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17:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
או לה לה! - פסטיבל קומדיות צרפתיות 

סיגריות ושוקולד חם )צרפת 2016(
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD

19:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
פסטיבל דוקאביב

ציידת העיט הזהוב )ארה"ב 2016(
THE EAGLE HUNTRESS

21:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מחווה למפיק אמציה חיוני
הטרמפיסט )ישראל 1972(

          AN AMERICAN HIPPIE IN ISRAEL

17:00
מחווה למפיק אמציה חיוני

הדיבוק )ישראל/מערב גרמניה 1968(

19:00
שבועיים של במאיות – מפסטיבל חיפה

שאריות )ישראל 2015(
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאים

21:00
מתחת לרדאר - אוצרות הקולנוע הגרמני

המנצח )גרמניה 1993/4(
TIE SIEGER

17:00
מחווה למפיק אמציה חיוני

אולי תרדו שם )ישראל 1964(

19:00
הקרב האחרון של פפה )ישראל 2016(

PEPE'S LAST BATTLE
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי ועם 

פפה אללו

21:00
מחווה למרצ'לו מסטרויאני

עיר הנשים )איטליה/צרפת 1980(
         LA CITTA DELLE DONNE

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
שבועיים של במאיות - הקרנת טרום בכורה

נדיה: שם זמני )ישראל 2015(
NADIA

לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאית 
טובה אשר

21:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
שבועיים של במאיות – מפסטיבל חיפה

לעבור את הקיר )ישראל 2016(
THROUGH THE WALL

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

חיי כקישוא )שוויץ/צרפת 2016(
MY LIFE AS A COURGETTE

20:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
שבועיים של במאיות - מפסטיבל חיפה

אנשים שהם לא אני )ישראל 2016(
PEOPLE THAT ARE NOT ME

16:00
שבועיים של במאיות – מפסטיבל חיפה

שמוניסטים )ישראל 2016(
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאית

18:30
מאסטר מיינדס )ארה"ב 2015(

MASTERMINDS

22:00
רוקולנוע

PINK FLOYD בישראל
עורכים ומנחים: אורי ברייטמן, יורם מארק-רייך 

15:30
או לה לה! - פסטיבל קומדיות צרפתיות 

סיגריות ושוקולד חם )צרפת 2016(
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD

17:30
המורה )סלובקיה/צ'כיה 2016(

THE TEACHER

21:30
מאסטר מיינדס )ארה"ב 2015(

MASTERMINDS

19:00
מבט נוסף 2017 - תשוקה חותכת
ורוניקה הקטנה )אוסטריה 1929(

LITTLE VERONIKA

21:00
מחווה למרצ'לו מסטרויאני 
הלילה )איטליה/צרפת 1960(

LA NOTTE

19:15
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 

הקרנה מיוחדת בשיתוף מרכז הצפייה ביד ושם
לא סרט משפחתי )צרפת/בלגיה 2015(

NO HOME MOVIE

21:30
סינמה סטנד אפ

הפרודיות הגדולות של האייטיז והניינטיז - 
מ"סודי ביותר" ל"אקדח מת מצחוק"

מרצה: במאי הקומדיות אלון גור אריה

10:30
הבמה לתרבות וידע

הבימה בברלין
מרצה: ד"ר שלי זר-ציון, החוג לתאטרון, אונ’ חיפה

כרטיס: 20 ₪

18:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
לחזור לגור עם אמא )צרפת 2016(

RETOUR CHEZ MA MERE

20:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מבט נוסף 2017 - תשוקה חותכת

מעלית לגרדום )צרפת 1957(
          ELEVATOR TO THE GALLOWS

18:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 

הגן של פינצ'י קונטיני )גרמניה 1970(
THE GARDEN OF THE FINZI-CONTINIS

20:30
מבט נוסף 2017 - תשוקה חותכת

הקורבן העשירי )איטליה 1965(
THE 10th VICTIM

17:00
מחווה למפיק אמציה חיוני

שלושה ימים וילד )ישראל 1967(
ידיים )ישראל 1965(

19:00
בנוף המילים- סרטים על סופרים ומשוררים

הרועה במילים – אמנון שמוש )ישראל 2012(
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי

21:00
מבט נוסף 2017 - תשוקה חותכת

היפהפייה )ליטא 1969(
         THE BEAUTY

לפני הסרט תינתן הקדמה קצרה )באנגלית(

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הקרנת טרום בכורה

דרומה איתך )ארה"ב 2016(
SOUTHSIDE WITH YOU

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הבחורה על הרכבת )ארה"ב 2016(

