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Réalisé par: Christian Duguay 
Scénario: Alexandra Geismar, Jonathan Allouche, Benoit 
Guichard, Christian Dugay d’après l’œuvre de Joseph Joffo                                   
Avec: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel
Drame - 1h50, Français st hébreu et anglais 
Avec l'aimable autorisation de Lev Cinema  

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux 
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve 
d’une incroyable dose de malice, de courage et 
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et 
tenter de réunir leur famille à nouveau.
UN SAC DE BILLES est basé sur l'histoire vraie de 
l'auteur du livre, Joseph Joffo et de son frère.
Le roman fut publié en 1973 et devint immédiatement 
un best seller.
Un jeu d'acteur exceptionnel et une mise en scène 
précise qui mène le spectateur du rire aux larmes et 
en même temps avec amour et sensibilité.

"Un récit à la fois tendre, malicieux et bouleversant". 
Le Journal du dimanche

בימוי: כריסטיאן דוגואיי
תסריט: אלכסנדרה גייסמר, ג'ונתן אלוש, בנואה גישאר 

וכריסטיאן דוגואיי בעקבות יצירתו של ז'וזף ג'ופו. 
שחקנים: דוריאן לה קלש, בטיסט פלוריאל, פטריק ברואל 
 דרמה, 110 דקות, צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית   

באדיבות בתי קולנוע לב

מבוסס על רב המכר מאת ג'וזף ג'ופו.
פריז, 1941. האחים מוריס וג'וזף הצעירים חוזרים מבית 
הספר כבכל יום, אלא שבבית ממתינה להם בשורה קשה. 
להישאר  יוכלו  לא  כבר  הם  יהודית,  משפחה  בהיותם 
בפריז הכבושה ולכן למחרת בבוקר הם יאלצו להתפצל. 
בין לילה, שני האחים נפרדים מהוריהם ואחיהם ויוצאים 
למסע ברחבי צרפת שישנה את חייהם לנצח. באמצעות 
ינסו  הם  המצאה,  וכושר  שובבות  אומץ,  של  נדיר  שילוב 
להתגבר על כל המכשולים בדרך כדי להתאחד מחדש עם 

משפחתם.
הסופר  של  חייהם  סיפור  על  מבוסס  גולות"  של  "שקית 
 1973 בשנת  לאור  יצא  הרומן  מוריס.  ואחיו  ג'ופו  ג'וזף 
והפך לרב מכר עולמי. באמצעות משחק יוצא דופן ובימוי 
של  ההשראה  מעורר  סיפורם  את  מביא  הסרט  מדויק, 
האחים, באופן מרגש ומחמם את הלב שיגרום לצופיו גם 

לצחוק וגם להזיל דמעה.
“סיפור עדין להפליא ובו זמנית שובב ומסעיר”

Le Journal du dimanche

שקית של גולות UN SAC DE BILLES





PRIMAIRE

Réalisé par: Hélène Angel 
Scénario: Hélène Angel, Yann Coridian, Olivier Gorce, Agnes De Sacy
Avec : Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d'Assumçao
Comédie dramatique- 1h45 
Avec l'aimable autorisation d’Eden Cinéma 
Français st hébreu et anglais

Florence est une professeure des écoles dévouée à 
ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un 
enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, 
quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même 
remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser 
peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre.
 
"C'est à la fois rythmé et posé, passionné et constructif, 
émouvant et édifiant." L’Express

בימוי: הלן אנגל
תסריט: הלן אנגל, יאן קורידיאן, אוליביה גורס, אן דב סאסי 

שחקנים: שרה פורסטייה, ונסן אלבז, פטריק ד'אסומסאו 
 קומדיה דרמטית, 105 דקות

באדיבות עדן סינמה
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית  

פלוראנס היא מורה בבית ספר יסודי המסורה לתלמידיה. 
כשהיא פוגשת את סשה הקטן, ילד במצוקה, היא תעשה 
כאם  חייה  היא אפילו תנטוש את  אותו.  להציל  כדי  הכל 
וכרעיה, ויתרה מכך, תטיל ספק בייעודה. אט אט פלוראנס 

תבין שלעולם לא מפסיקים ללמוד.  

"סרט שהוא בו זמנית במקביל קצבי ורגוע, מלא תשוקה 
L’Express  "וקונסטרוקטיבי, מרגש ומרומם

המורה

RESERVATIONS  הזמנות



L’ODYSSÉE

Réalisé par: Jérôme Salle 
Scénario: Jérôme Salle, Laurent Turner  
Avec: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou 
Biopic dramatique - 2h03 
Avec l'aimable autorisation de Wild Bunch 
Français st hébreu et anglais

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses 
deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau 
ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un 
scaphandre autonome qui permet de respirer sous 
l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, 
ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à 
tout sacrifier.

"Un biopic classique et élégant" Public

בימוי: ז'רום סאל
תסריט: ז'רום סאל, לורן טורנר 

שחקנים: למבר וילסון, פייר ניני, אודרי טוטו 
 ביוגרפיה דרמטית, 123 דקות

 Wild Bunch באדיבות
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית   

עדן,  בגן  חיים  בניו  ושני  אשתו  קוסטו,  ז'אק-איב   .1948
על  חולם  קוסטו  אולם,  התיכון.  לים  המשקיף  יפה  בבית 
המאפשר  צלילה  מתקן  להמצאתו,  הודות  הרפתקאה. 
לנשום מתחת למים, הוא מגלה עולם חדש. את העולם הזה 
הכל... להקריב  מוכן  הוא  כך,  ולשם  לחקור,  משתוקק  הוא 

 Public  "סרט ביוגרפי קלאסי ואלגנטי"

האודיסיאה



בקרוב בקולנוע  וברחבי האר�

סרטו של קסבייה דולאן ("מאמי")

