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יש ונדמה שאין עוד אומה השוזרת יגון ושמחה כבין לילה.
כבנות ובנים לעם היהודי היושב בציון, קיבלנו ירושה של זיכרון ארוך ומתמשך. 
בזיכרון זה קיבלנו גם ציווי לזכור ולא לשכוח את העבר של העם היהודי לאורכם 
של אלפי שנות קיומו, ובמיוחד בימים אלה שבהם אנו מציינים 70 שנה לסיומה 
של מלחמת העולם השנייה. עם הכאב הנורא והאיום שהחיה הנאצית ושלוחיה 
הביאו על העם היהודי ברציחתם של 6,000,000! כן שישה מיליונים מבני עמנו 

שנרצחו על היותם יהודים!!!

מטובי  מחדש  שנה  כבכל  ומתרגש  נפעם  עדיין  אני  אלה,  שורות  כתיבת  בעת 
בנינו, אלה הם בני הנוער של ירוחם המובילים את אירועי יום השואה והגבורה 

בטכס ובהצגת תיאטרון בהיכל התרבות. אשרי היישוב שאלה הם בניו.

אלו  של  זכרם  את  ומכבד  מוקיר  ישראל,  בארצנו  לבטח  כיום  היושב  עמנו 
מחויבים  אנו  מדינתנו.  של  וביטחונה  בנייתה  את  ובנשמתם  בדמם  שהבטיחו 
ובהם גם אלו שלחמו  ולסייע לכל משפחות השכול  בנשמתנו, לחבק, לתמוך 
והבנות,  הבנים  אלה  של  במותם  לדורותיה-  ישראל  מלחמות  בכלל  ונפצעו 
שגשוגה  בניינה,  על  לשקוד  הציווי  את  עלינו  קיבלנו  הפצועים,  של  בדמם  וגם 

וביטחונה של מדינתנו ישראל.

ביום  המרכזית  הבמה  ארצנו.  חירות  שנות   67 חגיגות  את  מציינת  ירוחם 
העצמאות מזמנת לכולנו ליהנות ממיטב כישרונם של האמנים מבני המקום. 
על הבמה בערב העצמאות יופיע )יחד עם עוד רבים וטובים( הזמר אפיק שמעוני 
שהוציא לאחרונה סינגל עם שיר מאוד מבטיח ומצליח המעיד על כישרונו הרב.

האמנית  עם  האגם  פארק  בימת  על  גדולה  חגיגה  העצמאות תתקיים  ביום 
הבינלאומית גליקריה יחד עם האמן המוביל פאבלו רוזנברג והכוכב הירוחמי 

משה אדרי.

לחגיגת  שותפים  ולהיות  לבוא  יקרים,  תושבים  לכם  לקרוא  ההזדמנות  זו 
העצמאות המבטיחה והמהנה בירוחם.

דבר המערכת

העיתון הבא יצא בערב

שבועות תשע"ה  21.5.15

חומרים ופרסומים לעיתון יש להעביר

עד יום א' 17.5.15 
בשעה 12:00
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כמידי שנה, גם השנה נערך טקס יום השואה 
שהתקיים ביום רביעי, כו' ניסן, בניצוחם של

בני הנוער הנפלאים של ירוחם.
ביום רביעי, כו' בניסן נערך טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בניצוחם 
של בני הנוער הנפלאים של ירוחם. מועצת הנוער היישובית, הייתה 
ושירים  קריאה  קטעי  שכלל  והמכובד  המרגש  הטקס  על  אמונה 

שבוצעו ע"י בני הנוער.
מיכאל ביטון ראש המועצה, נשא דברים לזכר קורבנות השואה, 
והתייחס בדבריו לבני הנוער הנפלאים שמובילים בשנים האחרונות 
את טקסי יום השואה והשנה יזמו את הבאתו לירוחם של הפרויקט 

"זיכרון בסלון". בסיום דבריו הקריא את הקדיש.
תפילת "יזכור" ופרק תהילים נאמרו ע"י הרב הראשי לירוחם, הרב 
ע"י הרב  "אל מלא רחמים" נאמרה  ותפילת  יצחק שלו שליט"א, 
אודי רט. נציגי תנועות הנוער הדליקו 6 נרות לזכרם של שש מאות 

רבבות היהודים שנספו בשואה.
לאחר הטקס העלו חניכי קבוצת התיאטרון של "מחסן 52" בבימויו 
קובנר  אבא  מאת  פה"  פרפרים  "אין  המחזה  את  וקנין  יקיר  של 
וחנה וולקובר. המחזה מספר את סיפורם של ילדי גטו טרזינשטט 
כפי שנחשף משיריהם וציוריהם שנאגדו ועובדו למחזה. מחזה זה 
משלב בין הסיפור שנסוב סביב הדמויות המרכזיות- ביניהן אניה, 
לבין  אליו,  לשוב  בניסיון  מעברה  בתמונות  שנזכרת  הגטו  בוגרת 

המקהלה המציגה קטעי שירה שנכתבו בשפה לירית.
הספר  בתי  של  הממלכתי  בטקס  למחרת  שוב  הועלה  המחזה 

שהופק ע"י מדרשיית אמית קמה.
תודה לכל בני הנוער שלקחו חלק בהפקת הטקס המרגש. ישר כח!

הדור ז בני  שלנו,  החיבור  כי  ההבנה  מתוך  נולד  בסלון  יכרון 
השלישי, לשואה - הולך ונחלש. בכדי להציע פתרון אלטרנטיבי 
ולאפשר  ולצפייה המסורתית בטלוויזיה  לטקסים הממלכתיים 
נוער  בני  לקרב  ומטרתו  ועולמי  ארצי  הינו  הפרויקט  אחר.  חיבור 
ניצולי שואה או דור  ואישי.  ומבוגרים לנושא השואה ממקור ראשון 
שני לשואה מגיעים לסלון המשפחה, ומשתפים את הקהל בסיפורם 
האישי תוך כדי דיאלוג עם הנוכחים. מועצת הנוער היישובית לקחה 
את האחריות לפרויקט ויזמה מפגשים בשלושה סלונים - משפחות 

לוי חברוני, עיטם וכהן.
לסיפורים  נחשפו  אשר  אנשים  כ-50  התארחו  המשפחה  בסלון 
מרתקים, שאלו שאלות ולאחר מכן השתתפו בדיון מעניין אשר נתן 

זה,  בעידן  בשואה.  הניצולים  קורות  כל  על  אחרת  מזווית  ראייה 
בו מספר ניצולי השואה מתמעט, חשוב ביותר לקיים שיחות אלו 
בכדי לשמוע מה עברו ניצולי השואה ולכן ההרגשה שלפרויקט יש 
כמידי  כמסורת  להמשיכו  ועלינו  מאד  ומיוחדת  גדולה  משמעות 

שנה.
תודה לניצולים ובני משפחותיהם שחלקו איתנו את סיפורם 

האישי וכן למשפחות שפתחו את דלתם לקהל הרחב.

טקס
יום השואה

זיכרון בסלון 
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טקס הענקת מדליות לווטרנים
הענקת ביום  טקס  בספריה  התקיים   14.4.15 שלישי 

מדליות לווטרנים שלחמו במלחמת העולם השנייה.

ל-25 ווטרנים, תושבי ירוחם, שלחמו במלחמת העולם השנייה נגד 

הנאצים, הוענקו מדליות על תרומתם במלחמה נגד הצורר הנאצי.

הטקס התקיים במעמד ראש המועצה מיכאל ביטון, נציגים מהקונסוליה 

של רוסיה, הנספח הצבאי ואורחים מבחוץ.

תודה לכל מי שסייע בארגון האירוע.
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יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשע"ה
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 ירוחם זוכרת את נופליה
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מדרשיית "קמה" בירוחם מחוללים חינוך אחר: המורים 
'השתלטו' על בית הספר, והתלמידים מחייכים..........יעל דקל

ומורים מ שתלמידים  טוב,  ספר  לבית  ספר  בית  הופך  ה 
שמחים לבוא אליו וחווים בו הוראה ולמידה משמעותיות? 
הספרות המקצועית מציעה תשובות רבות על שאלה 
זו: התשובה שלי היא מורים, שתופשים את בית הספר 
כ"פרוייקט" שלהם ומקדישים לו את מרב כוחם וזמנם, מורים שבית 
הספר הוא חלק מהזהות שלהם, והם מרגישים ש"בית הספר זה 
אני". אם יאמרו על בית ספרם מילה רעה, הם ייקחו את זה ללב, 
אם ישבחו אותו, ליבם יתרחב. המורים האלה מגיעים לבית הספר 
בכל בוקר ברצון, שמחים לפגוש את תלמידיהם ודרוכים לקראת 
האתגר. הם שלמים עם המקצוע שלהם ומממשים בו את עצמם. 