THE GIRL ON THE TRAIN

18:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
דואט לאופרה ולקולנוע

שעתיים של שיחה וצפייה עם יוסי שיפמן, 
עיתונאי, אוצר ויועץ אמנותי

לה גאזטה - העיתון )רוסיני(: פעמוני הכנסייה 
מרגיעים את אנשי הממון והתקשורת

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מבט נוסף 2017 - תשוקה חותכת
אליסה, אהובה שלי )ספרד 1977(

ELISA, MY LIFE

19:00 אולם סינמטק 1 – רפפורט
מאסטר מיינדס )ארה"ב 2015(

MASTERMINDS

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
המורה )סלובקיה/צ'כיה 2016(

THE TEACHER

16:30
מחווה למרצ'לו מסטרויאני 

על רגל אחת )יוון/צרפת/איטליה/שוויץ 1991(
THE SUSPENDED STEP OF THE STORK

19:30
אבינו )ישראל 2016(

OUR FATHER

21:30
לחזור לגור עם אמא )צרפת 2016(

RETOUR CHEZ MA MERE

16:00 אולם סינמטק 1 – רפפורט
יום אחד פינה שאלה... )בלגיה/צרפת 1983(

17:15 אולם סינמטק 1 – רפפורט
המפגש )ארה"ב 2016(

19:30 אולם סינמטק 1 – רפפורט
החטאים )ישראל 2016( 

21:45 אולם סינמטק 1 – רפפורט
הבחורה על הרכבת )ארה"ב 2016(

22:00
רוקולנוע-LIVE וודסטוק, סבנטיז ורוקנרול

קופצי הפיוז + הולי והקדושים

15:30
הבחורה על הרכבת )ארה"ב 2016(

THE GIRL ON THE TRAIN

17:45
לחזור לגור עם אמא )צרפת 2016(

RETOUR CHEZ MA MERE

21:30
מבט נוסף 2017 - תשוקה חותכת

אדלהייד )צ'כיה 1969(
ADELHEID

19:00
מחול, קולנוע ומה שביניהם

בשיתוף קבוצת המחול של דנה רוטנברג
PRIVATE I'S  )ישראל 2012( 

GLOVE STORY )ישראל 2013(
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי אורן 

שקדי והכוריאוגרפית דנה רוטנברג

21:00
הלהב המדמם )קנדה/סין 2016(

THE BLEEDING EDGE
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם רקפת תבור

18:30 אולם סינמטק 1 – רפפורט
התנ"ך חי בסרט 

סוגיות תנכיות בקולנוע עכשווי
על בריחה נאמנות וחטאים בספר יונה 

החטאים )ישראל 2016( 
PAST LIFE

21:15  אולם סינמטק 1 – רפפורט
מבט נוסף 2017 - תשוקה חותכת

ביקור, או זיכרונות ווידויים )פורטוגל 1982(
VISIT, OR MEMORIES AND CONFESSIONS

18:00
שנטל אקרמן

יום אחד פינה שאלה... )בלגיה/צרפת 1983(
UN JOUR PINA A DEMANDÉ…

19:30
פסטיבל דוקאביב – שנטל אקרמן

אני לא שייכת לשום מקום – הקולנוע של 
שנטל אקרמן )בלגיה 2015(

I DON'T BELONG ANYWHER – THE CINEMA 
OF CHANTAL AKWRMAN

21:00
מבט נוסף 2017 - הקרנה מיוחדת 

שלושה צדדים למטבע )ישראל 1960(  

17:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מבט נוסף מציג מחווה לאנדז'יי ויידה 

הדיבוק של אנדז'יי ויידה )ישראל 1988(
THE DYBBUK OF ANDRZEJ WAJDA

19:15 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הכל למכירה )פולין 1969(  

EVERYTHING FOR SALE
מבט נוסף מציג את "הכל למכירה" כמחווה לזכרו 

של ויידה, שנפטר לפני מספר חודשים

21:15 אולם סינמטק 1 - רפפורט
אבינו )ישראל 2016(

          OUR FATHER

19:00 אולם סינמטק 1 – רפפורט
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 
המסע של פאני )צרפת 2016(

FANNY'S JOURNEY
לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם פאני בן-עמי 
שעל בסיס סיפור ילדותה נכתב התסריט לסרט

