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תושבים יקרים, 
מבין כל הרגעים כולם, אלו שגורמים לי התרגשות 
גדולה, הם מפגשים אקראיים עם תושבים שלנו שעשו 
מסע אישי. לא מעט נדודים במדבר קדמו לו, אבל הם 
האמינו. בביקורי בדרכא ספיר או בבלב"ש, יהיו אלו 
אביב כהן וחיים אלבז- אבות הבית, שהפכו למורים מן 
המניין ובקרוב גם ישלימו לימודי השכלה גבוהה 
בתחום;  מונה המיוחדת, למשפחת בן ישי, שנולדה 
וגדלה כאן, וחזרה הביתה להקים חברת שיווק טכנולוגי 
מצליחה; צבי, שמתעקש לבנות חיים חדשים ואין לי 
ספק שיצליח; עומרי בן שושן, שבקרוב ישלים קורס 
קצינים, בדרכו לפיקוד חטיבת הקומנדו בדובדבן; 
משה, חיים, אורן וירון, שסימנו מטרה ובנו אבן אחר 
אבן, בקריירה המרשימה שלהם ושי המיוחד, שלא 

ויתר על הזכות להיות אבא למופת.  

"הדבר המשמעותי ביותר, שאפשר לתת לאדם, הוא 
להיות חלק מסיפור בעל משמעות. זה מה שאנחנו 

עושים בליל הסדר". (הרב פרופ' יונתן זקס).

כששואלים אותי מה המשימה הכי חשובה שלי כראש 
עיר, אני מונה מידית את שלוש אסטרטגיות החומש: 
פיתוח כלכלי, מוביליות חברתית ואיכות חיים. אחר כך 
אני מוסיפה בנחת, שהבסיס לכל זה עובר דרך בניית 
קהילה של משמעות, קהילה שבה כל אחד מרגיש 

שרואים אותו ושדואגים שיהיה לו רצון ותקווה.

לפעמים כל תפקידנו, כשליחי ציבור, זה להחזיק את 
הרצון של מישהו. 

לפתוח דלת.
לתת תקווה.

זו תכלית החינוך, זו תכלית תפקידנו.

בחודשים האחרונים, עסקנו, הנהלת העיר הנבחרת 
והמקצועית, בסלילת דרכים חדשות, שאנו מקווים, 
שתענקנה הזדמנויות גדולות יותר להתפתחות כלכלית 

וחברתית. 
מרכז מיומנויות העתיד, שיפתח בעוד מס' חודשים, 
בבניין ההייטק, הנבנה בימים אלו, יכשיר מאות 
תושבים, כל שנה, למקצועות טכנולוגיים, הנדרשים 
בתעשייה. נשים, המעוניינות להקים עסק קטן או 
לשדרג קיים, תצטרפנה לבית חדש, שיפתח עבורן, 
בבית המעצבים בכביש הראשי. תוכנית לעידוד לימודי 
מדעים באוניברסיטה, תעניק סיוע כלכלי מוגדל 
ומעטפת רחבה להצלחה. מרכזי תעסוקה לאוכלוסיות 
מיוחדות יוקמו בחודשים הקרובים וכן יחידה לצמיחה 
משפחתית. מערכת החינוך כולה, תקבל השקעות 
תוספתיות להכנסת תכנים ויוזמות להכנת הבוגרים 
לקריירה טכנולוגית, עם תחנות משמעותיות בקצונה 
צבאית, בתפקידים מגוונים. זאת לצד, רתימת יזמים 
מתחומים שונים להשקיע בעיר ולפתח מקומות 

תעסוקה חדשים, בשכר גבוה. 

ומעל כל אלו ורבים אחרים, מנשבת הרוח. זו הסיבה 
שאנו משקיעים משאבים גדולים באירועי התרבות, 
שיביאו עימם האביב והקיץ הקרוב; בקידום פעילות 
קהילתית בשכונות; ביצירת הסיפור המקומי שלנו, 

שמורכב מלא מעט חלקים. 

מרגישה זכות גדולה להיות חלק מסיפור משותף של 
זהות, מסורת, אמונה ומסע ארוך, של חיים.

 זכות גדולה להיות מוארת מסיפורי ההשראה, 
הצמיחה וההתחדשות שלכם.

חג חירות שמח,
טל אוחנה,
ראש המועצה
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בפרוס עלינו חג החרות אנו מאחלים לכל משפחת ירוחם

. חג פסח שמח, חג של שמחה, פריחה ולבלוב

. נאחל לכולנו שחג זה יביא עימו המון אחװה, אחדות ורעות.

