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 שבת, 4.3, 20:00

נפילת מגדל בבל
תכנית מיוחדת על 

ראשית הקולנוע



כל  במהלך  לקולנוע  בבואכם  חם  בלבוש  להצטייד  מומלץ 
לפני תחילת הקרנת הסרט  • הקופות תפתחנה שעה  השנה 
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 
הפונה  אל  החזרה  טלפון,  ומספר  מלא  שם  הכוללת  ברורה 
תעשה בשעות פעילות הקופות • להבטחת הזמנתכם מומלץ 
יש  ביטולים  על   • ההקרנה  לפני  שעות   72 לפחות  להתקשר 
 • במייל  או  בטלפון  הסרט  תחילת  לפני  שעתיים  עד  להודיע 
יתכנו שינויים בתוכנית החודשית ובמועדי ההקרנה בשל סיבות 
למועד  בסמוך  להתעדכן תמיד  נא  בסינמטק.  שאינן קשורות 
ההקרנה •מקומות מסומנים ישמרו למנויים עד 5 דקות לפני 
פי  על  פנויים  למקומות  יודרכו  המאחרים  ההקרנה,  תחילת 
המצאי • לשם הפיכת תהליך הזמנת הכרטיסים לקל וידידותי, 
המנויים מתבקשים להשתמש במערכת הכירטוס המתקדמת 
 • האולמות  בקומת  הסינמט  במכשיר  ולקבלם  באינטרנט, 
כניסה ברגע שההרצאה  וסרט לא תינתן אפשרות  בהרצאה 
־התחילה. כניסת המאחרים תתאפשר להקרנה בלבד, מקומו

תיהם ישמרו • אין הסינמטק אחראי למצב הטכני של הסרטים 
• לסינמטק תקן נגישות הכולל מערכת עזר לכבדי שמיעה.

עותקים חדשים, 
הקרנות חד 

פעמיות
הציפורים    14.3

ללכת שבי אחריו  15.3
ביטלג'וס  30.3

הקרנות סרטים חדשים
מסביב לשעון

החל מ- 9.3 
חתונתה של רוזה

החל מ- 16.3 
הנפש הטובה )ישראלי(

החל מ- 16.3 
הריקוד האחרון 

החל מ- 30.3 
ננה סופרסטאר 

)בדיבוב לעברית, בצרפתית(

פסטיבל הקולנוע 
הצרפתי 2023

חף משפע  17.3
צעירים לנצח  18.3
משרה מלאה     25.2
תישאר אתנו  28.3

ג'וני ומר אדמסי  30.3
ילדים של אחרים  31.3
יום ראשון בכפר  01.4

די כבר עם השקרים    01.4
שלך  

נפילת מגדל 
בבל

בבילון  04.3
דולב ואוהד    12.3
קצרים בזמן   

ולנטינו    21.3
זמר הג'אז  22.3

אפריל ניקלאודיאון
אפריל שדרות סאנסט

חודש האישה 
הבינלאומי

רודיאו  03.3
אחרי השמש  10.3

דפיקה בדלת    15.3
טרום בכורה:   18.3

ולריה מתחתנת  
סנט-עומר  25.3

7 מונולוגים על זנות  28.3

מרץ3
March
2023 ינמקט

11:00 חברים פרוותיים לנצח - 
אלמו מקבל כלבלבה

שבת, 18.3 

יום המעשים הטובים
בשיתוף עם הופ! 

  מומיות
הקרנות טרום בכורה - 4.3

הקרנות מדי יום החל מ – 6.3

 8.3
רביעי  כל היום

 עם חברי הפודקאסט: "דיסני-פורמציה"

ננה סופרסטאר
הקרנות טרום בכורה - 6-7-8.3
הקרנות מדי יום החל מ – 30.3

ייאלדע נסי ד

11:00 מלך האריות 1.5: האקונה מאטאטה

13:00 מפלצות בע«מ

 15:00 פלונטר 

18:00 מולאן )1998(

20:30 אבא מתארס



חודש האישה הבינלאומי נפילת מגדל בבל – תכנית מיוחדת

חודש האישה הבינלאומימעבר לדרך הלבנים הצהובות הקרנת פילם 35 מ«מ

טרום בכורה
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נועה בת 17
Noa at 17

)ישראל, 1982( דרמה

חמים וטעים
Some Like it Hot

)ארה"ב, 1959( קומדיה

הריקוד האחרון
Last Dance

)שווייץ, 2022( דרמה

איש הפיל
The Elephant Man

)ארה"ב, בריטניה, 1980( דרמה תקופתית

אחרי השמש
Aftersun

)אנגליה, 2022( דרמה

בבילון
Babylon

)ארה"ב, 2022( דרמה

רודיאו
Rodeo

)ארה"ב, 2022( דרמה

תל אביב, 1951. נועה מתבגרת לתוך הסערה 
שאפפה את תנועות השמאל הישראלי, שהביאה 
לפילוג וקרעה משפחות. הוריה משתייכים לצדדים 
שונים של המתרס האידיאולוגי, ואילו היא מוצאת 
את עצמה קרועה מחבריה היוצאים להגשמה 
בקיבוץ, בעוד היא נוטה לאינדיבידואליזם שבא 
לידי ביטוי בכל היבט של חייה, מהבגדים וכלה 

באהבה. ניצחון גדול של הקולנוע הישראלי.  

במאי: יצחק )צפל( ישורון  

שחקנים: דליה שימקו, עדי נאמן, שמואל שילה
)86 דק', עברית(

לפני הסרט תוגש הרצאה מפי אושרה שוורץ, 
מרצה לקולנוע ותסריטאית.

