
ױ˘לח
כניס˙ ˘ב˙: 16:20
ˆא˙ ˘ב˙: 17:20

פר˘˙ ה˘בוע

ם ח ו ר י י  ב ש ו ת ל ן  ו ע ד י מ
גיליון  649   טז’ כסלו תשע"ז   16.12.2016

מועצה מקומית ירוחם

פיצה ענקית
פיצה משפחתית

2 פיצות משפחתיות

0 8 - 6 5 9 5 5 2 2
052-3117728
0 8 - 6 5 9 5 5 2 2
052-3117728

מרכז מסחרי ירוחם (ליד בנ˜ פועלים)

לבסיסים

פיצה ענקית
פיצה משפחתית

288 פיצות משפחתיות

70

48

בס"ד

משלוח לכל הבסיסים בסביבהכולל משלוח

מכבדים את כל כרטיסי האשראי

L מגש משפחתי
תוספת זיתים + שתיה 1.5 ליטר

50מבˆע למפעלים
כולל משלוח

מבצעים לבאים לקחת
*2 משפחתיות ב

*2 משפחתיות ענקיות 
+תוספת זיתים + שתיה 1.5 ליטר

חדש חדש
פיצה מוקרמת + תוספת פטריות

ברוטב שמנת פטריות

100

5065 LXL

58

כ˘ר

ױ˘לח
כניס˙ ˘ב˙: 16:20
ˆא˙ ˘ב˙: 17:20

פר˘˙ ה˘בוע

בס”ד

כשר למהדרין!

על המבˆעים ˘לנו ˘מע˙ם?
20פיצה משפחתית ב-  ₪  בלבד!!

בנוסף תפריט עשיר ומגװן.
סלטים | טוסטים | מוקרמים | פסטות | ועוד.

משלוחים לכל הבסיסים בסביבה. להזמנות חײגו:
08-6322230  ,052-5903763

חלב על הזמן
ירוחם

בהנהלת
חן פינקר

בתוך מתנ”ס ירוחם
כשר למהדרין!

יום שלישי 20.12.16

אלאדין ומנורת הקסמים תיאטרון אורנה פורת

חם בירוחם בחנוכהחם בירוחם בחנוכה
חװידע (5)  חנוכה בקהילה (6)

חנוכה בשכונות (8-9) לימוד ירוחם (10-11)
מרכז לגיל הרך (21)

עמ’ 13-18



 מידעון לתושבי ירוחם

yeruham@matnasim.org.il

atid2008@gmail.com

מועצה מקומית ירוחם

עריכה: חײם נבון, ˜רן מלכה

גרפי˜ה: סימה פריס

מזכיר˙ מערכ˙: ˘מחה בן ז˜ן

דפוס: "דפוס דימונה" באר ˘בע

מו"ל: מ˙נ"ס ירוחם - אגף ˙רבו˙

מ˙נ"ס ירוחם

כ˙וב˙: רח' ˆבי בורנ˘טײן ˙.ד. 73

טלפון: 08-6687000

פ˜ס: 08-6580324

חומרים למערכ˙:
חומרים לעי˙ון ע˙יד י˘ ל˘לוח למײל:

100
101
102

אין המערכ˙ אחראי˙ על ˙וכן המודעו˙ והפרסומים

למ˜רי חירום:
מ˘טרה

מד"א
מכבי א˘

מו˜ד עירוני ˘פ"ע:
מבז˜ וסל˜ום  106*

מ˘אר הטלפונים: 08-6585314

ע˙יד    גיליון  649  טז’ כסלו תשע"ז  216.12.2016

דבר המערכ˙

שבת שלום

1.1.17

עד יום רא˘ון  1.1.17 ב˘עה 14:00י˘ להעבירחומרים ופרסומים לעי˙וןהעי˙ון הבא יˆא ב- 6.1.2017

בשבוע שחלף מדינה שלמה כאבה את סיפור 
מותם של ד"ר עמרי ניר ובנו עילי בן ה- 10. אבא 
ובן.  יצאו לטײל בנחל צאלים. הילד מעד. האבא 
עטף בגופו את הילד. ניסה לחסוך מבנו את 
מכות הנפילה הקטלנית. בחר בחײ בנו. אך 
הנפילה היתה קשה מידי. ושניהם לא עמדו בה. 

הלב נקרע. 
ים השבוע התמלאו  אני מאמינה שהורים רב
בפחד ובעוצמה למשמע המקרה. הפחד בסכנת 
איבוד החײם וקריסה של משפחה והעוצמה של 
הקשר בין הורים לילדים. בשבריר שנײה ידע ד"ר 
עמרי את הדבר שהוא צריך, רוצה ומוכן לעשות 

למען בנו. להקריב את חײו למענו. 
הרגע הזה הוא אחד, גדול והירואי אבל הוא 
מקפל בתוכו את כל הפרטים האינסופײם של חײ 
הורים ױלדים: את הרצון הבלתי אפשרי שלנו 
למנוע מהם מחלות, פציעות וכאבים - להעביר 
אותם אלינו, את הרצון שלנו להשכין שלום 
עולמי מצד אחד והמוכנות לצאת למלחמת 
חורמה מצד שני - העיקר שהילדים יגדלו 
בביטחון ובשלװה במדינה שלנו, את המשאלות 
שלנו שמפוצצות את הלב - שיגדלו בבריאות, 
לחײם טובים ומאושרים. חײם בשבילם. מוכנים 

למות בשבילם.
נשתתף מכאן בצערם הגדול של משפחת ניר 

ונאחל להם שלא ידעו עוד צער.

