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נימבי-לא בחצר האחורית שלי!
 רביעי 14.12, 21:00

דצמבר 12
December
2022

תמונה מתוך: חם/קר – מחווה לבמאי טימו ניקי



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

12 דצמבר
December

2022

החל מ-8.12: קרוקודיל לייל 

17.12 - מיומנו של מומינאבא  

24.12 – לודוויג וסולאן – 

הטיסה לירח

ממשיכים: עולם מוזר

גיבורות בסרטים של 
אבי נשר

3.12 – סוף העולם שמאלה
13.12 – פעם הייתי

21.12 – כיתת אמן + החטאים
27.12 – הסודות

ינואר 2023 – סיפור אחר

אזרח מודאג – החל מ-8.12

ויטני – החל מ-29.12

ממשיכים: אחרי האהבה

                 מילה שלה

רובן אוסטלונד

8.12 - משולש העצבות

16.12 - הריבוע

31.12 - כוח עליון

17.12 - משחק

ינואר 2023 - לא רצוני

ינואר 2023 - גיטרה מונגולואידית

טמו ניקי

העיוור שלא רצה לראות טיטניק

14.12 - נימבי

ינואר 2023 - המרדים

מיקה קאוריסמקי

29.12 - חסרי הערך

6.12 - הלסינקי נפולי

13.12 - זומבי ורכבת הרפאים

20.12 - לוס אנג'לס ללא מפה

פנורמה

ארץ אלוהים

9.12 - סרט בנות

28.12 - האור ממפעל השוקולד

19.12 - הזקן...או אפוקליפסת החלב

4.12 - נבגדים - בנוכחות היוצרים 

קופרודוקציה

3.12 - הילד מגן עדן

1.12 - אשת הקברן

תיעודי

10.12 - נלי ונדין

17.12 - נורדי זה טבע

31.12 - מעשיות מהמטבח
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גיבורות בסרטים של אבי נשר

סוף העולם שמאלה
 Turn Left at the End of the

World

)ישראל, 2004( דרמה
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מבט על המציאות היומיומית של מהגרים 
המתגוררים בעיירת פיתוח קטנה בנגב בשלהי 

שנות השישים. משפחה של עולים מהודו 
מוצאת עצמה בעיירת פיתוח מדברית שבה חיים 

בעיקר יוצאי מרוקו. בין העולים בני התרבויות 
השונות שורר מתח: המרוקאים תופסים את 
עצמם כצרפתים, ואילו ההודים תופסים את 

עצמם כבריטים. בתוך כך נרקמת חברות בין 
שרה, בת ממשפחה הודית, לניקול המרוקאית. 

גיל ההתבגרות, על השאלות שהוא מעלה, 
והסקרנות והתשוקות שהוא מציף, מחבר ביניהן. 

)110 דק', עברית, צרפתית, אנגלית, מרוקאית, 
הינדי; תרגום לעברית(

זוכה פרס חביב הקהל, פסטיבל טאורמינה 2004 
זוכה פרס חבר השופטים, פסטיבל טוקיו 2004

גולד מעביר את שגרת ימיו עם חבריו בהמתנה 
מחוץ לבית החולים בעיר ג'יבוטי. הם קברנים 
לעת מצוא, הממתינים לקריאה לעבודה. גולד 

חי באושר ובעוני עם אשתו האהובה ָנאְסָרה 
ובנם מהאד. אך כאשר נאסרה מתאשפזת 

ונשקפת סכנה לחייה, על גולד ומהאד לגייס 
כסף עבור הניתוח, פן יידרשו לשירותיהם 

של חבריהם הקברנים. סרט מסע על אב ובנו, 
ששואב את השראתו מיצירות המופת של 

הקולנוע הניאו-ריאליסטי האיטלקי. 
במאי: ָחאדר איידרּוש אחמד

שחקנים: עוָמר עְבּדי, יסמין ָוארָסֶמה, ָקדר 
עּבדול-עזיז איּברהים

 )82 דק', סומלית; תרגום לעברית(
בשיתוף עם פסטיבל "אטסיב"

אשת הקברן
The Gravedigger's Wife

)פינלנד/סומליה, 2021( דרמה
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היה שלום מר הפמן
Farewell, Mr. Haffman

)צרפת, 2021( דרמה
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פריז, 1941. מר הפמן, צורף יהודי מצליח, 
נאלץ לשלוח את משפחתו לאזור החופשי 

בשווייץ, כשהכיבוש הנאצי משתלט על העיר. 
את החנות שלו הוא מפקיד בידי עוזרו הנאמן 

הנוצרי, איש פשוט ששואף להקים משפחה 
עם אהובתו. כשהפמן מבין שחייו בסכנה והוא 

לא יספיק להצטרף למשפחתו, הוא נאלץ 
להסתתר במרתף ביתו בעזרתם האדיבה של 
העוזר ואשתו. בין השלושה נרקמת מערכת 

יחסים מורכבת.
במאי: פרד קוואייה

שחקנים: דניאל אוטיי, ז'יל ללוש, שרה 
ג'ירודו 

)115 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

 טרום בכורה

אדם, בן למשפחת דייגים בכפר קטן במצרים, 
זוכה במלגה לאוניברסיטת אל-אזהר, מרכז 
הלימוד של האסלאם הסוני. זמן קצר אחרי 

בואו נפטר האימאם של האוניברסיטה. 
הרשויות רוצות מאוד להשפיע על בחירת 

האימאם החדש ולהשיג דריסת רגל במוסד, 
וקולונל איברהים, איש המשטרה החשאית, 

נדרש להשלים את המשימה. הוא בוחר 
באדם - חסר חברים, קשרים או ניסיון חיים 

- להיות האיש שלו בשטח. "הילד  מגן עדן" 
נכתב בהשראת ספרו של אומברטו אקו, "שם 

הוורד".
במאי: טאריק סאלח

שחקנים: תאופיק ברהום, פארס פארס, מוחמד 
בכרי, מכרם ח'ורי

)125 דק', ערבית; תרגום לעברית ולאנגלית(
זוכה פרס התסריט הטוב ביותר, פסטיבל קאן 

2022

הילד מגן עדן
Boy From Heaven

)שוודיה/צרפת/פינלנד, 2022( דרמה
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סיפורה של משפחת ברוידה, משפחה יהודית 
בנורווגיה בימי מלחמת העולם השנייה. 