נטלי ביי       וינסנט קאסל       מריון קוטיאר      
ליה סיידו       גספר אוליאל

JUSTE LA FIN DU MONDE

CIGARETTES ET
CHOCOLAT CHAUD

Réalisé par: Sophie Reine
Scénario: Sophie Reine, Gladys Marciano
Avec: Gustave Kervern, Camille Cottin, Fanie Zanini, 
Héloïse Dugas
Comédie - 1h38
Français, sous-titres hébreu et anglais

Extrêmement foutraque, mais très attentionné, 
Denis Patar est un paternel épatant, mais débordé 
qui se débat pour élever ses deux fillettes. 
Compressé par plusieurs boulots alimentaires, ce 
veuf oublie, une fois de trop, la sortie d'école de 
sa fille de 9 ans qui se retrouve au commissariat. 
Cette garde à vue d'enfant va entraîner l'entrée en 
scène d'une enquêtrice sociale. S'il veut conserver 
la garde de ses enfants, Denis va devoir suivre un 
stage de responsabilisation parentale...

"Cette comédie sensible est une euphorisante bouffée 
d'air pur familial." Alain Spira, Paris Match 

בימוי: סופי ריין
תסריט: סופי ריין, גלאדיס מרסיאנו

שחקנים: גוסטב קרבן, קמיל קוטין, פאני זניני, אלואיז דוגה
קומדיה, 98 דקות

באדיבות עדן סינמה
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית   

דניס, אבא אוהב, נאבק לגדל לבדו את שתי בנותיו ונאלץ 
לו  משתבש  הכל  אותן.  לפרנס  כדי  עבודות  בשתי  לעבוד 
מבית  מהן  אחת  את  לאסוף  שוב  שוכח  כשדניס  לחלוטין 
הספר. סברין, עובדת סוציאלית רצינית, ממונה לבחון את 
יומית של המשפחה ומכריחה את דניס  ההתנהלות היום 
ללכת לשיעורי הורות. האם המשפחה האוהבת, המקסימה 

ויוצאת הדופן הזו תצליח לעמוד במבחן?   

"קומדיה אנושית ומלאת חן ואושר". 

סיגריות ושוקו חם



בקרוב בקולנוע  וברחבי האר�

סרטו של קסבייה דולאן ("מאמי")

נטלי ביי       וינסנט קאסל       מריון קוטיאר      
ליה סיידו       גספר אוליאל

JUSTE LA FIN DU MONDE



LE CIEL ATTENDRA

Réalisé par: Marie-Castille Mention-Schaar 
Scénario: Marie-Castille Mention-Schaar, Emilie Frèche 
Avec: Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau 
Drame - 1h44 
Avec l'aimable autorisation de Gaumont 
Français st hébreu et anglais

Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour 
"garantir" à sa famille une place au paradis. Mélanie, 
16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, 
joue du violoncelle et veut changer le monde. 
Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. 
Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou 
Clara, et comme elles, croiser un jour, la route de 
l'embrigadement.  Pourraient-elles en revenir ?

"Déradicalisation, désembrigadement Le ciel attendra 
montre ce que recouvrent ces grands mots, les drames 
intimes, les souffrances de ces familles livrées à elles-
mêmes, à leur désarroi, à leur impuissance." Le Figaro

בימוי: מארי-קסטי מניסיון שאר
תסריט: מארי-קסטי מניסיון שאר, אמילי פרש 

שחקנים: סנדרין בונר, נעמי מרלאן, קלוטילד קורו 
 דרמה, 104 דקות

 Gaumont באדיבות
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית  

"להבטיח"  יכלה  ולא  ג'יהד  בפעולת  נכשלה   17 בת  סוניה 
למשפחתה מקום בגן עדן. מלאני בת 16, חיה עם אימה, 
בצ'לו  מנגנת  חברותיה,  ואת  שלה  הספר  בית  את  אוהבת 
וחולמת לשנות את העולם. היא מתאהבת ב"נסיך" וירטואלי 
באינטרנט ועוברת שטיפת מוח , האם היא תצליח לעמוד 

על שלה? או שתסחף אחר תורת הג'יהאד הקיצונית.

 - הזו  הגדולה  המילה  מאחורי  עומד  מה  מראה  יחכה"  העדן  "גן 
דרמות אינטימיות, סבלן של משפחות שנותרו לבדן, בחוסר אונים 

Le Figaro  ."מוחלט

השמיים יחכו



CÉZANNE ET MOI

Réalisé par: Danièle Thompson 
Scénario: Danièle Thompson 
Avec: Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol 
Comédie dramatique, Biopic historique - 1h38 
Avec l'aimable autorisation de Pathé Distribution, Festival Agency  
Français st hébreu et anglais

L'histoire de l'amitié et de la rivalité entre Paul 
Cézanne et Émile Zola, tous deux natifs d'Aix-en-
Provence. Le premier, peintre, fils de banquier, qui 
n'obtiendra qu'une reconnaissance relative de son 
vivant alors qu'il devient l'un des pères fondateurs 
de l'art moderne ; le deuxième, écrivain, orphelin de 
père immigré, et de milieu modeste, qui devient chef 
de file du mouvement naturaliste dans la France 
tourmentée de la deuxième moitié du xixe siècle.