הרב אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

דני לוגסי
סגן ראש המועצה

שמעון רוזיליו
מנכ”ל המועצה

טל אוחנה
ראש המועצה

 שלכם ולמענכם,

תושבי ירוחם היקרים

לחיילי וחיילות ירוחם ומשפחותיהם היקרות,

לתושבי ירוחם ולהנהגת היישוב החדשה

אנו מאחלים לכם

חג אביב שמח

איציק מלכה

יו”ר האגודה למען החייל

מתנדבות ומתנדבי

האגודה למען החייל

ם, כ ל ש
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איתן דלח
סגן ראש המועצה



תושבי  ירוחם  היקרים  והאהובים,

ה' עליכם תחיו לאורך ימים ושנים טובות ומבורכות.
עומדים אנו בפתחו של חג הפסח. 

חג הפסח הוא חג השאלות. כל מבנה ההגדה בנוי משאלות ותשובות.
ניתן להבין שחז"ל בנו את ההגדה משאלות רבות, על מנת שנסתקרן יותר, וכך נהיה שותפים 
פעילים בסדר. זה ודאי נכון. מבנה של שאלות ותשובות מגרה את האדם, ויוצר מעין 'הרפתקה' 

ורצון לדעת את המשך.
אולם נראה שיש עוד עומק גדול בעניין.

שאלה נשאלת רק מפי מישהו שהדבר מעניין אותו. שיש לו אינטרס. שהוא רוצה לחקור ולהבין 
ולגלות.

ניתן לשאול בכבוד. ניתן לשאול בלעג, ולעיתים אפילו לא שואלים. גם כשלא שואלים יכולות 
להיות שתי סיבות: או כי לא יודעים כיצד לשאול, או כי לא רוצים לשאול, ויותר משמפחדים 

מהשאלה מפחדים מהתשובה. מי ששואל שאלה הוא חלק מהעניין.
בהגדה מוצאים אנו ארבעה סוגי שאלות: שאלות בכבוד, שנועדו כדי להבין את העניין לעומקו - אלו 
שאלות הבן החכם, וגם שאלת הבן התם נמצאת שם - הבן התם רוצה לדעת אבל הוא לא מבין את 

כל ההקשר.
שאלות שבאות ממקום של לעג - זו שאלת הבן הרשע, שמלעיג וטוען שעבודת ה' שייכת 'לכם' - רק 

לכם ולא לי, ולכן אומרת ההגדה שהוא הוציא עצמו מהכלל.
שאלות שלא נשאלות מחוסר ידיעה כיצד לשאול - זו מהות הבן שאינו יודע לשאול, ומאחר שכך 

הוא הדבר מצווים אנו לפתוח לו בהסבר.
סוג הבנים שלא מופיע בהגדה, ולא בכדי, הוא מי שלא רוצה לשאול. הוא לא רוצה לשאול כי הוא 
לא רוצה חלק, אולם חז"ל לימדו אותנו שאין דבר כזה. חז"ל רצו לבטא שלכל אחד חלק מהגדה 
ובמהלך המופלא של יציאת מצרים: לכולנו יש חלק בשולחן. אפילו לרשע המלעיג על התורה ועל 
חכמים יש חלק. דע לך שלכל אחד מאיתנו, ואפילו מי שנראה רחוק מאוד, יש חלק גדול בסיפור של 

עם ישראל.
תפקידו של כל עורך סדר הוא לתת לכל אחד מהמסובים את האפשרות לשאול. כמה שיותר. 
שאלות על כל דבר. ככה תיווצר תחושת שייכות וחיבור אמיתיים. אמנם השואל, צריך לשאול 

בכבוד, וצריך לדעת לזכות להיות 'שואל כעניין', ומתוך כך גם יזכה להיות 'משיב כהלכה'.
חובה עלינו לשים לב כיצד לחבר ולאחד את כולם בלילה זה. כיצד להפוך את עם ישראל על פלגיו 
השונים לעם אחד. כיום נמצאים אנו מספר ימים אחרי מערכת בחירות מפלגת ומסכסכת. למעשה 
השנה היתה זו שנת בחירות, וחובה עלינו לזכור כי אנשים אחים אנחנו. חובה עלינו להימנע מליצור 
עוד סדקים בחברה שלנו, ולאחות את כל השברים הפילוגים והסכסוכים. חובה עלינו לזכור כי 
חייבים אנו לפעול ביחד. לא להפסיק לשאול אחד את השני. לא להימנע מלדבר האחד עם השני. 

