבד את עצמו ואוהב
את ה"היימט" (מולדת) מתגייס לצבא הגרמני .פאול
בן ה 17-מזייף את פרטיו ומושלך יחד עם חבריו
הנחושים קאט ,פרנץ ואלברט אל תופת השוחות.
החלום הפטריוטי מתפוגג ביעף ,ומה שנותר הוא
לשרוד בשדה קרב אכזרי מאין כמוהו .הגרסה החדשה
ל"במערב אין כל חדש" מדהימה מההיבט הקולנועי
שלה .היא אינה הומנית כמו הגרסה המקורית בבימויו
של לואיס מיילסטון האגדי,אלא התקפה חזיתית
אלימה שקוראת תיגר על עין הצופה החמושה באג'נדה
אנטי מלחמתית אקטואלית מובנת מאליה.
במאי :אדוורד ברגר
אלּברכט שּוך ,דניאל ברּול
ֶ
קאמרר,
שחקנים :פליקס ֶ
( 147דק' ,גרמנית ,אנגלית; תרגום לעברית)

רביעי21:00 ,16.11 ,

(ארה"ב )2022 ,קומדיית מתח
ווסט-אנד בלונדון של שנות החמישים.
תוכניות להפקת גרסה קולנועית של מחזה
מצליח משתבשות במפתיע כאשר חבר
חשוב בצוות ההפקה נרצח .כאשר המפקח
סטופרד העייף מהחיים והשוטרת סטוקר
הטירונית הנלהבת מקבלים לידיהם את
החקירה ,הם מוצאים את עצמם במרכזה של
תעלומת רצח מבלבלת בסצנה הזוהרת-אך-
שפלה של העולם התחתון של התיאטרון,
תעלומה אשר תעמיד גם אותם בסכנה.
במאי :טום ג'ורג׳
שחקנים :סירשה רונן ,סם רוקוול ,האריס
דיקינסון
( 98דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

חמישי20:30 ,17.11 ,

See How They Run

המלחמה באלימות

תראו אותם רצים

טרום בכורה ישראלית

סיפורה של חיה אורמן ,מוזיקאית שבערוב
ימיה מחליטה להפסיק לאכול ולהפסיק לקחת
תרופות ומארגנת לעצמה מסיבת פרידה
מהחיים .המשפחה והחברים מנסים להניא
את חיה מהחלטתה ,ומירי בתה נקרעת בין
הרצון שלה ַלרצות את אמה ובין הפחד לאבד
אותה .במקביל נחשף הסוד הגדול שליווה את
המשפחה בדבר האב שמירי מעולם לא פגשה.
בהומור וברוך מטפל "חיה בסרט" במערכות
יחסים ובסגירת מעגלים ומציע מבט אלטרנטיבי
על הבחירה לסיים את החיים.
במאים :עמית מילר ,מירי אורמן
( 56דק' ,עברית ,רוסית; תרגום לעברית)
מועמד לפרס הסרט התיעודי הישראלי הטוב
ביותר ,פסטיבל חיפה 2022
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם מירי אורמן
ועמית מילר ,יוצרי הסרט.

ולריה מתחתנת
Valeria is Getting
Married
(ישראל )2022 ,דרמה

זוכה פרס הסרט הטוב
ביותר ופרס התסריט
הטוב ביותר ,פסטיבל
חיפה 2022
בתום ההקרנה תתקיים
שיחה עם מיכל ויניק,
יוצרת הסרט.

כריסטינה היא אזרחית אוקראינית שהתחתנה עם גבר
ישראלי וחיה איתו כבר ארבע שנים בישראל .היום מגיעה
ולריה ,אחותה הקטנה של כריסטינה ,לפגוש את בעלה
המיועד וללכת בעקבות אחותה הבכורה .אבל ולריה לא
קורצה מאותם חומרים ,ושתי האחיות נאלצות לשקול
מחדש החלטות שהתקבלו מזמן'" .ולריה מתחתנת' הוא
סרט קאמרי דחוס וקלוסטרופובי המקפל בתוכו סיפור
אנושי ואוניברסלי גדול – בחירה .ברגישות ,דייקנות
וחמלה מגולל הסרט את סיפורן של ארבע נפשות אבודות
המנסות לשרוד בתוך מציאות מעיקה וכובלת ,והוא עושה
זאת בהצלחה גדולה" (מדברי חבר השופטים שבחר להעניק
לסרט את פרס הסרט הטוב ביותר ,פסטיבל חיפה .)2022
במאית :מיכל ויניק
שחקנים :לנה פרייפלד ,דאשה טבורונוביץ,
יעקב זדה דניאל
( 76דק' ,עברית ,רוסית; תרגום לעברית)