ובענײן אחר, חג החנוכה מתקרב ואיתו שלל 
אירועים מושקעים: מרתון סטנד-אפ, אירוע 
"לימוד", פסטיבל הסרטים דוקאביב נגב ירוחם, 
מירוץ ירוחם ה- 4, מופע של עדן הראל ועודד 
מנשה, הצגות לילדים, מופעים לבני הנוער 
ומגװן גדול של אירועי חנוכה לכל המשפחה 
ברחבי ירוחם. עקבו אחר הפרסומים.  כמו כן, 
ניתן למצוא בעיתון הזמנות להתנדבות במגװן 
פרױקטים: ביקור חולים, משמר אזרחי, הדלקת 
נרות חנוכה עם קשישים ועוד. בואו לתת ולקבל. 

שיהיה לכל תושבי ירוחם ועם ישראל חג חנוכה 
מואר ושמח!

 



חג הסיגדחודש ארגון תשע”ז
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בשעה טובה חגגנו בשמחה וברוב עם את חגיגות 
ו ב  ! בחודש זה עסקנ ן תשע"ז ו חודש ארג
"ופרצת- מגדילים את התנועה"  מהי פריצה 
אישית? איךמגדילים אתהשבט? איך מגדילים 
את התנועה? ואיך התנועה יכולה להשפיע על 
העם? בנוסף להתעסקות בנושא החודשי 
החשוב הזה, החניכים עמלו רבות על הצגה, 
ריקודים ודגלנות. במהלך כל החודש הזה בילינו 
ביחד כל חניכים ומדריכי הסניף שעות רבות. 
ש  ב ג ת ו לה נ לח צ ת ה מ א ו ב ל א ת ה ו ע ש ב
ולהתאחד כסניף. אין ספק שחודש זה קידם 

אותנו. 
החודש הזה דורש המון מכולם, אך הוא לא היה 
קורה בלעדײ כמה אנשים וגופים: המועצה 
ובראשה מיכאל וטל, המתנ"ס ובראשם אביחי, 
דנה ואורן, ארטיום ואביאל שניצחו על ההגברה, 
בוגרים שבאו ועזרו, בוגרים שהשתתפו בפאנל 
בוגרים המדהים שהיה (אבשלום אדלר, נעם 
אשכנזי, יערה לױ חברוני וניצן קנול), שבט אביחי 
שהרים לנו השבעה לתפארת, גרעין נחשון 
שפשוט התגײס לכל משימה ובראשו לנעמה 
רכזת הגרעין וחב"ב, למדריכים היקרים שבאמת 
השקיעו את נשמתם בחודשהזה ולחניכים 

האהוביםשתמיד באו בשמחה ובששון! 
אומנם החודש נגמר, אך שנתינו עוד לא תמה. 
בתפילה לשנה עמוסה בחװיות, בפעילױות, 
בפריצות אישיות וסניפיות, בהשגת מטרות 
שבטיות, סניפיות ואישיות ופשוט שנה 

שתהיה מלאה בטוב ובשלום.

השנה בחרנו לצײן בירוחם את "חג הסיגד"- חג 

מסורתי של יוצאי אתיופיה החל בכ"ט בחשון . 

יחד- מכינת דרך ארץ צב"י ועמותת במידבר 

יצרנו ערב שכולו הצדעה לעדה האתיופית: 

טעמנו את האנג'רה, הדאבו והבונה- המאכלים 

המסורתײם, רקדנו כולם לצלילי המוזיקה 

האמהרית ושמענו סיפורים על מינהגי העדה ועל 

העלײה לארץ. 

בסוף הערב צפינו בסרט "חלום ירושלים" של 

הבאמי מני אליאס. הסרט מתאר את הדרך 

ופים מהכפרים  נו האתי הקשה שעשו אחי

שבאתיופיה לסודן בכדי שיוכלו לעלות לארץ, את 

הקשײם שעברו עליהם בדרך ואת הגבורה הרבה 

שגילו עד הגעתם לארץ!  

אנו מודים לכל האנשים שהגיעו, ניפגש גם 

בשנה הבאה!



מכירת כרטיסים במזכירות המתנ"ס  08-6687001/2 
או אצל ישי בן שימול, מרכז צעירים 054-8001898

יום שני |  19.12.16 |  21:00
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מרכז מדעים ירוחם

היכונו לפתיחת חװידע בשכונה!
4/1, בבית ספר המאוחד! ימי רביעי, החל מה- 

. . . ים בהמשך פרט
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   מופע חנוכה

  ב˜הילה

   מופע חנוכה   מופע חנוכה

  ב˜הילה  ב˜הילה

מופע פול˜לור הודי ב˘ירה ורי˜וד
בה˘˙˙פו˙:  אומנים מה˜הילה

ב˘ירים י˘נים וחד˘ים בכלי נגינה א˙נײם.