לא להפסיק להתעניין האחד בדרכו של השני.
'יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו'. היא המניע של כל תנועת החירות 
העולמיות. שם נתגלה שבן חורין אמיתי הוא מי שנשמתו חופשית ומאמין בערכים גדולים. היא 

הבסיס לחיינו המשותפים כעם אחד.
הבה נכבד האחד את השני. הבה נסב לשולחן הסדר עם רצון לשאול. לחקור. לדרוש. להבין. הבה 
נשוב להתאגד כעם אחד אוהב שלומד מעברו, ועברו מציב לו יעדים ומטרות נשגבות וגדולות - 

להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.

בברכת חג שמח לנו ולכם ולכל בית ישראל,
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בהתקרב אלינו חג הפסח תשע"ט הננו לברך את
ראש המועצה המקומית, הגב' טל אוחנה,

סגני וחברי המועצה המקומית,
עובדי המועצה הדתית, 

צװת טהרה בחברה קדישא,
גבאי ומתפללי בתי הכנסת

ואת כל תושבי ירוחם היקרים

לתושבי ירוחם היקרים

חג פסח כשר ושמח

בתפילה שנזכה לחוג את חג הפסח
בביטחון, בשמחה ובדיצה,

מתוך נחת ובריאות לאורך ימים טובים
ושנות חײם,

ונזכה בקרוב לגאולה שלימה
כמאמר חז"ל

"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"

הרה”ג יצחק שלו שליטא
הרב הראשי לירוחם

הרב יהושוע עמר
יו”ר המועצה הדתית

גב’ פרחיה סױסה
מזכ”לית המועצה הדתית
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מרכז המדעים של ירוחם מוביל את תלמידי ירוחם 
למצוינות טכנולוגית עם שתי זכיות במקומות 
הראשונים בתחרויות ארציות:  קבוצת הרחפנים 
מבי"ס "דרכא ספיר" זכתה במקום הראשון בתחרות 
הרחפנים MoonaChalenge ותזומן להתארח בבית 
הנשיא וקבוצת הרובוטיקה הבוגרת של ירוחם זכתה 
בפרס "יושב הראש" שהינו הפרס היוקרתי ביותר 
המעיד על עשיה חברתית לצד מצוינות טכנולוגית 
ותטוס לייצג את ישראל בתחרות העולמית בדטרויט.

קבוצת הרחפנים של בית הספר "דרכא ספיר" מירוחם, 
הכוללת 15 תלמידים מוכשרים מכיתה י', זכתה זו השנה 
השנייה ברציפות בתואר אלופת הרחפנים הארצית. 
חברי הקבוצה, השתתפו בשבוע שעבר (ה') בתחרות 
רחפנים ארצית MoonaChalenge שהתקיימה בהיכל 

שלמה בתל אביב. 
במסגרת התחרות שבה השתתפו כ-50 קבוצות מרחבי 
הארץ, התלמידים התמודדו עם משימות שונות 
הכוללות בנייה, הטסה ותמרון רחפנים. בין המשימות 
בתחרות התבקשו הילדים לקלוע למטרה כדורים 
הנורים מהרחפן ולבנות גנרטור שיפיק חשמל מהרוח 
שמייצר הרחפן בעת התעופה. השופטים בתחרות היו 
ן "מונא" שבחנו את  שופטים מקצועיים מארגו
הקבוצות המשתתפות בתחרות על בסיס פרמטרים 
כמו עמידה והצלחה במשימות, בניית הרחפנים 

והטסתם באופן מקצועי. 
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ירוחם הביאה דאבל - והכל קשור לטכנולוגיהמקהלת הנוער היהודית הבינלאומית

דאבל טכנולוגי

את האלופים מירוחם מלווים מדריכים ומנטורים של 
מרכז המדעים בירוחם ביחד עם תלמידי כיתה יב׳ 
מירוחם, שזכו בתואר הנכסף בעצמם בשנה שעברה 
ותמכו בהם לאורך כל שנת הלימודים. המנטור הראשי 
של קבוצת הרחפנים הוא  רז שטיינמיץ, איש הייטק 
שעבר להתגורר לפני כשלוש שנים בירוחם ממודיעין, 
עזב את עבודתו בעולם ההייטק והחליט להתמקד 
בחינוך והוא מרכז את תחום לימודי התוכנה במרכז 
המדעים. הזכייה , זו השנה השנייה ברציפות, מחזקת 
את רז בהחלטתו הייחודית להישאר בעולם החינוך 

הטכנולוגי ובעבודתו במרכז מדעים בירוחם. 
באותו יום ממש קבוצת הרובוטיקה היישובית של 
ירוחם המונה תלמידים משלושה בתי ספר שונים, ה 
Yteamהשתתפה בתחרות הרובוטיקה הארצית וזכתה 
בפרס יושב הראש היוקרתי ותיסע לייצג את ישראל 

בתחרות העולמית בדטרויט. 
ואלו היו מקצת מנימוקי השופטים:  " פרס יושב הראש 
מוענק לקבוצה אשר הצליחה לאורך תקופה ארוכה 
לייצר שותפות אמיתית ומשמעותית בקבוצה, בבית 
הספר ובקהילה. הקבוצה המנצחת הוכיחה התקדמות 
משמעותית לקראת המשימה של - FIRST והיא שינוי 
התרבות שלנו. במלאת עשור לפעילות הקבוצה אנו 
סבורים כי היא בדרך הנכונה לשנות את העולם ולהפוך 

למעצמה של רובוטיקה". 



