
לוח
הקרנות



89 דקות | בימוי: הדס בן ארויה מישהו יאהב מישהו   .  19:00 18.7.21 יום ראשון 

128 דקות | בימוי: אבי נשר תמונת הנצחון   .  21:30  

116 דקות | בימוי: עמיר מנור הבית ברחוב פין   .  19:00 19.7.21 יום שני 

92 דקות | בימוי: טליה לביא אחד בלב   .  21:30  

מקבץ סרטים קצרים:  .  16:30  20.7.21 יום שלישי 

הביקור 25 דק׳ | פיל בסנטר 21 דק׳ | דבק 14 דק׳ | גפן 18 דק׳ | התאונה 31 דק׳    

93 דקות | בימוי: מיכאל מאיר נתראה בשמחות   .  19:00  

86 דקות | בימוי: פיני טבגר יותר ממה שמגיע לי   .  21:30  

75 דקות | בימוי: יגאל זקס, נעם גיל ליידי עמר   .  16:30 21.7.21 יום רביעי 

104 דקות | בימוי: נדב לפיד הברך   .  19:00  
101 דקות | בימוי: ערן קולירין ויהי בוקר   .  21:30  

מקבץ סרטים קצרים:  .  16:30  22.7.21 יום חמישי 

מחיקה מלאה 31 דק׳ | מגלשה שחורה 11 דק׳ | אמנה 16 דק׳ | מזל טוב 25 דק׳    

106 דקות | בימוי: דני רוזנברג מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם   .  19:00  

109 דקות | בימוי: יואב פז, דורון פז תוכנית א׳   .  21:30  

 לוח הקרנות
סרטים עלילתיים 

באורך מלא
—

שבוע 02
—

18—22.7.2021

https://cintlv.pres.global/order/51719/
https://cintlv.pres.global/order/51722/


92 דקות | בימוי: טליה לביא אחד בלב   .  16:30 25.7.21 יום ראשון 

75 דקות | בימוי: יגאל זקס, נעם גיל ליידי עמר   .  19:00  
104 דקות | בימוי: נדב לפיד הברך   .  21:30  

81 דקות | בימוי: מרט פרחומובסקי תל אביב   .  19:00 26.7.21 יום שני 

113 דקות | בימוי: רוי קריספל אבו עומאר   .  21:30  

106 דקות | בימוי: דני רוזנברג מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם   .  16:30 27.7.21 יום שלישי 

128 דקות | בימוי: אבי נשר תמונת הנצחון   .  19:00  

93 דקות | בימוי: גידי דר אגדת חורבן   .  16:30 28.7.21 יום רביעי 

109 דקות | בימוי: יואב פז, דורון פז תוכנית א׳   .  19:00  

81 דקות | בימוי: אריק לובצקי, מתי הררי הארוחה   .  21:30  

110 דקות | בימוי: רומן שומונוב ברנשטיין — הפרטיזן האחרון   .  19:00 29.7.21 יום חמישי 

116 דקות | בימוי: עמיר מנור הבית ברחוב פין   .  21:30  

 לוח הקרנות
סרטים עלילתיים 

באורך מלא
—

שבוע 03
—

25—29.7.2021

https://cintlv.pres.global/order/51731/
https://cintlv.pres.global/order/51735/
https://cintlv.pres.global/order/51736/
https://cintlv.pres.global/order/51737/
https://cintlv.pres.global/order/51749/
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