
 

 
 

 קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
 2021  חיפהבפסטיבל 

 
 

  דקות 101|ויהי בוקר 
הפקה: דורי מדיה פארן  בימוי: ערן קולירין    

אולם רפפורט  19:30בשעה  23/092021יום חמישי   

 
המתגורר בירושלים, חוזר עם אשתו מירה ובנו סמי, עובד היי טק 

אדם לכפר שבו גדל לרגל חתונת אחיו ומגלה שלא הרבה השתנה בו 
אבא שלו עדיין חושב שהוא עוד יחזור לחזור לגור בכפר, החבר  –

הכי טוב שלו עדיין מנסה להתעשר כדי לזכות באהובתו, והבריונים 
רי החתונה, כשהם המקומיים עדיין מטילים אימה על התושבים. אח

בדרך חזרה לירושלים, המשפחה מגלה שהכפר הושם תחת מצור. 
בדיוק כשחשב שמצא את מקומו בחיים, סמי מוצא עצמו תקוע 

בכפר ונאלץ להתמודד עם כל מה שהשאיר מאחור ולבחון מחדש את מקומו בחיים ובסביבה שלו: מי הוא הפך להיות, מה 
 ?המשפחה שלו, ומה, אם בכלל, קורה מעבר לחומותטיב מערכת היחסים שלו עם אשתו ועם 

ויהי בוקר" הוא סרטו החדש של הבמאי עטור הפרסים ערן קולירין )"ביקור התזמורת", "מעבר להרים ולגבעות"(, המבוסס "
, וזכה לביקורות נלהבות ששיבחו את המשחק 2021על רב המכר של סייד קשוע. הסרט נבחר להשתתף בפסטיבל קאן 

 .פנימי וחיצוני –הדופן, הבימוי החכם והרגיש, ההומור השנון והסיפור האנושי כל כך על זהות, משפחה, וחופש יוצא 

 ________________________________________________________________________ 

 דקות 81 |גיע הזמן שתמותי כבר ה
 בימוי: הדר מורג  הפקה: קובי מזרחי

 (סרט ראשון)דקות  110 –ריםצק 3מקבץ 
טיקוטין: המקום  10:00בשעה  24.09.21יום שישי   

 
 ספונות בין קירות הבית, איווי ואימה רוז נאבקות בדייר קבע בלתי נמנע

 
 

 
 

 
________________________________________________________________________ 

 



 

 דקות 81| הפתאומי תסמונת המוות הלילי 
שמי שיינפלד הפקה: אורן גווילי  בימוי:              

(סרט רביעי) דקות 105 – מחוץ לתחום 2מקבץ   
ןטיקוטי: המקום   10:00  בשעה  23.09.21יום חמישי   

 
. מותו הפתאומי של עובד תאילנדי מפר את שלוות המשק החקלאי המנוהל על ידי צבי

בעוד . האירוע המטלטל מוביל למתיחות ומחלוקת בין צבי לבנו ארז באשר לסיבת המוות
אסיה הולכים לישון לפיה צעירים בריאים ממזרח , שצבי דבק בתיאוריה פולקלוריסטית

ארז רואה בהסבר של אביו תירוץ פנטסטי שמנער אותו , ולעולם אינם מתעוררים
ארז , כשצבי ממשיך לדבוק בתיאוריה שלו ולהתייחס באדישות לאירוע. מאחריות אישית

בהשראת אירועים . )מבין שהוא יאלץ לראשונה בחייו להתעמת עם אביו הדומיננטי
.(אמתיים  

________________________________________________________________________ 
 

 דקות 71| בורק
מג'דל סרטיםהפקה:  אלי ריזיק בימוי:   

 מקבץ 1 - אהבות וגבולות 105 דקות )סרט רביעי( 
 יום רביעי 22.09.21 בשעה 12:00  המקום: טיקוטין

 

במהלך טיולה של ליליאן, פלסטינית שנולדה וגדלה בצרפת, לארץ 
אבותיה, ליליאן מוצאת את עצמה מבלה לילה גשום בחיפה בחיפוש 

 אחרי הבורקס הכי טעים בעיר עם שלושה פלסטינים וסיפוריהם.
 