הערב י˙˜ײם  ביום חמי˘י נר ˘י˘י ˘ל חנוכה
29.12.16 ב˘עה: 20:00  
באולם המ˙נ"ס ירוחם

הרב העיר, הרב יצחק שלו שליט"א
ראש המועצה, מר מיכאל ביטון.

סגנים וחברי מועצה. 
חבר מועצה ומחזיק תיק הספורט, מר אריה דוקרקר .

חברי סיעת א.מ
יו"ר בית הכנסת "שערי רחמים", מר יהונתן ורסולקר.

מנהל מתנ”ס ירוחם, מר רפי אברג’ל.

הערב יתקײם במעמד:

ניתן לרכוש כרטיסים בעלות: 
לתושבי ירוחם 20 ₪  לתושבי חוץ 40 ₪

אילן טלקר: 050-8557420 
יגאל דן: 052-6130614 
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פרנה בכפרפרנה בכפרפרנה בכפרפרנה בכפר
ירוחם ן ו ר י ח מ

פיצה על גחלים XL + 2 תוס’

פיצה על גחלים L + 2 תוס’

פיצה על גחלים אישית + 1 תוס’

לחם בצל אותנטי

סמבוסק L + תוס’ לבחירה

סמבוסק XL + תוס’ לבחירה

זיװה + תוספת לבחירה

פוקצ’ה אישית

L פוקצ’ה משפחתית

XL פוקצ’ה משפחתית

חומוס פול + כל התוספות

סביח

לבנה פיתה בדואית

לבנה בצלחת

שקשוקה פרנה

60

50

25

20

20

28

28

30

55

65

30

18

20

25

20

כשר
למהדרין

איזור התעשײה ירוחם שד’ ורדימון
שעות פתיחה: א-ה’  מהשעה 16:00 ועד השעות הקטנות של הלילה...

מוצ”ש  שעה לאחר יציאת השבת ועד השעות הקטנות של הלילה...

’ ח י ל צ נ ו ה  ש ע נ  ’ ה ם  ש ב ’

להזמנו˙ ומ˘לוחים
054-6068491

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

לחם פרנה בכל יום ˘י˘י
מה˘עה 07:00-14:00
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לא משנה אם אתם מאלי כהן, בר כוכבא, נװה העמק או השקד
בכל מקום שתרצו אפשר לפתוח מוקד.

בתים מדליקים-
הזדמנות להכיר את השכנים  ולהנות ביחד-

גדולים וקטנים. וכװװולם מוזמנים!

נקודה טובה, יחידת הנוער ועוד 
מתנדבים ממגװן גופים יוצאים גם 

השנה לבקר בבתי הקשישים בירוחם.

הלב את להאירלהאיר

הפרױי˜ט י˙˜ײם
ביום רא˘ון,

כ"ה  בכסליו, 25.12.16,
נר ˘ני ˘ל חנוכה 

לחל˜ מ˙נה חורפי˙, 
להדלי˜ נרו˙ ביחד וב˜יˆור – 

להאיר א˙ הלב! 

גופים שרוצים להצטרף מוזמנים ליצור קשר 
עם הוד שרביט: 054-4579669

דנה פני גיל: 054-2441081

בתים מדליקים!בתים מדליקים!

קר בחוץ? אז מה, העיקר שירוחם בלב!

מה צריך לעשות בעצם?
1. להודיע במײל חוזר או לנײד 0527204618 (אורה) מתי תוכלו לארח

2. לשער כמה סופגניות תצטרכו (התשלום- עלינו, האיסוף עליכם)
3. להצטלם עם האורחים ולשלוח לנײד הנ"ל.
4. לשטוף את הבית אחרי שהאורחים ילכו :)

תושבי שכונות חדשים װתיקים ממשיכים במסורת:
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יום רא˘ון  נר ˘מיני - זא˙ חנוכה ג' בטב˙ ˙˘ע"ז 1-1-2017
היכל ה˙רבו˙ ירוחם ב˘עה 17:30

לתת מקום לנשמה מועצה מקומית
ירוחם

ירוחם

לרכישת כרטיסים ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס 08/6687001/2

עלות לכרטיס 35 ₪  (כולם חײבים בכרטיס)

מחזמר לכל המשפחה

מועצה מקומית
ירוחם

ירוחם
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ביום חמישי, כ"ב בכסלו תשע"ז, 22.12.16
מקום

שעה
ספרית ילדיםספריה

מפגשים - תרבות - יצירה

קונסבטוריון

"היוזמה הבין-דתית בנגב" 
הרב אלקנה שרלו -

רב ומורה במגװן מוסדות חינוך בנגב
אבי-רם צורף -

מורה ודוקטורנט להיסטוריה של עם 
ישראל

האב פיוטר זלסקו -
ראש הקהילה הקתולית בבאר שבע

שײח' גמאל אלעוברה -
מפקח על המסגדים, נגב ױרושלים.

סדנת יצירה
לילדים 

עם חװידע
17:00

18:15

"ארץ אחרת" - מורשתה של במבי 
שלג ז"ל והחברה הישראלית היום - 
רב-שיח עם יאיר שלג, יואב רימר 
י  נ ו ר פ ה צ מ ע נ ) ו ל א ר ש ר י ו ר ד )

(עורכת-משנה של "ארץ אחרת")

סדנת יצירה
לילדים 

עם בנות מדרשת ביחד
ולריסה

דודי שפירא: 
חידת תל 

קײפאה - בין 
דוד לגלית

חנה פנחסי:
'בואי בואי הברוכה' - למה הפכה 

השבת לאשה ואיך זה משפיע עלינו?

