מס.
18

טבת
התשע”ט

ינואר
2019

תמונת שער :דפנה קװארט

מתנ”ס ירוחם גאה להציג

תוכנית המנויים

שלכם

2019

אנו שמחים לבשר על תחילת שיווק תוכנית המנויים למבוגרים
ולנוער בוגר לעונת המנויים 2019

המופעים הכי הכי איכותיים ,גדולים ונוצצים על בימת
היכל התרבות בירוחם ,עם מיטב שחקני ואומני הבמה.
מופע בינלאומי

תיאטרון באר שבע

ווקה פיפל 21:00 31.01.2019

₪ 130

סוליקא 20:30 19.02.2019
נסרין קדרי

תיאטרון חיפה צילום :רדי רובינשטײן

הב

הב

עז

מופ

על מי ועל מה 20:30 04.03.2019

₪ 80

עז

מופ

דוד ובת שבע 20:30 25.03.2019

תיאטרון חיפה

מופ

תיאטרון גושן

עז

להקת הפלמנקו הישראלית עם
הסולן הספרדי Miguel Angel.

₪ 60

וס

פע

תיאטרון גושן

הב

₪ 130

בונ

מו

צילום :אלון שפרנסקי

אנשים טובים 20:30 21.05.2019

₪ 80

אני ירושלמי 20:30 02.06.2019

₪ 60

דונה גרציה 20:30 11.09.2019

בואו ותפרגנו בנוכחותכם החשובה והיקרה לנו במיוחד.
עובדי מפעלים ומוסדות ציבור ,תוכנית המנויים תסובסד ע"י וועדי העובדים שלכם.
נא פנו לוועד ושריינו את המנוי לחוויה תרבותית מענגת כל השנה .עלות המנוי .₪ 390
לפרטים ולרכישת מנויים וכרטיסים ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס 08/6687001/2

₪ 60

פעילויות ייחודיות בבי"ס המאוחד
על לכתה בטרם עת
מרכין ראש ומתאבל
בי"ס המאוחד
את קרן רמון ,ביקרה
1
ז"ל .רונה רמון ,נשי
של רונה רמון
עי לו תו של " מו עד ון
חד פע מ יי ם לר גל פ
בב י" ס ה מ או
יקט חינוכי למנהיגות
ים בבית הספר ,פרוי
קי
הטייסת" ש
שלחו מכתבי ניחומים
קרן רמון .ילדי בי"ס
מפועלה של
לבני משפחת רמון.
ות החינוכי של בי"ס
ורים פינקו את הצו
 2יום המורה -הה
שיר ועם ערימה של
חן אוכל ומתוקים ע
המאוחד בשול
גע ולהגיד תודה ,כאן
ידים דאגו לעצור ר
מתנות  ,והתלמ
נה עם המחנכת דקל.
בתמו
המאוחד  -הורי בי"ס
האור בחנוכה בבי"ס
מגדילים את
ות עם ותיקי ירוחם.
3
בו לצאת ולהדליק נר
המאוחד התנד
נך כיתה ה' ביים סרט
וכב -אהוד עדני מח
ויקטור שלנו כ
סרוסי שומר בי"ס
4
קטור שלנו ,ויקטור
דוקמנטרי על וי
רוייקט "מראות" של
ט הוקרן במסגרת פ
המאוחד .הסר
רג ש מצ חי ק ו מל א
אב יב נ גב ה  . 5ה יה מ
פ ס טי בל דו ק
בגאווה.
יל  -ב כל יו ם שי שי
ה ש ני לל א ה בד לי ג
לל מ וד א חד מ
תה ה' מפ גי שו ת א ת
5
מ כי תה ב' וע די מ כי
המ חנ כו ת ש לי
ילות מהנה ומעצימה.
הילדים לפע
בי ח ד ,ככ ה יצ א נו
יר לל מ וד ו לצ חו ק
ע רב צ וו ת  -ל ש
6
צוות בי"ס המאוחד
לחופשת חנוכה -
לו א ת ס פר ה תו רה
יל די כי תו ת ב' ק יב
מ ס יב ת תו רה -
שבע ,בשיתוף עם
7
וחוויתי במיוחד בתל
באירוע מרגש
כי המל"ש הנהדרים.
צי ,מרגלית וגיא מדרי
יעל אר

1

2

3

6

4

7
5

8

תיאטרון לילדים  -תשע”ט 2019

נרקיס מלך הביצה
תיאטרון גושן

שני \ 28.1.2019
17:30

עלי באבא
וארבעים השודדים

תיאטרון גושן

שני \ 18.2.2019
17:30

שני \ 18.3.2019
17:30

תיאטרון אורנה פורת

חלום ביאליק

הצגה מס’ 2

יום הולדת
למולדת
טוביה צפיר

שני
7.1.2019
17:30

אנו שמחים להביא לידיעתכם תוכניותינו לשיבוץ ההצגות
לעונת המנויים לילדים לשנת תשע"ט 2018-19
עלות לכרטיס בודד ₪ 65

עלות מנוי  ₪ 190ל 4 -הצגות
מנויים ניתן לרכוש אצל וועדי עובדים במפעלים ובמוסדות ציבור בעלות מסובסדת

הספריה העירונית
מה קורה בספריה?

