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תמונת שער :אפרת תמיר

מתנ”ס ירוחם גאה להציג

תוכנית המנויים

שלכם

2019
תיאטרון חיפה

מופע מס’ 3

שני

4.03.2019
20:30

צילום :רדי רובינשטײן

על מי ועל מה

עז

הב

מופ

להקת ה
פלמנקו הי
הסולן הספרדי  l.שראלית עם
ge
Miguel An

הביקורות משבחות:
"מחזה משפחתי רגיש וחכם ...הצגה יפה ,מצחיקה וכואבת" שי בר יעקב ,ידיעות אחרונות

דוד
ובת שבע 2019

"הצגה מלאת חן והומור ...הצגה רגישה שמצליחה לעטוף בעיה רצינית בכמות בלתי נדלית
של חיוכים וצחוק ...הבימוי של נאור נהדר ,ומה שהופך אותו לכזה הוא ,בין היתר ,המשחק של
איציק כהן .כהן מעביר את הדמות בצורה מושלמת 90 ...דקות של כיף" דוד רוזנטל ,וואלה
מאת :איאד אקטאר תרגום ובימוי :משה נאור
תלבושות :דליה פן-הלר
תפאורה :כנרת קיש
ע .במאי :סופיה נולר
מלחין :אלברטו שוורץ

הב

20:30 25.03.

עז

מופ

תאורה :חני ורדי
תי

אטרון חיפה

אנשים

ץ ,יסמין עיון
בהשתתפות :איציק כהן ,אלמה דישי ,מיכאל מושונוב/גיא גורבי '
באטלנטה של ימינו ,אב למשפחת מהגרים פאקיסטנית הגשים את גרסתו לחלום האמריקאי
והקים את חברת המוניות המצליחה בעיר.
על אף ההצלחה ,מאז פטירתה של אשתו האהובה ,הוא אינו מוצא מנוח לנפשו.
הוא דואג לשתי בנותיו בכל מאודו ,וכל כולו טרוד בשאלה :האם יצליח להשיא את בתו
הבכורה ,זרינה?
אהבתו העמוקה אליה ,לצד ערכי המשפחה והמסורת בהם הוא דוגל ,מביאים אותו לחיפוש
עיקש אחר חתן ראוי .בדרכים שונות ומשונות הוא מאתר בעבור בתו הבכורה וללא ידיעתה
מועמד אידיאלי עבורה והתרגשותו גדולה.
החתן הפוטנציאלי דווקא מוצא חן בעיניה ,אך לזרינה אופי עצמאי וסוער .המסורת הדתית
והשמרנית בה גדלה ,ובמיוחד מקומה המוגבל של האישה בתוכה ,מציתים בה את יצר המרד.
בנוסף לכך ,זרינה ניחנה בכישרון ספרותי יוצא דופן ובשאיפות אמנותיות גדולות אותן היא
רוצה להגשים.
כתיבת הרומן אותו היא משלימה ,שמציע נקודת מבט נשית ופמיניסטית על כתבי הקודש,
מקים נגדה קהילה שלמה ,מטלטל את משפחתה ומעמיד בסכנה את כל אהבותיה.
האם האהבה תצליח לשרוד?

צילום:

אלון שפרנסקי

טובים
20:30 21.05.2019

תי

אטרון גושן

אני ירושלמי
ס 20:30 02.06.2019
פע

מו

בונו

תי

אטרון גושן

דונה גרציה
20:30 11.09.2019

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

₪ 60

₪ 60

₪ 80

₪ 60

טל אוחנה
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חברי מועצת הנוער מראיינים את
ראש המועצה -טל אוחנה

ליאור קנינו ,אודליה ליבשיץ  ,יובל טלקר.

א

חרי מערכת בחירות אינטנסיבית ספרי לנו
איך היה לך במהלך מסע הבחירות וברגעי
הזכייה?
מערכת הבחירות הייתה מסע מופלא ומאתגר בו צעדתי
עם אנשים מיוחדים מקהילות מגוונות בישוב ,להם קיים
מקום גדול בליבי.
כל פעם מחדש מצאתי את עצמי בהשתאות עצומה אל
מול ההירתמות שלהם ,האמונה בדרך ובירוחם והאהבה
הגדולה שנוצרה בניהם.
אלו הן פיסות הזיכרון הכי מרגשות שאספתי איתי
מהתקופה האינטנסיבית הזו.
רגע הזכייה ,בעודי מוקפת במאות אנשים ,שהחדר היה
צר מלהכיל ,היה לשיאו של התהליך .האמת היא ,שהוא
היה גדול ממני ולא באמת יכולתי להכיל את כל מה
שהתרחש סביבי .אני זוכרת שהתנגן לי שוב ושוב בראש
השיר של יונתן רזאל "קטונתי מכל החסדים ומכל
האמת"...
וכל שרציתי זה לחבק ולהודות ,מעומק ליבי ,לכל מי
שהיה שם והניצחון הזה שייך לו -ניצחון של דרך וערכים.
איך היה לך במשך שמונה השנים האחרונות כמחזיקת
תיק החינוך וממלאת מקומו של ראש המועצה? במה
השתפרנו ?
כמחזיקת תיק חינוך וממלאת מקום ראש המועצה,
זכיתי לשמונה שנים של למידה וצמיחה ,לצדו של

מיכאל ,שהוא מנהיג ראוי ומוכשר .לא הרבה זוכים
למתנה גדולה מעין זו.
מערכת החינוך בירוחם מדברת הצלחות ונלחמת על כל
ילד בדרך אליהן.
יש לנו אנשי חינוך מקצועיים ומסורים ,שבלעדי הנשמה
הגדולה שהם מביאים עימם כל יום למערכת ,לא היינו
עדים לתוצאות הללו.
בשמונה השנים האחרונות הוקם תחום הגיל הרך,
פעילות מרכז המדעים התרחבה והעמיקה ,היקף
הזכאות לבגרות גדל ,איכות השירות בצה"ל עלתה,
מספר המשתלבים באקדמיה ועוד.
לפנינו אתגרים רבים .אני גאה במיוחד בצוות המאוחד,
שמוביל את בית הספר לגבהים חדשים .בקרוב נפתח בו
מרכז לחדשנות מדעית וגם מודל חינוכי ייחודי,
המתבסס על עקרונות המכינות הקדם צבאיות ועובד על
אתגר ,אחריות וחוסן.

