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בסלוןזיכרון 

. סיפורה של חנה רוזנברג "גם את הײת  בית משפחת פרי- חן
באושװיץ?!" רחוב נחל דוד 4.

בית משפחת חן. סיפורו של זוהר חן, "משואה לתקומה". רחוב בר כוכבא 
.321

בית משפחת ינאי סיפורה של מרים גלגשטײן ניצולת אושװיץ יסופר 
על ידי נכדה רחוב נחל יעלים 13.

משפחות נוספות המעונײנות לקחת חלק ולספר את סיפורם 
מוזמנות לפנות לעדנה- 054-6672822

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יתקײמו שלושה מוקדים לזכרון בסלון

ביום שני 29.4, כ"ד ניסן בשעה 19:00

עצרת זיכרון לשואה ולגבורה
“לזכור 

הכל

ודבר

לא

לשכוח”

 תפילת יזכור
 קטעי קריאה ושירה

 דבר ראש המועצה, טל אוחנה
 דבר הרב הראשי לירוחם, הרה”ג יצחק שלו שליט”א

בתום הטקס יוצג על הבימה הצגה “אנחנו עימם”

בתכנית:

לידיעתכם, הדלתות תנעלנה בשעה 19:50,
למאחרים לא תותר הכניסה

הציבור מוזמן

הנכם מוזמנים לטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום רביעי, כו' ניסן תשע"ט, 1.5.2019 בשעה 20:00, אולם היכל התרבות

טכס מערכת החינוך ליום השואה מתקײם למחרת בשעה 10:00

 הדלקת נרות זיכרון

כתיבה ובימױ: אורן אטיאס ורעות גיל אטיאס 
עריכה מוסיקלית: גאי ארץ קדושה

הפקה: מחסן 52 – מתנ"ס ירוחם

“אנחנו עימם”
קטן, אך מלא ורדים הגן.

הולך לו בשביל
ילד קטן

ילד חמוד
יפה כניצן,

לא יחיה כי ימות
אותו ילד קטן."

משרד החינוך
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תרבחו ותסעדו

מוצאי חג המימונה מוצ"ש כ"ב בניסן תשע"ט  27.04.2019  בשעה 21:30

השכונות המארחות את חגיגות המימונה

שכונת השקד ברחבת הסופר   שכונת נאות הדר ברחוב ההדסים
שכונת נווה העמק  במועדון השכונתי

מרכז מסחרי בחצר בית קפה "מוסקאט" יערך ג'אם מימונה פיוטי ושמח,
עם מוזיקאים מקומיים מהשעה 22:00 אל תוך הלילה...

נשמח ונתענג לראותכם באים בשמחה.

הרב אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

איתן דלח
סגן ראש המועצה

שמעון רוזיליו
מנכ”ל המועצה

טל אוחנה
ראש המועצה

רמי אטיאס
יו"ר הנהלת המתנ"ס

תושבות ותושבים יקרים,

מזמינים אתכם לחגוג איתנו את חג המימונה. חג הידידות בישראל, 

עם שירים, פיוטים ומאכלים כמיטב המסורת. נפגש במוקדים שונים ביישוב

אמא פ'רחה בקמטי פניך היפים,
התכבדו במעקוד,

בזיתים חריפים לשבור את העארק,
בקינמון חלה,

בצוחות הנשים נה נה נה
(עמי מרדכי, דודי מרדכי)

תואוכל משהו
הרי יהודים שכנים אנחנו

ארז ביטון "שמחה במלח"

למדינת ישראל71 חוגגים
יום רביעי-חמישי  \  ג’-ד’ אייר תשע”ט  \  8-9.5.2019
בירוחם
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סגן ראש המועצה



בפרוס עלינו חג החרות,
אנו מאחלים לכל תושבי ירוחם היקרים 

חג אביב פורח ומלבלב בכל פינה אם בתוכנו ואם בביתנו
נאחל שנזכה תמיד לימים של אחדות ואחווה

החיונית להצלחת יישובינו. 