והתלמידים? הם מבחינים בכך ומעריכים את זה מאוד.
אלו לא השערות טעונות בדיקה, אלו טענות בדוקות, מבוססות על 
ובית  בירוחם  "קמה"  מדרשיית  כאלה-  ספר  בתי  בשני  התבוננות 
הספר "אדם חברה וטבע" בכרמיאל. השניים שונים זה מזה: האחד 
ניגוני  באחד  חילוני,  תיכון  ספר  בית  והשני  לבנות,  דתי  ספר  בית 
תפילה וחצאיות, ובשני אוזניות ופירסינג, אבל לשני בתי ספר האלה 

מכנה משותף חשוב מכל: המורים.
המורים בשני בתי ספר אלה עובדים כצוות. הם אכפתיים, קשובים, 
וכאמור- חווים את בית הספר כ"פרוייקט" שלהם. המורים בשני בתי 
ספר אלה גיבשו פדגוגיה מיוחדת, שיעורים ארוכים בהרבה מהרגיל, 
תכניות לימוד אישיות, הדגשת תכניות ומקצועות שונים ומיוחדים, 
צעירה  אווירה  שוררת  בשניהם  התלמידים.  עם  ודיאלוג  אישי  יחס 

ואופטימית, שונה כל כך מבתי ספר תיכוניים אחרים.

שרות כדי להתחבר לתפילה
שרות  בירוחם  אמי"ת  רשת  של  "קמה"  במדרשיית  ט  בכיתה 
התלמידות בליווי המורה צרויה יהוד, המנגנת בגיטרה ובדרבוקה. 
את  מקיפות  השולחנות,  על  אחרות  הרצפה,  על  יושבות  אחדות 
יהוד, מעיינות במילות השירים, מתווכחות ביניהן מה לשיר עכשיו- 
מתוך התפילה או שיר של זהבה בן? בסוף הן שרות את שניהם, 

בקול רם, בשמחה, בשחרור.
שולה  הספר,  בית  מנהלת  גם  אליהן  מצטרפת  השיעור  במהלך 
עם  לשיר  לה  מתחשק  כי  שרה,  לוי, 
תפילה".  "ניגוני  שיעור  זהו  התלמידות. 
או  התפילה  מן  שירים  לומדות  התלמידות 
שירים ישראליים שיש להם נגיעה לנושאים 

מהותיים או נושאים הקשורים לקודש.
שבמהלכה  שבת  הקרובה,  קמה"  ב"שבת 
מבלה  ומורות,  תלמידות  הספר,  בית  כלל 
התלמידות  ישירו  וגיבוש  לימוד  בטיול,  יחד 
מכל הכיתות את השירים החדשים שלמדו 

לאחרונה.
"זה  יהוד,  מסבירה  זמרה",  שיעור  לא  "זה 
שיעור שמטרתו חיבור לטקסטים ולמוסיקה. 
שירים  של  עשיר  מבחר  יהיה  אחת  שלכל 

חינוך כיצירה של מורים

צוות בית הספר "קמה| חיוכים הם המדד
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לתפילה,  הבנות  את  לחבר  רצון  מתוך  נולד  השיעור  מכירה.  שהיא 
שהתפילה תהיה יותר משמעותית ומגבשת. אנחנו שרות שירים של 
סליחות, חודש אלול, הרב קרליבך, שרית חדד, שלומי שבת ואביתר 

בנאי. אנחנו משתדלות שיהיה מגוון, אך מכוון יהדות".
בעוד מספר חודשים עובר בית הספר למבנה חדש וגדול, אך בינתיים- 
ובתשע השנים שחלפו מאז קם-180 התלמידות שלומדות בו נעות בין 

כיתות בקראוונים לבין מבנה מרכזי צפוף.
לא כולן גרות בירוחם, לא כולן באות מבית דתי, לא כולן היו מתקבלות 
אישי,  יחס  מקבלות  כולן  אך  הטרוגנית.  הלימודית  ורמתן  לאולפנה, 
יוצאות יחד ל"שבת  מתקדמות לפי תכנית אישית שנבנתה במיוחד, 

קמה" ומשתתפות במגוון האירועים והפעילויות של בית ספר.

מתפתחות, משתנות, וחושבות מדש
שולה לוי, שהקימה את בית הספר וניהלה אותו יחד עם תמי ביטון, 
מספרת על המוטיבציה להקמתו: "גדלתי באור עקיבא. להורים שלי 
היה ברור שכדי להצליח אני צריכה ללמוד בירושלים ב"עמליה". אני 
חייבת הרבה לפנימייה- התפתחתי בה מאוד. מצד שני, אני זוקפת 
מהמשפחה.  שלי,  מהעיר  מהבית,  הניתוק  את  הספר  בית  לחובת 
ולא שולחן  האולפנות הפנימייתיות הן לא בית. זה לא ההורים שלי 
השבת שלי. זה הביא אותי לחשוב שהניתוק מהבית לא נכון. הבנות 
המשלים.  החלק  הוא  הספר  ובית  בבית,  כל  קודם  מתחנכות  הרי 
ולי היה ברור שלא צריך  פנימיות מיישרות קו, הופכות הכל לאחיד, 
לעשות כך. גם בירוחם- כמו באור עקיבא של ילדותי- לא היה מקום 
שחורת על דגלו מצויינות לימודית לצד ערכים דתיים וחברתיים ברוח 
שמכילה מגוון גדול של משפחות. כשהבת שלי הגיעה לכיתה ו' לא 
ידעתי לאיזו מסגרת היא תמשיך בחטיבת ביניים ובתיכון. גם חברתי 
תמי ביטון, שניהלה מדרשה לבנות אחרי תיכון, לא ידעה לאן לשלוח 
את הבת שלה. החיבור הזה של החינוך הפורמלי המדעי שלי )עבדתי 
אז ברשת אורט והקמתי מרכז מצויינות במדעים( עם העולם הדתי 
של לימוד תורה לבנות שביטון הביאה- הוביל לסימביוזה המוצלחת 

שהולידה את בית הספר".
מאז הן מתפתחות, משתנות, חושבות וחושבות מחדש.

חצימים וחינוכאים
בית הספר מתאפיין בפדגוגיה ייחודית ובשפה, או סלנג מקומי, המתאר 

חדר המחנכים בבית 
הספר "אדם, חברה 

וטבע" בכרמיאל. כמו 
קן של תנועת נוער 

לפני אירוע חשוב

צילום: רפי קוץ

את הפדגוגיה הזאת, כך "חצימים" הם חצאי ימים המוקדשים לשיעור 
בנושא אחד, ארבע שעות שבהן המורה נדרשת ללמד, והתלמידות 

ללמוד ולתרגל, בצורה יצירתית.
)שנקראים  קודש  לימודי  ב"קמה":  הכול  כמעט  לומדים  זו  בצורה 
פה תמ"ה: תושב"ע, מחשבת, הלכה(, היסטוריה, וגם חלק משיעורי 

מתמטיקה וגאומטריה. כיף או קשה? גם וגם.
התלמידות שדיברתי איתן סיפרו בהתלהבות על ה"חצימים", אמרו 
שזה כיף כי המורה לא מרצה משום שאורך השיעור מחייב שיטות 
הוראה מגוונות ומעניינות. המורות, מצדן, שמחות לראות את הבנות 
עובדות, ושמחות גם על האפשרות להתחדש כל פעם. במילותיה של 
יהוד: "'חציימים' הם תובעניים. במהלך ארבע השעות הבנות עובדות, 
לבד ובקבוצות, ביצירתיות. זה אינטנסיבי, קשה ותובעני, טוב לראות 
את זה, וגם אי אפשר לספור דקות לסוף השיעור כי סוף השיעור יגיע 

רק עוד שעה- שעתיים..."
הספר.  בית  של  מיוחדת  פדגוגית  המצאה  הם  ה"חינוכאים"  גם 
"חינוכאים" הם המורים התורמים לחינוך הכיתה. כך, לכל כיתה יש 
צוות חינוכי, הכולל מחנכת וגם מורים מקצועיים המעורבים בענייני 
הכיתה. לבנות יש, אם כך, מספר דמויות חינוכיות הקרובות אליהן. לא 

רק הן, אלא גם המורות, יוצאות נשכרות מהעניין.
ושיח  "דינמיקה  שנים:  שמונה  פה  המלמדת  שטרסלר,  אפי 
נותנים משמעות כמורה. אני חינכתי עשרים שנה, והשנה אני 
כיתה לשמש בה בתפקיד  לי  הייתה  מורה מקצועית. אם לא 
'חינוכאית', היה לי קשה ועצוב. לבוא, ללמד וללכת הביתה זה 
לוותר על המשמעות. הקשר הפורמלי שלי כ"חינוכאית" עוזר לי 
גם לחוש משמעותית כמורה, אני מרשה לעצמי להיות מעורבת, 

דבר שלא היה קורה אם הייתי מורה מקצועית ותו לא.

