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וסדרה אחת של עבודות צילום שצולמו באופקים בשנים 2009-2010. 



Horizons – Fragments

2008-2010

This is a suggested outline for an exhibition that is to include four 
groups of documentary video works, as detailed in the following 
sections: "BaMidbar", "Horizons – Fragments", "Phoenix", and 
"Ofakim". Also to be included is a documentary room and a series 
of photographs that were taken in Ofakim during 2009-2010.



פתח דבר 

ם י ק פ ו א

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

הראשונים היו עולים מצפון אפריקה, מהודו, מאיראן, מרוסיה ומרומניה. גל שני של מתיישבים 

הגיע בשנת 1956 ממצרים, לאחר מבצע קדש. היישוב תוכנן מלכתחילה לחיזוק ולביסוס השליטה 

שיספק  עירוני  מרכז  במקביל  ולהוות  נוסדה  שאך  הצעירה  המדינה  של  הנגב  בשטחי  היהודית 

שירותים ליישובים החקלאיים הסמוכים שהוקמו באזור באותן השנים.

בשנת 1958 קיבל היישוב מעמד של מועצה מקומית. בשנות ה–90 הגיעו אל העיר עולים רבים 

כיום  מונה  אופקים  עיר.  של  מעמד  היישוב  קיבל   1995 בשנת  ומאתיופיה.  המועצות  מברית 

כ–26,000 תושבים. 40% מהם עולים ותיקים משנות החמישים והשישים, בעיקר מארצות אסיה 

וכ–35% עולים חדשים משנות  )הודו, איראן, מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה ומצרים(  וצפון אפריקה 

נתוני  לפי  חרדית.  באופקים  מהאוכלוסייה  כ–25%  ומאתיופיה.  העמים  חבר  ממדינות  התשעים, 

הלמ"ס נכון לדצמבר 2006, העיר מדורגת בינוני–נמוך בדירוג החברתי–כלכלי.

גלי  ובצידו  בעיר,  המרכזיים  התעשייה  מפעלי  לסגירת  שהביא  הטקסטיל  בענף  המשבר  רקע  על 

העלייה הגדולים שפקדו את העיר בשנות ה–90, גדל בה מאוד אחוז האבטלה מאמצע שנות התשעים. 

גם כיום סובלת אופקים ממחסור במקומות עבודה, ורמת השכר בה היא מהנמוכות בערי ישראל. 

אופקים נקלעה למשבר כלכלי וחברתי שאיים למוטט אותה. לא היה כסף בקופה העירונית, תושבים 

ייאוש  של  ואקלים  הידלדלו  פיתוח  תקציבי  הצבאי,  שירותם  אחרי  שבו  לא  צעירים  ברחו,  חזקים 

השתרר בה.

ן ו ד ד ף  ז ו ' ז ף  ס ו י

ווידיאו,  ובמאי שהציג בעבר עבודות בתחומי מדיה מגוונים: צילום, מיצב  וידיאו  דדון, צלם, אמן 

הלובר שיתף  הראשון שמוזיאון  הישראלי  הבמאי  הוא  הקולנועי.  במדיום  בשנים האחרונות  עוסק 

איתו פעולה ואפשר לו לצלם בין כתליו. סרטיו של ז'וזף דדון הם אודיסיאה מתמשכת בין מחוזות 

מנטאליים וגיאוגרפיים שונים בישראל ובאירופה, בין נופי ילדות באופקים לנופים באגן הים התיכון, 

בין נופי מדבר דרומיים בנגב למחוזות קדושה ומיסטיקה, ובין מזרח למערב.

ז'וזף דדון, תושב אופקים, עלה לארץ עם אמו ב–1981 בגיל חמש מעיר הולדתו ניס בצרפת. המעבר 

הניכרים  הותירו עקבות  זנוח,  בנוף מדברי  בודד  ישיבה  כנער  וחוויותיו  לעיירת הפיתוח הדרומית 

ביצירתו המשלבת בין הגות היסטורית–תרבותית לאמירה אישית. 