שני מוזיקאים שהיו עדים לחיסול חשבונות 
של המאפיה, יורדים למחתרת, מתחזים לנשים 
דרכה  את  העושה  בנות  ללהקת  ומצטרפים 
הוא הסקסופוניסטית  קרטיס  טוני  למיאמי. 
ג’וזפין וג’ק למון הוא דפני נגנית הקונטרבס. 
השניים מתחרים על ליבה של שוגר קיין, זמרת 
הלהקה )מרילין מונרו(. הסרט היה ונשאר אחד 
מפסגות הקומדיה הקולנועית, העושה שימוש 
בהיפוך התפקידים כדי לנסח כמה טענות נאורות 

הרלוונטיות לימינו. 

במאי: בילי ויילדר

שחקנים: טוני קרטיס, ג'ק למון, מרילין מונרו
)126 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

ז'רמיין מתאלמן באופן פתאומי בגיל 75. עוד 
לפני שהוא מצליח להפנים את משמעות העניין, 
בני משפחתו דואגים לו ומנסים להעסיק אותו פן 
ישקע בדיכאון, אך לדידו הם בגדר רעשי רקע. 
ז'רמיין לא מפסיק לחשוב על אשתו האהובה 
ועל ההבטחה שנתן בטרם מותה. בצעד מפתיע 
שישנה את עולמו, הוא מוצא עצמו כחלק מרכזי 
ממופע של להקת מחול מודרני כי אף פעם לא 

מאוחר להתחיל לעוף על החיים.  

במאית: דלפין להריסי 

שחקנים: פרנסואה ברליאן, קייסי מוטה קליין, 
להקת לה ריבו

)84 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

לונדון, המאה ה-19. ד"ר פרדריק טרבס, מנתח 
בעל חשיבה ליברלית, יוצא לחפש אחר אדם 
בעל חזות מעוותת המוצג בקרקס כחיה. הוא 
מבקש לדעת האם מתחת למראה המצמית יש 
נפש אנושית. יצירה נוגעת ללב, עם עבודת משחק 
מהממת של אנתוני הופקינס וג'ון הרט, המתכתבת 
עם יצירות המופת של הקולנוע הקלאסי כמו 
"פריקס" )טוד בראונינג(, לצד יצירות מופשטות 
מהקולנוע המודרני הניסיוני כ"רשתות של אחר 

הצוהריים" )מאיה דרן(. 

במאי: דיויד לינץ'  

שחקנים: אנתוני הופקינס, ג'ון הרט, אן בנקרופט
)124 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

אב ובתו מבלים חופשה בריוויירה הטורקית. הם 
שוחים, משחקים ביליארד, ובעיקר נהנים מהזמן 
שלהם יחד. אחרי שנים רבות הבת חוזרת אל 
קלטות הווידאו ששרדו מאותה התקופה וצופה 
בהן מחדש. כתוצאה מכך היא כמו מבצעת בחינה 
מקבילה בחופשה שנחקקה בליבה: הזיכרון 
שלה אל מול התיעוד האובייקטיבי לכאורה של 
המצלמה. דומה שלראשונה בחייה הבת מבינה 
את אביה, אבל עכשיו כשהוא איננו, ההבנה, 
ההכלה וההתפייסות הן בינה לבין עצמה. סרט 

יפה ואניגמטי.

במאית: שרלוט וולס 

שחקנים: פול מסקל, פרנקי קוריו, סליה רולסון-הול
)102 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

מבט פנורמי על הוליווד בראשית המאה העשרים 
בימיו האחרונים של הראינוע. כוכב קולנוע ותיק, 
צעירה שרוצה לכבוש את העולם בסערה ומהגר 
מקסיקני בעל יכולות הפקה מרשימות הם שלוש 
דמויות ארכיטיפיות )המבוססות בין השאר על 
השחקנים ג'ון גילברט וקלרה באו( המייצגות 
את קורבנות השבר הגדול שריסק את תעשיית 

"רודיאו אורבני" הוא התכנסויות של אופנוענים 
המציגים לראווה את כלי הרכב החדשים שלהם 
ואת הדברים המסוכנים שהם יודעים לעשות 
איתם. זהו עולם שהגבריות דומיננטית בו באופן 
מוחלט, אך במרכז עלילת הסרט עומדת צעירה 
שמשתלבת בו ופעם אחר פעם מפתיעה את מי 
שמעז לזלזל בה. סרט רענן ומחוספס על עולם 
לא מוכר, זוכה בפרס מיוחד בפסטיבל קאן 2022.

במאית: לולה קיבורון 

שחקנים: ז'ולי לדרו, יאניס לאפקי, לואי סוטון
)104 דק', צרפתית; תרגום לעברית(

כניסת הסאונד הסינכרוני  הקולנוע בעקבות 
והפיכת הסרט האילם למדבר. "בבילון" הוא 
בווירטואוזיות  העשוי  קולנועי מהמם  חיזיון 
מעוררת השתאות )דמיאן שאזל, יוצר "לה לה 
לנד"(. שם הסרט המאזכר את נפילת מגדל 
בבל מבטיח תועפות של דקדנס מכל היבט לצד 
אין ספור מחוות לתולדות הקולנוע ובהן ל"שיר 
אשיר בגשם" ו"לילות בוגי" עמם הסרט מתכתב 
ישירות. החוויה אמנם אינה קלה לעיכול אבל 

עוצרת נשימה. 