ימי ראשון מוקדשים למורים
שעות   .10:30 בשעה  הספר  לבית  התלמידות  מגיעות  ראשון  בימי 
ולהתפתחותם  ללימודים  ולמורים:  למורות  מוקדשות  הבוקר 
האישית והמקצועית.  ענבר ינאי, המלמדת פה ארבע שנים: "בשנה 
הספר,  בית  רב  אלקנה,  הרב  עם  נפתחו  בבקר  ראשון  ימי  שעברה 
בשיח פנימי על הזהות הדתית ערכית שלנו. דיברנו על עצמנו, בלי 
קשר לתלמידות. בחצי השני של הבוקר עסקנו בפדגוגיה. השנה בימי 
ראשון אנחנו מתמקדות אחת לשבועיים ב'חינוכאים' ואחת לשבועיים 
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ב"חציימים". בימי ראשון בבוקר, בשעות הכי רעננות בשבוע, צוות 
המורים לומד ביחד". שעות אחה"צ ב'קמה' גם הן עמוסות. לקירות 
הכיתה מוצמדים דפים עם לוחות שיבוץ לתכנית "פסגות"- שיעורי 
אלה.  בשעות  כאן  המועברים  השונים  במקצועות  וחיזוק  תגבור 
התלמידות משתבצות בעצמן לשיעורים, לפי הצורך שלהן ולא לפי 
תיוג מוקדם של רמות או הקבצות. "לתוכניות של צמצום פערים, 
"לפי  לוי.  מסבירה  ברורות",  סטיגמות  יש  למצטיינים,  תוכניות  או 
השם של התכנית ישר ברור מי שייך לאן, ואלו מסרים שנקלטים, 
סטיגמות שמוטמעות בילד. לכן אצלנו כולן הולכות לכל התוכניות. 
כולן משתתפות בסיורים של מצטיינים, כי צריך לחשוף את כולן 
לנושאים מדעיים ותרבותיים. 'פסגות' מגיע מהמקום של לא לתייג. 
לכל אחת ברור מה הקושי שלה ובמה היא צריכה להשתפר, אז 

היא תשתבץ בעצמה לתגבור שהיא זקוקה לו".
פעם בשבוע פועלת בבית הספר גם תכנית "מעיינות", שמטרתה 
הצהריים.  אחר  מתקיימת  היא  וגם  יהודיים,  בתכנים  העמקה 
התלמידות שבוחרות להישאר משתתפות בשיעורי תורה, אוכלות 
שמדריכות  ערכית  לפעילות  נשארות  גם  כך  ואחר  ערב  ארוחת 
בנות מכיתה יב'. "השעות עפות, הזמן רץ", אומרת אסתר מכיתה 

יא', וחברותיה מהנהנות בחיוך.

מדד החיוכים
כמו:  שאלות  והרבה,  מחייכות,  ב"קמה"  אותן  שפגשתי  הבנות 
"איזה מקצוע אתן הכי אוהבות"? נענות בתשובה "קשה לבחור, 
כי כל המקצועות אהובים עלינו", "אנחנו לומדות לבגרות מתוך 

אהבה ותשוקה. כיף ללמוד".
תלמידים  של  בכנס  השתתפה  שעברה  שבשנה  יב'  מ-  נעמה 
המושלם:  הספר  בית  את  לצייר  התבקשה  ובו  אמי"ת,  מרשת 
המורים  שבהם  ספר  בתי  תיארו  אחרים  ספר  מבתי  "תלמידים  
הספר.  בבית  להם  חסר  שהכי  מה  שזה  אמרו  להם,  מקשיבים 
הקשבה. לנו יש את זה. יחס אישי וקשר אישי זה הדבר הכי משפיע 
והכי משמעותי. אני לומדת למבחן, והמנהלת יושבת ומדברת איתי 
באופן אישי, יצא שהדבר היחיד שהוספתי למה שיש כאן בציור של 

בית הספר המושלם היה מפלים של שוקולד".
הרגשה  שם  "הייתה  באולפנה:  כן  לפני  למדה  י'  מכיתה  מעיין 
הרגשתי  הביתה.  והולך  שלו  התפקיד  את  עושה  בא,  שמורה 
פה  שלנו.  לצרכים  קשור  שלא  שיעור  העביר  המורה  שקופה. 
מתייעצים איתנו על דרך הלימוד, באים ושואלים, המורה חוזרת 

ודואגת, שמה לב שהתלמידה בסגר, כל הזמן, כאן יש לי קול".
וכך גם בנושאים דתיים. דיונים על חצאיות, על צניעות ועל אמונה, 
"דיון  כמו  לתיאורים  כאן  זוכים  אלקנה,  הרב  כלל  בדרך  שמנחה 
מטלטל", "היה מדהים", "ידע זה כוח". בבית הספר "קמה" בירוחם 
מבחינה  קודש.  מקצועות  ולומדות  בגרויות  התלמידות  עושות 
פורמלית זה בית ספר טוב, אבל הצלחה אקדמית איננה הכול, יש 
כאן עוד משהו. רוח צעירה ותוססת, תחושה של צוות, התחדשות 

ורעננות.
לוי: "אני רוצה בית ספר שהמדד שלו זה מספר החיוכים שהבנות 
מחייכות ביום. זה המדד שלי. הרבה פעמים שומעים את המילים: 
'בית ספר' ויש עצבות, כבדות ועייפות. אני רוצה לשלוח ילדים לבית 
ונעים בו לילדים. אנחנו  ספר שמקבל אותם במאור פנים, שכיף 
משקיעים המון, בהמון תחומים של פדגוגיה, דת ועוד. אבל בסופו 
תלמידה  אם  הספר'.  בבית  לי  'טוב  הוא  החשוב  המדד  דבר  של 

תגיד לי שלא כיף לה בבית הספר, זה יהרוס לי את היום".
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לפרק בזמן  בירוחם,  מהשותפות  דילר״,  ״עמיתי  התכנית  חניכי  נסעו  לחג,  בהכנות  היינו  שכולנו 

השליחות של 10 ימים בעיר התאומה מיאמי, בארה״ב.

במהלך השליחות, פגשו בקבוצה המקבילה במיאמי והעבירו פעילויות משותפות יחדיו, ביקרו בבתי כנסת שונים 

עם  פרפרים  בדמות  לילדים  מזכרת  הכנת  שכללה   ,“lehrman“ היהודי  הספר  בבית  ייחודית  פעילות  והעבירו 

מגנטים. נועם אבוטבול, חניך בתכנית סיפר כי ״מהרגע הראשון ניתן היה לראות עד כמה האנשים הללו רק רוצים 

להעניק לך, לתת, ללמד, להקשיב. הבחור )ג'וש( שאתה מתכתב איתו כבר כמה חודשים טובים ורק מנסה לחשוב 

איך הוא באמת נראה מעבר לתמונות נכנס הביתה. ואז נשבר הקרח עם בדיחה על כמה שאנחנו דומים. משם 

החיבור נראה פשוט טבעי. מהרגע הראשון שנחתתי בארצות הברית לא הפסקתי להתפעל. נראה שכולנו יהודים 

יותר מקשר רגיל, נראה כמו חיבור טבעי. זה מה שיפה בדבר הזה, הקשר הכל כך  שמחזקים קשר שהוא חזק 

עמוק עם העם שלך, לא משנה איפה, בכל מקום ובכל זמן נתון.״

, קיימו השבתון משותף ב  birch youth statepark, שכלל פעילויות רבות ומגוונות בהמשך

- על מי אנחנו כאנשים, כיהודים, איך אנחנו מגדירים את זהותו של אדם יהודי ועד 

כמה זה מורכב ולא פשוט בכלל. רכזת הקבוצה, רבקה מאור סיפרה כי ״באחת משיחות הלילה, בחרנו לדבר עם 

החניכים על כך שלפעמים כשיוצאים למסע מאבדים אחיזה ב׳מקום הבטוח׳ שלנו בעולם. אולם, אחרי חוויה של 

שבתון משותף עם הקבוצה של דילר מיאמי, ניתן לומר שיש כאן קבוצת שותפות חזקה שבהחלט יכולה להיות 

ירוחם- דילר  יש משהו שמרגש אותי בהוויה הקבוצתית של קבוצת  ובכלל בהמשך.  "מקום בטוח" במסע הזה 

מיאמי, מעין משפחתיות ואחדות שקשה להסביר, אך שנשארת איתך תמיד.״

שותפות ירוחם - מיאמי
״ממשה עד משה לא היה מנהיג כ...?״
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מדליקי המשואות בירוחם
עצמאות 67 תשע"ה 2015
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משואת הפילנתרופיה
חיים כצמן

מייסד ויו"ר חברת הנדל"ן "המניב גזית–גלוב". 
לברכה.  זכרם  ויהושע  סוניה  של  בנם   ,66 בן 
נולד בתל אביב לו ולרעייתו, ד"ר שולמית כצמן 
זכרה לברכה, שלוש בנות. איש עסקים מצליח 
שעסקיו פרושים בארץ וברחבי העולם. החליט 
לאמץ את מערכת החינוך בירוחם, לתמוך בה 
ולסייע בנדיבותו הרבה למימוש היכולות שבכל 
החדשה  לרוח  נדיב  שותף  בירוחם.  וילדה  ילד 

הנושבת בירוחם. 