חג אביב פורח

רמי אטיאס
יו"ר הנהלת המתנ"ס

חברי הנהלת
המתנ"ס

צוות עובדי
המתנ"ס

רפי אברג’ל
מנהל המתנ"ס

משרד החינוך
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בן ישי משה ז”ל
נפל ביום

י”ח בתשרי תשל”ד
14.10.1973

שיטרית יהודה ז”ל
נפל ביום

י”ז באײר תש”ל
23.5.1970

שרי פנחס ז”ל
נפל ביום

י”ט בשבט תשכ”ט
7.2.1969

אלכחיל חײם ז”ל
נפל ביום

כ”ז באײר תשכ”ז
6.6.1967

אסידון משה ז”ל
נפל ביום

כ”ג באלול תשמ”ד
20.9.1984

הראר (אלחרר) שמעון ז”ל
נפל ביום

י”ב בכסלו תשל”ח
22.11.1977

נגאוקר אלקן ז”ל
נפל ביום

כ”ז בשבט תשל”ו
29.1.1976

ביטון אברהם ז”ל
נפל ביום

כ”ז באב תשמ”ה
14.8.1985

פובולוצקי (דניל) דני ז”ל
נפל ביום

ל’ בניסן תשס”ח
5.5.2008

דרוקר אולג ז”ל
נפל ביום

ג’ בכסלו תש”ס
12.11.1999

לױ אשר ז”ל
נפל ביום

כ”ו בניסן תשנ”ג
17.4.1993

פנקר חגי ז”ל
נפל ביום

כ”ה בכסלו תשע”א
2.12.2010

נזכור את
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קריספין דוד-משה ז”ל
נפל ביום

כ”ה בכסלו תשל”ז
17.12.1976

לױ מסעוד ז”ל
נפל ביום

י”ח בשבט תשל”ד
10.2.1974

הרוש מיכאל ז”ל
נפל ביום

ל’ בכסלו תשל”ד
25.12.1973

נגאוקר בנימין ז”ל
נפל ביום

כ”ו בתשרי תשל”ד
22.10.1973

בוחבוט חײם ז”ל
נפל ביום

ג’ בשבט תשנ”ב
8.1.1992

עזריאל גבי ז”ל
נפל ביום

י”א באדר ב’ תשמ”ט
18.3.1989

שושן אביגיל ז”ל
נפלה ביום

י”ט באלול תשמ”ז
13.9.1987

ביטון גבריאל ז”ל
נפל ביום

כ”ב בחשװן תשס”א
20.11.2000

פלס ניסים ז”ל
נפל ביום

כ”ה באײר תשנ”ג
16.5.1993

זעיר יחיאל ז”ל
נפל ביום

כ”ו בניסן תשנ”ג
17.4.1993

נפגעי פעולות האיבה

כי במותם
ציװ לנו

את החײם

ירוחם זוכרת את נופליה

אליהו ביטון ז”ל
נפל ביום

ב’ סיון תשע”ח
16.5.2018

תשע”ט
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באייר תשע"ט ג'  יום רביעי, 

8.5.2019
יום שלישי, ב' באייר תשע"ט 7.5.2019

בשעה 19:50
אנדרטת הזיכרון 

בתכנית:
דבר הרב הראשי לירוחם - הרב יצחק שלו שליט"א

דבר ראש המועצה המקומית - טל אוחנה
דבר נציג צה"ל למשפחות השכולות

קטעי קריאה ושירה
הנחת זרים, הדלקת אבוקות הזכרון

שירת התקווה

ציבור התושבים מוזמן בסיום הטקס
לתערוכה לזכר הנופלים-בני ירוחם

ולערב שירי לוחמים
בהשתתפות אמנים מירוחם במתנ"ס

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה

טקס מערכות החינוך ליום הזיכרון
אנדרטת הזיכרון - “גן ראשונים”

בשעה 10:00

טקס ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה

טקס התייחדות בבית העלמין הישן
בשעה 11:00

בתכנית:

טקס התייחדות בבית העלמין החדש
בשעה 11:00

בתכנית:

ונזכור את כולם “כי במותם ציוו לנו את החיים”

צפירת יום הזיכרון
קטעי קריאה

מ"מ וסגן ראש המועצהדבר 
דבר יו"ר המועצה הדתית

צפירת יום הזיכרון
קטעי קריאה

דבר ראש המועצה
דבר הרב הצבאי

לקראת יום הזכרון לחללי צה"ל ולנפגעי 

פעולות האיבה,

יתקיים ערב

“אחים מספרים”

בבתים שונים בירוחם

\ ל' בניסן תשע”ט  5.5.2019  19:30 \

במפגשים נחשף לסיפורם של משפחות נפגעות 

פעילויות טרור ואיבה.

