
בית הארחה

Guest house

גלריה + סטודיו

Gallery + studio

כיון + חדר עריכה
סדנאות + אר

Workshops + archive + editing room

חממה אקולוגית

Ecologic hothouse

אולם רב–תכליתי + בית קפה

Multipurpose hall +
 café 

חממה עסקית + הכשרה מקצועית

Business hothouse + vocational training

בין החללים המקּורים
גן פנימי 

Interior garden amid roofed spaces
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1. חממה עסקית–קהילתית: 
מתחם של 12 חנויות בשיטת “עסק 

קהילתי“. החנויות יופעלו על–ידי 
תושבים עצמאיים למחצה, בשותפות 

עם הקהילה ובאמצעות העמותה 
הקהילתית “אחוזת נגב“. תמהיל 

העסקים ייקבע על פי הפונקציות 
החסרות בעיר, כפי שעולה מצורכי 

התושבים ו/או דרישות השוק. בעלי 
העסקים במקום ייהנו מתנאי חממה 

של שנתיים, הכוללים שכירות מוזלת, 
ייעוץ של רואה חשבון, ייעוץ עסקי 

וסדנאות שיווק ומכירות. כמה מן 
החנויות יהוו “חנויות עוגן“ שיישארו 

קבועות במתחם — ואחרות ייהנו 
מתנאי החממה לתקופה של שנתיים, 
שלאחריהן יוחלט אם יישארו במתחם 

או יעברו להתנהלות עצמאית במיקום 
אחר בעיר. ]290 מ“ר[

2. מרכז בעלי מלאכה: 
מרכז בעלי מלאכה ביוזמת ד“ר שני 

בר–און, עם חלל תצוגה ומערכת שיווק 
משותפת, שכל אומן בו יפעל כמרכז 

רווח עצמאי. באופקים פעילים אומנים 
בתחומי הצורפות, ליטוש יהלומים, 

סריגה, רתכות ואריגה, חלקם עולים 
משונת ה–90 ואחרים עבדו במפעלי 

העיר והגיעו לדרגת מיומנות גבוהה. 
האומנים ייבחרו על–ידי ועדה מקצועית 

ויתחייבו לשהות מינימלית במקום. 
בנוסף הם יידרשו ללוות חניכים בשיטת 

 ,)apprenticeship( חונכּות מקצועית
ליצירת מערך הכשרה שישולב 

בסדנאות בתחומים הנדונים לצד 
שיעורים של מרצים חיצוניים. 

]250 מ“ר[

3. הכשרה מקצועית: 
“מכללת אופקים לחברה, סביבה 

וקהילה“ תכלול שש כיתות לימוד 
)שלוש קטנות, ל–15 תלמידים האחת, 

ושלוש גדולות, לשלושים תלמידים 
האחת(. בכיתות ילמדו תושבים מהעיר 

ומהאזור ויעברו הכשרה — לתפקידים 
ייעודיים — המזכה בתעודה, בשיתוף 

משרד העבודה, לשכת העבודה, 
ומפעלים בעיר ובאזור. 

]240 מ“ר[

4. אולם רב–תכליתי: 
האולם ישמש מגוון של פעילויות 

תרבות לקהילה המקומית ולמבקרים 
ויארח כנסים, מפגשים, הצגות, 

קונצרטים, מיצגים, תערוכות, הקרנות 
וידיאו–ארט והצבה של עבודות סאונד, 
ערבי שירה וספרות, מסיבות, סדנאות 

יוגה וכיו“ב. אחת לשבועיים יתקיימו 
באולם אירועי תרבות קבועים לקהילה 

המקומית. ]300 מ“ר[

5. בית קפה / מסעדה
]120 מ“ר[

6. חממה אקולוגית: 
החממה תציג מעולם החי והטבע 
של הנגב, ותכלול גינה ובה מבחר 

מזני הצומח שהביאו עימם המהגרים 
השונים לאופקים, וכן פרפרים החיים 
באקלים המקומי. התצוגה והתחזוק 

יהיו פועל–יוצא של לימוד ומחקר 
הטבע, הגיאולוגיה והאקלים של הנגב. 
התוכן ייקבע בשיתוף עם המכון לחקר 