נהנינו מכמה אירועים הנה כמה תמונות למי שהפסיד ,שיעשו חשק להגיע בהמשך...
באופן קבוע בימי ראשון וחמישי בשעה חמש ,שעות סיפור.
בימי ראשון -שעות סיפור נפלאות של החװידע בעלות של  5שח לילד.
בימי חמישי  -שעות סיפור משפחתיות ללא עלות ,בעזרת מספרי הסיפורים המקומײם שלנו.

בערב הכנת ױטרזים לחלונות לפני חנוכה,
התגבשה "להקת חנוכה" להנעים לקהל את הערב בשירים ונגינה,
תודה לקומונת הצופים ,לצור ױהעוז על התנדבותם .היה שמח.

יונה קנול מספר את הספר "שודו מתקרב"
מתוך הסדרה מילות קסמים של רונית חכם.

הספריה הנײדת יצאה לדרך-
הספריה הנײדת משוטטת ברחבי הײשוב בימי רביעי.
ניתן לשאול בה ספרים ולהשיבם בספריה עצמה או בספריה הנײדת.
בתמונה ,פריסת הספריה במועדון נװה נוף.
חסרים לנו מתנדבים להפעלת הספריה ,אם למישהו קוסם הרעיון
להיות שותף להפעלתה הוא מוזמן ליצור קשר!

והמיזם הכי חדש שלנו :אמן מקומי
בתקופה הקרובה ,ישנם כמה מדפים פנױים בספריה
)לא קירות ,כלומר לא ציורים לתליה(
יוצרים שרוצים להציג את מעשי ידיהם בספריה,
לתקופה של חודש ,מוזמנים ליצור קשר!
בתמונה ,הפינה הממתינה לאמנים.

ובחנוכה ,הײתה תחרות שחמט מרובת משתתפים מכל הגילאים.
בשיתוף עם חוגי הספורט של המתנס ,היה נהדר!

חגיגת טבע לכבוד ט”ו בשבט

הפנינג ססגוני של המל"ש

מועצה מקומית ירוחם

והפעם

על טעם ועל ריח
מבחר תחנות פעילות להורים וילדים והפעם נתמקד בצמחי מאכל וצמחי ריח.
שניצל ממלוח וחלמית

הכנת ג'ל אלוורה

סבונים ריחניים

תמונות תבלינים

שקיקי תה צמחים

שרשראות מקליפות קוקוס
חידון ריח

קופסאות בשמים

יום ראשון | י”ד שבט  | 20.1.2019החל מהשעה  | 16:30ספורטק
בואו בהמוניכם

מחכים לכם

צװת המל"ש

לרקוד עם נסיך

מחיר לילד
)מגיל  3ומעלה(
,₪ 15
הורים חינם

ספריה עירונית ירוחם

תיאטרון מחול למשפחה עם הרקדנית יעל פארן
שני  / 17:00 / 14.1 /ספריה עירונית
לרקוד עם נסיך.
מופע מחול לכל המשפחה מגיל שלוש ומעלה.
כוריאוגרפיה :יעל פארן וקהל הילדים.
כדי להגשים את חלומה של רקדנית לנצח בתחרות מחול
ולזכות בתפקיד סינדרלה ,מתגייס קהל הילדים ומייעץ לה
אם להקסים את הנסיך בשפגט הפוך ,בסיבובים מסחררים
או בקידת הלב .האם בזכות הילדים תקבל אומץ ותצליח
להגשים את חלומה?
הילדים מניעים את התפתחות העלילה במהלך כל המופע.
המופע מדגיש את חשיבות הגשמת החלומות וביטוי
הרגשות.
תפאורה קסומה ואביזרים מפתיעים .בתום המופע הפעלה
מרגשת.
יעל פארן בוגרת "בת-דור" ולהקת "בת שבע  . "2כיום יוצרת
עצמאית.

אנא

להקדים כדי לשלם ולשבת.
 ₪ 10לילד.

“אחרײ”

גיליון מס18 .
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הכנה לצה”ל “אחריי”
ב

במהלך חופשת החנוכה יצאה קבוצת
ההכנה לצה"ל של "אחריי!" ירוחם
לסדרת חנוכה ארצית שהתקיימה ביער

להב .רצנו וניווטנו ,סחבנו אלונקות עד השעות
הקטנות של הלילה ,הזענו המון אך בעיקר  -נהנו! זאת
הייתה חוויה בונה ומשמעותית לכולם .תכנית ההכנה
לצבא של "אחריי!" ,הפועלת יותר מ  20שנה בפריסה
ארצית ,היא התכנית הוותיקה ,המנוסה והמקצועית
בישראל המכינה את בני הנוער מבחינה פיזית
ומנטאלית לאתגרי השירות הצבאי .התוכנית מכוונת
את בני הנוער לשירות משמעותי ,וביחד מפתחים בכל
אחד ואחת מיומנויות להובלה ופיקוד בצה"ל.