פרטים נוספים יינתנו בהמשך

משרד החינוך
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משרד החינוך

“זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

בס"ד

לאחר התפילה הציבור מוזמן
לאירוע המרכזי  וטקס הדלקת המשואות בגן הראשונים

18:45  מנחה, דברי תורה ופיוטים 
19:30  תפילת ערבית חגיגית

למדינת ישראל71 חוגגים עצמאות
9.5.2019  \ \  ג’ אייר תשע”ט   יום רביעי  

טל אוחנה
ראש המועצה

רמי אטיאס
יו”ר הנהלת המתנ”ס

הרב יצחק שלו שליט”א
רב העיר

המועצה המקומית ירוחם, רב העיר וגבאי בתי הכנסת
מתכבדים להזמין את הציבור להשתתף בתפילות החגיגיות

שיתקיימו במספר בתי הכנסת בעיר
להודות להלל ולשבח על נס תקומת המדינה, בתפילה, דברי תורה ופיוטים.

בתי הכנסת הבאים בהן יתקיימו תפילות חגיגיות

תפארת ישראל תפילה מרכזית בהשתתפות קברניטי העיר

בית הכנסת המרכזי על שם ר' דוד בן ברוך- הכיפה

בית הכנסת על שם ר' יצחק אביחצרא, הצעירים

בית הכנסת בבא דודו (שכונת הגבעה)

בית הכנסת אוהל יוסף (נווה העמק)

בית הכנסת אוהל דוד (נווה נוף)

שערי רחמים  (אסף שימחוני)

בית הכנסת קול יעקב

יהושוע עמר
יו”ר המועצה הדתית
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מריק אדמוב
בן גרשון וסבטלנה שהגיעו לירוחם בשנת 1994 מקווקז. לומד בדרכא ספיר בכיתה יב, פעיל 
ומוביל מזה שנים בקבוצת הרחפניים של ירוחם. המורה שלו, רז שטיימץ מספר: מריק הצטרף 
לקבוצת הרחפניים בכיתה י' וכבר מהתחלה בלט ברצון שלו לתרום גם מעבר לשעות בית 
הספר. בכיתה יא' הוא המשיך עם הקבוצה ותרם רבות לזכייה במקום הראשון בתחרות 
הארצית. לאור יכולותיו לתקשר עם ילדים הוא נבחר לעבוד כמדריך. מזה שנתיים בקיץ מריק 
מעביר קורסים ברובוטיקה במיאמי בהצלחה מרובה. השנה, כתלמיד יב' מריק בזמנו הפנוי 
ובהתנדבות, שימש כמנטור לתלמידי כיתה י' שהתחילו את דרכם בקבוצות הרחפניים. מריק 
תרם רבות להצלחה  בזכייה שנה שניה ברציפות במקום הראשון בתחרות הארצית. מריק הוא 
דוגמא ומופת למה תלמיד בוגר ירוחם יכול להשיג מעצמו דרך תרומה לסובבים אותו, אם הוא 

רק רוצה.

מורג עמר
בת מישל ויוסף עמר, הבת השלישית מתוך ארבעה אחים. נולדה וגדלה בירוחם, הסבים 
וסבתות עלו ממרוקו לירוחם בשנת 1963. מורג בת 18, לומדת במדרשית אמית קמ"ה 
ומשתתפת בחוג הרובוטיקה המקומי. מורג  היא הראשונה בירוחם שניגשה לבגרות של עשר 
יחידות במגמת מכטרוניקה, תחום המשלב הנדסת מכונות, הנדסת אלקטרוניקה והנדסת 
תוכנה. מורג היא לומדת עצמאית בעלת חשיבה מקורית ופורצת דרך. במסגרת נבחרת 
הרובוטיקה מורג הובילה פרויקט לפיתוח אפליקציה שתשרת את תושבי ירוחם בשמירה על 
יישוב יפה, נקי ומטופח. בנוסף מורג הייתה במשלחת למיאמי והיא מתנדבת, יחד עם חבריה, 

בהפעלת תוכנית ללימוד רובוטיקה בכפר רחמה.

אילנה בריל
בת יפים וטניה, נולדה באוקראינה ועלתה לארץ בגיל 6. משפחתה מתגוררת ביישוב 

טל-אל שבמשגב. לירוחם הגיעה לפני 11 שנה לכפר סטודנטים של איילים. 