במאי: דמיאן שאזל

שחקנים: בראד פיט, מרגו רובי, דייגו קאלווה
)189 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

המיוזיקלס
תור הזהב של 
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מפיק ותיק של מחזות זמר בברודווי מבקש להעלות עוד הפקה אחת גדולה מהחיים. המשקיע 
העשיר העומד מאחוריו מבקש את ליהוקה של אהבתו הגדולה, כוכבת ותיקה. אחרי שהכוכבת 
שוברת את קרסולה, ברור שיש למצוא לה מחליפה ולנעליה נכנסת צעירה אלמונית המחליפה 
אותה בליל הבכורה. הכוריאוגרפיה המדהימה מאת באסבי ברקלי נהייתה לשם דבר, אך יש 

בסרט יותר מזה – זהו דיון מהמם בעולם החדש שטיבו להחליף את העולם הישן. 

במאי: לויד בייקון

שחקנים: וורנר בקסטר, ביבי דניאלס, ג'ורג' ברנט
)89 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי יעל שוב – סופרת, מרצה ומבקרת קולנוע.

רחוב 42
42nd Street

)ארה"ב, 1933( מוזיקלי

11:00 מלך האריות 1.5: האקונה מאטאטה

13:00 מפלצות בע"מ

15:00 פלונטר 

18:00 מולאן )1998( 

20:30 אבא מתארס

 

רביעי, 8.3, 11:00-20:30
 עם חברי הפודקאסט: "דיסני-פורמציה"

ייאלדע נסי ד



חודש האישה הבינלאומי פסטיבל הקולנוע הצרפתי

קראת צ'ינמה איטליה - עותק חדש; הקרנה חד פעמית
פסטיבל הקולנוע האיטלקי

פסטיבל הקולנוע הצרפתי

חודש האישה הבינלאומינפילת מגדל בבל – תכנית מיוחדת חגיגת 60 השנים; עותק חדש

ספיישל דני קיי! + הסרט: ליצן החצר
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קאוס - סיפורים  סיציליאניים
Kaos

)איטליה, 1984( דרמה

דולב ואוהד קצרים בזמן -
קומדיות אילמות

חף מפשע
The Innocent

)צרפת, 2022( דרמה קומית

צעירים לנצח
Forever Young

צרפת, 2022( דרמה

ולריה מתחתנת
Valeria is Getting Married

)ישראל, 2022( דרמה

דפיקה בדלת
Door Knock

)ישראל, 2023( תיעודי

ללכת שבי אחריו
Dead Poets Society

)ארה"ב, 1989( דרמה

ספיישל דני קיי!
בהנחיית הבמאי אלון גור אריה )המוסד(.

שיוקדשו  במיוחד  מצחיקים  וסרט  הרצאה 
לקומיקאי האגדי דני קיי. באחת מהופעותיו 
כרקדן איבד שיווי משקל ונפל מהבמה לקול 
צחוקו של הקהל. כך הפך למצחיקן. מלבד 
שליטתו בריקוד, שירה ופנטומימה הוא היה 
יוניצף, טייס ושף.  פעיל למען ילדים בארגון 
ניצח  ואף  בישראל מספר פעמים  ביקר  קיי 
על התזמורת הפילהרמונית למרות שלא ידע 
לקרוא תווים, כשפרצה מלחמה ביקש להופיע מול 
חיילים...אז לקחו אותו לקריה. בסיום המהומה 

תוקרן הקומדיה "ליצן החצר".  

ליצן החצר
The Court Jester

)ארה"ב, 1955( קומדיה

קיי  דני  של  ביותר  הגדול  זהו)אולי(תפקידו 
המלהטט בחרבו כמעט כמו בהבעות הפנים 
שלו. הסיפור הוא על שחקן המתחזה לליצן, 
על מלך שהורד מכיסאו ויש גם נבל מנוול כמו 
בסרטים. השירים שכתבה אשתו של דני קיי 
נפלאים, בזיל רת'בון הוא הרשע הטוב ביותר 
שיש ומשחקי המילים הם מופת של כתיבה קומית.

במאי: מלווין פרנק, נורמן פנמה

שחקנים: דני קיי, גליניס ג'ונס, בזיל רת'בון
)101 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

הנפש הטובה
The Good Person
)ישראל, 2022( דרמה

הזדמנות חד-פעמית לצפות בגרסה המלאה של 
יצירת המופת מאת האחים טביאני, המבוססת 
על כתביו של לואיג'י פירנדלו )"שש נפשות 
מחפשות מחבר"(. הסיפורים השונים עוסקים 
בגעגועים של אם לילדיה, בבגידה של אישה 
צעירה בבעלה חולה הירח, באומן הנכלא בתוך 
כד ענקי בחצר ביתו של איש עשיר, בבקשתם של 
כפריים לקבור את מתיהם, ובמפגש של פירנדלו 
עצמו עם אמו המתה. מילים אינן יכולות לתאר 

את יופיו של סרט זה. 

במאים: פאולו טביאני, ויטוריו טביאני

שחקנים: מרגריטה לוצאנו, אורציו טוריסי, 
קרלו קרטייה

)187 דק', איטלקית; תרגום לעברית(

עומדת  שאימו  שומע  גארל(  )לואי  כשאבל 
להתחתן עם אסיר שהכירה בסדנאות התיאטרון 
שלה, הוא נבהל. יחד עם חברתו הטובה קלמנס, 
הוא יעשה הכל כדי לנסות להגן על אימו ולפקפק 
באמינותו של "אביו החורג". דווקא המפגש עמו 
יזמן תובנות חדשות על החיים וההפתעות שהם 
מספקים. דרמה קומית מקורית, שנונה ושובת לב 
המבוססת על סיפור משפחתי אמיתי של הבמאי 

והכוכב לואי גארל.  