21:30 אולם סינמטק 1 – רפפורט
המפגש )ארה"ב 2016(

ARRIVAL

16:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
מפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

אמריקן האני )בריטניה 2016(
AMERICAN HONEY

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
או לה לה! - פסטיבל קומדיות צרפתיות 

אפקט המים )צרפת 2016(
L'EFFET AQUATIQUE 

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
שבועיים של במאיות – מפסטיבל חיפה

לעבור את הקיר )ישראל 2016(
        THROUGH THE WALL

16:15
שבועיים של במאיות – מפסטיבל חיפה

לעבור את הקיר )ישראל 2016(
THROUGH THE WALL

18:30
או לה לה! - פסטיבל קומדיות צרפתיות 

אפקט המים )צרפת 2016(
L'EFFET AQUATIQUE 

20:30
מפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה

אמריקן האני )בריטניה 2016(
          AMERICAN HONEY

11:00 אולם סינמטק 1 – רפפורט
שלישי ברביעי

או לה לה! - פסטיבל קומדיות צרפתיות 
אפקט המים )צרפת 2016(

L'EFFET AQUATIQUE 

18:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
שבועיים של במאיות - מפסטיבל חיפה

הקרנת טרום בכורה
הפורצת )ישראל/גרמניה 2016(

THE BURGLAR

20:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
אמריקן האני )בריטניה 2016(

          AMERICAN HONEY

17:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הסלון הגאוגרפי של איילה גאוגרפית

מסע לאורך דרך המשי מקירגיסטן לסין
מרצה: אשחר יופה

פרטים באתר אילה גאוגרפית 

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
הזאב האחרון )סין/צרפת 2015(

LE DERNIER LOUP )WOLF TOTEM(

21:30 אולם סינמטק 1 - רפפורט
סינמה סטנד אפ

דיסנילוגיה 2: המקום השמח בעולם?
מרצה: דורון פישלר

אולם סינמטק 1 - רפפורט
מחווה למפיק אמציה חיוני 

17:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
חור בלבנה )ישראל 1964(

הקרב על היעד )ישראל 1963(

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
שבועיים של במאיות - מפסטיבל חיפה

הקרנת טרום בכורה
עניינים אישיים )ישראל 2016(

PERSONAL AFFAIRS
21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט

או לה לה! - פסטיבל קומדיות צרפתיות 
תשעה חודשים )צרפת 2016(

          9 MOIS FERME 

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
שבועיים של במאיות – מפסטיבל חיפה

הקרנת טרום בכורה
בין העולמות )ישראל 2016(

BETWEEN WORLDS
לאחר השיחה תתקיים שיחה עם הבמאית מיה 

חטאב ועם השחקנית מריה זריק

21:15 אולם סינמטק 1 – רפפורט
הזאב האחרון )סין/צרפת 2015(

LE DERNIER LOUP )WOLF TOTEM(

19:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
שבועיים של במאיות - מפסטיבל חיפה

גיבורה )ישראל 2016(
HEROINE

21:00 אולם סינמטק 1 - רפפורט
או לה לה – פסטיבל קומדיות צרפתיות

הפרה ז'קלין )צרפת 2016(
LA VACHE

15:15
המפגש )ארה"ב 2016(

ARRIVAL

17:30
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 
המסע של פאני )צרפת 2016(

FANNY'S JOURNEY

21:30
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 
תוף הפח )מערב גרמניה 1979(

THE TIN DRUM
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חודש ינואר בסינמטק חיפה:

GLOVE STORY )ישראל 2013(. בימוי: אורן שקדי. כוריאוגרפיה: דנה רוטנברג. 
הסרט עוקב אחר קבוצת דמויות הנעה במרחבים ספק מציאותיים ספק פנטסטיים, 

ומתאר מציאות בה גבול זה הופך לנזיל. )38 דקות(

בימוי: אורן שקדי. כוריאוגרפיה: דנה רוטנברג.  PRIVATE I'S )ישראל 2012(. 
הסרט מציג שתי דמויות סוריאליסטיות ועוקב דרכן אחר הבנייה והפירוק של הגבריות 

של העצמי ושל האחר. )22 דקות(

אבינו )ישראל 2016(. בימוי: מני יעיש. שחקנים: מוריס כהן, רותם זיסמן-כהן. 
מאבטח קשוח מתחיל לעבוד כגובה צ'קים אצל מאפיונר כבד כדי לממן לאשתו טיפולי 

