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La Banque Discount vous propose, dans votre 
langue, des services répondant à vos besoins 
particuliers. Notre banquier francophone s’occupera 
de votre demande dans des agences specialisees.

NOUS ALLONS NOUS COMPRENDRE 

La banque 
Israélienne 
n’a jamais été
aussi accessible

email : welcome@dbank.co.il
Pour en savoir plus:  *9992 |  076-80-555-08
Du Lundi au Jeudi: 08:30-16:00 | Vendredi: 08:30-14:00



קרולין בונה
מנהלת הפסטיבל

מנכ"לית עדן סינמה 

Caroline Boneh
Directrice Générale Eden Cinéma Ltd.
 
Le Cinéma ne dit pas autrement les choses, il dit autre 
chose » Eric Rohmer
La 17eme  édition du Festival du Film Français en Israël se déroulera du 18 
au 30 mars dans l'ensemble du pays.
Une sélection plurielle et exigeante de 19 titres vous plongera au cœur de 
la société française sous le prisme du talent et de la diversité.
Nous sommes particulièrement honorés de recevoir cette année une 
délégation artistique "haute en couleur", Nicolas Bedos (La Belle époque), 
Jezebel Marques (Sol), Keren Ben Rafael (The End of Love), Etgar Keret & 
Shira Geffen (L'Agent immobilier).
Des artistes a l'image de leur oeuvre : audacieuse et ne manquant pas de 
panache ! 
Aussi nous avons souhaité rendre hommage à Charles Aznavour, un 
Artiste d'exception, à travers  l'émouvant documentaire "Le regard de 
Charles" de Marc Di  Dominico. C'est sous l'objectif d'une caméra offerte 
par Edith Piaf a Charles Aznavour que nous avancerons dans les dédales 
de ce destin hors du commun. Nous vous invitons egalement a redecouvrir  
l'excellent film de Francois Truffaut "Tirez sur le pianiste". 
De la jeune génération montante aux artistes plus confirmés, le Cinéma 
Français, par son élan créatif et sa vitalité, ne manquera pas de vous 
surprendre et de vous émouvoir
Je vous souhaite de beaux et grands Moments de Cinéma Français
Très bon Festival !

ÉQUIPE DU FESTIVAL PRODUCTION & DIRECTION ARTISTIQUEצוות הפסטיבל 

EDEN CINEMA LTD FILM PRODUCTION & DISTRIBUTION  / DIRECTRICE ARTISTIQUE & DE PRODUCTION : Caroline Boneh 

DIRECTRICE ADJOINTE : Anna Mirsky  / DISTRIBUTION &PRODUCTION : Yoad Earon  / COMMUNICATION ET EXECUTIF MEDIA : Jonathan Harnik

RELATIONS PUBLIQUES : Shauli Baskind  /  TRADUCTION & SOUS-TITRAGE : Elrom  / GRAPHISME : Studio Eti Kalderon  

INSTITUT FRANÇAIS D’ISRAËL : Jean-Jacques Pierrat  /  CONSEILLER DE COOPÉRATION ET D'ACTION CULTURELLE, 

DIRECTEUR DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ISRAEL Stéphanie Rabourdin, ATTACHÉE AUDIOVISUELLE 

 Anne-Sophie Trouillard, RESPONSABLE COMMUNICATION ET RELATIONS PRESSE 

Anne-Solenne Léa  CHARGÉE DE MISSION CULTURELLE ET AUDIOVISUELLE 

ז’אן ז’אק פיארה
פעולה  לשיתופי  יועץ 
המכון  תרבות,  וקשרי 

הצרפתי בישראל

Jean-Jacques Pierrat
Conseiller de coopération et d'action culturelle,
directeur de l'Institut français d'Israël



 
 

  

e

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 19/05/09

alidation DA/DC 

alidation Client 

100 75 80 60

#

Find out all the latest news about French cinema:
Suivez toute l’actualité du cinéma français :

EVERYBODY      FRENCH CINEMA
 
TOUT LE MONDE      LE CINÉMA FRANÇAIS

Pub Israel .indd   1Pub Israel .indd   1 07/02/2020   15:5307/02/2020   15:53



DONNE-MOI DES AILES      

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée 
de passer des vacances avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher 
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un 
incroyable et périlleux voyage... 
Nominé au Festival du Film francophone d'Angoulème 
2019
"Un conte engagé qui offre de sublimes images en plein 
vol." CNews

FILM D'OUVERTUREסרט הפתיחה

שחקנים  תסריט כריסטיאן מולק, מאתיו פטיט  ואנייה  ניקולא  במאי 
לואי ואסקז, ז'אן-פול רוב, מלאני דוטה. הרפתקה, משפחה - 102 דקות, 

באדיבות רד קייפ. צרפתית. כתוביות לעברית.
מבוסס על סיפור אמיתי יוצא מן הכלל.