ז'וזף דדון לחזור לאופקים לתקופה של חמש שנים  ב–2008, שנה לפני מותה של אימו, החליט 

על מנת לשוב ולעסוק באופקים העיר. חיים הרחק ממרכזי הערים בישראל או בעולם, עם כמה 

עיסוקים שונים בחיי היום–יום. יוזמה של פרוייקט חברתי–תרבותי "במדבר" עם בני ובנות נוער 

בצילום של סרט אודות המשמעויות הגאו חברתיים פוליטים צבאיים של המקום. ובמישור האישי–

בית  של  הריקים  החללים  דרך  שמשתקפת  הריק  חוויית  של  אילוסטרציה  תיעוד  אוטוביוגראפי 

המדבריים  והאור  הטבע  עם  פעולות  השמונים.  משנות  הנטושים  והמפעלים  הנטוש  הקולנוע 

ישראל  מדינת  של  הפריפריאליים  הקצוות  הקשה.  המציאות  למול  העיר  שבגבול  האופטימיים 

והשסועה  המורכבת  הישראלית  ולחברה  למציאות  השבירה,  הישראלית  לזהות  כמיקרוקוסמוס 

המאופיינת במתח בין דת למדינה, קודש וחול, בתחושת חרדה ובאלימות גוברת כמו גם בפערים 

דדון  שוזר  עמדה,  מנקיטת  מתחמקת  שאינה  הפואטית  הקולנועית  בשפתו  וכלכליים.  חברתיים 

אג'נדה חברתית–אמנותית ומבקש לפרוץ את גבולות הפריפריה, להשמיע את קולה, לעמוד על 

של  בפניה  דיון  ולייצר  והגיאוגרפי  האדריכלי  האנושי  הנוף  את  לתאר  שלה,  התרבותי  המרקם 

ממד  בעלת  אישית  יצירה  הוא  "במדבר"  פרוייקט  בה.  המתהווה  והתרבות  הישראלית  החברה 

חברתי השואבת את מקורותיה מהמציאות ומהתרבות המקומית.



Joseph Dadoune

Joseph Dadoune is a photographer whose work has evolved in the last decade into film 
and video-art. As a video-artist and film director, he has staged varied media displays that 
interwove photography and video. He is the first Israeli director to cooperate with the 
Louvre Museum, and to have obtained permission to photograph inside it. Dadoune’s 
films are an ongoing odyssey that alternates between different mental and geographic 
realms in Israel and in Europe, childhood landscapes in Ofakim and those of other 
Mediterranean countries, the deserts of the Negev and metaphysical spheres of the holy 
and the mystical, and between East and West.

Dadoune, who lives in Ofakim, immigrated to Israel at the age of five from Nice with 
his mother in 1981. The transition to a Southern development town and his experience 
as a lonely Yeshiva student in this barren landscape has left its imprint on his works that 
combine historical and philosophical cogitations with personal statements.

In 2008, a year before his mother passed away, Joseph Dadoune decided to return to 
Ofakim for a period of five years, in order to address himself to this town. Here, far from 
the big cities in Israel and the world, he has initiated several ventures. "BaMidbar" ("In 
the Desert") is a social and cultural project with local youth that participated in producing 
a film about the town’s geographical, social, political, and military significance. At the 
personal level he has pictorially documented the feeling of emptiness that is conveyed 
by the empty spaces of the cinema hall and factories that were deserted in the 1980s, 
while recording the interplay of desert nature and light just outside the town as opposed 
to the harsh reality inside it. Here are the peripheral edges of Israel – a microcosm 
of the broken Israeli identity, the reality of Israeli society that is torn by the tensions 
between religion and State, holiness and secularity, and by the increasing violence and 
socio-economic gaps. In his poetic cinematic language, Dadoune defines a social and an 
artistic agenda that strives to break loose from the periphery, and make its voice heard. 
It strives to preserve the periphery’s cultural structure, describe its human, architectural, 
and geographic landscape, and to generate a discourse with the face and culture of Israeli 
society as a whole. The "BaMidbar" project is a personal work with a social significance 
that draws upon the local reality and its culture.

I n t r o d u c t i o n

Ofakim  

Ofakim (literally: Horizons) was founded in 1955 as a development town, within 
the policy of spreading out Israel’s population to the Negev . Its first inhabitants were 
immigrants from North Africa, India, Iran, Russia, and Rumania. A second wave of 
settlers arrived from Egypt in 1956, following Operation Kadesh . From its outset, 
the settlement was meant to strengthen the Jewish presence in the Negev region of the 
fledgling State, and serve as an urban center that would provide services to the nearby 
agricultural settlements that were established at the same time.

Ofakim was given the status of a local council in 1958. During the 1990s it absorbed 
many immigrants from the former Soviet Union and from Ethiopia, and in 1995 it 
received the status of a town. Currently, Ofakim numbers 26,000 citizens. 40% of them 
are old timers who immigrated in the 1950s and 1960s mainly from Asia and North 
Africa (India, Iran, Morocco, Algeria, Tunisia, and Egypt). Roughly 35% are newly 
arrived immigrants who came during the 1990s from the former Soviet Union and 
from Ethiopia. 25% of the population is "Charedim". According to the Central Bureau 
of Statistics, the town ranked average to low on the socio-economic scale (correct for 
December, 2006).

