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 הקדמת העורך
חוברת זו הינה פרי עמל של חשיבה, קבוצות מיקוד ומחקר. מזה כשנתיים אנו עמלים על עבודת איסוף והצלה של 

, שבה ליקטנו חומרי ארכיון הדס רוהקרחומרים ישנים במסגרת פעילות 'ארכיון העיר אופקים' בריכוז של הגב' 
אופקים. בעבודת איסוף זו סרקנו תמונות,  ממרתפי מוסדות הרשות המקומית, מארכיוני המדינה וכן מתושבי העיר

 מסמכים ותיקים, המרנו קלטות ישנות לקבצים דיגיטאליים וביצענו עשרות ראיונות וידאו עם וותיקי העיר. 

במדרשת שדה בוקר, בסיועו של תושב  'מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות'עם תחילת התהליך יצרנו קשר עם 
, בהדרכתו של מנהל מערכות המידע במדרשה, וקטלוגםהחלנו במלאכת איסוף החומרים וכך  ד"ר אריה טפר,העיר 

תושבים והיווה וועדת היגוי וחשיבה לארגון  17. כך הוקם פורום ארכיון העיר שמנה כ ד"ר עדי פורטוגזההיסטוריון 
 הסיפור לקראת איסוף ארכיוני ובניית המוזיאון. תהחומר וכן להתוויי

ר אופקים מתחילה אצל הורינו בתפוצת ישראל. הקהילות היהודיות במדינות המוצא היו מקור של ההיסטוריה של העי
ידע, תרבות, מסורת ומורשת והם קו ממשיך של סיפור העם היהודי גם בעליה לארץ ישראל, בהתיישבות בנגב בכלל 

נראטיב היהודי ישראלי עד ובאופקים בפרט. התפיסה שלנו היא כי שמירה על תרבות ומסורת אבות מהווה המשך ל
 ימינו.

לו הצטברות חומרים  י, כאשר כבר הראיתמר איציק דנינוההחלטה להקמת מוזיאון נפלה בשיחתי עם ראש העיר 
רבים וחשובים שהיו בשלבי ריקבון והיה חייב להצילם. מתוך האחריות לשמר אותם ומתוך ההבנה כי סיפורה של 

בגוף ראשון, החלטנו כי מעשה זה יהיה אבן דרך בתולדות העיר וחוסן מנטאלי אופקים והפריפריה טרם סופר במלואו 
להמשך בניית העיר. בעתיד, כך אני מקווה, יצטרפו ערים רבות ובכך ישתנה מעמדם המודר של תושבי הפריפריה 

ת הגיאוגרפית של מדינת ישראל ויוצאי מדינות האסלאם ויתגבש לכדי פרק משמעותי בתולדות עם ישראל בע
 החדשה. 

. הגן שוכן "גן ציפורה" –המיקום הסמלי שנבחר להוות אכסניה לסיפורה של אופקים הוא גן הילדים הראשון בעיר 
בפארק 'גן יאיר' בשכונה הוותיקה והראשונה של אופקים, בין הרחובות הרב קוק לרחוב קיבוץ גלויות. מול הגן, שוכן 
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בו התפללו וותיקי העיר ובו ספגו מאות מילדי העיר  מרם בן דיוואן""רבי ע גם בית הכנסת הראשון בעיר בית הכנסת
יומם וליל את זמרות ישראל בנוסח ספרד, פיוטים, תפילות השבת, שירת הבקשות ולילות של סליחות באשמורת 

 הבוקר.

 חרמש הגב' חנהלאחר שבחרנו מיקום ומרבית החומרים היו בידנו, כינסנו וועדה מצומצמת יחד עם מהנדסת העיר 
לבחירות אדריכל לתכנון הבניין והצדדים הפיסיים וכן מוזיאולוג לתכנון הצדדים  מר נאור רוהקרועוזר ראש העיר 

  - ויפתח יששכרוב איתי שמוטר התוכניים שבו. לתפקידים נבחרו משרד 'סתיו אדריכלים' שאותנו ילוו האדריכלים
 . ית אינגלברגואור אליאב נחליאלי והמוזיאולוגים ממשרד 'פרוגרמה'

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות וועדת ההיגוי העירוני, חבריי תושבי אופקים, שהיו מעורבים בתהליכי החשיבה 
שולה בטיטו, מרים טויזר, פאלינה פוקס, ריבקי ליהמן, רינה אדרי, והמשוב וכן עמלו איתי ביחד כקבוצת חשיבה: 

ר אריה טפר, טלהון ימהרן, דסלו סונך, ירון בונפד, מתוקו אלמו, ד"ר דוד פטיטו, אברהם אלקלעי, גיא עזרא, ד"
  גילי ברוך, אליי חג'ג' ועינב ברגר.

על הסיוע בוועדת היגוי והחיבור למשרד לשוויון חברתי. תודה לדוברת עיריית  שמחה אדריתודה מיוחדת לגב' 
 על הסיוע ביחסי ציבור ובתהליך בחירת הלוגו.  אושרה סגלאופקים 

כתושב העיר, שגדל והתחנך כאן, אני מאמין בחשיבות המהלך שאנו תושבי העיר לוקחים אחריות על סיפורנו, נותנים 
 כבוד להורינו, למורשתנו, לזהות הייחודית ומהווים מקור בלתי נדלה של ידע וחוויות לעיצוב הדורות הבאים. 

המשך תיעוד, איסוף ועיצוב הנראטיב של עבודת התיעוד לא מסתיימת כאן, אלא רק מסמנת נקודת התחלה ל
 הקהילה ואנשיה הנפלאים באופקים, בתקווה כי מעשה זה יהפוך להיות שגרת חיינו. 

 

 שלכם,

 איציק קריספל. 



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בארץ ובתפוצות יהודי
 / ישראליציוני

 יוצא מדינות האסלאם
 מזרחי

 פריפריאלי

 אופקים
 משפחה

 אני

 סיפור של אופקים רציונל ומרכיבי זהות ב

 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רציונל: 

דרך (לעבור כמו חץ) כל תושב מוצא את עצמו בתוך מעגל אחד או יותר, מכיל מעגלים אחרים או מוכל בהם. זהותו וסיפורו יוכלו להיות 
ד מעגלי הזהות יתנו ביטוי לכל אח , בדילוגים או נקודתי.או פנימההחוצה המעגלים בציר ישיר מהאני ועד לזהות היהודית בתפוצות כשהקו 

  עקרון המראות. וכל תושב יוכל למצוא עצמו דרך מעגלים אלו במוזיאון. 

 זמנים: 

שהקהילה בתפוצות הייתה אבן  (הביניים)אל העבר משם שסיפורי התנ"ך הם אבן דרך, כ יםמתחילסיפורי העבר הרחוק  – העבר שלנו .א
דרך וכמעצבת יהדותו, תרבותו ומנהגיו של התושב. משם אל העבר של קיבוץ הגלויות והשיבה לארץ ישראל עד להתיישבות הנגב 

 מקהילות לקהילה.בפרט.  , ביסוסה והתיישבותהאופקים, הקמת העיר בכלל
עיר מתפתחת וחזקה. עיר שמקיימת את דרישת הציונות: יישוב  הפועם של העיר כיום: קהילתיות, השהוא ליב -ההווה המשותף   .ב

בין ברית גורל  ,של העם היהודי מאז ועד היום, שילוב אוכלוסיות ואמונה כי אנו חלק מהסיפור והארץ, רב תרבותיות, שמירה על סיפור
 קהילה.–עיר בה.  ולהבנות בנותלבה של העם היהודי בארץ ישראל לבין ברית ייעוד של הציונות במשימה לחזור לארץ ישראל, לייש

בעתיד מסתתרים כמה פרמטרים: הרצון לספר מחדש בצורה נכונה ומבוססת את סיפורה של מדינת ישראל,  -ואנשיה עתיד העיר  .ג
, זיכרון עירוני של נראטיב ואנשים ממשיך ופורה, מפותחת, מאפשרת, מזמינה עירוניות ומאפשרת איכות חיים ברמה גבוהיצירת עיר 

ציר הזמן.  נמצאה גם הוא עלא חוליה בלתי נפרדת של הסיפור והצופה וכל דור ההבנה כי הסיפור התחיל מזמן והוא ממשיך הלאה. 
 קהילתיות כמנוע צמחיה. 

 

 חמשת העיקרים:

 העליות וההתיישבות עד עצם היום הזה. תרבות הקהילות, המסורת, המורשת, החיים בתפוצות,  :וזיכרון היסטוריה .1
 בתכ"ס, תפילות, אירועים, וקהילתיות.אנשים, משפחות, מנהגים, מייסדים,  ,חיי הקהילות והעדות בעיר :ואנשים קהילה .2
 ספורט, פסטיבלים ועוד. בתי קולנוע, אירועים, חגים, פעילויות, בעיר,חיי החברה התרבותיים שנוצרו  :וספורט תרבות .3
 מפעלים, אבטלה ועוד...היסטוריה ממשלתית, א סיפורה של הפריפריה. וגלגל התעסוקה של העיר ה תעסוקה: .4
 , הווי ואופי עירוניצרו מקומיותיש ואירועים מעצבים בעיר , אנשיםהיסטוריה סביב מקומות ייחודיים מקומות ומקומיות: .5
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 פירוט קטגוריה תייחודיו
 . ציונותפריפריה, עליות, משברים, התיישבות, קהילות בתפוצות,  היסטורי משותףגורל 

 .קבוצות חברים, בילויים, נישואים, מסיבותקרבה בין אנשים, אין ניכור,  יחסים בין אישיים הכרויות קרובות
 , קשר עין. שכנות טובה, הדדיותילדים ברחוב, בית פתוח,  יחסי שכנות שכנות פעילה

 , רב תרבותיות, רב גוניות. סובלנות לכל עדות ישראל מסורת סובלנות 
 , כל העיר שכונה. פייסבוק, וואטסאפים, רשתות, תקשורת תקשורת כפר לוקאלי

 .אחדות ישראל, ממלכתיותלאומיות, רצון לציונות,  פוליטי לאומיות
 , אוכל, חפצים. בתי כנסת, תפילות, אזכרות דתי חיבור מסורתי
 .כלכלה מקומית מקיימת בחנויות ובבתים עסקי קונים במקום

 שמחות ומשברים (חתונות, הלוויות, מלחמה) סוציאלי ערבות הדדית
 .ניתן לחוות בעיר אותנטיות באישיות, בסיפור ובמורשתמרכיבי זהות מחוברים,  זהות אותנטיות
 .יום יומידורות גרים בסמיכות ונמצאים בקשר  3-4 שורשיות רב דוריות

 .אופקים עיר קטנה, אינה רועשת מייצרת שקט שנוח לחיות בו יתרון הקוטן קטנה ושקטה
 ומכירה מהבית לאירועים ויום יום יםמבשל רבים  מסורת קולינריה אותנטית

 פעיל. 3, מגזר התנדבות, קבוצות וארגוני חברה אזרחית מרוביםיוזמות בקהילה,  קהילתיות עשייה ציבורית
 בני המקום, תושבים שעזבו, תושבים חוזרים גאוות יחידה שגרירים