ההורים הם מהגרים מליטא שדבקים במסורת 
היהודית. בניהם ובתם נטמעו לגמרי בסגנון 
החיים המודרני של צעירי נורווגיה. כאשר 
הנאצים כובשים את נורווגיה, בני משפחת 
ברוידה ואחיהם לקהילה נאלצים להירשם 

כיהודים. עד מהרה הקהילה נקרעת, הגברים 
נשלחים למחנה הריכוז ברג, והנשים נשארות 

לבדן. 
במאי: ַאְייִריק ְסוונסֹון 

שחקנים: יֹוַהאְנס ּבלייסֶטרֶנס, ניקוָלאי ְקֶלווה 
ּברֹוק, ְבּיּוְרָנאר ְבּרּון 

)126 דק', שוודית, עברית, נורווגית; תרגום 
לעברית(

נבגדים
Betrayed

 )נורווגיה, 2020( דרמה תקופתית
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אריק סוונסון, במאי הסרט, לארס 
גודמנסטד, תסריטאי הסרט, והשחקן 

ניקולאי קלווה ברוק הם אורחי שגרירות 
נורווגיה וסינמטק הרצליה. הם יגיעו 

לשיחה בתום ההקרנה בהנחיית יעל שוב.



מחווה לרּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד
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7.128.129.1210.12
20:30

התה המר של גנרל יין
20:00

משולש העצבות
21:00

סרט בנות
 18:00

נלי ונדין
20:30

טרום בכורה
ללא מוצא

משולש העצבות
Triangle of Sadness

)שוודיה/גרמניה/צרפת, 2022( דרמה 
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דוגמן ודוגמנית מנהלים קשר ספק רומנטי, 
ספק אינטרסנטי; היא מתפארת בכך שיש לה 

יותר כסף ויותר עוקבים באינסטגרם מאשר לו, 
והוא מרגיש מנוצל על ידה. לאחר מכן יצאו 

השניים לשיט בספינת תענוגות, שרוב התיירים 
בה אוליגרכים פטרוניים. סערה בים תטרוף את 
הקלפים. סרט וירטואוזי, השואב את השראתו 

מסרטים כמו "סחף חושים", "הזלילה הגדולה", 
"ירח מר", ועדיין משרה בצופה תחושה של 

מקוריות ותעוזה.  
במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד 

שחקנים: ָהאריס דיקינסון, ָשְׁרלּבי דין, וּודי 
ֶהֶרלסֹון

)142 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
זוכה פרס "דקל הזהב", פסטיבל קאן 2022

באדיבות "קולנוע לב"

בכורה

חוויאר בארדם מגלם סופר שלקה בדמנציה. 
עולמו הפנימי מהתל בו בעודו מנסה לבחור 

בין שתי אפשרויות שעמדו בפניו בעברו: 
נישואים מבוססי תשוקה עם אהובת נעוריו 

במקסיקו או חיים של בדידות על אי יווני 
נידח, שבו מפגש מקרי עם שני תיירים 

צעירים מאלץ אותו להתמודד עם אמיתות 
כואבות. סאלי פוטר, יוצרת הסרט המהמם 

"אורלנדו", חוזרת אל השאלה הקיומית מהם 
החיים הנכונים לאדם, גם כשהם עומדים 

בסתירה למה שנתפס כמהותי.
במאית: סאלי פוטר

שחקנים: חוויאר בארדם, אל פנינג, סלמה 
הייק

)85 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
באדיבות סרטי שובל

ללא מוצא
The Roads Not Taken

)בריטניה, 2020( דרמה
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Coolנוע –  מיָקה ַקאּוריְסָמקי

אלכס, נהג מונית ממוצא פיני שעובד בברלין, 
מוצא את עצמו תקוע עם שתי גופות בתא 

המטען של מכוניתו, ועם מזוודה מלאה שטרות 
של מאה דולר. כתוצאה מכך הוא נרדף על 

ידי "בוס" בכיר ומקורבו )סם פולר ואדי 
קונסטנטין(. על אלכס להיפטר מהכסף במהרה, 

במשך לילה אחד שבו הוא נוסע מהלסינקי 
לנאפולי. מהתלת ז'אנר פוסט־מודרנית 

ומסוגננת, עם צוות שחקני משנה שכולל גם 
את נינו מנפרדי, את ג'ים ג'רמוש ואת וים 

ונדרס.
במאי: מיָקה ַקאּוריְסָמקי 

שחקנים: ָקאִרי ֶואֶנאֶנן, רֹוֶבּרָטה  ַמנְפֶרדי, מרגי 
ְקלארק

)105 דק', אנגלית, גרמנית, פינית; תרגום 
לעברית(

הלסינקי-נאפולי לאורך 
כל הלילה

Helsinki-Naples All Night Long

)פינלנד/שווייץ/מערב גרמניה, 1987( קומדיה
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90 שנה לסרט

התה המר של גנרל יין
The Bitter Tea of General Yen

)ארה"ב, 1932( דרמה
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צעירה מניו אינגלנד מצטרפת אל אהובה 
המיסיונר בשנגחאי ומגלה שנקלעה למלחמת 

אזרחים. במהלך ניסיון של השניים להציל 
יתומים מהתופת ברחובות העיר, הצעירה 

נחטפת בידי גנרל ששמו נודע לשמצה 
ונכלאת בארמונו בצמוד לחדרה של פילגשו. 
היא נקרעת בין המשיכה העזה שהיא חשה 

כלפי הגנרל ובין הרתיעה מתפיסת עולמו 
האכזרית. פרויקט מפתיע שהבמאי פרנק 

קאּפָרה )"איזה חיים נפלאים"( ירש מהבמאי 
יוזף פון שטרנברג )"המלאך הכחול"(. 