המדבר באוניברסיטת בן–גוריון, הגן 
הבוטאני בירושלים וחוקרים מרחבי 

העולם. בחממה יותקנו מקומות ישיבה 
לקריאה, שתיית תה והאזנה למוזיקה, 

שיהוו “פינות השראה“ בזעיר–אנפין. 
]240 מ“ר[

7. סדנאות: 
סטודיו פתוח שישלב בין פעילות 

אמנותית בתחומי הצילום, הקולנוע, 
האדריכלות והפיסול )בהפעלת 

האמן יוסף–ז’וזף דדון( לבין פעילות 
תרבותית פתוחה לקהילה. הסטודיו 

יכלול מעבדת מחקר היסטורית–
אמנותית ללימוד המאפיינים 

הייחודיים של אופקים, הנגב והדרום. 
עוד במעבדה: ספרייה שתרכז ספרות 
על הנגב והמדבר ותהווה פלטפורמה 

לשיח, מחקר, דיון ויצירה בנושאי 
התרבות, החברה והקהילה באזור. 

]300 מ“ר[

8. ארכיון המדבר: 
ארכיון וספרייה שיוקדשו לתרבות 
ולהיסטוריה של התפוצות השונות 

שמהן הגיעו מתיישבי אופקים )צפון–
אפריקה, ברית–המועצות לשעבר 

ואתיופיה( וכן לגיאוגרפיה של אופקים 
והדרום. הארכיון יאסוף תעודות 

אישיות, תמונות ומסמכים אחרים 
הקשורים לאופקים ולתושביה, ויהווה 
בית לכל מוסד או אדם שירצה לשתף 
את הדורות הבאים במידע שברשותו. 

בנוסף תתמקד הספרייה באיסוף 
ספרות מקומית, ספרים ייחודיים על 

אמנות עכשווית ואמנות שקשורה 
למדבר, ספרי אמנות יהודית וספרים 

תורניים בתחומי האגדה. 
]100 מ“ר[

9. חדר עריכה: 
ישמש אמנים וקולנוענים )בתשלום( 

ויכלול שתי עמדות מחשב. 
]45 מ“ר[

10. סטודיו לאמנים אורחים: 
חלל עבודה לאמנים מתחלפים, שיגיעו 

לתקופה של כחודש ויתגוררו בבית 
ההארחה שבמבנה. 

]180 מ“ר[

11. גלריה ומרכז הפעלה: 
גלריה לתערוכות מתחלפות בנושאים 

שונים, למשל: אדריכלות ודגמים. 
במקום יוצגו תמונות, מסמכים 

היסטוריים ויצירות אמנות, וייערכו 
הפעלות בנושא בניית דגמים 

בחומרים שונים. 
]150 מ“ר[

12. בית הארחה: 
מתחם של שמונה עד עשרה חדרי 

אירוח זוגיים/משפחתיים ושני חדרים 
גדולים לקבוצות של כשלושים 

איש. בית ההארחה )בקיבולת של 
92 איש( יתאים לאירוח של תיירים 

הבאים לטייל במדבר, קבוצות נוער, 
טיולים שנתיים, רוכבי אופניים, 

משלחות סטודנטים, חיילים ושוטרים. 
]300 מ“ר[

13. גן פנימי: 
בתוך המבנה ההיסטורי של אופ–אר, 

ובין הפרוגרמות המקּורות, ימוקם 
גן פנימי ובו פינות ישיבה, בריכת נוי, 
וחלל לתערוכות תחת כיפת השמים. 

]400 מ“ר[

סה“כ שטחים מקורים — 2,350 מ“ר
סה“כ שטחים פתוחים — 4,000 מ“ר

1. Commercial-Communal 
Hothouse: 
A compound of twelve shops 
employing the “community 
business” model. The shops 
will be operated by residents, 
in collaboration with the 
community and through the 
community association Ahuzat 
Negev. The business makeup 
will be determined according to 
functions lacking in the city, those 
arising from citizens’ needs and/or 
market demands. Business owners 
will enjoy hothouse conditions for 
two years, including reduced rent, 
accountant consultation, business 
consultation, and marketing and 
sales workshops. Some of the 
shops will function as “anchor 
shops” which will remain here 
permanently, while others will 
enjoy these conditions for two 
years, after which a decision will 
be made whether to keep them on 
site or shift them to independent 
activity elsewhere in the city. 
[290 sqm]