 ., פנים אל פנים, ישירות, אותנטיותואנושיות עיר של אנשים הומניות אנשים
 שפה עירונית משותפת, גובה העיניים, פשטות. תחושה של בית,  מקומיות בית
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אופקים היא עיר של קיבוץ גלויות, בדיוק כפי שחזון שיבת ציון חזה. אופקים היא ישוב הנגב והמדבר בדיוק כפי שהחזון 
הציוני רצה. אופקים הינה עיר רב תרבותית בדיוק כפי שהחזון הדמוקרטי ציפה. אופקים הינה עיר קהילתית בדיוק כפי 

וכך שמרו על הגחלת. אופקים היא עברו של עם ישראל, ון היסטורי עם רצף של זיכרשהורינו חיו בכל תפוצות העולם 
י היהדות ערכמיציאת מצרים ועד היום, זוכרת את הסיפור. אופקים היא נס ודגל לעתידו של עם ישראל המבקש להחזיק את 
יום, מנהיגים, עם הפנים אל אלפי השנים הבאות. אופקים הינה עיר קהילתית עם מעורבות גבוהה של תושבים בחיי היום 

 , סובלניים ועם מרכיבי ערבות הדדית גבוהה. יםיוזמים, אכפתי
 

 

*  *  * 
ושיאו בהקמת מדינת ישראל הפיח רוח של  20-קיבוץ הגלויות בישראל שהחל בתחילת המאה ה משותף: יהודיגורל היסטורי ו

נתפשת אצל מרבית תושבי העיר  לעם ישראל הקמת בית יהודי. בארץ המובטחת מלוכדלעם  והתקבצותושיבת עם ישראל לביתו 
יישוב הנגב ואופקים (גם אם נעשה שלא בהסכמה) הוא שותפות גורלית המכילה את המשברים, האבטלה,  .כזמן גאולת ישראל

בשל כך אופקים חלק מהסיפור, התהוותו והמשכו לדורות ל במצוות חזרה לארץ המובטחת בחסות סיפורו אבות. ווהקשיים כשהכ
 ם. הבאי

העיר מאופיינת בקבוצות גדולות של חברים וחבריות המתבטאות כקבוצות של בילויים  הכרויות קרובות יחסים בינאישיים:
ועוד. חברויות אלו  , התנדבויות, עשייה קהילתיתביחד, השתתפות באירועים, חברויות על בסיס מקום העבודה, שירות צבאי

והעסקי והופכות את המקום לנעים יותר ובטוח המספק הגנה כמרחב משפחתי  מעלות את רמת האמון בעולם האישי, החברתי
 גדול. 
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ות, הווי זה הביא למצב שבתים רבים פתוחים, כשבין נבעיר נוצרו קבוצות בעלות הווי משותף בעקבות שכ שכנות פעילה:
סביב המבנה, השתתפות  יחסים של שמירה על הבית, שמירה על הילדים כשהורים נעדרים, פעילותבשכנים מתקיימים 

 באירועים ועוד. 

קהילות המייצרות שונות. כל קהילה מגלה הבנה, הכלה  20העיר היא מקבץ של למעלה מ  מסורות:לרב תרבותיות ולסובלנות 
וסובלנות כלפי האחרת. כך קורה שבעיר מתקיימות קהילות דתיות שונות בעלות אופי אחר אחת מהשנייה כמו: קהילה קראית, 

. ואיליהם מתווספים הקהילות הדתיות כמו החרדים, הציבור הדתי לאומי ועודה הודית, קהילה תוניסאית, קהילה מרוקאית קהיל
 , הילולות ועוד. מסורתיבעלי אופי  כלל העדות המכבדים נוסחי תפילה, אירועימבכל בית כנסת יש מתפללים 

ל מחובר: עסקים, וחיים בכפר, כפר לוקאלי עם תחושה שהכתושבי אופקים גרים בעיר אבל מרגישים שהם  כפר לוקאלי:
בעיר ניתן להכיר היטב ביתרון הקוטן, הוא מאפשר ועוד.  , רשות מקומיתתושבים, מרכזים עירוניים, רשות מקומית, גופי תקשורת

 אינטימיות עירונית, שקט, רוגע, שלווה עירונית. 

נוסח בבם תפילות ברובתי כנסת  60-בעיר למעלה מעל עצמם כמסורתיים. ), הכריזו 70%רוב תושבי העיר (כ חיבור מסורתי: 
הוא  ספרדי. תושבים רבים מציינים בריתות, בר מצוות וחתונה כדת משה. החיבור למסורת הינו חלק בלתי נפרד מחיי היום יום.

 עומק ושורשים. שייכות, משמעותיות, מורשת, מספק הגנה, 

 ישראלית, זאת לעומת החלופה של כפר גלובאלי גדול –ציונית  –העיר ותושביה מעוניינים לשמור על לאומיות יהודית  לאומיות:
. תושבי העיר מעוניינים לחדד לאורך חייהם את יהדותם תוך כבוד למסורת, את הקשר לארץ שבו יש סגידה לטשטוש הגבולות

 ותיות שנוצרה כאן. כל אלו הם מרכיבי הציונות החדשה. ישראל, את חיי הקהילה בגלות ובארץ ואת הרב תרב

מרבית תושבי העיר קונים את קניותיהם בעיר, כמו כן קיימים עסקים רבים הפועלים מהבית ויוצרים שוק מעניין  קונים במקום:
 ושירותים נוספים. שירותים נלווים לאירועים של מאכלי עדות, קוסמטיקה מקומית, 

תושבים רבים יתרון הקוטן מתבטא בכך שהעיר פשוטה מבחינת תחבורה, תורים, חנייה, מחירים והטבות מס. קטנה ושקטה: 
 שעברו לכאן מערים גדולות מעידים על שקט נפשי, חסכון בזמן, גנים מטופחים ופנויים, קניות בתורים סבירים ועוד. 
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סוציאלי ועד לסיוע בארגון אירועים. ברגעי שמחה נראה כי כל בעיר קיימים ארגוני סיוע רבים הן בסיוע כלכלי,  ערבות הדדית:
אירוע. בנוסף גם ברגעי משבר כמו מוות או מלחמה הקהילה מתגייסת ברמה ההמכרים, השכנים והמשפחה נרתמת לקיום 

 ר טוב יותר.צב זה נותן חוסן וחיזוק לתושבים ומאפשר לעבור את המשב. משווי כסףבהן בתרומות ו העירונית או ברמה האישית

יכולות אלו מתחזקים שפה, התנהגות, שיח, תרבות ואוכל.  הכוללת: מבקר מבחוץ שם לב לאותנטיות של אנשים אותנטיות:
וממשיכים  הקבות תנועת ההשכלה, עמי המזרח שימרו אותעבניגוד לעמי המערב שזנחו את הזהות בכשהזהות יציבה ועמוקה. 

 לראות בה נכס. 

ניתן לראות בצורה ברורה שושלת של משפחות הגרות בסמוך, על מנת לחזק את העץ המשפחתי.  באופקים רב דוריות:
בערבי חג ניתן המשפחות בעיר גדולות יחסית לממוצע הארצי מה שיוצר מצב של צאצאים רבים הגרים בסמיכות לבית המקורי. 

ם יחד, בתי הכנסת מלאים והעיר פקוקה ערים בארץ לכדי שבט אחים גלראות בבית אימא את כל הילדים מתקבצים מכל ה
 מחניות.

שמרו, פיתחו ושכללו הכנת אוכל ביתי גם לאירועים, מסיבות, חתונות ומסעדנות. מסעדות  העיר ותושביה קולינריה אותנטית:
קיימות בבתי התושבים עבור חינות, חגים ואירועים. שירותי קייטרינג פועלים מהבית. קבוצות המגיעות לעיר מעדיפות  אחדות

 אוכל אותנטי ביתי על פני אוכל תעשייתי או שגרתי. 

יתם , מחציתם מאורגנים כבתי כנסת וארגוני דת ומחצעמותות ועד עשרות התארגנויות 150בעיר למעלה מ  עשייה ציבורית:
מאפשרים לכל תושב המעורבות גדולה חברה אזרחית מפותחת עם כארגונים של רווחה, העצמה, קהילה ופנאי. כל אלו יוצרים 
 בפיתוח קהילתי, השלמת שירותי סוציאליים ופיתוח מנהיגות. להיות מתנדב. בעיר קבוצת מתנדבים גדולה מאוד העוסקת 

אם, ניתן לצאת מאופקים אבל לא ניתן להוציא את אופקים ממך גם אם אתה גר בשל היותה של אופקים בית ובסיס ה שגרירים:
במרכז הארץ או בחול, תמיד תאמר שאתה מאופקים. בשל כך נוצרו לה שגרירים רבים בכל מקום המחפשים תמיד את החדשות, 

 בכל מקום בעולם.  רצון טובעדכונים ואפילו משמשים שגרירים של השמועות, ה
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שואל את תושבי העיר מה היא אופקים בשבילכם עונים רובם: "אופקים זה האנשים". יש בזה מעט מכל מה  כשמבקר אנשים:
 מכים, מוכנים לסייע, אתך בעת שמחה, סיוע בעת צרה ושותפות גורל למקום ולחזונו. ושציינתי לעיל. אנשים חמים, ת

בתפוצת. השיח הוא איטי, בגובה העיניים, מכבד וחם. כל השיח המקומי מנסה לשמור על פשטותו כפי שהיה  :שיח עירוני וערני
 –כמו כן ניתן לציין כי בשל גודלה של העיר, השיח הוא ערני מאוד אלו מתבטאים היטב ומוגדרים בעיקר על ידי מבקרים מבחוץ. 
 מאות תושבים מעורבים בפעילויות, בחדשות ובשיח המקומי. 

 

*  *  * 
 

 

        קהילה           ומשפחה בית         אנשים
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 העיר תולדותב אבני דרך –אירועים מכוננים 
 וספורט תרבות מקומות ומקומיות תעסוקה ואנשים קהילה היסטוריה

מצודת פטיש ומערת  מאז ועד היום...  אופקים תחנת טרקטורים
 פטיש במקורות

 תרבות בתי הקולנוע

הקמת העיר בשנותיה 
העליות סיפורי הראשונות, 

 60 -וה 50-בשנות ה

ראשי ערים, רבנים, 
 פעילים, מייסדים.

 

מפעלי היהלומים שהיו 
 של העיר בראשיתה

גן הבנים והפעילויות 
, חגיגות יום שהיו בו

(כולל שידור  העצמאות
תכונית זהו זה 

 ).המהטלוויזי
 

האמנות המקומית 
והמקורית בעיר לאורך 

 השנים.
 

המעברות: אוהלים, פחונים. 
 מ"ר. 40והשיכונים: דירת 

מפעלי הטקסטיל  בבתי הכנסתקהילות 
וההיסטוריה שלהם 

(אופאר, אופק, אומן, 
 טריקוניט ועוד...)