במאי: פרנק קאּפָרה
שחקנים: ברברה סטנוויק, נילס ַאסֶתר, טֹושיה 

מֹורי
)88 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

פנורמה

מימי ְורֹוְנקֹו עובדות אחרי הלימודים בדוכן 
שייקים בקניון המקומי. הן מדברות בפתיחות 
על התסכולים והציפיות שלהן בנושא אהבה 

ומין. מימי נסחפת לרומן בלתי צפוי עם אמה, 
מחליקה על קרח המתאמנת לאליפות אירופה. 

רונקו לעומתה עדיין מאמינה במין הגברי, 
ומחפשת את האחד שיביא אותה לאורגזמה 

המיוחלת. "סרט בנות" הוא חקירה עדינה 
ומצחיקה של הפחדים והבלבולים של גילוי 

הזהות המינית והמיניות הנשית.
במאית: ָאלי ָהאָפַּסלֹו

שחקניות: ַאמֹו ִמילֹונֹוף, ֶאֵליאֹונֹוָרה ַקאֹוָהאֶנן, 
ִליֵנָאה ֵליְינֹו

)100 דק', פינית; תרגום לעברית ולאנגלית(
באדיבות TLVFEST – הפסטיבל הבינלאומי 

לקולנוע גאה

סרט בנות
Girl Picture

)פינלנד, 2022( קומדיה
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נלי ונדין נפגשו לראשונה בחג המולד בשנת 
1944, בתופת של מחנה הריכוז. נלי הייתה 

זמרת אופרה מפריז, ונדין הייתה בתו המרדנית 
של שגריר סין. את האמת על אודותיהן מגלה 

סילבי, נכדתה של נלי. היא מוצאת קופסה 
נעולה ובה תיעוד של חיים: יומן אינטימי, 
רישומים, צילומי סופר 8 והקלטות אודיו. 

באמצעותם נפרש סיפור האהבה הגדול מהחיים 
של נלי ונדין, שהפרק האפל בהיסטוריית המין 

האנושי לא יכול היה לאהבתן הטהורה. 
במאי: ַמגנֹוס ֶגרֶטן

)92 דק', שוודית, אנגלית, צרפתית; תרגום 
לעברית ולאנגלית(

זוכה פרס חבר השופטים במסגרת "טדי", 
פסטיבל ברלין 2022
TLVFEST באדיבות

נלי ונדין
Nelly and Nadine

)שוודיה, 2022( תיעודי
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13.12

20:30
זומבי ורכבת הרפאים

חם/קר – מחווה לבמאי טימו ניקי

נימבי – לא בחצר 
האחורית שלי!

Nimby

)פינלנד, 2020( קומדיה
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ֵמרִבי נוסעת לעיר הולדתה בפינלנד יחד עם 
חברתה הגרמנית-איראנית קאטה, כדי להתעמת 

עם הוריה השמרנים ולצאת מהארון. להפתעה 
היא מגלה שהיא לא היחידה שמסתירה סודות. 

צמד הבנות ימצא את עצמו באמצע קרב בין 
קהילות המרכיבות עיירה ציורית בפינלנד, 
פסטורלית רק לכאורה. קומדיה חדת לשון 

שמצליחה להפתיע, להצחיק עד דמעות ולהחזיק 
את הקהל במתח. NIMBY הם ראשי התיבות של 

  Not in my Back Yard.
במאי: ֵטמּו ניקי

שחקנים: סוזנה ּפּוקיָלה, ַאלִמיָלה ַבּאְגריאצ'יק, 
אליאס ֶווסֶטרּבְרג

)94 דק', פינית; תרגום לעברית(

Coolנוע –  מיָקה ַקאּוריְסָמקי

זומבי מצטיין בשני דברים: שתייה ונגינה 
בגיטרה בס. לאחר חודשי בטלה באיסטנבול, 

הוא שב להלסינקי - לאהובתו, למשפחתו 
ולעולם המוזיקה הפיני. הוא מגויס לצבא, אביו 
מזמינו לשוב לחיק המשפחה, אך לוקה בהתקף 

לב, וחברתו עוזבת אותו. סרטו ה־12 של 
מיקה קאוריסמקי מציג שילוב מקסים בין מבט 
משועשע בעליבות, מוזיקה פינית, סרטי מסע 

אמריקאיים, אהבת אדם ותסרוקות משונות. 
סרט פולחן גדוש מוזיקה, אלכוהול וסיגריות.

במאי: מיָקה ַקאּוריְסָמקי
שחקנים: סילּו ֶסָפָּלה, ָמריֹו ֵלינֹוֶנן, ָמאטי 

ֶפּלֹוְנָפּה
)88 דק', פינית, איטלקית וטורקית; תרגום 

לעברית(

 זומבי ורכבת 
הרפאים

Zombie and the Ghost Train
)פינלנד, 1991( דרמה/מוזיקלי
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מיני די. וי
Mini DV

)ישראל, 2022( תיעודי
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בסטודיו שלו בתל אביב, הבמאי שאולי מלמד 
)29( ממיר את הקלטות שצילם בילדותו ובהן 

סרטים נאיביים שביים עם חבריו לכיתה. לאור 
מה שהוא מגלה הוא יוצא לחפש להט"בים 

נוספים שצילמו את ילדותם, וכך בעצם תיעדו 
כמותו את זהותם המתפתחת, מבלי להבין 
לגמרי מה נחשף לעיני המצלמה. בעקבות 
הצפייה המחודשת בקלטות שצילמו שנים 

קודם לכן, נאלצים שאולי, טום, בתי ורומיה 
להתמודד עם החוויות והאנשים שעיצבו את 

חייהם.
במאי: שאולי מלמד

)75 דק', עברית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם שאולי 

מלמד, יוצר הסרט.

