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חזון

פרויקט אופ-אר מציע תכנון והקמה בפועל של מרחב קהילתי חדש המבוסס על שילוב בין יזמות חברתית,
יצירה תרבותית ,ופעילות עסקית.
פרויקט אופ-אר הוא אוטופיה-זוטא ,המבקשת להמנע מקטגוריות מוכרות של מבני ציבור ,ולהציע תחתם
שדה פעילות רבגוני המהווה סביבה תומכת ליזמות חברתית ,קהילתית ,תרבותית ועסקית .ככזה ,הפרויקט יהווה
קטליזטור להתחדשות עירונית ,למיתוג עירוני ולשיפור תדמית העיר אופקים.
הפרויקט מבוסס על מפגש בין שלושה ערוצים של פעילות המתקיימים כיום באופקים .הערוץ הראשון הינו
פעילות של העצמה קהילתית המתקיימת זה שלוש שנים בהנהגת בן אופקים יצחק קריספל .הערוץ השני
הינו פעילות תרבותית-אמנותית בקונטקסט מקומי בהנהגת האמן בן המקום ז’וזף דדון .הערוץ השלישי הינו
פעילות אדריכלית-עירונית בהנהגת אדריכל 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 .אין הכוונה לשפץ או לבנות מחדש את
הבניין אלא להשאירו כפי שהוא :פתוח ,ללא גג ,ולהפכו לגן ציבורי המאפשר פעילויות קבועות כמו גם
אירועים חולפים .ההכלאה בין המבנה הישן לבין הטבע החדש ,בין שטח בנוי לפתוח ,בין התעשייה לאקולוגיה,
תאפיין את היחסים הבלתי שגרתיים שיווצרו 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 ברי קיימא ,כך שייצר את מרבית תצרוכת החשמל העצמית שלו באמצעות
אנרגיה סולארית ,ימחזר מים ואשפה ,יאוורר באיוורור פאסיבי ,ויפתח גן שיטופל בשיטות של גידול אורגאני.
גן אופ-אר יהיה פתוח לציבור בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע .הוא יאפשר לצד יוזמות ממוסדות ואירועים
מתוכננים גם פעילות לא-פורמלית ושהות מזדמנת.
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היסטוריה
כניסה לעיר

רח' הרצל
מבנה אופאר
מפעל אופ-אר  ,שנות השישים

אופקים  ,שנות החמישים

אופקים  ,תצלום אוויר

אופקים נוסדה בשנת  , 1955כעיירת פיתוח ,במסגרת מדיניות פיזור
האוכלוסין בנגב .תושביה 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
היהודית בשטחי הנגב של המדינה הצעירה שאך נוסדה ולהוות במקביל
מרכז עירוני שיספק שירותים ליישובים החקלאיים הסמוכים שהוקמו
באזור באותן השנים .בשנת  1958קיבל היישוב מעמד של מועצה מקומית.
בשנות ה  90-הגיעו אל אופקים עולים רבים מברית המועצות ומאתיופיה,
ובשנת  1995קיבל היישוב מעמד של עיר.
ב  1961-הוקם בעיר מפעל הטקסטיל “אופ-אר” ,שהעסיק בשיאו כ 450-
עובדים והפך לאחד מסמליו של הענף בארץ.
אופקים מונה כיום כ 26,000 -תושבים 40% .מהם עולים ותיקים משנות
החמישים והשישים ,בעיקר מארצות אסיה וצפון אפריקה )הודו ,איראן,
מרוקו ,אלג’יר ,תוניס ומצרים( וכ  35%-עולים חדשים משנות התשעים,
ממדינות חבר העמים ומאתיופיה .כ  25%-מהאוכלוסייה באופקים כיום
הינה חרדית .על-פי נתוני הלמ”ס נכון לדצמבר  , 2006העיר מדורגת
בינוני-נמוך בדירוג החברתי-כלכלי .על רקע המשבר בענף הטקסטיל
שהביא לסגירת מפעלי התעשייה המרכזיים בעיר) ,ביניהם מפעל “אופ-
אר”( ובצידו גלי העלייה הגדולים שפקדו את העיר בשנות ה  , 90-גדל בה
מאוד אחוז האבטלה החל מאמצע שנות התשעים .גם כיום סובלת אופקים
ממחסור במקומות עבודה ,ורמת השכר בה היא מהנמוכות בערי ישראל.
כמו כן סובלת העיר מעזיבתם של תושבים צעירים לאחר שירותם הצבאי.