פוריות. האם יצליח לצאת ממעגל הפשע? )105 דקות, עברית(

אדלהייד )צ'כיה 1969(. בימוי: פרנטישק ולצ'יל. יצירה מורכבת, מרגשת ומרהיבה 
צ'כית,  דקות,   99( נאצי.  פושע מלחמה  צ'כי שמתאהב בבתו של  חייל  על  ביופייה, 

תרגום לעברית(

אולי תרדו שם )ישראל 1964(. בימוי: פוצ'ו, אמציה חיוני. זקן נאסף על ידי ילד בן 
תשע שאביו לא הרשה לו לגדל כלבים מייללים על הגג. )75 דקות, עברית(

אליסה מבקרת את  בימוי: קרלוס סאורה.   .)1977 )ספרד  אליסה, אהובה שלי 
את  מוצאים  והשניים  מהעבר  פרטים  נחשפים  הכפרי,  בבידוד  שנים.  לאחר  אביה, 
עצמם במערבולת של חשבונות נפש. )125 דקות, ספרדית, תרגום לעברית ולאנגלית(

אמריקן האני )בריטניה 2016(. בימוי: אנדריאה ארנולד. נערה מצטרפת לחבורת 
עבודה,  של  ימים  שתייה,  של  בלילות  ומבלה  האמריקאית,  החברה  פליטי  צעירים 

עבירות קלות ואהבה צעירה. )158 דקות  אנגלית, תרגום לעברית(

אני לא שייכת לשום מקום – הקולנוע של שנטל אקרמן )בלגיה 2015(. בימוי: 
מריאן למברט. שנטל אקרמן מספרת על היצירה, התחושות שניסתה לעורר בצופים 

והדחף לרסק מסגרות. )67 דקות, אנגלית וצרפתית, כתוביות בעברית(

ג'וי אינה מצליחה  בימוי: הדס בן ארויה.   .)2016 )ישראל  אנשים שהם לא אני 
להשתחרר מהאקס שלה, או להתאהב בבחור חדש, ובינתיים היא מבלה עם הבחורים 

הלא נכונים. )80 דקות, עברית, כתוביות בעברית. מגיל 18(

אפקט המים )צרפת 2016(. בימוי: סולבג אנספה. מנופאי מתאהב במורה לשחייה 
ומחליט להירשם לשיעורי השחייה, למרות שהוא שחיין מצוין. כשהשקר מתגלה הוא 

נאלץ לטוס בעקבות האהבה... )83 דקות, צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית(

הבחורה על הרכבת )ארה"ב 2016(. בימוי: טייט טיילור. משחק: אמילי בלאנט, 
היילי בנט, לוק אוונס. רייצ'ל נוסעת ברכבת מדי בוקר, ומחלון הרכבת מציצה על זוג 
צעיר ומאוהב. דיווח על היעלמותה של בת הזוג מבהיר לה שמשהו אינו כשורה. )112 

דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

מאיה  זריק,  מריה  משחק:  חטאב.  מיה  בימוי:   .)2016 )ישראל  העולמות  בין 
גסנר. שתי נשים המגיעות מעולמות שונים נפגשות. כשהן מתקרבות, עולמן עתיד 

להשתנות. )84 דקות, ערבית, עברית, תרגום לעברית ואנגלית(

ביקור, או זיכרונות ווידויים )פורטוגל 1982(. בימוי: מנואל דה אוליביירה. סרטו 
התיעודי האוטוביוגרפי של גדול במאי פורטוגל. קינה יפהפייה ומרגשת על חיי האמן 

ויצירתו. )73 דקות, פורטוגלית, תרגום לעברית(

גיבורה )ישראל 2016(. בימוי: עטרה פריש, חלי הרדי, יסמין שרייר-עוזרי, שירה 
פיורסקי, שירה פורת. חמישה סיפורים עלילתיים שבמרכז כל אחד מהם דמות נשית: 
אנגלית,  רוסית,  עברית,  דקות,   87( ובייביסיטר.  אחות  במאית,  חשפנית,  מפקדת, 

פולנית, תרגום לאנגלית(

הגן של פינצ'י קונטיני )גרמניה 1970(. בימוי: ויטוריו דה סיקה איטליה. יצירת 
מופת זוכת פרס האוסקר. משפחה יהודייה אמידה ובעלת השפעה באיטליה, מסתגרת 

באחוזה רחבת הידיים בזמן מלה"ע ה-2. )94 דקות איטלקית תרגום לעברית(

הדיבוק )ישראל/מערב גרמניה 1968(. בימוי: אילן אלדד. בחור ישיבה אביון, מאוהב 
בבת הגביר. כשמתברר לו שתינשא לאחר, הוא מת, אך נשמתו נאחזת כדיבוק בגופה. 