 

________________________________________________________________________ 
 

  דקות 18 |הפרעת התמוטטות המושבה 
טליה ברנשטיין  הפקה: עמוס הולצמן  בימוי:   

(ישנסרט ) דקות 105 – מחוץ לתחום 2מקבץ   

ןטיקוטי: המקום   10:00בשעה   23.09.21יום חמישי   

 
הפרעת התמוטטות המושבה' היא תופעה בה דבורים נעלמות באופן פתאומי, ללא '

 .כל סיבה נראית לעין. בין יער לעיר, זוג נאהבים במסע לשימור הביחד
 
 
 
 

 



 

________________________________________________________________________ 

 דקות 15 |שתי נשים 
ים גל הפקה: יובל קמינסקי  בימוי:   

 מקבץ 1 - אהבות וגבולות 105 דקות )סרט שלישי(
 יום רביעי 22.09.21 בשעה 12:00 המקום: טיקוטין

 
שנת 1958 בקיבוץ יקהת. אסנת מנסה להתגבר על עזיבתו של בועז לטובת 

אישה אחרת מהקיבוץ, אריאלה ברש. התכתבות קצרה בין שתיהן גורמת לה 
 לתהות לגבי דרכה.

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 דקות 24|ליליטיול 
אורי בירגר בימוי:   

(חמישיסרט )דקות  110קשרים  – 3מקבץ   
 טיקוטין: המקום 10:00בשעה  24.09.21יום שישי 

 

נער מתאהב ברקדן. הוא עוקב אחריו אל עבר הלא-נודע, הרחק מביתו 
ומאמו. סוף-סוף הוא יתמסר לתשוקותיו וישתחרר מכבליו. אך הוא הולך 

 ללמוד שיעור אחר משחשב על החיים, על תשוקה ועל יופי.
 

 

________________________________________________________________________ 

 דקות 15 |ררה ב
יובל ניצן  בימוי:   

 (סרט שני)דקות  105 –מחוץ לתחום  2מקבץ 
ןטיקוטי: המקום   10:00  בשעה  23.09.21יום חמישי   

 

 טיקוטין : המקום  10:00בשעה    23.09.21מחוץ לתחום יום חמישי 
אמיר משרת ביחידה שכל חייליה נכים, אך הוא חולם להיות לוחם. כשאורח 
חשוב מבקר בבסיס, אמיר חושב שזו הזדמנות להגשים את חלומו – אם רק 

 יהיה מוכן לבגוד בחבריו, ואם גופו לא יבגוד בו.

 

________________________________________________________________________ 
 
 



 

 דקות 30 |אלישבע ורותי 
שירי פרייס בימוי:   

(סרט שני)דקות  110קשרים  – 3מקבץ   
 טיקוטין: המקום 10:00בשעה  24.09.21יום שישי 

 
הן התייתמו  15בגיל . הג׳ינג׳יות מיד אליהוהתאומות . אלישבע ורותי הן מותג

שישים שנה אחרי הן יוצאות . מגדלות האחת את השנייה, במפתיע ונשארו לבד
בכעסים ובתאוות החיים שעזרה להן , נוגעות לראשונה בכאבים, למסע אל העבר

.להתגבר על הכל  

 

________________________________________________________________________ 

 דקות 18 |טה מורגנה פ
ניצן רוזן בימוי:   

(סרט שלישי)דקות  105 –מחוץ לתחום 2מקבץ   
 טיקוטין: המקום   10:00בשעה    23.09.21יום חמישי 

 
זוג חבוש מצלמות ראש נוסע במדבר כחלק מתכנית ריאליטי. היא עובדת 

סוציאלית בשב״ס, הוא אסיר משוחרר. פטה מורגנה, תעתוע אופטי שמופיע על 
הכביש, גורמת לתאונה. כדי לחמוק מהעונש הם מוחקים את כרטיסי הזכרון, 

ומצלמים את המשימה מחדש. אבל כמו התעתוע האופטי שראו, גם המציאות 
 עצמה היא לא מה שקיוו שתהיה.

________________________________________________________________________ 

 דקות 6 |טרויה באהבה מ
יותם גלפזבימוי:   

 סרטי אנימציה קצרים )סרט תשיעי(

המקום: טיקוטין  15:00בשעה   23.09.21יום חמישי     

 
.לבטן הסוס הטרויאני ונאלץ לצאת למלחמהאמן נקלע בטעות . יוון העתיקה  

 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________________________________ 
 