₪

 12כניסות ב-

 6כניסות ב-

215 132
₪

₪

זה הכל!
שבת18:00 ,19.11 ,
המלחמה באלימות

She Said

Fahim

Mrs. Harris Goes to Paris

(צרפת )2019 ,דרמה

(ארה”ב )2021 ,קומדיה

אב ובנו ,מהגרים בלתי חוקיים מבנגלדש,
חיים בצרפת .האב חסר הבית מתפרנס
בקושי רב .כשהוא מזהה בפהים ,בנו ,כישרון
יוצא דופן לשחמט ,הבן נשלח ללימודים
אצל מורה מזדקן (ז'ראר דפרדייה) .המורה
מצליח להדריכו עד להשתתפות באליפות
צרפת בשחמט ,אך רגע לפני האליפות האב
נתפס והמשפחה מקבלת צו גירוש בחזרה
לבנגלדש .עכשיו עליהם להחליט האם פהים
יישאר לבדו בצרפת או יחזור עם אביו לחיק
משפחתו .מבוסס על סיפור אמיתי שהסעיר
את צרפת.
במאי :פייר-פרנסואה מרטן-לָ וואל
שחקנים :ז'ראר דפרדייה ,איזבל נאנטי ,אסד
אחמד ( 107דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

הגברת איידה האריס ,עוזרת בית מלונדון,
נוסעת לפריז .בארנקה החום המרופט כרטיס
הלוך ושוב לפריז ו 1,400-פאונד כרוכים יחדיו
בגומייה .בפעם הראשונה בחייה הצנועים
והקשים היא עומדת לעשות משהו למען
עצמה :לבזבז סכום כסף אגדי ולקנות לעצמה
שמלת דיור .בדרכה היא נתקלת בתעשיית
האופנה הדורסנית וביחס מזלזל מעובדיו
ולקוחותיו של בית האופנה היוקרתי ,אך גם
בעיר האורות היא מצליחה לכבוש לבבות
בזכות קסמה ופשטות הליכותיה.
במאי :אנתוני פביאן
שחקנים :לזלי מנוויל ,למבר וילסון ,איזבל
אופר
( 115דק’ ,אנגלית ,צרפתית; תרגום לעברית)
ההקרנה בשיתוף הבית בסירקין

מזרח/מערב

מילה שלה

הּפלא מפריז

גברת האריס נוסעת לפריז

שבת20:30 ,19.11 ,

בכורה

שישי21:00 ,18.11 ,

670 380

₪

שבת11:00 ,19.11 ,

מנוי שנתי ב-

מנוי שנתי זוגי ב-

בשיתוף הבית בסירקין

(ארה"ב )2022 ,דרמה

כרוניקה דרמטית העוקבת אחר האירועים
ששינו את פני האנושות כפי שאנו מכירים
אותה – הולדת התנועה  .MeTooג'ודי
קנטור ומייגן טּוהי ,עיתונאיות ה"ניו יורק
טיימס" שפרסמו את התחקיר על התוקפנות
המינית הסדרתית של מפיק הסרטים הארווי
ויינסטין והציתו גל של מחאה ואקטיביזם
נשי ,לא ידעו כמה רחוק הוא יגיע .סרטה
החדש והמדובר של מריה שראדר ,יוצרת
הסדרה "המורדת" והסרט החדש "הגבר
המושלם שלך" ,מציג שוב את העולם מבעד
לעיניים של נשים.
במאית :מריה שראדר
שחקנים :קרי מאליגן ,זואי קזאן ,פטרישה
קלרקסון
( 128דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