במאי: לואי גארל  

שחקנים: רושדי זם, אנוק גרינברג, נעמי מרלו
)99 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

פריז, סוף שנות השמונים. סטלה, צעירה יפהפיה 
וחדורת מוטיבציה, מתקבלת לבית הספר למשחק 
המפורסם והיוקרתי ביותר בצרפת. יחד עם מספר 
סטודנטים צעירים נוספים, היא תתחיל את המסע 
להגשמת החלום שלה. בדרך, על הבמה ומחוץ 
לכותלי התיאטרון, הם ילמדו, ישחקו, יתאהבו, יפחדו 
ויחיו את החיים במלואם - כפי שרק הצעירים יודעים. 
הצצה ייחודית ומרתקת לעולם המשחק והתיאטרון 
המבוססת על חוויותיה של ולריה ברוני טדסקי, יוצרת 

הסרט וכוכבת בזכות עצמה.

במאית: ולריה ברוני טדסקי 

 שחקנים: נאדיה טרסקייביץ', סופיאן בנקאר, 
לואי גארל

)126 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

כריסטינה היא אזרחית אוקראינית שהתחתנה 
עם גבר ישראלי וחיה איתו בישראל. היום מגיעה 
ולריה, אחותה הקטנה, לפגוש את בעלה המיועד 
וללכת בעקבות אחותה הבכורה. אבל ולריה לא 
קורצה מאותם חומרים, ושתי האחיות נאלצות 
לשקול מחדש החלטות שהתקבלו מזמן. סרט 
קאמרי דחוס וקלוסטרופובי המקפל בתוכו סיפור 

אנושי ואוניברסלי גדול – בחירה. 

במאית: מיכל ויניק

שחקנים: לנה פרייפלד, דאשה טבורונוביץ, 
יעקב זדה דניאל

)76 דק’, עברית, רוסית; תרגום לעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה לשאלות 

הקהל עם מיכל ויניק, יוצרת הסרט.

אישון לילה, ספטמבר 1997, כוח לוחמי שייטת 
צועד לתוך מארב קטלני בלבנון. 11 מלוחמי הכח 
נהרגו. גופתו של אחד מהם נשארה מאחור – 
איתמר, אחי הגדול. 25 שנים אחרי אני מתדפקת 
על הדלת של מי שחנכו אותי אל השכול: מודיעים, 
קצינת הנפגעים, האבא והאמא השכולים שהם 
האבא והאמא שלי. "דפיקה בדלת" מעמיד דיוקן 

של ֶאבל, אינדקס של שכול ישראלי.

במאים: איה אליה, אוהד מילשטיין

)54 דק', עברית; כתוביות בעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצרי הסרט.

רובין וויליאמס באחד מתפקידיו הגדולים מגלם 
את ג'ון קיטינג, מורה לאנגלית בשנות ה-50 
באמריקה המגיע לפנימייה שמרנית לבנים בלבד. 
הכריזמטיות שלו, אהבתו לשירה ותפיסת עולמו 
החינוכית הליברלית הדוגלת בעצמאות מחשבתית 
ובאינדיבידואליזם יצירתי, מקימה לו מעריצים 
רבים בקרב התלמידים, אבל גם לא מעט מתנגדים 
מקרב העמיתים... פיטר וויר )"העד"( מגיש סרט 
מרתק, מרגש עד דמעות וגם מצחיק, העוסק 

בחירותו של הפרט בחברה.  

במאי: פיטר וויר

שחקנים: רובין ויליאמס, רוברט שון לנארד, איתן הוק
)128 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

שרון, מפיקת סרטים מסורה ושאפתנית, שנקלעה 
לסף פשיטת רגל, מקבלת הזדמנות להציל את 
עתידה המקצועי: לשתף פעולה עם עוזי סילבר, 
במאי-עבר נערץ, שחזר בתשובה ונהיה לרב, ועתה 
מעוניין לביים את סרט הקאמבק שלו – עיבוד 
לטרגדיה התנ"כית של שאול המלך. העבודה 
עם סילבר דומה יותר למלחמה מאשר להפקה, 
ושרון נקלעת לסחרור שמאיים לחסל אותה 
נפשית וכלכלית, ומעמיד בסכנה את יחסיה עם 

היקרים לה מכל. 

במאי: איתן ענר

שחקנים: מורן רוזנבלט, רמי הויברגר, אורי גוטליב
)86 דק', עברית; כתוביות בעברית(

18
:0

0 
> 

18
.3

 >
ת 

שב

18
:0

0 
> 

18
.3

 >
ת 

שב

20
:3

0 
> 

,14
.3

 >
שי 

לי
ש

הציפורים
The Birds

)ארה"ב, 1963( אימה

צעירה מתירנית עוקבת אחר גבר עמו פלרטטה 
בה  לעיירה  בעקבותיו  מגיעה  היא  בחנות. 
מתגוררות אמו הדומיננטית ואחותו. בואה של 
הצעירה מפר את האיזון העדין של העולם, בין 
גברים ונשים, בין בני אדם לציפורים )המילה 
Bird היא סלנג לאישה(. במהרה העיירה נהיית 
לזירת קרב שבה הציפורים תוקפות וללא הבחנה 
ולכאורה ללא סיבה. יצירת המופת מאת אלפרד 
היצ'קוק מבוססת על סיפור קצר מאת דפנה דה 

מוריה )""הדודנית רחל", "רבקה"(.