תומאס הוא ילד עירוני אשר נשלח לאביו כריסטיאן לחופשת הקיץ, אביו 
הינו אורניתולוג )מומחה לצפרות( אשר שואף בכוחות עצמו להציל זן 
אווזים נכחדים על ידי לימוד האווזים נדידה בעזרת מטוס זעיר אשר יראה 
להם את מסלול הנדידה הבטוח עבורם. במהרה תומאס הסקפטי נקשר 
לאווזים הקטנים והופך לחלק משמעותי בתוכנית של אביו. יחדיו הם 

יוצאים למסע פנטסטי אשר ישנה את חייהם לעד.
הבחירה הרשמית פסטיבל הסרטים הפרנקופוניים של אנגולם 2019

CNews ״סיפור מרתק המציע תמונות נשגבות בטיסה מלאה.״

   חיי בית הספר     

בימוי ותסריט גראן קור מאלאד, מהדי אידיר שחקנים זיטה הנרו, ליאם פיירו, סופיאן גראב. קומדיה, דרמה - 111 
דקות. באדיבות Gaumont. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

סמיה, יועצת חינוכית צעירה, מגיעה מדרום צרפת לבית הספר התיכון הקשה בפרברי פריז. נלהבת מעבודתה 
ונעזרת במורי בית הספר ועמיתיה, סמיה תעשה ככל יכולתה כדי להניע ילדים מיואשים ולהראות להם כי עתיד 

Femme Actuelle בהיר יותר אפשרי. ״סרט מתוק ומלא חמלה.״

Samia, jeune CPE novice, débarque de son 
Ardèche natale dans un collège réputé 
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y 
découvre les problèmes récurrents de 
discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour. 
"Il y a autant d'humour que de gravité dans 
ce film mais aussi et surtout une immense 
générosité à l'égard des personnages."
20 Minutes

LA VIE SCOLAIRE 

הרפתקאות תום ואווזי הבר

À LA CINÉMATHÈQUE DE TEL-AVIV EXCLUSIVEMENT - PASS FESTIVAL  ILLIMITÉ

TARIF DU PASS : 219 NIS TARIF RÉDUIT ETUDIANT & SÉNIOR : 189 NIS מחיר רגיל: 219 ₪ מחיר הנחה לגמלאים וסטודנטים: 189 ₪

בלעדי בסינמטק תל אביב - פאס חופשי

TOUTE INFORMATIO: WWW.FESTIVAL-CINEMAFRANCAIS.CO.IL :למידע נוסף בקרו



מה אם יכולת להחזיר את השעון לאחור 

כל לילה מחדש?

 אילת: שדרת החנויות מלון רויאל גרדן  באר שבע: גרנד קניון  גבעתיים: קניון גבעתיים, קומת הכניסה  חיפה: כיכר האודיטוריום, שד׳ הנשיא 134  ירושלים: שדרת החנויות ממילא 

 ראשון לציון: קניון הזהב, המתחם החדש, קומה 1  רמת השרון: אוסישקין 56  רעננה: קניון רננים: קומה 1  תל אביב: דיזנגוף סנטר: דיזנגוף 50, שער 4 או 6, קניון רמת אביב: קומת הכניסה, 

כיכר המדינה: ה׳ באייר 8, המושבה SARONA: חנות הדגל והספא, אברהם אלברט מנדלר 9  בית מרקחת פארמה תמר  הרצליה: חבצלת השרון 36, כיכר דה שליט, הרצליה פיתוח

www.loccitane.co.il או באתר L'OCCITANE להשיג ברשת חנויות

 loccitane.israel  |   L'OCCITANE EN PROVENCE (IL)

 IMMORTELLE RESET סרום הלילה האהוב, 
 בעל 3,300 בועות זהב, נלחם בהשפעות הסביבה והגיל

על עור הפנים ומעניק לו אתחול מחדש בכל לילה, 
כך שבבוקר העור רענן, חלק, וזוהר.

קרם ידיים לבחירה

במתנה
בקניה ב-200 ₪ ומעלה!

הטבה בלעדית לפסטיבל הסרטים הצרפתי

למימוש בחנויות ובאתר

קרם ידיים 30 מ"ל. ללא כפל מבצעים והטבות.
עד לתאריך 31.4.20. למימוש בחנויות יש להציג 
את המודעה. למימוש באתר יש להזין את הקוד: 

FESITVAL2020



במאית קרן בן רפאל תסריט קרן בן רפאל, אליז בנרובי שחקנים 
ג׳ודית שמלה, אריה וורטהאלתר. רומנטיקה, דרמה - 90 דקות. 

באדיבות Be for Films. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.
ז'ולי ויובל גרים בפריז, מאוהבים והורים טריים. כאשר יובל צריך 
לחזור לישראל לחדש את הויזה שלו, הזוג מארגן את מערכת 
היחסים שלהם דרך שיחות סקייפ, אשר לאט לאט מתדרדרת 

בעקבות המצב.
זוכה הפרס הגדול בפסטיבל סרטי הים התיכון בבריסל.

הסרט הופק במסגרת פרויקט מיוחד של פסטיבל ונציה.

Julie et Yuval habitent à Paris et viennent d’avoir un 
enfant. Quand Yuval décide de retourner en Israël 
pour renouveler son visa, le couple organise ses 
journées autour de rendez-vous Skype. 
Le temps passe et le sur-communication tue leur 
intimité. À la fin ils tombent amoureux pour la toute 
premiere fois. 
Grand Prix du Jury du Festival du film 
mediterannéen de Bruxelles.