מתניה פינסקי:
שירים על חײם, 
אמונה ותפילה

(הופעה)

19:30

אולם המ˙נ"ס

ıיורם טהרלב עם הזמר עופר כ
במופע "איזו מדינה"

í מחיר כרטיס להופעה 30 ₪

20:45
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כל המפגשים במרחב מתנ”ס ירוחם

לימוד ירוחם מתקײם הודות לתמיכת
לימוד ירוחםהאגף לתרבות יהודית - משרד החינוך

Limmud
I N T E R N AT I O N A L "קהילת יהודי מיאמי"

דבר במי
ד י ת ע

. ר . ע מועצה מקומי ירוחםמתנ"ס ירוחם

כיתה למעלהחדר פנאיכיתה למעלהלובי מתנ”ס

משה
ױוסף חײם

מלול: 
פיוטים ושירים

אהובים

אסתר שפירא:
תפקודן הפסיכולוגי

והמנטלי של 
הצ'אקרות

(מרכזי אנרגיה בגוף) –
סדנא חװײתית

יהודית שפרינגר:
מקורו של חג הסיגד

בעקבות עזרא ונחמיה 
(בליװי מוסיקה)

(לנשים)

בני נוער מדברים
 מעל

לאוקײנוס האטלנטי 
(באנגלית ובעברית)

אװלין שושן: 
מה נבשל בחנוכה?

שי גיליס:
,

חן מקום על יושביו -
על בית, לימוד וגעגוע'.

רואי רביצקי: 
סדנה לכתיבת
"ספוקן װרד"

יוצאי ברה"מ
במיאמי ובירוחם -

מפגש אינטרנטי
ברוסית

אילנה אלון:
ריקודי-עם 

(לנשים)
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איך הכל התחיל?
לפני כשלוש שנים עברתי עם משפחתי לירוחם, גיליתי 
מקום מזמין, מקסים ומיוחד עם המון פוטנציאל ושם 

נרקם לו חלום.
מה גרם לחלום להפוך לממשי?

שיתפתי אנשים בחלום. רבים חשבו שהרעיון מקסים 
אבל לא מציאותי, הסתכלו עלי כהוזה, חולמת ,היו גם 
שרצו להגן עלי והסבירו  לי שהיו ניסיונות להקים מיזמים 

בפארק אך כולם נחלו כישלון וחבל שגם אני אכשל.
איך לא מתײאשים?

 החלום והאמונה בחשיבות התפתחותה של ירוחם 
כחלק מתהליך הפריחה בנגב ובהצלחת הרעיון נתנו לי 
מוטיבציה לפעול. התחלתי לקבל תגובות חיוביות 

וראיתי כל מכשול בדרך כהזדמנות .
איזה הזדמנױות?

המרכז אופנײם יצא למכרז - ניגשתי וראיתי כל הזמן 
לנגד רוחי את הגשמת החלום. לאחר חודשים של בנית 
תכנית עסקית, פניה לכל גורם אפשרי ,מחקר מעמיק 
של האפשרױות באיזור, תכנון ושרטוט תכניות מדױקות, 

קיבלתי את המכרז.
קבעתי תאריך לאירוע השקה של המקום ,הפשלתי 
שרװלים ױום למחרת כבר רציתי להתחיל בגידור 
והגשמת החלום. אך אז התחילו האתגרים האמתײם  -

אלו אתגרים?
מסתבר שזה לא פשוט - אין אישור לגידור! לאחר 
פגישות רבות והשקעה כספית בתכנון ואישורי מהנדס 
תאריך האירוע התקרב (כבר היו רשומים קרוב ל1500 
איש ) הײתי צריכה לשנות תכניות.. בצער רב, את קיר 
הטיפוס שהיה אמור להיות  אטרקציה משמעותית, 
הקטנתי והצמדתי למבנה, את המתקנים תכננתי 

מחדש כך שנוכל לפרק ולאחסן אותם.
אתגר נוסף ומרכזי היה התקציב - מכיװן שאני עסק 
פרטי אין לי אפשרות לקבל תקציבים ותרומות (חוץ 
מזה שבדיוק היו בחירות ולא היה עם מי לדבר..) הײתי 

שוב צריכה להיות יצירתית, אז ײצרתי פרױיקט  
בהדסטארט ,הדהים אותי לראות את הנכונות 
וההתגײסות של  האנשים למען המטרה החשובה הזו, 

ראיתי עד כמה חשוב להם שהפארק יתפתח וכך גם 
ירוחם. והודות לכולם הצלחתי להגיע ל102,000 ₪ 

שסײעו לי בהקמת המקום.
האם החלום התגשם?

ב-5.4.2015 פתחנו את פארק ױטמין שיא. באירוע 
השקה מרגש. אנשים מרחבי הארץ ױרוחם התחברו 

לחזון  ולעשיה משמעותית למען ירוחם.
לאורך הדרך הביעו את תמיכתם אנשים טובים, 
המתנ"ס, החברה הכלכלית ,איתי אסולין, וראש 
המועצה מיכאל ביטון שהראה אכפתיות והיה נוכח 
במקום בשלבי ההקמה זה חימם את הלב ואפשר 
לפעול מתוך אמונה במטרה גדולה וחשובה המשרתת 

את הציבור  - וכאן גם המקום להגיד תודה.
ולסיכום?