משואת נציג הממשלה
הראל לוקר

בנם   ,50 בן  ראש-הממשלה.  משרד  מנכ"ל 
נולד  לברכה.  זכרם  לוקר  ומרטין  רבקה  של 
ילדים.  שלושה  ולהם  לשירי  נשוי  אביב  בתל 
במסגרת תפקידו, הוא איש הביצוע של ראש-
הכלכליים- בנושאים  הקשור  בכל  הממשלה 
ומשרדי-הממשלה  השרים  מול  חברתיים 
השונים. ככזה, הוא גיבש ואף מוביל תוכניות 
מחנות  מעבר  בראשן,  הנגב.  לפיתוח  רבות 
צה"ל אל עיר הבה"דים שבצומת הנגב. מהלך 
כבר  טווח,  ארוכות  בהשקעות  המלווה  זה 
זיכה את ירוחם בהשקעות בגיל הרך, במערך 
השירותים החברתיים, בשירותי-הרפואה ועוד.

משואת מערכת החינוך
יונה קנינו

מנהלת ביה"ס "קול יעקב". בת 50, נולדה בירוחם, 
וג'ורג'ט  לברכה,  זכרו  אמסלם  יוסף  של  בתם 
אמסלם, תבדל לחיים ארוכים. נשואה ליוסי קנינו 
ולהם חמישה ילדים וארבעה נכדים. בוגרת ביה"ס 
הממ"ד "קול יעקב" וחזרה אליו כמורה ומחנכת. 
מזה 21 שנים היא מנהלת את ביה"ס. כמנהלת 
ובת ירוחם, היא רואה בהובלת ביה"ס על תלמידיו 
לה.  שניתנה  גדולה  זכות  שבו  ההוראה  וצוות 
בפרסי  זכה  וביה"ס  חדש  לשיא  הובילה  השנה, 
אמי"ת  ורשת  החינוך  משרד  של  הארצי  החינוך 

לשנת תשע"ה.

משואת בני-הנוער
ניר-ניסים אלזרט

נולד  "אורט-ספיר".  בביה"ס  י"א,  כיתה  תלמיד 
בדימונה, בנם של אתי ואשר אלזרט ועבר לירוחם 
רובוטיקה  של  "פריק"  ו'.  כיתה  תלמיד  בהיותו 
נבחרת  בסולם  בהתמדה  טיפס  ז'.  כיתה  מאז 
הרובוטיקה עם כל הפרסים והתארים שהביאה 
לירוחם. היום הוא ראש צוות השרטוט הממוחשב 
ב"צופים"  רשג"ד  במד"א,  גם התנדבות  ומשלב 
ומדריך רובוטיקה בגני-הילדים ובמרכז המדעים.

משואת הרשות המקומית
לודה שטיוולמן

ומנהלנית  בתואר,  המועצה  ראש  סגנית 
המכינה הקדם-צבאית בירוחם. בת 39, בתם 
של ולאדיק סולופ-וייסברג, זכרו לברכה, ונינה 
נולדה  ארוכים.  לחיים  תיבדל  סולופ-וייסברג 
עלתה  שבאוקראינה,  דנפרופטרובסק  בעיר 
ארצה ב-1992 וגרה בירוחם מאז 2002. נשואה 
לדימה שטיוולמן ולהם תאומים - בת ובן בני 
שמונה וחצי. כחברת הנהלת המועצה, לודה 
עושה לעזרתם של התושבים בכלל. כדוברת 
מ"חבר  לתושביםהעולים  עוזרת  היא  רוסית 
במגעם  ולתיווך  לתרגום  הנזקקים  העמים", 

עם הרשויות והמוסדות השונים.  

ליקט וערך: אבי בן זקן

משואת העולים החדשים
איילת ודן ספיר

איילת, עורכת-דין, בת 59, נולדה בסינגפור לטיו 
וווי, זכרם לברכה. 

בשיקגו  נולד   ,63 בן  וכירורג,  מרדים  רופא  דן, 
עובד  לברכה.  זכרם  ואברהם  למרים  ארה"ב   -
בבאר  "הכללית",  של  כאב  במרפאת  כרופא 
)אלה,  ובת  בנים  לשני  הורים  שניהם,  שבע. 
המורה לאנגלית ב"אורט-ספיר"(. פעילותם למען 
עוד בטרם עלו  נבחרת הרובוטיקה שלנו החלה 
2014. הם ה"שושבינים"  לירוחם בשנת   - ארצה 
של קשר "ערים תאומות" בין ירוחם לבין היילנד-
פארק שבאילינוי, ארה"ב. לאחרונה, רואים אותם 
מתרוצצים ברחוב הראשי עם מברשות ופחי-צבע  
את  מחדשים  מארה"ב  בני-נוער  של  ובעזרתם 

הצבע הירוק של כל המעקות ברחוב.  



משואת התעשייה
והמגזר העסקי

חיים מלול
בירוחם,  נולד   ,48 בן  ופרסום.  דפוס  בית  בעל 
בנם של סול ושמעון מלול ואב לנויה-סול מלול, 
בית-הדפוס  את  פתח   1991 בשנת  ה-4.  בת 
העיתון  המקום",  "חדשות  את  ויסד   "Look"
קשריו  בעזרת  בירוחם.  הראשון  הקהילתי 
ותורם  לנזקקים  לסייע  מרבה  הוא  העסקיים 

בפרסומיו לארגוני-מתנדבים.

דוד זלצר
בעל בית-תוכנה. בן 33, נולד בחולון, בנם של 
שישה  ולהם  לשירה  נשוי  זלצר,  ומאיר  מלי 
ההסדר  בישיבת  לימודיו  את  סיים  ילדים. 
שנים  חמש  לפני  הקימו  ורעייתו  הוא  בירוחם. 
במבנה ההיי-טק שבאזור התעשייה, את בית-
התוכנה "קמביום". אמונתו בעתידה של ירוחם, 
בפיתוח הנגב ובהון האנושי שבו, ממריצה אותו 

להמשיך.

משואת כוחות הבטחון
 ושירותי ההצלה

אורפז חן
חיילת בת 21, נולדה בירוחם לשרונה ושאול חן. 
בוגרת המכינה הקדם-צבאית בניצנה, משרתת 
רב-שוטר.  בדרגת  הגבול  במשמר  כלוחמת 

בימים אלה חניכה בקורס מ"כים.

דוד שמעוני
חייל בן 21, נולד בירוחם לדבורה ומאיר שמעוני. 
בוגר המכינה הקדם-צבאית ב"מקווה ישראל", 
סמל- בדרגת  חבלה  מחלקת  כסמל  משרת 

ראשון בגדוד "חרוב" שבחטיבת "כפיר".
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משואת התושבים הוותיקים
אסתר ברקו

בשנת  ירוחם  את  שהקימו  המייסדים  מקבוצת 
זכרם  ברוך  ואהרון  בת 89, בתם של רחל   .1951
לברכה. נולדה ברומניה, שרדה את זוועות השלטון 
הנאצי ועלתה ארצה ב-1948. אלמנתו של שמואל 
ברקו זכרו לברכה )לוחם האצ"ל וממקימי קבוצת 
הכדורגל "הפועל ירוחם"(. אמא ל-3 ילדים, סבתא 

ל-12 נכדים וסבתא-רבתא ל-15 נינים.

משואת הספורט
אלירן וסקר

וסטודנט  "אורט-ספיר"  בביה"ס  כדורגל  מאמן 
לתואר הראשון בכלכלה. בן 29, נולד בירוחם, בנם 
של רותי ופנחס וסקר. נשוי לאורטל ושניהם הורים 
בביה"ס  לבגרות  מתרגל  שנה.  החצי  בן  לאימרי 
במועדונית  מתנדב  גם  לבין  ובין  "אורט-ספיר", 

"פרחי ירוחם".