בעת גירוש הרוח מתגלה סוד אפל מן העבר. )86 דקות, עברית(

הדיבוק של אנדז'יי ויידה )ישראל 1988(. בימוי: עמי )טדאוש( דרוזד. ויידה הוזמן 
על ידי תיאטרון הבימה לביים את "הדיבוק". הסרט עוקב אחרי עבודתו ומשרטט דיוקן 

מורכב ורגיש של הקולנוען. )60 דקות, עברית ופולנית, תרגום לעברית(

דרומה איתך )ארה"ב 2016(. בימוי של: ריצ'רד טיין. סיפור הדייט הראשון של ברק 
ומישל אובמה. הסרט מלווה אותם ברגעי ההתאהבות הראשונים שלהם עד לנשיקה 

גורלית שתוביל אותם לבית הלבן. )84 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

ורוניקה הקטנה )אוסטריה 1929(. בימוי: רוברט לנד. מאוצרות הקולנוע האילם. 
התשוקות  עולם  בווינה.  המתגוררת  דודתה  את  לבקר  נשלחת  ענייה  כפר  נערת 

האפלות של הכרך יסחף אותה. )70 דקות, אילם, תרגום לעברית(

הזאב האחרון )סין/צרפת 2015(. בימוי: ז'אן ז'אק אנו. המהפכה התרבותית בסין. 
סטודנט נשלח לחיות כרועה וללמד קרוא וכתוב. הוא מציל ממוות גור זאבים ומגדל 

אותו עד בגרותו ושחרורו לטבע. )121 דקות, מנדרינית ומונגולית, תרגום לעברית(

חור בלבנה )ישראל 1964(. בימוי: אורי זוהר. משחק: זוהר, אברהם הפנר, אריק 
לביא, דן בן-אמוץ. יזמים מגיעים למדבר ופותחים קיוסקים, כשהעסקים לא עובדים 

הם מחליטים להקים עיר סרטים. )72 דקות, עברית, תרגום לאנגלית וצרפתית(

דורון  ריגר,  ג'וי  תגר,  נלי  משחק:  נשר.  אבי  בימוי:   .)2016 )ישראל  החטאים 
תבורי, יבגניה דודינה, תום אבני. בהשראת חייה של המלחינה אלה מילך-שריף. 
שתי אחיות שאפתניות ותחרותיות מתמודדת עם עברה של המשפחה דרך יומן שכתב 

אביהן. )112 דקות עברית, אנגלית, פולנית, גרמנית תרגום לעברית(

חיי כקישוא )שוויץ/צרפת 2016(. בימוי: קלוס בראס. אחרי מות אמו, נשלח קישוא 
בן ה-9 למוסד. בעזרת שוטר חביב והידידים שהוא רוכש, קישוא מתחיל להאמין שהוא 

לא לבד בעולם. )66 דקות, צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית(

הטרמפיסט )ישראל 1972(. בימוי: עמוס ספר. קאלט ישראלי אמיתי, שזכה לתחייה 
מחודשת. סיפורו של היפי אמריקאי המגיע לישראל, מתיידד עם בחורה מקומית ושואף 

להקים קהילה של ילדי פרחים באילת. )95 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

ידיים )ישראל 1965(. בימוי: אמציה חיוני. פרס שני ״סרט הקצר הטוב״ 1965 - 
איגוד מבקרי קולנוע ישראלים. )10 דקות, עברית( 

יום אחד פינה שאלה...)בלגיה/צרפת 1983(. בימוי: שנטל אקרמן. סרט תיעודי 
על הכוריאוגרפית פינה באוש. אקרמן ליוותה את להקת המחול שלה ויצרה בשפה 
קולנועית ייחודית את אחד הסרטים הגדולים שנעשו על מחול. )57 דקות, צרפתית, 