היום בסוף שנת 2016 אני יכולה לסכם שנה מלאת 
פעילות, החלום מתגשם, אנשים מגיעים מכל הארץ 
והעולם לירוחם מפרגנים מתפעלים מהתפתחות 
המקום, (קצרה היריעה מלהכיל מפגשים אנושײם 

מרגשים )
ועכשיו הודות לכל המבקרים, הקבוצות הרבות, תושבי 
ירוחם, והסביבה, פורום התײרנים, שיתופי פעולה עם 
גופים בירוחם, עתיד במדבר, מלון, שבלול, שירת 

הכוכבים, פונדק האגם על הגריל, זמן איכות, ועוד..
אנחנו יכולים לעלות דרגה..

לאחר דרך לא פשוטה מלאת אתגרים, ירידות ועליות 
אני מתרגשת לספר על החלום החדש- 

מה החלום החדש?
הגדלת מרכז האופנײם והפיכתו למשהו ײחודי שײתן 
מענה לתושבי ירוחם והסביבה בתחום האופנײם, יגביר 
את המודעות לרכיבה על אופנײם שהיא  ספורט, 
עצמאות לילדים, משחררת את ההורים מתלות  ױגביר 

את המודעות לרכיבה בטוחה וזהירות בדרכים ועוד..
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל התומכים ,

לולא האימון, התמיכה, האכפתיות, הפרגון, המעורבות 
והשותפות לא הײנו יכולים להגיע לסוף שנת 2016 

ולרקום חלומות חדשים.
בהתפעלות והתרגשות אנחנו מזמינים את תושבי 
ירוחם לפתיחה חגיגית של חנות האופנײם 
החדשה ביום רביעי 21.12.2016 ב16:00 כניסה 
לפארק אגם ירוחם , אירוע חגיגי של מבצעים 

ומתנות ,למענכם תושבי ירוחם.

פארק אתגרי בירוחםפארק אתגרי בירוחם
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מועצה מקומית
ירוחם

ירוחם
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ומאתגרת ולהרגיש מועילים בקהילה?
 למלא את הזמן הפנױ בפעילות ערכית

בואו נעלה את תחושת הביטחון!

מתנדבי המשמר האזרחי הם החוט המקשר בין הקהילה למשטרה.
הם מהװים כוח עזר משמעותי למשטרה ומקײמים שותפות אדוקה 

בשמירה על ביטחון הפנים ושיפור איכות חײ התושבים.

לפרטים נוספים והצטרפות: דודו 054-6276242  או קרן 054-6699393

אנו מזמינים אתכם, גברים ונשים בני 21+ להצטרף ולתרום לביטחון הײשוב.

הכשרה תינתן ע"י משטרת ירוחם והפעילות בכפוף להנחיות המשטרה.

! י ח ר ז א ר  מ ש מ ל ו  ב ד נ ת ה

רוצים

לע˙ ז˜נה י נ כ י תשל אל  "
ככלו˙ כוחי אל ˙עזבני"

תושבי ירוחם המעונײנים לקחת חלק
במצװת ביקור חולים החשובה

מוזמנים להצטרף למאגר מתנדבים
המבקרים חולים בביתם או בבית החולים.

לוקחים חלק בפעילות: מועצה מקומית ירוחם, מתנ"ס ירוחם וקופות החולים.

לפרטים נוספים ולהצטרפות:
אברהם אברג'ל 054-4874904 או קרן מלכה 054-6699393
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מנױ הˆגו˙  לילדים ירוחם

בדבר פרטים נוספים ניתן להתעדכן באתר מתנ"ס ירוחם והיכל התרבות דימונה,
במפעלים ובמוסדות ציבור, בקופת היכל התרבות ירוחם ובמזכירות המתנ"ס 08-6687001/2

היכל התרבות דימונה 08-6554950
מועצה מקומית ירוחם

עלות מנױ במחיר מיוחד ל- 3 הצגות: 135 ₪    כל אחד חײב בכרטיס!

9
.1

.1
7

ההצגות יתקײמו בהיכל התרבות ירוחם
בשעה 17:30

לידיעת העובדים במפעלים
הועד במפעל מאפשר רכישת מנױים מסובסדים נוספת.

על מנת לקבל מנױ יש להצטײד בהרשאה מועד העובדים 

1
.2

.1
7

קבלת שבת עם רינתנרקיס מלך הביצה תיאטרון גושן

אלאדין ומנורת הקסמים תיאטרון אורנה פורת

20.12.16 יום שלישי
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מועצה מקומית ירוחם