2. Crafts Center: 
A crafts center initiated by Dr. Shani 
Bar-On, including an exhibition 
space and a single 
marketing apparatus, where 
each artisan will operate as 
an independent profit center. 
Craftsmen in the fields of 
goldsmithing, diamond polishing, 
knitting, welding, and weaving 
are active in Ofakim. Some of 
them are immigrants who came 
here in the 1990s, whereas others 
worked in the local factories and 
reached a high level of proficiency. 
The artisans will be selected by a 
professional committee, and will 
commit to a minimum period of 
activity on site. In addition they will 
be required to apprentice students 

in order to create a training system 
which will be combined with 
workshops in the aforementioned 
fields alongside lessons by 
external lecturers. 
[250 sqm]

3. Professional Training: 
Ofakim College of Society, 
Environment, and Community will 
include six classrooms (three small 
classrooms for 15 students each, 
and three larger classrooms for 
30 students each), where Ofakim 
and area residents will undergo 
vocational training for designated 
functions and receive a diploma, 
in collaboration with the Ministry 
of Labor, the Employment Bureau, 
and factories in the city and 
the area. 
[240 sqm]

4. A Multipurpose Hall: 
The hall will serve a range of 
cultural activities for the local 
community and visitors. It will 
host conventions, gatherings, 
theatrical productions, concerts, 
performances, exhibitions, video-
art screenings and installations of 
sound works, poetry and literary 
evenings, parties, yoga workshops, 
etc. Regular cultural events for the 
local community will be held on 
site once a fortnight. 
[300 sqm]

5. Café / Restaurant 
[120 sqm]

6. Ecologic Hothouse: 
The hothouse will present 
specimens of Negev flora and 
fauna. It will contain a garden 
with a selection of plants brought 
over by the various immigrants 
who came to Ofakim, as well as 
indigenous butterflies surviving in 
the local climate. The display and 
maintenance will result from study 
and research of Negev nature, 
geology, and climate. The contents 
will be determined in collaboration 
with the Jacob Blaustein Institutes 
of Desert Research (BIDR), 
Ben Gurion University of the 
Negev, Sde Boqer Campus; the 
Jerusalem Botanical Gardens; and 
international scholars. Sitting areas 
where one may read, drink tea, 
or listen to music will be installed 
around the hothouse, as small 
“inspirational corners.” 
[240 sqm]

7. Workshops: 
An open studio will combine 
artistic activity in photography, 
filmmaking, architecture, and 
sculpture (led by artist Yosef-
Joseph Dadoune) and cultural 
activity open to the community. 
The studio will include an art-
history research lab which will 
explore the unique characteristics 
of Ofakim, the Negev, and the 
country’s southern region. The lab 
will also offer a library with desert 
literature about the Negev, which 
will offer a platform for discourse, 
research, and creation addressing 
vernacular culture, society, and 
community. 
[300 sqm]

8. The Desert Archive: 
An archive and library dedicated 
to the culture and history of the 
various diasporas from which 
the settlers of Ofakim hail (North 
Africa, the FSU, and Ethiopia) as 
well as the geography of Ofakim 
and the South. The archive will 
collect personal documents, 
photographs, and other 
documents pertaining to Ofakim 
and its residents, and will provide 
a home to every institution or 
individual wishing to share their 
knowledge with the coming 
generations. The library will hold 
local literature, unique books on 
contemporary and desert-related 
art, books of Jewish art and 
Aggadah literature. 
[100 sqm]

9. Editing Room: 
An editing room (for a fee) to be 
used by artists and filmmakers, 
which will include two computer 
stations. 
[45 sqm]

10. Studio for Guest Artists: 
A work space for artists who will 
come for a month and reside in 
the guest house on site. 
[180 sqm]

11. Gallery and Activity Center: 
A gallery for temporary 
exhibitions on various themes, 
such as architecture and models. 
It will feature images, historical 
documents, and works of art, and 
hold hands-on activities centered 
on such themes as model 
construction in various materials. 
[150 sqm]

12. Guest House: 
A complex including eight to 
ten double/family guest rooms 
and two larger rooms for groups 
numbering approx. 30 people. 
The guest house (max. capacity: 
92 people) will cater to desert 
tourists, youth groups, annual 
school trips, cyclists, student 
delegations, soldiers and 
policemen. 
[300 sqm]

13. Interior Garden: 
Inside Of-Ar’s historical building, 
amid the roofed functions, will be 
a garden with sitting corners, a 
decorative pond, and a space for 
open air exhibitions. 
[400 sqm]

Total roofed areas: 2,350 sqm
Total open areas: 4,000 sqm
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Vision

The Of-Ar Project proposes the planning and actual construction of a new communal 

space based on a combination of social entrepreneurship, cultural creation, and 

commercial activity. The project is a small-scale utopia striving to avoid familiar 

categories of public buildings, instead offering a diversified field of activity which will 

form a supportive setting for social, communal, cultural, and commercial initiatives. As 

such, the project will be a catalyst for urban renewal, urban branding, and upgrading 

the city’s image.