 

וחגיגות  פארק אופקים
, מצודת יום העצמאות

פטיש והפעילויות 
, מערת המתקיימות בו

 .פטיש
 

לשירי  –פסטיבלי הזמר 
 1986 ילדים

 

גלי העליות לאורך השנים 
(ארצות האסלאם, חבר 
 יה)העמים, חרדים, אתיופ

 קשרים בין דוריים
 המתקיימים בעיר

מפעלי היי טק של שנות 
 ועד היום 90-ה

קולנוע כוכב וקולנוע 
 מרחבים.

 

 הרקדות במרכז הנוער
1979-1985 

טורנירים של קט רגל 
 שכונות ועדות

 םקבלת הפליטים מווייטנא
 77בשנת 

 

תדמית האבטלה  קהילות מתנדבות
 שנדבקה לעיר

 ערבי שמחת תורה
 

סיפורם ויצירתם של 
אמנים: חיים טדגי, איל 

 אסולין, ז'וז'ף דדון
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 משברי תעסוקה ואבטלה.
גל הגירה של חרדים 

 1975לאופקים 

בית הכנסת המרכזית,   נשים מבשלותפרויקט 
 בית הכנסת הג'ירבה.

 

פסל בגן הבנים, מקום 
 צילום אולטימטיבי בעיר

מפעל אופ אר בעת סגירתו 
1988 

קבוצות הכדורגל  – ספורט
 תוהכדור סל וכן פעילו

 הג'ודו

מכללה למקצועות 
 2019הרכבת באופקים 

והנצחת  בית יד לבנים
 הנופלים

 פסטיבל רחוב בינלאומי

סיפורי העלייה של שנות ה 
 מרוסיה 70

ט, 'מפעל שניב, וופרוג 
 פלקסטרוניקס

ליגת הקט רגל של ימי 
 שישי

סיפורו של הכדורגל 
 באופקים

בשנת  יאיר בעיררצח בגן 
1966 

א/נשים ייחודיים שעשו 
 למען העי ועיצבו אותה

וסיפור  מפעל אומן
 סגירתו

פסטיבל "מדרום" לתרבות  בית הפח
 ויצירה

גלי העלייה מחבר העמים 
 1990 ומאתיופיה

חגיגות הניצחון של אורן 
סמדג'ה במדליה 

 אולימפית

קולנוע אופקים המחודש  עץ ביליה לשכת התעסוקה
 2016בעיר נפתח 

צנחנים נוחתים בעיר אופקים 
  1976בשנת 

בני  –ימי שישי בפאב השן 
 נוער בהתגבשות

הגן הראשון ובית  פרשיית אסמי עוז
 הכנסת הראשון

הבית של חיים טדגי ופועלו 
 רב השנים. 

סיפורי העלייה והבנייה 
 1990המהירה בשנת 

 מרוסיה וחבר העמים

'אפיקי יסוד הגרעין התורני 
 1992בשנת אורות' 

הישגי הג'ודו של מועדוני   פרשיית אסמי עוז
 הג'ודו

אופקים מוכרזת כעיר בשנת 
1996 

מועדוני העבר: הבמבוק  המרכז המסחרי אזור התעשייה החדש 
 וסוף העולם

רכבת ישראל מחברת את 
הפריפריה, תחנה ראשונה 

 2015באופקים 

ייסוד הגרעין החילוני 
בשנת  'נגב אחוזת'קהילתי 

2008 

בית העלמין הצבאי  
 באופקים

פסטיבל אופקים לתרבות 
 פסטיבל מדרום –ויצירה 
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יסוד קהילת חב"ד בשנת 
1986 

הילולת רבי שמעון בר   ד"קהילת חב"ד ובית חב
יוחאי בבית הכנסת 

 הג'רבה

פסטיבל אופקים לאמנות 
 בינלאומי -רחוב 

עלונים של אופקים, עלון 
העירייה, זהו זה, עמוד 
ראשי, עליתון, השבוע 

 בדרום, קול העיר

מרוץ אופקים (לאופניים)  בית התבשיל  
לזכרו של רב פקד פטריק 

 פרץ

של  התכוניות הטלוויזי
 הערוץ הראשון על אופקים

חנות חומרי הבניין של   
 יהודה יהודה

 חבורת הזמר של אופקים

"אופקים" חלוקת הספר 
 לבתי התושבים

 פסל בן גוריון סינגל אופקים  

חיבור בין קהילת מטרו ווסט 
 1995לאופקים בשנת 

 כיכרות בעיר   

מגדל המים של אופקים 
 הסמל של העבר

 53הבית ברחוב ירמיהו    

סרטו של  2010אופקים     אופקים בספרות ובעיתונות
 זוזף דדון

 הטניס של אופקיםמועדון     הספרייה העירונית

 *הערכים אינם מסודרים לפי סדר כרונולוגי.
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 אנשים
 

 (על פי הספר "אופקים" י.זמורה)  1955-1956  :משפחות ראשונות
 ארץ עלייה כללי תאריך יישוב משפחה 
    ב שמשוניקעליזה ויע 1
    סולטנה ודוד אוחנונה 2
    עישה ושמעון אבוקסיס 3
    מזל ואליהו אצראף 4
    עדה ומאיר אסוליןס 5
    סול פרץ 6
    סולטנה ועזרא חווה 7
    בלישהואברהם רחל  8
    פורטל סולטנה 9

    אבוטבול שרה 10
    פטיטו סולומו ויקוט 11
    אלגזר יצחק ואסתר 12
    פרץ אברהם וסול 13
    שוקרון חיים ועישה 14
    ותמרפרץ מסעוד  15
    מרסדסעמרם וברוס  16
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    אברהם סבג שרה 17
    שוקרון ימין ופרלה 18
    חדד אברהם וחנה 19
    לוי פרחה 20
    מרציאנו יהודה וסוזן 21
    בן קימון יעקב ופלורנס 22
    אזולאי שלום ורחל 23
   1955 גוזלן מכלוף ורחל 24
    אבוהרון רפאל וסטלה 25
    כהן חיים ומרים 26
   1956 סטביצקי יהודית ובן ציון 27
    דהן יצחק ועזיזה 28
    ישראלי יצחק ועופרה 29
    אסא יעל וחיים 30
   ...1960 בנטוב יחיאל ואראלה 31
    ביטון סעדיה 32
  מקור: שולה בטיטו  סבג אברהם וסול 33
  מקור שולה בטיטו  אטיאס חיים וחנה 34
  מקור שולה בטיטו  הרב שוחט 35
36     

  יקת ומצריכה מחקר חדש*הרשימה אינה מדו
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 :מנהיגים – במועצה המקומית ובראשות העיראנשי ציבור 
 הערות שנים פעילות תחום אישיות 

    ראש עיר יחיאל בנטוב 1
    מועצה דתית, יו"ר מנהל בית ספרחבר מועצה,  דוד שחר 2
    ראש עיר משה מייבסקי 3
    יו"ר הוועד העירוני יהודה מרציאנו 4
    יגת הנשים במועצת הפועליםצחברת מועצה ונ סולטנה חווה 5
    ראש המועצה  יעקב שמשי 6
    מנהל בנק הפועלים, חבר מועצה יעקב מסיקה 7
    ראש וועדה ממונה דב פרידקין 8
    חבר מועצה שלמה שפירא 9
   חרות חבר מועצה, סגן ראש העיר דני נחשון 10
    מזכיר המועצה גדליה סטביצקי 11
    חבר מועצת העיר הרב משה גפני 12
    רב ראשי לאופקים הרב יעקב הכהן 13
    מועצהראש  יאיר חזן 14
    ראש עיר מיכה הרמן 15
    מועצהראש  אברהם רביבו 16
    ראש עיר דנינואיציק  17
    ראש וועדה ממונה צביקה גרינגולד 18
    ראש העיר אבי אסרף 19
    חבר מועצת העיר הרב אברהם דויישט 20
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    חבר מועצת העיר הרב שלמה עזרן 21
   1961 ראש ביתן משה ביתן 22
    חבר מועצה ומועצה דתית משה דהן 23
    יו"ר מועצה דתית רחמים סיסו 24
    יו"ר מועצת הפועלים שמואל קובי (אלקובי) 25
    חברת מועצה ויו"ר נעמת סימה הרמתי 26
    מנהל מח' חינוך וחבר מועצה סעדיה גוזלן 27
    סגן ראש המועצה  יוסי מרציאנו 28
    חבר מועצה ומייסד תנועת חירות דוד טנג'י 29
אורות וחבר מועצת מנהל הגרעין התורני אפיקי  משה אוחיון 30

 העיר
   

מנהל הגרעין הקהילתי אחוזת נגב וחבר מועצת  איציק קריספל 31
 העיר

   

   -1973 חבר מועצה אלי בן עליזה 32
   1973 חבר מועצה ומועמד מטעם העבודה שלמה חיון 33
   1963-1969 מנהל בנק מזרחי וסגן ראש המועצה מ"מ מייבסקי רפי מלכה 34
    חבר מועצה ופעיל חברתי דנינופנחס  35
עירוני, כותב אנציקלופדיית  -פעיל פוליטי, חברתי  שאול טנג'י 36

 הרבנים מצפון אפריקה
   

    מועצת העיר מחזיק תיק החינוךחבר  רוזן רדכימ 38
39      
40      
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 :משפיעיםעובדי רשות, אנשים, חלוצים, אנשי דת, פעילים, 
 הערות שנים פעילות תחום אישיות 

    מקומיאמן  חיים טדגי 1
    רב קהילתי רבי דוד דהן 2
    רב קהילתי הרב שלמה הרשיש 3
    רב ראשי לאופקים הרב יעקב הכהן 4
    מנהל בית ספר למוסיקה מיכאל גכטמן 5
    מנהלת שיקום שכונות ענת ברדה 6
    מייסד ספורט הג'ודי מוריס סמדג'ה 7
    קולנוע כוכב משה זקס 8
    המורה הראשונה עליזה שמשוני 9

    עיתונאי מקומי מרדכי (אבוטבול) טל 10
    חבר מועצה,  דוד פטיטו 11
    יו"ר ההסתדרות סעדיה אלוס 12
    יו"ר ההסתדרות ג'ימי אבוקסיס 13
    של העירייהיו"ר וועד העובדים  יוסף גבאי 14
    ס"מנהל המתנ יעקב ביתן (ג'ינגי) 15
    , פעיל בית"ר קבוצת עולי אתיופיהיו"ר  דב קימל 16
    מנהל סניף עמיגור שמעון סבדיה 17
    חבר מועצת העיר רבי יוסף אמזלג 18
  1968-1969  סגן ראש העיר משה אלגבסי 19
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    מהנדס העיר וחבר מועצת העיר מיכאל אזולאי 20
    חבר מועצת העיר משה פרץ 21
    יו"ר המועצה הדתית משה פרץ 22
    מנכ"ל העירייה יורם נחמן 23
    מנכ"לית העירייה מירי וקנין 24
    מד"א -מנהל מחוז דרום   איציק אלפסי 25
    בעיר יו"ר סניף הליכוד חיים וקנין 26
    הרב הראשי של אופקים הרב שלמה אוחיון 27
    מהנדס העיר משה רויף 28
    האתיופיתאיש דת בקהילה  ילאו לקיילאו 29
30      
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 :שהטביעו חותמםאנשי חינוך 
 הקשר לעיר שנים פעילות תחום/ תפקיד אישיות 
   מנהל בית ספר ישורון חינוך משה ורדי 1
    חינוך שלמה יצחקי 2
    חינוך ניסים אוזן 3
   בית ספרמנהל  חינוך יששכר אברהם 4
   מנהל בית ספר חינוך ד"ר מרדכי דדון 5
   מנהל בית ספר חינוך יעקב (קובה) לוגובסקי 6
   מורה חינוך משה מורד  7
   מנהל אגף החינוך חינוך אבי ביתן 8
   מנהל בית ספר הגבעה ומנהל מחלקת חינוך חינוך יצחק אלקיים 9

