
במרכז המסחרי

 
המחלקה לתרבות יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר מציגה:
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13-14/5/15 באופקים

 18:30-17:00  מתנ"ס אופקים 
 רן שילון בהרצאה על אורח חיים בריא

מפגש עם איש הספורט ומייסד קבוצת 
"אנדיור"  שיספר על שילוב בין ספורט לבין 

אורח חיים בריא.

19:30-18:30 ספרייה ציבורית, אופקים
השקת הספר "נאמן למקור: מאפים של 

עיר"   
השקה לספר מתכונים המשמר מסורות אפיה 
משתתפי  במעמד  יתקיים  האירוע  באופקים. 
הספר שלשו, התפיחו ואפו, בשילוב סיפוריהם 
האישיים והקהילתיים של התושבים. נארח את 
להיסטוריה  מומחה   - מאיר-צ'יזיק  אורי  ד"ר 
לצד  מקומיות,  מסורות  על  שיספר  תזונתית 
בריאות קהילתית. בואו לטעום ולהרים כוסית!

המחלקה  מנהלת  דנינו  עליזה  גברת  ברכות: 
אופקים,  במתנ"ס  הפנאי  האמנות  לתרבות, 
יצירה  לתרבות,  מהמחלקה  הפרויקט  ויוזמות 

והפקה. 

20:30-19:00
אופקים  עושים  ו"מעמול"  זגורי  משפחת 

אמפריה 
לכבוד הפסטיבל ולקראת צאתו לאור של מגזין 
היצירה  תהליך  על  שיחה  תתקיים  "מעמול", 
ויצירה  מזרחית  תרבות  אמפריה",  "זגורי  של 
פון  שרה  השחקנים:  בהשתתפות  מקומית. 
שוורצה ויהודה נהרי, התסריטאי אורי וייסברוד 
ציפר  בני  בהנחיית  משעלי.  נדב  והקולנוען 

)עורך ב"הארץ", ובמגזין "מעמול"(.

22:00-21:00
"הקומוניסט" - מופע סטנדאפ של גיורא 

זינגר  
זינגר משתמש בבמה כדי לצחוק על סטיגמות 
לצחוק  בואו   - ושנון  חד  סטנד-אפ  חברתיות. 

על האמת בפנים! 
מופע חימום: הסטנדאפיסט שי שוחמי.

22:00 אל תוך הלילה: 
 INDOOR מסיבת רחוב

הסטודנטים  כפר  מועדון  בין  פעולה  שיתוף 
מדרום  ופסטיבל  הצעירים  מרכז  איילים, 
את  אתנו  לפתוח  בואו  רחוב!  אמנות  במסיבת 

הפסטיבל בגדול. 
על העמדה: DJ ארז ג'רבי, פינות זולה, אלכוהול 

ועוד פינוקים... 
*הכניסה מגיל 18. 

14.5 יום חמישי - אירועים מרכזיים
ברחבי העיר במרכז המסחרי

13.5 יום רביעי

 בין השעות 21:00-16:30 
יתקיימו פעילויות ומופעים 

בכל רחבי המרכז המסחרי - 
אמנות רחוב, תיאטרון, מוזיקה, סדנאות, 

יצירה לכל המשפחה ועוד. 

"אופקים יוצרים אווירה"
אתם  הפסטיבל!  של  האמנים  להיות  בואו 
את  להלביש  כדי  ליצירה  להצטרף  מוזמנים 
התפאורה  את  יחד  וליצור  חג  בבגדי  המרכז 

לפסטיבל.

להקת היפ הופ 
בנות החוג של אופקים יקבלו את הקהל 

בריקוד סוחף!
 

מתחם אמנויות לחימה
בואו  הרחב,  לקהל  לחימה  אמנויות  סדנאות 

לנסות! בשיתוף אגף הספורט של העיריה. 

משחקים של פעם
אקולוגית  ציונות  של  חווייתית  פעילות 
בהנחיית מדריכי קק"ל, הכוללת משחקי תלת-
הארץ.  את  להכיר  לומדים  שבמהלכם   מימד 

*לתלמידי יסודי ומעלה.

מבוקשים באופקים על מעשים טובים 
בנושא  "מהותי"  של  לילדים  יצירה  סדנאות 
ויקבל  יעצב  ילד  כל  שבסופן  טובים,  מעשים 

מגנט אישי. 