טרום בכורה ישראלית

גיא, אמן קעקועים, וחברתו הטובה ג'וי 
– סוחרת סמים, מתכננים לחגוג במצעד 
הגאווה, כאילו אין מחר. אבל פיגוע ירי 

משבש את תוכניותיהם, ומביא להיכרותם 
עם צעיר כריזמטי ומבוהל המחפש בעצמו 

מקלט. המשיכה בין שני הגברים היא מיידית 
ופראית, אבל היא מעמידה למבחן את יחסיהם 

של ג'וי וגיא. זהו סרט הנוגע בסוגיות 
בוערות של הקהילה הגאה ויחסיה עם המרחב 

שמסביבה. ישראל אוגלבו, חתיך, מוכשר 
וחסר עכבות, הוא תגלית של ממש.

במאי: ניצן גלעדי
שחקנים: ישראל אוגלבו, דין מירושניקוב, 

מורן רוזנבלט
)85 דק', עברית, רוסית; תרגום לעברית(

בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה 
לשאלות הקהל עם ניצן גלעדי וישראל 

אוגלבו.

כאילו אין מחר
In Bed

)ישראל, 2022( דרמה
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מחווה לרּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנדח

כריסטיאן, האוצר הראשי של מוזיאון 
לאומנות מודרנית, עומד להשיק תערוכה 
חדשה שמבקשת לחשוף את הצד הטוב 

שבאדם. לאחר שהוא מסייע לאישה במצוקה 
ברחוב, הוא מגלה שהארנק שלו נגנב, ומכאן 
מתחילה שרשרת אירועים שבוחנת את הצד 

המוסרי שלו. רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד זכור בזכות 
"כוח עליון", וגם כאן הוא ממשיך לבחון את 

הגבריות האירופית מחוץ לאזורי הנוחות שלה. 
"הריבוע" הוא קומדיה רצינית, מתפקעת 

מרעיונות ומבוצעת בכישרון.  
במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד 

שחקנים: ְקֵלייס ָבְּנג, אליזבת מֹוס, דומיניק 
ֶוסט

)151 דק', שוודית, אנגלית, דנית; תרגום 
לעברית ולאנגלית(

הריבוע
The Square

)שוודיה/גרמניה/צרפת/דנמרק, 2017( 

דרמה קומית
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דוקולינרי

איי פארו הם מיקרוקוסמוס של היסטוריה 
נורדית-סקנדינבית, נוף מהמם, תעשיית פירות 

ים משגשגת, והיהלום שבכתר – מסעדת 
KOKS, מסעדת עילית המגישה תפריט הגדל 

ומיוצר כולו בטווח של 500 מייל ממנה, בשטח 
הררי, עם טמפרטורות קפואות בחורף וחשכה 

מוחלטת. סרט תיעודי שצולם במשך 18 חודשים, 
מציג בפנינו את השף הצעיר תושב המקום פול 

אנדריאס זיסקה, ובוחן את המסורות, ההיסטוריה 
והמנהגים שמייחדים את מסעדת היוקרה 

המרוחקת ביותר בעולם.
במאי: ָראסמּוס דיֶנֶסן

בהשתתפות: ּפול אנדֵריָאס זיסָקה
)65 דק', דנית, אנגלית; תרגום לעברית(

נורדי זה טבע – כוכבי 
מישלן

 Nordic by Nature - Michelin
Stars

)דנמרק/ספרד, 2021( תיעודי
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הלילות הפרועים של אסטוניה

הזקן... או אפוקליפסת 
החלב 

 The Old Man: The Movie

)אסטוניה, 2019( אנימציה
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בקיץ אחד, הזקן המוזר ואשתו הנרגנת נדרשים 
לארח את נכדיהם. הם רותמים אותם לטיפול 
בנכס היקר שלהם - פרה. אבל הנכדים חסרי 

אחריות, והפרה הולכת לאיבוד. זוהי פרה נותנת 
חלב, ואם היא לא תיחלב בקרוב היא תתפוצץ 
ותטביע את הכפר הציורי בחלב )כן, כן(. על 
הזקן והילדים להציל את הפרה, להציל את 

הכפר, ולבוא חשבון עם שכן חמדן. מהתלת 
אנימציה גסת רוח עם מסר אקולוגי חריף.

במאים: אֹוסָקר ֶלֶהָמה, ִמיק ֶמִגי
קולות: ֶמְרט אוונדי, ֶריֹו בלונד, ֶמִריִלין ֶאְלֶגה

)88 דק', אסטונית; תרגום לעברית(
לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי תמי 

ברנשטיין - ראש המחלקה לאמנויות המסך, 
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב.

Coolנוע –  מיָקה ַקאּוריְסָמקי
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ברברה, שחקנית מלוס אנג'לס, מפלרטטת עם 
ריצ'רד, קברן בריטי, וזונחת אותו לאנחות. ריצ'רד 

שבור הלב מסרב לומר נואש, מגיע בעקבותיה 
לארצות הברית, ונעזר בכמה חברים חדשים 

מתעשיית הסרטים כדי לסלול את דרכו אל ליבה 
ולהסתדר "ללא מפה" בעיר גדולה שבה אי אפשר 

ללכת ברגל. מהתלה רומנטית שמשתתפים בה 
כוכבים אורחים רבים בהופעות זוטא מבדרות. 

למוזיקה תפקיד מרכזי בסרט, ומשתתפים בו חברי 
הלהקה האגדית "לנינגרד קאובויז".