במאי: אלפרד היצ'קוק

שחקנים: טיפי הדרן, רוד טיילור, ג'סיקה טנדי
)119 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

בכורה
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חתונתה של רוזה
Rosa's Wedding

)ספרד/צרפת, 2020( דרמה

רוזה מבינה שתמיד חייתה למען אחרים, לכן 
היא מחליטה לטלטל את מציאות חייה ולעזוב 
הכל. היא רוצה להגשים את חלומה להקים 
עסק משלה. אך עד מהרה היא מגלה כי לאביה, 
לאחיה ולבתה יש אג'נדה משלהם, וכי שינוי חייה 
הולך להיות הכול חוץ מקל מכיוון שהוא לא 
נמצא ב"תסריט" המשפחתי.  סרט על מתחים 
משפחתיים, על נשיות ועל הגשמה עם מגוון 
דמויות על הספקטרום שבין האקסצנטרי לשקול.   

במאית: איסיאר בוליין

שחקנים: קנדלה פנה, סרגי לופז, נטלי פוזה
)97 דק', אנגלית, צרפתית, ספרדית, קטלונית; 

תרגום לעברית(

דולב אמתי ואוהד עמיחי, סטודנטים לקולנוע 
וחברי כתב העת "אוף סקרין", מקרינים סרטים 
קצרים ומדברים עליהם. והפעם: נחליק על קליפת 
בננה מאה שנה אחורה, הישר אל אחת התקופות 
הפרועות, יצירתיות, חשובות - ובעיקר מצחיקות, 
של הקולנוע: הקומדיות האילמות של שנות ה-20.

מהי הקומדיה הראשונה בתולדות הקולנוע? מי 
המציאה את קרב עוגות הקצפת בפרצוף? ומה 
ההבדל בין סקרובול לסלפסטיק? יחד נחזור 
לסרטים של הכוכבים הגדולים של הקומדיה 
האילמת, וגם ליוצרים שנשכחו מדפי ההיסטוריה, 

ונצחק בקול מקולנוע אילם.



טרום בכורה לזכרו של קרלוס סאורה נפילת מגדל בבל – תכנית מיוחדת

נפילת מגדל בבל – תכנית מיוחדת

שלישי זהב

 בני הגיל השלישי 
 נהנים מקולנוע איכותי 

ב-10 ₪ בלבד!

חתונתה של רוזה
Rosa's Wedding

ספרד/צרפת, 2020( דרמה

הנפש הטובה
The Good Person
)ישראל, 2022( דרמה

תישאר איתנו
Stay with Us

צרפת, 2022( קומדיה

רוזה מבינה שתמיד חייתה למען אחרים, לכן 
היא מחליטה לטלטל את מציאות חייה ולעזוב 
הכל. היא רוצה להגשים את חלומה להקים 
עסק משלה. אך עד מהרה היא מגלה כי לאביה, 
לאחיה ולבתה יש אג'נדה משלהם, וכי שינוי חייה 
הולך להיות הכול חוץ מקל מכיוון שהוא לא 
נמצא ב"תסריט" המשפחתי.  סרט על מתחים 
משפחתיים, על נשיות ועל הגשמה עם מגוון 
דמויות על הספקטרום שבין האקסצנטרי לשקול.   

במאי: איסיאר בוליין

שחקנים: קנדלה פנה, סרגי לופז, נטלי פוזה
)97 דק', אנגלית, צרפתית, ספרדית, קטלונית ; 

תרגום לעברית(

ושאפתנית,  מסורה  סרטים  מפיקת  שרון, 
שנקלעה לסף פשיטת רגל, מקבלת הזדמנות 
להציל את עתידה המקצועי: לשתף פעולה 
שחזר  נערץ,  במאי-עבר  סילבר,  עוזי  עם 
בתשובה ונהיה לרב, ועתה מעוניין לביים את 
סרט הקאמבק שלו – עיבוד לטרגדיה התנ"כית 
של שאול המלך. העבודה עם סילבר דומה יותר 
למלחמה מאשר להפקה, ושרון נקלעת לסחרור 
שמאיים לחסל אותה נפשית וכלכלית, ומעמיד 

בסכנה את יחסיה עם היקרים לה מכל.

במאי: איתן ענר

שחקנים: מורן רוזנבלט, רמי הויברגר, אורי גוטליב
)86 דק', עברית; כתוביות בעברית(

כשהשחקן גד אלמליח חוזר לביקור מולדת 
בפריז, הוריו היהודים, מתעקשים שהוא יישאר 
איתם ולא בבית מלון. אבל לגד יש סוד, הוא חוקר 
כיוונים חדשים בחייו, הקשורים בדת. כשההורים 
האוהבים מגלים על הרעיונות החדשים של 
הבן שלהם, הם נחושים בדעתם להזכיר לו מי 
הוא ומהיכן הגיע, בכל דרך אפשרית. קומדיה 
המבוססת על חייו האמיתיים של הקומיקאי 
הצרפתי-יהודי האהוב גד אלמליח, שמשחק 

בסרט לצד הוריו ואחותו.