Following the textile industry crisis that brought about the closing down of the main 
manufacturing plants in Ofakim, and the significant immigration waves of the 1990s, 
Ofakim's unemployment rate climbed dramatically. Even today, Ofakim cannot provide 
many work places, and the average income is among the lowest in Israeli towns. Ofakim 
entered a period of economic and social crisis that threatened to bring it down. The 
town had no money, the more well to do inhabitants deserted it, young people did not 
return to it after their military service, development budgets became scarce, and an 
atmosphere of general despair prevailed.



במדבר

| סאונד  | ערוץ אחד  30 ס"מ  ×110  , ן 2 ריבועי בטו  | צילום     

2009  | 17 דקות  :28

בנוף מדברי בשטח שבין אופקים לבאר שבע, משאית קידוח מגיעה למקום 

וקודחת ברעש שני פירים אנכיים באדמה ועוזבת את האתר. קבורה אנכית 

של עץ דקל ועץ ברוש. אקט של דרגולציה הקוראת לנגד עיננו. המדבר, ונווה 

ידי פעולת קידוח  נאנסים, נשלטים ללא אפשרות הגנה עצמית על  המדבר 

הביטוי האולטימטיביים  כלי  בטון,  קוביות  והנחתת אימה המסתיימת בשתי 

של המודרניזם.

HD



 In The Desert

HD |  2 concrete  blocks,  30×110 cm |  One channel  |  Sound  

 17 :28 minutes |  2009 

In the desert landscape between Ofakim and Beer Sheva, a truck 
with drilling equipment arrives, noisily digs two vertical piers in 
the ground, and departs. A cypress tree and  palm tree are buried in 
their entirety in these two vertical piers. It is the exact opposite of 
what one would expect for a place so gravely in need for preservation 
and development. The desert and its oasis are raped, being helpless 
against the drilling and the dumping of two concrete blocks that 
signify the ultimate symbol of modernism.



In The Desertבמדבר



In The Desertבמדבר



Horizons – fragments

2009  | 5 ערוצים   | | סאונד  | לופ  9 דקות  : 18  | צילום     

6 ערוצים בחלל אחד. מתוכם ערוץ אחד המחולק לשני מסכים  

שמשתקפת  הריק  חווית  של  באילוסטרציה  ופעם  בתיעוד  פעם  אופקים, 

נטושים ומפעלים  הנטוש  הקולנוע  בית  עצמה.  והעיר  התעשייה   באזור 

תעסוקתית  לריקנות  הד  ריקים,  חללים  מאכלסות  יונים  השמונים.  משנות 

ופעילויות שאין להן כל קשר לכאורה, כמו חשפן המונח באמצע המפעל, 

מנסה לשרוד את הרלוונטיות שלו בנטוש. 

HD   



Horizons – fragments

HD |  6 channels  |  9:18 minutes |  Loop |  Sound |  2009  

Six  v ideo fi lms are projected within a  s ingle c losed space,  

one of  which is  spl i t  across two screens.

Ofakim. Documented as it is now, while projecting the emptiness 
that emanates from its dilapidated industrial zone and from 
the town itself. The deserted cinema hall, the deserted factories 
from the 1980s. Pigeons occupying empty spaces. Echoes of 
unemployment. Supposedly unrelated actions like a male stripper 
in the middle of the factory, trying to appear relevant in this 
deserted and otherwise irrelevant place.



Horizons – fragments



Horizons – fragments



Horizons – fragments



Horizons – fragments



Horizons – fragments



Phoenix

2010  | 25 דקות  :25  | | לופ  2 ערוצים   | צילום     

נושקים  גבוהה  בווליום  אופטימיות  המשדרים  המדבריים  והאור  הטבע 

של  פעולות  מקיים  דדון  ז'וזף  יוסף  הפריפריה.  של  היום  קשת  למציאות 

תקשור עם הטבע. בן מדיטציה לגיחוך בפעולת ריחוף אירונית על עץ שיטה 

קדמוני המוקף בדיור ציבורי בקצה העיר.