אז אם אתה שואף גבוה ,אם את מחפשת אתגרים ,אם
אתם רוצים להיות חלק מחבורה איכותית ,מקומכם
איתנו! מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת "אחריי!"
ירוחם ולהגיע הכי רחוק שרק אפשר ...הפעילויות
מועברות על ידי מדריכים מנוסים בעלי רקע פיקודי
בצה"ל אשר מלווים באופן אישי כל חניך וחניכה,
ומתקיימות בימי שני ורביעי בין השעות 21:00 - 19:00
)מיועד לבני נוער בכיתות י'  -יב'(.
לפרטים והצטרפות :יונתן 0546715503

חן
מזרחי

פע סטנדאפ
מו

אולם מתנ"ס 21.00 // 19.1.2019 //
מחיר 70

₪

לפרטים ורכישת כרטיסים 08-6687001/2

אז מה היה לנו בסביבונידע??
הפנינג חנוכה
מדעי בחװידע!!!
 150ילדי ˜ײטנו˙ מב˙י

הספר ˘הגיעו בבו
ר מ˙ נ גב
˜ר ,ו  280ילדים והורים מירוחם,
וה סבי בה ה˘ ˙˙ פו ב סבי בונ יד
ע-
ה
פנ
ינג
חנו
כה
מד
עי
ומ
במיוחד!
ו˘ ˜ע
מ
עבד˙ "ניפג˘ בסיבוב" ,בה למ
דנו
מה
מ˘
פיע
על
הס
ביב
ון-
הגודל ,ה˘פי,ı
המ˘טח ,ה˙נועהֈ
˘ע˙ סיפור
מיוחד˙ ל˜טנטנים בה ה˙נסנו
ב
סבי
בונ
ים
ב
ˆור
ו˙
˘ונ
ו˙,
ו
על ˆיר
למדנו
הס ביב ון˜ ,ס מי א˘ מיו חד ים ל
חנו
כה,
סבי
בונ
ים
א
כיל
ים
ו
ו
טע ימ ים,
עוד המון ˙חנו˙ מ˜סימו˙ -רח
פן,
רוב
וט
ים
מס
˙ו
בב
ים,
י
ˆירו˙ סביבונים
מסוגים ˘ונ
ים ,ספינרים ,פינ˙ איפור ,וכמו
המ פו זר,
בן -מופע מרכזי ˘ל הפרופסור
˘
הˆ חי ˜ ,ה לה יב ,וה דג ים לנו
ני
סױ
ים
מ
דע
ײם
מד
הי
˙ו דה ל
מי
ם!!
מד ריכ ים המ ˜ס ימ ים ,ל בני הנו
ער
המ
˙נ
דב
ים,
ול
מר
כז
המ
דע ים על
˘י˙וף הפעולה!!
ו˙ודה לכולכם ˘הגע˙ם!!! מח
ˆװ˙ כים לכם ב˘לל הפעילױו˙ ˘לנו!!!
חװידע ירוחם
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ביה”ס קול יעקב
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בית הספר 'קול יעקב'  -ממשיכים את המסורת

הילולת הצדיק  -רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל
ב

ביום חמישי ליל כ' בטבת ) , (27/12ציינו
כמידי שנה ב'קול יעקב' את יום פטירתו של
הצדיק רבי יעקב אבוחצירא בהילולא

לזכרו .בית הספר 'קול יעקב' נקרא על שמו של
הצדיק ,וההילולא שנערכת מידי שנה מהווה פרק
חשוב במערך החינוך הערכי  -חברתי הקיים בבית
הספר.
כמיטב המסורת ,בכניסה לאולם ,קיבלה את פנינו
תערוכת האומנות עם ציורים על צדיקי ישראל פרי
יצירתם הברוכה של תלמידי בית הספר בהנחייתה
המסורה של המורה לאומנות מירה.
הערב נפתח בלימוד משותף הורים וילדים .הלימוד
עסק בנושא הכרת שושלת משפחת אבוחצירא
והפיוט
' אעופה אשכונה ' שחיבר ר' יצחק אבוחצירא .במהלך
הלימוד ובדברי הסיכום של כבוד רב העיר הרב יצחק

שליו שליט"א ,ראינו כיצד הגעגועים לארץ ולגאולה
היו חלק בלתי-נפרד מעמנו ,בתנ"ך ,בפיוטים ובעלייה
בפועל לארץ.
מקהלת בנים מכיתות ה -ו' בניצוחה של המורה וולה
אפשטיין פתחה את הערב במחרוזת שירים .
מנהלת בית הספר הגב' יונה קנינו פתחה בדבר תורה
מפרשת השבוע "שמות" וציינה עד כמה חשוב ללכת
לאורו של רבי יעקב אבוחצירא על מנת ללמוד
מהליכותיו ומעשיו.
ראש המועצה הגברת טל אוחנה שכיבדה אותנו
בנוכחותה דיבר על צורך לשמר אירועים מסוג זה
במסגרת שימור מסורת ארוכת שנים עוד בזמנה בו היא
למדה בביה"ס .טל ציינה את החשיבות של לימוד
הליכותיהם ודרכם של הצדיקים ובירכה את הנהלת
ביה"ס  ,צוות המורים התלמידים וההורים.
בהמשך נהנינו ממקהלת הפיוטים של בית הספר
בניצוחו של מתניה פינסקי ,ומדבריו החמים והמברכים
של נציג וועד ההורים .נציג וועד הורים ברך את באי
ההילולא ,וציין את השותפות עם הנהלת ביה"ס.
לסיום הוקרן קליפ המגולל את מסכת חייו של רבי
יעקב אבוחצירא ,ובאי ההילולה יצאו עם שי שנתרם
לכבוד הילולת הצדיק.
יישר כוח לכל השותפים בארגון ובמלאכה ,זכות
הצדיק תגן בעדכם ,בעדנו ובעד כל ישראל!