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE KEREN BEN RAFAEL
הסרט יוקרן בנוכחות הבמאית קרן בן רפאל והשחקנים

THE END OF LOVE     סוף האהבה     

שחקנים דניאל אוטיי, גיום קאנה,  ניקולא בדוס  בימוי ותסריט 
 - רומנטיקה, דרמה קומדיה  דוריה טילייה, מיכאל אביטבול. 
116 דקות. באדיבות סרטי נחשון ורד קייפ. צרפתית. כתוביות 

לעברית ולאנגלית.
לחייו, מגלה שחייו  ויקטור, אדם שהתפכח בשנות השישים 
לו חוויה מסוג  יזם מבריק, מציע  בו אנטואן,  ביום  מתהפכים 
חדש: המשרד של אנטואן מאפשר ללקוחותיו לחזור לכל תקופת 
זמן לבחירתם. ויקטור בוחר לחזור לשבוע החשוב ביותר בחייו, 
ארבעים שנה קודם לכן לזמן שהוא פגש את אהבת חייו. מועמד 

ל-11 פרסי סזאר 2020.
״בין פרוסט, אדיפוס והוליווד, קומדיה מעולה על חלוף הזמן.״ 

Le Dauphiné Libéré

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine,  un bril lant 
entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre 
nouveau : son entreprise propose à ses clients de 
replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit 
alors de revivre la semaine la plus marquante de sa 
vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand 
amour. 11 Nominations aux Césars 2020
"Entre Proust, Oedipe et Hollywood, une superbe 
comédie sur le temps qui passe." Le Dauphiné Libéré 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR NICOLAS BEDOS
הקרנה בנוכחות הבמאי ניקולא בדוס

LA BELLE ÉPOQUE              התקופה היפה בחיי



עד ה־31.3 מבצע חם לחורף
8 כניסות ב־208 ₪

לרכישה 6876* או בקופות הסינמטק
www.cinema.co.il למידע על כל הסרטים בקרו באתר

בסינמטק  איכותית  בילוי  מחוויית  ליהנות  בואו 
תל אביב עם תכנית עשירה ומגוונת של למעלה 

מ-1,500 סרטים בשנה.

עלילתי  קולנוע  ובינלאומיים,  מקומיים  סרטים 
עם  שיח  מפגשי  ומהעולם,  מהארץ  ותיעודי 
יוצרי קולנוע ומפגשים חוויתיים לכל המשפחה 

בכל שבת. 



אמלריק,  מתייה  שחקנים  גפן  ושירה  קרת  אתגר  י  בימו
. ת ו ק ד  1 7 5  - ה  י ד מ ו ק  . ר ל ד א ה  ר ש  , ל ש ט י מ י  ד  א

Les Films du Poisson. צרפתית. כתוביות לעברית.
אתגר קרת ושירה גפן חוזרים עם מיני סדרה בת 4 פרקים של 45 
דקות, שכתבו וביימו בצרפת )השניים זכו בעבר במצלמת הזהב 
עם "מדוזות"(. דייויד לינץ׳ פוגש את ״חגיגה בסנוקר״ בסיפור 
מטורף ומצחיק המנסה לתת הצצה לתוך פינותיו החשוכות של 
ייעוץ משפטי מדג  התת מודע: מתווך דירות חסר בית שמקבל 
הזהב שלו מגלה שהוא יכול לנסוע בזמן. האם הוא יצליח לשנות 

את העבר ואת גורלו? ההקרנות בנוכחות היוצר אתגר קרת. 

Un agent immobilier fauché et sans talent, hérite d'un 
immeuble parisien, en ruine, à la mort de sa mère. 
Son père ne compte pas laisser son fils bénéficier 
facilement de l'héritage. D'autant qu'une locataire ne 
va pas leur faciliter la tâche. La série Arte « L’agent 
immobilier » permet à Eddy Mitchell de faire son 
retour dans une comédie pleine de quiproquos et de 
prises de bec. « L’agent Immobilier » (saison 1) est 
une série qui comprend 4 épisodes de 45 minutes. Au 
casting on retrouve Mathieu Amalric, Eddy Mitchell, 
Fred Testot, Nicole Shirer et Sarah Adler.

EN PRÉSENCE D’ETGAR KERET & SHIRA GEFFEN
הקרנה בנוכחות הבמאים אתגר קרת ושירה גפן

L'AGENT IMMOBILIER המתווך

שחקנים שנטל לאובי, קמיל שמו,  ז'יזאבל מרקז  בימוי ותסריט 
לב.  98 דקות. באדיבות בתי קולנוע   - פוצ'י. קומדיה  ג'ובאני 

צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.
בבואנוס  טנגו ארגנטינאי מפורסמת, מתגוררת  סול, רקדנית 
איירס שנים רבות. מאחורי המזג המופרז וחיוכה הזוהר, מסתירה 
הדיווה פציעה ממנה מעולם לא התאוששה: אובדן בנה היחיד, 
רפאל, איתו ניתקה את כל הקשרים. סול חוזרת לפריז בתקווה 

לפגוש את ג'ו, נכדה בן השבע, בנו של רפאל.
Cnews ״קומדיה מצחיקה ומרגשת על מורשת משפחתית.״

Sol, célèbre interprète de Tango, vit en Argentine 
depuis de nombreuses années. Derrière son 
tempérament excessif et son sourire incandescent, 
la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais 
réellement remise : la perte de son fils unique. Sol 
revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, 
son petit-fils de 7 ans.
"Jézabel Marques signe une comédie drôle et 
touchante sur la transmission." Cnews

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE JÉZABEL MARQUES
הקרנה בנוכחות הבמאית ז'יזאבל מרקז

SOL סול



A SINGLE MAN PRESENTS בהפצת קולנוע חדש

אהבה בוערת
אמיתיסרטו של פרדריק טלייאר סיפור  על  מבוסס 

"פייר ניניי
שחקן גדול"

Dernières Nouvelles d'Alsace

"דרמה מרגשת"
CNews

"מחווה לכבאים"
Première

"דרמה נוקבת
המפורשת להפליא

ע"י פייר ניניי"
Femme Actuelle

"מהמם ומאלף"
Minutes 20

"דיוקן מהמם"
Voici

12.3 בבתי הקולנוע החל מ-



אלך לאן שאת תלכי

שלושה ימים וחיים

במאית ג׳רלדין נקש תסריט ג'רלדין נקש, רבקה זלוטובסקי, יואן גרומב שחקנים לילה בקטי, פטריק טימסיט, 
פסקאל ארביל קומדיה - 100 דקות. באדיבות Playtime. צרפתית. לעברית ולאנגלית.