במאי: מיָקה ַקאּוריְסָמקי
שחקנים ראשיים: ויֶנָסה ׁשֹואֹו, ֵדיוויד ֶטֶנְנט, ג'ּולי 

ֶדלִפי, ִוינֶסנט ָגאלֹו
)107 דק', אנגלית, צרפתית; תרגום לעברית(

הקרנת 35 מ"מ

לוס אנג'לס ללא מפה
L.A Without a Map

)פינלנד/צרפת/בריטניה, 1998( קומדיה 
רומנטית
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גיבורות בסרטים של אבי נשר

ישראל, 1977. שתי אחיות ירושלמיות, 
שאפתניות ותחרותיות, שמעולם לא גילו 

חיבה יתרה זו לזו. אחת היא עיתונאית חושפת 
שערוריות, ואחותה היא תלמידה מחוננת 

ועצורה באקדמיה למוזיקה, שמנסה לפלס את 
דרכה בעולם הגברי והתחרותי של המוזיקה 

הקלאסית. בצל המהפך הפוליטי הגדול שאירע 
בישראל באותה שנה, שתי הגיבורות עוברות 
מהפך מטלטל משלהן, המוביל לרצף אירועים 

מפתיעים בחייהן ובחיי הסובבים אותן. 
במאי: אבי נשר

שחקנים: נלי תגר, ג‘וי ריגר, יבגניה דודינה
)110 דק', עברית, אנגלית, פולנית, גרמנית; 

תרגום לעברית(

החטאים
Past Life

)ישראל, 2016( דרמה
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מפגש מיוחד בין אבי נשר, הבמאי הישראלי המוערך שיצר 
כמה מהקלאסיקות האהובות ביותר בקולנוע הישראלי, 

לבין ג'וי ריגר, השחקנית שנהייתה לכוכבת הקבועה של 
סרטיו. המפגש יעמוד בסימן התמה של רטרוספקטיבת 

המחווה לנשר לרגל יום הולדתו השבעים, ששמה במרכזה 
את הגיבורות של סרטיו, ותבחן אותן ביחס לייצוגי נשים 

בקולנוע הישראלי. ג'וי ריגר, שהתגלתה לא רק כשחקנית 
מצוינת אלא גם כזמרת מחוננת בסרטו של נשר – 

"החטאים", תבצע כמה משיריה. את המפגש תנחה ליאור 
אלפנט - דוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון, 

ממקימות המיזם התקשורתי הפמיניסטי "פוליטיקלי 
קוראת", יו"ר פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה 
בישראל, ומנהלת פסטיבל הקולנוע "לסבית קטלנית״.

בתום המפגש יוקרן סרטו של אבי נשר:
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Play

)שוודיה/דנמרק/צרפת, 2011( מתח
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מרכז קניות בגטבורג, שוודיה. חמישה ילדים 
שחורים נטפלים לשלושה ילדים לבנים. 

העילה היא חשד )אמיתי או לא( שילד לבן 
גנב מכשיר סלולרי מילד שחור. היחסים בין 

הילדים הולכים ומקצינים עד לסכנה ממשית. 
רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד יצר סרט פרובוקטיבי, ישיר, 

כן וחכם על אירופה החדשה, הנמצאת על סף 
פיצוץ בצל מתחים בין־גזעיים. אמנם סרט 
צנוע, ו"מקושט" פחות מההיבט הקולנוע 
הווירטואוזי שכה מאפיין את סרטיו של 

אוסלונד, אך השלם והמושלם מכולם.
במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד 

שחקנים: ָאָנאס עּבדיָרחָמן, ֶסבסטיאן ּבליֶקְרט, 
יאניק ְדָיאִקיֶטה

)118 דק', שוודית; תרגום לעברית(

מחווה לרּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד

מפגש מיוחד עם 
אבי נשר וג'וי ריגר
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סחף חושים
 Swept away 

)איטליה, 1974( קומדיה 
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רפאלה, אישה עשירה, מזמינה קבוצת חברים 
להצטרף אליה להפלגה בים התיכון ביאכטה 

שלה, במהלך חופשת הקיץ. הסקיפר הקומוניסט 
אינו מסתדר )בלשון המעטה( עם הבוסית שלו, 

אך הוא חייב לציית לגחמותיה. עקב תאונה 
שמותירה אותם לבדם על אי בלב ים, 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(

אינגריד עמלה יחד עם כמה מחבריה לכתוב 
שיר לחתונה של מכרים, אבל היא אינה 

מצליחה להתרכז ולתרום. דעתה מוסחת בשל 
רגשות האשם שלה על מות אימה. סרטו 
החדש של דאג יוהאן הוגרוד, יוצר הסרט 

המעולה "זהירות ילדים" )הוצג בפסטיבל חיפה 
ובתוכנית "מבט על הקולנוע הנורדי, 2021"(, 

מציע לצופים ניתוח חד של מערכות יחסים 
עירוניות, הומור אנושי ומוזיקה. זהו סרט עדין 

המבוסס על דיאלוג ועל הבעות פנים. הבמאי 
דאג יוהאן הוגרוד מישיר את המצלמה אל פני 
השחקנים בקלוז-אפים ארוכים ולא מתפשרים.