תנועת תרבות 
גרפיטי  קיר  יצירת  ומסתובבות,  שרות  דמויות 

ועוד מגוון הפעלות לכל המשפחה. 

במה מרכזית
 מסיזומבה: קרנבל במרכז המסחרי  

מדריכת זומבה שמקפיצה את האווירה 
במסיבה לטינית לכל הגילאים.

 להקת שלייקעס
להקת פופ-רוק ישראלי, חדשה ובועטת. 

נגנים: רועי גב - תופים, לידור זריהן - בס, 
שחר מנצור - שירה וגיטרה חשמלית.

להקת הוויה
מוזיקת  בין  המשלב  אינסטרומנטלי  הרכב 
נגנים:  אלקטרוניות.  ונגיעות  אתני  רוק,  עולם, 
קובי  אירי  וחליל  צד  חליל   - פיאמנטה  מלכה 
שטרית  אוהד  ואבלטון  קלידים  באס,   - עזרא 
- גיטרה יקיר זיתון - סאז ובוזוקי יובל פורטל 

- תופים

אנסמבל גולביר
אקוסטיים  נגינה  בכלי  מלווה  תורכית  שירה 
שמחה.  ומלא  מהנה  מקפיץ,  מופע  אתניים. 
חברי האנסמבל:  סהר דוד - שירה דין פלדמן 
- סאז נדב גביר - עוד נמרוד סתר - בס רותם 

לוי - דרבוקה.

 20:30
   ONN OFF Circus - מופע מרכזי

מופעי קרקס ואש
בשיתוף  ואלתורים  צחוק  אש,  להטוטנות, 
סכינים,  שלושה  מתנדבים,  שמונה  הקהל! 
פינאלה  וגראנד  בינלאומיים  קרקס  אמני  שני 

ם ! י ה ד מ

אנו מזמינים אתכן/ם, תושבי אופקים, סטודנטים 
והקהל הרחב, לקחת חלק בפסטיבל מדרום 

המתרחש זו הפעם החמישית ומצטרף לעשייה 
הקהילתית והתרבותית באופקים. 

ערב שכולו לצעירים  בשיתוף מרכז הצעירים אופקים 
מיקום: מועדון כפר הסטודנטים איילים רחוב קיבוץ גלויות 25

סדנאות אמן
"קול ביער" - שי צברי

סדנה למוזיקאים ואמני במה מאופקים
צברי  שי  והיוצר  הזמר  בהנחיית  אמן  סדנת 
בשירה  המשתתפים  מתנסים  במהלכה 
בנכונות  מותנת  ההשתתפות  מאולתרת. 
לביטוי קולי. בשיתוף מרכז הצעירים אופקים. 

מציירים בענק - סת' גורודבסקי
בית-ספר "הגבעה"

גורודבסקי  סת'  האמן  עם  יחד  אופקים  ילדי 
רחבי  את  שיקשט  ענק  אמנותי  מיצב  ייצרו 

העיר ויהיה חלק מתפאורת הפסטיבל. 

19:00-10:00 גלריה לאמנות, בניין האיגלו 
)הגן הכיפתי(, רחוב הרצל 56

"גולשים בזמן"- אופקים חוגגת 60 
המפגישה  פלסטית  ואמנות  צילום  תערוכת 
מאז  נוסטלגי  במסע  העיר,  עם  התושבים  את 

היווסדה ועד היום. 
*התערוכה פתוחה למבקרים עד ה-15/6/15. 

19:00-17:30
מרכז הצעירים אופקים, רחבת יוני 1

אירוע פתיחה
אופקים ME : שיחה בנושא תרבות וקהילה 
מה  למקום?  בהתאם  משתנה  התרבות  האם 
היא השפעת המקום על העשייה האמנותית? 
מר  משתתפים:  שונות.  מבט  מנקודות  שיחה 
של  האמנויות  מחלקת  ראש  ויצטום,  עמנואל 
גברת  ויוצר;  אמן  בישראל,  הבריטית  המועצה 
לאה קבסה, מנהלת מרכז הצעירים באופקים;  
תרבות,  תכניות  יועץ  סטריזובר,  אורי  ד"ר 
הרשות לפיתוח הנגב והגליל;  מר אנרי סלפטי, 
אופקים".  "עתיד  הטכנולוגי  הספר  בית  מנהל 
במעמד ראש עיריית אופקים איציק דנינו ונשיא 
ידלין.  עמרי  פרופ'  ספיר  האקדמית  המכללה 
מנחה: מוני יוסף, מנכ"ל המרכז לתיאטרון עכו. 