ספײסלאב
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תלמידי מרכז המדעים של ירוחם
מקיימים את צוואתה של רונה רמון ז"ל
כשחברי נבחרת רמון ספייסלאב ,שמעו
כמו כולנו על לכתה של רונה רמון ,הרבה
מחשבות רצו להם בראש .רונה הקימה
את קרן רמון כדי להנציח את יקיריה ,האסטרונאוט
אילן רמון ואסף רמון ,באמצעות מפעלי חינוך .לפני
מותה היא גם ביקשה שפטירתה לא תעצור את
הפעילות החינוכית של הקרן ,וכך יום אחרי מותה,
התכנסו קבוצות תלמידים בכיתה ט' מתיכון דרכא
ספיר במרכז מדעים ירוחם כדי להציג בחצי גמר
ספייסלאב -כמתוכנן .תכנית ספייסלאב הינה תכנית
יוקרתית בה משתתפים  30בתי ספר בלבד מרחבי
הארץ .התוכנית ,המאורגנת ע"י קרן רמון בשיתוף
מרכז מדעים בירוחם ובתמיכת המשרד לפיתוח הנגב
והגליל ,מאפשרת לתלמידים להגשים חלום  -הם
מתכננים ניסוי מדעי חדשני  -ושלושת הניסויים
הזוכים משוגרים לתחנת החלל הבינלאומית בתוך תא

כ

ניסוי מתוחכם פרי פיתוח ישראלי של חברת
ספייספארמה.
אחד השופטים באירוע חצי הגמר ,שהתקיים ב
 ,18.12.18היה מפקד חיל האויר בדימוס אלוף )מיל(
אמיר אשל .אשל ,חבר קרוב של רונה ואילן ,פתח
בדברי הספד לרונה וסיפר על המורשת שהותירה
אחריה .גם התלמידים מצאו את הדרך שלהם להודות
לרונה על עשייתה יוצאת הדופן .מקסים פורנקו ,חבר
הנבחרת מספר" :כשגילנו שרונה רמון נפטרה,
החלטנו להדפיס משפט על הקפוצ'ון של הנבחרת
לזכרה .על הקפוצ'ון המקורי היה כתוב "אל תגידו
שהשמים הם הגבול ,אם יש עקבות על הירח".
החלטנו להוסיף מדבריה של רונה" :אין לי ענין
בהקמת בניינים להנצחת אהובי ,אלא בהנצחת הרוח
באמצעות חינוך".
חברי הנבחרת הירוחמית עמלים על שני ניסויים
מרתקים אותם יציגו בגמר הארצי שיערך

ספײסלאב
באוניברסיטת ת"א בתאריך  .28.1.19בפיתוח הניסוי
סייעו רבות אנשי הקהילה האקדמאית המדהימה של
ירוחם שנרתמו בהתנדבות והשקיעו שעות ארוכות
להצלחת הפרויקט .הניסוי האחד מציע פתרון חדשני
לבעית זיהומים על תחנת החלל הבינלאומית ,ובכלל.
הפיתוח עליו הם עובדים הם סבון פרו-ביוטי המופק
מחיידקים שניתן לצפות בו משטחי עבודה .הניסוי
השני מבקש למצוא פתרון לאסטרונאוטים,
שסובלים מאבנים בכליות בעקבות השהות
הממושכת בחלל .הפתרון שהגו חברי הקבוצה מונע
מהגבישים לגדול בכליות ובכלי הדם על ידי חומר
פעיל ממקור צמחי.
העבודה על הניסויים היתה ארוכה ומאתגרת וכללה
ביקורים במעבדות שונות ,קריאת מאמרים מדעיים
עדכניים והתייעצות עם רופאים ומומחים .התלמידים
ליאל צ'קוב ודותן פנקר מתארים את העבודה כחוויה
מקדמת ומעצימה .ליאל מספרת כי "ספייסלאב מכין
אותנו לחיים ,גם לחקור וגם לעמוד מול קהל" .דותן
מוסיף" :בחצי הגמר הגיעו לא רק שופטים אלא גם
מצלמות טלויזיה .אבל הכי חשוב ,אם הרעיון שלנו
יצליח ,הוא באמת יכול להועיל לאנושות .".גם
המחנכת ,איילת שקלאר מאשרת שמדובר בתוכנית

גיליון מס18 .