המלך ואני אנה ליאֹונאֹווֶ נְ ס ,אלמנה מאנגליה ,מגיעה בתחילת  1860עם בנה
הצעיר לבנגקוק שבסיאם (תאילנד) כדי ללמד אנגלית את ילדי המלך.
 The King and Iהם כובשים את לבה ,והתרבות המערבית שאנה מייצגת שובה את לב
(ארה"ב )1956 ,מוזיקלי המלך ,אך לעתים הוא מתקשה ליישב בינה ובין מנהגיו המסורתיים.
כאשר הוא מקבל במתנה ממלך בורמה נערה בשם ַט ְפ ִּטים ,אנה
מתנכרת אליו .החלל העמוק שהיא מותירה בלבו של המלך הוא גם
סימן למשבר קיומי גדול ,שמכריע אותו אבל גם פותח את הדלת
לשלטון שמושפע מהערכים המערביים שעליהם חלם.
עיבוד מוזיקלי למחזמר הנודע מאת המלחין ריצ'רד רודג'רס
והפזמונאי אוסקר המרסטיין .הכימיה בין דבורה קר ליול ברינר האגדי
מושלמת ,אבל הקול אינו של קר ,אלא של מרני ניקסון .ריטה מורנו
אפ ִּטים ,ולטובת ההנאה מהצפייה בסרט יש לכבות חלק
נפלאה בתור ַט ְ
מהותי מהמוח ,זה המתרעם על התפיסות הקולוניאליסטיות שהסרט
מייצג.
יּול ברינר – זוכה פרס במאי :וולטר לאנג
מֹורנו
השחקן הטוב ביותר ,שחקנים :יּול ברינֶ ר ,דּבורה ֵקר ,ריטה ֶ
( 133דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
אוסקר 1957

שלישי20:30 ,22.11 ,

רביעי20:30 ,23.11 ,

לחודש המלחמה באלימות נגד נשים – אירוע בשיתוף עם אסל"י

המלחמה באלימות

איקירו
Ikiru
(יפן )1952 ,דרמה

טּוטסי
Tootsie
(ארה"ב )1982 ,קומדיה

אסל"י – ארגון סרט לבן ישראל פועל
במטרה למנוע אלימות כלפי נשים
במרחב הציבורי והפרטי ,מתוך אמונה
שלגברים יש מקום חשוב במאמץ ליצור
סביבה בטוחה יותר לנשים ונערות.
הארגון מתמקד בהפצת מסרים בשטח,
בתקשורת ובפלטפורמות דיגיטליות
ומקיים פעילויות חינוכיות.

מייקל דורסי הוא שחקן מוכשר בעל אישיות
בלתי נסבלת שנזרק מכל תיאטראות ניו יורק.
"לעולם לא תעבוד עוד בעיר הזאת" ,מבטיח לו
הסוכן שלו ,ואילו דורסי מוכיח לו שהוא טועה.
עם פאה לא מחמיאה ,כמה מחטבים וגרדרובה
דודתית הוא זוכה בתפקיד נשי נחשק באופרת
סבון טלוויזיונית יומית .חייו משתנים כמובן
בתכלית ,וכך גם יחסיו הרעילים עם סביבתו.
במאי :סידני פולק
שחקנים :דסטין הופמן ,ג'סיקה לאנגֶ ,טרי גאר
( 116דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

חמישי19:00 ,24.11 ,

חמישי21:00 ,24.11 ,

שישי21:00 ,25.11 ,

אב ובנו

(ישראל )2022 ,תיעודי

אב ובנו

To Cure Longing

אב ובנו
Father and Son

הקרנת
 35מ"מ.