משואת המתנדבים
אירית מלכה

אחות מוסמכת  במרפאת קופ"ח כללית בירוחם. 
בת 42, בתם של יונה-יוספי זכרו לברכה וצביה 
בבאר  נולדה  ארוכים.  לחיים  תבדל  קריספין, 
שבע והגיעה לירוחם בשנת 1993. נשואה למשה 
ממשיכה  הפנוי  בזמנה  ילדים.   4 ולהם  מלכה 
עורכת  רפואי.  לטיפול  נזקק  לכל  זמינה  להיות 

ביקורי-בית לטפל בקשישים ומדריכה יולדות. 

משואת המשפחות השכולות
יבגני פובולוצקי

ראשון  לתואר  וסטודנט  במשאבי-שדה,  מורה 
בחינוך ופסיכולוגיה. בן 29, בנם של איוון קוזובוב 
לחיים  תבדל  פובולוצקי,  ויקטרינה  לברכה  זכרו 
תושב  שבאוזבקיסטן.  בטשקנט  נולד  ארוכים. 
ירוחם מאז עלייתו ארצה בשנת 1995. אחיו הבכור 
 ,2008 בשנת  שנהרג  לברכה,  זכרו  דני-דניל  של 

בנסיבות טרגיות בעת שירותו הצבאי והוא בן 20. 
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לציבור התושבים

 ביום שלישי 21.4.15
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל

פעילויות המתנ"ס יסתיימו בשעה 18:00

יום רביעי 22.4.15
יום הזיכרון וערב העצמאות לא יתקיימו פעילויות.

יום חמישי 23.4.15
יום העצמאות לא יתקיימו פעילויות

נחזור לפעילות סדירה ביום ראשון 26.4.15

נשמח לראותכם לוקחים חלק בטקסים ובחגיגות

בברכת חג עצמאות שמח
צוות מתנ"ס ירוחם
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גיגות המימונה בירוחם הפכו למסורת רבת שנים. ח
הגיעו  אותנו  שפקד  החורפי  האוויר  מזג  למרות 
היו  שבו  המתנ"ס  לאולם  רבים  ואורחים  תושבים 

ערוכים שולחנות בכל טוב.
"תרבחו  בברכת  הערב  את  פתח  המועצה  ראש  ביטון  מיכאל 
ותסעדו" והזמין את כל האורחים להתכבד במטעמים המאפיינים 

את החג.
בעמדת המופלטות )הרי מימונה בלי מופלטה אי אפשר( עמדו 
ארבעת המופלאות - אבלין שושן, אסתר קריאף, שולה כנפו ומלי 
ליבוביץ שהוציאו תחת ידיהן מופלטות חמות שנחטפו להנאתם 
העירוני  הקונסרבטוריון  מורי  הנעימו  הערב  את  האורחים.  של 
בהנהלתו של חגי אמר - על הגיטרה פרט כלי אוחיון ועדי אלבחר 

הנעימה לנו בקולה ממיטב שירי המימונה.
תושבי  את  בירך  שליט"א  שלו  יצחק  הרב  לירוחם,  הראשי  הרב 
ירוחם בבריאות, פרנסה טובה ושתמיד נזכה לחגוג בשמחות. את 
הערב חתמה במחרוזת שירים הלהקה הייצוגית של "מחסן 52" 

בהדרכתו של שלומי סבן.

חגיגות המימונה 
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קיטנת פסח
של המל"ש

אביב הביא איתו אל מרחבי הנגב שלל צבעים, ריחות ה

ופריחות. במסגרת סל טבע נהנו ילדי הגן הבוגרים מטיול 

ילדי  ייחודי עם ההורים בפריחת האירוסים והצבעונים. 

בית הספר השתתפו בחפירה ארכיאולוגית אמיתית על 

גדת נחל אבנון מול שכונת הבננות במסגרת " ארכיאולוג צעיר ".

ילדי קיטנת פסח של המלש עבדו בפרך, יצאו ממצריים ועלו לארץ 

וחוויות. חוגי הסיירות לקחו מקל  ישראל וצברו מגוון של פעילויות 

מטיילות  משפחות  חוג  ולסיום  הגליל.  בהרי  לטייל  ויצאו  ותרמיל 

התגייס לפלמ"ח במצפה רביבים. חג עצמאות שמח
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-29ב התאריכים  בין  הפסח  חופשת 
לכיתות  קייטנה  התקיימה   ,31.3
הקייטנה  במהלך  הצופים.  בשבט  ד'-ו' 
מוצלחות  בפעילויות  הילדים  השתתפו 
ומגוונות כמו מאסטר שף, המירוץ למיליון, 

הישרדות וצפייה בסרט במחסן 52.

גם ב חלק  לקחו  קייטנה 
"נתיב"  מקבוצת  מתנדבים 
בפעילויות.  למדריכים  שעזרו 
במקביל לקייטנה יצאו חניכי ז'-ט' 
מהנים  שהיו  הנהגתיים  לטיולים 

ומאתגרים!

לטיול ב ד'-ו'  חניכי  יצאו   ,1-2.4 תאריכים 
פסח באזור בית שמש - עברו מסלולים, 
פעילויות ואפילו בישלו בעצמם! החניכים נהנו 
מנופים מרהיבים וחזרו עם מצבור חוויות. לטיול 
הצטרפו הורים של חניכי השבט שבזכותם נהנו 

החניכים משלל פינוקים.

פעילות פסח צופים ירוחם
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בס"ד

התשע"ה

לכל תושבי ירוחם החביבים שכולכם מהדרים במצוות, ה' עליכם תחיו!
התורה אסרה עלינו לאכול חמץ בפסח וציוותה אותנו לבערו מבתינו. כולנו 
קיימנו מצוות אלו בהידור רב הן על ידי בדיקת החמץ וביטולו והן ע"י שריפת 
החמץ, וכן נמנענו מלאכול חמץ בפסח עד לצאת השבת. אמנם חז"ל גזרו 
שאסור לאכול חמץ גם לאחר הפסח אם הוא היה ברשותו של אדם יהודי. לכן 

חמץ שלא נמכר כראוי לגוי אסור לאחר הפסח. 
מכירת החמץ של כל האנשים ובתי העסק שמכרו את החמץ דרך הרבנות 
המקומית ושליחיּה השונים התבצעה בירוחם. החמץ של כל תושבי ירוחם, 
ועוד, נמכר לרוקח כאדר אסד, בעל בית המרקחת  בתי העסק, המפעלים 
'פארם ירוחם' שבמרכז המסחרי המתגורר בלקיה, ומיד בצאת השבת קנינו 
את החמץ ממנו. המכירה נעשתה לפי כל השיטות והחומרות בהלכה על 
מנת שהחמץ יימכר כראוי לגוי, וניתן לסמוך על מכירה זו ללא כל חשש. יש 
מחמירים לצרוך מצרכי חמץ שלא נמכרו במכירת החמץ, אולם מעיקר הדין 

אין צורך להקפיד על כך.
לאור זאת, אנו קוראים לכל התושבים הבאים לרכוש מצרכים שונים לוודא 
כעת האם נעשתה מכירת חמץ במקום. יש להדגיש כי ללא מכירת החמץ 
לא ניתן לרכוש מוצרי חמץ כגון: פתיתים, פסטה, קוסקוס, קמח, בירה, ויסקי 
ועוד מהחנויות השונות. הנפקנו תעודה מיוחדת המעידה על מכירת החמץ 
במקום, ורק היא המעידה על מכירת החמץ. יש לציין כי תעודה זו אינה תעודת 

כשרות, אלא רק אישור שנעשתה במקום מכירת החמץ.
לתועלת הציבור, מצ"ב רשימה של כל בתי העסק בירוחם וכתובתם שמכרו 
חמץ דרך רבנות ירוחם. הרשימה לפי סדר אותיות הא' ב'. חשוב להדגיש כי 
רק בתי עסק אלו מכרו חמץ דרך רבנות ירוחם, וקיבלו תעודה מיוחדת על כך. 
כתובות בתי העסק ושמותם הינם לפי המידע שנמסר לנו ע"י בעלי העסקים, 

והם על אחריותם הבלעדית.

בנוסף לבתי העסק הנ"ל, גם המקומות הציבוריים הבאים מכרו חמץ דרך 
רבנות ירוחם: 

שירותי  שפ"ע.  אגף  המקומית.  המועצה  מחלקות  כל  הדתית.  המועצה 
ירוחם. מפעל פריגו.  וגני הילדים בירוחם. מתנ"ס  הרווחה. כל בתי הספר 

מפעל אקרשטיין. 