וואלי ומינה הן שתי אחיות שהן הפוכות גמורות אחת מהשניה. האחת היא זמרת רגישה. האחרת היא מטפלת, 
רחוקה ורציונלית. אביהן האוהב מצא סוף סוף את ההזדמנות המושלמת לקרב ביניהן, לוואלי יש אודישן בפריז 

וזאת מינה שצריכה ללוות אותה למרות הבוז שלה כלפי התשוקה של אחותה.
Elle ״סרט שיגרום לכם גם לצחוק וגם לבכות.״

במאי ניקולא בוכרייף תסריט פייר למטר, פרין מרגיין שחקנים סנדרין בונר, פאבלו פולי, שארל ברלינג. דרמה, 
מותחן - 120 דקות. באדיבות Gaumont. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

ילד נעלם לפתע. החשד הנופל על תושבים שונים, בזה אחר זה, מביא  1999 - אולוי - הארדנים הבלגיים. 
במהירות את כל הקהילה לנקודת רתיחה. אבל אירוע בלתי צפוי, הרסני, יטרוף לפתע את קלפי הגורל...

Closer ״מותחן המשחק במיומנות עם העצבים שלנו.״

J'IRAI OÙ TU IRAS          

TROIS JOURS ET UNE VIE         

Vali et Mina sont deux sœurs que tout 
oppose. Leur père aimant finit par trouver 
l’occasion rêvée pour les rassembler 
le temps d’un week-end et tenter de 
les réconcilier. C’est une histoire de 
retrouvailles, une histoire d’amour entre 
deux sœurs, l’histoire d’une famille qui 
s’aime mais qui ne sait plus se le dire.. 
"Un film qui saura à coup sûr vous faire rire 
comme pleurer. Foncez!." Elle

1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
Un enfant vient de disparaître. La suspicion 
qui touche tour à tour plusieurs villageois 
porte rapidement la communauté à 
incandescence. Mais un événement 
inattendu et dévastateur va soudain venir 
redistribuer les cartes du destin…
"Entre polar noir  et  thri l ler,  cette 
adaptation joue habilement avec nos 
nerfs." Closer

בלוז ערבי

בימוי ותסריט מאנל לבידי שחקנים גולשיפטה פרהאני, מאג'ד מאסטורה. דרמה קומית - 88 דקות. באדיבות 
בתי קולנוע לב. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

כל מי שסביבה. לסלמה, פסיכולוגית  טוניס, להפתעת  לעיר הולדתה,  חוזרת  אחרי עשור בפריז, סלמה 
בהכשרתה, יש מטרה ברורה מאוד – לפתוח קליניקה בעיר הולדתה, שם, היא חושבת, היא יכולה להביא לשינוי 
אמיתי. הרשויות שמקשות עליה לפתוח את העסק ותושבי העיר לא מבינים למה הם צריכים לחלוק פרטים 

אישיים על חייהם עם אישה זרה. הסרט הוקרן בפסטיבל טורונטו ובפסטיבל ונציה.

UN DIVAN À TUNIS          

Selma Derwish, 35 ans ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire 
de Runis après avoir exercé en France. 
Les débuts sont épiques, entre ceux qui 
prennent Freud et sa barbe pour un frère 
musulman et ceux qui confondent séance 
tarifée avec "prestations tarifées".

לילה קסום אחד

בימוי ותסריט כריסטוף הונורה שחקנים קיארה מסטרויאני, ונסן לקוסט, קאמי קוטן. קומדיה, דרמה - 86 דקות. 
באדיבות בתי קולנוע לב. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

לאחר עשרים שנות נישואים, מריה מחליטה לעזוב את בעלה. היא עוברת למלון שמעבר לכביש ומשתכנת בחדר 
המשקיף היישר אל דירתם. משם היא משקיפה על הבעל ומהרהרת על חייהם המשותפים. פנטזיה קומית שנונה 
ומענגת. הסרט הוקרן במסגרת "מבט מסוים" בפסטיבל קאן וזיכה את קיארה מסטרויאני בפרס השחקנית. 

מועמדות אחת לסזאר 2020.
BIBA ״קומדיית רחוב אינטליגנטית ועדינה.״

CHAMBRE 212         

Après 20 ans de mariage, Maria décide 
de quitter le domicile conjugal. Une nuit, 
elle part s’installer dans la chambre 212 
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 
plongeante sur son appartement, son mari, 
son mariage. Elle se demande si elle a pris 
la bonne décision. Bien des personnages 
de sa vie ont une idée sur la question, et ils 
comptent le lui faire savoir. 
1 Nomination aux Césars 2020
"Chambre 212 est une exquise fantaisie 
virevoltante, une précieuse proposition de 
liberté où la grande élégance de Christophe 
Honoré est d'utiliser les formes les plus 
légères pour faire rire." Culturopoing





   חולמת רק עליו     

שחקנים אלזה זילברשטיין, היפוליט ג'ירארדו, אמילי דקאן.  תסריט לוראן היינמן, לוק ברו  במאי לוראן היינמן 
היסטוריה, דרמה - 103 דקות. באדיבות WT Films. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

1940. ז'אן רייכנבאך מוותרת על חייה הנוחים כדי לקשור את גורלה לזה של לאון בלום. היא אוהבת אותו מאז גיל 
ההתבגרות ומקריבה את חירותה כדי להינשא לו בבוכנוולד שם הוא מוחזק כאסיר.