טבת התשע”ט ינואר 2019

בעלת ערך חינוכי עצום .לדבריה" :תוכנית ספייסלאב
תורמת רבות לפיתוח המיומנויות האישיות
והקבוצותיות של התלמידים שלי מכיתת ט נחשון
בתיכון דרכא ספיר .החל מהבחירה להשקיע וללמוד
בתחומי המדעים גם על חשבון שעות אישיות ,וכלה
בלמידת חקר עצמאית בתחומים לא פשוטים להבנה,
עמידה מול קהל בביטחון ,ועבוצת צוות קבוצתית
וחלוקת משימות.".
לנו נותר לומר תודה לרונה רמון ,אישה שכל תיאור
שלה יקטין ממה שהיתה ,ולברך את תלמידי נבחרת
רמון ספייסלאב בהצלחה רבה לקראת החצי גמר.

דארנא

גיליון מס18 .

טבת התשע”ט ינואר 2019

הסטודנטים של דארנא ירוחם
בשבת משותפת בירושלים
מ

משהו טוב קורה בדארנא  .זו השנה השניה
שדארנא מפעילה תכנית סטודנטים בירוחם
והשנה גדלנו 31 ,סטודנטים מתכנסים אחת

לשבוע בבית צב"י לסדנאות ,הרצאות ומפגש בנושא חיבור
וזהות יהודית.
נפגשים לחיבור ,חוויה ,זמן לעצור ,לדבר ולהתחבר .בכל
מפגש יש סדנה קבועה עם המנחים רועי ונעמה ,זמן לימוד
משותף מתוך המקורות בחבורות קטנות והרצאה מתחלפת
בנושאים שונים כמו זהות יהודית ,התיישבות ומנהיגות.
לפני מספר ימים חזרנו מהשיא של התכנית ,שבת משותפת
בירושלים .סיורים ,הופעות ,תכנית מדהימה ומושקעת.
לשבת יצאנו קבוצה של  48חבר'ה מירוחם ,כשלחלק
מהסטודנטים הצטרפו בני זוג ואפילו כמה תינוקות .הסיור
החל בכפר עציון ,שם ראינו חזיון אור קולי מרגש עד דמעות,
לרוב החבר'ה זו היתה פעם ראשונה בגוש עציון והם הגיעו
עם חששות ,אך לאט לאט החששות התפוגגו והאווירה
הפכה נעימה ומיוחדת .האיזור היפיפה וסיפורו המיוחד של
הגוש עשו של שלהם.

משם המשכנו לעיר התיקה בירושלים .זכינו לעשות קבלת
שבת במנהרות הכותל ,בבית כנסת מיוחד שעדיין לא נפתח
לציבור הרחב ,בית הכנסת כולו עשוי אומנות מדהימה
מברזל וזכוכית ,באמת עוצר נשימה .הסטודנטים סיפרו
שהקבלת שבת ,דווקא במקום הכל כך מיוחד וקדוש
לעמנו ,יצרה אווירה מאוד חזקה ומרגשת.
את השבת כולה ליווה השחקן גולן אזולאי ,ששיחק בין
היתר בסרט ה'בלתי רשמיים' שהוקרן כאן בדוקאביב
בחנוכה .בערב שבת גולן סיפר על עולם המשחק ,ועל
התהליך הרוחני שעבר בחיבור למסורת ולשורשים .לאורך
השבת כולה נפגשנו עם תוכן איכותי ומחבר ,וגם פגשנו
והכרנו סטודנטים נוספים מרעננה.
זו הייתה ממש הזדמנות לחוות שבת שלמה צמוד לכותל,
להתגבש כקבוצה ,לדבר שיחות עומק ולהתחבר אחד
לשני .חלק מהסטודנטים יצאו יחד עצמאית לטייל בעיר
העתיקה והשוק הערבי ואספו שם חוויות נוספות .החבר'ה
סיכמו את השבת כחווייתית מאוד ,מרגשת ,ומגבשת,
ושהייתה להם גאווה גדולה להיות מקבוצת ירוחם.
אחת הסטודנטיות שעלתה לארץ לפני  25שנה ,סיפרה
שבשבת הזו זכתה להיות בפעם הראשונה בחייה בכותל
ומאוד מאוד להתרגש.
תוכנית הסטודנטים פועלת בשיתוף פעולה של נקודה
טובה יחד עם עמותת צעירים בירוחם ,וכן עמותת דרך עמי .
השבת בפרט נעשה בתיאום ובשיתוף פעולה עם הקרן
למורשת הכותל .אנו מקווים שזוהי פתיחתה של מסורת
ארוכת שנים של שבתות בירושלים עם סטודנטים מירוחם.
נעמה חיימוב ורועי כהן ,מנחי דארנא.
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ווקה פיפל
מופע בינלאומי