גרמנית ואנגלית, תרגום לעברית(

היפהפייה )ליטא 1969(. בימוי: ארונס ז'בריונס. אינגה מכונה בפי כל "יפהפייה". 
ילד חדש שמגיע לשכונה לועג לה ומערער את תפיסתה על המציאות והיא יוצאת 

לתור אחר יופי אמיתי. )63 דקות, ליטאית, תרגום לעברית ולאנגלית(

הכל למכירה )פולין 1969(. בימוי: אנדז'יי ויידה. סרט אישי בו מתמודד ויידה עם 
יצירת  אובדן חברו. עלילת הסרט מערבת בין המציאות לבדיון, ומתארת את תהליך 

סרט שבו נעלם השחקן הראשי. )105 דקות, פולנית, תרגום לעברית(

לא סרט משפחתי )צרפת/בלגיה 2015(. בימוי: שנטל אקרמן. הסרט עוקב אחר 
החודשים האחרונים בחיי אמה של הבמאית, ניצולת שואה, שהשפיעה עמוקות על 

עבודתה של הבת. )115 דקות, צרפתית, תרגום לעברית ולאנגלית(

הלהב המדמם )קנדה/סין 2016(. בימוי: ליאון לי. סרט מרתק וזוכה פרסים. בסין 
צעירה,  של  למאסרה  שהביא  האינטרנט,  על  מעקב  פרויקט  פותח  הקומוניסטית 

שנכלאה בשל אמונתה. )90 דקות, אנגלית ומנדרינית, תרגום לעברית(

לחזור לגור עם אמא )צרפת 2016(. בימוי: אריק לאבן. קומדיה. סטפני נאלצת 
ארוחה  בזמן  יום אחד,  אבל  בזרועות פתוחות,  היא מתקבלת  אִמהּ.  לגור עם  לחזור 

משפחתית נחשפים סודות ונגרם שבר בלתי נמנע. )90 דקות, תרגום לעברית(

בימוי: מיכלאנג'לו אנטוניוני. שחקנים: מרצ'לו   .)1960 )איטליה/צרפת  הלילה 
דקות,   121( יצירה  ומשבר  בזוגיות  מופת על משבר  יצירת  ז'אן מורו.  מסטרויאני, 

איטלקית, תרגום לעברית(

קולר,  נועה  משחק:  בורשטין.  רמה  בימוי:   .)2016 )ישראל  הקיר  את  לעבור 
גידי מבטל את החתונה, אולם  עמוס תמם, עוז זהבי, עירית שלג. בזמן ההכנות 
מיכל ממשיכה בהכנות ומאמינה שאלוהים ימצא לה בן זוג עד התאריך המתוכנן. )110 

דקות, עברית(

אואן  ויג,  קריסטן  משחק:  הס.  גראד  בימוי:   .)2015 )ארה"ב  מיינדס  מאסטר 
וילסון, זאק גאלפינאקיס. דיוויד מאוהב בקלי, שמפוטרת מעבודתה. יחד עם סטיב 

הם מבצעים שוד חצוף ונועז. )94 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

שיטות  סיגלה  נעימה  מורה  הרבק.  יאן  בימוי:   .)2016 )סלובקיה/צ'כיה  המורה 
מקוריות במיוחד לקדם את התלמידים, ובדרך גם לקדם מעט את עצמה. כולם יודעים 
ושותקים, עד שטובת הילדים עומדת על הכף. )102 דקות סלובקית, תרגום לעברית(

המנצח )גרמניה 1993/4(. בימוי: דומיניק גרף. בעת מבצע משטרתי נדמה למפקד 
היחידה כי הוא מזהה את חברו משכבר הימים, בין הפושעים. הוא פוצח בחקירה משלו 

ומצליח לפענח תעלומה מסתורית. )137 דקות, גרמנית, כתוביות בעברית(

המסע של פאני )צרפת 2016(. בימוי: לולה דויאון. 1943. הנאצים מגיעים לבית 
מחסה לילדים בו שוהות גם פאני ואחיותיה. הצוות מנסה להבריח את הילדים לשווייץ. 

