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משרד החינוך

חוגג ע˘ור

ירוחם - מפת אתרי המופעים

ספריהמתנ”ס ירוחם במת הספורטקבמת הפיאצה
שכ’ חרדית

פסטיבל "פעמי מדבר" מתקיים הודות לתמיכתם של משרד התרבות 
והספורט, מפעל הפיס, הרשות לפיתוח הנגב, משרד נגב גליל, תרבות 

יהודית-משרד החינוך, כימיקלים לישראל,  ברית יוצאי מרוקו, יד בן צבי,  
החברה למתנ"סים ומועצה מקומית ירוחם. 

תודה והערכה לצו ות  ועדת ההי גוי ולשותפינו להפקת "פעמי מדבר”:  
 רפי אברג’ל - מנהל המתנ”ס,  ד"ר דוד ביטון-ועדת היגוי,

אורלי רײכר ודבי גולן- עמותת עתיד במידבר,
 חגי אמר מנהל הקונסרבטוריון וישי בן שימול- עמותת צעירים בירוחם.

הפקה: מתנ"ס ירוחם - האגף לתרבות ואירועים 
מנכ"ל "פעמי מדבר": חײם נבון - מתנ"ס ירוחם
ניהול אמנותי והפקה: איתן פאר "פאר הפקות"

מתאמת הפקה: אורלי רײכר עתיד במידבר  
הגברה ותאורה: "יניב אגמי מערכות קול”

עיצוב גרפי: סימה פריס

לפרטים נוספים:

 מתנ"ס ירוחם טל: 08-6687001/2/7
tarbut@yeruham.matnasim.co.il  :דוא"ל

ייתכנו שינויים במיקום המופעים עקב שינויי מזג אוויר,

אנא התעדכנו בדף הפייסבוק של הפסטיבל

מומלץ להצטייד בביגוד חם

פעילויות "עתיד במדבר":
המבשלות של ירוחם ארוחה מרוקאית כיד המלך בבית 
אוטנטי של אחת מקבוצת המבשלות של ירוחם. ארוחה 

מלאה ויותר ואיתה סיפורה הייחודי של המבשלת.
עלות:  110 ₪ לסועד

שירת כוכבים: 
בימים ג-ה, 25-27 לספטמבר, תתקיים בחניון החולות הצבעוניים במכתש 
ירוחם (הגדול), תצפית אסטרונומיה עם רדת החשכה. הפעילות אורכת שעה 

וחצי ומתאימה לכל גיל. 
לרשות המשתתפים יועמדו מספר טלסקופים מקצועיים, פינת הפעלה, מתחם 

יצירה אסטרונומית לילדים, תה צמחים חם ועוגיות.
בכל ערב יתקיימו שתי פעילויות - מ-19:30 עד 21:00 ומ-21:15 עד 22:45

מחיר:  55 ₪ למבוגר,  45 ₪ לילד,  200 ₪ כרטיס משפחתי (עד 6 אנשים)

ההשתתפות רק בהרשמה מוקדמת: 052-7276100 או 052-6705523

זואק - סטודיו לאומנות מרוקאית 
סדנת אומנות מרוקאית ייחודית, יצירה של מוצר מרוקאי 

יפהפה, יחד עם כוס תה מתוק ועוגיות משובחות.
לפרטים והרשמה : הדסה יצחק 052-5603121

הכל זורם:
שעשועון משחקי אימפרוביזציה ותאטרון בהשראת 

הכל הולך.
ההפעלה כוללת משחקים כגון מפה לאוזן, עקוב 

'ב, של מי השורה הזאת. אחרי, משחק הא'-
לפרטים והזמנות: נדב סגל  052-3869995

דברים במדבר - דפנה מרזיוב
 , סדנת הדפסים ויצירה בעקבות הפיוט "יעלה"

סדנת פיוטים על כלים\אריחים 
הסדנאות למשפחות, לנוער ומבוגרים.

לפרטים והזמנות: דפנה 054-5563252

קליעה אתיופית / קליעה בסנסנים ובמחטי אורן / 
נגרות לילדים ומבוגרים / מקרמה / גילוף בעץ /  

הכנת צבעי אדמה / ליבוד בצמר טבעי ועוד
הפסטיבל מתקיים בין השעות 10:00 ל 16:00 

ומתאים לצעירים, משפחות ומבוגרים.

