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פסטיבל MRFF הוא פסטיבל קולנוע צעיר וחדשני המתקיים במצפה רמון, עיירת פיתוח שהפכה בשנים האחרונות למוקד תרבות

ואמנות בזכות בתי ספר לתיאטרון, קרקס, מוסיקה ומחול שנפתחו בה והודות לקהילת אמנים תוססת ופעילה. 

הפסטיבל נוסד בשנת 2020 על ידי נגה דקל, בוגרת מסלול קולנוע במכללת ספיר, בשיתוף עם מרכז קהילתי מצפה רמון ושירי בר-און,

מנהלת הסינמכתש וקרן קולנוע מדרום, מתוך חזון של יצירה על בסיס הייחוד של מצפה רמון כמרחב השראה אמנותי רב תחומי. 

גם השנה יביא הפסטיבל את מיטב היצירה הישראלית לקהל המקומי ויציע לקהל המבקרים הצצה לעשייה המקומית בתכניות כמו

'החממה לקולנוע' ו-'קונסטלציות'.

פרויקט 'קונסטלציות', המוצג לראשונה במסגרת פסטיבל קולנוע מצפה רמון 2021, הפגיש בין אמנים ויוצרי קולנוע, 

מקומיים ומרחבי הארץ, אשר יחד יצרו סרטים קצרים החוקרים את נקודות הממשק בין האמנויות השונות באופן אינטרדיסציפלינרי. 

בפסטיבל יוצגו 17 סרטים פרי יצירה מקומית בשלושה מקבצים: שני מקבצים של סרטי הקונסטלציות ומקבץ של סרטי החממה

לקולנוע. כל הסרטים נוצרו במהלך השנה האחרונה. כמו כן, אנו גאים להקרין סרטים נבחרים מבציר הקולנוע הישראלי האחרון -

'אגדת חורבן' (גידי דר), 'הברך' (נדב לפיד), 'אחד בלב' (טליה לביא) והקרנת טרום בכורה של הסרט 'פרימו ושבתי' (יואב טל). 

בנוסף, יוקרנו בפסטיבל סרטי בוגרים ממכללת ספיר, סרטים קצרים מ- JFF פסטיבל ירושלים 2020 ויתקיימו מגוון הרצאות

 וסדנאות מאת בכירי תעשיית הקולנוע בארץ.

 

 

צוות MRFF מבקש להודות למרכז קהילתי מצפה רמון, מועצה מקומית מצפה רמון, קרן קולנוע מדרום, NFCT- הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, 
המועצה הישראלית לקולנוע, משרד התרבות והספורט, סינמכתש קולנוע מצפאי, בקסטייג' סטודיו, תיירות הר הנגב, איגוד התסריטאים, 

JFF- פסטיבל הקולנוע ירושלים, עמותת הכוריאוגרפים, המכללה האקדמית ספיר, החוויה המצפאית, אוטופיה שירותי מצלמה והסהר- החברה לקולנוע. 

צוות MRFF מברך את באי הפסטיבל, ומאחל להם צפייה מרתקת, מלמדת ומהנה.

 MRFF | פסטיבל הקולנוע מצפה רמון
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סרטי החממה לקולנוע

קונסטלציות מקבץ 1 
וסרטי החממה לקולנוע |
הקרנה חוזרת בבקסטייג'

| MRFF פתיחה חגיגית
 'המסע לירח' בליווי נגני המרכז

למוזיקה וקרקסני מצפה רמון

כניסה למתחם חוץ |
 כרטיסים, דוכנים, מוזיקה, 

 ומכירת פופקורן!

מתחם חוץ
קונסטלציות | מקבץ 1

  | MRFF סרט הפתיחה של
אגדת חורבן
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תכנית סרטים קצרים |
JFF 2020

סרטי גמר של מכללת
ספיר |  מקבץ 1

הולדת הוידיאו דאנס |
הרצאה מאת רותם תש''ח

 

סינמכתש

סינמכתש
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פאנל בוגרי ספיר |
 מקבץ 1

בין קולנוע ומדבר | 
הרצאה מאת רון פוגל

סינמכתש

בליווי קרקסני מצפה 
 רמון וסרטי אורביטליזם

קונסטלציות | מקבץ 2
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תכנית סרטים קצרים |
JFF 2020

סרטי גמר של מכללת
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פאנל בוגרי ספיר |
 מקבץ 2

 
 

"בין שבתאי צבי
לחודורובסקי" 

הרצאה לאחר ההקרנה

סינמכתש

 בליווי קרקסני מצפה רמון,
דוכנים ומכירת פופקורן!

אחד בלב | 
טליה לביא

Q+A עם במאית הסרט |
טליה לביא

חמישיחמישי
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מתחם חוץ |
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18:00-20:00

הכרזה על הזוכים
 בסרטי הקונסטלציות

מתחם חוץ

זה אף פעם לא כותב את
עצמו | הרצאה מאת

התסריטאי אלעזר מאק
 
 

פרימו ושבתאי |  יואב טל
טרום בכורה 

סינמכתש



שישישישי
27/827/8

13:10-13:40

14:30-17:30

סדנת עריכה |
אריק להב לייבוביץ' , 
העורך של "אחד בלב"

09:30-11:30

סינמכתש

סרטי גמר של מכללת
ספיר |  מקבץ 3

סינמכתש

פאנל בוגרי ספיר |
 מקבץ 3

סינמכתש

מסיבת צהריים סוף
MRFF 2021 | פסטיבל

OFF MRFF

הברך



 
מתחם חוץ- הר בוקר 11

BACKSTAGE STUDIO - הר ארדון 8
הסינמכתש- שד' בן גוריון 12