פרויקט אופ-אר

מרחב קהילתי וחממה תרבותית

מבנה אופ-אר מצב קיים
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 .6בית הארחה
 .5גלריה+סטודיו

פרוגרמה
 .1חממה עסקית קהילתית  -מתחם של
 12חנויות המופעלות בשיטת 'עסק קהילתי':
החנויות מתופעלות על ידי תושבי העיר
עצמאיים למחצה ,בשותפות עם הקהילה דרך
העמותה הקהילתית "אחוזת נגב" .תמהיל
העסקים ייקבע מתוך הפונקציות החסרות
בעיר כפי שעולים מתוך צרכי התושבים
ו/או דרישות השוק .בעלי העסקים במקום
ייהנו מתנאי חממה של שנתיים הכוללים
שכירות מוזלת ,ייעוץ רואה חשבון ,ייעוץ
עסקי וסדנאות שיווק ומכירות .חלק מן
החנויות יהוו "חנויות עוגן" ,אשר ישארו
קבועות במתחם ,וחלקן ייהנו מתנאי חממה
בתקופה של שנתיים שלאחריהן ייבחן אם
ישארו במתחם או יעברו להתנהלות עצמאית
במיקום אחר בעיר.
 290מ"ר
 הכשרה מקצועית  -מכללת אופקיםלחברה ,סביבה ,וקהילה תכלול  6כיתות
לימוד ) 3קטנות ,לכ 15-תלמידים ,ו3-
גדולות לכ 30-תלמידים( .בכיתות ילמדו
תושבים מהעיר ומהאזור ויעברו הכשרה
ללימודי תעודה בשיתוף משרד העבודה,
לשכת העבודה ,מפעלים בעיר ובאזור
לתפקידים ייעודיים.
 240מ"ר

 .2אולם רב תכליתי  -חלל שישמש
למגוון פעילויות תרבות לקהילה המקומית
ולמבקרים ,ויחולק לאגפי פעילות שונים
בהם יתקיימו :כנסים ,אירועים ,הקרנות
סרטים ,הצגות ,תערוכות ,סדנאות יוגה,
הקרנת מיצבי וידאו ארט ,האזנה לקונצרטים
ולעבודות סאונד .אחת לשבועיים באופן
קבוע יתקיימו באולם אירועי תרבות לקהילה
המקומית :ערבי שירה וספרות ,קונצרטים,
הקרנות ,פורומים ומיצגים.
 300מ"ר
 .קפה  /מסעדה - 100מ"ר
 .3חממת אקולוגית–
חממה אשר תציג מעולם החי והטבע של
הנגב ,ותכלול גינה בה מבחר מעולם הצומח
שהביאו עימם המהגרים השונים לאופקים,
ופרפרים החיים באקלים המקומי.
התצוגה והתחזוק יהיה פועל יוצא של מחקר
ולימוד של הטבע ,הגיאולוגיה והאקלים של
הנגב .התוכן יקבע בשיתוף פעולה עם המכון
לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון ,הגן
הבוטני בירושלים וחוקרים מהעולם .החממה
תכלול מקומות ישיבה שישמשו כפינות
השראה ,כמקום קריאה וכפטיו לשתיית תה
והאזנה למוזיקה.
 240מ"ר