ליווי מוסיקלי: מרכז המוסיקה אופקים. 

 18:30-16:30
המרכז לגיל הרך, רחוב גולומב 11

בונים בובות תיאטרון בעיצוב אישי 
"תיאטרון קומקום" מזמין לסדנת בניית בובות 
את  ולפתח  להתנסות  המאפשרת  מיוחדת, 

הדמיון. *הפעילות מתאימה לגילאי 8-12.
 

18:30-17:00 נקודת מפגש - מבצע קדש 2 
"העיר הסמויה מן העין" – סיור ואמנות 

באופקים 
וקהילות,  שכונות  בין  העובר  ייחודי  סיור 
משמעות  בעלי  ומקומות  אנשים  נפגוש  דרכו 
בשתי  נבקר  ואישית.  אמנותית  חברתית, 
לציון  הפסטיבל  במסגרת  הנפתחות  תערוכות 
חגיגות ה-60 של העיר: גלריה לאמנות "האיגלו" 
יזם  בנישתי,  רשף  מדריך:  טדגי.  האמן  ובית 

תרבות ויליד אופקים. 
*לשריון מקום מראש: 054-9143436.

19:30-18:00 רחוב ירמיהו שכונת שפירא 4
תערוכה לזכרו של חיים טדגי – מפגש ביתי 
תערוכת הוקרה לאמן חיים טדגי, אשר הקדיש 
אליס,  עם  ומפגש  אופקים,  לעיר  יצירותיו  את 
את  הממשיכה  בעצמה,  ואמנית  אלמנתו 
ויזואלית ואמנותית  דרכו. הקהל מוזמן לחוויה 

מרהיבה בבית משפחת טדגי. 

 20:00-19:00
בית אופקימה קיבוץ גלויות 1409 
תוצרת אופקים - "פואטיפריה"

סדנת השירה של "הליקון" היא חלק בלתי נפרד 
מפסטיבל מדרום, וזו השנה השלישית לשיתוף 
באופקים",  צעירים   – "אופקימה  בין  הפעולה 
בישראל  השירה  לקידום  העמותה   – "הליקון" 
ופסטיבל מדרום. השנה יצרו משתתפי הסדנה 

.Spoken Word -מופע מיוחד בסגנון ה
פרתום  נעם  והיוצרים  המשוררים  בהנחיית 

ויונתן קונדה.

תודה לכל הגופים במכללה האקדמית ספיר ובאופקים ולכל התומכים בפסטיבל,  אשר פועלים יחד כדי לחזק עשייה תרבותית בדרום.

עוד במרכז המסחרי:

הגעה ברכב
אופקים נמצאת כ-15 דק' נסיעה מבאר 
שבע, שעה וחצי מירושלים ושעה ועשר 

דקות מתל-אביב. 

תחבורה ציבורית - אוטובוסים
 מבאר שבע - קו 30, 33 ו- 35 של אגד. 
מתל אביב - קו 376 של אגד או קו 378 

של מטרופולין. 
ממועצה אזורית אשכול- קו 35 ו- 30.

הסעות ממכללת ספיר ומהרכבת
14/5/15

אוטובוס  יצא   16:00 בשעה   - הלוך 
שדרות,  לרכבת  ספיר  מכללת  משער 
בשעה  הרכבת,  לתחנת  ומהכניסה 

16:20, לאופקים.
אוטובוס  יצא   21:30 בשעה   - חזור 
ומהרכבת  שדרות,  לרכבת  מאופקים 

למכללת ספיר.

הייד פארק – תושבי אופקים מסבירים "למה בחרתי אופקים"?

הפסטיבל הוא פלטפורמה למפגש 
בין סוגים שונים של תחומי תרבות, 

בין יצירה מקומית ליצירה מכל 
רחבי הארץ, בין קהל ליוצרים 

ובין התושבים לבין עצמם 
ולאורחים מבחוץ. 

בית קפה נייד: עדן אספרסו בר- מיזם משותף של רשת "אספרסו בר" 

סיכון, ועמותת עדן מופע תיפוף טירוף מבית "3 מקלות"- מופע תיפוף שהופך את הרחוב למסיבהו"פנימיית עדן" שהכנסותיו למען פנימייה לנערות ב

www.me-darom.sapir.ac.ilפסטיבל מדרום : ם י פ ס ו נ ם  י ט ר פ fל