במאי: דאג יֹוָהאן הוגרוד
שחקנים: ַאְנְדֵרָאה ְבּריין הּוִבּיג, הנרייט 

סטינסטרוּפ, ּבירגיטה לרסן
)65 דק', נורווגית; תרגום לעברית(

האור ממפעל השוקולד
 The Light from the Chocolate

Factory

)נורווגיה, 2021( דרמה קומית מוזיקלית
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מקץ שנים של עוינות בין הפדרציה הבין-
כוכבית לגזע הקלינגוני, עולה האפשרות 
של סיום המלחמה. על קפטן קירק וצוות 
האנטרפרייז מוטלת המשימה ללוות את 

השגריר הקלינגוני אל אתר שיחות השלום. 
מסיבה שאינה מובנת, האנטרפרייז תוקפת 
את ספינת הכוכבים שבה שוהה השגריר, 

וקירק נמצא אשם. הוא מובל אל כוכב ענישה 
שבו תנאי מחיה והישרדות בלתי אפשריים, 

אך הוא לא אדם שייכנע לפני שתוכח צדקתו.
במאי: ניקולס מאייר

שחקנים: ויליאם שטנר, ליאונרד נימוי, 
כריסטופר פלאמר

 )110 דק';  אנגלית; תרגום לעברית(

מסע בין כוכבים 6 – הארץ 
הלא נודעת

 Star Trek 6: The Undiscovered
Country

)ארה"ב, 1991( מד"ב
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הבן
The Son

)בריטניה, 2022( דרמה
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חיי הנישואים של פיטר ובת' נקלעים למשבר 
כאשר ניקולס, בנו בן ה-17 של פיטר 

מנישואיו הקודמים לקייט, נדרש לטיפול 
מיוחד בעקבות מצבו הנפשי הרעוע. אחרי 

הצלחת סרט הביכורים שלו, "האב", הבמאי 
והמחזאי פלוריאן זלר מעבד למסך הקולנוע 

מחזה נוסף מפרי עטו. הופעותיהם של יו 
ג'קמן, לורה דרן וזן מקגראת' – שנושא על 
כתפיו הצעירות את הסרט, הן מהמרשימות 

שנראו בקולנוע בשנים האחרונות.

במאי: פלוריאן זלר
שחקנים: אנתוני הופקינס, יו ג'קמן, לורה דרן

 )122 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

באמצעות תיאור יממה בחייהם של שלושה 
צעירים – יהודי, ערבי ושחור – בני פרוורי 

העוני העלובים של פריז, יצר מתייה 
קסוביץ את אחד הסרטים הבולטים של 

שנות התשעים: דרמה ישירה, בשחור-לבן 
אפקטיבי, שלוכדת היטב את התסיסה 

החברתית על רקע המתחים המעמדיים 
והגזעיים שמפצלים את החברה הצרפתית. 
קצב מהיר, ושילוב בין הדרמטי  ליומיומי 

ובין הומור למחאה. יצירת מופת רעננה 
ורלוונטית. 

במאי: מתייה קסוביץ
שחקנים: ונסן קאסל, יובר קונדה, סעיד 

טאג'מעווי
)97 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר, פסטיבל קאן 
1995

השנאה – עותק חדש
Hate

)צרפת, 1995( דרמת מתח
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גרסתו של מרטין סקורסזה לרומן מאת ניקוס 
קזנצקיס מציעה פרשנות "שערורייתית" 

לחייו של המשיח הנוצרי, כשהיא מציגה אותו 
כדמות בשר ודם שיצריה האנושיים גוברים 
לא פעם על המרכיבים האלוהיים שבה. זהו 

סרט פרובוקטיבי, אבל הוא נוצר באהבה כנה 
וביראה. הצילום של מייקל בולהאוס אומנם 

נראה פשוט וערום, אך ניכרת בו השראה 
מיצירות של הירונימוס בוש ורמברנדט. על פס 

הקול המהמם אחראי פיטר גבריאל.
במאי: מרטין סקורסזה

שחקנים: וילם דפו, הרווי קייטל, ברברה הרשי
)161 דק', אנגלית; תרגום לעברית(
הסרט כולל סצנות קשות לצפייה.

לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי ארז דבורה, 
.ynet מבקר הקולנוע של

הפיתוי האחרון של ישו
The Last Temptation of Christ

)ארה"ב, 1988( תקופתי
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שבת 24.12, 18:00
סחף חושים
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מסע בין כוכבים 6 – הארץ הלא 

נודעת
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מחווה לרּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד

משפחה שוודית מושלמת - אבא, אמא, שני 
ילדים קטנים - יוצאת לחופשת סקי באלפים. 
מפולת שלגים שכמעט נוחתת על ראשם של 

בני המשפחה, מערערת את המבנה המשפחתי 
היציב לכאורה וחושפת את הסדקים 

שבין ההורים. פירוק שנון של מושגים 
כגבריות ונשיות, ערעור של הגמוניית התא 
המשפחתי, ומבט מרוחק מהגיבורים )כולם 

מאופיינים להפליא(, מניבים התקפת מחץ על 
מה שמכונה הערכים הנורדיים.  

במאי: רּוֶבּן אֹוְסְטלּוְנד 
שחקנים: יֹוָהֶנס קּונֶקה, ליסה לּוֶבן קֹוְנְגְסלי, 

ְקלרה ֶוֶטְרְגֶרן
)120 דק', שוודיה;  תרגום לעברית 

ולאנגלית(

כוח עליון
Force Majeure

)שוודיה, 2014( דרמה
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קבוצה של גברים ונשים אשר ביניהם אין 
דבר מן המשותף מתכוננת לסוף העולם. 
המקום הוא העיר טורונטו, והגיבורים הם 

טיפוסים פשוטים וטובי לב, שלא פגעו באיש 
מעבר לחטאים קטנים של בין אדם לחברו. 

הקשר האנושי הוא חסד שיכול להביא אושר 
גם ברגע האחרון. זוהי דרמה צנועה, הכתובה 
בשנינות ומהולה בחמלה רבה, בלי אפקטים 

אך עם משחק משובח. רגע לפני הסילבסטר, 
זהו הסרט שכדאי לראות.