סיפור אמיתי ומעורר השראה. )94 דקות צרפתית, גרמנית תרגום לעברית(

מעלית לגרדום )צרפת 1957(. בימוי: לואי מאל. משחק: ז'אן מורו, מוריס רונה, 
ז'ורז' פוז'ולי. חייל לשעבר, רוצח את מעסיקו - בעלה של אהובתו. בעודו נמלט הוא 
מבין כי שכח פריט מפליל. הוא חוזר לבניין אך נלכד במעלית... )91 דקות, צרפתית, 

תרגום לעברית ולאנגלית(

רנר,  ג'רמי  אדמס,  איימי  משחק:  ווילנב.  דני  בימוי:   .)2016 )ארה"ב  המפגש 
את  לחקור  נקראת  שפה,  חוקרת  לואיז,  לפתע.  נוחתות  חלליות  וויטאקר.  פורסט 
היצורים ולמצוא דרך ליצור עמם קשר ולהבין האם פניהם לטוב, או למלחמה. היא 

תסכן חייה ותעבור מסע חיצוני ופנימי. )116 דקות, אנגלית, תרגום לעברית(

נדיה: שם זמני )ישראל 2015(. בימוי: טובה אשר. משחק: נטע שפיגלמן, עודד 
לאופולד, עלי סולימן. מאיה גולדווסר, כוראוגרפית מצליחה, חיה בזהות בדויה: היא 
עברית,  דקות,   115( לחיים...  מתעורר  עברה  השנים  בחלוף  קאביר.  כנדיה  נולדה 

ערבית, תרגום לעברית(

לבדו  לגדל  נאבק  דניס,  ריין.  בימוי: סופי   .)2016 )צרפת  ושוקולד חם  סיגריות 
את בנותיו. כשהוא שוכח לאסוף את בתו מביה"ס, עובדת סוציאלית מכריחה אותו 
להשתתף בשיעורי הורות. האם המשפחה תצליח לעמוד במבחן? )98 דקות, צרפתית, 

תרגום לעברית ואנגלית(

מרצ'לו  משחק:  פליני.  פדריקו  בימוי:   .)1980 )איטליה/צרפת  הנשים  עיר 
מסטרויאני, אננה פרוצ'נל, ברניס סטגרס. מסעו של רב האמן הקולנועי אל עולמה 
)139 דקות איטלקית  יותר אל הפנטסיות הגבריות על האישה.  של האישה או נכון 

תרגום לעברית(

על רגל אחת )יוון/צרפת/איטליה/שוויץ 1991(. בימוי: תיאו אנגלופולוס. משחק: 
עיתונאי מגיע לעיר המחולקת לשניים ע"י נהר,  ז'אן מורו.  מרצ'לו מאסטרויאני, 
והותיר שאלות  לפני שנים  יווני שנעלם  פוליטיקאי  ומאמין שהוא  פוגש פליט מזדקן 

בלתי פתורות. )126 דקות. יוונית, תרגום לעברית(

החלטת הקבינט )כ-4 דקות(. יוקרן בתאריכים: 3.1 בשעה 21:00; 8.1 בשעה 21:00; 12.1 בשעה 17:30; 13.1 בשעה 18:30  אנה או. )כ-5 דקות(. יוקרן בתאריכים: 14.1 בשעה 21:30; 15.1 בשעה 19:00; 22.1 בשעה 21:00; 24.1 בשעה 19:00 מנה ראשונה 
סרטים ישראלים קצרים

רק למנויי הסינמטק
כרטיס להקרנות מסחריות ב-19 ש"ח במקום 38 ש"ח

עניינים אישיים )ישראל 2016(. בימוי: מהא חאג'. נצרת. זוג מבוגרים חי בעייפות 
לקצב שגרת היומיום. בצד השני של הגבול, ברמאללה, בנם טארק מבקש להישאר 
רווק נצחי ובתם עומדת ללדת. זוכה פרס הסרט העלילתי פסטיבל חיפה 2016. )90 

דקות, ערבית, תרגום לעברית(

הפורצת )ישראל/גרמניה 2016(. בימוי: הגר בן אשר. משחק: ליהי קורונובסקי, 
סנדי בר. אמא נעלמת ומותירה את בתה בת ה- 17 לבד. לאחר שפורצים אל הדירה 
ומשמידים את הרכוש נפערת תהום בחיי הנערה והיא יוצאת במסע לגיבוש זהות. )94 

דקות, עברית, אנגלית, גרמנית, תרגום לאנגלית(

לקחת  חולם  מאלג'יריה  צעיר  איכר  בימוי: מוחמד חמידי.   .)2016 )צרפת  הפרה 
את הפרה האהובה עליו לתערוכה בפריז. כשההזמנה מגיעה הוא לא מהסס ועולה 
על סירה. המסע המשותף הופך להרפתקה אנושית ומצחיקה. )92 דקות, צרפתית, 