21:00 31.01.2019
למעלה משני מיליון צופים ברחבי העולם
סנסציה מוסיקלית בינלאומית
המופע מבית היוצר של ליאור כלפון ובעיבודו המוזיקלי של שי פישמן הינו חגיגה מוסיקלית מלהיבה המדגימה
שימוש ווירטואוזי בקול האנושי בלבד ,ללא אף כלי נגינה על הבמה .המופע זוכה להצלחה עולמית מסחררת.
במופע צפו למעלה משני מיליון איש ברחבי העולם והוא זוכה פרס לורטל היוקרתי לחוויה התיאטרלית של השנה
 2012בניו יורק.
 VOCA PEOPLEהינו מופע תיאטרון ווקאלי ,המבוצע באופן הומוריסטי ומשלב שירת אקפלה עם אומנות ביט בוקס
מודרנית המבצעת קולות תופים ,חצוצרות ,גיטרות וכלי נגינה שונים באמצעות הקול בלבד.
הרכב ה  VOCA PEOPLEמבצע עיבודים ווקאליים קצביים ומפתיעים המהווים טעימות מכ 70 -להיטים מכל
הזמנים ,החל מיצירות קלאסיות ,דרך פזמונים ידועים ועד למוסיקה מהסרטים ,בביצועים ייחודיים ,עשירים
בהרמוניות ,הומור ובהעמדה ויזואלית מרתקת.
המופע מספר את סיפורם של  8חייזרים חביבים מכוכב ה" Voca" -בו התקשורת נעשית במוסיקה בלבד  -אשר
נחתו נחיתת חירום על כדור הארץ .לאחר הנחיתה הם מגלים בעצב כי מצבר החללית המונעת ע"י מוסיקה בלבד
התרוקן .על מנת למלא את המצברים הם זקוקים לאנרגיה מוזיקלית אותה הם שואבים תוך לימוד עולם המוסיקה
העשיר של כוכב הארץ ובעזרתו הנלהבת הקהל.
חלק ניכר מההצלחה הבינלאומית של המופע הינו הודות למסר האוניברסלי אותו הוא מעביר שמוסיקה מגשרת בין
אנשים ותרבויות.
עד כה עלה המופע המצליח על במות בלמעלה מ  42-מדינות וביניהן  :ארה"ב -ניו יורק ,דרום
אמריקה ,קנדה ,צרפת ,שוויץ ,בלגיה ,אסטוניה ,ספרד ,פורטוגל ,איטליה ,הולנד ,גרמניה ,הונגריה,
רוסיה ,סינגפור ,הונג קונג ,סין ,יוון ומלטה.
הקליפים של הווקה פיפל זכו עד היום בלמעלה מ  50 -מיליון צפיות ביוטיוב.
הביקורת משבחות:
“פשוט נהדר"  -הניו יורק טיימס · “ קולות של זהב"  Le Parisien -צרפת · " מופע עוצר
נשימה"  Ticinonews -שוויץ · "לא להחמיץ!"  -הבמה ,ישראל · "חייבים לראות כדי להאמין" -
 CBSארה"ב
יוצר ,כותב ומביים :ליאור כלפון עיבודים וניהול מוסיקלי :שי פישמן מפיקים :ליאור ורויטל כלפון,
דורון לידה ,ליאורנה סולומונס

עובדי מפעלים ומוסדות ציבור ,תוכנית המנויים תסובסד ע"י וועדי העובדים שלכם.
נא פנו לוועד ושריינו את המנוי לחוויה תרבותית מענגת כל השנה .עלות המנוי .₪ 390
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נסרין קדרי

מופע מס’ 2

סוליקא
תיאטרון באר שבע

₪ 130

20:30 19.02.2019

מחזמר ישראלי מקורי
מאת מאור סבג ותאיר סיבוני
דרמטורגיה ודיאלוגים שחר פנקס
בימוי רפי ניב
לחנים וניהול מוסיקלי מאור סבג
תמלילי שירים תאיר סיבוני

תזמור מתן יונה
כוראוגרפיה מיטל )טולה( דמארי
תפאורה רות מילר
תלבושות יהודית אהרון
עיצוב סאונד ניר רווה
תאורה אמיר קסטרו

מחזמר ישראלי מקורי בהשראת סיפורה האמיתי של סוליקא ,הנערה היהודייה
מטנג'יר ,שנקרעה בין אהבתה לבין אמונתה ונאלצה להיאבק על עקרונותיה ,על
אמונתה ועל כבודה דווקא בימיו המפוארים של הדו־ קיום היהודי-ערבי במרוקו.
הפקה רבת משתתפים בליווי תזמורת ,שנולדה בחג המחזמר ,בת־ים.2016 ,
בהשתתפות
נסרין קדרי /עדי כהן ,רעות אלוש ,עלאא דקה /גיל כהן ,יקיר וקנין ,אורי זגורי ,עדי
זורע ,יגאל מזרחי /תום חודורוב /אריק מורדוך ,אסתי אסרף ,תום חודורוב ,אליה
לסרי /ספיר מנור ,לירן מזרחי ,ענבל מילוא ,כרמל קנדל /יהב מרום ,אלעד סננס
ולהקה המונה כ 10 -נגנים.
משך זמן ההצגה שעה וארבעים ללא הפסקה

עובדי מפעלים ומוסדות ציבור ,תוכנית המנויים תסובסד ע"י וועדי העובדים שלכם.
נא פנו לוועד ושריינו את המנוי לחוויה תרבותית מענגת כל השנה .עלות המנוי .₪ 390
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"הגרשונים"