Voici ״סרט יפהפה, אלגנטי ומפוכח.״

      סיפור חיי     

בימוי ותסריט הירוקאזו קורה-אדה שחקנים קתרין דנב, ז'ולייט בינוש, איתן הוק. דרמה - 106 דקות. באדיבות 
בתי קולנוע לב. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

פביאן היא כוכבת קולנוע צרפתייה, אגדה בחייה, עם עשרות סרטים, המוני מעריצים ורשימה ארוכה של רומנים 
מתוקשרים ומסעירים בעברה. כשהיא מפרסמת ספר עם זכרונותיה בדיוק כשבתה לומיר מגיעה לביקור, האיחוד 

בין השתיים הופך במהרה לעימות – אמיתות יתגלו, סודות ייחשפו, וגילויים חדשים יטלטלו את המשפחה.
הבחירה הרשמית פסטיבל מוסטרה דה ונציה 2019

À voir à lire ״הכישרון העצום של דנב ובינוש נגלה בפריז סתווית ואלגנטית לאור הירח.״

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de 
Lumir, scénariste à New York. La publication 
des mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison 
de son enfance. Mais les retrouvailles vont 
vite tourner à la confrontation : vérités 
cachées, rancunes inavouées, amours 
impossibles se révèlent sous le regard 
médusé des hommes.
Nominé à la Mostra de Venise 2019
" U n  fi l m  c o m m e  u n e  r é v é r e n c e 
testamentaire au talent immense de 
Deneuve et de Binoche, dans un Paris 
lunaire, dandy et automnal."
À voir à lire

1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie 
confortable pour lier son destin à celui de 
Léon Blum. Elle l'aime depuis l'adolescence 
et sacrifie sa liberté pour l'épouser à 
Buchenwald où il est enfermé. 
"Un beau film, élégant et sobre." Voici

LA VÉRITÉ 

JE NE RÊVE QUE DE VOUS

דילילי בפריז

שחקנים אנזו רטציטו, נטלי דסיי, אליזבט דודא. אנימציה, משפחה - 95 דקות.  מישל אוסלו  בימוי ותסריט 
באדיבות עדן סינמה. צרפתית. כתוביות לעברית.

דילילי מגיעה לפריז של תחילת המאה ה-20 כנוסעת סמויה מקלדוניה החדשה. עד מהרה מוצאת עצמה הנערה 
מסובכת בפרשיה מיסתורית שמובילה אותה לחוגים הגבוהים והנמוכים של עיר האורות. לעזרתה נחלץ אורל, 
שאיכשהו מכיר אישית את כל המי ומי של התקופה, ממארי קירי דרך מרסל פרוסט, לואי פסטר ועד טולוז-

לוטרק, ומכיר לדילילי את האנשים שיעזרו לה לפענח את התעלומה.
זוכה פרס סזאר לסרט אנימציה הטוב ביותר 2019

 La Septième Obsession ״אוסלו הוא לא רק אמן, הוא גם אסטרופיזיקאי מדהים של רגשות אנושיים.״

DILILI À PARIS

Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur 
des enlèvements mystérieux de fillettes. 
Les deux amis lutteront avec entrain pour 
une vie active dans la lumière et le vivre-
ensemble. 
"Ocelot n’est pas seulement un artiste, il 
est aussi un fabuleux astrophysicien des 
sentiments humains."
La Septième Obsession 

המסונוורים

ז'אן-פייר דרוסה, אריק קרבקה. שחקנים קאמי קוטן,  תסריט שרה סוקו, ניקולא סילהול   במאי שרה סוקו 
דרמה - 99 דקות. באדיבות Pyramide International. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

קאמי, 12, נלהבת מקרקס, היא הבכורה במשפחה גדולה. יום אחד, הוריה נכנסים לקהילה דתית המבוססת על 
שיתוף מלא. בהדרגה, הטפה דתית נעשית חלק מכת. קאמי תצטרך להילחם כדי לקבוע את חירותה ולהציל את 

אחיה ואחיותיה. מועמדות לפרס סזאר 2020.
Ouest France ״סרט מבריק.״

LES ÉBLOUIS        

C a m i l l e  e s t  l’ a î n é e  d ’ u n e  f a m i l l e 
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent 
une communauté religieuse basée sur 
le partage et la solidarité dans laquelle 
ils s’investissent pleinement. Peu à peu, 
l’embrigadement devient sectaire. Camille 
va devoir se battre pour affirmer sa liberté et 
sauver ses frères et sœurs. 
1 Nomination aux Césars 2020
"Un film brillant." Ouest France



ROUBAIX,
UNE LUMIÈRE

רחמים

התחרות הרשמית
פסטיבל קאן

סרטו של ארנו דפלשן )"סיפור חג"(

חץ
דיו 

סטו

"נועז ומחשמל"
LES INROCKS

אנטואן ריינארץ שרה פורסטייה

בקרוב בקולנוע
ליה סיידו רושדי זם

"יצירת מופת"
L'OBS



רחמים

בימוי ותסריט ארנו דפלשן שחקנים רושדי זם, ליאה סיידו, שרה פורסטייה. מותחן, דרמה - 119 דקות. באדיבות 
סרטי יונייטד קינג. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

ערב חג המולד. דאוד, בלש משטרה, סורק את רחובות העיירה רוביי ומגלה סימני עוני, ייאוש ואלימות בכל 
פינה. לואי, בוגר טרי של האקדמיה המשטרתית, הוא היפוכו המוחלט, הוא צעיר ותמים. התיק הראשון עליו הם 
נדרשים לעבוד יחדיו מתברר כתיק רצח מורכב של קשישה, כשהחשודות העיקריות בו, שכנותיה הצעירות, זוג 