 אבישי אפרת
בן אילן וליסה הגיע מחיפה לירוחם לפני שש שנים בעקבות אילנה. 

אבישי ואילנה עוסקים בפיתוח תיירות בירוחם תוך חיבור בין האדם לסביבה ולנוף. 
הם הקימו את 'דה וייט היל גסטהאוס' מתוך רצון עמוק לארח, באופן משפחתי חם 
ונעים, כמו שירוחם יודעת ומתוך אמונה גדולה במה שיש לירוחם להציע למבקרים. 
בפיתוח התיירות שהם מקדמים הם משלבים את הנוף המדברי קסום, תרבות ייחודית, 
מבשלות ביתיות מופלאות, שלל סדנאות, אומנות מקומית ואנשים נחמדים ומסבירי 
פנים. במהלך השנה התארחו אצלם מאות תיירים מחו"ל ואלפי ישראלים שנהנו 

מירוחם ומהטבע הסובב אותה.

מדליקי המשואות בירוחם עצמאות 



יוסי ראופר
 נולד בירוחם 1977, בן לדוד ז"ל ונרקיס שתיבדל לחיים ארוכים. בן זקונים מתוך שמונה אחים, 
נשוי ליערית ואבא לאלון, אור, נועם ורוני.  יוסי איש חינוך ועשייה חברתית, מחנך דורות של 
תלמידים לאהבת הארץ ויודע להביט אל הנשמה ולזהות את הכוחות בכל נער ונערה. מפתח 
ומעצב מנהיגות נוער, תמיד באנרגיות חיוביות ועם שמחת חיים ואופטימיות. מחובר ומאוהב 
בירוחם ובנוער המדהים שיש בה. יוסי יחד עם הנהלת בי"ס דרכא ספיר ויחד עם חברי הצוות 
המסור מחנכים את התלמידים והתלמידות למצוינות ערכית וחברתית, לפיתוח מנהיגות דור 

העתיד של ירוחם ומדינת ישראל.

אבישי קופרמן 
אבישי קופרמן בן 30, נשוי ליעל ואבא ליאיר, בארי ונטע. גדל בגוש עציון, והגיע לפני 13 שנים 

לירוחם. למד בישיבת ההסדר וכיום מחנך בחטיבת הביניים "בלבב שלם".
מתנדב בקרן הצדקה שעל יד ישיבת ההסדר. אבישי קופרמן מרכז את תחום הליווי הכלכלי 
למשפחות, עוסק בהכשרת מלווים, עומד בקשר עם גורמי הרווחה השונים ביישוב וכן בליבת 
הליווי- הקשר עם המשפחות בתהליך שמטרתו להגיע לביטחון וליציבות כלכלית, מתוך אמון 
ביכולתן של המשפחות לקחת אחריות, להתאזן ולצמוח. בירוחם מלווים כ-40 משפחות בשנה 

על ידי מלווים שהוכשרו לשם כך.
זו הזדמנות להגיד יישר כוח גדול לכל המתנדבים של קרן הצדקה ולכל המלווים הכלכליים 

שעושים טוב בירוחם, והכל בהתנדבות מלאה.

ניסים אוחנה
בן 46 , בנם של משה וסוזן ז"ל שהגיעו לירוחם בשנת 1962 ממרוקו. נולד וגדל בירוחם. נשוי 
לעדינה אוחנה אב לשתי בנות, בר ושיר. מכור נקי כבר 16 שנים, עבר תהליך שיקום והיום 
מתנדב בתחום מניעת התמכרות לסמים אלכוהול בקרב בני נוער ובוגרים. ממקימי המועדון 
החברתי לבוגרים למניעת התמכרויות. פעיל ומדריך צעירים ובוגרים בתהליך החזרה לדרך 
הנורמטיבית כל האפשר. ניסים מלווה נפגעי התמכרויות בכל התחומים ומסייע להם להשתלב 
בקהילה ובחיים במידת האפשר. מהווה דוגמא ומופת לאוזן קשבת, סיוע וליווי מכורים 

בתהליך השיקום. 