"Comment a-t-on pu ignorer si longtemps l’amitié qui 
unissait depuis l’enfance Paul Cézanne et Émile Zola, 
deux monuments de la culture française?." Elle 

בימוי: דניאל תומפסון
תסריט: דניאל תומפסון 

שחקנים: גיום גאליין, גיום קאנה, אליס פול
 קומדיה דרמטית, ביוגרפיה היסטורית, 98 דקות

 Pathé Distribution, Festival Agency באדיבות
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית   

שני  זולא,  ואמיל  סזאן  פול  של  ויריבותם  חברותם  סיפור 
ילידי אקס און פרובנס. הראשון צייר, בנו של בנקאי שלא 
זכה להכרה בימי חייו אפילו שהפך לאחד ממייסדי האמנות 
צנוע  מרקע  מהגר  מאב  יתום  סופר,  השני,  המודרנית; 
התוססת  בצרפת  הנטורליסטית  התנועה  למבשר  שהפך 
של סוף המאה ה-19. הם בוחנים, מעריצים ומתחרים זה 
בזה, מאבדים ומוצאים איש את רעהו – כמו זוג שלא יכול 

להפסיק לאהוב.
 

תרבות  ענקי  שני  מהילדות  שמאחדת  חברות  על  מופלא  "סיפור 
Elle  ."צרפתיים – פול סזאן ואמיל זולא

 סזאן ואני
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PLANÉTARIUM

Réalisé par: Rebecca Zlotowski 
Scénario:  Rebecca Zlotowski , Robin Campillo 
Avec: Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger 
Drame - 1h48 
Avec l'aimable autorisation de Kinology 
Français st hébreu et anglais

Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, 
deux jeunes mediums américaines, finissent leur 
tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre 
producteur de cinéma, André Korben, les engage 
pour tourner dans un film follement ambitieux. Prise 
dans le tourbillon du cinéma, des expérimentations 
et des sentiments, cette nouvelle famille ne voit 
pas ce que l’Europe s’apprête à vivre.

"Au cœur de ce film débordant de beauté visuelle et 
de poésie, se révèle aussi l’aventure de la plus grande 
industrie de l’illusion qu’est le cinéma." Elle

בימוי: רבקה זלוטובסקי
תסריט: רבקה זלוטובסקי, רובין קמפיו 

שחקנים: נטלי פורטמן, לילי-רוז דפ, עמנואל סלינג'ר 
 דרמה, 108 דקות

 Kinology באדיבות
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית   

מדיומים  שתי  הן  ולורה  קייט  ה-30'.  שנות  בסוף  פריז 
אמריקניות צעירות המסיימות מסע הופעות עולמי. אנדרה 
קולנוע מפורסם שמרותק מכשרונן המיוחד,  קורבן, מפיק 
מפציר בהן להופיע בסרט שאפתני עד טירוף. בעודם נסחפים 
המשפחה  ורגשות,  התנסויות  קולנוע,  של  למערבולת 
החדשה הזו אינה מבחינה במה שעומד להתרחש באירופה... 

"סרט מלא תמונות יפות ופואטיות, שבליבו הרפתקה המתרחשת 
Elle ."בתעשיית האשליות הגדולה ביותר - הקולנוע

פלנטריום



CORNICHE KENNEDY

Réalisé par: Dominique Cabrera 
Scénario: Dominique Cabrera d’après l’œuvre de 
Maylis De Kerangal
Avec: Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri 
Drame - 1h34 
Avec l'aimable autorisation de Jour2fête  
Français st hébreu et anglais

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, 
au pied des luxueuses villas, les minots de 
Marseille défient les lois de la gravité. Marco, 
Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie: filles 
et garçons plongent, s'envolent, prennent des 
risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore 
des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, 
leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être.

"Dans ce cinéma si sensible, ces vertiges de l'amour, 
rien n'est jamais appuyé, rien n'est jugement, tout est 
dignité" . Le Parisien

בימוי: דומיניק קבררה 
תסריט: דומיניק קבררה בעקבות ספרה של מייליס דה קרנגל 

שחקנים: לולה קרטון, אייסה מאיגה, מוסא מאסקירי 
 דרמה, 94 דקות

 Jour2fête באדיבות
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית   

הווילות  למרגלות  התיכון,  הים  רקע  על  קנדי.  קורניש 
כח  על  תיגר  קוראים  מרסיי  של  הבריונים  היוקרתיות, 
בנות   – וז'ולי  חמזה,  מליסה,  פרנק,  מהדי,  מרקו,  הכבידה. 
בסקרנות  אחריהם  עוקבת  סוזאן  הקצה.  על  שחיים  ובנים 
והקיצוניות  מהחופש  מרותקת  שלה,  האלגנטית  מהווילה 

שלהם ותנסה להיות כמותם.  

"מבט על החיים ללא שיקול דעת וללא תמיכה כשהכל עניין של 
Le Parisien ."כבוד, סרט רגיש ,נוגע ללב ומלא באהבה

קורניש קנדי
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JUSTE LA FIN DU MONDE

Réalisé par: Xavier Dolan  
Scénario: Xavier Dolan d’après l’œuvre de Jean-Luc Lagarce  
Avec: Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux 
Drame- 1h39 
Avec l'aimable autorisation de Lev Cinema 
Français st hébreu et anglais

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne 
dans son village natal pour annoncer à sa famille sa 
mort prochaine. 
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on 
se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles 
querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui 
parlent au nom du doute et de la solitude.
Festival de Cannes 2016 : Grand Prix et Prix du Jury 
œcuménique
"Avec une intensité qui lui colle a la peau, Dolan signe un 
film fort, un beau drame sur la difficulté de s’aimer et de 
parler". Le journal du Dimanche
Xavier Dolan - César 2017 du Meilleur Réalisateur
Gaspard Ulliel - César 2017 du Meilleur Acteur

 

בימוי: קסבייה דולאן
תסריט: קסבייה דולאן בעקבות יצירתו של ז'אן-לוק לאגארס 

שחקנים: גספר אוליאל, וינסנט קאסל, נטלי ביי, מריון קוטיאר, ליה סיידו 
 דרמה, 99 דקות