נשים מכורות לסמים המסתירות סיפור קשה מעברן. 7 מועמדויות לפרסי סזאר 2020
Libération ״המשחק יוצא מגדר הרגיל, בימוי מבריק, יצירת מופת.״

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE           

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef 
de la police locale et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la victime, 
deux jeunes femmes, Claude et Marie, 
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes… 
7 Nominations aux Césars
"Arnaud Desplechin n’a pas inventé 
Roschdy Zem comme acteur. Mais il l’a 
inventé comme grand acteur. Roschdy Zem 
n’a jamais aussi bien joué, force tragique 
tranquille." Dernières Nouvelles d’Alsace

CLASSIQUE קלאסיקה

בימוי ותסריט פרנסואה טריפו שחקנים שארל אזנבור, מארי דוביו, ניקול ברגר. באדיבות בתי קולנוע לב. צרפתית. 
כתוביות לעברית.

הקלאסיקה של טריפו משנת 1960 המספרת את הרפתקאותיו של נגן הפסנתר העדין צ'ארלי )שארל אזנבור( 
כשהוא מעד אל העולם התחתון הפלילי ומערבולת של פרשת אהבה. עמוס בבדיחות, אקדחים, ליצנים ובריונים, 

ההומאז׳ חד-התער הזה לסרט הגנגסטר האמריקאי ברוח הגל הצרפתי החדש.
Top 10 הקרנה מיוחדת מפילם 35 מ"מ  |  הסרט היה מועמד לפרס

Le Monde ".טריפו לא צריך לספר את חלומות כדי לספר סיפור על אישיותו"
 

Charlie Kohler, pianiste dans un petit bar, 
commence à avoir des ennuis lorsque deux 
gangsters s'en prennent à son frère qui se 
réfugie sur son lieu de travail. Au même 
moment, Léna, la serveuse est amoureuse 
de Charlie alors que ce dernier cache un 
sombre passé auquel la jeune femme va 
tenter de le soustraire.
"Truffaut n'a pas besoin de raconter ses 
rêves et ses révoltes d'enfant pour marquer 
une histoire de sa personnalité."
Le Monde

TIREZ SUR LE PIANISTE

שחקנים לילה בקטי, פטריק טימסיט,  תסריט ג'רלדין נקש, רבקה זלוטובסקי, יואן גרומב  ג׳רלדין נקש  במאית 
פסקאל ארביל קומדיה - 100 דקות. באדיבות Playtime. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

ב-1948 שארל אזנבור מקבל במתנה מאדית פיאף את מצלמת הוידאו הראשונה שלו. מאותו רגע אזנבור, מגדולי 
השאנסונרים ששיריו הפכו לעל זמניים בזכות יכולת כתיבה שמשלבת הומור, עצב, אהבה ושמחה, לא נפרד מהמצלמה 

שמלווה אותו לכל מקום – סיבובי הופעות, אתרי צילומים של סרטיו, רגעים עם משפחתו וכמובן אהובותיו. 
L’Express ״אוטוביוגרפיה חזותית מרגשת.״

LE REGARD DE CHARLES        

Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. 
Partout où il va, sa caméra est là, avec 
lui. Quelques mois avant sa disparition il 
entame le dérushage de ses films. Il décide 
alors d’en faire un film, son film. “Le regard 
de Charles" : le journal filmé d’une légende 
mondiale.. 
"Une autobiographie visuelle 
bouleversante!." L’Express

אזנבור

       מי ירה בפסנתרן    

האידיוט

LE DINDON         

גליאן, אליס פול.  גיום  בון,  דני  שחקנים  גליאן  גיום  ג׳אליל לספר,  ז׳ורז׳ פיידו,  תסריט  ג'אליל לספר  במאי 
רומנטיקה, דרמה, קומדיה - 85 דקות. באדיבות סרטי נחשון. צרפתית. כתוביות לעברית.

פונטאנק, גבר נשוי, מנסה לפתות את ויקטואר, אשתו של חברו הטוב. לויקטואר יש תוכניות משלה להעניש את 
בעלה הבוגד. הרומן הפוטנציאלי מדליק רשת סיבוכים מסחררת.

L’Écran Large ״לפעמים אתה פשוט צריך לחדור לקלאסיקות כדי להמציא אותן מחדש.״

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de 
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il 
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est 
autre que Victoire, la femme d’un de ses 
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt 
bien, Victoire, elle n’est pas si simple à 
manipuler.
"il suffit parfois d'aller piocher dans les 
classiques pour les revigorer."
Écran Large



VIVE LE CINÉMA FRANÇAIS EN ISRAËL       קולנוע צרפתי

כל הסרטים בתרגום לעברית ולאנגלית למעט ״הרפתקאות תום ואווזי הבר״, ״דילילי בפריז״ ו״האדיוט״, תרגום לעברית בלבד.
יתכנו שינויים של הרגע האחרון, נא לעקוב אחרי אתרי הסינמטקים.