71 תשע”ט 2019



ענת אזולאי
בת יעיש ואידה סויסה נשואה לדוד, אם לשמונה ילדים וסבתא לנכד. הגיעה מדימונה לירוחם 
בשנת 1999 , עובדת במוסד לביטוח לאומי , סניף ירוחם משנת 2002. ענת בעבודתה נותנת 
שירות מסור ונאמן לכל באי הביטוח הלאומי בניסיון להקל עליהם. ענת קשובה ורגישה 
ועושה את תפקידה עם כל הנשמה הרבה מעבר למקובל.  ענת מעניקה שירות אישי לכל אחד 
ואחת מירוחם ומהסביבה גם מחוץ לשעות המקובלות. מייעצת ומדריכה בהתנדבות למי 
לפנות, כיצד למלא טפסים, כל זאת בשיתוף פעולה עם המוסדות השונים. את השירות 
מעניקה ענת לכלל האוכלוסיות בירוחם ובסביבה וזאת בנעימות ובמאור פנים. על כל זאת 

ועוד, לפני 8 שנים קבלה ענת את פרס העובדת המצטיינת של משרד הרווחה.

ורד אסף
בת 39 נשואה למישל ואמא לשישה ילדים. בתם של גאולה ודוד דדון שיזכו לחיים ארוכים. 20 
שנה בירוחם, ניסיון רב בעבודה חינוכית וכיום מנהלת את יחידת הנוער ביישוב , תחום שהיא 
מאוד אוהבת. בוגרת מנדל, הקימה את עמותת החסד בשם "חסדי הדסה", המסייעת להמון 

משפחות במצוקה, במיצוי זכויות וזיכוי הרבים.
מתנדבת במסירות ורגישות כבר  12 שנים בחברת קדישא בטהרת הנפטרות. ורד מגשימה את 
אהבתה לעזרה לזולת וכפעילה חברתית עוזרת להמון משפחות בדרכים יוצאות דופן 

ובמסירות רבה. 

רחל דן
בת 55 נולדה בירוחם לשושנה וזבולון סלומון זיכרונם לברכה שעלו מהודו. נשואה לשלום 
ולהם שלושה ילדים וארבעה נכדים. רחל  הקימה ומרכזת את המחלקה המוגנת בבית גיל 
הזהב בירוחם ומפעילה את ה"סמוזלן" , חדר של גרייה חושית שמאוד יעיל ונעים לאנשים 
ברמות תפקוד נמוכות. רחל מצליחה להגיע לאנשים להקל עליהם ולהטיב את חייהם. רחל 
מהווה כתובת מקצועית לזקנים ובני משפחותיהם, היא מקדישה את זמנה הפנוי לביקורי בית 
וביקורים בבתי חולים וע"י כך  מסייעת  ועוזרת להפיג את בדידותם של ותיקי היישוב ולהביא 

להם שמחה.

משה יהודה כהן
בן 62, בנם של הרב ישמעאל כהן ז"ל ולאה תיבדל לחיים ארוכים, הגיע לירוחם בשנת 1986 
בעקבות נישואים ליפה. למשה ויפה ארבעה ילדים: דוד, עינב, דר ודביר וחמישה נכדים.  משה 
מרבה להתנדב בדרכים שונות בחברה, הוא ממקימי הגינה הקהילתית על שם אביבית זריהן 
ז"ל . פעיל בוועדת ההיגוי של בית המייסדים, נציג ציבור בוועדה לאיכות הסביבה, ופעיל 
בפורום קס"ם - קהילה, סביבה מקום חשיבה והפעלה של פרויקטים לשיפור פני היישוב . 
ממקימי הועד של נווה עמק המארגן באופן שוטף אירועים לשכונה ולתושבי היישוב, לאורך 
מעגל השנה. משה הוא יו"ר ועד ההורים של בי"ס דרכא ספיר. ההתנדבות והאקטיביזם 

החברתי  הם עבורו היא דרך חיים.

מדליקי המשואות בירוחם עצמאות 



ישורון ודקלה גביש
עברו לירוחם לפני כמעט שלוש שנים עם חמשת ילדיהם. לפני 17 שנים, במוצאי ליל הסדר 
נכנס מחבל לבית משפחתו של ישורון באלון מורה ורצח את ההורים - דוד ורחל ואת הסבא 
יצחק והאח הבכור - אברהם. רגעים אלו של חגיגות יום העצמאות בהם ניתן להריח ולהרגיש 
את שאריות יום הזיכרון מסמלים את החיים של משפחת גביש שמעורבבים בהם עוצמות של 

כאב ואובדן ואיתם עוצמות של חיים והמשכיות והמון שמחה.