   ומנהל מח' החינוךמנהל בית ספר אשלים  חינוך צדוק יהב 10
   מנהל התזמורת הראשון בעיר חינוך נסים אלשייך 11
   מנהל בית ספר ישורון חינוך מרדכי רוזן 12
   מנהל מרכז הנער חינוך איתן פינטו 13
   מנהלת בית ספר תיכון חינוך רחל אוחנה 14
   מנהלת בית ספר גבעה חינוך אתי אטלי 15
   בית ספר אשליםמנהלת  חינוך יעל שגב 16
   בית הספר מורשה מורה שמעון דרעי 17
   גן ציפורה גננת ציפי אלקיים 18
   גן ילדים גננת חנה יהב 19
   מנהל בית ספר בן גוריון מדריך תנועות נוער חינוך יוסף אהרון 20
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 מוסיקה, יצירה ועוד:עליות, נוער, אנשי תרבות, 
 הקשר לעיר שנים פעילות תחום/ תפקיד אישיות מס'

    חינוך ונוער אלה בלוגורובסקי 1
    עלייה פימה בלאנק 2
    עלייה אבי מרשה ז"ל  3
   עיתונאית תקשורת אלה קיפרמן 4
   בימאית תרבות אינס אפשטיין 5
   במאי וכוריאוגרף תרבות יוסף שיינברג 6
   פרופ' לאלקטרוניקה מדע גרגורי איבנסקי 7
   אמנות ובמאי הצגות תרבות פירר אולג 8
   איש קהילה וקליטת עלייה קליטה וקהילה דוד גזהי 9

   איש קהילה התנדבות מנשה שמוייה 10
   פעיל חברתי קהילה ארגה נגש 11
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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 :בריאות הציבוראנשי 
 הקשר לעיר שנים פעילות תפקיד תחום/ אישיות מס'

   אחות קופת חולים בריאות עליזה דיין 1
    בריאות נעימה תפילין 2
   אחות קופת חולים בריאות גרסיה רודריגז 3
   אחות קופת חולים בריאות שמחה פסו 4
   אחות קופת חולים בריאות מרים פרידקין 5
   אחות טיפת חלב בריאות שולה בטיטו 6
   אחות טיפת חלב בריאות מירה גוזלן 7
   אח במרפאה הראשונה בריאות סלח 8
   רופא משפחה בריאות ד"ר עבד עבדלגאני 9

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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 :(לא רשמי) באופקים דמויות מוכרות
 הקשר לעיר שנים פעילות תחום/ תפקיד אישיות 
    קיוסק יעובדיה סבג 1
    חנות פריינטהיונה  2
     קורקוס 3
     טוקטוק 4
      חנה פלאפל 5
      סוסו פיתות 6
     לאעזיז 7
   חנות מפורסמת גרעינים יהודה סבח 8
   דמות מוכרת  אחות יליןפנעימה ת 9

   מוכרת וקהילתיתדמות  רב קהילתי הרב מרדכי חורי 10
 ילידה  פרשיית רצח תקשורת חנית קיקוס 11
   דמות מוכרת ומרכזית חנות חשמל יוחנן דוצימינר 12
 תושב  קהילה, דת  רב קהילתי הרב יגאל שריקי 13
   דובר עיריית נתיבות פוליטיקה בני כהן 14
   מנהל מחלקת ספורט והפועל אופקים ספורט ראובן כהן 15
   שחקן פעיל בתחום הספורט ספורט כהן יוסי 16
     ישראל הרמן 17
     אהרון אלקבץ 18
   מנהלת שיקום שכונות קהילה ענת ברדה 19
   מאפייה הקונדיטורי עסקים הלר 20
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   מכולת במרכז המסחרי עסקים משפחת פסח 21
   מכולת שכונתית עסקים אביטןמשפחת  22
   במרכז המסחרימכולת  עסקים משה ביתן 23
   מוער הנפט  עמר  24
   מכולת שכונתית עסקים מורדוך 25
   חלבן  אמזלג 26
   שוחט  רבי אליהו אסרף 27
   מינימרקט ראשון באופקים עסקים אברהם סבג 28
   דוכן פלאפל וספינג' עסקים תורג'מן 29
   חנות רהיטים עסקים דליה צלח 30
   רהיטים ומוצרי חשמל חנות עסקים דוד טויזר 31
   סנדלר ודוכן פלאפל עסקים חביב שושן 32
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
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  :/ מפורסמיםאופקים בשירות מדינת ישראלתושבי 

 הקשר לעיר שנים פעילות תחום/ תפקיד אישיות 
 התגורר 1978-2019 דגל התורהיו"ר  חבר כנסת משה גפני 1
 מתגורר  קדימה/ העבודה חבר כנסת רוברט טיבייב 2
 ילידה  הליכוד חברת כנסת אוסנת הילה מארק 3
 יליד  משטרת ישראל ניצב דוד ביתן 4
 יליד  על-חברת אל מנכ"ל מימון דוד 5
 יליד  מוסיקה ישראלית יוצר שמעון בוסקילה 6
 יליד  בתי החולים של קופת חולים כללית מנכ"ל מיקי אסרף (שרף) 7
 יליד  אולימפיאדת ברצלונה  -מדליסט אולימפי   ספורטאי אורן סמדג'ה 8
 תושב 1967-1969 שחקן נבחרת ישראל בכדורגל ספורט יצחק גוזלן 9

 התגורר  אמן בינלאומי צילום, קולנוע, ציור, פיסול אמן ז'וזף דדון 10
 יליד  המשפט המחוזיבית  שופט אלי ביתן 11
12      
13      
14      

 

בעל שם | אמן פלסטי  או סופר בעל שםומעלה | אומן תוכן  /אלוףחבר ממשלת/ כנסת ישראל | מנכ"ל חברה ציבורית | בכיר בצבא או במשטרה מתת ניצב קריטריונים:
שופטים בבית רבנים בעלי שם ברמה הארצית | פרשיות מיוחדות בתקשורת הקשורות לאישים בעיר |   ספורטאי בעל מדליה אולימפית | |  בזירה הארצית והבינלאומית

 המשפט השלום, המחוזי, העליון | 

 

 



 
32 

 :רשימת נופלים במערכות ישראל ובפעולות איבה

 תאריך פטירה שם ההורים הנופל/ת
 02.12.2010 כ"ה בכסלו תשע"א  דינה וחנן אוחנה אוחנה כפיר

 4.8.1982    ט"ו אב תשמ"ב אליס ומרדכי אביטן יצחק

 6.12.1989      ח' כסלו תש"ן  אסתר ושמעון אדרי שמעון

 4.8.1991     כ"ד אב תשנ"א תמר וחסן אהרון שאול

 13.5.2004   כ"ב אייר תשס"ד ריקה ומרדוש אוחנה יעקב

 26.9.1971  ח' תשרי תשל"ב  רחל ואברהם אוסטרייכר אליהו

 16.11.2008 י"ח בחשוון תשס"ח  נורה ורימונד אזקיאל אליאס

 5.7.1969     כ' תמוז תשכ"ט סימי וארמנד אזרן דוד

 10.5.1977   אייר תשל"ז כ"ג  אביבה ויוסף אטיאס שמעון

 10.9.1998   י"ט אלול תשמ"ח אטואל ודוד אלהבוז אנדרי

 1.7.1970       ז' תמוז תש"ך עזיזה ולאלו אלוש מאיר

 17.10.1948    י"ד תשרי תש"ט קלרה וויטלי אלמגור אפרים

 8.7.1982  י"ז תמוז תשמ"ב סול ויוסף אמזלג נהוראי

http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=517911
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=517911
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=510110
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=510110
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=512231
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=512231
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=515098
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=515098
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=517050
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=517050
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=93010
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=93010
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=800585
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=800585
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=46980
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=46980
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=97396
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=97396
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=515295
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=515295
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=44661
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=44661
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=4553
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=4553
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=510224
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=510224
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 22.10.1973 כ"ו תשרי תשל"ד  פריחה ומכלוף בוזגלו אשר

 14.4.1988 כ"ח ניסן תשמ"ח  אנט ודוד בוחבוט יוסף

 16.4.1979      כ' ניסן תשל"ט חיה ויצחק מאיר יוסף-בר

 15.10.1996     כ' חשוון תשנ"ז איזה ורחמים גבאי שאול

 30.1.1968 כ"ט טבת תשכ"ח חנינה ושמעון גלילי יהודה

 14.10.1973 י"ח תשרי תשל"ד  רחל ויצחק דהאן שלמה

 15.10.1982 כ"ח תשרי תשמ"ג  הלנה ואדולף דרוקר אלכסנדר

 8.8.1972     כ"ט אב תשל"ב ז'ולי ודוד הראל גבריאל

 7.10.1969   כ"ה תשרי תש"ל  תמר ושמעון עליזהואנונו 

 10.6.1967     ב' סיוון תשכ"ז  עישה ועזר ויצמן שמעון

 20.10.1991  תשנ"ב י"ב חשוון  ישראלה ומיכאל חנוך חיים

 30.03.1955       ז' סיוון תשט"ו תמו ויוסף טולדנו יעקב

 12.5.2005     ג' אייר תשס"ה  ציונה ויוסף יהודה יצחק

 21.2.1970  ט"ז אדר א' תש"ל  תמר ויעקב כהן יוסף

 30.12.2009    י"ג בטבת תש"ע מסעודה וחיים יענקלה כהן

 16.1.1980     כ"ז טבת תש"מ  עליזה וברוך לוי אברהם

 4.2.1982    י"א שבט תשמ"ב  רחל וחביב לוי יוסף

http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=95435
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=95435
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=511792
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=511792
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=97942
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=516144
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=516144
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=46343
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=46343
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=93977
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=93977
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=510307
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=510307
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=93194
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=93194
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=47129
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=45371
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=45371
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=513276
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=513276
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=44174
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=44174
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=517201
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=517201
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=92423
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=92423
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=517800
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=517800
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=98149
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=98149
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=98718
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=98718
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 8.2.1968     ט' שבט תשכ"ח  סוליקה ומכלוף לסרי אליהו