את קבוצת הרובוטיקה מלווה מזה 7 שנים מנטורית 
הקבוצה רחל קנול וביחד איתה לירון גורביץ׳, סלע 
בוקוביצקי , ציפי אברהם, לירון (ג'ימי) מור וויקטור 
לונקוב. לקבוצה גם מגיעים מהנדסים שמלווים 
בהתנדבות. כל המבוגרים תופסים את תפקיד הליווי 
שלהם את התלמידים, כמרחב המאפשרלהם לעבוד, 
לטעות, ללמוד ולשפר. המטרה היא להפוך אותם 

ללומדים אוטונומיים.
שאלנו כמה שאלות את מיוריאל מלינסקי, תלמיד 
כיתה י' בבי"ס דרכא ספיר, שמשתתף בשתי הקבוצות, 
גם הרחפנים וגם הרובוטיקה, ומאוד מאוד עסוק 
בימים אלו: הוא עובד קשה עם חבריו לקראת הנסיעה 
לדטרויט , והתפנה לכמה דקות כדי לסכם לנו את 
החוויה בקבוצת הרחפנים. מלינסקי היה שותף בצוות 
ההטסה של קבוצת הרחפנים והשתתף גם בתהליך 

בניית המטוס. 
אהלן מוריאל , ברכות על שתי הזכיות. מה היה הכי 
קשה בשבילך בעבודה בקבוצת הרחפנים? זאת 
שאלה טובה. בשבילי היה הכי קשה כשהרחפן 
מתרסק, ואז צריך לתקן אותו, להבין בכל פעם מה 

התקלה של הרחפן ואיך לשפר אותו. 
כמה פעמים זה קרה? את צוחקת? יומיים לפני 
התחרות הוא התרסק לנו!! סה"כ הוא התרסק איזה 3-5 
פעמים. האמת בבית יש לי 3 רחפנים מרוסקים ולא 
עובדים... אבל כאן היה צריך בכל פעם  לתקן, למצוא 

את החלק שצריך להחליף כי לא בונים אחד חדש. 
אתה אוהב להיות ברחפנים? כן, האמת שזה תחביב 
שלי , להטיס בשמיים, להשתמש ברחפנים שמצלמים 
והחלום שלי הוא להיות טייס אז לראות את הכל 

מלמעלה זה עוד יותר יפה. 
זה נותן לך עוד אמונה ביכולת שלך להיות טייס? 

אני חושב שכן.
במה זה עזר לך בחיים?  זה עזר לי להיות פתוח, וגם נתן 
לי ביטחון. לפעמים אתה עם העולם די סגור וגם 
העולם סגור מולך, אז הרחפנים הוא מקום מאוד טוב 
כדי לפתוח את עצמך, לעמוד מול הכיתה ולדבר 

ולהאמין בעצמי שאני טוב. 
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 זה עוזר לך גם בלימודים? כן, כי בשביל הרחפנים גם 
צריך להבין את הפיזיקה של הרחפן אז זה עוזר לי . זה 
גם מלמד אותי להתמודד עם אתגרים , ושיתוף פעולה. 
בהתחלה היה לנו קשה לעבוד ביחד, אבל האתגרים 
והאימונים גרמו לכל הכיתה להיות ביחד ומגובשת, 

ובסוף הצלחנו להיות המטיסים הכי טובים בארץ! 
מה הפך אתכם להיות המטיסים הכי טובים בארץ? שני 
דברים:  הראשון האימונים. היה לנו את הטייס מספר 
אחד בארץ ברחפנים, שהוא שניר סלומון מירוחם, 
תלמיד כיתה י"ב מדרכא ספיר, והוא לימד אותנו 
והתעקש איתנו על האימונים , ואני לא חושב שהיינו 
הופכים כל כך טובים בלעדיו.  הדבר השני הוא בתחרות 
עצמה. מה שעזר לנו זה שכל אחד שהטיס הסתכל על 
הטייס שהיה לפניו בזמן התחרות וכל הזמן ניסה ללמוד 
מהטעויות שלו ושל טייסים אחרים כדי לשפר ולתקן 