איציק מלכה
 בן 51, נולד בירוחם. בן לאסתר ועמרם ז"ל יוצאי מרוקו. אבא לשלושה ילדים עומר, ניר ומאי 
וסבא לנכד רום. עובד מזה 30 שנה במפעל ברנד תעשיות בע"מ כמנהל מחלקת ייצור. משמש 
כיו"ר האגודה למען החייל בירוחם ומוביל מזה שש שנים את הפרויקט 'שירות משמעותי 
בצה"ל' וחבר הנהלת המתנ"ס. איציק מלכה הוא מופת של התנדבות, לקח על עצמו להיות 
אחראי על כל הדברים שחיילים צריכים, ובעיקר מלווה חיילים הנתקלים בקשיים בגיוס 
לצבא. איציק טיפל במאות חיילים וחיילות של ירוחם לשירות משמעותי וערכי. כל מי שבקש 
להיות ג'ובניק לא זכה לתמיכה אבל מי שרצה להגיע ליחידות קרביות, לגולני וכדומה או לשנות 
את השיבוץ או לקבל הזדמנות שניה למיון להם עזר המון ובזכותו מאות נערים בירוחם עושים 

שירות משמעותי בצה"ל.

דני לוגסי
מדליק משואת המועצה המקומית

בנם של רינה ז"ל וניסים יבדל לחיים ארוכים ממקימי הישוב.
מחזיק תיק הצעירים והתרבות במועצה , פעיל חברתי ומעורב בחיי הציבור מאז צעירותו. 
בעבר שימש שש שנים כרכז תנועת הנוער בית"ר, רכז שבט הצופים, רכז הכשרת מדריכים 
צעירים במתנ"ס וחבר הנהלת המתנ"ס. דני משקיע רבות בתחום החינוך הבלתי פורמלי 
והעשרת חיי התרבות בירוחם. לפני 12 שנים, יזם את מסורת "יום המתגייס"  וערב הצדעה 

לחיילים בני ירוחם לעידוד בני ירוחם לשרות משמעותי .
חבריו ומכריו מעידים על דני כנבחר ציבור צנוע, עניו, קשוב וזמין לכל פניה וקריאה.
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הליכה משפרת את סיבולת הלב, מורידה לחץ דם,  
מפחיתה את הכולסטרול  וגם משפרת את מצב הרוח .  

היום כבר ברור לכולם: הליכה היא מתכון בטוח לשמירה 
על הבריאות והארכת חיים.

למה זה בריא?הליכה,
ואיך עושים את זה נכון?

פרטים נוספים והרשמה אצל ציפורה דן-אפטקר 050-6437479

נפתחת קבוצת הליכה לגמלאי ירוחם
בימי שני בתאריך 29.4 בשעה 18:00 ההליכה עם מדריך מוסמך.

דרושים עובדים!

מלצרים/טבחים/
מנהל משמרת/שליחים

הודעה זו מופנית לבעלי ניסיון קודם
בלבד!

054-7007527
שי-לי
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משתתפים בצערכם במות
למשפחת אוחיון