הפנינג
ıמרו
ירוחם

הפנינג
ıמרו
ירוחם

מכינ˙ "דרך ארı ˆבי" ומ˙נ"ס ירוחם מזמינים א˙ ˙ו˘בי ירוחם והסביבה למרוı ירוחם

לזכרו  ˘ל  יע˜ב אלחדד ז"ל
יום ˘י˘י ט"ו טב˙ ˙˘ע"ז, 13.1.17 ב˘עה 08:00

משתתפי המרוץ יקבלו חולצה מנדפת זיעה, מדליה וכיבוד קל

את המעמד יכבדו
מיכאל ביטוןמר   ראש המועצה

אריה דוקרקרמר   ומחזיק תיק הספורט

מרוץ ירוחם ה-realtiming.co.il4פרטים מלאים והרשמה באתר: 
בין מכתש לאגם

לזוכה במקום הראשון במקצה ה- 10 ק”מ יוענק פרס בחסות מלון הבוטיק "אירוס המדבר" ירוחם

מ˜ˆה א'

10 ˜"מ ˙חרו˙י
מהר אבנון

לאגם ירוחם

˘ע˙ זינו˜ 09:00
מ˜ˆה ב'

5 ˜"מ ˙חרו˙י
ממלון אירוס המדבר

לאגם ירוחם

˘ע˙ זינו˜ 09:05
מ˜ˆה ג'

2 ˜"מ עממי
˘ע˙ זינו˜ 09:05

פרס לזוכה
במקום הראשון
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תיאור התפקיד : 
ניהול הספרײה הציבורית בירוחם , הפועלת בהתאם לחוק הספריות תשל"ה 1975 .

גיבוש מדניות לקידום וטיפוח הספרײה הציבורית , בתחומי הקריאה , המידע והידע, התרבות 
והמורשת.

תחומי אחריות :  
1. ניהול הספרײה

2 . ניהול עובדי הספרײה , בנײה וטיפוח של אוספי הספרײה בתחומים שונים, ניהול פעילות 
הספרײה .  

דרישות התפקיד :  
השכלה : בעל תואר אקדמי, שרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל 
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחו"ל בתחום הספרנות או המידענות , או בעל 
תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה וסײם בהצלחה לימודי ספרן או תעודה 

אקדמאית  בתחום הספרנות או המידענות . 
ניסיון :    מקצועי  - ניסיון כמנהל/ת  ספרײה או ספרן/ת בספרײה במשך 2 לפחות.

                ניהולי  -  ניסיון בניהול  3 עובדים לפחות במשך 3 שנים לפחות . 
ײשומי מחשב:    מיומנות מחשב ואינטרנט מתקדמות.

ניהול עובדים :   ניהול , הדרכה מקצועית וקידום עובדים                       
ניהול פעילות ספרײה :

* אחריות על שעות הפעילות של הספרײה.
* פיתוח ובקרה על מתן השירותים בספרײה

* התװית כללי התנהגות ונהלים במרחב הספרײה.
* מתן מענה לפניות הציבור.

* ניהול תקציב. ומערך התשלומים של משתמשי הספרײה. 
* ניהול, פיקוח ומעקב אחרי רכישות,ספרים, השאלות 

* ײזום, ארגון תיאום ותפעול פעולות עידוד קריאה תרבות ומורשת.    
* פיתוח יוזמות. ניהול משא ומתן עם  מוסדות ציבור וארגונים. 

* פרסום ושװק הספרײה.

* רהיטות ױכולת התבטאות  בכתב ובעל פה  * יחסי אנוש דרישות יחודיות לתפקיד:
* זיקה לספרות ותרבות *  שעות עבודה מפוצלות. 

מכרז למנהל/ת ספרײה 

elana@yeruham.matnasim.co.il : קורות חײם יש לשלוח למנהלנית אילנה יפרח מײל "

 תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31/12/16

כפיפות  למנהל המתנ"ס 
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 סימי רושנ˘מח לראו˙כם
רכזת הפעלטון

050-6857498

הורים ױלדים יקרים!
מחכה לכם חװיה נעימה וטעימה במשחקײת המתנ"ס, המשחקײה נותנת מענה 
להורים ױלדים לבילױ משותף בשעות הפנאי. בנוסף בזמן ההמתנה לסיום 
פעילות החוגים הנכם מוזמנים (הורים ױלדים) להגיע למשחקײה וליהנות ממגװן: 

משחקי
יצירה

מתקני
ג'ימבורי

עבודות
יצירה

בישול
אוכל גורמהואפיה

אותנטי

לכבוד החורף המתקרב בכל יום פינה חמה עם כיבוד משתנה
תה חם, עוגה, מופלטה, ספינג' ועוד מטעמים אחרים

עלות הכניסה 15 ₪ לילד, הורה מלװה חינם! (העלות כוללת שתיה וכיבוד) או מנױ ל-10 מפגשים ב- 130 ₪

ניתן לעשות ימי הולדת ומסיבות סוף שנה
בתיאום מראש מול סימי רוש.

(בזמן שמתקײמות פעילױות סגורות במשחקײה,
המשחקײה תהיה סגורה לקהל הרחב)

המשחקײה תהיה פתוח בימים א'-ה' בין השעות 17:00-19:00 

סדנאות
מסטאר שף
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לעמותת עלם בירוחם
    דרוש/ה

רכז ערב לעבודת רחוב

מועצה מקומית
ירוחם

ירוחם

תפקיד המשלב:
איתור בני נוער בסיכון בשעות הערב והלילה ברחוב,

ניהול מערכתי ופיתוח,
עבודה מול שירותים בקהילה וניהול צװת. 