 8.10.1980  כ"ח תשרי תשמ"א מרים ומימון מור יוסף משה

 22.3.1992  י"ז אדר ב' תשנ"ב  פריחה ויעקב מיראה יוסי

 9.10.1973   י"ג תשרי תשל"ד  חביבה ומאיר מלול דוד

 12.2.1974     כ' שבט תשל"ד  פורטונה ושמואל סבן יהודה

 7.10.1973   י"א תשרי תשל"ד  עליזה וחויטה סופיר כמוס

 23.4.1971   כ"ח ניסן תשל"א ג'ונג'ון ובחשי סולומון שדה ראובן

 02.03.2016כ"ב אדר א' תשע"ו  יוכבד ואילן סוסן דניאל

 6.4.1985    ט"ו ניסן תשמ"ה ג'ולי ומרדכי סלע אריה

 12.5.2004   כ"א אייר תשס"ד  לאריסה ויורי סמיילייב זאור
 22.09.2013  י"ח תשרי תשע"ד דיאנה ואלכסנדר פילקוב סביאטוסלב

 29.06.2011כ"ז בסיוון תשע"א  יסמינה ואהרון פיניש אשר

 6.7.1996      י"ט תמוז תשנ"ו שמחה ושלמה פרץ יוסף

 4.4.2002    כ"ב ניסן תשס"ב מזל וחיים פרץ פטריק

 1.8.1982       י"ב אב תשמ"ב רותי ושמואל קובי איתן

 10.6.1996      כ"ד סיוון תשנ"ו גלינה ויוסף קוגן גנאדי

 14.2.1994        ג' אדר תשנ"ד אליס ומסעוד ינאישושן 

 10.1.1980      כ"א טבת תש"ם מסעודה ושלמה שושן מרדכי

http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=46261
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=46261
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=98354
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=98354
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=513389
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=513389
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=96607
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=96607
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=95977
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=95977
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=95434
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=95434
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=92888
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=92888
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=518359
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=518359
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=511051
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=511051
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=517055
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=517055
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=518359
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=518359
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=517975
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=517975
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=514632
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=514632
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=516248
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=516248
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=510089
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=510089
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=514612
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=514612
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=513931
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=98158
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=98158
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 1.5.1998      תשנ"חה' אייר  חנינה ופרנסוא שושן פטריק

 3.8.2001     י"ד אב תשס"א  ולנטינה ואיוון שילו דימיטרי

 21.10.1973   כ"ד תשרי תשל"ד דינה ודוד שרון בן משה דוד

 2.7.1974     י"ב תמוז תשל"ד ויקטוריה וניסים שריד יעקב

 23.5.1970        י"ז אייר תש"ל אודט ואהרון ששון דוד

 21.7.1978   ט"ז תמוז תשל"ח חנה ויצחק תורג'מן שמעון

http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=515174
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=515174
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=515977
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=515977
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=95241
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=95241
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=94926
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=94926
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=92553
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=92553
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=97795
http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=97795
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  :תושבי העיר שקיבלו יקיר העיר
 הקשר לעיר שנים פעילות תחום/ תפקיד אישיות 

     מיכאל גכטמן 1
     הנרי סלפתי 2
     בני בן קימון 3
     אוסטרייכראריה  4
     רפי בטיטו 5
     רינה אדרי 6
     שגב יעל 7
     ביתן עמרם ז''ל 8
     יצחק גוזלן 9

     (שניב) פסח 10
     2000שותפות  11
     יפה הרוש 12
     אליס טדגי 13
     דב קימל 14
     שולה בטיטו 15
     שאול טנג'י 16
     מאיר מוריוסף ז''ל 17
     יעקב כהן 18
     יורם בוקובזה 19
     עמוס חדד 20
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     יששכר אברהם 21
     יוסי כהן 22
     ענת ברדה 23
     חיים טדגי 24
     יוליס 25
     רינה אדרי 26
     מרדכי רוזן 27
     (יהודה) מרציאנו 28
     מרדכי חורי 29
     הרב פינקוס 30
     מרים טויזר 31
     יעקב קליין 32
     ישראל הרשקוביץ 33
     נעימה תפילין 34
     סנדי הולנדר 35
     סמיון צלמן 36
     משה דהן 37
     אלי ביטון 38

 

 *נדרשת התאמה ורישום שנתונים
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 :תושבי אופקים שקיבלו אות קהילה
 עשייה תחום ת/המקבל שם חודשים שנה
 מוסיקה גכטמן מיכאל 1-2 2008

 אמנות טדגי חיים 3-4 
 קהילה בטיטו רפי 5-6 
 קהילה טויזר מרים 7-8 
 לרחל קו טוב שם אורי 9-10 
 בטחון סטויצקי יעקב 11-12 

 חבד סגל מנחם הרב 1-2 2009
 האזרחי המשמר מכתובי עזרא 3-4 
 האזרחי המשמר שריפי אמנון 5-6 
 קהילה גוזלן סעדיה 7-8 
 והלכה דת חורי מרדכי הרב 9-10 
 וקהילה נוער קימל דב 11-12 

 קהילה שמשוני עליזה 1-2 2010
 קהילה עזרא ריקי 3-4 
 קהילה פרידקין דב 5-6 
 קהילה דהן יוסי 7-8 
 קהילה נחושתן בני 9-10 
 קהילה זכות יהלומה 11-12 
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 ח"וגמ דת זגורי יוסף 1-2 2011
 קהילה גזהי דוד 3-4 
 קהילה טויזר סימי 5-6 
 קהילה נוייברגר מנחם הרב 7-8 
 מדא בוקובזה יורם 9-10 
 וקהילה נוער בלוגורובסקי אלה 11-12 

 בוכרית קהילה מרדכייב יורה 1-2-3 2012
 ספורט דיין מאיר 4-5-6 
 העמים חבר וקהילה ויטראנים צלמן סמיון 7-8-9 
 קהילה עבדלגאני עבד ר"ד 10-11-12 

 המייסדים דור – קהילה דוד בן שלום 1-2-3 2013
 קהילה פרץ מזל 4-5-6 
 אומנות אברו שונטל 7-8-9 
 קהילה עזרא חווה 10-11-12 

 ספורט יפרח יואב 1-2-3 2014
 ח"גמ קניג שניאור 4-5-6 
 ומורשת קהילה י'טנג שאול 7-8-9 
 קהילה ביליה פולי 10-11-12 

 ואומנות קהילה אטדגי אליס 1-2-3 2015
 וחינוך קהילה יהב צדוק 4-5-6 
 משטרה כהן משה 7-8-9 
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 שרה יד שטטננו חווה 10-11-12 
 האזרחי המשמר זינו שלום 1-2-3 

 קהילה הרוש יפה 4-5-6 2016
 קהילה רווח ישראל 7-8-9 
 בסיכון נוער וקנין רחל 10-11-12 

 קהילה רביבו פיבי 1-2-3 2017
 העמים חבר וקהילת וטראנים בובוביק לאוניד 4-5-6 
 ופוליטיקה קהילה הרמתי סימה 7-8 
 ונוער פוליטיקה קהילה י'טנג דוד 9-10 
 ואומנות העמים חבר קהילת ל''ז בלנק פימה 11-12 

 קהילה לולו בן סילביה 1-2-3 2018
 קהילה עמר מזל 4-5-6 
 מיוחדים צרכים בעלי ילדים וקנין קי'ג יצחק 7-8-9 
 חולים בתי אלקובי מסודי 10-11-12 

2019    
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 מקומות ומקומיות
 מקומיות המקום

מקום התכנסות לחגיגות יום העצמאות בשנותיה הראשונות של העיר ומקום ציון טקס יום הזיכרון לחללי  גן הבנים
 1979הפקת תכנית זהו זה בשנת מערכות ישראל כיום. 

. המקום הפך עם השנים לחלומות אירועי זמרנשים מבשלות, אירועי פסטיבל דרום אדום, מסעות ילדות,  מצודת פטיש הבית התורכי
 רבים שביקשו לבנות שם אתר תיירות אל עד היום לא ניתן האישור.

 סטוריה של האזוריהקרנת סרטים, ערבים אותנטיים, סיורים משפחתיים, ה מערת פטיש
 חגיגות מימונה, פסטיבלים, מרוץ אופקים לזכרו של פטריק פרץ.  פארק אופקים

 אירוע אדריכלי והיסטורי של משפחת שבת מעובדי מפעל ליפסילו ותושבי העיר אופקים בית הפח
 , אתר צילומים משפחתייםלזכר הנופלים ילידי העיר מצבת זיכרון עירונית הטנק

 מרכז  מורשת נופלים תושבי העיר בית יד לבנים
 מקום התכנסות קהילות בימי משברים ואבל בית העלמין

 בימי שישי בערב.  90מרפאת שיניים ומרכז מפגש נוער בשנות ה  פאב השן
בתחילת . 80ועד למשברי שנות ה  פאר התעשייה, מורשת שוק התעסוקה של העיר משנותיה הראשונות מפעל אופ אר

אר היה ליבה הפועם. -שנותיה הראשונות של העיר היא הייתה מבחינה תעסוקתית עיר מפעל כשאופ
 ארגנטינה. -יצור השמות אופקיםהשם ניתן למפעל מק

 מקום מפגש, בילוי והרקדות, מקום משכנו של מועדון הבמבוק. בית הנוער
 90ועד לשנות ה  60מרכז תרבותי מכונן בעיר אופקים החל משות ה  קולנוע כוכב

המרכז היה מרכז מפגש תרבותי ואמנותי בו היו פסטיבלי הזמר של אופקים, הופעות ענק של בנזין ועוד.  קולנוע מרחבים
 שייך שנים רבות למועצה האזורית מרחבים.

 מרכז תרבותי, הספרייה העירונית, הצגות, תיאטרון חוגים, קייטנות ועוד.  המתנ"ס הישן
 פורסם באלבומי המשפחההפסל של מרים חלפי אתר צילום מ הפסל בגן הבנים
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 בית האמן המלא ביצירותיו הינו אתר עלייה לרגל הבית של חיים טדגי
 בית הכנסת תעתיק של המקור מג'רבה ל הקהילה התוניסאית בעיר.  בית הכנסת הג'רבה

 .ואירועים רביםהבריכה הייתה מפגש בין כל הילדים דור שני ושלישי לעליות והתרחשו בה פעולות רבות  הבריכה העירונית
 הכיכרות מספרות את סיפורה של העיר על ידי האמנים חיים טדגי ואייל אסולין הכיכרות בעיר

 הרוח החיה של ימי שבת בבוקר כשהפועל אופקים וביתר אופקים היו מרכז השיח המקומי.  מגרש הכדורגל הישן
 העץ המפורסם היה אתר עליה לרגל ומקום להסתתר עץ ביליה

השוק העירוני שכן ברחוב הרצל והיה בחלקו בנוי וחלקו בחצר. הוא היה שוק מעניין של שחיטה, טחינה,  העירוניהשוק 
 כרונות עבר מעניינים. יאחסון, קצביה וירקניה בעיר. הוא מעלה ז

אלפי תושבי העיר אופקים ותושבי המועצה האזורית מרחבים פקדו את המרכז המסחרי במוצאי שבת,  המרכז המסחרי
במרכז עבדו כמה מהדמויות המפורסמות והמרכיות ל עשרות מסעדות היו פתוחות, קולנוע, סנוקר ועוד. 