טל אוחנה
מה את בעצם מתכננת בקדנציה הקרובה שלך בשלל
התחומים ,נשמח שתפרטי מעט.
עם כניסתי לתפקיד ,עסקתי בלעצב ולדייק את מהלך
השינוי של החומש הקרוב ,תחת שלושה נושאי ליבה:
מוביליות חברתית ,איכות חיים ופיתוח כלכלי.
מבחינה אירגונית הוא כלל את הקמת היחידה לתכנון
ופיתוח אסטרטגי ,אותה מובילה עדי רוזנברג .היחידה
תעסוק במדידה ,איסוף וניתוח נתונים שיאפשרו לנו,
הנהלת העיר ,לקבל החלטות נכונות יותר ולפתח
תוכניות ומענים חדשניים.
בקרוב יתקיים סקר איכות חיים עירוני ,בכל בית ובית.
אני מאמינה שהתושבים יודעים יותר טוב מאיתנו מה
צריך לשפר ולקדם והממצאים יהוו את התשתית
לתוכנית האסטרטגית שלנו .ככלל ,אנו מקיימים מחקרי
עומק בימים אלו בחינוך ,ברווחה ,בצעירים ולומדים
נתונים ממשלתיים ,הנוגעים לירוחם ,כך שההחלטות
המשמעותיות שלנו מבוססות עליהם והם הבסיס
למאגר הידע והמידע העירוני ,שמוקם .מלבד פיתוח
המדדים ,היחידה תפעל לגייס ולמצות משאבים
ממשלתיים ופילנתרופים ,תוביל את עשרת הפורומים
שהקמנו לשיתוף ציבור ,בתחומים שונים;
תקדם תוכנית לשקיפות עירונית ,תמנף את הדיגיטציה
בשירותי המועצה ותפעל להכשרת עתודות ופיתוח הון
אנושי לתפקידי הובלה עירוניים וקידום היעדים
הרשותיים .לצד זאת ,אנו מקימים בימים אלו יחידה
לרישוי וקידום עסקים ,שתפעל כחלק ממנהלת
התעשייה והפיתוח הכלכלי .אנו משקיעים משאבים
רבים בהקמתו של אגף התפעול )שפ"ע( והתוצאות כבר
ניכרות בשטח.
אגף ההנדסה ישודרג באדריכל עיר ונמצא בלב תהליך
ההתמקצעות שלנו ,עם תוכניות להגדלת תקנים נוספים
בו .לצורך כך רתמתי את צוות לשכת התכנון המחוזי
וגלעד אטקס ,תושב ירוחם ואני מודה להם על תרומתם
הגדולה לתהליך השינוי ,אותו מובילה מהנדסת המועצה
היקרה שלנו ,הגברת אולגה גולדשמיט ,לצד עובדי
האגף המסורים.
בקרוב נפתח מוקד רואה ,שיתן מענה לפניות תושבים
וטיפול במפגעים ונטמיע אפליקציה עירונית ,שפותחה
על ידי בני הנוער שלנו .בהזדמנות זו אברך את יוזמי
"קסם" ,שמקדמים את איכות החיים בעיירה ,דרך
הדאגה לניקיון העיר.
כלל האגפים שלנו עסוקים כיום בכתיבת תוכנית
העבודה ל ,2019-שתבקש לבטא את נושאי הליבה
הרשותיים.
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האגף לשירותים חברתיים יתמקד השנה בפיתוח
שירותים לאזרחים ותיקים בתחומי הרווחה ,התרבות
והפנאי ,ההכשרה והתעסוקה .לצורך כך אף תוקם
מנהלת קשישים ,בהובלת חבר המועצה משה פרץ.
נושא המענים הקהילתיים והתעסוקתיים לאוכלוסיות
מיוחדות ,יהיה אף הוא במוקד הפיתוח והעשייה של
האגף השנה.

המתנ"ס יפעל לחקור ,להיפגש וליצור גשרים ופעולות
מכוונות אוכלוסייה ותיקה ,על מנת להגביר את שעור
ההשתתפות שלהם בחוגי הסיירות ,המדעים ובפעולות
התרבות והגמלאים .לצורך קידום יעד זה גויסה תרומה
ייעודית ,שתובא לאישור בקרוב .נושא הרשתות
החברתיות האנושיות של כל תושב ואופן הגיוון
וההעצמה שלהן מגיל רך ועד זקנה יהיה לנושא הפיתוח
המרכזי בקיץ הקרוב נחזיר את מסורת "הירוקיץ" ,לצד
"השוקא".
בתחום הצעירים יעסקו בהגעה לצעירים מקבוצות
מגוונות ,אשר אינן צורכות שירותי תרבות ומעורבות
בתשתית העירונית ,הקיימת בצעירים בירוחם .יושם
דגש על גידול במס' הצעירים הבוחרים ללמוד
באוניברסיטאות ולא במכללות .יוקם אגף שלם
לצעירים בסיכון ,בשיתוף פעולה עם האגף לשירותים
חברתיים וימונה רכז לקהילה החילונית המתחדשת,
שיזמה זה מכבר את פתיחת של משחקיית הגיל הרך
בשבת.

טל אוחנה
בגיל הרך יעסקו בפיתוח ועיבוי המענים למשפחות
צעירות ,בדגש על הקהילה החילונית ,בשת"פ עם
צעירים בירוחם .תופעל שלוחה חדשה לגיל הרך ביצחק
שדה;
יוגדל מערך הטיפול הרגשי להורים וילדים מגיל לידה
עד  .6מיזם הינקות יפתח שעריו וכן מעון בהובלת זהבית
אוזן .העבודה עם הורים תעמוד במוקד הפיתוח.
בתחום החינוך ,אנו מבצעים בימים אלו מחקר עומק על
בוגרי מערכת החינוך בעשור האחרון ,על מנת לבחון את
תוצרי החינוך שלנו בהיבטים של תחושת מסוגלות,
תמונת עתיד ,מיומנויות רלוונטיות לשוק התעסוקה,
תחושת שייכות וגאווה מקומית.
נושא מועדוניות הילדים יכנס לשינוי עומק תפעולי
ופדגוגי .נפעל יחד עם ההורים והצוות להגביר את
ההרשמה לביה"ס המאוחד בשנה"ל תש"פ .אגף הנוער
יבצע מיפוי ויבנה תוכניות להשתלבות נוער בסיכון
בפעילות בלתי פורמלית מגוונת .יעד הרב תרבותיות
והחוסן האישי יעמדו במרכז הפיתוח והעשייה של האגף
בשנה זו ,כמו גם יוזמות ייחודיות לעידוד גיוס בנות לחיל
המודיעין והקמת עיר צופים ,שתכלול ארבע תכניות
שונות לבני הנוער וצעירים בוגרי תנועת הצופים מכל
הארץ.

