קיץ

של

כוכבים
פעילױות הקיץ בירוחם
הופעות שוקא שוק איכרים סינימה ירוחם יחידת הנוער
הגיל הרך פעילות בשכונות מרכז צעירים הספרייה

תושבים יקרים,
אנו שמחים להחזיר לעיירה מסורת ארוכת שנים של אירועי תרבות בקיץ.
מלבד מופעי ענק ,של מיטב האומנים ,יתקיימו אירועים בשכונות ,בספרייה,
במרכז לגיל הרך ובמרכז המסחרי.
מצורפת עבורכם התוכנית הכוללת ,עליה עבדו במרץ אנשי המתנ"ס ,יחידת
הנוער ,היחידה הקהילתית ,מנהלת העסקים והמרכז המסחרי ,צעירים בירוחם,
הגיל הרך וגורמים נוספים.
אנו מזמינים אתכם ליזום פעילויות נוספות בשכונה ובעיקר להנות משפע של
יצירה ,מוזיקה וחוויה.
בברכה,
טל אוחנה,
ראש המועצה

דני לוגסי,

סגן ראש המועצה
ומחזיק תיק התרבות

רמי אטיאס,
יו”ר הנהלת המתנ”ס

וחברי
הנהלת המועצה

הפקת ארועי גן ראשונים ושוקא  -מתנ"ס ירוחם .מפיק :איתן פאר
הפקת שוק איכרים רויטל שלמון ושגית בהסטקר  /הפקת סינימה ירוחם לירון שדה  /הפקת פעילות יחידת הנוער ורד אסף  /הפקת ארועי הספרייה נירית לשם
הפקת פעילות בשכונות היחידה לעבודה קהילתית  /הפקת פעילות צעירה עמותת צעירים בירוחם  /הפקת פעילות הגיל הרך  -תמי בוחבוט

קיץ של כוכבים בגן הראשונים
יום חמישי א' בתמוז  4ביולי
 18:00ארוע לכל המשפחה

מתנפחים דוכנים
אמני שטח מופעי דשא

 20:30רוי בוי

גיבור הטבע! בהרפתקה
חדשה מצחיקה ומרגשת
בעקבות הדינוזאור האבוד

 21:15אפיק שמעוני
21:30

ליאור נרקיס
בערב הצדעה למתגייסי ירוחם

קיץ של כוכבים בגן הראשונים
יום רביעי

יג' בתמוז

"בימו˙ פיס"

 14באוגוסט

 18:00ארוע לכל המשפחה

מתנפחים דוכנים
אמני שטח מופעי דשא

 20:30מני ממטרה

תופעת הצחוק של המדינה.
מופע לכל המשפחה

 21:15קורין דדון
21:30

קובי פרץ

מופע קובי פרץ בחסות מפעל הפיס
במסגרת "בימות פיס "2019

קיץ של כוכבים בגן הראשונים
יום שלישי  27באוגוסט כו' באב
 18:00ארוע לכל המשפחה

מתנפחים דוכנים
אמני שטח מופעי דשא

 20:30צ'וקולולו

מופע מלהיב לילדים
ולכל המשפחה

21:15

נעם דדון
21:30

עדן בן זקן
זמרת השנה

שוקא במרכז

ימי חמישי  11ביולי  18ביולי  22באוגוסט
החל מ 18:00 -ועד 21:00

חגיגה קהילתית לכל המשפחה במרכז המסחרי:
הופעות
קרקס

דוכני
מולטימדיה

אטרקציות

שוק איכרים ברחבת התרבות
בכל יום שני

בין השעות  17:00ועד 20:00

תוצרת טריה ומשובחת הישר מן החקלאי.

בואו להנות משפע משובח
וממופע לכל המשפחה.