כר מוצרי העיר כמו: חנה פלאפאל, תורג'מן פלאפאל, יהודה מוכר הגרעינים ויונה פריאנטה, יוחנן מו
 החשמל, יהודה יהודה מחנות הטמבור, עובדיה מהקיוסק, פסח, חנויות הבשר ועוד.

  1966הגן הראשון באופקים הינו בעיקר טראומטי עקב רצח שתרחש בו בשנת  גן יאיר
 מצד אחד היא הכניסה לעיר ומצד שני סוף העיר, היא הייתה נוכחת בפעילותה בחיי התושבים. מרכזה תחנת המשטרה

 היה קהילתי והשוטרים היו מכרים.
מקום תפילה מרכזי שריכז את כלל הקהילות ולא היה מזוהה עם קהילת עולים מסויימת, אך היווה מקום  בית הכנסת המרכזית

 עלייה לרגל בחגים. 
בתי הספר הללו היו כור היתוך של כלל ילדי העיר ויצרו ישראליות בתוך הפריפריה. הם היו ועודם מקום  התיכוניים רבתי הספ

 מעצב לאישיות הילדים ותושבי העיר. 
 היה בית ספר מקצועי בו הוסללו תלמידים רבים למקצועות כפיים.  מרכז הנוער

שכונת מגורים קבועה שאפשרה לנו לראות עולים חדשים ואת עצמנו כוותיקים. בשכונה זו גרו גם עולים  מרכז קליטה קרוונים
 דוברי אנגלית ששמשו לנו מורים לאנגלית. 

 .המטווח היה אתר מוסתר ובודד בו היו אימוני ירי לשוטרים וחיילים מאחורי הבריכה העירונית המטווח העירוני
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דופן שהיה ממוקם בפאתי העיר במקום בודד בצומת רנן. המפעל עשה ניסיון לבנות בית ייצור מפעל יוצא  מפעל חוחובה
 על סמך חוות עצי שמן לייצור עבור עולם הקוסמטיקה, אולם הוא ננטש.

ט אחר כך נקנה על ידי כור ותשלובת אומן. המפעל ימפעל זה עבר גלגולים רבים, תחילה היה טריקטונ מפעל אומן
וד והעסיק תושבים רבים, הוא פתח חנות מפעל שהייתה אתר עלייה לקונים מכל הסביבה. היה פעיל מא

 סגירתו של המפעל היא פצע בחיי העיר עובדיה ותושביה.
ועוד, אם עם  אזור תעשייה שהיה חדיש יחסית ונתן תקווה ובו פעלו מפעלים כמו מכבסת ערד, זהבא ייטל אזור התעשייה בצלאל

 המשברים שפקדו את העיר הוא ננטש. 
והייתה בית הספר הגבוה עבור תושבי העיר החרדים, היא היוותה  70ישיבת אופקים נבנתה בשנות ה הישיבה הגדולה

 מקור משיכה לאוכלוסיות אלו להגיע ולהתיישב כאן.
 האוכלוסייה לטהרה לקראת חתונות ועוד.המקווה הראדון שנבנה בעיר ושימש את  המקווה ברחוב אבוחצירה

סימלה של אופקים כיישוב עירוני וסמל הלוגו שייצג אותה. מגדל המים שימש עבורנו מגדל גבוה ממנו  מגדל המים
ניתן לצפות על העיר, הוא היה בדרך כלל פתוח וניתן היה לעלות מאה וחמישים מדרגות מתכת לולייניות 

 להשקיף ממנו על כל העיר. 
מקום מעבר לכל תושבי העיר שצולמו לאירועים בר מצוות חתונות ועוד. המקומות הללו היו הכרחיים  פוטו בצלאל/פוטו אלי

 וחשובים בתקופת ילדותנו. כל אחד מחזיק בביתו מזכרת מחנויות אלו. 
 נות ההקמה ועד היום. בעיקר אשלים, הגבעה, קהילת יעקב ומורשה בהם למדו מרבית ילדי העיר בש ביתי הספר היסודיים

שכונת המגורים של עובדי אופ 
 אר

 על הגבעה ברחוב צהל הייתה שכונה של עובדי המפעל הבכירים, כיום נמצא שם הסמינר לבנות. 

ק"מ לאופני שטח שנבנה על ידי מתנדבי אחוזת נגב וקק"ל, הוא כולל סיור  22מסלול אופניים תיירותי  סינגל אופקים
 בנחלים: אופקים, פשטי, שמריה וגרר.  

מטר הכולל מסלול אתגרי עם מכושולים, נבנה על ידי עיריית אופקים על פי  100מתקן אופניים באורך ך  הפאמפטרק
 נגב. חזון עיר האופניים של אחוזת 
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 באופקים קהילתיות

 הערות ארץ מוצא שנת עלייה הקהילה
  מרוקו 1955-1964 מרוקאים
  תוניס 1956 תוניסאים
  איראן 1955 פרסים

  מצרים 1958 מצרים (רבנים)
  מיצרים 1958 קראים
  הודו 1963 הודים
  עיראק באר שבע עירקים

  רוסיה/ מדינות חבר העמים 1990/ 1972 חבר העמים
  אתיופיה 1991 אתיופיה
  אוזבקיסטאן 1990 בוכרים
  טג'יסטאן 1990 קווקזים
 הגיעו מאשקלון רומניה 1965 רומנים

  מרוקו הספרדית מרוקו ספניולים
 הגיעו ממושבים סמוכים תימן מושבים תימנים

  אירופה ורוסיהמדינות  בני ברק וירושלים חרדים ליטאים
  ארצות הברית ישראל חב"ד

 80התקבצו לקראת שנות ה  מדינות מוסלמיות כלל הקהילות המקומיות חרדים ספרדים
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 :בעיר אופקים בתי כנסת
 נוסח פעיל טלפון כתובת הגבאי שם הגבאי כתובת ביהכנ"ס שם בית הכנסת מס'

 ס כן 052-4703978   קמחי משה שכ' שפירא אבות ובנים 1

 ס כן 052-7620571,08-9922828 20אלנקווה  בוגנים שלמה אלנקווה אור אביעזרי 2

 ס כן 9923203 ,050-6360738 268רח' קדש  רפאל כהן רח' הרצל אהבת חיים 3

 ס כן 924590 ,054-8825655  1519בן גוריון  גבאי ויטוריו רח' הרצל אהבת ציון 4

     050-6277756 שד' הרצל אופקים זינו שלום      

 ס כן 054-8453174 653/1רח' קבוץ גלויות  אליהו אביטן רח' אבוחצירא אהבת שלום 5

     054-8043548     רחמים חדד אוהל אברהם ושרה חדד 6

 ס כן 050-2602644   דהן יוסי רח' הרב בן דיואן אוהל משה 7

     054-2222960 23ישעיהו  אליהו וענונו      

 ס כן 050-8838704   מאיר אביטן שכ' בן גוריון  אור החיים 8

     050-4189878     שלום מלכה אור ישראל 9

     053-4921700     סגרון ישראל    

     052-7673572     הרב אברהם ביתן אור עמרם ומשה 10

     050-4133814     איתי יאירי    

     052-2718013   מימון גבי   אור שמואל 11

 ס כן 08-9921851,050-4148013 1024קבוץ גלויות  ינון כלפון רח' גולומב כולל אור תורה 12

     08-9922722   מאיר חדד   אור תורה  

 ס כן 9924186 16שד' הרצל  פרוספר וקנין רח' הנשיא אחדות ישראל 13
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     050-4121292,08-9921106   הרב יהושוע יוליס 7תרשיש  אמרי חיים 14

          077-7921106     

     9960297   אברהם יפרח רח' החיד"א אפיקי החסד 15

של  חנית קיקוסביכנ"ס  16
 הקהילה האתיופית

 ס   9960222 111/3חיים פינטו  יאלו קאלו חזון איש

 ס כן 052-6091178   דוד חייב 11רח' אסא מקלט  אור מרדכי 17

 ס כן 050-7943415,9924760  28אלנקווה  בנימין מלכה חזון איש  ביכנ"ס שארית יעקב 18

 ס כן 057-7475522,9924399 1672משעול הגפן  יוסף אדרי רח' גולומב  בית אהרון 19

 ס כן 9921590 1632יהודה הלוי   ר' שלמה הרשיש הרב אבוחצירא בית יוסף 20

 ס   053-5447006   אליהו סויסה שפירא בית יעקב מאור ישראל 21

     054-2220280   ר' יורם בוקובזה   בית דניאל 22

     052-7634515   ברוך פקר   רמת שקד אשכנזי 23

 ס כן 052-9438747,9921519  52מישור הגפן   גבאי ישראל מישור הגפן בית מנחם 24

 ס   9925408-058-6040200 47שרת  רפי טויזר רח' צה"ל בני עקיבא ע"ש נהוראי 25

     052-3003034     אלמו מתוקו בני עקיבא  

 0 כן 053-2216232 416הרי"ף  דניאל אוחנה שכ' הרי"ף הרי"ף 26

 ס כן 054-4623859 מישור כהן יעקב רח' גולומב הרמב"ם 27

 ס כן 9921530  1050/26קרן היסוד  שלמה טויזר רח' הרצוג אוהל יעקב 28

 ס   054-6149456   ר' דוד זוהר  6החיד"א  זוהר  ישראל 29

 א כן  050-4185162  5הפלמ"ח  משה סעדון שכ'  מישור הגפן חב"ד 30

      052-65652701,9926434  3רש"י  בוחניק יורם חזון איש מקלט חסד יעקב 31
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ישראל וישורון הרב עופר  32
 צברי

      050-4174165    משה בן יאיר גבורי ישראל

 א כן 054-8465123 ישיבת אופקים מאיר ביטון קהילות יעקב ישיבת אופקים 33

 ס כן 9923966מנותק  1646/2משעול הגפן  ניסים חדד קבוץ גלויות כתר תורה 34

 ס כן 9923375 648הרמב"ם  חיים אדרי הרמב"ם מגן דוד 35

     050-4188230,052-7024572   הרב רונן עובדיה רחוב רש"י מקלט 36

     077-7171337   הרב אסף וקנין   מקלט תולדות יוסף 37

מקלט תהילות ישראל  38
 שפירא

הרב אליסיף   
 אלמליח

  054-8430319     

     054-3006090   דוד דנינו      

     053-3132615     הרב ניסים מלכה מרכז תורני לנגב 39

     052-7644267   הרב פילו ראובן רח' אלנקווה עטרת חיים תפארת ישראל 40

 ס   9963698,054-5513919 11ערבה  אסקייב ציון מישור הגפן עם רב 41

 ס כן 050-7366990 ,9925780 וגן-בית דוד אברג'ל רח' הרצל עץ החיים 42

 א כן 058-3235052   הרב נדב רוזן בן גוריון קויתי ד'  {אשכנזי) 43

 ס כן 9924887   וקנין מסעוד בן גוריון קויתי ד' {ספרד } 44

          052-7190806,052-719805     

     054-4348739     ר' דוד חג'בי קויתי תימנים 45

     050-8761238     ר' בני חג'בי    

 ס כן 052-4643443 335רח' דוד רזיאל  דוד פרץ רח' הרצוג ר' דוד בן ברוך 46

 ס כן  052-8822276,9960854  1152/1ק"ג  מנשה דנינו רח' קבוץ גלויות ר' דוד ומשה 47

 ס כן 9923265 235הנשיא  ביתן אלי רח' קדש ר' חיים חורי 48
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     053-3113310,052-7634515   ברוך פקר   רמת שקד אשכנזי 49