במאי: גד אלמליח 

שחקנים: גד אלמליח, רג'ין אלמליח, 
דויד אלמליח

)90 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
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קריאת העורב
Raise Ravens

)ספרד, 1976( דרמה

ילדה שקטה
The Quiet Girl

)אירלנד, 2022( דרמה

זמר הג'אז
The Jazz Singer

)ארה"ב, 1927( אילם/מוזיקלי

אמה  מות  את  לעכל  מתקשה  הקטנה  אנה 
ומפתחת תיעוב כלפי אביה, איש צבא נוקשה, 
של  במחלתה  בלבה  מאשימה  היא  שאותו 
האם. דרמה משפחתית ואלגוריה על שלטון 
הפשיזם של פרנקו המשלבת מציאות והזיה. 
הסרט צולם בימים האחרונים של הדיקטטורה 
של פרנקו. הבמאי המוערך קרלוס סאורה זכה 
בפרס השופטים של פסטיבל קאן על סרטו זה, 

בכיכובה של אשתו, ג‘רלדין צ‘פלין.

במאי: קרלוס סאורה

שחקנים: אנה טורנט, ג'רלדין צ'פלין, פלורינדה צ'יקו
)105 דק', ספרדית; תרגום לעברית(

זוכה פרס הגדול של חבר השופטים, פסטיבל 
קאן 1976.

כפר קטן באירלנד, 1981. ילדה מופנמת ומוזנחת 
נשלחת ממשפחתה הלא מתפקדת לגור עם 
משפחת אומנה למשך הקיץ. היא פורחת תחת 
השגחתם, אבל בבית היפה והאוהב הזה שבו לא 
אמורים להיות סודות, מתגלה סוד אחד. "ילדה 
שקטה" שאין לדבר על הסוד שבו, הוא פנינה 
עדינה דוברת גאלית )שפה שלא זוכה לביטוי 
רב בקולנוע(, מים שקטים שחודרים עמוק שזכו 
למועמדות לפרס הסרט הזר הטוב ביותר, בתחרות 

האוסקר הבאה עלינו לטובה. 

במאי: קולם בייריד 

שחקנים: קארי קרווליי, אנדרו בנט, קתרין 
קלינץ'

)94 דק', גאלית, אנגלית; תרגום לעברית(

ג’קי רוצה להיות זמר ג’אז אבל אביו החזן רוצה 
שימשיך את דרכו. ג’קי בורח מהבית, צובע את 
ונוחל הצלחה מסחררת. שנים  פניו בשחור, 
אח"כ הוא נקלע לקונצרט בהשתתפות החזן 
המיתולוגי יוסלה רוזנבלט, רגשותיו מתפרצים, 
והוא "חוזר הביתה". "זמר הג'אז" נחשב לסרט 
המדבר הראשון, והוא סימן את המעבר שצעדה 

הוליווד מראינוע לקולנוע! 

במאי: אלן קרוסלן  

שחקנים: אל ג'ונסון, מיי מקאווי, וורנר אולנד, 
אוטו לדרר

)88 דק', אנגלית, תרגום לעברית(
הקרנת פילם 35 מ"מ
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ולנטינו
Valentino

)בריטניה/ארה"ב, 1977( דרמה

ארה"ב, 1926. רגע לפני כניסת הסאונד לקולנוע 
הולך לעולמו רודולף ולנטינו, אולי הנערץ בשחקני 
הקולנוע עלי אדמות ובכך מנבא את מותו של 
הראינוע ומאוחר יותר את הוקעתו של הדקדנס 
מהוליווד. הסרט נפתח בהתגודדות מעריצותיו 
של השחקן שבאות להיפרד מאלילן. כמה מהן 
הכירו אותו ממש וידעו עמו לילות סוערים. סיפורו 
וסודותיו נפרשים אם כן, מזיכרונן ומנקודת מבטן 
הסובייקטיבית. "ולנטינו" הוא סרט מאת קן ראסל 
)"צ'ייקובסקי", "ליסטומניה"(, במאי בוטה במופגן 

שיצירותיו עמוסות בקיטש ובקאמפ )הוא ביים 
ביוגרפיות פרובוקטיביות של מלחינים כמאהלר, 
צ'ייקובסקי וליסט(. זוהי עשיה קולנועית שאינה 
קיימת עוד וההולמת היטב את התקופה שהיא 
מבקשת לתאר. רודולף נוראייב בתפקיד ולנטינו, 
הוא ליהוק ערמומי, ספק אם הוא הבין את הסיבות 
לליהוקו ואמנם הוא אינו מצטיין ביכולותיו הדרמטיות, 
אך כשרון הריקוד שלו ואיכויותיו הפיזיות המהממות 
מאפשרים לו לברוא מחדש את ההבעות ואת המחוות 

הגדולות מהחיים של רודולף ולנטינו.

במאי: קן ראסל

שחקנים: רודולף נוראייב, לסלי קארון, מישל 
פיליפס

)128 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

בכורה

בכורה

21
:0

0 
> 

24
.3

 >
שי 

שי

18
:0

0 
> 

7.
3 

> 
שי

לי
ש

הריקוד האחרון
Last Dance

)שווייץ, 2022( דרמה

ז'רמיין מתאלמן באופן פתאומי בגיל 75. עוד 
לפני שהוא מצליח להפנים את משמעות העניין, 
בני משפחתו דואגים לו ומנסים להעסיק אותו פן 
ישקע בדיכאון, אך לדידו הם בגדר רעשי רקע. 
ז'רמיין לא מפסיק לחשוב על אשתו האהובה 
ועל ההבטחה שנתן בטרם מותה. בצעד מפתיע 
שישנה את עולמו, הוא מוצא עצמו כחלק מרכזי 
ממופע של להקת מחול מודרני כי אף פעם לא 

מאוחר להתחיל לעוף על החיים.  