דוכני משחק

ועוד

ארועי

לוח
סינמה
ירוחם

בשכונות

יולי-אוגוסט

לוח ארועי

כ"ז בסיוון-א' תמוז

30.6-4.7
יום ב'  1 -ביולי
יום ג'  2 -ביולי
יום ג'  2 -ביולי
יום ה'  4 -ביולי

כ"ח בסיוון
כ"ט בסיוון
כ"ט בסיוון
א' בתמוז

יום ב'  8 -ביולי
יום ב'  8ביולי
יום ג'  9 -ביולי
יום ד'  10ביולי
יום ד'  10ביולי
יום ה'  11ביולי
יום ה'  11ביולי
שבת  13ביולי
יום א'  14ביולי
יום ב'  15ביולי
יום ב'  15ביולי
יום ב'  15ביולי

ה' בתמוז
ה' בתמוז
ו' בתמוז
ז' בתמוז
ז' בתמוז
ח' בתמוז
ח' בתמוז
ז' בתמוז
י"א בתמוז
י"ב בתמוז
י"ב בתמוז
י"ב בתמוז

יולי 2019
גן הראשונים
שכונת שקד
שכונת גוש עציון
אולם המתנ"ס
גן הראשונים
במה מרכזית
כיכר התרבות
שכונת יצחק שדה
שכונות ירוחם
המרכז לגיל הרך
שכונת אלכחיל
מרכז מסחרי
שכונת שקד
מרכז לגיל הרך
שכונת בר כוכבא
כיכר התרבות
שכונת שקד
בית צב"י

20:00
18:00
18:00
21:00
18:00
20:30
17:00
18:00
20:00
16:30
18:00
18:00
18:00
10:00
18:00
17:00
18:00
20:00

שבוע הנוער
קליעת סלים
מופע קסמי מדע
אהרון רזאל במופע טריו
ארוע לכל המשפחה
רוי בוי ,אפיק שמעוני ,ליאור נרקיס
שוק איכרים
מופע ביטבוקס עם איסאטו
סינימה ירוחם
פתיחה מחודשת של המשחקייה
מופע קסמים
שוקא
פעילות יצירה "פיות היער”
ג'ימבורי *
מופע ג'אגלינג
שוק איכרים
פעילות יצירה " :סוכריות ריח”
סדנת עיטור כלי קרמיקה **

יום ג'  16ביולי
יום ג'  16ביולי
יום ג'  16ביולי
יום ג'  16ביולי
יום ה'  18ביולי
יום ו'  19ביולי
שבת  20ביולי
יום ב'  22ביולי
יום ב'  22ביולי
יום ב'  22ביולי
יום ב'  22ביולי
יום ג'  23ביולי
יום ג'  23ביולי
יום ג'  23ביולי
יום ד'  24ביולי
שבת  27ביולי
יום א'  28ביולי
יום א'  28ביולי
יום ב'  29ביולי
יום ב'  29ביולי
יום ב'  29ביולי
יום ג'  30ביולי

י"ג בתמוז
י"ג בתמוז
י"ג בתמוז
י"ג בתמוז
ט"ו בתמוז
ט"ז בתמוז
י"ז בתמוז
י"ט בתמוז
י"ט בתמוז
י"ט בתמוז
י"ט בתמוז
כ' בתמוז
כ' בתמוז
כ' בתמוז
כ"א בתמוז
כ"ד בתמוז
כ"ה בתמוז
כ"ה בתמוז
כ"ו בתמוז
כ"ו בתמוז
כ"ו בתמוז
כ"ז בתמוז

המרכז לגיל הרך
המרכז לגיל הרך
אגם ירוחם
שכונות ירוחם
מרכז מסחרי
וויט היל גסטהאוס
מוזיאון הטבע תל אביב
כיכר התרבות
שכונת יצחק שדה
בית צב"י
וויט היל גסטהאוס
המרכז לגיל הרך
ספורטק
שכונות ירוחם
פארק הגבעה
מרכז לגיל הרך
גן הראשונים
רחבת מועדון הדרים
כיכר התרבות
שכונת השקד
בית צב"י
שכונת יצחק שדה

09:30
17:00
18:00
20:00
18:00
10:30
17:00
18:00
20:00
20:00
09:30
18:00
20:00
18:00
10:00
19:30
18:00
17:00
18:00
20:00
18:00