 .4סדנאות – הסטודיו הפתוח ישלב בין  -חדר עריכה  -עמדות עריכת וידאו
פעילות אמנותית בתחומי הצילום ,הקולנוע ,לשימוש אמנים וקולנוענים.
האדריכלות ,והפיסול )בהפעלת האמן ז'וזף
דדון( לפעילות תרבותית הפתוחה לקהילה.
כמו-כן יכלול הסטודיו מעבדת מחקר  .5סטודיו לאמנים אורחים  -סטודיו
היסטורית-אמנותית על מאפייני אופקים ,אשר שישמש אמנים מתחלפים שיגיעו
הנגב והדרום ,ותהווה פלטפורמה לשיח ,לתקופה של כחודש ,ואשר יתגוררו בבית
למחקר ,לדיון וליצירה סביב התרבות ,ההארחה שבמבנה.
 180מ"ר
החברה והקהילה.
 300מ"ר
 גלריה ומרכז הפעלות – גלריהפעילה בנושאים מתחלפים) .לדוג' :תערוכה
 ארכיון המדבר – ארכיון וספרייהפעילה בנושא אדריכלות ומודלים .במקום
אשר יוקדשו לתרבות ולהיסטורית הגלויות
יוצגו תמונות ,היסטוריה ,יצירות אמנות
מהן הגיעו מתיישבי אופקים )צפון
וכן הפעלות בנושא בניית דגמים בחומרים
אפריקה,בריה"מ ,ואתיופיה( ,ולגיאוגרפיה
שונים(.
של אופקים והדרום .הארכיון יוקדש לתיעוד
אישים ,תמונות וכל פעילות אחרת הקשורה
לאופקים ולתושביה .הארכיון יהווה בית לכל
מוסד או אדם שירצה לשתף לדורות הבאים  .6בית הארחה  -מתחם של  8-10חדרי
את המידע שברשותם .בנוסף תכלול הספרייה אירוח זוגיים/משפחתיים ,ושני חדרים
ספרי אמנות יוצאי דופן בתחום האמנות גדולים לקבוצות של כ 30-איש .בית
העכשווית ,באמנות שקשורה למדבר )אלו ההארחה יתאים לאירוח של תיירים הבאים
שלא ניתן למצוא בספריה העירונית( ,ספרות לטייל באיזור המדבר ,קבוצות נוער,טיולים
מקומית ,וספריה תורנית שתתמקד באגדה שנתיים ,קבוצות אופניים ,ילדים ,משלחות,
ובספרי אמנות יהודית .בספרייה יהיה חלל סטודנטים ,חיילים ושוטרים .בית הארחה
ישיבה ובו עמדות מחשב עם אינטרנט חינם .יוכל לתת שירות מקסימאלי לכ 92-איש.
 100מ"ר
שטח 300 :מ"ר

 .7גן פנימי – בתוך המבנה ההיסטורי
של אופאר ,ובין הפרוגרמות הסגורות ימוקם
הגן הפנימי ,אשר יכלול מגוון צמחים ,צמחי
תבלין וצמחים שהביאו המהגרים.
פינות ישיבה ,בריכת נוי ,וכן חלל לתערוכות
ותצוגות תחת כיפת השמיים.
שטח 4000 :מ"ר

 .4סדנאות+ארכיון+חדרי עריכה
 .3חממה אקולוגית
 .2אולם רב תכליתי+קפה
 .1חממה עיסקית

סה"כ שטחים מקורים 2350
סה"כ שטחים פתוחים 4000

 .7גן פנימי
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מבט על

יזמים:
זוזף דדון ,אמן  ,פרויקט במדבר
איציק קריספל  ,עמותת עיר קהילה,
אופקים
תכנון :אפרת קובלסקי אדריכלים
הופק בסיוע קרן מיראז'

אפרת-קובלסקי אדריכלים  /בית אל-על ,בן יהודה  ,32תל-אביב  /טל / 03-5256735 .פקסefrat-kowalsky@bezeqint.net / 03-6295141 :
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