(רוסיה )2003 ,דרמה

שני גברים ,אב ובנו ,גרים בקומה העליונה
בגיל  30נוסע ארטיום עם אביו לרוסיה כדי
של בניין ישן .האם מתה בדמי ימיה ,והאב
להכיר את סבתו – מסע שישנה את חייו .בין
שלא נישא מחדש גידל את בנו בעצמו .הבן
עפולה לאוקראינה והרי אּוראל הוא לומד את
שבגר מתכנן קריירה צבאית ,אבל מיום ליום
סיפור משפחתו מחדש ומגלה מכאובים שלא
ידע על קיומם .הוא שואל את השאלות הקשות הוא נהיה דומה יותר ויותר לאמו .האב לא
ושומע לראשונה על עברו ,על אביו ,על הסבתא יכול לחשוב על חיים בלי בנו ,והבן משיב
לו אהבה .לפעמים הם נראים כמו אחים
שגידלה אותו ועל הסבתא שמעולם לא פגש
או זוג נאהבים .חברתו של הבן מקנאה
אבל תמיד חיכתה שיגיע .העימות עם העבר
ביחסים ומתקשה להיכנס ביניהם .אלכסנדר
שופך אור על היחסים בהווה ומספק הזדמנות
סֹוקּורֹוב יצר סרט מורכב ,מתעתע ולעתים אף
לרפא את העתיד.
פרובוקטיבי אבל בצורה המעודנת ביותר.
במאי :ארטיום דוביצקי
בימוי :אלכסנדר סֹוקּורֹוב
( 65דק' ,עברית ,רוסית; תרגום לעברית)
שחקנים :אנדריי שכֶ טינין ,אלכסיי ניימישייב,
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם ארטיום
אלכסנדר ָרזּבש
דוביצקי ,יוצר הסרט.
( 97דק' ,רוסית ,אנגלית; תרגום לעברית)

אב ובנו

לרפא געגועים

וטנאבּה עובד זה שלושים שנה בעיריית
ֶ
מר
טוקיו .על שולחנו נערמים ניירות רבים ,אבל
דבר לא מבוצע .כאשר הוא מגלה שחלה
בסרטן ,הוא מחליט להעניק משמעות לזמן
שנותר לו ומקדיש את שארית ימיו לגרימת
אושר לזולת .קּורֹוסאווה ביים את הסרט
בשנת  ,1952כאשר יפן החלה להתאושש מן
הייאוש של המלחמה .זוהי יצירת מופת מלאת
חמלה ,עם הבנה לנפש האדם ,חיפוש פיוטי
אחר משמעות לחיים ואמונה בכוחו של שינוי.
במאי :אקירה קּורֹוסאווה
שימּורה ,נֹוּבּואו ָקנֵ קו,
ָ
שחקנים :טקאשי
שיניצ'י הימֹורי
( 143דק' ,יפנית; תרגום לעברית)

ֵשיין
Shane
(ארה"ב )1953 ,מערבון

ֵשיין ,אקדוחן ותיק ,מגיע לעיירה קטנה
במדינת ויֹומינג ומתכנן לעצמו חיי פרישות
שקטים .דרכו במקום נראית מבטיחה כאשר
הוא יוצר קשר עם בני משפחה אחת :חוואי
נקי כפיים ,אשתו שאליה הוא נמשך וילד
שמעריץ אותו .אבל החוואי מתמודד עם
איומים מצדו של סוחר בקר ,ושיין נגרר
לעימות עמו ,שאחריו רק אחד מהם יישאר
בחיים.
במאי :ג'ורג' סטיבנס
שחקנים :אלן לאד ,ג'ין ארתור ,ואן ֶהפלין,
ג'ק ּפאלאנס
( 118דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)
זוכה פרס הצילום הטוב ביותר ,אוסקר 1954

שבת18:00 ,26.11 ,

בכורה

סינמטק הרצליה בשיתוף עם שגרירויות דנמרק ,נורבגיה ,פינלנד ,שבדיה ואסטוניה מציגים:

המלחמה באלימות

54

מסע
אל

אחרי האהבה
After Love
4

(בריטניה )2020 ,דרמה

מארי התחתנה עם אחמד ,התאסלמה וגרה איתו
בדובר .אחמד הוא הקברניט של המעבורת בין
דובר לקאלה .כשהוא מת ,היא מגלה בין חפציו
תעודת זהות צרפתית ותמונה של אישה בלבוש
חילוני .היא נוסעת לקאלה ומבינה שהיא לא
היתה האישה היחידה בחייו של בעלה .סרט על
משפחה ,על הכרת הזולת ,על הבדלים תרבותיים
ובעיקר על מה שמחבר אותנו זה לזה :אהבה.
במאי :אלים ח'אן
שחקנים :ג'ואנה סקאנלן ,נטלי רישאר ,טליד
אריס
( 89דק' ,אנגלית ,צרפתית ,ערבית ,אורדו;
תרגום לעברית)