חװיה מוסי˜לי˙ י˘ראלי˙ עם

אנו ˘מחים ל˘וב ולחד˘ א˙ סידר˙ ערבי ˘ירה בˆיבור,
והפעם עם האחים המוסי˜אים
יפ˙ח ױהונ˙ן גר˘ון בערבי ˘ירה סוחפ˙ ומרג˘˙.
עוד לא ˙מו כל פלאײך" ˘רים ממיטב הארı
מופע רא˘ון בסדרה מוˆאי ˘ב˙ כ"ז ב˘בט ˙˘ע"ט 2.2.19
עוד לא אהב˙י די" ˘רים ממיטב ˘יריה ˘ל נעמי ˘מר
מופע ˘ני בסדרה מוˆאי ˘ב˙ ב' באדר ב' ˙˘ע"ט 16.3.19
הגר˘ונים -האחים יפ˙ח ױהונ˙ן גר˘ון ,מובילי ˘ירה
בˆיבור ופסנ˙רנים ,במופעי ˘ירה מרג˘ים ומגב˘ים ,עם
˘ירים ממיטב ˘ירי האר ıמכל הסגנונו˙˘ ,ירים טבולים
בסיפורים פי˜נטײם ˜ˆרים ,העומדים מאחורי ה˘ירים ,וכל
זא˙ בליװי מˆג˙ מילים מרהיבה.

מ˙נ"ס ירוחם וˆמד הגר˘ונים מזמינים א˙ ˙ו˘בי ירוחם
מכל הגילאים לבוא ול˘יר סביב ˘ולחנו˙ ערוכים.
ערבי ה˘ירה י˙˜ײמו באולם המ˙נ"ס ב˘עה 20:30
דמי כניסה) ₪ 25 :במ˜ום  ,(₪ 30גימלאים ונוער ₪ 15

בואו ל˘מוח וביחד נעˆים מחד˘ א˙ עולם ה˘ירה וה˙רבו˙ בירוחם

דוד גולן

לסיכום סדרת עצי החלוץ שפגשנו בירוחם ,נזכיר בקיצור את שמותיהם:
הראשון ,שהיה כאן לפנינו ויישאר אחרינו הוא 'שיזף מצוי' ממשפחת
האשחריים .עץ קוצני הגדל בר כמעט בכל הארץ ופירותיו הקטנים נאכלים.
השני 'קזוארינה' ,מאחורי חנות הירקות של בבר אמסלם במרכז המסחרי.
שלישי 'פלפלון בכות' ,בגינה מאחורי הפיצה של 'הפינה הטובה'.
רביעי 'איקליפטוס מערבי' ,מעל גן הראשונים ליד אתר ההנצחה.
חמישי 'סיסם הודי' ,בבית ספר ספיר דרכא )אורט לשעבר(.
התכונות המשותפות לכל עצי החלוץ הן גידול מהיר ועמידות לקרקעות
קשות ותנאי אקלים מגוונים .רובם קצרי חיים ,שזה אומר בלשון הגננים
אורך חיים של  30-50שנים.
בדרך כלל הם לא נחשבים כמצטיינים ביופיים ,אבל יתכן שהסתכלות כזו
נובעת מכך שהם כל כך נפוצים וקלים לגידול ,עץ 'פושט' כזה...

רמז לתשובה
הן שתי התמונות המצורפות
של 'גלדיציה תלת-קוצית' מאגם ירוחם,
אותו עץ בקיץ ובחורף.

לסיכום שאלה למחשבה:
מה סיבת היסוד למיעוט הצל בירוחם?

שבת שירה

גיליון מס18 .

טבת התשע”ט ינואר 2019

מחדשים מסורת

שירת הבקשות לפרשת ויחי
ב

במוצ"ש פרשת ויחי ,סוף חומש בראשית,
 ,22.12.18התכנסו כ 60-גברים ,נערים ונשים
באולם בית הכנסת אוהל דוד בשכונת נווה

נוף ,לשירת הבקשות .פייטנים מקומיים מוכשרים
הובילו את השירה המלהיבה ומרוממת הנפש .ראש
העיר טל אוחנה ,ראש המועצה הקודם מיכאל ביטון
והרב הראשי לירוחם הרב יצחק שלו כיבדו את
המעמד בנוכחותכם ובדברי ברכה ,ועודדו את

המשתתפים להמשיך מסורת יהדות מרוקו ,של שירה
מאחדת ומחזקת .קיום הבקשות במוצ"ש מקלה על
תושבים שרוצים להגיע משכונות מרוחקות .הערב
המוצלח היה פרי שיתוף פעולה בין ועד בית הכנסת
אוהל דוד ,הפייטנים המקומיים ועמותת עתיד במידבר.
נקווה שנוכל לקיים עוד מפגשים של שירת הבקשות –
לכל הפחות במוצאי שבת שירה ,פרשת בשלח,
 19.1.19ושבת זכור ,פרשת ויקרא.16.3.19 ,

שמחים לבשר על פתיחת חוג

פיוט שירה חזנות ובקשות
בהנחייתו של הפייטן יוסי רווח
ובהשתתפות נגנים מתוכנית "כולנא" ירוחם