     052-7122203   ישראל מלכה   רמת שקד ספרדי 50

     053-3166039   הרב יעקב דיין   חניכי הישיבות 51

     052-7177808   שמעון מוריוסף   תורה לשמה 52

     054-8482484   ברוך סבח   דרכי חיים 53

 ס כן 052-8633190 617/2הרב עוזיאל   משה איבגי רח' הרב עוזיאל ר' חיים פינטו 54

 ס כן 050-2221455 927/7צה"ל  אמסלם דניאל רח' הרצל ר' מאיר  {ספרד } 55

 ס כן 050-9962626 233מרבד הקסמים  נעמני משה רח' צה"ל ר' מאיר פרס 56

 ס כן 9921631 264/2הרב קוק    אברהם אמסלם הנשיא ר' עמרם בן דיואן 57

 ס כן 9924033 18הארזים  יוסף קורם גן ציגל ר' עקיבא 58

 ס כן 052-6542444 23רח' תרשיש  עבדה יעקב 23תרשיש  רינת יעקב 59

 ס כן 9924478 11651משעול הגפן  אמסלם מכלוף רח' אבוחצירא רשב"י 60

 ס כן 050-4188230   ר' רונן עובדיה   רש"י  

 ס כן 050-7745434 33ירמיהו  יחיא דוד צה"ל שלום שבז"י  

 ס כן 054-8419391   ר' מאיר דוסתרא רח' שבז"י שארית יעקב 62

 ס כן 050-7943415   ר' בנימין מלכה      

 ס כן 054-5260730,9923139  5יהודה הלוי  יוסי גבאי אלי כהן שבטי ישראל 63

 ס כן 052-7647158 24/2רחבת האר"י  שמואל מורי רח' המסגר שבת אחים 64

   כן 053-3117878,9926278   הרב ישראל יוליס חזון איש שויתי ד' 65

     052-7146946   הרב יוסף גלס      

 ס   054-8468999,054-8460655   כהן רפאל רח' שבז"י שערי חיים 66
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 ס   053-7784605,0507439087 אופקים 2התאנה  סנקראהרון  קבוץ גלויות שערי רחמים 67

 א כן 052-7115726   ר' עמרם מלול רח' צה"ל תפארת ישראל 68

תפארת חיים תימנים חזון  69
 איש

     052-7112406     הרב יחיאל לוי

     054-8482355     ר' יעקב פישר תפארת תורה  

 ס   050-5392118 28הגלגל  טנג'י מאיר רח' אבוחצירא תפילה לדוד אור רפאל 70

     054-8825655   הרב ישראל רווח   אהבת יוסף  

     052-76667267   גדי מניוב   אתיופים  

     08-9925603,050-9925603   מרדכי פרל   תולדות יוסף  

     054-8405676   הרב אברהם אטיאס   נחלת יוסף  

     052-7671007   מאושרהרב אברהם    נחלת משה  

 
 )2016תושבים. (נכון ל  400כנסת לכל  תבתי כנסת ומקומות תפילה, בממוצע בי 70באופקים כ 

 *הנתונים באדיבות המועצה הדתית אופקים. 
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 ארגון דתי יהודי
 בית כנסת
 בתי כנסת
 ארגוני דת
 דת בתי כנסת
 ישיבה כולל
 הצלה
 השכלה גבוהה
 חינוך והשכלה
 חינוך השכלה והכשרה
 מוסדות שיקום
 סביבה ובעלי חיים
 ספורט
 חברה וקהילה
 קליטה ועלייה
 רווחה
 שיכון ובינוי
 שיכון ופיתוח עירוני
 שירותי רווחה
 תיאטרון
 תרבות ואמנות  

 חברה אזרחית באופקים
      
 1 ארגון דתי יהודי 1
 7 בית כנסת 2
 12 בתי כנסת 3
 18 ארגוני דת 4
 1 דת בתי כנסת 5
 13 ישיבה כולל 6
 2 הצלה 7
 2 השכלה גבוהה 8
 12 חינוך והשכלה 9

 1 חינוך השכלה והכשרה 10
 1 מוסדות שיקום 11
 3 סביבה ובעלי חיים 12
 8 ספורט 13
 5 חברה וקהילה 14
 1 קליטה ועלייה 15
 15 רווחה 16
 5 שיכון ובינוי 17
 5 שיכון ופיתוח עירוני 18
 5 שירותי רווחה 19
 1 תיאטרון 20
 2 תרבות ואמנות  21
 120 סה"כ  

 חברה אזרחית באופקים
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 סקר
 מה בעינך מייחד את העיר?   (פרט)

תושבים | קהילה  | היסטוריה משותפת | עזרה הדדית | עיר קטנה | חמימות | משפחתיות | מרחב | 
 נוף | הון אנושי | אוירה רגועה | חום | שכנות טובה | 

 

 מהן החוזקות של אופקים?  (פרט)

טובים | רצון להתפתח | אחדות |  םאנשיערבות הדדית | עשייה חברתית ענפה  | השקט שלה | 
מרקם בין מגזרים | רצון לסייע | אכפתיות מהעיר | חזרת הדור הצעיר | מקום קטן | קהילתיות | הון 
אנושי | הטבות מס | דיור מוזל | רכבת | הדדיות | המגוון של האנשים | קרבה לבאר שבע | 

 פוטנציאל לגדול | 

 

 (פרט)מהן החולשות של אופקים?   

) | חינוך לוקה בחסר | חוסר ניקיון |  התפלגות 3) | חוסר פרגון | חוסר במקומות בילוי (4תעסוקה (
דתיים חילוניים | מיקומה | חוסר יכולת להתפתח | תמיכה לחלשים | חוסן אמון בעיר | תדמית 

 חוסר תשתיות ושירותים | זלזול בפוטנציאל של העיר | התחרדות | שלילית | 
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 סיפור ההיסטורי שחובה להציג במוזיאון העיר?  (פרט)מהו ה

| הטנק  |  הקמת העיר | הפיכת אופקים לעיר | פאב השן | העליות | בעלי   מעברות | הבית התורכי
כפיר | הקמת האולפנה |  –תפקידים | קולנוע כוכב | עליית יהודי תוניס | קבוצות הקט רגל אריות 

הגרעין התורני | הקהילה החרדית ליטאית | חב"ד | קהילה אתיופית | החינוך בעיר |  החיים 
   במדבר | רצף הזיכרון ההיסטורי | האירוע שבעקבותיו לא נותנים לנשים לבית העלמין | 

 

 אילו אנשים/תושבים חובה לדעתך להציג במוזיאון? (ציין שמות)

) | יעקב שמשי | משה מייבסקי | המוכרת ג'נט | ניסים כהן | שלומית כהן | | דרור 2( יחיאל בנטוב
) | 2כהן | איתן קובי | אלברט מהמתנ"ס | חיים טגדי | מרים טויזר | איציק דנינו | עליזה שמשוני (

צביה אודיה כהן |  |) | יעקב כהן | הרב שלמה ישי | מיכאל גכטמן | יהלומה זכות 2איציק קריספל (
אשגר מנשה | סבתא זהרה | משה זקס | קורקוס וטוכטוק | עובדיה מהקיוסק |  מינה רובין ליפשיץ | 

הרב בן עזרא | הרב אלי ומיכל אברמוביץ | יצחק גוזלן | אבא של מירה גוזלן | עזרא חווה | | 
 סולטנה חווה | עמרם ביתן | 
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 מבין התחומים הבאים מה אופייני לאופקים?  

 

 

 27 בית

 29 משפחה

 24 קהילה

 19 אנשים

 25 חום אנושי

 5 דת

 18 מסורתיות

 6 בתי כנסת

 13 עדות ישראל
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עדות   בתי כנסת מסורתיות דת חום אנושי אנשים קהילה משפחה בית
 ישראל

 1סידרה
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 מבין המיתוגים הבאים מה אופייני לאופקים? 

 

 

 33 עיר קהילה
 3 עיר של ספורט

 5 עיר של אוכל אותנטי
 5 עיר של אופניים
 0 עיר של חקלאות

 4 ינות בחינוךעיר של מצו
 5 עיר של תרבות 
 3 עיר של אומנים

 3 עיר של פסטיבלים
 8 עיר של מדבר

 11 עיר של דת
 14 דיור בר השגה

  2 עיר ירוקה

 

05101520253035

 עיר קהילה

 עיר של ספורט

 עיר של אוכל אותנטי

 עיר של אופניים

 עיר של חקלאות

 עיר של מצויינות בחינוך

 עיר של תרבות  

 עיר של אומנים

 עיר של פסטיבלים

 עיר של מדבר

 עיר של דת

 דיור בר השגה

 עיר ירוקה

 1סידרה
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 העונים על הסקר? גיל
 

0-20 1 
21-30 14 
31-40 14 
41-50 10 
51-60 7 
61-7 6 
70+ 0  

 

 אפיון מגדרי של עונים:

 
 

  
 תושבי העיר אופקים.  52*על הסקר השיבו   

0-20, 1 

21-30, 14 31-40, 14 

41-50, 10 

51-60, 7 
61-7, 6 

70+, 0 
0
2
4
6
8

10
12
14
16

0-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-7 70+ 

, זכר
17 

,  נקבה
35 
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  מיקום
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 המבנה
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 2גן ילדים ראשון באופקים המלצה: דרגת שימור 
 

 1958-1957הגן המקורי נבנה בין השנים 
הוא בנוי על מגרש קטן בתוך הגן הציבורי על שם "יאיר 

 שטרן" עם השנים הוא זכה לתוספות שונות.
 

 חשיבותו היא בעצם כמזכרת למבני הציבור הראשונים.
 

 המלצות:
 הכנת תיק תיעוד למבנה. .א
 המבנה. אי הריסת .ב
 שימור חזיתות המבנה לפי הנחיות תיק תיעוד. .ג
הסדרה של "בלגן" התוספות כך שאפשר יהיה לדעת  .ד

 על קיומו של גן הילדים הראשון באופקים. 
 

 נספח שימורמתוך המלצות וועדת שימור מבנים ברשות המקומית: *
  601-0482539 11/04/2019 14:45:11 נספח תיעוד ושימור
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 :קווים לדמותו – מתווה המוזיאון
 

בשל אופי איסוף החומר ואופי העיר תהיה קורלציה גבוהה בין ארכיון העיר למוזיאון העיר, החומר של  .1
 הארכיון יהיה נגיש בצורה ויזואלית במוזיאון. 