החברה הכלכלית תוביל את נושא התיירות וכן איתור
וקידום נכסים מניבים לרשות ,לצד הפיתוח הפיזי.
הגזבר היקר שלנו יתפנה לעיסוק בפיתוח כלכלי וייעול
הוצאות הרשות ,על כלל אגפיה.
ביטחון ,בחודשים הקרובים יתורגלו כלל המכלולים
וביוני הקרוב יערך תרגיל יישובי בו ישתתפו כלל
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התושבים ,שינכחו בישוב באותה שעה .מכלול
האוכלוסייה ,לרבות צימוד מתנדבים לקשישים ובעלי
צרכים מיוחדים ,יעלה מדרגה משמעותית .עובדי
המועצה יתרגלו את תפקידי הרתק שלהם בחירום,
ונשלים את הכשרת המקלטים
נושא הפיתוח הכלכלי יכלול גיוון מקומות התעסוקה,
בדגש על שכר גבוה ותעסוקת נשים) .בקרוב נפתח
 HUBשיאפשר לנשים ממקצועות הקוסמטיקה לפתוח
עסק בבית המעצבים ,לקראת הקמה של מרחב ליזמות
נשים בתחומים שונים(.
נוביל תוכנית אסטרטגית בתיירות ,נפעל להקמת מוקדי
שירות מרחוק ותעשיית ; HIGH TECH - MID TECH
נקדם פתרונות תעסוקה קלה וחיבור עם מוקדי
התעסוקה באזור .הובלת תחום זה הוטלה על החברה
הכלכלית ומינהלת התעשייה.
בחודשים האחרונים אני פוגשת עשרות יזמים ,לצד
קרנות ומבקשת לרתום אותם להשקעות בפיתוח
מקומות תעסוקה איכותיים .בקרוב נקים כאן מרכז
למיומנויות העתיד .מודל חדשני שיבקש להכשיר תוך
חמש שנים אלפי תושבים למקצועות מבוססי
טכנולוגיה .הממשלה ושותפים שלנו מהעולם ,רואים
במודל פורץ דרך ואני מקווה שבקרוב נתבשר על
המענק הראשון להקמתו.
זאת ,לצד שיתוף פעולה עם התאחדות התעשייה
והעסקים ,בניסיון לאתר כבר מעכשיו מעסיקים
פוטנציאלים ,שיקלטו את העובדים בסוף התהליך .אני
מאמינה שבשוק תעסוקה משתנה ,אנו מחויבים
לאפשר לכל תושב הזדמנות לרכוש השכלה מקצועית
ואקדמית מתאימה ,כדי שיוכל לבחור את מקום
העבודה שלו ולהתפרנס בכבוד .התהליך יכלול גם
עבודה עם מערכת החינוך היסודית והעל יסודית וכן
מערך העשרה לנוער ,על מנת לפתח מיומנויות
רלוונטיות ,כגון חשיבה ביקורתית ,חדשנות וחשיבה
אנליטית ,פתרון בעיות מורכבות וניתוח מערכות מגיל
צעיר.
אני מאוד רוצה לקדם את הפיכתה של ירוחם לBeta -
 Siteבתחומי התעשייה ,העסקים ,השירותים,
הטכנולוגיה ,התיירות העיצוב ,הסביבה ,החינוך
והשירותים החברתיים .הרעיון הוא להביא לכאן יזמים
מכל העולם שיפתחו מוצרים חדשניים .ירוחם ייחודית
ביזמות שלה .המדבר הוא השראה גדולה והמספרים
הקטנים מהווים יתרון עצום.

טל אוחנה
המוביליות החברתית הוא נושא מרתק שאני מדברת
עליו כבר שנים רבות.
לאחרונה נתבשרנו על ירידה מאשכול  4לאשכול ,3
במדד הסוציו  -אקונומי של הלמ"ס .העמקה בנתונים
שנאספו מאפשרת לנו למידה מעמיקה בתחומים רבים.
נושא זה יהווה את ליבת העשייה שלנו כמערכות ובכללן
 אגפי המועצה ,מתנ"ס ,חכ"ל ,עמותות וקרנות שותפות.העיקרון המארגן הוא מדידה תוצאתית  -כיצד
ההשקעות שלנו בחינוך ,בתרבות ,בבריאות ,בקהילה,
ברווחה ,בקליטה ,בתעסוקה יוצרות קידום חברתי של
התושבים שלנו.
בין היתר ,אנו מפתחים כעת מודל לסיוע בשכירות
חופשית ,עבור משפחות צעירות ,שנמצאות בדיור
הציבורי ומרכז תעסוקה לנגמלים בשותפות עם האחים
כהן ,תכנית ייחודית לניגשות לאוניברסיטה ועוד.