באדיבות בתי קולנוע לב 
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית 

הבן  לואי,  נשימה.  ועוצרת  מרתקת  משפחתית  דרמה 
המצליח של המשפחה, שעזב את הבית לפני תריסר שנים, 
חוזר לראשונה לבית ילדותו כדי להודיע למשפחתו כי הוא 
עומד למות. אבל האם הם בכלל רוצים לדעת? בין אחותו 
נסיעתו,  לפני  אותו  זוכרת  אינה  שכמעט  )סיידו(  הקטנה 
האח  של  ואשתו  )קאסל(  והקנאי  האלים  הגדול,  אחיו 
)נטלי  והאמא  )קוטיאר( שלואי לא טרח להגיע לחתונתם, 
ביי( שרק רוצה לשמר כל שביב של אשליה ש"הכל כשורה" 

במשפחתה המרוסקת, האם יש בכלל ערך לאמת?
זוכה פרס הגרנד פרי בפסטיבל קאן 2016

זוכה 3 פרסי סזאר כולל העריכה, השחקן והבמאי הטוב ביותר

 "סרטו השישי של קסבייה דולאן הוא פרץ של אנרגיה, 
סחרור ופיוטיות". 

Les Cahiers du Cinéma 

זה רק סוף העולם



VENDEUR

Réalisé par: Sylvain Desclous   
Scénario: Sylvain Desclous, Olivier Lorelle, Salvatore 
Lista, Agnès Feuvre     
Avec: Gilbert Melki, Pio Marmai, Pascal Elso 
Comédie dramatique- 1h29  
Avec l’aimable autorisation de Bac Films International                         
Français, st hébreu et anglais

Depuis 30 ans, Serge, l’un des meilleurs vendeurs de 
France, écume les grands magasins, garantissant 
à ses employeurs un retour sur investissement 
immédiat et spectaculaire. Il a tout sacrifié à sa 
carrière: ses amis, ses femmes et son fils, Gérald, 
qu’il ne voit jamais. Quand Gérald vient lui demander 
un travail pour financer les travaux de son futur 
restaurant, Serge hésite puis accepte finalement de 
le faire embaucher comme vendeur. Contre toute 
attente, Gérald se découvre un don.
"Sylvain Desclous, grâce en partie, à son acteur principal,
l’attachant Gilbert Melki, a retrouvé le secret d’un 
cinema humain". L’humanité 

בימוי: סילבן דקלו
תסריט: סילבן דקלו, אוליבייה לורל, סלבטורה ליסטה, אנייס פבר 

שחקנים: ז'ילבר מלכי, פיו מארמיי, פסקל אלסו 
 קומדיה דרמטית, 89 דקות

 Bac Films International באדיבות
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית  

בצרפת.  ביותר  הטובים  המכירות  מאנשי  אחד  הוא  סרז' 
ובתי  המסחריים  האזורים  את  חרש  הוא  שנה   30 מזה 
וגבוה  מיידי  החזר  למעסיקיו  מבטיח  כשהוא  הכולבו 
את   – שלו  הקריירה  למען  הכל  הקריב  הוא  להשקעתם. 
חבריו, את אשתו ובנו ז'ראלד שאינו רואה אף פעם, ואף את 
למימון  עבודה  לבקש  כדי  אליו  מגיע  כשז'ראלד  בריאותו. 
לבסוף  מסכים  אך  מהסס  סרז'  שיפתח,  למסעדה  שיפוץ 
ז'ראלד  הציפיות,  לכל  בניגוד  מוכר.  בתור  אותו  להעסיק 

מתגלה כעילוי. 

 "סילבן דקלו, יוצר סרט מהפנט וקצבי שבו הפסיכולוגיה של 
 הגיבורים מעניינת לא פחות ממה שקורה להם." 

Le Figaroscope

איש מכירות
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PREMIERS CRUS

Réalisé par: Jérôme Le Maire 
Scénario: Jérôme Le Maire, Rémi Bezançon, Vanessa Portal  
Avec: Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni 
Drame 1h37 
Avec l'aimable autorisation Nashshon Films 
Français st hébreu et anglais 

Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la 
Bourgogne pour devenir un œnologue parisien 
réputé auteur d’un guide à succès. Mais en 
Côte-d’Or, son père a perdu le goût du vin et 
ses errements précipitent l’exploitation viticole 
familiale vers la faillite. D’abord réticent, Charlie 
revient en Bourgogne. Il doit rechausser ses bottes, 
devenir viticulteur et se confronter à un métier qu’il 
ne connait pas. Sous le regard dubitatif de son père, il 
va devoir prouver qu’il est digne de ce terroir transmis 
de génération en génération. 
"Un drame paysan, de facture classique dans sa 
réalisation et dont l’histoire familiale et sociale est bien 
racontée" Le Parisien

בימוי: ז'רום לה מר
תסריט: רמי בזאנסון, ונסה פורטל, ז'רום לה מר

שחקנים: אליס טאליוני, ג'ליל לספר, ז'ראר לאנוון
 דרמה, 97 דקות

באדיבות סרטי נחשון
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית  

אביו  של  בעקבותיו  ללכת  סרב  מרשה  צ'רלי  שנים,  לפני 
ועזב את הכרם המשפחתי. כיום הוא מבקר יין מפורסם עם 

קהל מעריצים בינלאומי. 
הוא מחליט לחזור הביתה, על מנת לקחת פסק זמן מאורח 
חייו הקדחתני. שם, הוא מתחבר מחדש אל משפחתו ועם 

אהבה ישנה, בלאנש.
כשהוא מגלה שאביו עומד לאבד את הכרם, לא נותרת לו 
בכדי  ביותר  הטוב  היין  את  ולייצר  להתערב  אלא  ברירה 

להציל את מורשת משפחתו.