The project is based on the intersection of three channels of activity currently 

taking place in Ofakim. The first is activity for communal empowerment held for the 

past three years and guided by Ofakim native Yitzhak Krispel. The second channel 

consists of cultural-artistic activity led by homegrown artist, Yosef-Joseph Dadoune. The 

third channel comprises urban-architectural activity guided by Prof. Zvi Efrat, exploring 

the environmental and programmatic potential innate to the deserted monumental 

building of the Of-Ar factory and the areas around it.

The project’s initiators aim to reuse the deserted factory. The intention is not to 

renovate or rebuild it, but rather to leave it as is—open and roofless—and transform it 

into a public garden where regular activities and special events may be held. The cross 

between the old structure and the new character, between a built-up area and an open 

area, between industry and ecology, will characterize the extraordinary relationship 

to be created on site between leisure culture and employment, art and research, 

production and consumption, the planned and the random, the local and the national, 

and between non-profit initiatives and commercial enterprises.

The Of-Ar Project will embrace the principles of sustainability, producing most 

of its electrical needs by means of solar energy, recycling water and waste, and using 

passive ventilation; it will foster a garden based on organic gardening methods, which 

will be open to the public 24/7. Alongside planned events and institutional activities, it 

will also allow informal activity and random leisure.

History

Ofakim was founded in 1955 as a development town as part of a government policy 

of population dispersal in the Negev. Its first inhabitants were immigrants from North 

Africa, India, Iran, the USSR, and Romania. A second wave of immigrants arrived from 

Egypt in 1956, in the aftermath of the Sinai War. The town was intended to facilitate the 

young state’s control over the Negev, while serving as an urban center and a focal point 

for agricultural settlements established in its vicinity in those years. In 1958 Ofakim was 

granted the status of a local authority. The 1990s saw the arrival of many immigrants 

from the former Soviet Union and Ethiopia, and in 1995 it was chartered a city.

The Of-Ar textile factory was set up in town in 1961. Employing some 450 

employees at its peak, it became one of the symbols of Israel’s textile industry.

At present Ofakim numbers some 25,000 residents, 40% of whom are veteran 

immigrants who came to the country in the 1950s and 1960s, mainly from Asia and 

North Africa (India, Iran, Morocco, Algeria, Tunisia, and Egypt) and some 35% of them 

newcomers (the 1990s) from FSU and Ethiopia. Approximately 25% of the population 

in Ofakim today is ultra-Orthodox. According to the Central Bureau of Statistics, as of 

December 2006, the city is rated “medium-low” on the socio-economic scale. Due to the 

crisis in the textile industry, which led to the closing of major factories in the city (Of-

Ar among them) and the immigration waves that arrived in the city in the 1990s, the 

unemployment rates have grown considerably since the mid-1990s. Today too, Ofakim 

suffers from a shortage in workplaces, and its pay level is among the lowest in the 

country. Furthermore, the city is suffering from the massive departure of its younger 

generation upon completion of compulsory military service.

ן ו ז ח

פרויקט אופ–אר מציע תכנון והקמה בפועל של מרחב קהילתי חדש, המבוסס על שילוב בין יזמּות 

חברתית, יצירה תרבותית ופעילות עסקית.

פרויקט אופ–אר הוא אוטופיה–זוטא, המבקשת להימנע מקטגוריות מוכרות של מבני ציבור 

ולהציע תחתן שדה פעילות רבגוני, המהווה סביבה תומכת ליזמות חברתית, קהילתית, תרבותית 

ועסקית. ככזה, הפרויקט יהווה קטליזטור להתחדשות עירונית, למיתוג עירוני ולשיפור תדמיתה 

של העיר אופקים.