העולם צועד בצעדי ענק אל תוך הקדמה הטכנולוגית,
שכוללת הייטק ויזמות ,איך את רואה את ירוחם
משתלבת בתוך מגמה זו?
ביום שלישי האחרון נפגשתי עם מנהיגי בתי הספר,
מרכז המדעים ,מרכז הצעירים ואנשי התעשייה שלנו,
כדי לקדם תוכנית רב שנתית בנושא.
כפי שפרטתי קודם ,ישנם שלושה יעדים בתחום זה.
האחד הינו ,התאמתה של מערכת החינוך לפיתוח
כישורים ומיומנויות טכנולוגיות ויזמיות מגיל צעיר.
השני ,הכשרה של אלפי תושבים ,העובדים כיום
בתעשייה ואינם בעלי הכשרה פונקציונלית .לצד מרכז
מיומנויות העתיד ,יש לי חלום להקים מבנה יפיפה
ליזמות נשים ,בצמוד לבית העם ,בכביש הראשי.
נפגשתי כבר עם מספר קרנות בנושא והן הביעו עניין
רב .כל הרעיון הוא להפוך כמה שיותר נשים לעצמאיות,
באופן שהן תוכלנה לייצר ,לשווק ולמכור מתוצרתן,
מבלי לשלם שכירות גבוהה ועם מעטפת עסקית
כוללת ,שאנחנו נספק עבורן .פיילוט ראשון יחל בקרוב
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עם נשים מוכשרות שעוסקות בשירותי קוסמטיקה
ואקססוריז .הן תקבלנה חללי עבודה בבית המעצבים
וליווי קבוצתי ואישי לפתיחת עסק וקידומו ,כולל
הלוואות נוחות .אני מאמינה ביצירתיות הנשית וחושבת
שעיסוק מעין זה מותאם יותר לצרכים המשפחתיים
שלהן ,בשל הגמישות ,אבל לא פחות חשוב -מהיכולת
שלהן להגשים את עצמן.
השלישי ,הינו רתימה של כמה שיותר משקיעים לפתוח
עסקים וחברות בירוחם.
אנשי ההייטק שלנו מצליחים ובגדול וכן תעשיות כמו
’פריגו’ ו’אקרשטיין’ ,לצד יזמים מקומיים ,כמו רוני בן ישי
’רן-אל’ ו'-אסף עיבוד שבבי' של משפחת שץ.
אני מאמינה בציונות הגדולה שמובילה את ראשי
החברות הגדולות במשק ואני אגיע לכל אחד מהם.
אפיק נוסף בהקשר הזה ,הוא יהדות העולם ,עמה אני
משוחחת רבות על 'מעשה רוטשילד' והוא השקעה
באמצעי הייצור של הקהילות .ככל שרמת הפריון,
שנמדדת בשכר ,תעלה ,אנחנו נממש את הפוטנציאל
האנושי והחברתי שלנו טוב יותר .וגם ,אני רוצה
שהתושבים שלנו יקומו לעבודה כל בוקר מתוך חדווה,
שמחה וערך.
זה לא פחות חשוב מכמה ישתכרו .בסוף ,זה עיקר יומנו.
ירוחם הולכת להכפיל את עצמה בשנים הקרובות דבר
שעלול לפגוע בחוסן הקהילתי ובאחדות שנורא
מאפיינת את המקום ,איך מתכננים למנוע מזה לקרות?
אנחנו משקיעים מאוד בעבודה בתוך השכונות,
באמצעות מיזם 'הטוב המשותף' ,שהוקם בשנים
שעברו ,וכן על ידי היחידה לעבודה קהילתית.

אנחנו מפתחים עכשיו מודל של אירועי תרבות קטנים,
שיתקיימו במוקדים מגוונים בעיר ,כדי לעודד פנאי
ומפגשים חברתיים ויקרא 'שעה בשבוע'.
אני מקווה שתוך שנה נגיע למספר מקסימלי של

טל אוחנה
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תושבים שיוצאים מהבית באופן קבוע.
בקרוב תפתח תוכנית 'סיפור מקומי' שתפגיש תושבים
מקהילות שונות לשיח מתמשך ומעמיק של אמון וקשר.
איכות והיקף הרשת החברתית של האדם משפיעה
מאוד על מדד האושר שלו ולכן אנו עתידים להשקיע
בזה משאבים רבים.
ספרי לנו על ימי הנעורים שלך בירוחם אז ומה השתנה
היום ואיפה את רואה את תחום הנוער בעתיד?
תחום הנוער ביישוב ,עובר שינוי עומק בחודשים
האחרונים ,עם כניסתה של ורד אסף לתפקיד והרחבת
השירותים החברתיים ,בהובלת הילה בר דנינו ,נעמה
ונטי אבוטבול.
פגשתי לאחרונה את קבוצת 'אחרי' והתרגשתי לראות
את כמות בני הנוער העוסקים בהכנה לצה"ל .אני גאה
מאוד בהתחדשות של מועדון הנוער בנווה העמק
ובפתיחתם של המענים בשישי בערב .אנחנו נקלוט
בקרוב עובדים נוספים ,שיובילו שינוי תפיסה במחסן
 .52אתם ,מועצת הנוער ,חברי דילר ,הצופים ,המשצ"ים,
בני עקיבא ,הרובוטיקה ועוד ,גדלים להיות מנהיגי
העתיד של העיר הזו.

נושא העתיד התעסוקתי יביא עמו סמינר קיץ ,בו יתלוו
בני נוער לנושאי משרות בכירות בארץ לזמן ממושך ,כדי
להעמיק את עיצוב החלומות שלהם.
גם יחידת קידום הנוער תשנה את פניה בקרוב.
לי לא הייתה הזדמנות ,כנערה ,להיחשף למגוון כזה רחב
של אפשרויות.
העובדה שזכיתי להיות יו"ר מועצת נוער ומועצת
תלמידים פיתחה בי כישורים רבים מגיל צעיר ואני זוכה
להנות מהם יום יום .זה חיבר אותי לירוחם ובנה בי
יכולות לבנות ולהגשים.
לסיכום ,אני מזמינה את התושבים לקחת חלק
בפורומים ובוועדות השונות ,שתתכנסנה לאורך
השנה ,בשיתוף אנשי המקצוע הרלוונטים:

פורום חדשנות עירונית ,תעסוקה ,צעירים ,בריאות,
הייטק ,מוביליות חברתית ,נוער ,איכות הסביבה,
תרבות והערכות לחירום.
ישי בן שימול ,ראש המטה שלי ,יעביר לכם את מועדי
ההתכנסות.
אני מבקשת להודות לאנשי המקצוע וחברי הנהלת
העיר ,שמקדישים ימים ולילות למען העשייה
המתוארת כאן בקצרה מאוד .המסירות שלהם מעניקה
לי כוחות רבים ואושר גדול למלא את המשימה אליה
נבחרתי.

טל אוחנה
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שיח מקומי

נושא הקשישים מוצב כיעד אסטרטגי בשנים הקרובות.