 דרך הקהילה, הסיפור האישי והמשפחתי –כל אחד יוכל לראות/ למצוא את עצמו או את מכריו במוזיאון  .2
 .מודל המראות –

 מתחלף.מתעדכן וחווית הביקור היא כמו בתוך פורטל מידע ממשי, חי, נושם,  .3
החוויה בביקור במוזיאון מפעילה את כל החושים: ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש וחווית התודעה  .4

 ., פנים וחוץהנוכחת
 "הייתי באופקים!"ביקור במוזיאון יקיים את החוויה  .5
, זאת על ביקור אחד במוזיאון אינו מספיק (עבור תושבי העיר) כדי לכסות את כל החומר והמיצגים שבו .6

 מנת ליצור שפע, עומק ומגוון. 
במוזיאון יהיה סרטון פותח שיהווה יומן למה שהולך לקרות למבקר ועם מה שהוא יפגוש במהלך  .7

 הביקור. 
 תרבות. נגינה ועבור הסרטון, שיחה וקיום ערבי  במוזיאון יהיה מקום להתכנסות .8
 , כדי לקשור בין ישן וחדש.עכשוויתבמוזיאון יהיה קיר או חדר עבור אמן אמנות  .9

 , יצירה, הכנת תוצר עבור תלמידי בתי הספר. תחווייתיעילות פהמוזיאון יאפשר מרחב ל .10
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 מראותמודל ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 תרבות

 הווי 
 עירוני

 פוליטיקה

 היסטוריה  אוכל
 וזיכרון

 פריפריה 

 סביבההו

 תקשורת

 מקומות קהילות ועיתונות

 אמנות אנשים

 קהילתיות

 היסטוריה 

 בתפוצות

 חינוך

 משפחה

 ושורשים

 ספורט

 תעסוקה

 ומפעלים

מדינת 
 ישראל

מוסיקה 
 וצלילים



 הצעה -מסלול מבקרים במוזיאון 

 מסגרת אדומה = יחידת ערב עצמאית
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 סרטון פתיחה 

 מבקרים 60אמפי 

 (סרט, קונצרט, הופעה)

 ימלא אוטובוס + 

סטוריה של העם יהה
היהודי והקהילות יוצאי 

מדינות האסלאם 
 בתפוצות

היסטוריה | מורשת | 
 תרבות | דת | מוסיקה |  ציון

מדינת ישראל, העליות 
וסיפורי העלייה, 

המעברות, 
ערי  ההתיישבות,
 פיתוח

 מעברה + פחון

הקמת העיר 
 אופקים

סטוריה של העיר יהה
 1955-2020משנת 

קהילות ועדות 
 באופקים

קיבוץ גלויות | מאכלים | 
תלבושות | עדות| בתי 

 כנסת | ועוד...

 אנשים ומשפחות

אנשים | מנהיגים |  
 משפחות | 

 עשייהו| קהילות  מובילים

 פינת קריאה/ ספריית שורשים/ יחידת עיון

מקומות 
 ומקומיות

סיפורם של מקומות 
 והמקומיות שבהם

 תרבות וספורט תעסוקה ואבטלה

 ועוד... בריאות וחינוך

  ותוכניות עתידיותהתפתחות העיר  

 סיום סיור פנימי – ספר מבקרים

מוצלת חצר 
(עם גינות 

תבלין) 
המאפשרת 

 ישיבה לארוחה 
או  אותנטית 

לפעילות יצירה 
 עם ילדים
לקבוצות 

 גדולות

 מבקרים שירותי

 מבואה  
 קבלה
 תשלום

 עמדת כניסה

 
 חצר התכנסות ראשונית

 עם אפשרות לישיבת קפה
 
 
 
 
 
 

 תבליןגינות קבלת פנים 

 כניסה

 אמןכיתת 

 סדנת יצירה

 תיוולאמנות עכש האגף

 

/ מטבחון
 קפיטריה

מחובר 
 למשרד

 

ארכיון 
ומשרדי 
המוזיאון 
לאיסוף 
חומרים, 

 עדכון ומחקר

  
 

 



 
67  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סטוריה של יהה
  העם היהודי

קהילות יוצאי 
 האסלאםמדינות 

  סיפורי עליות

  תקופת המעברות

 ערי פיתוח

     
 מוזיאון תולדות העיר אופקים

  אופקים 
  מאז 

 ...ועד היום

קהילות 
 באופקים

אנשים 
 ומשפחות

מקומות 
 ומקומיות

תעסוקה 
ושוק 

 העבודה

תרבות 
 וספורט

חינוך 
 ובתי ספר

 חפש באתר

 

  יהספר הווירטואל –  ציר הזמןאופקים ב

1950     1955       1960      1970      1980     1990    2000       2010       2020

  ת| האגף לאמנות עכשווי                                  לוח פעילויות |            המוזיאון                שעות פעילות|  
  | פעילות לבתי ספר                     מופעי תרבות ואמנות|              הזמנת כרטיסים ליחידים וקבוצות|  
 | אפליקציית המוזיאון| ההוצאה לאור                                        | גלריית התמונות שלנו                      

   08-9929178טל':   
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  אופקים לאן?

 תוכניות עתידיות

  התערוכה

 תלאמנות עכשווי

  

  ילדי בתי הספר כותבים

  עבודות שורשים

 מסע שורשים משפחתי

   ספר אורחים

  בקרו בדף הפייסבוק שלנו

                  

 הגלריה של אופקים
 

 

ראיונות וידאו עם תושבי העיר  –פנים ושמות
ערוץ הווידאו  (פרויקט תיעוד)

  של אופקים
סרטים 

  דוקומנטאריים

  ספרות
  עיתונות
ארכיון 

  אוניברסיטאי
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  :הסרטים ותוכניות טלוויזיספרות, 

 שנה תיאור כללי המוציא לאור ם הסרטש 
 1996 תעודה שירות הסרטים הישראלי איך אתה קורא למקום הזה? 1
 1979 בידור החינוכית ההטלוויזי זהו זה 2
 1989  1-הערוץ ה  יורם רונן מוקד 3
 1989 1-הערוץ ה ישראל סגל השבוע יומן  4

 ספרות:

 שנת הוצאה סקירה כללית שם הספר מחבר 
 1989 היסטוריה וסביבה י.זמורה אופקים 1
 2002 משברים דניאל בן סימון עסקה אפלה בדרום 2
 2012 תעסוקה ועובדים ד"ר שני בר און רוקמים קהילה 3
 1990 סטוריה ותיעודיה בתיה גור מכביש הרעב שמאלה 4
 1998 תולדות העיר והאיש יחיאל בנטוב ארבעים שנה במדבר 5
 1995 יה ופועלהיח נעימה תפילין ואהבתי לרעיי כמוני 6
 2012 פרויקט אופ אר דדון, קריספל, אפרת אופקים 7
 2016 סטוריהיה אהרון כהן תולדות ערי הפיתוח 8

 

 אתר מתנ"ס אופקים פורטל העיר אופקים אתר עיריית אופקים ארכיון העיר בפייסבוק
https://www.facebook.com/groups/archiveion/ http://www.ofaqim.muni.il http://www.ofaqim.co.il/ https://www.matnasofakim.org.il 

https://www.facebook.com/groups/archiveion/
https://www.facebook.com/groups/archiveion/
http://www.ofaqim.muni.il/
http://www.ofaqim.muni.il/
http://www.ofaqim.co.il/
http://www.ofaqim.co.il/
https://www.matnasofakim.org.il/
https://www.matnasofakim.org.il/
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מי זוכר את הקצבים 
באופקים? אל גז'ר, 

, דנינו, בן נעים
אנשים. ישראלי. איזה 

יושר תמימות והמון 
 שמחת חיים

מי זוכר את הרצח של 
 50מזל באופקים לפני 
 שנה בגן ציבורי

אם במימונה לא היה 
בוקע קול מהבית שלך 
'הלילה מימונה וברכה 

עודה' אתה לא סמ
 מבית מרוקאי

ה נמי זוכר את הלו
פארק שהיה מגיע 

לאופקים והיו 
ממקמים אותו ליד 

 קולנוע כוכב

מי זוכר את 
 ז'אן קלוד

(ההומלס) 
 מאופקים?

 

מי שלא גדל על 
בת שבע כהן 

הרוקחת לא גדל 
 באופקים

אצל מי הייתם 
קונים 

 ?ימנה/מורדוך

שמעון סבדיה, איש יקר וטוב! 
היה מנהל עמידר באופקים 

ועזר בקליטת עולים 
והתיישבותם. דאג לכל 

 משפחה במסירות ואהבה

מי זוכר את מרדכי מול 
. והטלפון אמבילונס

היחיד שהיה אצל מי? 
שהוא גם מד''א וגם 

 יה לשכניםיהמרכז
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מי זוכר את שמעון 
אבוקסיס ז''ל, 
מוותיקי העיר 
 ומייסדי העיר

מי יודע מה המשותף 
למשפחות : דהן מרדכי, 

יהושוע ומרי דרעי, 
משפחת יעקב ופלורנס בן 

 ?קימון

מי זוכר את 
הסנדלר 
הראשון 
 באופקים?

מי מכיר את 
ניסים חדד 

מוותיקי העיר 
 אופקים?

מי זוכר  את מועדון 
הסנוקר של כמיס 
ז''ל שפעל במרכז 

 המסחרי?

מי היה 
האינסלטור 

הראשון 
 מאופקים?

מישהו זוכר את החנות 
של פורטונה במרכז? 

מחטים, חוטי חוטי צמר, 
 תפירה וכו'

מי זוכר את המזכירה 
האגדית של המקיף 

זהבה  –הדתי 
 אסרף?

מי זוכר את שמחת 
ההקפות  –תורה 

השניות שנערכו 
 במרכז המסחרי
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 :מקורות וסימוכין
 ניסיון:

שנים חבר מועצת העיר, יו"ר הוועדה לבחירת יקיר העיר  5, בעל תואר ראשון בחינוך ותואר שני במדיניות ציבורית, שימשתי כ 52איציק קריספל, 
 .2007-2019נגב הילה מקומית אחוזת , יו"ר וועדת ארכיון העיר אופקים, בן העיר אופקים. פעיל חברתי ומנהל ק2018לשנת 

 קבוצות מיקוד: 

 2017-2019 –וועדת היגוי, ארכיון העיר אופקים. 
 2019 –, קרן רש"י "אופקים במרכז"
 2017 –, אור משימיות "קולקטיב אימפקט"

 2011 –איציק קריספל, עבודת גמר מרכז מנדל למנהיגות בנגב 
 2010 –, עיריית אופקים "אופקים לאן"
 

 עבודות מחקר ועומק:

 2012משרד נגב גליל,  –סקר הגיל השלישי באופקים 
 2019קרן רש"י,  –מיפוי צרכים ומקורות באופקים 

 
 ראיונות:

 2017-2019ארכיון העיר אופקים  –ראיונות וידאו עם תושבי העיר במסגרת פרויקט תיעוד  100

 

 סקר: 

   ). בחוברת זומשתתפים. (ראה תוצאות הסקר  52סקר מוזיאון העיר אופקים, 
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  מהעבר למחר –מוזיאון העיר אופקים 

  2019אופקים  –וועדת היגוי עבודת סיכום 

  