במאי: דון מקקלר
שחקנים: שרה פולי, דון מקקלר, סנדרה או

 )93 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הלילה האחרון
Last Night

)קנדה, 1998( דרמה
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זהו עידן שבו האנושות אובססיבית לאוכל 
- כל מנה מצולמת, כל טבחית וכל טבח הם 

מובילים חברתיים, וכל ארוחה של השכן היא 
אירוע המביא לתחושת "פומו". "מעשיות 
מהמטבח" מציע מבט מעמיק, כן ורלוונטי 

על עולמן של מסעדות מישלן. אתם מוזמנים 
להיות עדים לאנקדוטות שמאחורי הקלעים 

של מקדשים קולינריים, ולהבין מה היא 
הצלחה ומה הוא כישלון בעידן הזהב הזה של 

הגסטרונומיה היצירתית והדינמית בעולם.
במאי: ָראסמּוס דיֶנֶסן 

)82 דק', אנגלית, צרפתית, ספרדית; תרגום 
לעברית( 

מעשיות מהמטבח – 
כוכבי מישלן

 Michelin Stars: Tales from the
Kitchen

)דנמרק, 2017( תיעודי/קולינרי
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31.12

18:00
מעשיות מהמטבח – כוכבי מישלן

, 20:30
כוח עליון

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

טבח המנסרים 
מטקסס 2

 The Texas Chainsaw
 Massacre 2

)ארה"ב, 1986( אימה

שימו לב: סרטי המועדון כוללים סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות. הצפייה בהם מוגבלת למבוגרים בלבד.
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שוטר רדוף רגשות אשם מבקש לבוא חשבון עם משפחה קניבלית המונהגת על ידי 
פסיכופט ששמו "פני עור". השוטר נעזר בשדרנית צעירה שברשותה הקלטה של "פני 

עור" מבצע את זממו בשני צעירים, באמצעות מסור. המשפחה כמובן יוצאת בעקבותיהם. 
הסרט הראשון בסדרה הציג אימה וגועל, סרט ההמשך למרבה ההפתעה נוצר עם קריצה, 

וגיבורת הסרט היא דמות מעניינת מאוד. מוטב למי שאינו בעניין לשמור מרחק.
במאי: טובי הופר 

שחקנים: דניס הופר, קרוליין ויליאמס, ג'ים סידו
)101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני ההקרנה תתקיים הרצאה מפי גילי פורת, שני קיניסו ו זיו הרמלין-שד"ר.

Coolנוע –  מיָקה ַקאּוריְסָמקי
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The worthless

)פינלנד, 1982( דרמה/סרט מסע
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שני גברים והאישה שבחייהם מנסים להימלט 
מכמה פושעים. מסעם לאורכה ולרוחבה של 

פינלנד המושלגת הוא בעקבות המונח הערטילאי 
"חופש", שאותו כמובן אי אפשר להשיג.

"חסרי הערך" הוא סרט הביכורים רב הערך של 
מיָקה ַקאּוריְסָמקי. זהו סרט שהצית מחדש את 
העניין של העם הפיני בקולנוע שלו, והוליד גל 

חדש של יוצרים שקמו בעקבותיו.
הסרט חוגג השנה את יום הולדתו ה-40, וזו 

סיבה למסיבה. 
במאי: מיָקה ַקאּוריְסָמקי 

שחקנים: ָמאִטי ֶפּלֹוְנָפּה, ִפּיְרקֹו ֶהָמַלְייֶנן, יּוסֹו 
ִהיְרִויָקנָגס

)105 דק', פינית; תרגום לעברית(



שלישי זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

חיי הנישואים של פיטר ובת' נקלעים למשבר 
כאשר ניקולס, בנו בן ה-17 של פיטר מנישואיו 

הקודמים לקייט, נדרש לטיפול מיוחד 
בעקבות מצבו הנפשי הרעוע. אחרי הצלחת 

סרט הביכורים שלו, "האב", הבמאי והמחזאי 
פלוריאן זלר מעבד למסך הקולנוע מחזה נוסף 
מפרי עטו. הופעותיהם של יו ג'קמן, לורה דרן 
וזן מקגראת' – שנושא על כתפיו הצעירות את 
הסרט, הן מהמרשימות שנראו בקולנוע בשנים 

האחרונות.

במאי: פלוריאן זלר
שחקנים: אנתוני הופקינס, יו ג'קמן, לורה דרן

)122 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הבן
The Son

)בריטניה, 2022( דרמה
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פריז, 1941. מר הפמן, צורף יהודי מצליח, נאלץ 
לשלוח את משפחתו לאזור החופשי בשווייץ 

כשהכיבוש הנאצי משתלט על העיר. את החנות 
שלו הוא מפקיד בידי עוזרו הנאמן הנוצרי, איש 

פשוט ששואף להקים משפחה עם אהובתו. 
כשהפמן מבין שחייו בסכנה והוא לא יספיק 

להצטרף למשפחתו, הוא נאלץ להסתתר במרתף 
ביתו בעזרתם האדיבה של העוזר ואשתו. בין 

השלושה נרקמת מערכת יחסים מורכבת.
במאי: פרד קוואייה

שחקנים: דניאל אוטיי, ז'יל ללוש, שרה ג'ירודו 
)115 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

היה שלום מר הפמן
Farewell, Mr. Haffman

)צרפת, 2021( דרמה
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ישראל, 1986. נער מוצא עבודה לקיץ אצל 
שורד שואה המתפרנס משדכנות והברחת 
טובין. משרדו של השדכן ממוקם בירכתי 

בית קולנוע מתפורר, המנוהל על ידי שבעה 
נמוכי קומה שורדי שואה, שעברו תחת 

ידו של ד"ר מנגלה. במהלך הקיץ, השדכן 
המסתורי לוקח את הנער למסע חניכה 

מסוכן במעמקי העיר התחתית של חיפה, 
שם האהבה לובשת דמויות וצורות מפתיעות 

וההיסטוריה המקומית הופכת למיתולוגיה.

במאי: אבי נשר
שחקנים: אדיר מילר, מיה דגן, דרור קרן

)112 דק', עברית; כתוביות בעברית(

פעם הייתי
The Matchmaker

)ישראל, 2010( דרמה
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ארבע נערות דתיות יוצאות ללמוד במדרשה 
בעיר הקודש צפת. 