עם כניסתי לתפקיד הגדלתי את תקציב התמיכה
בפעילות בית גיל הזהב ,גייסתי תרומות עבור
טיולים ופעילות פנאי ,פעלתי לתקצוב ממשלתי
של שתי משרות מלאות נוספות לטיפול בקשישים
ולקידומה של תוכנית אב בתחום ,במסגרת מינהלת
מקומית ,ובהתבסס על נתוני הסקר המעמיק
שנקיים יחד עם קרן הצדקה בנושא .בקרוב נתחיל
להפעיל 'ספסלים חמים' בשכונות בהן יש ריכוז של
קשישים ומענים נוספים בתחום הביטחון התזונתי.
בחודש מרץ ,עם אישורה של השקעה נוספת,
במסגרת החלטת הממשלה ,על ידי המשרד
לשיוויון חברתי ,נפתח מרכז אזרחים ותיקים,
שישלים את הפעילות המתקיימת במועדון הבית
החם של העולים ,בבית גיל הזהב ובמפעל המוגן.
היציאה למכרז הינה הכרח חוקי ,כמו יתר
ההתקשרויות של המועצה ואנו נבטיח את המשך
העסקתם של העובדים המסורים ,ללא קשר לגוף
המפעיל שיבחר ויצטרך להוכיח יכולת מקצועית
בתחום והשקעות כספיות משמעותיות.
המועצה תעמיד קרן מלגות לסבסוד העלויות של
הקשישים ותעניק יתרון מהותי לכל גוף שיציע
מודל השומר על איכות השירותים במרכז ,תוך
גבייה מינימלית של השתתפות ,ביחס לתעריף
הממשלתי הקבוע בחוק.

שרים לאורי אנסבכר ז”ל

יחידת הנוער התכנסה יום רביעי ברחבת הפיאצ'ה לזכרה של אורי אנסבכר ז"ל
שנרצחה באכזריות ביום חמישי שעבר .הבאנו כלי נגינה ,נרות ופשוט שרנו.
לסיום דיברנו על אורי המיוחדת על אהבתה לארץ ישראל ,לאדמה ,על הנתינה
ומאור הפנים לכל אדם שנזכה להפיץ אור ברבים ושנדע ימים שקטים.
סײמנו באופן אירוני בשיר המיוחד שכתבה על שלום ,בתפילה שהוא יגיע במהרה.
"שלום עולמים ,שלום עלומים”
עשי
שיהא עולמך
עולם של שלום
שלום עולמים
שלום עלומים
זכרי
ֶאת העלמה שַאת
ֶאת הדבש שהיה
לפני ֶש ָרדו בך
נכסי לעצמך
מחדש
את המתיקות הזו
שהיתה
שלך

החײ את העלמה
ובראי לך עולם
עולם של שלום
לפני המשא ומתן שלך
עם עצמך
ועם אהובך
לפני ההסכמים
וההפרות
והמלחמות
עשי לך שלום
בתוכך

חוגגים פורים בירוחם
תשע"ט 2019

פרטים בהמשך

משרד החינוך

פורים שמח בירוחם
תשע"ט 2019

נשף פורים למבוגרים בסגנון שנות ה80 -
16.3.2019

ריקודים  d.jתחרות תחפושות משחקים נושאי פרסים
אריק משעלי סולן להקת אוריינטל בהופעה בליווי נגנים
כוכב סדרת “שנות ה - "80-מרסל
הישיבה סביב שולחנות כולל כיבוד \ היכל דוד \ 21.00
כרטיסים ניתן להשיג בעדי העובדים ובמתנ”ס

קרנבל פורים לנוער
19.3.2019

חדרי בריחה מאתגרים תחרות תחפושות
דוכני איפור וקעקועים
סטנדאפ דניאל אסייג  DJבוריס מוזיקת הבית

מחסן 22:00 \ 52

קריאת מגילה למשפחות
20.3.2019

קריאת מגילה שירים וריקודים
לילדים שלומפי הליצן במופע קסמים הפתעות
סוכר על מקל פופקורן משלוחי מנות תחנות הפעלה!
מחכים לראותכם! גרעין בנות השירות.

באולם המתנ"ס \ 19:15

הפעילות בשיתוף :נקודה טובה,ארגון צהר ,היחידה להתנדבות.
צי

חגיגת פורימית בירוחם

ביתנים נושאי פרסים מתנפחים להטוטנים
תחרות תחפושות היתולית בהנחית נדב סגל
ההופעה של אגם בוחבוט כוכבת בית הספר למוסיקה.

21.3.2019

מדשאת בריכת השחייה \ החל מהשעה 09.30
הכרטיסיה כוללת  6ביתנים צילום מגנט פופקורן/שערות סבתא
פיצה/נקניקיה בלחמניה כולל טרופית  -רק ₪ 25

לום

:א

ית

ן
טל

פעילות התנדבותית בבית חװה
ביום  13/2/19התקײם קונצרט בבית חװה,
מסגרת לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
הקונצרט נערך על ידי "מוזתיקה"  -עמותה הפועלת בישראל לטובת קידום מוזיקאים צעירים
לצד מדרכים מקצועײם .לאוכלוסײת מגװנות ,בדגש על בעלי צרכים מיוחדים וקהל שאינו מגיע
בדרך כלל לאולמות הקונצרטים.
במסגרת התכנית הגיעה "מוזתיקה" לבית חװה וערכה קונצרט מרגש שחשף אותם לעולם חדש.

דרוש/ה מנהל תוכנית "עיר ללא אלימות"
ומתאם לרשות למלחמה בסמים
היקף משרה100% :
)העסקה בחוזה פרױקטאלי לאורך תקופת התקצוב ע"י המדינה(.
הגדרת התפקיד:
התפקיד כולל ארגון ומיפױ ײשובי ,בנײת תוכניות עבודה ,ניהול תקציבים ,ניהול צװתי
משימה ,ײשום התוכניות בײשוב והשתתפות במפגשי הכשרה.
דרישות התפקיד:
השכלה:
תואר  B.Aבחינוך ו/או עבודה סוציאלית ו/או קרמינולוגיה ו/או במדעי הרוח והחברה.
ניסיון בעבודה בתחום הנוער והרװחה
ניסיון ניהולי  -יתרון
דרישות מיוחדות:
עבודה בשעות גמישות.
נײדות.
הערה :הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות
לא תעננה ותידחינה על הסף.