הודעה חשובה בדבר חידוש תעודות כשרות לאחר חג הפסח 
לאחר חג הפסח היינו צריכים לחדש את תעודות הכשרות לכל העסקים. בשל בעיה טכנית לא חודשו תעודות הכשרות הרגילות 
עם מדבקת הבר-קוד, אלא ניתנו תעודות כשרות זמניות, עם פרטי רמת כשרות העסק, שם בית העסק וכתובתו, שם בעל בית 
העסק, תוקף התעודה בתאריך עברי ולועזי, פרטי המשגיח והערות נוספות הקשורות לכשרות העסק. התעודה מופקת מכמה 
צבעים, והיא צריכה להכיל חתימה ידנית של רב העיר וחותמת. תוקף התעודה הזמניות הללו הוא מתאריך כג' בניסן התשע"ה עד 

לתאריך יא' באייר התשע"ה )12.4.2015-30.4.2015 למניינם(. 
למרות תקלה טכנית זו, תוכנת הבר-קוד עובדת, וניתן לסרוק באמצעות טלפון חכם את המדבקה הוורודה שבבתי העסק ולקבל 
מידע מפורט אודות כשרות המקום. לחילופין, ניתן להתקשר למספר המופיע על המדבקה ולקבל מענה טלפוני עם המידע הנ"ל. 
בע"ה נחדש את התעודות המקוריות עם מדבקת הזיהוי בהקדם. נדגיש שוב כי בדרך כלל אין לסמוך על תעודות שאינן מקוריות 

המכילות מדבקת זיהוי מיוחדת, חתימה וחותמת.
, וישבעו ים  ו בברכת יאכלו ענו  

אדרי ובניו, מרכז מסחרי.
אלוף הפיצוחים, מרכז מסחרי.

אליס בראנפן בע"מ, אזור תעשיה מזרחי 62. 
אפרטיף, צבי בורנשטיין 1.

אש בכיכר, צבי בורנשטיין 801/5.
בורגר בר, צבי בורנשטיין 800/16.

בית מאפה אללוף, צבי בורנשטיין 96.
האחים כהן, אזור תעשיה 61.

המקום, צבי בורנשטיין.
הפינה הטובה, עמוס הנביא 42/1.

זמן איכות, צבי בורנשטיין.
חלב על הזמן, מתנ"ס ירוחם.

ים של דגים, צבי בורנשטיין 658.
ירקות ופירות שלמה המלך, מרכז מסחרי.

יקבי איתי, אזור תעשיה 51.
מינימרקט בן גוריון, עמוס הנביא 42/2.

מלון אירוס המדבר, צבי בורנשטיין 108.
מפגש הספורט, מרכז מסחרי 37.
מרכז הפיתה, צבי בורנשטיין 40.

על הגריל, צבי בורנשטיין 804.
פיצה בן-בן, צבי בורנשטיין.

פיצה פצץ, מרכז מסחרי.
פיצוציית על הדרך, צבי בורנשטיין.
פלאפל הלוקה, צבי בורנשטיין 96.

פרנה בכפר, אזור תעשיה 30/5.
קיוסק מדיקר, צבי בורנשטיין.

קייטרינג אניס בר, אליהו הנביא 1.
קייטרינג זרד )אולמי היכל דוד(, אזור תעשיה 1.

קפיטריה בבית הספר אורט ספיר, רמב"ם.
שופרסל דיל, צבי בורנשטיין.

תבליני אבנר, אלי כהן, חנות מס' 5.
תבליני מדיקר, אלי כהן, חנות מס' 6.

רשימת בתי העסק והמוסדות
שמכרו חמץ ברבנות ירוחם
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בס"ד

התשע"ה

תפילת הודיה חגיגית
לבורא עולם לכבוד יום העצמאות
כמידי שנה תיערך בע"ה תפילת הודיה מרכזית בירוחם להודות 
להלל ולשבח את הקב"ה על הניסים והנפלאות שעשה עימנו 
יום  חגיגות  ישראל.  מדינת  היא  האהובה  מדינתנו  בהקמת 
העצמאות השישים ושבע יפתחו בתפילת הודיה חגיגית בבית 

הכנסת המרכזי "הכיפה" בהשתתפות:
הרב יצחק שלו שליט"א - הרב הראשי לירוחם  

הרב אליהו בלומנצויג שליט"א - ראש ישיבת ההסדר  
מר מיכאל ביטון הי" - ראש המועצה המקומית  

חברי המועצה המקומית  
גבאי בתי הכנסת השונים ביישוב  

אישי ציבור  
פייטנים מקומיים  

תלמידי ישיבת ההסדר   
הציבור היקר.  

תפילת מנחה ותחילת הכינוס: 18:45.
דברי ברכה: 19:00.

פיוטים ושירים.
תפילת ערבית: 19:30.

ולהודות  אחד,  כאיש  להתאחד  לכולם  קוראים  אנו 
נזכה  ובע"ה  ית',  ה'  איתנו  שגמל  הטוב  כל  על  בתפילה 

שבזכות תפילת רבים ניוושע תשועת עולמים במהרה.
מועדים לשמחה לגאולה השלימה

ימי הכרת הטוב
יום  הזיכרון  ויום  העצמאות

ישראל. עם  ושבע שנים מאז הקומה מדינת  עברו להן שישים 
שלם שיצא מתוך חורבן וגלות נוראיים וארוכים, הצליח להקים 
ופורחת. מדינה שעם כל בעיותיה, היא סמל  מדינה משגשגת 
ומופת בעולם להצלחה כלכלית, עסקית, להתגשמות של חזון, 

לכח הרצון של תושביה ולהשגחה הצמודה של הקב"ה.
מדינתנו האהובה לא היתה יכולה לקום אילולא מסירות הנפש 
של גיבורי עמנו. דוד המלך מלמד אותנו כי אם ה' לא ישמור עיר 
אין טעם בשמירתו של השומר, אולם השומר הוא הוא האמצעי 
זכינו לשומרים  ולגונן על העיר. גם אנו  בו משתמש ה' לשמור 
רבים שהקריבו רבות מחייהם, ולעיתים, לצערנו, אף הקריבו את 
במערכות  שנפלו  קדושים  אותם  ישראל.  עם  למען  חייהם  כל 
הוא  באשר  ישראל  עם  כל  והביטחון של  ההגנה  למען  ישראל 
להכיר  הפחות  לכל  חייבים  החיים  אנחנו  חייהם.  את  לנו  נתנו 
להם טובה. עלינו לחזק את משפחות הנופלים, ולהמשיך בדרך 
בה הלכו חיילנו וכל נפגעי פעולות האיבה: הם מסרו נפשם למען 
האחר. גם אנו נגלה אחריות לסובבים אותנו, ונקבל על עצמנו 
לעזור לאחרים בכל מאודנו. בדרך זו נמשיך את הנתינה הבלתי 

פוסקת שנתנו לנו כל אותם שנפלו, וקורבנם לא יהיה לשווא.
כשם שחייבים אנו בהכרת הטוב האחד כלפי חברו, כך ואף יותר 
מכך, חייבים אנו בהכרת הטוב כלפי בורא עולם. הקב"ה עשה 
מדינתנו  על  מגונן  הוא  ועצומים.  גדולים  ניסים  ולאבותינו  לנו 
וארצנו בכל רגע ורגע. אך לא מכבר אמרנו בהגדה 'שבכל דור 
רואים  אנו  מידם'.  מצילנו  והקב"ה  לכלותנו  עלינו  עומדים  ודור 
זאת בחוש. כל חורשי רעתנו קמים עלינו בכל רגע ורגע ורוצים 
להשמידנו במהרה, אולם הקב"ה מצילנו גם כעת מידם. האם 

לא נודה לו? האם נישאר כפויי טובה חלילה? 
חז"ל לימדו אותנו שאין בעל הנס מכיר בניסו. הנס נראה לו כטבע 
ראשית  שהיא  ישראל,  מדינת  אליו.  התרגל  כבר  שהוא  מאחר 

ופלא  נס  הינה  גאולתנו  צמיחת 
מכירים  לא  אנו  שלעיתים  גדולים, 
מציאות  לתוך  גדלנו  מספיק.  בהם 
ניסית זו. זכו דורות אלו להיוולד ולבא 