מבט על הקולנוע הנורדי
פתיחה חגיגית

שבת20:30 ,26.11 ,

ראשון20:30 ,27.11 ,

טרום בכורה

ראשון20:30 ,27.11 ,

סרט פתיחה:

המלחמה באלימות

ליידי עמר
Lady Amar
(ישראל )2021 ,דרמה

ליידי עמר ,אישה מבוגרת ,נחטפת באמצע
הלילה מרחוב סואן .היא מזדהה כפולין וייס,
מנהלת עמותה עשירה ,ודורשת משוביה
לשחרר אותה מיד אל חיק בעלה העשיר
והמקושר ,אבל הם טוענים שהיא אמם ,ג'קי
עמר ,אלמנה ענייה שאיבדה את שפיותה.
המאבק ביניהם הופך למאבק זהויות ,שבוחן
מזווית חדשה ומפתיעה את השסעים
והפערים החברתיים בישראל.
במאי :יגָ אל זקס
שחקנים :אורלי טובלי ,איציק גולן ,ליז
רביאן ,ויקטור סבג
( 90דק' ,עברית; כתוביות בעברית)
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יגאל זקס,
יוצר הסרט.

העיוור שלא רצה
"טיטניק"
ָ
לראות
The Blind Man Who Did Not
Want to See Titanic
(פינלנד )2021 ,דרמה/מתח

יאקֹו הוא עיוור ומרותק לכיסא גלגלים ,אך הוא לא
איבד את התשוקה לחיים ,את חוש ההומור או את
אהבתו לקולנוע (פרט לשובר קופות אחד שביים
ג'יימס קמרון) .נקודת האור של יומו היא שיחת
טלפון עם סירּפה ,אישה שהכיר באינטרנט .כשהוא
שומע שהיא חלתה במחלה אנושה ,הוא מחליט
לנסוע אליה ,אף שאיש לא פנוי ללוות אותו.
הבמאי ֵטמּו ניקי כתב את התסריט בשביל השחקן
ֶפּטרי ּפֹויקֹולאינֶ ן ,שהוא עצמו עיוור ומשותק
בעקבות טרשת נפוצה .ניקי ,שזוכה השנה למחווה
בתוכנית "מבט על הקולנוע הנורדי  ,"5מגיש
דרמת מתח רומנטית מיוחדת וחכמה ,ספוגה
בהומור ובאנושיות.

במאיֵ :טמּו ניקי
שחקניםֶ :פּטרי ּפֹויקֹולאינֶ ן ,מריאנה מאיאלהַ ,סמּולי יאסקיֹו ( 82דק' ,פינית; תרגום לעברית
ולאנגלית) זוכה פרס חביב הקהל ,פסטיבל ונציה 2021
זוכה פרס השחקן הטוב ביותר ,פרסי יוסי ( 2022פרסי האקדמיה לקולנוע ,פינלנד)

שלישי 20:30 ,29.11 ,

רביעי20:30 ,30.11 ,

מבט על הקולנוע הנורדי  - 5דנמרק

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

ארץ אלוהים
Godland
(דנמרק/איסלנד/שבדיה )2022 ,דרמה

מה עשו לך סולאנז'?
What Have You Done
?to Solange

בשלהי המאה ה 19-נוסע כומר דני צעיר
בשם לוקאס לאזור מבודד באיסלנד כדי
לבנות כנסייה ולצלם את הנופים והתושבים.
בזמן שהוא מפלס את דרכו בארץ הפראית,
בין נהרות וקרחונים ,הוא הולך ומתרחק
מן המשימה ,האמונה ועקרונות המוסר.
"המשלחת של מיק" של קלי רייכהרט פוגש
את "זה ייגמר בדם" של פול תומאס אנדרסון
ב"ארץ האלוהים" .דיוקן של אמונה עיוורת,
שואב את השראתו מן הטבע והצילום של
התקופה.
במאי :הלינור פלמאסון
שחקנים :אליוט קרוסט הובה ,אינגוור
סיגורסון
( 143דק' ,דנית; תרגום לעברית ולאנגלית)