FILMS
CINÉMATHÈQUE

TEL-AVIV

CINÉMATHÈQUE

JERUSALEM

CINÉMATHÈQUE

HAIFA

CINÉMATHÈQUE

SDEROT

CINÉMATHÈQUE

HERZLYA

הרפתקאות תום ואווזי הבר
DONNE-MOI DES AILES

 18/3 - 20:00
25/3 - 20:00

18/3 - 18:0018/3 - 21:00

אזנבור
 LE REGARD DE CHARLES

19/3 - 19:00
28/3 - 14:30

30/3 - 18:0025/3 - 19:0021/3 - 20:30

UN DIVAN À TUNIS 20:15 - 21:0021/3 - 19/3בלוז ערבי

     CHAMBRE 212 19:30 - 20/3לילה קסום אחד
22/3 - 19:00

20/3 - 15:0027/3 - 21:30

 ROUBAIX LUMIERE 20:30 - 21:3028/3 - 20/3רחמים

 DILILI À PARIS 11:00 - 15:0014/3 - 14:3027/3 - 21/3דילילי בפריס
28/3 - 11:00

22/3 - 19:0021/3 - 11:00

LES ÉBLOUIS 21:30 - 19:0020/3 - 19:0028/3 - 21/3המסונוורים

J’IRAI OU TÙ IRAS 21:00 - 21:0019/3 - 21/3אלך לאן שאת תלכי

 LA VIE SCOLAIRE 21:00 - 22/3חיי בית הספר
27/3 - 22:00

29/3 - 21:00

LE DINDON 19:00 - 23/3האדיוט

 LA VÉRITÉ 20:30 - 21:0019/3 - 21:0021/3 - 23/3סיפור חיי

LA BELLE ÉPOQUE התקופה היפה בחיי
* IN PRESENCE OF NICOLAS BEDOS

*25/3 - 20:30

L’AGENT IMMOBILIER המתווך
* IN PRESENCE OF ETGAR KERET & SHIRA GEFFEN

*27/3 - 13:30       

THE END OF LOVE סוף האהבה
* IN PRESENCE OF KEREN BEN RAFAEL

 *27/3 - 14:00       *24/3 - 18:00        *23/3 - 20:30        

MES JOURS DE GLOIRE 18:00 - 18:3031/3 - 20:3021/3 - 20:0018/3 - 27/3ימי התהילה שלי

 TROIS JOURS ÊT UNE VIE 18:30 - 19/3שלושה ימים וחיים

 JE NE REVE QUE DE VOUS 16:30 - 18:4520/3 - 28/3חולמת רק עליו

SOL סול
* IN PRESENCE OF JEZABEL MARQUES

 *28/3 - 21:00*29/3-18:30

TIREZ SUR LE PIANISTE 19:00 - 30/3מי ירה בפסנתרן

LES TRADUCTEURS 18:00 - 20:3024/3 - 20:0031/3 - 30/3המתרגמים

FESTIVAL-CINEMAFRANCAIS.CO.IL

FILMS

NETANYA
Cultural 
Centre

בית יוחנן

ZICHRON 
YAACOV
בית ניר

SAVYON
בית תרבות

LEV
TEL AVIV

LEV
DANIEL

LEV
EVEN 

YEHUDA

LEV
OMER

הרפתקאות תום ואווזי הבר
DONNE-MOI DES AILES

26/3 - 19:0016/3 - 18:0025/3 - 19:0029/3 - 18:0024/3 - 19:00

ROUBAIX LUMIERE 20:30 - 17/3רחמים

LA VÉRITÉ 10:00 - 20/3סיפור חיי

LA BELLE ÉPOQUE 18:00 - 18:3024/3 - 19:0019/3 - 19:0024/3 - 20:3023/3 - 20:3016/3 - 19/3התקופה היפה בחיי

MES JOURS DE GLOIRE 18:00 - 18/3ימי התהילה שלי

JE NE RÊVE QUE DE VOUS 18:00 - 22:0017/3 - 28/3חולמת רק עליו

SOL סול
*IN PRESENCE OF JEZABEL MARQUES 

*28/3 - 20:00 

LES TRADUCTEURS 20:30 - 20:3018/3 - 21:0021/3 - 26/3המתרגמים

 HOLON סינמטק חולון
סוף האהבה

 THE END OF LOVE

23/3 - 18:00

  *24/3 - 18:30
  *24/3 - 21:00

25/3 - 21:00



שחקנים  רג׳יס רוינסאר, רומאן קומפין  תסריט  במאי רג׳יס רוינסאר 
למבר ווילסון, אולגה קורילנקו, ריקרדו סקמרצ׳יו. מותחן - 105 דקות. 

באדיבות קולנוע חדש. צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.
תשעה מתרגמים, שנשכרו לתרגם את הספר האחרון המיוחל של 
טרילוגיה רבת מכר, כלואים בבונקר מפואר. כאשר עשרת העמודים 
הראשונים של כתב היד הסודי מופיעים ברשת, משימת החלומות 
ווילסון( מוכן  הופכת לסיוט - הגנב הוא אחד מהם והמו"ל )למבר 
לעשות כל מה שצריך כדי לחשוף אותו... או אותה. סיפור בלשי מותח, 

מותיר את הצופים בקצה המושב מרותקים עד הסוף.
“ בינלאומיים. שחקנים  עם  ופיתולים  תככים  רב   “מותחן 

La Voix du Nord

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact 
possible avec l'extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés 
pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de 
la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages 
du roman sont publiées sur internet une question devient 
obsédante : d'où vient la fuite ?
"Une histoire intriguante et un casting international"
La Voix du Nord

LES TRADUCTEURS       המתרגמים

FILM DE CLÔTUREסרט הנעילה

במאי אנטואן דה בארי תסריט אליאס בלקדאר, אנטואן דה בארי שחקנים ונסן לקוסט, עמנואל דבוס, כריסטוף 
למבר. קומדיה - 98 דקות. באדיבות Bac Films צרפתית. כתוביות לעברית ולאנגלית.