נעמי היא בתו המבריקה והאהובה של רב, 
שיינה רואה במדרשה סיכוי אחרון למצוא 

בעל,  סיגי היא חוזרת בתשובה, ואילו מישל 
נשלחה למדרשה בצפת אחרי "מרדנות 

בלתי הולמת" בנכר. במהלך שנת הלימודים 
עוברות ארבע הבנות תהליך חניכה בעקבות 

פגישה אקראית עם אישה צרפתייה מסתורית, 
שמחפשת בצפת תיקון לנשמתה. האישה 

מטלטלת את עולמן הטהור של הבנות, 
ותובעת מהן לחקור ולחוות את גבולותיו 

הנסתרים של עולם החטא ותשוקותיו.
במאי: אבי נשר

שחקניות: פאני ארדן, אניה בוקשטיין, מישל 
שטמלר

)127 דק', עברית, צרפתית; תרגום לעברית(

הסודות – רסטורציה: 
עותק חדש

The Secrets

)ישראל, 2007( דרמה
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גיבורות בסרטים של אבי נשרש גיבורות בסרטים של אבי נשר
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אחרי שצרעה עוקצת את מומינטרול, אבא שלו, הלוא הוא 
מומינאבא, מבקש להסיח את דעתו ומספר לו על נעוריו 

ההרפתקניים. מומינאבא מספר לו כיצד הוא נמלט מבית יתומים, 
על פגישתו ההיסטורית עם ממציא ששמו הודג'קינס, ואיך הכיר 
את מומינאמא. דמותו הגנדרנית של מומינאבא, כפי שעוצבה על 

ידי טובה ינסון בסדרת הספרים האהובה, זוכה בסרט משלה העשוי 
באנימציית "סטופ-מושן" ייחודית.

במאית: ִאיָרה ַקְרּפָלן
)74 דק', פינית; תרגום לעברית(

הקרנת הסרט )בשפת מקור( תונגש על ידי שחר טנא, מספר 
סיפורים ומרצה לקולנוע, ועל כן לא נדרשת עבור הצפייה בו 

ידיעת קרוא וכתוב.

 מיומנו של מומינאבא – 
הרפתקאותיו של מומין צעיר

Muumipapan urotyöt

)פינלנד, 2021( אנימציה

5 
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ול
לודוויג וסולאן – הטיסה לירח הק

 Louis & Luca – Mission to the Moon

)נורווגיה, 2018( אנימציה 

בעולם מעלים הילוך במרוץ לכיבוש אדמת הירח, ודומה שמבחינת 
נורווגיה הבשורה תבוא דווקא מהכפר הציורי פלאקליפה. ריאודור 

הוא ממציא מבריק שלצידו שני עוזריו נולן העקעק ולוקה 
הקיפוד. מה כבר יכול להשתבש בטיסה הזאת? מתברר שלא מעט: 
נוסעים סמויים, כוונות ערמומיות, ומיץ שנשפך. חגיגה קולנועית 

באנימציית "סטופ-מושן". 
במאי: ָראסמּוס א' ִסיֶוורטֶסן 

)80 דק', נורווגית; תרגום לעברית(

הקרנת הסרט )בשפת מקור( תונגש 
על ידי גלית רויכמן, מספרת סיפורים 

ומרצה לקולנוע, ועל כן לא נדרשת 
עבור הצפייה בו ידיעת קרוא וכתוב.
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 החל מ-8.12 
)דיבוב עברי(

ממשיכים: 
)דיבוב עברי, אנגלית(
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www.hcinema.org.il הקרנות יומיות קבועות, תאריכים ושעות באתר סינמטק הרצליה

פרטים נוספים:
ל



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

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

ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהבימי שניימי ראשון

1.122.123.12
20:30

אשת הקברן
21:00

היה שלום מר הפמן
18:00 סוף העולם שמאלה

20:30 טרום בכורה
הילד מגן עדן

4.126.127.128.129.1210.12
20:30

מבט על הקולנוע הנורדי – 
נורווגיה

נבגדים + שיחה עם היוצרים

18:00 היה שלום מר הפמן
20:30 הלסינקי-נאפולי לאורך 

כל הלילה

20:30
התה המר של גנרל יין

20:00
משולש העצבות

21:00
סרט בנות

18:00 נלי ונדין
20:30 טרום בכורה

ללא מוצא

13.1214.1215.1216.1217.12

18:00
פעם הייתי

20:30
זומבי ורכבת הרפאים

19:00
מיני די.וי.

21:00
נימבי – לא בחצר האחורית שלי!

20:30
טרום בכורה ישראלית

כאילו אין מחר

21:00
הריבוע

11:00 מיומנו של מומינאבא – 
הרפתקאותיו של מומין צעיר
18:00 נורדי זה טבע – כוכבי 

מישלן
20:30 משחק

19.1220.1221.1222.1223.1224.12
20:30

הזקן... או אפוקליפסת החלב 
18:00 הבן

20:30 לוס אנג'לס ללא מפה
20:30  כיתת אמן עם אבי נשר 

וג׳וי ריגר
סרט באורך מלא:

החטאים

20:30
מסע בין כוכבים 6 – הארץ 

הלא נודעת

21:00
הבן

11:00 סולאן ולודוויג – הטיסה 
לירח 

18:00 סחף חושים
20:30 השנאה

27.1228.1229.1230.1231.12

18:00 הסודות – רסטורציה: 
עותק חדש

20:30 הפיתוי האחרון של ישו

19:00 האור ממפעל השוקולד
20:30 טבח המנסרים מטקסס 2

20:30
חסרי הערך

21:00
הלילה האחרון

18:00 מעשיות מהמטבח – כוכבי 
מישלן

20:30 כוח עליון

12
דצמבר
December

2022