את הטעויות. 
אם יבוא אליך אח שלך ויישאל אם כדאי לו ללכת 

לרחפנים מה תגיד לו?
אני אגיד לו שאם אתה אוהב את כל הקטע של להיות 
באוויר, ולהתמודד עם אתגר, להינות, ואתה רוצה 
להגביר את הביטחון העצמי שלך, לעמוד מול קהל - אז 
לך לרחפנים- אל תעמוד בצד סתם ותראה איך אחרים 

מנצחים , תצטרף ותעשה! 
ובפני מלינסקי יש אתגר נוסף, כמו שהזכרנו : נבחרת 
הרובוטיקה הבוגרת ה  Yteamתסע לתחרות העולמית 
בדטרויט בחודש הקרוב , אנחנו מחזיקים להם אצבעות 

וגאים בהם.
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לתושבי ירוחם היקרים,

בפרוס עלינו חג החרות,

צוות "קל וחומר" מברך את קהל לקוחותיו הנאמנים

בברכת חג פסח שמח וכשר

מי ייתן שחג חרות זה ירבה ויעשיר אותנו

באהבת חינם, אחדות ורעות 

והמון סיבות לקירוב לבבות

לקהל לקוחותינו היקרים

ממתינים בכל עת המבצעים הכי הכי טובים 

שרק צוות "קל וחומר" יכול להציע בואו ותיווכחו.

לרשותכם תמיד בשרות אדיב, אחראי, ומקצועי

08-6583174 
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שמחים לשתף כי בשבועיים הקרובים יחלו עבודות שיפוץ ושדרוג שדרת ורדימון [או בשמה 
החדש שדרת הרב עובדיה יוסף].

 אז מה יהיה לנו?

הכביש המשובש ייסלל מחדש, יתווספו מדרכות משני צידי הכביש, יוסדרו החניות, ייסלל 
שביל אופניים, עשרות עצי צל ישתלו לאורך הרחוב, התאורה תוחלף לתאורת לדים חסכונית, 
בצידו המזרחי של הכביש תקום טיילת נופית ויוקם פארק אופניים "פאנטרק" אתגרי לילדים. 

בנוסף יורחב העירוב ויוטמנו סיבים אופטיים מתחת לכביש. 

חשוב לדעת!

תנועת כלי הרכב לא תפגע והסדרי התנועה יותאמו לעבודות. העבודות בכביש ייעשו כל פעם 
רק בצד אחד של הכביש, שני הנתיבים בצד השני יהפכו לכביש דו סטרי.

הכניסה הצפונית משנה פנים!
תושבים יקרים!

שימו לב - העבודות ימשכו כשנה.

שיפור הנראות של הכניסות הראשיות של ירוחם
מדרכות משני צידי הכביש
שביל אופניים
חניות

פארק אופניים אתגרי לילדים "פאנטרק”
הטמנת סיבים אופטיים מתחת לכביש

תאורת לד חסכונית
הרחבת העירוב

שעות קבלת קהל
משרדי המועצה

א’
ג’
ד’
ה’

08:30-09:30
16:00-18:30
08:30-09:30
08:30-09:30

קבלת קהל

שעות קבלת קהל
ה י ב ג ת  ק ל ח מ

א’
ג’
ד’
ה’

08:30-12:00
16:00-18:30
08:30-12:00
08:30-12:00
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מקהלת הנוער היהודית הבינלאומית

יקיר פעיל מצטיין

ב- 2.4 ניצלנו את יום המעשים הטובים להוקיר ולהעריך 
את הנוער שלנו שעושה טוב כל השנה ומתנדב במגוון 

מקומות 
הטקס מטעם מנהל חברה ונוער ומתקיים כאירוע שיא 

לתהליך חינוכי ערכי לאורך כל השנה.
במהלך הטקס נהנו מקולן הערב של של הרכב "מחסן 52" 
ששרו את השיר "תודה" של ישי לוי ובירכנו אותנו 
המפקחת הרשותחת הגב' נסי אברהמי, גב' טל אוחנה - 
ראש המועצה, מנהלים, רכזים חברתיים בני הנוער 

ומשפחתם.
תהליך הבחירה בעצמו מאוד מרגש כל  ביה"ס הקים 
וועדה בית ספרית שדנה במס' פעילים שבני הנוער 
המליצו עליהם כי הם ראויים ולאחר דיון בנוכחות אנשי 
חינוך, אגף הנוער, בני נוער ומתנדבים הוחלט על הפעיל 