קורות חײם והגשת מועמדות יש לשלוח עד  5.3.2019בשעה  12:00למײל:
elana@yeruham.matnasim.co.il

בברכה
רפי אברג’ל
מנהל המתנ”ס

קבלו את המנהיגות והמנהיגים שלנו

מועצת נוער ירוחם!
כתבו :ליאור קנינו ױובל טלקר

במהלך חודש דצמבר התקיימו בחירות למועצת נוער בית ספרית בכלל התיכונים בירוחם.
דרכא ספיר ,מדרשת קמ"ה ,בלבב שלם ,וקידום נוער .מתוכם נבחרו נציגים שיקחו חלק גם במועצת הנוער
היישובית ,במהלך החודש קיימנו בחירות במועצה ונבחרו מספר תפקידים:
יושבת הראש :ליאור קנינו ,קמ"ה
סגנית יו"ר :אודליה ליבשיץ  ,דרכא ספיר
דוברת המועצה :יובל טלקר  ,דרכא ספיר
מבקר המועצה :איתי כהן ,בלב"ש
נציגים מחוזיים :אופיר חזן ,דניאל ירמולוב ,ואשר ועקנין
שמנו לנו כמטרה במועצת הנוער לקדם דברים חשובים לנו הנוער ,לייצג את ירוחם ואת הנוער היישובי
בפרויקטים מחוזיים וארציים ,לדאוג לזכויות התלמידים ולשתף פעולה עם כלל הנוער ויחידת הנוער והרשות
המקומית.
אנו מאמינים כי בעזרת עבודה קשה וכלים נכונים שנקבל מיחידת הנוער ומתוך אהבתינו לירוחם נצליח להגיע
ליעדים שהצבנו לעצמנו.
מזמינות את כלל בני הנוער לקחת חלק פעיל ולפנות אלינו במידת הצורך ליאור050-7362859 :

מופע מס’ 3

על מי ועל מה
שני

20:30 4.03.2019

שעה 20:30
מחיר השתתפות ₪ 200 :לזוג

מתי?  | 20:30איפה? מתנ”ס ירוחם | עלות? ₪ 100

מועדון השחמט של ירוחם בשכונת ההדרים מזמין אתכם ל:

הפנינג שחמט

ביום רביעי  27.2.2019בין השעות  16:00-18:00במקלט ברחוב ההדרים
שיעורי שחמט קצרים
פינת יצירה
פינת משחקייה לקטנטנים

משחק סמולטני מול שני אומני פיד”א
תחרויות שח מהיר
)בהרשמה מראש אצל קפר (050-2807876

מוזיקה וכיבוד

כולם מוזמנים!
במקום יהיה ניתן לקבל מידע על פעילות מועדון השחמט והרשמה לחוג

בי˙ ˘ולמי˙

מר˘˙ ה˙חלה חכמה

סדנת עיסוי תינוקות וליווי התפתחותי
עם דורית אפשטיין

מוזמנים להכיר את שפת המגע
ככלי להכרות קרובה ואוהבת בין הורה לתינוק.

Y
Y
Y
Y

בסדנא נלמד ונתרגל את תנועות העיסוי.
נכיר איתותים ושפת גוף של התינוק.
תקבלו הדרכה על התפתחות תקינה,
ורעיונות לתרגילים בשלבים השונים.
הסדנא מתאימה לתינוקות מגיל לידה
עד שלב זחילה )חצי שנה לערך(
סדנת בוקר

הסדנה תתקיי
ם
ב
ין
ה
ת
א
רי
כי
ם:
6/3
5/3,12/3,19/3,2
בש
עות11:30- 10:20 :
במרכז לגיל הרך
מחיר מ
סובסד₪ 50 :
ל
כ
ל
ה
מ
פג
שים
לפר
טים והרשמה :ש
רה 054-7602136
מס
פר מקומות מוגבל
ל-
10
מ
ש
ת
ת
פי
ם
ולכן מומלץ ל
הזדרז ולהירשם .

כל
להבהורה
צ
ר
י
ך
יא ל
)רצוי  Yשמן לעיסדנה:
שמן שקדים סוי
Y
בכ
מגב
בישה
 Yת גדולה קרה(
 Yרצוי  -טחיתול
יטול
 Yבג
דים להחלחלופי,
פה

סדנת ערב
הסדנה תתקיי
ם בין התאריכים:
4/3
3/3,10/3,17/3,2
בש
עות 16:30-17:40 :
ב
מעון בית שולמית
מחיר מסובסד:
0
5
₪
ל
כ
ל
ה
מ
פגשים
לפר
טים והרשמה :זה
בי
ת
7
9
0
9
4
8
3
2
05
מספר מקו
מות מוגבל
ל 10-משתתפים
ולכן מומלץ ל
זד
ה רז ולהירשם.

בס"ד

ביקור הרב הראשי לישראל
ב'קול יעקב'
ביום רביעי כ"ה טבת לבש 'קול יעקב' חג .לאחר עשרות שנים ,זכינו לביקור הרב
הראשי לישראל!
במופעי מוזיקה ומקהלה ,בין שורות ילדים מנופפים בדגלונים ובבלונים קיבלנו את
פני כבוד הרב .במעמד רב הײשוב וראש המועצה שמענו דברים מאלפים מכבוד
הרב על יכולת של כל ילד לדאוג לחבריו .בנוסף הרב חיזק את צװת המורים
המסור בשליחותם החינוכית ,וכן נפגש עם מצטײני מבצע המשניות וצװת 'נאמני
יהדות' שהפעילו את המבצע.

"כי האביב שוב צועד בעקבותייך"

אהוד מנור

טיול פריחה מרהיב
באזור שפלת יהודה
למבוגרים
בואו "להרויח" את האביב בגדול בטיול שהוא סימפוניה של צבעים
בואו להתבשם ולהרחיב את הלב מכמה שעות של טבע אביבי ופרחוני.
נצא לתל שוכה לפריחת התורמוסים ואתרי פריחה יחודיים נוספים.

הטיול בהדרכת
פרח לילך
מצוות המלש.