במאית: דלפין להריסי 

שחקנים: פרנסואה ברליאן, קייסי מוטה קליין, 
להקת לה ריבו

)84 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

132
6 כניסות ב-

₪215
12 כניסות ב-

₪

380
מנוי שנתי ב-

₪670
מנוי שנתי זוגי ב-

₪

זה הכל!
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פסטיבל הקולנוע הצרפתי
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פסטיבל הקולנוע הצרפתי חגיגות 35 השנים - עותק חדש; הקרנה חד פעמית

פסטיבל הקולנוע הצרפתי קולנוע זמיר – מועדון סרטים “מלוכלכים”; אוצרים: גילי פורת ושני קיניסו

חודש האישה הבינלאומי פסטיבל הקולנוע הצרפתי
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משרה מלאה
Full Time

)צרפת, 2021( דרמה

סנט-עומר
Saint Omer

צרפת, 2022( דרמה

ילדים של אחרים
Other People's Children

)צרפת, 2022( דרמה

ג'וני ומר אדמסי
Softie

)צרפת, 2021( דרמה

ז’ולי מתעקשת לגדל את שני ילדיה באזור כפרי 
למרות שהיא עובדת כחדרנית במלון יוקרתי 
בפריז. היא תמיד בלחץ, מתמרנת בין משפחה 
ועבודה, האקס לא שילם מזונות ולשמרטפית 
נמאס מהאיחורים שלה. היא סוף סוף מצליחה 
להשיג ריאיון למשרה ראויה, כזו שתוציא אותה 
ממעגל העוני, כשפורצת שביתת תחבורה כללית, 
שחונקת את העיר ומפרה את האיזון העדין שהוא 
חייה של ז’ולי. זוכה פרסים לבמאי ולשחקנית 

הראשית, פסטיבל ונציה 2021. 

במאי: אריק גראוול  

שחקנים: לור קלאמי, אן סוארז, ז'נבייב מניש
)88 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית( 

ראמה, סופרת ועיתונאית מצליחה, נוסעת לעיירה 
בצפון צרפת, במטרה לסקר את משפטה של 
לוראן, מהגרת צעירה מסנגל שמואשמת בפשע 
בלתי נתפס. ראמה, מופתעת למצוא נקודות 
מקבילות רבות בין חייה של לוראן והעבר שלה 
עצמה כמו גם למחזה "מדיאה". סרט תובעני 
על הסימביוזה שבין אם לבתה השואב השראה 
מהכתיבה הפוסט-קולוניאלית של מרגריט דיראס, 
ממיתוס בת הים, ומהמחקר על אזורי סף ומציע 
חוויה קולנועית מפעימה למי שיבחרו להיענות לו.  

במאית: אליס דיופ 

גוסלג'י מאלאנדה,  קייג'ה קגמה,  שחקנים: 
ולרי דרוויי

)122 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(

רייצ'ל, מורה פריזאית שחגגה לא מזמן את יום 
הולדתה ה-40, מרגישה שאולי זו ההזדמנות 
האחרונה שלה להיות אמא. אבל יחד עם עלי, 
אהובה החדש, נכנסת לחייה של רייצ'ל עוד אהבה 
חדשה ומפתיעה- לילה, בתו בת ה-4, והרצון 
להיות אמא ביולוגית נדחק הצידה כשרייצ'ל 
ולילה נקשרות זו לזו. רייצ'ל מנסה למצוא את 
מקומה במשפחתו של עלי אבל במערכות יחסים 

לא תמיד הכל הולך כפי שתוכנן...

במאית: רבקה זלוטובסקי

שחקנים: וירג'יני אפירה, רושדי זם, קיארה 
מסטרויאני

)104 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
וירזי'ני אפירה, זוכת פרס לומייר לשחקנית 

הטובה ביותר.

ג'וני בן העשר אינו מוצא את מקומו בעולם. 
חייו לצד אמו האלכוהוליסטית ואחיו העסוק 
אבל  כשלו.  עדינה  נפש  הולמים  לא  בעצמו 
ג'וני משתדל, הוא משתדל בלימודים ומתמסר 
לאחותו הקטנה. האיזון העדין של חייו מופר 
כאשר מורה חדש בבית הספר נותן לו תשומת לב. 
לראשונה בחייו ג'וני חולם על חיים אחרים. פנינה 
נטורליסטית המגיעה לשיאים הודות לשחקנים 
לא מקצועיים, דיאלוג מאולתר וכתיבה מחוספסת 

ופיוטית כאחת.

במאי: סמואל תאי  

שחקנים: אליושה ריינרט, אנטואן קיינרטז, 
מליסה אולקסה

)95 דק', צרפתית; תרגום לעברית ולאנגלית(
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ביטלג'וס
Beetlejuice

)ארה"ב, 1988( קומדיה

אדם וברברה הם זוג אמריקאי בורגני למהדרין, 
הקונה לעצמו בית מידות ומתכנן להשתקע בו. 
לרוע המזל השניים מקפחים את חייהם בתאונת 
דרכים ומוצאים את עצמם לכודים בסבך בירוקרטי 
שאינו מאפשר להם להגיע לגן עדן. אם כל זה לא 

מספיק אז לרוע מזלם את ביתם קונה משפחה 
וולגרית ולאדם ולברברה אין ברירה, הם שוכרים 
את שירותיו של מגרש אנשים מקצועי מעולם 
המתים. בני המשפחה דווקא מתלהבים מהנוכחות 
העל טבעית שבביתם ומנסים לתעל אותה לעסקי 
נדל"ן. קומדיה מצחיקה נורא המבוימת בכישרון 
מהמם תוך שימוש בפעלולים מיוחדים מיושנים 

המשווים לסרט מראה מיוחד ונוסטלגי.