לעבודה מאתגרת עם בני נוער בסיכון
50% משרה

קו"ח לידי רועי בן-מנחם
למײל: roy@elem.org.il נא לצײן את שם המשרה.

רק פניות מתאימות תענינה

דרישות התפקיד:
תואר ראשון בתחום עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה,

מדעי החברה
יכולת ניהול ועבודה בצװת 

ניסיון בעבודה עם נוער וצעירים בסיכון 
בעל/ת נוכחות וכריזמה

יכולת לגמישות, אלתור ױצירתיות לא קונבנציונלית
יכולת אבחון, אסוף ומיון מידע מהשטח

– חובה  רישיון נהיגה (לרכב לא אוטומטי)
ניסיון בניהול צװתי מתנדבים - יתרון
נכונות לגמישות ולעבודה מאומצת

בשעות לא שגרתיות

רכז מועדון נוער 
עם חזון חינוכי לעבודה מאתגרת עם בני נוער

התפקיד כולל:
בנײת תכנית שנתית והוצאתה לפועל

ניהול שוטף של מועדון נוער
כולל ניהול עובדים ותקציב

עבודה פרטנית וקבוצתית עם בני נוער
עבודה בשעות אחה"צ – 3 ימים בשבוע

הכישורים הנדרשים:
תואר ראשון רלװנטי מתחום

החינוך/ רװחה/ חברה  - יתרון משמעותי
ניסיון של לפחות 3 שנים בעבודה עם נוער  - חובה

מוטיבציה גבוהה והתחײבות לשנתײם
מגורים בירוחם

50% משרה - מײדי

קו"ח למײל:
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

רק פניות מתאימות תענינה.
קו" יש לשלוח עד תאריך ה-25.12.12 

hazout3@gmail.com -ל

אביחי חזוט, מנהל יחידת הנוער, ירוחם
052-2542850

דרוש:

ביום רא˘ון , נר רא˘ון ˘ל חנוכה {25/12/2016} 

המועˆה ˙יסגר ב˘עה 13:00, ˜בל˙ ˜הל כרגיל עד ה˘עה 12:00.

ביום ˘לי˘י, נר ˘לי˘י ˘ל חנוכה {27/12/2016}, לא ˙˙˜ײם ˜בל˙ ˜הל.

 

בברכה,

יניב אפוטה – דובר המועˆה

זמני ˜בל˙ ˜הל במ˘רדי המועˆה, חג החנוכה ˙˘ע"ז
הודעה לˆיבור ה˙ו˘בים,

פפזמני ˜בל˙ ˜הל במ˘רדי המועˆה, חג החנוכה ˙˘ע"ז
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Alliance - Kol Israel Haverim



ױ˘לח

בס"ד

אבי גמראן

ברח  לנו, פר˘˙ ױ˘לח, יע˜ב אבינו חוזר לארı י˘ראל, לאחר̆  בפר˘˙ ה˘בוע̆ 

בא  לחרן מפני אחיו ע˘ו. יע˜ב נערך לפגי˘ה מחוד˘˙ עם ע˘ו ההולך ל˜רא˙ו עם̂ 

ל יע˜ב נע˘י˙ ב˘ני מי˘ורים - במי˘ור הג˘מי ובמי˘ור  ˘ל 400 אנ˘ים. ההכנה̆ 

לו ל˜רא˙  ולח לע˘ו מנח˙ פיוס, ומכין א˙ המחנה̆  הרוחני. במי˘ור הג˘מי יע˜ב̆ 

מלחמה. במי˘ור הרוחני הוא מ˙פלל אל ה'.

מיד ב˘ני המי˘ורים - הרוחני והג˘מי. בפר˘ה  ל יע˜ב אבינו מ˙רח˘ים̇  הסיפורים̆ 

ם מˆבה  ה˜ודמ˙, כא˘ר הוא יˆא מארı י˘ראל, הוא מגיע אל המ˜ום, בי˙ אל, ובונה̆ 

ודם כל  אך גם חולם על מלאכי האל˜ים העולים ױורדים, וכן כ˘לבן רודף אחריו, לבן̃ 

לא לפגוע ביע˜ב, ור˜ אחר כך מגיע גם  מ˜בל גילױ מא˙ ה' בחלום המזהיר או˙ו̆ 

המפג˘ הממ˘י בו יע˜ב ולבן נפג˘ים וכור˙ים ברי˙.

ל יע˜ב  ל הפגי˘ה עם ע˘ו מ˙רח˘ ב˘ני המי˘ורים. המפג˘̆  בדומה לכך הסיפור̆ 

ל יע˜ב  ל המפג˘ הממ˘י עם ע˘ו. זמנו̆  י˜וף בעולם הרוחני,̆  עם המלאך הוא̆ 

אבינו הוא הלילה, הוא מגיע לבי˙ אל בלילה ונלחם עם המלאך בלילה. מסופר גם על 

ל לבן. אנו̆  יע˜ב כי הוא חולם - כ˘הוא יוˆא מארı י˘ראל, וכא˘ר הוא רועה א˙̂ 

ל היום, בחו˘ך,  הלילה הוא הזמן בו המˆיאו˙ הרוחני˙ והג˘מי˙ מ˙ערבבים, בסופו̆ 

ל המˆיאו˙ הג˘מי˙ הנראי˙ לעין מ˙ערער˙ ומפנה מ˜ום  ה˘ליטה המוחלט˙̆ 

ל העולם הרוחני הניˆב מעבר לג˘מי. החלום החורג ממגבלו˙ העולם  להופע˙ו̆ 

ל מסרים  הג˘מי מדגים גם הוא א˙ הערבוב הזה, ולכן מאפ˘ר מ˜ום ל˜ליטה̆ 

רוחנײם, חז"ל אמרו כי החלום אחד מ˘י˘ים מנבואה.