המצטיין מכל ביה"ס. 
בנוסף, הנוער בוחר "יקיר הנוער" זהו אדם מבוגר 
שמתנדב ופעיל בחברה ויש להם ממשק אתו. הנוער 
שלנו בחר בגב' שרה ווקנין על פועלה והתנדבותה עם 
מגוון אוכלוסיות ובעקר עם המגזר הבדואי שבו שרה 
מסייעת רבות בבירוקרטיה למול משרד הפנים, זכויות 
אזרח ועוד. שרה מסבירה את התהליכים הללו בשיעורי 

אזרחות לנוער בהתנדבות.
כולם ראויים ובהתנדבותם עושים דברים משמעותיים 
בחברה ובקהילה, אך היינו חייבים לבחור אחד ייחודי 

להצטיינות יתרה.
לאחר הברכות וחולקת התעודות והשי הצנוע  הכרזנו 
מבין 4 המצטיינים על "הפעיל המצטיין" היישובי שייצג 

אותנו בטקס המחוזי.
הנבחר שלנו הוא שקד דנינו:

שקד הינו תלמיד כיתה י"א בבית הספר המקיף דרכא 
ע"ש ספיר. שקד מתנדב במספר מקומות התנדבות- 

טקס יקיר ופעיל מצטיין לנוער 2019
מכבי אש, מש"צים ומובילי דרכא. שקד מקדיש את רוב 
זמנו להתנדבות במכבי האש וממלא משמרות הכוללות 
טיפול בצורכי התחנה ושותף למכבי האש בכל קריאה של 
שריפה קטנה כגדולה. שקד, בשונה מבני נוער רבים, הגיע 
להתנדבות זו לבדו, מתוך רצונו האישי ולא עם חברים ועל 
אף מאמציו להביא בני נוער נוספים להתנדב בתחנה, הוא 
היחיד בבית הספר דרכא שמתנדב בתחנה. מכך ניתן 

ללמוד על אופיו המוביל ועל טוב ליבו.
הכבאים בתחנה מספרים כי שקד הוא חלק בלתי נפרד 
מתחנת הכבאות וכי הוא לוחם אש טוב ככל שאר 
העובדים בתחנה. שקד גם לוקח חלק במש"צים ומנחה 
את הצעירים ממנו לאהבת הארץ, לשיתוף פעולה ולעזרה 
לזולת. בקבוצת ה OTDמובילי דרכא, הוא מוביל 
תהליכים חברתיים, מחבר בין אנשים תוך יצירת אוירה 

מכבדת וטובה. 
לאור התנדבותו הנרחבת ולאור היותו מנהיג, פורץ דרך, 
כריזמטי ובעל קסם אישי שמשפיע על כל העובר בדרכו, 

נבחר שקד להיות הפעיל המצטיין היישובי.
גאים בכם  מאוד, צוות יחידת הנוער.

ואלן שמות המצטײנים שלנו:
תיכון דארכא ספיר: פעיל מצטײן שקד דנינו

ראױים לשבח: אילון איפרגן, שחר איפרגן, תמר מלול,
אושר אברג'ל ושובל בורפקר.

מדרשײת אמית קמ"ה: פעילה מצטײנת שיר חדאד
ראױות לשבח: אריאל בן ישי, מאור ינאי, חרות בוכריס,

אלה ברמן, אליה כהן
קידום נוער: פעילה מצטײנת מונה יאורבינסקי

ראױיה לשבח: אופיר חזן
ישיבה תיכונית בלבב"ש: פעיל מצטײן עילאי גנון

ראױים לשבח: ניר עדני, תמיר דידי, דניאל אפריאט
יקירת הנוער: שרה וקנין
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בפרוס עלינו חג החרו˙
הננו לאחל לכבודם ˘ל:

הרה"ג יˆח˜ ˘לו ˘ליט"א הרב הרא˘י לירוחם,

גב' טל אוחנה רא˘ המועˆה,

מ"מ וסגני רא˘ המועˆה, 

הרב יהו˘וע עמר יו"ר המועˆה הד˙י˙

ואחרונים י˜רים וחביבים,

˙ו˘בי ירוחם וכל ˜הל ל˜וחו˙ינו הנאמנים כ˙מיד

לקהל לקוחותינו הנאמנים והיקרים,
לתושבי ירוחם והנהגת הײשוב,

אנו מאחלים לכם 
חג פסח שמח. 

חג של פריחה ולבלוב,
חג של אחװה, אחדות וערבות הדדית.