תרגום לעברית ואנגלית( 

ציידת העיט הזהוב )ארה"ב 2016(. בימוי: אוטו בל. את הציפור הענקית אספה 
אישולפן בת ה-13 מתוך הקן, אחרי טיפוס על צוק. אחרי חודשים של אימונים, נוצר 

קשר עמוק בין העוף הדורס לילדה הקטנה. )87 דקות, אנגלית, כתוביות בעברית(

הקורבן העשירי )איטליה 1965(. בימוי: אליו פטרי. משחק: מרצ'לו מסטרויאני, 
ניתנת לאנשים  בו  אורסולה אנדרס. סרט אפוקליפטי-סאטירי על עתיד לא רחוק, 
אותו  תציל  האהבה  האם  את משאלותיהם.  לממש  האפשרות  אלימות  נטיות  בעלי 

ממוות? )92 דקות, איטלקית, תרגום לעברית ולאנגלית(

הקרב האחרון של פפה )ישראל 2016(. בימוי: מיכאל אללו. פפה אללו, ממנהיגי 
השמאל החילוני בירושלים, רץ לראשות העיר אף שהוא יודע שסיכוייו נמוכים. מיכאל 
בנו מחליט לעזור לאביו. לאורך מערכת הבחירות הם בונים ביניהם גשר פנימי, בניסיון 

לגעת זה בזה. )60 דקות, עברית, כתוביות בעברית(

הקרב על היעד )ישראל 1963(. בימוי: אורי זוהר, חיים חפר. תיאור אינטנסיבי, 
מחוספס, כמו-דוקומנטרי של כיבושו של יעד צבאי. )13 דקות, עברית( 

הרועה במילים – אמנון שמוש. )ישראל 2012(. בימוי: עמרי ליאור. מלווה את 
אמנון שמוש לאורך שנותיו דרך הבית בחאלב שבסוריה, ראשית שנותיו בתל אביב, חייו 

בקיבוץ מעיין ברוך והיותו סופר. )48 דקות. עברית(

שאריות )ישראל 2015(. בימוי: ורד ירוחם, אורן רייך. מסעם של חפצים משומשים 
מלב ליבה של ישראל הצרכנית ועד לשולי הפריפריה ושטחי הרשות הפלסטינית הוא 
 52( אותם.  ומשפצים  ושל האנשים המובילים  כפול: של החפצים המושלכים  מסע 

דקות, עברית, כתוביות בעברית(

קוטלר.  עודד  משחק:  זוהר.  אורי  בימוי:   .)1967 )ישראל  וילד  ימים  שלושה 
ימים את שי, בנה של  סטודנט למתמטיקה, מתבקש לאכסן בדירתו למשך שלושה 
נועה, אהבת נעוריו. קוטלר זכה על תפקידו בסרט זה בפרס בפסטיבל קאן. )90 דקות. 

עברית(

שלושה צדדים למטבע )ישראל 1960(. בימוי: כריס מרקר. בסגנונו הייחודי בוחן 
מרקר סוגיות המצויות בלב קיומה של מדינת ישראל ושוזר שאלות על זיכרון קיבוצי, 

היסטוריה מתועדת וזיכרונות אישיים. )60 דקות, עברית, תרגום לאנגלית(

שמוניסטים )ישראל 2016(. בימוי: לינה צ'פלין. סיפורם האישי והמרגש של בני 
עברית,  דקות,   55( היום-יום.  עם  ולהתמודד  להתבונן  ליצור,  שממשיכים  שמונים 

כתוביות עברית(

תוף הפח )מערב גרמניה 1979(. בימוי: פולקר שלונדורף. יצירת מופת על הילד 
מרשים  עיבוד  האימתנית.  הזגוגיות  מנתצת  והצרחה  הקטן  הפח  תוף  עם  הנצחי 
לספרו החשוב של גינתר גראס. )142 דקות, גרמנית, פולנית, רוסית, תרגום לעברית(

תשעה חודשים )צרפת 2016(. בימוי: אלבר דופונטל. אריאן פלדר בהריון... מדובר 
בשופטת, שמרנית, אך מה שמפתיע הוא שלפי בדיקת האבהות אבי הילד הוא פושע 

המואשם בתקיפה איומה! )82 דקות, צרפתית, תרגום לעברית ואנגלית( 
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