פיל˙ ערבי˙. יע˜ב אבינו לא ר˜ חװה באופן סביל א˙  י˜ן א˙̇  על פי חז"ל יע˜ב̇ 

החל˜ים הרוחנײם, הוא גם מˆליח להיו˙ פעיל בהם. הוא עומד ומב˜˘ ב˙פילה, 

ƒעם- ƒריָ˙  ƒּכי-ָׂ˘ ¿ׂ˘ָרֵאל" " ƒי ומ˙עמ˙ עם המלאך וגובר עליו. כך הוא זוכה ל˘מו החד˘ "

לו אל החל˜ים הרוחנײם, וההבנה  ים,ַ וּ˙ּוָכל" מ˙וך הה˜˘בה הערה̆  ƒ̆ ׁ ƒעם-ֲאָנ ¿ ו ƒהים ֹ¡אל

לו בהם, יע˜ב מˆליח לה˙עלו˙ ולפעול בהם. לנˆח ולהוביל א˙ המˆיאו˙ -  העמו˜ה̆ 

הרוחני˙ והג˘מי˙, אל מ˜ום טוב יו˙ר.
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למכירה
ױלה בשכונה החדשה

050-7514393

למכירה
2 דירות מחוברות - יש אפשרות לפצל

לפרטים: 050-7514393

ב˙ 36 מעונײנ˙ להכיר בחור
עד גיל 40 - 38 למטרה רˆיני˙

לפרטים:054-5433353

להשכרה חנות בצבי ברונשטײן
לפרטים נוספים - 052-6300290 דוד ױצמן

להשכרה מײדית לטװח ארוך
3 חדרים באלכחיל קומה שניה 1600 ₪ לחודש

לפרטים: 052-8543088  058-4572869 (לא בשבת)
למכירה

מגרש באופק ב' 29 510 מ' כחצי דונם.
לפרטים: 052-8289581

להשכרה / מכירה
דירת קרקע 4 וחצי חדרים

משופצת  וממוזגת קרובה לגנים ולבית ספר, ריהוט חלקי.
לפרטים: 050-8331979

בן 38 מעונײן להכיר בחורה עד גיל 35
ל˜˘ר רˆיני בלבד

לפרטים: 058-5032705

להשכרה
דירת 3 חדרים במצב מצױין, קומה ראשונה בשכונת הגבעה

לפרטים: 052-5052520
כדאי להשאיר הודעת  .SMS לא בשבת

משתתפים בצערכם במות
למשפחת מוזס

מועצה מקומית
ירוחם

מיכאל ביטון
ראש המועצה

טל אוחנה
ס. ומ"מ ראש המועצה

אריה אברהם
ס. ומ"מ ראש המועצה

לודה שטיבלמן
סגנית ראש המועצה

שלא תוסיפו לדאבה עוד

אוגן (לײבה) מוזס ז"ל
משתתפים בצערכם במות

למשפחת חיון
מועצה מקומית

ירוחם

מיכאל ביטון
ראש המועצה

טל אוחנה
ס. ומ"מ ראש המועצה

אריה אברהם
ס. ומ"מ ראש המועצה

לודה שטיבלמן
סגנית ראש המועצה

שלא תוסיפו לדאבה עוד

דניאלה חיון ז"ל

לפרטים ולשליחת קורות חײם: קרן מלכה 054-6699393  
kerenmalka1982@gmail.com 

את קורות החײם יש להגיש עד לתאריך 31.12.2016

ם י ˘ ו ר ד ם  ח ו ר י ס  " נ ˙ מ ב ה  ל י ה ˜ ם  ו ח ˙ ל

תיאור התפקיד ודרישותיו:
הובלה של המקומון "עתיד" (יצירת קאדר של כתבים צעירים, עריכה, עיצוב, שיװק 

ופרסום), תיעוד העשײה הענפה בישוב ופרסומה במדיות השונות. 
*** העבודה בהיקף של חצי משרה בשעות גמישות.

רכז/ת תוכן ועיתון “עתיד”

תיאור התפקיד ודרישותיות:
הובלה של גינה קהילתית-שכונתית, טיפוח ואחזקה של הגינה, רתימת תושבים 
לעבודה קהילתית ותחזוקתית בגינה, הפעלת קבוצות מתנדבים, ײזום והוצאה לפועל 

של תכנים חינוכײם-העשרתײם-תרבותײם לתושבי השכונה. 
*** העבודה בהיקף של 6-8 שעות שבועיות לגינה, ניתן לעבוד במספר גינות.

רכזי גינות קהילתיות
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Недельная притча
Начало в 16:20

17:20Исход субботы

16.12.2016

Недельная притча
Начало в 16:20

17:20Исход субботы

16.12.2016

מועצה מקומית ירוחם

מועצה מקומית
ירוחם

ירוחם