לארץ המובטחת, לראות עין בעין את קיבוץ הגלויות המופלא 
שמתחרש כל רגע ורגע במדינת ישראל. את השמירה המיוחדת 
של ה' על ארצנו ועמנו, למרות כל התהפוכות שקורות ממש 
מסביב לנו, ועוד טובות רבות שלעיתים איננו רואים בהן משהו 
בהם  ציון  שיבת  ימי  תיקון.  דורשת  זו  מציאות  אמנם  מיוחד. 
בהבנת  שלנו  בחוסר  מאופיינים  ולמולדתו  לארצו  חוזר  העם 
המציאות: 'אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה' – דווקא 
הגויים מבחינים בנס הגדול של שיבת ישראל לארצו, וכך קורה 

גם היום. עלינו להתחזק ולומר 'הגדיל ה' לעשות עימנו'. 
יום העצמאות  יום העצמאות אינו הנפת דגל או עשיית מנגל. 
רבים  אמרו  וכך  לקב"ה,  והודאה  הטוב  הכרת  של  יום  הינו 
שאמר:  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  וביניהם  הדורות  מגדולי 
'יום העצמאות הוא חג גדול. הקב"ה עשה לעם ישראל ניסים 
ישראל,  במערכות  מפוארים  ניצחונות  להם  והנחיל  ונפלאות, 
לכן יש לשבחו...מדינת ישראל היא התגלמות רצון ה' וראשית 
גאולה  לגואלנו  יחיש  ית'  הנביאים...וה'  חזון  של  התגשמותו 

שלימה, ישראל נושע בה' תשועת עולמים אמן'.
המתנות  על  לה'  ונודה  הקרוב  העצמאות  ביום  כולנו  נתאגד 
הרבות והגדולות שנותן לנו כאן במרחבי ארצנו הקדושה, ונקבל 
ולנהוג טוב ולשכלל ולפתח את המתנות  על עצמנו להמשיך 
ועשיית  וחסד,  צדקה  לתורה  רק  בהם  ולהשתמש  לנו  שנתן 
ופעולות  זו,  הודאה  ובזכות  ואדם,  אלוקים  בעיני  והישר  הטוב 
טובות שנקבל על עצמנו ביום המיוחד הזה, נזכה במהרה בימינו 

לגאולה השלימה בעגלא ובזמן קריב, אכי"ר.
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באדם  המטפלים  משפחה  לבני  מיועדת  הקבוצה 
מאפשרות  הקבוצות  השונים.  בשלבים  דמנציה  עם 
ודרכי התמודדות  למשתתפים בהם ללמוד על המחלה 
וגם מאנשי  עמה – גם מניסיונם של משתתפים אחרים 
מפגש  יתקיים  במהלכה  בקבוצות.  שמתארחים  מקצוע 

ידע בנושאי זכויות עם עו"ד, אפוטרופסות וצו ירושה.
כמו כן, הקבוצה מאפשרת לחלוק בבעיות אישיות וללמוד 
עבורם.  יעילים  שהיו  אפשריים  פתרונות  על  מאחרים 
הקבוצה מהווה מקום בטוח ומוגן לדבר על דברים שאולי 
ואוירה  בחופשיות  במקומות אחרים  עליהם  לדבר  קשה 
בטוחה ותומכת וזה מקל על תחושות קשות שמתעוררות 

באופן טבעי בעקבות הטיפול באדם עם דמנציה. 
וגם  המחלה  שלבי  מבחינת  מעורבת  הינה  הקבוצה 

מבחינת התפקיד במשפחה )בן זוג או ילד( . 

הנכם מוזמנים ל-12 מפגשים סגורים,
שיונחו על ידי אנשי מקצוע בתחום הזיקנה.

מועד פתיחת הקבוצה – 1 יוני  2015 בשעה 17:00

הזדרזו להרשם

לצורף קבלת פרטים מדויקים יש לפנות
למזכירות מרכז היום )עד שעה 13:00( טל': 08-6589042

או למחלקה לשירותים חברתיים – למירי: טל': 08-6580697

*דמנציה היא שם כולל לקבוצת תסמינים המצביעים על פגיעה בתפקודי 
שינויים  שיפוט(,  תפיסה  זיהוי,  יוזמה,  שפה,  זיכרון,  )בעיות  הגבוהים  המוח 
התנהגותיים וירידה תפקודית. ישנן מחלות רבות הגורמות לקיהיון. המוכרת 

והשכיחה מביניהן היא מחלת אלצהיימר.

עמותת גיל הזהב בירוחם, בשיתוף המוסד 
לביטוח הלאומי, המחלקה לשירותים חברתיים 
ועמותת עמדא, שמחים להודיעכם על פתיחת 
קבוצת תמיכה לבני משפחות המטפלים באדם 

עם ירידה קוגניטיבית – דימנציה*.
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מיכאל ביטון
ראש המועצה

הרב אריה אברהם
מ"מ וסגן ראש המועצה

טל אוחנה
מ"מ וסגנית ראש המועצה

לודה שטיבלמן
סגנית ראש המועצה

למשפחת לאור 
ברכות חמות ולבביות

לרגל הזכיה 
שאו ברכה 

משירי ארץ אהבתי
שירים מאז ועד היום

 
כולם מוזמנים לבוא בשמחה

לבית משפחת לוי-חברוני
בשכונת בנה ביתך

 
החל מהשעה 22:00

מוזמנים להביא כיבוד קל חלבי

שרים עצמאות
עצמאות 67
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הזמנה להגשת מועמדות
לתפקיד יו"ר ועדת ערר

לענייני ארנונה כללית
שליד מועצה מקומית ירוחם

לקבלת  בבקשה  בזאת  פונה  ירוחם  מקומית  מועצה 
לתפקיד  מתאימים  עצמם  הרואים  ממועמדים  הצעות 
לחוק  בהתאם  כללית  ארנונה  לענייני  ערר  ועדת  יו"ר 
כללית(  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות  הרשויות 

התשל"ו-1976.
להיבחר  הכשירים  ירוחם  תושבי  להיות  המועמדים  על 
כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות 

הקבועות בסעיף 101 לצו המועצות המקומיות א'.

ערר  ועדת  יו"ר  לתפקיד  מיוחדות  סף  דרישות 
לענייני ארנונה:

להתמנות  הכשיר  שנים,   5 של  ותק  בעל  דין  עורך   .1
למשרת שופט בית משפט שלום. 

2. בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני 
בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.

סייגים למינויים:
בעקיפין,  או  במישרין  להימצא  העלול  אדם  ייבחר  לא 
בניגוד עניינים עם תפקידו כיו"ר ועדת הערר ובכלל זה:

- מי שמספק שירותים למועצה המקומית ירוחם
   או מייצג אותה.

- מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעות אחר במשרדו 
   הליך משפטי נגד מועצה מקומית ירוחם

   ו/או הועדה המקומית.

ועדות  של  העבודה  נהלי  עיקרי  את  נוספים:  פרטים 
הערר ניתן לקבל במשרד  מנכ"ל המועצה.

ימצאו  ואשר  הסף  תנאי  כל  על  העונים  מועמדים 
המועצה  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  מתאימים 

המקומית ירוחם, יוזמנו לראיון.
הצעות  או  המכרז  דרישות  על  עונות  שאינן  הצעות   .1

שלא תצורפנה תעודות לא תעננה ותידחינה על הסף.
2. כל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה 

ולהפך.

הגשת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות 
להפקיד  יש  קודם  ניסיון  על  ואישורים  השכלה  על 
שעה:   3/5/15 ליום  עד  בדואר(  )לא  אישית  במסירה 
12:00 לידי הגב' אושרה אביטן בלשכת מנכ"ל המועצה.

       
       בכבוד  רב,  

     מיכאל ביטון
ראש המועצה     

הנחיות וכללים של התחרות:
בחר/י ציטוט והתייחס/י אליו בחיבור קצר של 800-650 מילים.

על החיבור להיות עבודה אישית ומקורית. 
יש להתייחס לבעל/ת הציטוט.

ניתן )אך לא חייב( להשוות או להנגיד את הציטוט למקור אחר 
ו/או להקשרו התרבותי ו/או ההיסטורי

תקין  ושימוש  סגנון  מבנה,  תוכן,  לפי  ייעשה  החיבורים  דירוג 
בכללי לשון ותחביר. 

מחט"ב(  ו2  מחט"ע  החינוך, 2  אנשי  מבין   1( זוכים  חיבורים  חמישה 
יוכרזו בהפנינג המסכם של שבוע החינוך )05.06-31.05(. 

פרס ראשון לאנשי חינוך ותיכון - מיני טבלט עם מנוי לקריאת 
ספרים. שלושה פרסי-משנה שוברי קנייה לספרים. 