של  האחורי"  ל"מטבח  הצופה  את  המכניס  ומרגש  "סרט מרתק 
עולם היין הצרפתי"

טל גל כהן, שגריר היין של ישראל

בציר ראשון



AU NOM DE MA FILLE

Réalisé par: Vincent Garenq  
Scénario: Vincent Garenq, Julien Rappeneau
Avec: Daniel Auteuil, Sébastien Koch, Marie-Josée Croze 
Drame - 1h26 
Avec l'aimable autorisation de Nachshon Films 
Français st hébreu et anglais 

Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la 
mort de sa fille Kalinka. Elle avait 14 ans et passait 
ses vacances en Allemagne auprès de sa mère et de 
son beau-père le docteur Krombach. Rapidement, 
les circonstances de sa mort paraissent suspectes. 
L’attitude de Dieter Krombach ainsi qu’une autopsie 
troublante laissent beaucoup de questions sans 
réponse. Très vite convaincu de la culpabilité de 
Krombach, André Bamberski se lance dans un 
combat qui deviendra l’unique obsession de sa vie...

"Condenser 30 ans d'histoire en 1h30. C'est le pari 
admirablement relevé par le réalisateur, transcendé par 
un Daniel Auteuil époustouflant, au sommet de son art." 
TF1 News

בימוי: ונסן גארנק
תסריט: ונסן גארנק, ז'וליאן רפנו 

שחקנים: דניאל אוטיי, סבסטיאן קוך, מארי-ז'וזה קרוז 
 דרמה, 86 דקות

באדיבות סרטי נחשון 
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית  

מבוסס על סיפור אמיתי, "בשם בתי" הוא מאבקו של אב 
למצות את הדין עם רוצח בתו.

השנה היא 1982, ואנדריי במברסקי מתבשר על מות בתו 
אמה  עם  בגרמניה  חופשתה  בזמן  קלינקה,   – ה-14  בת 

ואביה החורג.
משוכנע כי מותה לא היה תאונה, במברסקי מתחיל לחקור. 
חשדותיו מובילים אותו להאשים במוות את אביה החורג.
במברסקי  בגרמניה,  אישום  כתב  להגיש  יכול  ואינו  מאחר 
שנים   27 לכך  ויקדיש  לצרפת,  המשפט  את  לקחת  ינסה 

מחייו, עד שהצדק יעשה. 

"אתגר המבוצע להפליא ע"י הבמאי ונסן גארנק וע"י דניאל אוטיי 
TF1 News  ."המדהים שמתעלה על עצמו בשיא תפארתו

בשם בתי



LE CŒUR EN BRAILLE

Réalisé par: Michel Boujenah 
Scénario: Michel Boujenah, Alfred Lot, Pascal Ruter                      
Avec: Jean-Stan Du Pac, Alix Vaillot, Charles Berling,  
Pascal Elbé d'après l'œuvre de Pascal Ruter
Comédie dramatique - 1h35 
Avec l'aimable autorisation de Gaumont 
Français st hébreu et anglais

Marie est une adolescente passionnée de 
violoncelle et très douée à l'école. Victor est un 
garçon sympathique, qui connaît des difficultés 
scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre 
la vue, Victor tombe amoureux d'elle... Lorsque 
Marie lui révèle son secret, un pacte est conclu 
entre les deux adolescents : Victor l'aide à cacher 
son état afin qu'elle puisse passer le concours 
d'entrée au conservatoire. 

"Voilà une belle histoire, pétrie d'humour et de 
tendresse, une sortie idéale pour toute la famille."
Femme Actuelle

בימוי: מישל בוז'נה
תסריט: מישל בוז'נה, אלפרד לוט, פסקל רוטר 

אלבה  פסקל  ברלין,  שארל  וואיוט,  אליקס  פאק,  דו  ז'אן-סטן  שחקנים: 
בעקבות ספרו של פסקל רוטר

 קומדיה דרמטית, 95 דקות
 Gaumont באדיבות

צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית 

מארי היא נערה מתבגרת, מצטיינת בביה"ס ובעלת תשוקה 
מתקשה  הוא  אך  ודינמי,  נחמד  נער  הוא  ויקטור  לצ'לו. 
בלימודיו. הוא מתאהב במארי ואינו מודע לכך שהיא הולכת 
הרבה,  ולהפתעתו  לאט  לאט  עיניה.  מאור  את  ומאבדת 
מארי מסייעת לו. כשהיא מגלה לו את סודה, נכרתת ברית 
יעזור לה להסתיר את מצבה  וויקטור  בין שני המתבגרים 
כדי שהיא תוכל לעבור את בחינות הכניסה לקונסרבטוריון. 
הכל  לעשות  המוכנים  השניים  בין  נרקמת  אמיצה  חברות 

כדי להתמודד יחד עם שאר העולם. 

"סיפור יפה, מלא בהומור ורכות - בילוי אידאלי לכל המשפחה." 
Femme Actuelle

הלב בברייל



MEDECIN DE CAMPAGNE

Réalisé par: Thomas Lilti 
Scénario: Thomas Lilti, Baya Kasmi, Sherazade Khalladi
Avec: François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan
Comédie dramatique- 1h42 
Avec l'aimable autorisation de New Cinema 
Français st hébreu et anglais

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, 
peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui 
les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 
7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit 
débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de 
l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à 
s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui 
qui se croyait irremplaçable ?

"Une histoire parfaitement écrite et jouée, imprégnée 
de vérité."  Le Parisien
 

 

בימוי: תומא לילטי
תסריט: תומא לילטי, באיה קסמי   

שחקנים: פרנסואה קלוזה, מריאן דניקור, איזבל סדויאן 
 קומדיה דרמטית, 102 דקות

באדיבות קולנוע חדש 
צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית 

ז'אן  על  לסמוך  יכולים  שהם  יודעים  הכפר  תושבי 
ולילה.  יום  בהם  שמטפל  והמסור  הותיק  הרופא  פייר, 
אין  ממחלה  סובל  שהוא  מגלה  פייר  כשז'אן  אבל 
על  נופלת  הבחירה  מחליף.  למצוא  אלא  בררה  לו 
תצליח  היא  האם  נסיון.  וחסרת  צעירה  רופאה  נטלי, 
להחליפו? ניתן  שלא  שמשוכנע  האיש  את   להחליף 

בשנה  בצרפת  והמפתיעות  הגדולות  ההצלחות  אחת 
האחרונה.