נשמח לשרת אתכם נאמנה כמו תמיד מיד בצאת החג

בברכת חג שמח,

בית מאפה אללוף ועובדיה המסורים

בית מאפה אללוף

˙ ד ע ס מ

ל י ר ג ה ל  ע

על הגריל כל הב˘רים על הא˘ - אוכלים איפה ˘טעים, נ˜י עם ˘פע, ו˘ירו˙ מכל הלב. 
 רח' ˆבי בורנ˘טײן 08-6586568

חג פסח ˘מח וכ˘ר

14



בקול יעקב ממשכים בכל הכח !
בחודשים האחרונים אנו זוכים בעשיה ברוכה ומשמעותית.

ממשיכים להעמיס בתיק חװיות החײם עוד נקודות בעלות ערך,
מתוך חיבור למסורת, לעם ישראל ולהעצמה האישית

של כל התלמידים.
שנמשיך בע"ה לראות ברכה בעמלנו !
בהזדמנות זו נאחל חג פסח כשר ושמח

איסוף מעטפות ל 'חברים לרפואה '
יום המעשים הטובים חלוקת צ'ופרים בישוב

חגיגות פורים בממלכת ביה”ס
חגיגת בחירות בקול יעקב - בחירת הדלת המקושטת

סדנת הכנת משחקים תלמידי שיכבה ד יחד עם ההורים
יום ספורט היתולי

חגיגת בת מצװה לבנות כיתה ו
למידה מבוססת פרױיקטים תלמידי שיכבה ה

מסיבת סידור בירושלים תלמידי כיתות א
פעילות שיא מתמטית - המירוץ לחשבון

מהנעשה בקול יעקב

1
2

3,4
5,6
9,10
11,12

13
14

8,15
16
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בפרוס עלינו חג החרו˙ 

אנו ˘ולחים א˙ בירכ˙ינו ואיחולינו לניכבדנו

הרב  יˆח˜ ˘לו ˘ליט"א הרב הרא˘י לירוחם,

גב' טל אוחנה רא˘ המועˆה המ˜ומי˙,

הרב אריה אברהם מ"מ וסגן רא˘ המועˆה,

מר דני לוגסי סגן רא˘ המועˆה,

הרב יהו˘וע עמר יו"ר המועˆה הד˙י˙

ולחברי הנהל˙ המועˆה והמליאה.

להנהלו˙ המפעלים וועדי העובדים במפעלים

פריגו

אמילייה ˜וסמטי˜ס

א˜ר˘טיין

פניˆיה

מ˙כ˙ ברנד

˜וניאל רעפים

אל בד דימונה

פאר˜ רו˙ם ˙ע˘יו˙

אבגול

דל˜ סאן

ולל˜וחו˙ינו במוסדו˙

מועדון גיל הזהב, מדר˘˙ ביחד וˆהרון המ˙נ"ס

ולכל ל˜וחו˙ינו ו˙ו˘בי ירוחם הי˜רים.

חג פסח כ˘ר ו˘מח

בהערכה ובהו˜רה

˘לכם,

מ˘פח˙ זרד

שרותי הסעדה למוסדות ומפעלים
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ג  בבוקר שישי 22.03.2019 השכימו בנות החו
להתעמלות קרקע בשש בבוקר ליום מרגש במיוחד, 
ביום זה הן התחרו לראשונה במסגרת המתנ"ס ובחסות 
פרויקט "אתנה", הפרויקט הלאומי לקידום ספורט 
נשים. כולן היו צריכות להגיע בשבע בבוקר לבושות 
בבגדי הגוף החדשים שלהן,שנרכשו עבורן במיוחד 

לתחרות ובטייץ שחור, עם המון מוטביציה ונחישות  
להסעה שיצאה ליהוד.

האוטובוס עשה את דרכו עם הספורטאיות הנרגשות, 
ההורים, הנספחים כולם דרוכים לקראת התחרות 
שמתחילה בתשע בבוקר על המשטח שבאולם 
הספורט ביהוד וכללה מלבד המתנ"ס המארח גם מתנ"ס 
נוסף מיפו. סך הכל השתתפו בתחרות 110 בנות בתרגילי 

קרקע, ספסל וקפצית, ובארבע רמות שונות.
"הבנות התאמנו מאוד קשה, האימונים היו מאוד 
אינטנסיביים" מספרת המאמנת חגית אוביץ. מלבד 
ההגעה לחוג פעמיים בשבוע למספר שעות, הבנות 
התאמנו גם בבית ואפילו הגיעו לאימונים על חשבון 
חופשת הפורים שלהן. ואכן, התוצאות לא איחרו להגיע, 
מתנ"ס ירוחם זכה במקומות הראשונים בכל הקטגוריות 

והזכייה הסבה לבנות אושר רב וסיפוק גדול.
הישג יוצא דופן היה למתעמלת מוריה וולפסון שזכתה 

בשלוש מדליות זהב.