 פעילויות תיירותיות בימי פסטיבל הפיוט

לפרטים והרשמה לכל ארועי עתיד במדבר שי  050-5914174, אורלי  052-5445435

לפרטים נוספים על ארועי התיירות כנסו לאתר הפסטיבל

פרוייקט אסיף - סוכות מעוצבות בירוחם

פסטיבל פיוט וניגון בירוחם

מדבר
סיור בין מכתש לאגם סיור הכולל טבע, היסטוריה ותצפיות נוף באזור ירוחם, מהאגם 
ובאר הגר דרך העיר ועד למכתש הגדול מכתש ירוחם, (יש אפשרות לשלב רכיבת 

אופניים בסיור) 
 בין שעה לשעתיים עלות 25 ₪ למשתתף

סלימה סיפורה של יזמית בכפר בדואי: מפגש עם סלימה הבדואית, אם לשבעה 
הנלחמת על שינוי מעמד האישה בכפר רחמה, כפר בדואי בלתי מוכר בפאתי ירוחם. 
בסיור נכיר את אורח החיים הבדואי, את השינויים העוברים על החברה הבדואית, 

ונתוודע אל אישה, יזמית ואמיצה הנלחמת לחולל שינוי כנגד כל הסיכויים. 
עלות השיחה  25 ₪ לאדם, תוספת פיתות - 20 ₪ לאדם. 

החוויה שבאירוע - נדב סגל
השירים המשחקים: 

חוויה מדליקה המשלבת גיבוש עם כיף, הנאה ויציאה מהשגרה.
ההפעלה מוגשת כשעשועון מוזיקלי דינמי ומלא בהומור המורכב ממשחקים 

,  בהשתתפות הקהל ובליווי קלידן בסגנון "לא נפסיק לשיר”

רוח סתיו - פסטיבל למלאכת יד מסורתית ומתחדשת
מגוון סדנאות מתרבויות שונות ברחבי העולם בפארק אגם ירוחם:

לפרטים: נעמה 052-8377420 או בפייסבוק - 'שפת מדבר’

www.paamei-midbar.co.il

פרויקט אסיף הוא מרתון עיצוב סוכות בן 48 שעות 
בירוחם, במהלכו יציעו חמישה צוותים של מעצבים 

אפשרויות רדיקליות למגבלות תכנון מסורתיות.
בואו להיחשף לתהליך וכמובן לתוצאה. מתי? ימים 

רביעי וחמישי,  26-27.9 במרכז המסחרי בירוחם.

www.paamei-midbar.co.il
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22:30  באולם המתנ"ס

"פיוט ירוחמי" 
דור צעיר של כשרונות מקומיים בערב מענג שכולו תוצרת בית. נדב סגל, אביחי 

חזוט וחברים מבצעים פיוט גרובי שמביא לנו את המקורות בלבוש צעיר וחדשני.

20:00 היכל התרבות ירוחם

 יום שלישי, ט”ז בתשרי, 25 בספטמבר יום רביעי, י”ז תשרי,  26 בספטמבר

23:00  אולם המתנ"ס

“להיות זמר" - מופע משירי זוהר ארגוב
הפקה מקומית (מבית 'חמישי אקוסטי' של צעירי ירוחם)  המוקדשת כולה לשיריו 

של הזמר הענק זוהר ארגוב.

 יום חמישי, י”ח תשרי,  27 בספטמבר

 יום רביעי, י”ז תשרי,  26 בספטמבר

 יום חמישי, י”ח תשרי,  27 בספטמבר

מוזיקה חיה, הרמת כוסית20:00 קבלת פנים חגיגית בלובי ההיכל - 
20:30 ערב גאלה חגיגי בהשתתפות הזמר מאור אדרי, הפייטן ליאור אלמליח, 

מקהלת ותזמורת ירוחם ונגנים אורחים. 

בערב יושמעו 3 פיוטים שנכתבו במיוחד לפסטיבל העשור. 

17:00  כיכר התרבות
הפנינג לכל המשפחה

סדנאות להטוטים עם אנשי “קרקס כפרי”, 
שמחה גדולה לכל גיל. בארוע ישולב מופע 

ג'אגלינג ואש.

19:00  במת הפיאצה

ממרוקו באהבה 
תזמורת פירקת אל-נור, זמרת הבית של 
הפסטיבל - ריימונד והפייטן משה לוק 

בערב בלתי נשכח עם מיטב פיוטי מרוקו.