אירוניה.  מלאי  מרגשים  ברגעים  ומשופע  בהומור  מלא  "הסרט 
צוות  ידי  על  נפלא  ומשוחקות  רב  בדיוק  מסותתות  הדמויות 

Hollywood Reporter ".השחקנים

רופא הכפר



אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת

יקבי בנימינה-אנשים שאוהבים יין

Binyamina réserve

Pour tous les amoureux du vin.

סרטו של כריסטיאן דוגואיי

 בקולנוע  ברחבי האר�30.3 בקולנוע  ברחבי האר�

מבוסס על רב המכר
מאת ז'וזף ג'ופו
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HOMMAGE AUX 60 ANS 
DE CARRIÈRE DE

JEAN-PAUL BELMONDO

בימוי: ז'אן לוק גודאר תסריט: ז'אן לוק גודאר, מבוסס על יצירה מאת 
ז'אן פול בלמונדו, אנה קרינה, סמואל פולאר  שחקנים:  וויט  ליאונל 

1965, דרמת פשע רומנטית, 110 דקות. באדיבות המכון הצרפתי 
צרפתית, כתוביות באנגלית 

אחד מסרטי הדגל של ז'אן לוק גודאר הוא מחווה לסרטיי 
פשע כמעט נטולת עלילה ממשית.

היא )אנה קארינה( הרגה בן אדם ונרדפת על ידי פושעים 
אלג'יראים. הוא )ז'אן פול בלמונדו( עוזר לה לברוח לדרום 
צרפת. הסרט לוקח את הצופים למסע הרפתקאות לאורך 

נופיה של צרפת. 

Réalisé par: Jean-Luc Godard Scénario: Jean Luc Godard 
d’après l’œuvre de Lionel White   
Avec: Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Samuel Fuller
Drame policier, comedie 1h55. Avec l'aimable 
autorisation de l’Institut français  
Français st hébreu

L'odyssée à travers la France de Ferdinand, dit 
Pierrot le Fou, et de son amie Marianne, poursuivis 
par des gangsters à la mine patibulaire.

פיירו המשוגע
PIERROT LE FOU מחווה ל-60 שנות משחק

של ז'אן–פול בלמונדו



ברוסה,  דה  פיליפ  בולנג'ה,  דניאל  תסריט:  ברוסה  דה  פיליפ  בימוי: 
אריאן מנוכין, ז'אן פול ראפנו שחקנים: ז'אן פול בלמונדו, פרונסואז' 
דקות.   112 הרפתקאות,  קומדיית   ,1964 סרבה  ז'אן  דורלאק, 

באדיבות המכון הצרפתי. צרפתית, כתוביות באנגלית 

ביתו  אנייס,  האהובה,  ארוסתו  של  לחטיפתה  עד  אדריאן 
של אתנולוג מפורסם. 

אדריאן יוצא למסע חיפושים אחריה אשר מביא אותו עד 
אינדיאנים. לברזיל, שם הוא מסתבך בטרפיק של פסלים 

Réalisé par: Philippe de Broca Scénario: Daniel Boulanger, 
Philippe de Broca, Ariane Mnouchkine, Jean-Paul 
Rappeneau Avec: Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, 
Jean Servais Aventure, comédie 1h52. Avec l'aimable 
autorisation de l’Institut français. Français st anglais

Le soldat de 2eme classe Adrien Dufourquet est 
témoin de l'enlèvement de sa fiancée Agnès, fille 
d'un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, 
qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de 
statuettes indiennes.

בימוי: ז'אן פול ראפנו תסריט: ז'אן פול ראפנו, מוריס קלבל, קלאוד סוטה
שחקנים: ז'אן פול בלמונדו, מרלאן ז'ובר, לאורה אנטונלי  

1971, דרמה קומדיית הרפתקאות, 98 דקות. באדיבות המכון הצרפתי. 
צרפתית, כתוביות באנגלית 

הוא מעוניין להתחתן  הוא צרפתי החיי באמריקה.  ניקולא 
עם יורשת עשירה אך לפני הכל עליו לחזור לצרפת ולהתגרש 
מתקשה  הוא  לצרפת  מגיע  כשניקולא  שרלוט.  מאשתו 

למצוא את שרלוט אשתו, בת אצולה מקומית.

Réalisé par: Jean-Paul Rappeneau 
Scénario: Jean-Paul Rappeneau, Maurice Clavel, Claude Sautet 
Avec: Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert, Laura Antonelli 
Aventure, comédie dramatique 1h38. Avec l'aimable 
autorisation de l’Institut français. Français st anglais

Nicolas Philibert, un français exilé en Amérique, 
s'enrichit et s'apprête à épouser une riche héritière. 
Avant cela, il doit divorcer de sa femme Charlotte 
qu'il part retrouver en France. 

האיש מריו
L’HOMME DE RIO

חתונת השנה 2
LES MARIÉS DE L’AN 2



PAULINE S’ARRACHE

Réalisé par: Emilie Brisavoine 
Scénario: Emilie Brisavoine 
Avec: Pauline Lloret-Besson, Meaud Besson, Frédéric Lloret 
Documentaire 1h28 
Avec l'aimable autorisation de l’Institut français  
Français st anglais

Pauline, 15 ans, est la seule de la fratrie à vivre encore 
avec ses parents. Entre sa mère, une ancienne reine 
de la nuit, et son père qui se travestit, son quotidien 
est explosif. Pauline est filmée pendant deux ans 
par sa demi-soeur Emilie, qui mélange des archives 
familiales et des images prises sur le vif...Pendant les 
deux années où la caméra la suit se joue une question 
fondamentale: quand et comment devient-on adulte? 
Quel est le bon moment pour quitter le giron familial, 
pour "s'arracher"...