(איטליה/גרמניה/בריטניה )1972 ,מתח/אימה
מותחן לא סימפטי בעליל שזכה למעמד של "קאלט" ובו מורה בבית ספר
בריטי מנהל רומנים אסורים עם תלמידותיו .כאשר סדרת רציחות מטרידה
את שלוות המקום ,דווקא אחת מאהובותיו הקטינות היא העדה היחידה,
והוא מגלה של"אליבי" שהיא יכולה לספק לו יש מחיר גבוה במיוחד.
במאי :מאסימו דאלָ מאנוֹ
שחקנים :פּביו ֶטסטי ,קארין באל ,כריסטינה גלּבֹו
( 107דק' ,איטלקית; תרגום לעברית)
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי גילי פורת ושני קיניסו.
שימו לב :סרטי המועדון כוללים סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות .הצפייה בהם מוגבלת למבוגרים בלבד.

ִס ֶינ ָמ ָקט

פלאמלים

שבת11:00 ,12.11 ,
(דיבוב עברי)

דיסני :עולם מוזר

החל מ24.11-
(דיבוב עברי)

ב10-

 ₪בלבד!

שלישי זהב18:00 ,8.11 ,

בני הגיל השלישי
נהנים מקולנוע איכותי

שלישי זהב18:00 ,15.11 ,

שלישי זהב

תתקשרי לג'יין

הּפלא מפריז

Call Jane

Fahim

(ארה"ב )2022 ,דרמה

(צרפת )2019 ,דרמה

ארצות הברית ,שנות השישים .ג'וי ,אישה
נשואה ,נכנסת להיריון שמסכן את בריאותה,
אך הזכות להפלה לא קיימת .לעזרתה של
ג'וי יוצא קולקטיב "ג'יין" ,ארגון מחתרתי
של נשים שדאגו להפלות לנשים שלא יכלו
להמשיך בהריונות שלהן .ג'וי הופכת לפעילה
בארגון .בשנת  ,1973בפסק הדין הנודע רו נגד
וייד ,קבע בית המשפט העליון בארצות הברית
שהזכות להפלה היא זכות חוקתית .החלטה זו
השתנתה לרעה לא מכבר.
במאית :פיליס נאג׳
שחקנים :אליזבת בנקס ,סיגורני ויבר ,כריס
ֶמסינָ ה
( 121דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

אב ובנו ,מהגרים בלתי חוקיים מבנגלדש,
חיים בצרפת .האב חסר הבית מתפרנס בקושי
רב .כשהוא מזהה בפהים ,בנו ,כישרון יוצא
דופן לשחמט ,הבן נשלח ללימודים אצל
מורה מזדקן (ז'ראר דפרדייה) .המורה מצליח
להדריכו עד להשתתפות באליפות צרפת
בשחמט ,אך רגע לפני האליפות האב נתפס
והמשפחה מקבלת צו גירוש בחזרה לבנגלדש.
עכשיו עליהם להחליט האם פהים יישאר לבדו
בצרפת או יחזור עם אביו לחיק משפחתו.
מבוסס על סיפור אמיתי שהסעיר את צרפת.
במאי :פייר-פרנסואה מרטן-לָ וואל
שחקנים :ז'ראר דפרדייה ,איזבל נאנטי ,אסד
אחמד
( 107דק' ,צרפתית; תרגום לעברית)

שלישי זהב18:30 ,15.11 ,

שלישי זהב18:00 ,22.11 ,

שלישי זהב18:00 ,29.10 ,

תראו אותם רצים

מילה שלה

אחרי האהבה

See How They Run

She Said

After Love

(ארה"ב )2022 ,קומדיית מתח

(ארה"ב )2022 ,דרמה

(בריטניה )2020 ,דרמה

ווסט-אנד בלונדון של שנות החמישים.
תוכניות להפקת גרסה קולנועית של מחזה
מצליח משתבשות במפתיע כאשר חבר חשוב
בצוות ההפקה נרצח .כאשר המפקח סטופרד
העייף מהחיים והשוטרת סטוקר הטירונית
הנלהבת מקבלים לידיהם את החקירה ,הם
מוצאים את עצמם במרכזה של תעלומת רצח
מבלבלת בסצנה הזוהרת-אך-שפלה של העולם
התחתון של התיאטרון ,תעלומה אשר תעמיד
גם אותם בסכנה.
במאי :טום ג׳ורג׳

