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הסרט אופקים הינו חלק מפרויקט במדבר, שיזם יוסף ז'וזף דדון בשנת 2008, לשם העצמה תרבותית 

במדיומים  האמנות  בתחום  באופקים  המקומית  הקהילה  את  משלב  הפרויקט  באופקים.  וחברתית 

שונים: בימוי, משחק וצילום. 

נטוש  במפעל  תנועה  ללא  עומדת  החבורה  ונערות.  נערים  חבורת  עומדת  הסרט  במרכז 

באופקים. הם יוצאים אל נופים ואתרים שונים הצמודים לאופקים: שדות חקלאות קיבוצית, בסיסי 

וללא  תכלית  ללא  סיזיפית  כצעידה  שנראה  במה  הטיל  עם  צועדים  הם  המדבר.  וצאלים,  חצרים 

דיוקן תרבותי–חברתי של מעמד הפועלים בהוויה העכשווית  זו מבקש דדון לשרטט  סוף. ביצירה 

דרך סיפורה של אופקים, עיירה בקצוות הפריפריאליים של מדינת ישראל: מיקרוקוסמוס לזהות 

הישראלית השבירה ולתמונת המציאות המורכבת של חיים במרחב מאוים. לופ פרונטאלי בן קצה 

הפריפריה והאופק המדברי. 

טכסטיל  מפעל  )אופקים–ארגנטינה(,  הנטוש  'אופ–אר'  מפעל  בבניין  היתר,  בין  צולם,  הסרט 

אשר תוכנן על ידי האדריכל רודולף טרוסטלר ונפתח רשמית על ידי שר המסחר והתעשייה פנחס 

ספיר בשנת 1961. קריסתו של המפעל שנסגר בשנת 1986 סימנה את שקיעתה הכלכלית של העיר 

מוכת האבטלה. 

השחקנים בסרט, נערים ונערות תושבי אופקים, הנם דור שלישי למהגרי צפון אפריקה והודו, 

ודור שני לעולי ברית המועצות לשעבר. בני פועלים ופועלות שחלקם עבדו במפעל אופ–אר. קבוצת 

הצעירים עברה תהליך של חמישה חודשים, במהלכם השתתפו  בסיורים באזור הסובב את העיר, 

בסדנת הכנה להשתתפות בסרט עם יוסף ז'וזף דדון, במאסטר קלאס במשחק עם השחקנית אוולין 

הגואל, בסדנאות יוגה, בהרצאות ובסיורי תערוכות במוזאונים לאמנות עכשווית. 

סרט זה נוצר מתוך ההכרה בחשיבות הנוף התרבותי של הדרום בהיבטים חברתיים, סביבתיים 

ובהנכחת הזהות והתרבות המקומיות במרחב התרבות הישראלי. הפקת הפרויקט באופקים, בשיתוף 

עם תושבי העיר, כרוכה בחזון תרבותי הדוגל בקיומו של מרחב רב–תרבותי ובעיצוב חברה אשר אינה 

מתנכרת למקורותיה, לגווניה השונים ואינה מצמצמת עצמה להווה ולזרם דומיננטי.
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The film Ofakim forms part of the In The Desert project, initiated by Joseph Dadoune 
in 2008, in order to further the cultural and social life in Ofakim. This project brings 
about the involvement of the local Ofakim community in the various arts media: 
staging, acting, and photography.

One of the main scenes of the film depicts a group of youths and lasses standing 
motionless in a deserted factory. They then move out to landscapes and sites near 
Ofakim: fields cultivated by the Kibbutzim, the Hatzerim and Ze’elim military bases, 
the desert. The youngsters march with a missile in what seems an endless and pointless 
Sisyphean march. Here, Dadoune aims to draw a cultural and social portrait of the 
laboring class of our times via the story of Ofakim, a town at the peripheral edge of 
Israel – thus being a microcosm of the fragile Israeli reality and of the complex reality of 
life in this threatened area, at the peripheral edge on the desert horizon.

The film was shot in part in the deserted building of the Of-Ar textile plant (Of-Ar: 
Ofakim-Argentina – half the cost of its establishment came from the Israeli state, and 
half from an investor from Argentina). This was designed by architect Rudolf Troessler, 
and was officially inaugurated by the then Minister of Industry and Commerce, 
Pinchas Sapir, in 1961. It’s closure in 1986 marked the economic downturn of this 
unemployment stricken town.

The young actors in this film are already a third generation of immigrants from 
North Africa and India, and a second generation of immigrants from the former Soviet 
Union – the sons and daughters of proletariats, some of whom had worked in Of-Ar.
This group of youngsters underwent a study period of five months, within which it 
participated in trips in the area surrounding the town, a workshop that prepared them 
for taking part in the film with Joseph Dadoune, a master’s class in acting with actress 
Evelyn HaGoel, Yoga classes, lectures, and visiting museums for Contemporary Art.

This film was produced with the intention of emphasizing the cultural, social, and 
environmental landscape of the South,and with the purpose of enhancing the place 
of local culture within the overall Israeli cultural sphere. Carrying out this project in 
Ofakim, with the cooperation of its inhabitants, marks a vision of a multi-cultural space 
and of a society that does not turn its back on its varied origins, and does not limit itself 
to present day vogues.  
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