"Un magnifique portrait de jeune fille en devenir, partie 
prenante d'un roman familial dont elle va précisément 
devoir apprendre à s'émanciper." Le Monde

בימוי: אמילי בריסבואן
תסריט: אמלי בריסבואן 

 2015, דוקומנטארי, 88 דקות
עם: פאולין – לורט בסון, מוד בסון, פרדריק לורט 

צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית 
באדיבות המכון הצרפתי

גרה  ועדיין  בבית  שנשארה  האחרונה  ה–15  בת  פאולין 
והאב  תוססת,  לילה  חיית  היתה  בעברה  האם  הוריה,  עם 
טרנסווסטיט שאוהב ללבוש בגדי נשים, המציאות היומיומית 

של פאולין רחוקה מלהיות שגרתית ורגועה. 
כשמאחוריי  פואלין  אחר  שנתיים  במשך  עוקב  הסרט 
מתעדת  אשר  אמילי,  למחצה,  אחותה  עומדת  המצלמה 
ותמונות של  היומיום, בתוספת קטעי ארכיון  "שיגרת"  את 
תשובות  אחר  מחפשת  אמילי  של  המצלמה  המשפחה. 
הופכים  אנו  ואיך  מתי  החיים:  של  מהותיות  לשאלות 
להיות מבוגרים? מהו הזמן המתאים ביותר לעזוב את הקן 

המשפחתי ולצאת לחיים עצמאיים? 

מתעצם  לאט  שלאט  משפחתי  סרט  של  כסוג  שמתחיל  "סרט 
Le Monde ." לפורטרט מרגש של נערה צעירה

פאולין מתנתקת
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VOYAGE À TRAVERS LE
CINÉMA FRANÇAIS

Réalisé par: Bertrand Tavernier 
Scénario: Bertrand Tavernier  
Avec: Bertrand Tavernier, André Marcon
Documentaire 3h15 
Avec l'aimable autorisation de Gaumont 
Français st anglais

Bertrand Tavernier entreprend un voyage à travers le 
cinéma français en parlant des films et des cinéastes 
qui ont marqué sa vie. Il commence avec Jacques 
Becker, qui pratiquait un cinéma à hauteur d'homme, 
poursuit avec Renoir, un génie à la personnalité 
controversée, puis évoque le compliqué mais talentueux 
Jean-Pierre Melville. Il déclare sa flamme à Jean 
Gabin, le plus grand acteur selon lui, au firmament 
de son panthéon personnel. Hommage également 
aux compositeurs Joseph Kosma et à Maurice 
Jaubert, qui a composé la musique de "L' Atalante"... 
"On est emporté dans ce voyage comme par un grand 
film d'amour, l'amour du cinéma et ce qu'il peut nous 
révéler du monde, de nous-mêmes et de notre histoire." 
Le Figaro

בימוי: ברטרנד טברנייה
תסריט: ברטרנד טברנייה 

שחקנים: ברטרנד טברנייה, אנדרה מארקון
 דוקומנטרי, 195 דקות

 Gaumont באדיבות
צרפתית, כתוביות באנגלית 

שנות   50 של  מלהיב  למסע  יוצא  טברנייה  ברטרנד  הבמאי 
קולנוע  ויוצרי  סרטים  של  סקירה  דרך  הצרפתי  קולנוע 
שהותירו חותם על חייו. החל מז'אק בקר, דרך ז'אן רנואר, 
סוקר  טברנייה  לדוגמה,  קרנה  ומרסל  מלוויל  ז'אן-פייר 
והאנקדוטות  הגדולים  הרגעים  את  ובאמנות  בתשוקה 
המרתקות של הקולנוע הצרפתי. זאת, מבלי לפסוח כמובן 
על השחקן האהוב עליו ז'אן גאבן ועל מלחינים מיתולוגיים 

כז'וזף קוסמא ומוריס ז'ובר.

בכל  מעורר  ומה שהוא  לקולנוע  על אהבה  נפלא  קולנועי  "מסע 
Le Figaro ."אחד מאיתנו ביחס לעולם לעצמנו ולהיסטוריה שלנו

מסע אל הקולנוע הצרפתי

רי
נט

ומ
וק

ד
DOCUM

EN
TAIRE



ZÉRO DE CONDUITE

Réalisé par:  Jean Vigo  
Scénario:  Jean Vigo
Avec: Robert le Flon, Jean Dasté 
Comédie dramatique, 44 minutes 
Avec l'aimable autorisation de l’Institut Français  
Français st anglais

C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La 
vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions 
traditionnelles, les récréations, les études houleuses 
et les conflits avec l'administration. Un soir, les 
pensionnaires décident de se libérer de l'autorité 
des adultes et déclenchent une révolte. L'œuvre la 
plus autobiographique de Jean Vigo dans sa version 
restaurée.

בימוי: ז'אן ויגו
תסריט: ז'אן ויגו 

שחקנים: רובר לה פלון, ז'אן ד'אסט 
 1933, קומדיה דרמטית, 44 דקות

באדיבות המכון הצרפתי 
צרפתית, כתוביות באנגלית

טריפו,  של  פריצתם  לפני  שנים   25 שנעשה  ויגו  של  סרטו 
גודאר וחבריהם, היה בין המשפיעים ביותר על יוצריו, ובפרט 
 400" האוטוביוגרפי  סרטו  את  בהשראתו  שיצר  טריפו  על 
המלקות". שלושה תלמידי פנימייה ששבו מחופשה יוצאים 
במרד נגד ההנהלה. ויגו שילב סממנים אוטוביוגרפיים וחילק 
את הסרט לשני עולמות: זה של הילדים - ההמונים, וזה של 
שהילדים  כך  עשוי  הדמויות  עיצוב  הבורגנות.   - ההנהלה 

ריאליסטיים והמבוגרים קריקטורות. 