כרוניקה דרמטית העוקבת אחר האירועים
ששינו את פני האנושות כפי שאנו מכירים
אותה – הולדת התנועה  .MeTooג'ודי קנטור
ומייגן טּוהי ,עיתונאיות ה"ניו יורק טיימס"
שפרסמו את התחקיר על התוקפנות המינית
הסדרתית של מפיק הסרטים הארווי ויינסטין
והציתו גל של מחאה ואקטיביזם נשי ,לא ידעו
כמה רחוק הוא יגיע .סרטה החדש והמדובר של
מריה שראדר ,יוצרת הסדרה "המורדת" והסרט
החדש "הגבר המושלם שלך" ,מציג שוב את
העולם מבעד לעיניים של נשים.
במאית :מריה שראדר
שחקנים :קרי מאליגן ,זואי קזאן ,פטרישה
קלרקסון

מארי התחתנה עם אחמד ,התאסלמה וגרה
איתו בדובר .אחמד הוא הקברניט של
המעבורת בין דובר לקאלה .כשהוא מת ,היא
מגלה בין חפציו תעודת זהות צרפתית ותמונה
של אישה בלבוש חילוני .היא נוסעת לקאלה
ומבינה שהיא לא היתה האישה היחידה בחייו
של בעלה .סרט על משפחה ,על הכרת הזולת,
על הבדלים תרבותיים ובעיקר על מה שמחבר
אותנו זה לזה :אהבה.
במאי :אלים ח'אן
שחקנים :ג'ואנה סקאנלן ,נטלי רישאר ,טליד
אריס
( 89דק' ,אנגלית ,צרפתית ,ערבית ,אורדו;
תרגום לעברית)

שחקנים :סירשה רונן ,סם רוקוול ,האריס
דיקינסון
( 98דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

( 128דק' ,אנגלית; תרגום לעברית)

הקרנות מסחריות מסביב לשעון
החל מ3.11-

החל מ10.11-

טוקיו בוערת
החל מ17.11-

החל מ24.11-

לפרטים נו

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

ס פי

מילה שלה

ם:

11

שלישי זהב

נובמבר

November
2022

ימי ראשון

ימי חמישי

ימי רביעי

ימי שבת

ימי שישי

2.11

3.11

4.11

5.11

20:30
שנים של אירוסין

20:30

חול רטוב

21:00
דודו

 18:00בכורה
תתקשרי לג׳יין
20:30
ג׳וילנד

8.11

9.11

10.11

11.11

12.11

18:00
תתקשרי לג׳יין

20:30
השיבה

20:30
טרום בכורה
טורי ולוקיטה

21:00
חולה מעצמי

 11:00פלאמלים
 11:30השורקים
 18:00פרובידנס
 20:30במערב אין כל חדש

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

18:00
הפלא מפריז
18:30
תראו אותם רצים

19:00
חיה בסרט
21:00
תראו אותם רצים

20:30
טרום בכורה
ולריה מתחתנת

21:00
הפלא מפריז

 11:00גברת האריס נוסעת לפריז
 18:00בכורה
מילה שלה
 20:30המלך ואני

22.11

23.11

24.11

25.11

26.11

18:00
מילה שלה
20:30
טוטסי

20:30
איקירו

19:00
לרפא געגועים

21:00
שיין

 11:00המגזין עם משה נסטלבאום
 18:00בכורה
אחרי האהבה
 20:30טרום בכורה
ליידי עמר

21:00
אב ובנו

27.11

29.11

30.11

20:30
מבט על הקולנוע הנורדי – פתיחה
חגיגית
העיוור שלא רצה לראות טיטניק

18:00
אחרי האהבה
20:30
ארץ אלוהים

20:30
מה עשו לך סולאנג׳?
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