הפרויקט מבוסס על מפגש בין שלושה ערוצי פעילות המתקיימים כיום באופקים. הערוץ 

הראשון הוא פעילות של העצמה קהילתית, המתקיימת במקום זה שלוש שנים בהנהגת בן 

אופקים יצחק קריספל. הערוץ השני הוא פעילות תרבותית–אמנתית בהנהגת האמן בן המקום 

יוסף–ז’וזף דדון. הערוץ השלישי הוא פעילות אדריכלית–עירונית בהנחיית פרופ’ צבי אפרת, 

הבוחנת את הפוטנציאל הסביבתי והפרוגרמטי הגלום במבנה הנטוש העצום של מפעל אופ–אר 

והשטחים שסביבו.

הפרויקט מבקש לעשות שימוש חוזר במבנה הנטוש של מפעל אופ–אר. הכוונה אינה לשפץ 

או לבנות מחדש את הבניין, אלא להשאירו כפי שהוא — פתוח, חסר גג — ולהופכו לגן ציבורי 

המאפשר פעילויות קבועות ואירועים מתחלפים. ההכלאה בין המבנה הישן לבין הטבע החדש, 

בין שטח בנוי לפתוח, בין תעשייה לאקולוגיה, תאפיין את היחסים הבלתי שגרתיים שייווצרו 

באתר בין תרבות פנאי לתעסוקה, בין מחקר ליצירה, בין ייצור לצריכה, בין המתוכנן למזדמן, בין 

המקומי לארצי ובין מיזמים שאינם למטרות רווח לבין יזמות עסקית.

פרויקט אופ–אר יתוכנן על פי עקרונות הקיימּות, כך שְייצר את מרבית תצרוכת החשמל 

העצמית שלו באמצעות אנרגיה סולארית, ימחזר מים ואשפה, יאּוורר באיוורור פסיבי ויטפח 

גן בשיטות של גידול אורגני. גן אופ–אר יהיה פתוח לציבור בכל שעות היממה ובכל ימות 

השבוע. לצד יוזמות ממוסדות ואירועים מתוכננים, הוא יאפשר גם פעילות בלתי פורמלית 

ושהות מזדמנת.

ה י ר ו ט ס י ה

אופקים נוסדה ב–1955 כעיירת פיתוח, במסגרת מדיניות פיזור האוכלוסין בנגב. תושביה 

הראשונים היו עולים מצפון–אפריקה, הודו, איראן, ברית–המועצות ורומניה. גל שני של מתיישבים 

הגיע ב–1956 ממצרים לאחר מבצע קדש. הקמת היישוב נועדה לשרת את חיזוקה וביסוסה של 

שליטת המדינה הצעירה, שאך נוסדה, בשטחי הנגב, ובמקביל הוא תוכנן לשמש מרכז עירוני 

ומוקד שירותים ליישובים החקלאיים שהוקמו בסביבתו באותן שנים. ב–1958 קיבל היישוב 

מעמד של מועצה מקומית. בשנות ה–90 הגיעו לאופקים עולים רבים מברית–המועצות לשעבר 

ומאתיופיה, וב–1995 קיבל היישוב מעמד של עיר.

ב–1961 הוקם בעיר מפעל הטקסטיל אופ–אר, שהעסיק בשיאו כ–450 עובדים והיה לאחד 

מסמליו של ענף ייצור זה בארץ.

אופקים מונה כיום כ–25 אלף תושבים, 40 אחוזים מהם עולים ותיקים משנות ה–50 

וה–60, בעיקר מארצות אסיה וצפון–אפריקה )הודו, איראן, מרוקו, אלג’יריה, טוניסיה ומצרים( 

וכ–35 אחוזים עולים חדשים )משנות ה–90( ממדינות חבר העמים ומאתיופיה. כ–25 אחוזים 

מהאוכלוסייה באופקים כיום הינה חרדית. על פי נתוני הלמ”ס מדצמבר 2006, העיר מדורגת 

“בינוני–נמוך” בדירוג החברתי–כלכלי. על רקע המשבר בענף הטקסטיל שהביא לסגירת מפעלי 

התעשייה המרכזיים בעיר )ביניהם אופ–אר(, לצד גלי העלייה שהגיעו לעיר בשנות ה–90, גדלו 

בה מאוד אחוזי האבטלה החל באמצע שנות ה–90. גם כיום סובלת אופקים ממחסור במקומות 

עבודה, ורמת השכר בה היא מהנמוכות בארץ. כמו כן סובלת העיר מעזיבה של תושבים צעירים 

לאחר שירותם הצבאי.
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