HD



Phoenix

HD |  2 channels  |  Loop |  25:25 minutes |  2010

Nature and the desert light that loudly proclaim optimism are in 
direct contrast to the daily hardships of the periphery. Joseph 
Dadoune actively communes with nature. Somewhere between 
a meditation and a chuckle. An ironic contrast generated by the 
appearance of an old acacia tree and the public housing around it 
on the town’s edge. 



Phoenix



Phoenix



אופקים

2010  | 14 דקות  :47  | | סאונד  | ערוץ אחד  צילום     

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 

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

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

הפועלים  מעמד  של  תרבותי–חברתי  דיוקן  לשרטט  דדון  מבקש  זו  ביצירה  סוף.  וללא  תכלית 

ישראל: מדינת  של  הפריפריאליים  בקצוות  עיירה  אופקים,  של  סיפורה  דרך  העכשווית   בהוויה 

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.

HD



 Ofakim

 HD |  One channel  |  Sound |  14:47 minutes |  2010 

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.  



Ofakimאופקים



Ofakimאופקים



Horizons – fragments II

   2009  | צילומים 

סדרת צילומים של תיעוד גארפיטי מתוך מפעל אוף–אר באופקים. שכבות 

לגס.  הפאוטי  ובין  למקומם  הדיווחי  בין  שהתייתמו.  קירות  על  אנונימיות 

פרסקו קולקטיבי: בדווים המתגוררים בסמוך לעיר, תושבי אופקים, חיילים, 

פועלים ערבים–ישראלים ופלסטינים. ציור שבא מסביבה מוקפת במסוקים, 

מטוסים, טנקים, מרחבי שמיים גדולים, מוטיבים כסוס ערבי שחור, עץ ברוש, 

גמל, פלאפון. מסרים אסורים של תשוקה ומחאה, אך ללא העומס הצבעוני 

המצוי במטרופולין הגדולים המשתקף בתנועות הגארפיטי של שנות ה–80. 

החלל נסגר לפעילות של מפעל חדש. הצילומים הופכים לזכרון של ציר זמן 

של 30 שנות שיממון שלא היו מעולם.  



Horizons – Fragments II

 Photographs |  2009 

A series of photographs of graffiti on the walls of the Of-Ar plant 
in Ofakim – anonymous layers on orphaned walls. Between the 
rejected and the revolting, between the poetic ad the coarse. A 
collective fresco: Bedouins who live near the town, Ofakim citizens, 
soldiers, and Arab, Israeli, and Palestinian laborers. A picture that 
emanates from a region surrounded by helicopters, planes, tanks, 
and wide open skies. Motifs such as a black Arab horse, a cypress 
tree, a camel, and a mobile phone. Forbidden messages of lust 
and protest. All these without the overload of colors found in the 
big cities and in the graffiti movements of the 1980s. The space 
portrayed here bars the reopening of a new manufacturing plant. 
The photos turn into a memory of a period of thirty barren years, 
as if nothing had happened in it.  
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דוקומנטרי חדר 

 2008 —2010

סדרות  מכיל  במדבר,  פרוייקט  של  לאור  ההוצאה  של  דוקומנטרי  חדר 

)למעשה  העצים  עקירת  תהליך  בעיר,  ומבנים  מקומות  שונות:  צילום 

פוסטרים,  מפות,  הנוער,  בני  קבוצת  עם  עבודה  תהליכי  ''במדבר''(, 

של קצר  בסרט  מלווה  לפרוייקט.  הקשורים  שונים  ומסמכים   רישומים 

אירוע ההקרנה של "אופקים", אירוע אוטופי שפתח צוהר של תקווה למקום. 

אירוע זה התקיים במערה שנמצת בפארק אופקים ומתחת למבצר הטורקי. 



Documentary Room

 2008-2010

This room contains the documentary works published by the 
BaMidbar project. Various series of photographs: places and 
buildings in Ofakim, the process of uprooting the trees that 
were then buried, above (in the "In The Desert" section), the 
work with the group of youngsters, maps, posters, sketches, and 
various documents that are related to this project. A short film 
that documents the inaugural showing of the film "Ofakim" is also 
included – a utopist event that has sent a ray of hope to the town. 
This inaugural ceremony took place in a natural cave in Ofakim 
Park, under the remains of a Turkish fort. 



Documentry Roomחדר דוקומנטרי



Documentry Roomחדר דוקומנטרי



Documentry Roomחדר דוקומנטרי



Documentry Roomחדר דוקומנטרי



Documentry Roomחדר דוקומנטרי



Documentry Roomחדר דוקומנטרי



Documentry Roomחדר דוקומנטרי



Documentry Roomחדר דוקומנטרי



חדר דוקומנטרי
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