אדריאן הוא פיטר פן המודרני. הוא מתקרב לשנות השלושים לחייו ועדיין חי כמו נער. בילדותו הוא היה שחקן 
מצליח, אבל זה היה לפני יותר מעשר שנים והיום לאדריאן לא נותר כסף. הוא חוזר לגור עם הוריו ויוצא לדרך 

חדשה מלאת מכשולים שעליו לעבור.
 

   ימי התהילה שלי    

Adrien est  un Peter Pan des temps 
modernes. Il a beau approcher la trentaine, 
il vit encore comme un enfant. Petit, il a 
connu le succès en tant qu’acteur mais 
c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui 
Adrien n’a plus un sou. Entre la possibilité 
d’une histoire d’amour et celle d’un retour 
qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, 
le chemin d’Adrien sera semé d’embûches.

MES JOURS DE GLOIRE 



קולנוע 
הבית של הקולנוע הצרפתי

אזנבור
סיפור חייו של שארל אזנבור

בלוז ערבי

סיפור חיי
דרמה משפחתית בכיכובה של קתרין דנב

סול

lev.co.il | *5155 | חפשו אותנו ב-

שתיים מהקומדיות המצליחות בצרפת של השנה

סרטו של ניקולא ונייה

MUSIQUE ORIGINALE ARMAND AMAR  MONTAGE RAPHAëLE URTIN  DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE éRIC GUICHARD, afc  DéCORS SEBASTIAN BIRCHLER  1er ASSISTANT RéALISATEUR OLIVIER HORLAIT  COSTUMES ADéLAÏDE GOSSELIN  SON EMMANUEL HACHETTE  THOMAS DESJONQUÈRES  FRANÇOIS-JOSEPH HORS  PRODUCTEUR EXéCUTIF DAVID GIORDANO
DIRECTEURS DE PRODUCTION ANTONIO RODRIGUES  PHILIPPE GAUTIER  CLéMENT SENTILHES  DIRECTEUR DE POST-PRODUCTION AURéLIEN ADJEDJ  UNE COPRODUCTION RADAR FILMS  SND GROUPE M6  CANOPéE PRODUCTION  FRANCE 2 CINéMA  SNC AUDIOVISUEL FF  REIN FILM  FILMCAMP  FILMFOND NORD

AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+  OCS  FRANCE TéLEVISIONS  AVEC LE SOUTIEN DE LA RéGION OCCITANIE ET DE LA RéGION HAUTS-DE-FRANCE  DE LA LPO ET DU GROUPE ACCOR  PRODUIT PAR CLéMENT MISEREZ  MATTHIEU WARTER  PRODUCTEURS THIERRY DESMICHELLE  RéMI JIMENEZ  MATTHIEU PETIT  QUENTIN DE REVEL

רד קייפ הפצה מציגים:

כשהוא עזב את המסכים
הוא גילה חברים קטנים 

והרפתקה ענקית

בדיבוב 
לעברית

חפשו בגוגל: "לעוף עם האווזים - לקליפ המסע"

לואי וסקזמלאני דוטייז׳אן פול רוב

"סרט משפחתי 
ואקולוגי נהדר"
Le Fiches Du Cinema

 "שיר אהבה 
לטבע ויופיו"

Le Journal Du Dimanche

"סיפור מרתק המצולם 
באופן מושלם"

Cnews

Closer"הרפתקה אנושית מרגשת ביותר"

מבוסס על סיפור אמיתי
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 ללא תוספת סוכר לבן, חום, בז׳...
את זה אני מרשה!





KRISTINA,
an AI researcher who 

graduated with a master’s 
degree at a French university.

Studying in France  
made my dream 
come true

‘‘ ‘‘
Campus France Israel
ISRAEL.CAMPUSFRANCE.ORG/FR
03-796 8035

*ובנוסף אני מדברת צרפתית

הירשמו עכשיו!

1-700-701-778
tsarfatit.co.il

צרפתית היא השפה הזרה השניה במספר הלומדים בעולם.
בואו ללמוד צרפתית במכון הצרפתי בישראל!

רוקסאן
סטודנטית 

למדעי הרוח 
בתל אביב

*



KRISTINA,
an AI researcher who 

graduated with a master’s 
degree at a French university.

Studying in France  
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come true

‘‘ ‘‘
Campus France Israel
ISRAEL.CAMPUSFRANCE.ORG/FR
03-796 8035



 Vous faire (re)tomber
 amoureux de la

montagne

14

בקרו ב: clubmed.co.il, חייגו 2900* או פנו לסוכן נסיעות מורשה.

קלאב מד מזמינה אתכם לצאת לחופשת קיץ קסומה עם כל המשפחה באחד המועדונים שלנו באלפים 
הצרפתיים. צאו יחד לטיול אופניים מאתגר, גלו את ההרים דרך מסלולי ההליכה ביערות הציוריים או פשוט 

תיהנו מהאוויר הצלול בלב הנוף הירוק שטוף השמש

הצעה מיוחדת לחודשי יולי אוגוסט! צוות מדריכים ישראלי שילווה את ילדיכם בפעילויות   
Grand Massif Samoëns Morillon 4 השונות במועדוני הילדים ב- 

*EARLY BOOKING OFFER עד 15% הנחה על חבילה הכוללת טיסות והעברות ועד לסך הנחה מקסימלי של €500 לאדם, למקדימים להזמין עד 
Club Med SAS © 31.3.20. מכסת ההטבות מוגבלת לכל מועדון. בכפוף לתנאי המבצע. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח. כל הזכויות שמורות

הזמינו את חופשת הקיץ שלכם עד ה- 31/3/20 ותיהנו מעד 15% הנחה* 