יום ו’ י”ז באדר א’ .22/2

במידה ויהיה צפי לגשם ידחה בשבוע.

יציאה ב 08:00 -מהספורטק חזרה עד 15:00
המחיר למשתתף  ₪ 50כולל הסעה.
הטיול מותנה ברישום מספיק.
ההרשמה במזכירות המתנ”ס.
אפשר גם טלפונית 086687000
עד יום ג יד באדר א .19/2

בואו בשמחה !
צוות המלש

תחום התנדבות

דרושים .....דרושים
לתנועת של"מ )שרות לאומי למבוגר( החברה למתנסים,
דרושים מתנדבים לתוכנית "קריאה בהנאה"
לעידוד וטיפוח קריאת ספרים לילדים בבית הספר לכתות א-ג .
אם יש לך ....
* גישה לילדים
* ניסיון בהדרכה ופעילות עם ילדים
* יצירתיות
* אהבה לספר והכרות עם ספרי ילדים
* להקדיש זמן פנוי בין  1-2לשבוע בין  1-2ש'

הנך מוזמן להצטרף ולהיות חלק משל"מ בעשייה וחוויה מאתגרת וייחודית
המצטרפים יזכו ליהנות :
ט מלווי צמוד בהכשרה והדרכה ט עשירה ומגוונת ט ימי עיון
ט כנסים ט לפעילויות חברתיות ועוד...

לפרטים :שמחה יחזקאל  052-4806857ט נורית סומר 052-8614271

פרשת לגמלאות?

כוחה של נתינה
דאגה לזולת
מתנה לעצמנו

תחום התנדבות

של"מ שרות לאומי למבוגר
מזמינה אותך להתנדב ולהיות חבר בשל"מ
מתנדבים וגם נהנים
בואו ,להתנדב ולקחת חלק בעשייה חיונית – לתת ולתרום בתחומים שונים בקהילה
לפי :בחירתכם יכולותיכם ונטיית ליבכם.
התנדבות עם :ילדים ,נוער ,מבוגרים ,גיל הזהב ,אנשים וילדים עם צרכים מיוחדים,
בתי ספר" -קריאה בהנאה" ,גני ילדים" -זהב בגן" מועדונים שכונתיים ,מועדוניות ועוד...

מתנדבים המצטרפים יזכו ליהנות :
ממגוון רחב של פעילויות חברתיות :טיולים ,ימי עיון ,כנסים ,חוגים ,אירועים ועוד...
הכשרה ,הדרכה ,לווי והעשרה מתמשכת.
ביטוח לכל מתנדב עפ"י חוק ביטוח לאומי.

של"מ  -הון אנושי תרומה לקהילה
המשך הכשרת מתנדבים לבתי ספר " -קריאה בהנאה "
המשך טיולים במסגרת "קהילה מטײלת" .
בקרוב :קורס לשימוש בטלפון חכם .
לפרטים :שמחה יחזקאל ,052-4806857 :מזכירות המתנ"ס08-6687000 :

תחום התנדבות

חדש ...חדש...

קורס לשימוש בסמרטפון )טלפון חכם(
ב ש ע ה ט ו ב ה ת נ ו ע ת ש .ל  .מ ) ש ר ו ת ל א ו מ י ל מ ב ו ג ר (
שמחה להודיע על פתיחת קורס לשימוש בסמרטפון )טלפון חכם(.
במסגרת הקורס נכיר ונלמד איך להשתמש בכל האפשריות
המוצעות :פייסבוק,וואטאפ ,אינטרנט ,דואר אלקטרוני ,צילום,
הורדות אפליקציות ,משחקים ועוד  ...בהדרכת המתנדבים
שעברו בהצלחה הכשרה בחברת פרטנר .

קורס
לשימוש
בסמרטפון

)טלפון חכם(

למבוגרים

כמה זה עולה? ללא עלות כספי תחינם
כמה מפגשים? בין  5-8מפגשים
איפה? בספריה – בחדר מחשבים
מתי? בימי ד' בין השעות . 12:00 -10:00 :
על מועד פתיחת הקורס תבוא הודעה בהמשך ....
המעונײנים להשתתף מוזמנים להתקשר:
שמחה יחזקאל  052-4806857יוסי אסונה  050-2708849שמחה דדון 052-6761305

הספריה העירונית
יום רביעי |

17:00 | 13.3

גיא אלון יספר
המספר
"מרק ואבן "

עלות

₪ 10

ספריה עירונית ירוחם

נפ˙חה ההר˘מה ל˘נה"ל ˙˘"פ

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 :
ערכו˙ רי˘ום ני˙ן ל˜בל במעון )סמט˙ ˜ני˙  2ירוחם( או במזכירו˙ המ˙נ"ס

תיאטרון לילדים
עונת המנויים לילדים לשנת תשע"ט 2018-19
ת כרטיס
עלו
₪ 40

הצגה מס’ 5

חלום ביאליק
שני 18.3.2019 /
לפרטים ולרכישת כרטיסים ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס 08/6687001/2

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  19.30במ˙נ"ס

בואי הˆטרפי ו˙היני מחװיה ˜ולנועי˙
ו˙רבו˙י˙ מגב˘˙ ומהנה הכולל˙ א˙ מיטב
הסרטים המדברים על ה˙מודדױו˙ בחײם