במאי: טים ברטון 

חקנים: מייקל קיטון, וינונה ריידר, אלק 
בולדווין, ג'ינה דייויס 

)92 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

שימו לב: סרטי המועדון כוללים סצנות מיניות שעלולות להיתפס כפוגעניות. הצפייה בהם מוגבלת למבוגרים בלבד.
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אינטימיות
Intimacy

)בריטניה, 2001( דרמה

הוא, גבר לא צעיר, עזב יום אחד את הבית. הוא זנח את אשתו ואת בנו, פשוט יצא מהדלת 
ולא חזר. הוא שוכר דירה עלובה ועובד כבר-מן. היא, אישה נשואה ומורה למשחק שחלומותיה 
מאחוריה, באה אליו פעם בשבוע למפגשים לא מחייבים. אלה מפגשים מסעירים. כאשר 
הם מחליטים לתהות אחד על קנקנו של השני, הקשר המנחם שלהם נדרש למבחן. דרמה 
חזקה לפי ספר בעל אותו שם מאת חניף קוריישי )מחבר "הבודהה מהפרברים", "מכבסה 

יפהפיה שלי"( ועוד כמה סיפורים קצרים פרי עטו.

במאי: פטריס שרו

חקנים: מרק ריילאנס, קרי פוקס, מריאן פייתפול
)119 דק', אנגלית; תרגום לעברית(

לפני הסרט תתקיים הרצאה מפי גילי פורת ושני קיניסו.

הקרנות סרטים חדשים מסביב לשעון
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7 מונולוגים על זנות
The Prostitution Monologues

)ישראל, 2022( תיעודי

דיאנה, לינוי, רונה, שלי, רוחה וליאת מספרות 
באומץ ובכנות על המסע שלהן בזנות: מהכניסה 
וההיקסמות הראשונית מעולם הזנות, דרך לימוד 
החוקים ועד אסטרטגיות ההישרדות. אלו סיפורים 
על עצמאות, תושייה, כאב וטראומה, שמבטאים 
חוויה נשית ואנושית קיצונית. בנוסף, נשמע 
קולה של מיכאלה )שם בדוי( – אשה צעירה 
שחיה את הזנות בהווה: נאבקת, שורדת ומצלמת. 
הנשים קוראות תיגר על הציפייה מהן להתבייש 

או להסתתר. 

במאית: תמר ירום

)58 דק', עברית; כתוביות בעברית(
בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם תמר ירום, 

יוצרת הסרט.

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

ממשיכים: Tár המנצחת, לונאנה – יש יאק בכיתה, בין שני העולמות

* בדיבוב לעברית , בצרפתית

החל מ- 3.3 
רודיאו 

החל מ- 9.3 
חתונתה של רוזה 

החל מ- 16.3 
הנפש הטובה )ישראלי( 

החל מ- 16.3 
הריקוד האחרון

החל מ- 30.3 
ננה סופרסטאר
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ימי שבתימי שישיימי חמישיימי רביעישלישי זהבימי ראשון
1.3

20:30
נועה בת 17

2.3
20:30

איש הפיל

3.3
21:00

רודיאו 

4.3
18:00 טרום בכורה

הריקוד האחרון 
 20:00

בבילון

7.3
20:30

חמים וטעים

8.3
עדלאידיסני

 11:00 מלך האריות 1.5: האקונה 
        מאטאטה  

13:00 מפלצות בע"מ
15:00 פלונטר  
18:00 מולאן  

20:30 אבא מתארס

9.3
20:30 רחוב 42

10.3
21:00

אחרי השמש

11.3
18:00 בכורה

חתונתה של רוזה
20:00

הרצאה 
סרט באורך מלא: ליצן החצר

12.3
20:30

דולב ואוהד קצרים בזמן – 
קומדיות אילמות

14.3
18:00

חתונתה של רוזה
20:30

הציפורים

15.3
19:00

דפיקה בדלת
20:45

ללכת שבי אחריו

16.3
20:00

קאוס – סיפורים סיציליאניים

17.3
21:00 פסטיבל הקולנוע הצרפתי

חף מפשע

18.3
11:00 יום המעשים הטובים 

חברים פרוותיים לנצח: אלמו 
מקבל כלבלבה

11:30 בכורה
הנפש הטובה

18:00 פסטיבל הקולנוע הצרפתי
צעירים לנצח

20:30 טרום בכורה
ולריה מתחתנת

21.3
18:00

הנפש הטובה
20:30
ולנטינו

22.3
20:30

זמר הג'אז

23.3
20:30

קריאת העורב

24.3
21:00 טרום בכורה

ילדה שקטה

25.3
11:00 המגזין עם משה נסטלבאום
18:00 פסטיבל הקולנוע הצרפתי

משרה מלאה
20:30 סנט-עומר

28.3
18:00 פסטיבל הקולנוע הצרפתי

תישאר איתנו
20:30

7 מונולוגים על זנות

29.3
20:30 אינטימיות

30.3
18:00 פסטיבל הקולנוע הצרפתי

ג'וני ומר אדמסי
20:45 ביטלג'וס

31.3
21:00 פסטיבל הקולנוע הצרפתי

ילדים של אחרים

3
מרץ
March
2023