שלא תוסיפו לדאבה עוד

חסיבה אוחיון ז"ל

טל אוחנה
ראש המועצה

אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

דני לוגסי
סגן ראש המועצה

איתן דלח
סגן ראש המועצה

משתתפים בצערכם במות

משתתפים בצערכם במות

משתתפים בצערכם במותו הטראגי של

למשפחת אמינוב הכהן

למשפחת אוחיון

למשפחת דרצ’וב

שלא תוסיפו לדאבה עוד

שלא תוסיפו לדאבה עוד

שלא תוסיפו לדאבה עוד

רבי מיכאל אמינוב הכהן ז"ל

מרים (מרי) אוחיון ז"ל

סרגי דרצ’וב ז"ל

טל אוחנה
ראש המועצה

טל אוחנה
ראש המועצה

טל אוחנה
ראש המועצה

אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

דני לוגסי
סגן ראש המועצה

דני לוגסי
סגן ראש המועצה

דני לוגסי
סגן ראש המועצה

איתן דלח
סגן ראש המועצה

איתן דלח
סגן ראש המועצה

איתן דלח
סגן ראש המועצה

משתתפים בצערכם במות
למשפחת לױ

שלא תוסיפו לדאבה עוד

אסתר לױ ז"ל

טל אוחנה
ראש המועצה

אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

דני לוגסי
סגן ראש המועצה

איתן דלח
סגן ראש המועצה

משתתפים בצערכם במות

משתתפים בצערכם במות

משתתפים בצערכם במות

למשפחת מלצר

למשפחת לאלוז

למשפחת ז’ביצה

שלא תוסיפו לדאבה עוד

שלא תוסיפו לדאבה עוד

שלא תוסיפו לדאבה עוד

ולדימיר מלצר ז"ל

אליאס לאלוז ז"ל

צילה ז’ביצה ז"ל

טל אוחנה
ראש המועצה

טל אוחנה
ראש המועצה

טל אוחנה
ראש המועצה

אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

אריה אברהם
סגן ומ”מ ראש המועצה

דני לוגסי
סגן ראש המועצה

דני לוגסי
סגן ראש המועצה

דני לוגסי
סגן ראש המועצה

איתן דלח
סגן ראש המועצה

איתן דלח
סגן ראש המועצה

איתן דלח
סגן ראש המועצה
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 אין להפעיל גנרטור.

 אין להשתמש בצ'יפסר ו/או מטגנת.

 אסור להשתמש בכל אמצעי הקשור בגז.

 אין לעבור את קו רחבת הדוכן

 יש להציב את דוכני המכירה לא יאוחר
מהשעה 18:00.

 יש לוודא את תקינותם של מכשירי החשמל.

 יש ליצור חוצץ בין כלי החימום/חשמל

לבין הלקוחות.

הננו להביא לידיעת הרוכלים אשר חפצים
(ושאושרו ע"י אגף שפ"ע מחלקת רישוי עסקים)

למכור את מרכולתם בערב יום העצמאות
המתקיים בגן הראשונים.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

הודעה לרוכלים
בערב יום העצמאות בגן הראשונים

בהצלחה וחג עצמאות שמח

בכל שאלה ניתן לפנות לאגף שפ"ע
מחלקת רישוי עסקים 08-6589417 שלוחה 4

אנו מזמינות אתכם למסע בארץ וידיעותיה,
לחוש את הארץ דרך החושים,
ולגלות עליה דברים חדשים.

ביום העצמאות הקרוב יחכה לכם באגם
חידון מטריף על הארץ שלנו!

חמישי \ ד' אייר, 9.5.19 \ 10:00-13:30.

בשביל ישראל
“אוהל עצמאות של בנות השירות"

איך משתתפים?

עוברים בין התחנות,

עונים על החידות,

ממלאים את התשובות

ונכנסים להגרלה!!

מחכות לכם,
בנות שירות ירוחם

בהגרלה יוגרלו
פרסים שווים במיוחד!

משרד החינוך לתת מקום לנשמה

מתחם עצמאות במדשאת פארק האגם

עומר אדם
לציבור התושבים

בתאריך 28.4.19 יום ראשון,

יום המימונה מתקיים באצטדיון עירוני דימונה

המופע של עומר אדם.

על גב הכרטיס שברשותכם מופיעה שעת ההסעה.

הנכם מתבקשים להגיע לחניית הספורטק

רבע שעה לפני צאת ההסעה.

ההסעות חזרה מדימונה יצאו

כ- 15 דקות אחרי תום המופע לכיוון ירוחם.

במזכירות המתנ"ס תהיה חלוקה אחרונה לכרטיסים

ביום ראשון 28/4/19 בין השעות

13:00 – 09:00 לכרטיסים שלא יחולקו עד יום זה.

בברכת חג שמח

בהופעה
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תפילות חגיגיות בבתי הכנסת

71

 בימת ערב עצמאות גן ראשונים 

פארק מתנפחים, סדנאות יצירה ואמנים אורחיםיום העצמאות בפארק האגם ירוחם

פרסום מפורט בתוך העתון

10:30

המקום מאובטח

למדינת ישראל
חוגגים

יום רביעי-חמישי  \  ג’-ד’ אייר תשע”ט  \  8-9.5.2019

ריקוד דגלים
הדלקת משואות
הדי-ג’יאיות מרקידות את החוגגיםהזמר יוסי שטרית בהופעהמופעי זיקוקים מרהיביםאמנים מקומיים

הדוד חיים     נועה קירל     ספיר סבן

מתחם עצמאות במדשאת פארק האגם

20:15

18:45 

עצמאות
שמח

בירוחם

בימת מתחם עצמאות החל מהשעה 13:30