קפה מאמא " -ארובי מנשאים”
מסיבת קיץ לגיל הרך
פיקניק קהילתי
סינימה ירוחם
שוקא
"חמישי אקוסטי"  -שני ברונר
טיול משפחות
שוק איכרים
מופע בעלי חיים
סדנת הכנת ספסל או ארגז
"חמישי אקוסטי"  -לירון מיוחס
קפה מאמא " -ארובי מנשאים”
יריד חזרה לבית הספר
סינימה ירוחם
סדנת מסוגלות עם “ויטמין שיא”
ג’ימבורי
ערב דיסני והקרנת מלך האריות
הפנינג לכל המשפחה
שוק איכרים
פעילות יצירה “ענפים פורחים”
סדנת סריגה בחוטי טריקו למתחילים
פעילות יצירה “פרחים משמחים” וחווידע

לוח ארועי
שבת  3באוגוסט
יום א'  4באוגוסט
יום ב'  5באוגוסט
יום ב'  5באוגוסט
יום ג'  6באוגוסט
יום ב'  12באוגוסט
יום ב'  12באוגוסט
יום ד'  14באוגוסט

אוגוסט 2019
ב' באב
ג' באב
ד' באב
ד' באב
ה' באב
י"א באב
י"א באב
י"ג באב

יום שישי  16באוגוסט
יום ב'  19באוגוסט
יום ב'  19באוגוסט
יום ב'  19באוגוסט
יום ג'  20באוגוסט
יום ד'  21באוגוסט
יום ה'  22באוגוסט
יום ה'  22באוגוסט
שבת  24באוגוסט
יום ב'  26באוגוסט
יום ב'  26באוגוסט
יום ג'  27באוגוסט

ט"ו באב
י"ח באב
י"ח באב
י"ח באב
י"ט באב
כ' באב
כ"א באב
כ"א באב
כ"ג באב
כ"ה באב
כ"ה באב
כ"ו באב

יום ד'  28באוגוסט
שבת  31באוגוסט

כ"ז באב
ל' באב

בית צב”י
מחסן 52
כיכר התרבות
בית צב"י
המרכז לגיל הרך
כיכר התרבות
בית צב"י
גן הראשונים
במה מרכזית
נחל חוורים
כיכר התרבות
ספרייה
בית צב"י
שכונות ירוחם
ספרייה
מרכז מסחרי
וויט היל גסטהאוס
המרכז לגיל הרך
כיכר התרבות
ספרייה
גן הראשונים
במה מרכזית
ספרייה
בית צב"י

10:00
19:30
17:00
20:00
17:00
17:00
20:00
18:00
20:30
17:00
10:00
20:00
20:00
10:00
18:00
20:00
10:00
17:00
10:00
18:00
20:30
10:00
10:00

“עושים שבת”  -בוקר לכל המשפחה
הקרנת הסרט "פלא" ודיון
שוק איכרים
סדנת פסיפס זוגית  -מפגש ראשון
תמונת מחזור לילידי  2018-2019והוריהם
שוק איכרים
סדנת פסיפס זוגית  -מפגש שני
ארוע לכל המשפחה
מני ממטרה ,קורין דדון וקובי פרץ
טיול משפחות  -טיול לילי לאור ירח
שוק איכרים
"החופשה"  -הצגה ,פעילות יצירה
סדנת סריגה בחוטי טריקו למתחילים
סינימה ירוחם
סדנאות יצירה
שוקא
"חמישי אקוסטי" איתמר בק ופקידי הקבלה
ג'ימבורי
שוק איכרים
"פטפוטי מזוודות" תיאטרון הקוקיה ,סדנת יצירה
ארוע לכל המשפחה
צ'וקלולו ,נעם דדון ועדן בן זקן
סדנת פלסטלינה עם נועם רז ,סדנת יצירה
"עושים שבת" בוקר לכל המשפחה

ארועי יחידת הנוער בקיץ של כוכבים שבוע הנוער
גן הראשונים  30ביוני עד  4ביולי בין השעות  20:00ל 1 -בלילה

מסיבת פול מון ספורט של חצות – טורנירי כדור לייזר טאג
סדנת אמן עם גיא הוכמן הקרנת הסרט "וונדר וומן"
כנס מתגייסים ובשיאו הופעת ליאור נרקיס זולות ישיבה משחקים לתוך הלילה
 28ביולי  19:30גן הראשונים
הקרנת הסרט