הציטוטים:
אין זה חשוב באמת להחליט בגיל צעיר מה בדיוק הנך רוצה 
בה  הדרך  על  להחליט  יותר  הרבה  חשוב  כשתגדל...  לעשות 
אתה רוצה לחיות. אם תהיו ישרים עם חבריכם ואם תקחו חלק 
לי  נדמה  הרי  לעצמכם,  רק  ולא  לאחרים  שטובים  במאבקים 

שזה מספיק! "מה תהיו" זה כבר פחות חשוב.  )גולדה מאיר(

כדי לזכות במלוא ערכה של השמחה, עליך להתחלק בה עם 
מישהו.  )מארק טווין(

אין קל מזה. אך להתרגז על האדם   - יכול להתרגז  כל אחד 
הנכון, במידה הנכונה, בעיתוי הנכון, למטרה נכונה ובדרך נכונה 

- אין זה דבר קל כלל ועיקר.  )אריסטו( 

עדיף להשאר בשקט ולהחשב כטיפש, מאשר לדבר ולהסיר כל 
ספק בכך".  )אברהם לינקולן(

כמעט  הפסדתי  שלי.  בקריירה  זריקות   9000 מעל  החטאתי 
300 משחקים. ב-26 הזדמנויות סמכו עלי לקחת את הזריקה 
המכרעת במשחק... ופספסתי. נכשלתי שוב ושוב ושוב בחיי וזו 

בדיוק הסיבה להצלחתי. )מייקל ג'ורדן(

העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו, לא בגלל האנשים שעושים 
רע, אלא בגלל אלו שלא עושים דבר בעניין. )אלברט אינשטיין(

הגשה עד לתאריך 17.5.15 לידי ליאור בר  
bohanal@gmail.com   

תחרות ראש המועצה לכתיבה לחטיבת 
ביניים, תיכון ואנשי חינוך בנושא:

"איזה דרך ישרה שיבור )יבחר( בה האדם..."
 )פרקי אבות ב,א(

שמעון רוזיליו
מנהל אגף החינוך

שלמה שרתוק ואבינועם ביר
מועדון קריאה
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מיכאל ביטון
ראש המועצה

הרב אריה אברהם
מ"מ וסגן ראש המועצה

טל אוחנה
מ"מ וסגנית ראש המועצה

לודה שטיבלמן
סגנית ראש המועצה

לאמיר אפטקר
משתתפים בצערך במות אביך

שלא תוסיפו לדאבה עוד
דניאל אפטקר ז"ל

לאמיר אפטקר
ומשפחתו

משתתפים בצערכם במות האב

מי יתן ולא תדעו צער עוד
דניאל אפטקר ז"ל

רפי אברג'ל
מנהל המתנ"ס

ועובדי מתנ"ס ירוחם

רמי אטיאס
יו"ר הנהלת המתנ"ס

וחברי ההנהלה

הנהלת נגב קרמיקה
וועד העובדים ומשפחת נגב קרמיקה

למשפחת צרפתי היקרה
משתתפים בצערכם העמוק

על מותו של יקירכם וחברנו לעבודה

בתפילה שלא תדעו
עוד צער וכאב.

אבי צרפתי ז"ל
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שבוע "עושים שכונה" בירוחם
דואגים לניקיון וטיפוח היישוב!

מסגרת שבוע "עושים שכונה" שהתקיים ביישוב בתאריכים ב
12-17.04, התקיימו פעילויות חינוכיות לעידוד הניקיון ביישוב 

ולשימוש בפחים הקיימים להפרדת
פסולת. במהלך השבוע תלמידי

 כיתות ג'-ו' בבתי הספר
המאוחד וקול יעקוב,

עברו שיעור חווייתי בנושא
התכלות והפרדת פסולת על

ידי בנות באר וחברי עמותת איילים.
תלמידי כיתות א'-ב' עברו צפו בהצגה "פח זבל משלי" העוסקת 

בחשיבות הפרדת הפסולת – מחזור ושימוש חוזר.
לאסוף  הספר  בתי  תלמידי  יצאו   ,17.04 ה-  שישי  יום  ובמהלך 
פסולת בסביבת היישוב ולהפרידה בפחים ביישוב. בתקווה שכולנו 

נצליח לשמור על היישוב שלנו נקי ולמחזר את הפסולת.

תזכורת - מה נשליך לאיזה פח?
לפח הכתום משליכים אריזות ריקות - אריזות של

חטיפים, אריזות של מוצרי חלב. 
לכלוב הבקבוקים - משליכים בקבוקים עם פקק כגון:
בקבוקי ליטר וחצי, בקבוקי מרכך כביסה, מוצרי ניקיון

לפח הנייר )עגול( - משליכים מוצרי נייר:
 עיתונים, קרטונים דקים

לפח הסגול - משליכים רק צנצנות זכוכית
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕРУХАМА!

14.04.2015  В БИБЛИОТЕКЕ,

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ,

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, УЗНИКОВ ГЕТТО,

БЛАКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА,

ПОСВЯЩЕННОЕ 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.

НАГРАДЫ ВРУЧАЛИ - МИХАЭЛЬ БИТОН, МЭР ГОРОДА ЕРУХАМА,

ЛЕОНИД ЛЕВЕТАН - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ПО НЕГЕВУ,

АЛЛА БЕРШАДСКАЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ЕРУХАМА
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОГО КОНСУЛЬСТВА.

ПРОЗВУЧАЛИ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ В ИСПОЛНЕНИИ ХОРА ИРУС ЕРУХАМ, ПОД РУКОВОДСТВОМ Е. ДАВИДЕНКО
И АНСАМБЛЯ АКА ПОД РУКОВОДСТВОМ А. БЕРШАДСКОЙ.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ

НАГРАЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ
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להשכרה
דירת קרקע 3 חדרים

בשכונת נווה העמק מתפנה ב-1.7.15

לפרטים: אורלי 052-8814552

להשכרה
חנות מכולת שכונתית 60 מ'

ציוד מלא, כניסה מיידית

לפרטים: 050-9931996

למכירה
בית בשכונה נאות הדר

דו קומתי 155 מ"ר
ריהוט + 4 מזגנים

לפרטים: 050-9931996

להשכרה
דירת 2 חדרים משופצת,

מרוהטת כולל מזגן

אפשרות לתקופה ארוכה

לפרטים: 052-3250592

           להשכרה         619
דירה 3 חדרים

ברח' צבי בורנשטיין,

מרוהטת חלקית, כניסה מיידית

לפרטים: 052-6380340

           להשכרה         619
דירת 3 חדרים במרכז ירוחם
קומה ראשונה, מרוהטת חלקית

כניסה מיידית,

אפשרות לתקופה קצרה או ארוכה

לפרטים: 054-4709622

להשכרה
דירת 3 חדרים מטופחת עם גינה

במעגל הרימון 122

לפרטים 058-7579136

           להשכרה          620
דירה ברח' הפלמ"ח

שלושה חדרים משופצת כחדשה

לפרטים: 053-2503858

           להשכרה         620
דירת קרקע, 3 חדרים

ברח' ההסתדרות , מסודרת

לפרטים: 052-8833099
לא בשבת

           להשכרה         620
דירת 2 חדרים

מרוהטת, ברחוב הרצל

לפרטים: אלעד 058-6460640

לוח עתיד
לוח הנדל”ן והדרושים היחידי בירוחם

08-6580151
08-6687000

BAR & TOM
למכירה/החלפה
דירה משופצת בשדרות,

בשכונת נווה אשכול
סלון +4 חדרי שינה

לפרטים: 050-5933272

למכירה
 ללא דמי תיווך,

דירות בפרוייקטים חדשים
בירוחם

לפרטים:050-5933272

החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם

   מעוניינת להשכיר   
חלל משרדי בגודל של 70-120 מ"ר

בקרבת המועצה
לפרטים נוספים יש לפנות

בטל' 08-6598246 או
edc@ylc.org.il :במייל

למכירה
מוצרים טבעיים של חברת
 FOREVER  "פור אוור"
המבוססים על אלוורה.

לכל בעיה פתרון.
לפרטים: 052-7193152

פנסיונר נאה מכובד ומבוסס

מעוניין   
 באשה אלמנה מגיל 65-70

מכובדת, יפה, סימפטית ושמנה
לידידות, טיולים בחו"ל

וכבוד הדדי
03-6760399 | 052-5100191

לחברה הכלכלית

דרושים סיירים  
לעבודה במשמרות

בפארק ירוחם.
המשרה כוללת עבודה

בשבתות וחגים.
לפרטים:

אבישי חזן 050-7669488

לקראת החגים ניתן להזמין
מגוון סלסלאות ומגשי פירות
בהגשה מיוחדת לכל אירוע

לתושבי ירוחם, דימונה
 והסביבה 