המנױ הסרטים כולל הרˆאה ,כיבוד ופופ˜ורן

מחוברים לחײם
1.4.2019

גט 3.3.2019
מחיר מנױ מסובסד ₪ 120

˘אהבה נפ˘י
19.5.2019

פרח במדבר
2.6.2019

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

קס”ם ירוחמי קהילה | סביבה | מקום

קס"ם
ירוחמי

פעילי שכונות פורום קס"ם -מידע לתושב

תושבי השכונה שלום רב,
פורום קס"ם הינו פורום תושבים הפועל למען שיפור איכות החיים בירוחם בתחומי איכות הסביבה ,הפורום
מבוסס על תושבים מתנדבים מכל גווני הקשת הירוחמית בכדי לקדם ולחדד את המענה למפגעים ונזקים
בשכונה ,קבוצת הפעילים "קס"ם ירוחמי" יחד עם אגף תפעול )אגף שפ"ע לשעבר( מתחילים להניע
פרויקט חדש" ,פעילי שכונות" .
מטרת הפרויקט היא לחבר בין תושבי ירוחם לאגף תפעול ,וליצור בקרה ושיפור שירות לתושב.
בכל שכונה בירוחם יהיה פעיל שכונה שירכז את כלל התלונות והפניות לאגף תפעול -בתחום הפסולת
והמחזור בלבד ,וישמור על קשר ישיר עם התושב שדיווח על התלונה ,בנוגע להתקדמות הטיפול בתלונה.
להלן נהלים בנוגע להתקשרות עם פעיל השכונות:
 .1אנא פנו אל הפעיל השכונתי פניה ותלונה באופן מסודר ,ניתן לשלוח הודעה עם פירוט
המפגע ושמכם המלא ,רצוי להוסיף תמונה של המפגע
 .2אנא עדכנו את הפעיל באם הבעיה נפתרה ,וכן כאשר תוך  3ימים הבעיה לא נפתרה.
 .3אנא זכרו  -הפנייה אל הפעיל הינה בגדר המלצה בלבד ,ניתן ,ואף רצוי ,להיות תושב
אקטיבי ולפנות אל המוקד ואגף תפעול באופן עצמאי .נציין כי במידה ונעשית פניה
ישירה למוקד  106או לאגף תפעול ,לא לפנות לפעיל השכונתי על מנת לא להכביד על
המערכת.
אנו מ

חפשים פעילים נוספים ,לפרטים

ח
פשו אותנו בפייסבוק קס”ם ירוחמי
תודה רבה

על שיתוף הפעולה ,פורום קס"ם

טבלת אחראי שכונות
שכונה

שם האחראי

נײד

שקד

חננאל שיקלאר

058-4532237

צהלה

מירית די-נור

050-3563543

נווה נוף

רויטל הירשוביץ

052-3689644

נוף מדבר

אבי בן זקן

050-8571976

בנה ביתך

דפנה מירזיוף

054-5563252

נווה העמק

משה כהן

052-5221303

מיכאל ביטון

050-4428805

רחוב בורנשטיין

גלעד פלמר

054-6924400

אלי כהן

ידידיה איזנטל

054-3386822

ההגנה :מההגנה פינת
הפלמח עד רח’ היסמין )כולל(

זהבה רחמים

054-5829746

נעה גלנט

052-6381336

רם רביבו

054-4431641

ההגנה :מהיסמין עד ההגנה
פינת הרצל ונאות הדר
בר כוכבא

ליחידת הנוער בירוחם

דרוש
רכז\ת נוער למגזר הדתי
 25%משרה
תיאור התפקיד:
ליווי סניף בני עקיבא
ליווי והדרכה של קבוצות לפי הצרכים
ייזום והוצאה לפועל של אירועים ופרויקטים
שת"פ עם כלל הגורמים הרלוונטיים

דרישות התפקיד:
ניסיון בעבודה עם בני נוער
יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער
יכולת ליזום ,להכין ולבצע תוכניות חינוכיות
יכולת הובלה ,ליווי והדרכה פרטנית וקבוצתית
עבודה בשעות לא שגרתיות ובסביבה דינאמית
לאחר שירות צבאי\לאומי – חובה
 12שנות לימוד – חובה ,תואר ראשון בתחום רלוונטי  -יתרון
מגורים בירוחם – חובה
המשרה בכפיפות למנהלת יחידת הנוער ,קורות חיים להגיש
לאילנה יפרח במייל elana@yeruham.matnasim.co.il :עד ה28/2/19 -
בברכה,
רפי אברג'ל
מנהל מתנ"ס ירוחם

הצגה
מס’ 4

חלום ביאליק
שני 17:30 / 18.2.2019 /

ל˙וכני˙ ממ˘ל˙י˙ להעˆמ˙ נוער וילדים
במסגר˙ פרוי˜ט '˘י˜ום ˘כונו˙ חוזר'

דרו˘/ה
מנהל ˙/מרכז נוער בירוחם
הגדרת התפקיד:
· ניהול מרכז הנוער )גילאי  (13-18ואחריות כוללת על כלל פעילות התוכנית במרכז .
· ניהול ופיתוח צוות עובדים ומתנדבים הפועלים במרכז
· בניית תכנית עבודה רב שנתית לפעילות המרכז
· ניהול והובלת ממשקי עבודה שוטפים הן ברמה המקומיות והן ברמה הארצית
· ניהול תקציב ויכולת לאיגום משאבים ושותפויות
· פיתוח וייזום תכניות חדשות ומענים פרטניים וקהילתיים לבני הנוער
· הובלת מהלכים מקצועיים לאיתור ילדים ובני נוער למרכז ולפעילויות השונות בישוב.
· שותפות מלאה בוועדת ההיגוי וועדות מקצועיות לפיתוח המרכז וביסוסו
· מחויבות להשתתפות בתכניות הכשרה מקצועיות וניהוליות ובתהליכי ליווי וחונכות מקצועיים
דרישות התפקיד:
· ניסיון של שנה ומעלה בניהול צוות ותקציב על כל המשתמע מכך.
· ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית עם נוער
· יכולות בין אישיות גבוהה ,ראייה מערכתית ומרחבית ,מחויבות חברתית גבוה,
עבודה תחת לחץ ,יכולת הובלה והנהגה.
· נכונות לעבודה בשעות גמישות ולא שגרתיות כולל אחר הצהריים והערב
· תואר ראשון רלוונטי – יתרון

תחילת עבודה מידית
היקף משרה100% :
כפיפות :מנהל האזור מטעם "דרומה צפונה תיקון עולם " ומחלקת הנוער בירוחם

קו"ח יש להגיש למייל  advap@sh-hevrati.org :עד לתאריך 25.2.19
יש לציין במייל עבור משרת מנהל מרכז נוער.
העסקה באמצעות "צפונה – דרומה תיקון עולם בע"מ" ) ,חברת בת של הסוכנות היהודית לא"י (

רק פניות מתאימות תעננה.
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משתתפים בצערכם במות

משה )באשי( שנה טובה

משתתפים בצערכם במות

ז"ל

משה חזן

ז"ל

שלא תוסיפו לדאבה עוד

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

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