בחוג נלמד ונחווה את שירת הבקשות ,נלמד מקאמים,
פיוטי תפילה לשבתות ולמועדים ,מקצבים וסגנונות
ועוד מעולם הפיוט מבית אבא
החוג מיועד לילדים ,נוער ומבוגרים
ויתקיים במתנ”ס ירוחם בימי שלישי,
בין השעות 18:00-20:00

עלות:
לילדים ונוער ₪ 350
צעירים ומבוגרים ₪ 500
לפעילות החוג עד סוף חודש יוני 2019
הרשמה במזכירות המתנ"ס.
משרד החינוך

סינמה
ירוחם

מרחב נגב המאוחד

נעמ˙ ב˘י˙וף סינמה ירוחם
מכריזים בזא˙ על פ˙יח˙ מועדון:

נ˘ים
ופופ˜ורן
נפג˘ים ב˘עה  18.30במ˙נ"ס

בואי הˆטרפי ו˙היני מחװיה ˜ולנועי˙ ו˙רבו˙י˙ מגב˘˙ ומהנה
הכולל˙ א˙ מיטב הסרטים המדברים על ה˙מודדױו˙ בחײם
עוˆמה והעˆמה ,מ˘פחה וזוגיו˙ חײ ˜הילה ועוד..ֈ
המנױ כולל ˘˘ה סרטים +הרˆאה  +כיבוד +פופ˜ורן
6/1
ללכ˙ בדרכך

3/2
חולײטה

מחיר מנױ מסובסד ₪ 150

3/3
גט

1/4
12/5
מחוברים לחײם ˘אהבה נפ˘י

2/6
פרח במדבר

לפרטים והר˘מה
מזכירו˙ המ˙נ"ס  \ 08-6687000מירה זגורי 052-8797110

מנדל
נויה
ב מ ק סי מו ם ס טנ ד א פ

נויה מנדל סטנדאפיסטית ובדרנית ,במופע בידור מצחיק עד דמעות,
שיגרום לכם להזדהות עמוקה ,בו היא מציגה את טירוף החיים של כולנו ...
באנרגיה המצחיקה והמיוחדת רק לנויה.

רביעי  /ב' דר"ח אדר א' 6.2.2019 /
אולם המתנ"ס 20:30 /

לפרטים ולרכישת כרטיסים ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס 08-6687001/2

נותרו מ
ל קומות אחרונים
שנת תשע”ט

הגע˙י לגיל
˘אפ˘ר
לה˙חיל

בי˙ ˘ולמי˙

מר˘˙ ה˙חלה חכמה

לפרטים והר˘מה

ˆװ˙ ו˙י˜,
מסור ומנוסה

˘עו˙ פעילו˙:
7:00-16:00

בפי˜וח
מ˘רד ה˙מ"˙

חוגי
הע˘רה

מגװן ארוחו˙:
ב˘ריˆ/מחוני
טבעוני

מˆלמו˙
במעגל סגור

זהבי˙ יע˜ב )מנהל˙ המעון(052-3849097 :
מזכירו˙ המ˙נ"ס08-6687000 :

למשפחת וענונו

משתתפים בצערכם במות

סולטנה )סוזי( וענונו

ז"ל
˙אונו˙ דרכים

שלא תוסיפו לדאבה עוד
טל אוחנה
אריה אברהם
דני לוגסי
איתן דלח
סגן ראש המועצה סגן ראש המועצה סגן ומ”מ ראש המועצה ראש המועצה

˙אונו˙ עבודה
ביטוח לאומי

ר˘לנו˙ רפואי˙

מ˘רד הביטחון

דיני עבודה
חוזים

למשפחת גברילוב

משתתפים בצערכם במות

גרישו גברילוב

נדל"ן

ז"ל

שלא תוסיפו לדאבה עוד

נחל צין  ,34ירוחם 8051824
054-7390037

טל אוחנה
אריה אברהם
דני לוגסי
איתן דלח
סגן ראש המועצה סגן ראש המועצה סגן ומ”מ ראש המועצה ראש המועצה

*

dalialitan@hotmail.com

מועצה מקומית ירוחם ותחום קיימות במתנ"ס ירוחם ,שולחים את ברכתם לזוכים
ביוזמות הסביבתיות -קהילתיות לשנת ,2019
במסגרת קו"ק של המשרד להגנת הסביבה בשיתוף הרשות המקומית
וועד שכונת נווה העמק
לפיתוח הגינה הקהילתית כמרחב יישובי ,הפעול בתחום הקיימות
פורום הניקיון היישובי
לשיפור פני הסביבה בירוחם ,וליצירת מרחב חיים נעים ומעניין
הורי גן תות ופטל
להקמת חורשה קהילתית בפארק האוסטרלי

מי ייתן וקהילת ירוחם תזכה להנות מפירות העשייה שלכם בעוד מגוון תחומים.
רויטל הירשוביץ שלמון
מנהלת תחום קיימות

רפי אברגל
מנהל מתנ”ס ירוחם

טל אוחנה
ראשת המועצה

"המדבר מדבר
אומר לך להיות שמח
מזכיר לך שהכל פורח אצלך בלב"
)שרון מאור(