 30ביולי  19:30מחסן 52
הקרנת הסרט "פיגומים"
ושיחה עם היוצרים

"ישמח חתני"

אוגוסט בספריה
 19.8שני
"החופשה"
הצגתו של אסף אלברשטיין
וסדנת יצירה

 4באוגוסט  19:30מחסן 52
הקרנת הסרט "פלא"
ושיחה על קבלת השונה

כל הפעילויות בין השעות  10:00ל 13:00

 21.8רביעי
סדנאות
יצירה

ספריה עירונית ירוחם

 26.8שני
"פטפוטי מזוודות"
הצגה של תיאטרון הקוקיה
וסדנת יצירה

 21.8רביעי
סדנת פלסטלינה
עם נועם רז
וסדנת יצירה

קיץ במרכז לגיל הרך
ימי שלישי  16 -ו

ום רביעי –  10ביולי
י שעות  16:30ל 19:30
בין ה

פתיחה מחודשת של
משחקיית הגיל הרך
עלה ,יצירה ומשחקים
הפ
הורים וילדים עד גיל 6
ל

 23ביולי בין השעות 9:30-11:30

"קפה מאמ
א" – מפגשי "ארובי מנשאים"
לאימהות בחופשת לידה
ארוחת בוקר,
חברה טובה וכושר לגוף ולנשמה.

ההשתתפות ברישום ותשלום
מראש  ₪ 60 -לשני המפגשים.
התכנית בשיתוף מיזם הינקות.

כל הפ

עילויות מתקיימות במרכז

ביום שלישי  16ביולי
בין השעות 17:00-19:00

מסיבת קיץ

סט בין השעות .17:00-19:00

ביום שלישי  6באוגו

"תוצרת מקומית"
לילידי  2018-2019והוריהם.
תמונת מחזור
מגנט יחולק לכל משפחה

לפרטים :המרכז לגיל הרך  08-6680485שרה פסברג גלילי  -מומחית ינקות 054-7602136

פעילויות קיץ בשכונות
סינמה
ירוחם

בשכונות

בימי שלישי 20:00
יוקרנו מבחר סרטים בשכונות ירוחם.
רשימת הסרטים והשכונות תפורסם בהמשך.

תביאו מהבית שתיה קרה,
פופקורן ושמיכה,

פעילויות תרבות בשכונות
כל הפעילויות מתחילות בשעה 18:00

יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ב'
יום ד'
יום ה'
יום א'

 30ביוני
 1ביולי
 2ביולי
 8ביולי
 10ביולי
 11ביולי
 14ביולי

מופע בועות סבון בשכונת הגבעה
קליעת סלים בשכונת שקד
מופע קסמי מדע בשכונת גוש עציון
ביטבוקס עם האמן איסאטו בשכונת יצחק שדה
מופע קסמים בשכונת אלכחיל
פעילות יצירה "פיות יער" בשכונת שקד
מופע ג'אנגלינג בשכונת בר כוכבא

יום ב'
יום ג'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום א'
יום ב'
יום ג'

 15ביולי
 16ביולי
 22ביולי
 23ביולי
 24ביולי
 28ביולי
 29ביולי
 30ביולי

הסרט – עלינו!

פעילות יצירה " :סוכריות ריח" בשכונת שקד
פיקניק קהילתי באגם ירוחם
מופע בעלי חיים בשכונת יצחק שדה
יריד חזרה לביה"ס בספורטק
סדנת מסוגלות עם ויטמין שיא  -בפארק הגבעה
הפנינג לכל המשפחה ברחבת מועדון הדרים
פעילות יצירה "ענפים פורחים" בשכונת השקד
פעילות יצירה "פרחים משמחים" וחווידע בשכ’ יצחק שדה

כל פעילויות הקיץ בשכונות – בארגונם של הפעילים :מאור אברג'ל ,יעל אלרום ,שירן טלקר ,אנה דהן,
מיראל בריגה ,חן דהן ,אורטל אלגריסי ,אביבה צורדרקר ,שמעון עשור ,מיכל שריידר ,רוחי חפץ
לפרטים נוספים היחידה לעבודה קהילתית052-3652579 052-5450609 :