על  מלעלות  ויגו  נמנע  ואמנותיים  ריאליסטיים  סרטים  "כיוצר 
מלכודת הריאליזם והאסתטיציזם... הוא טיפל בחומרי נפץ... מה 
הרבה  אינטנסיבית  בצורה  חי  שהוא  כנראה  ויגו?  של  סודו  היה 
יותר מכולנו... מאחורי המצלמה הוא היה במצב הנפשי שהוצע 
ע"י ברגמן: 'אדם חייב לעשות כל סרט כאילו היה סרטו האחרון". 

פרנסואה טריפו, 1970.

אפס בהתנהגות
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5 COURTS METRAGES DE
MICHEL OCELOT

Réalisé par: Michel Ocelot 
Animation, 42 min 
Avec l'aimable autorisation de l’Institut Français 
Français st anglais
 
Les trois inventeurs, 1980, 13 min
Trois inventeurs inventent de jolies machines utiles... mais 
lorsqu' ils les montrent, les gens n'en veulent pas et les 
prennent pour des sorciers...
La légende du pauvre bossu, 1983, 8 min 
En haut, une princesse inaccessible. En bas, un petit bossu 
bafoué...
Le prince des joyaux, 1992, 11 min
Voici un innocent garçon, une jolie princesse, un marchand 
fourbe et un aigle géant, amateur de joyaux. Cela se passe 
au pays des mille et une nuits, sous une pluie de pierres 
précieuses.
Bergère qui danse, 1992, 7 min 
Une jolie bergère aimait beaucoup un jeune berger. Une fée 
aussi. Laquelle des deux va gagner ?...
La belle fille et le sorcier, 1992, 3 min
"Je suis moche, je suis seule, et je m’ennuie". Dans trois 
secondes tout va changer...

בימויו תסריט: מישל אוסלוט
 אנימציה, 42 דקות

באדיבות המכון הצרפתי 
צרפתית, כתוביות באנגלית 

שלושת הממציאים, 1980, 13 דקות
אך  ושימושיות,  יפות  מכונות  מפתחים  ממציאים,  שלושה 
ובטוחים  בהן  מעוניינים  אינם  אנשים  אותן,  מראים  כשהם 

שהן מכושפות.
 האגדה על הגיבן המסכן, 1983, 8 דקות

במרומים, נסיכה בלתי מושגת, ולמטה, גיבן קטן ונלעג...
 נסיך אבני החן, 1992, 11 דקות

נער תמים, נסיכה יפה, סוחר נוכל ונשר ענק החובב אבני חן. 
כל אלו מתקיימים בממלכת אלף לילה ולילה תחת מטר 

אבנים יקרות. 
הרועה המחוללת, 1992, 7 דקות

רועת צאן יפה מאוהבת ברועה צאן וכך גם פיה. מי מהשתיים 
תזכה בו?

היפה והמכשפה, 1992, 3 דקות
הכל  שניות  שלוש  תוך  ומשועממת".  בודדה  מכוערת,  "אני 

עומד להשתנות... 

5 סרטים קצרים של
מישל אוסלוט
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Réalisé par: Hugo Gélin 
Scénario: Hugo Gélin, Mathieu Oullion, Jean-André Yerles 
Avec: Omar Sy, Clémence Poesy, Antoine Bertrand, Karl Farrer 
Comédie dramatique - 1h58 
Avec l'aimable autorisation de Nachshon Films 
Français st hébreu et anglais 

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, 
au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, 
près des gens qu’il aime et avec qui il travaille 
sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses 
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un 
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable 
de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre 
l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres 
pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus 
tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à 
Londres et sont devenus inséparables, la mère de 
Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille.

"Avec son deuxième film, Hugo Gélin apporte de la 
fraîcheur au genre de la comédie française."
Ouest France

בימוי: הוגו ז'לן
תסריט: הוגו ז'לן, מתייה אוליון, ז'אן אנדרה ירלס 

שחקנים: עומר סי, קלמנס פואזי, אנטואן ברטראן, קארל פרר 
דרמה קומית, 118 דקות

באדיבות סרטי נחשון 
 צרפתית, כתוביות בעברית ובאנגלית

בריביירה  ומחויבויות  דאגות  נטולי  חיים  חי  סמואל 
הצרפתית שטופת השמש.

מהעבר  כשידידה  חייו,  מתהפכים  אחד,  בהיר  ביום 
מגיעה עם תינוקת בשם גלוריה, מציגה אותה כבתם... 
ונוטשת. סמואל, נחוש להחזיר את התינוקת לידי האם, 
מרחיק עמה עד לונדון כדי לאתר אותה. 8 שנים מאוחר 
יותר, סמואל וגלוריה חיים בלונדון, בלתי נפרדים... עד 
נחושה להחזיר  גלוריה,  שיום בהיר מופיעה אמה של 

את בתה אליה.

Le Parisien                             – "סרט מענג"

מחר הכל מתחיל DEMAIN TOUT 
COMMENCE
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Des milliers de livres et DVD,
Une plateforme numérique 
de la culture française,  
Des rencontres, des lectures, 
des ateliers. 

אלפי ספרים וסרטים,
הפלטפורמה הדיגיטלית 

של התרבות הצרפתית,
מפגשים, הקראות שירה וסיפורים, 

סדנאות. 
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