מייצגות בכבוד

חוג התעמלות

בסיום הטקס וחלוקת המדליות עשו את דרכן 
המתעמלות חזרה לירוחם כאשר כולן מרגישות כי הייתה 
תמורה מלאה להשקעה שלהן כי כשאת עושה ספורט 

את תמיד מנצחת.
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למשפחת פריגו היקרים

ולתושבי ירוחם

עם בוא חג החרות,

שלוחה לכם ברכתנו 

לשנים של פריחה, הצלחה, אחווה ורעות, 

הזדמנויות להעצמה והגשמה אישית ומפעלית

לכל אחת ואחד מכם באשר אתם.

חיים בן אבו
יו"ר ועד
עובדים

שלכם ולמענכם
  חג פסח שמח ומענג

ישראל דוקרקר
ומירי אסולין
חברי הװעד
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חוג הנאמנים
של הספריה

קורא לכם!
אנו קוראים לכם תושבי ירוחם לקחת חלק במינוף הספריה ולהפיכתה למוסד תרבות ורוח מהשורה 

הראשונה. אנשים שיהיו שותפים לדרך, בתרומה של רעיונות, של זמן, של כישרון, של חומר. חלק 

מהמאמץ של חוג נאמני הספריה יוקדש גם לפיתוח מעגל ידידי הספריה מחוץ לירוחם - סופרים, 

משוררים ואנשי רוח מעניינים שיסכימו להגיע לספריה. וכן, בעלי אמצעים שירצו לממן פעילויות 

תרבות שונות בספריה וסביבה. 

בשילוב כוחות, הספריה תוכל להיות מוסד תרבות משמעותי, איכותי ונפלא.

בואו להיות חלק מחוג נאמני הספריה.

פיתוח קשרים והיכרות עם אנשי רוח מחוץ לישוב לצורך גיוסם כידידי הספריה.

פיתוח קשרים עם אנשים בעלי אמצעים שנושא הספריה, הקריאה והתרבות קרובים לליבם 
וירצו לתרום לכך.

סיוע בתגמול יצירתי לידידים מחוץ לירוחם שמגיעים לספריה (למשל – הענקת טיול מודרך, 
סדנת בישול או יצירה.) ככל שמעגל נאמני הספריה הירוחמי יורחב, נוכל דרכו לתגמל את 

מעגל ידידי הספריה מחוץ לירוחם.

מתנדבים להשגחה בחדר מחשבים

בעלי רכב להפעלה של הספריה הניידת ברחבי הישוב

מעבירי חוגים בתחומי ספרות, כתיבה יוצרת, תסריטאות, קומיקס 

משאילי ספרים לאנשים שאינם יכולים להגיע לספריה (מתאים גם לרוכבי אופניים) 

מעצבים, אמנים ובעלי זיקה לגינון להקמת גן הסיפורים

מרכז תכניות חוג הידידים

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

ועוד כיד הדמיון והיצירתיות הטובה עליכם.

באיזה אופן יכולים נאמני הספריה לתרום לה:
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חודש הקריאה-חגיגה בספריה
מארחים מספרי סיפורים

ספריה עירונית ירוחם

1 2 . 5 . 1 9 - 7 . 6 . 1 9

12.5    ראשון    17:00 

 תיאטרון פפיון

16.5    חמישי    17:00 15.5    רביעי    17:00 13.5    שני    17:00 

עומר ראובניהצגה החתול שממול
מספר המילה המנצחת

שעת סיפור

19.5    ראשון    17:00 

26.5    ראשון    17:00 

2.6    ראשון    17:00 

 לילך צור

 תיאטרון פפיון

 תיאטרון גושן

20.5    שני    17:00 

27.5    שני    17:00 

3.6    שני    17:00 

20.5    שני    17:00 

29.5    רביעי    17:00 

5.6    רביעי    17:00 

23.5    חמישי    17:00 

30.5    חמישי    17:00 

6.6    חמישי    17:00 

הצגה הנעליים הישנות
של אדון מינאסה

הצגה יונתן בלש ממש

הצגה ארץ עוץ

לילך צור ועומר ראובני
סיפור, סנטור ומסכה

למבוגרים

סדנאות יצירה, מתנפחים ומכירת ספרים
שכתבו תושבי ירוחם בעבר ובהווה

ברחבת התרבות בין המתנ”ס לספריה

גיא אלון
מספר העציץ הריק

שעת סיפור

 גיל 4-10

הפנינג מקומי

שעת סיפור

שעת סיפור

שעת סיפור מדעית
של החווידע

שעת סיפור מדעית
של החווידע

שעת סיפור מדעית
של החווידע

שעת סיפור מדעית
של החווידע
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