20:30  במת הספורטק

״בין קודש לחול״ 
לירון עמרם והפנתרים מארחים את אבא 

אהרון עמרם והאחים שחר ואלרם. 
גה  בל - חגי חדת לפסטי ו הפקה מי
משפחתית יוצאת דופן המוקדשת למסורת 

השירה האהובה של יהדות תימן. 

22:00  במת הפיאצה

 "תמיד חלמתי - אליעד"
אליעד מארח את נרקיס, מופע בכורה 
לזמר ויוצר בפסטיבל, על שלל להיטיו 
ואירוח יוצא דופן של הזמרת המפתיעה של 

השנה - נרקיס.

  17:00 בספרייה

אולם המתנ"ס  18:00 
 'ישנה בחיק ילדות' - סדנת פיוטים עם מורין  נהדר

מה ההבדל בין פיוט לשיר רגיל? מה הופך זמר לפייטן? איך 
בעצם שרים פיוטים? איך החלה מהפכת הפיוטים בישראל? 
הזמרת, היוצרת והפייטנית  מורין נהדר, מעבירה סדנת 
פיוטים חווייתית מרגשת שיתוף הקהל שזוכה להצלחה 

גדולה ולא מותירה עין יבשה.

מפגש אישי עם המשורר רועי חסן -  מעבר בתחנות חייו, 
מילדותו ועד היום, דרך שיריו. 

היכן, ובאילו נסיבות, פגש את הספרות לראשונה ומי הם 
מקורות ההשראה שלו. 

חסן הוא משורר ופובליציסט, מרצה במחלקה לספרות 
באוניברסיטת תל אביב ובעל טור שבועי בידיעות אחרונות.

מופע שכולו פיוטי אהבה למולדת מקהלה רב-דורית 
שהוקמה ע"י ארגון 'קהילות שרות פיוט וניגון' . 
במקהלה 20 חברים וחברות שמבצעים תכניות 
ייחודיות המשלבות פיוטים וניגונים ממסורות פיוט 
שונות, מאנדלוסיה ועד בבל, מחסידות ועד קוצ'ין, 

פיוטים שעמדו במבחן האולטימטיבי, עד ימינו ממש.

17:00  כיכר התרבות

הפנינג לכל המשפחה
, שמחה  סדנאות להטוטים עם אנשי "קרקס כפרי"
גדולה לכל גיל.  בארוע ישולב מופע ג'אגלינג ואש.

מפגשי פיוט:
 רועי חסן17:00  בספרייה - מפגש אישי עם המשורר

- מקהלות שרות  "למולדת שובי רוני" 18:00 באולם המתנ"ס
פרטים מלאים בהמשך הפלייר

19:30  במת הספורטק

"אביאדי" נטע אלקיים

21:00  במת הפיאצה

עידן עמדי
במופע להקה - עם הלהיטים הגדולים.

מופע חגיגי לסיום הפסטיבל

22:30 - במת הספורטק
מסיבת סיום עם טרנטה גרוב משין

18:00 באולם המתנ"סמופע אנרגטי מקפיץ במיטב מסורת חגיגות הסיום של הפסטיבל

"למולדת שובי רוני" - מקהלות שרות

בספרייה   17:00

המשורר רועי חסן יורק אש וגופרית  כרטיסים במחיר של 40 ₪ ניתן לרכוש בקופת המתנ"ס 08-6687001/2/7

מפגשי פיוט:
– עם ד"ר זאב קיציס עונג הסיפור החסידי 17:00  בספרייה 

 "ישנה בחיק הילדות"18:00 באולם המתנ"ס – סדנת פיוטים עם הזמרת מורין נהדר
פרטים מלאים בהמשך הפלייר

מופע מחווה לזמרת זוהרה אלפסייה שזכה 
לשבחים רבים, מגיע לירוחם בליווי 11 נגנים, קטעי 

וידאו נדירים ואנימציה מקורית.

"ניגונים" - מפגש מרתק עם זאב קיציס אמן 
הסיפור החסידי זאב קיציס - מחבר "50 קריאות בסיפור 
החסידי" והעורך הראשי של האתר "זושא" בסדנה 
חוויתית - מספר, מנגן ושר - ומזמין אותנו למסע מרתק 

בעולם הסיפור החסידי. 

סדנאות ומפגשים מיוחדים לפסטיבל הפיוט

פסטיבל פעמי מדבר חוגג עשור


