
ירוחם - מפת אתרי המופעים

במת הספורטקבמת הפיאצהמתנ”ס ירוחם
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, החברה למתנ"סים ומועצה 

מקומית ירוחם. 

תודה והערכה לשותפינו 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, ישי שטקלר - מנצח מקהלת ירוחם.

הפקה: מתנ"ס ירוחם האגף לתרבות ואירועים 
מנכ"ל "פעמי מדבר": חײם נבון  מתנ"ס ירוחם

ניהול אמנותי והפקה: איתן פאר "פאר הפקות"
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

אנא התעדכנו באתר ובדף

הפייסבוק של הפסטיבל

www.paamei-midbar.co.il
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Where needs take us

משרד החינוך

לתת מקום לנשמה

סדנאות יצירה מקומיות
*כל הסדנאות בתשלום, ובהרשמה מראש

ויטמין שיא  סיורי אופניים באגם. בתשלום ובתיאום מראש. 054-7959247

שירת הכוכבים תצפיות כוכבים במכתש ירוחם. ימי רביעי וחמישי
בשעות 19:30 וב-21:30. בתשלום ובהרשמה מראש. 052-7276100

אבי בן-זקן סיור רגלי - "אגם, מכתש ומה שביניהם".
בתשלום ובתיאום מראש. 050-8571976

מדרשת 'ביחד'  סיורים ללא תשלום למשפחות במכתש ירוחם ובאגם.
בכל ימי הפסטיבל בשעות 11:00-14:00 ו-15:00-18:00

בחניון חולות צבעוניים במכתש. בשעות 13:00-16:00 
באגם ובסביבתו. 050-6569971

סיורי עקרבים ועששיות, פארק אגם ירוחם,15.10 16.10 17.10.
בשעה 19:30. 054-6656512

פעילות לכל המשפחה

ם י ר ו י ס

תושבים יקרים,

אני שמחה ונרגשת לקראת הפסטיבל הקרב, שיציין 11 שנים של מנגינות 

שורשיות, מתחת לכיפת השמיים. גם השנה יתחברו להם מזרח ומערב; 

צעירים לצד חלוצות הזמר; מילים של מקרא ומסורת וניגוני הלב של העת 

הזו,כאן- בשלושה ימים של שמחת חג מאחדת. השנה נחגוג במסגרת 

הפסטיבל את גיל הגבורות למייסדי ומייסדות העיירה. כבכל אחד מהערבים 

הקודמים, גם הפעם תצטרכו לסייע לנו להביא את השכנים, הסבים 

והסבתות, הדודים והדודות,לערב שכולו הצדעה לפועלם.תודה והערכה 

גדולה לחיים נבון, מנהל אגף התרבות, איתן פאר המפיק וחברי ועדת ההיגוי 

שעמלו רבות להצלחת הפסטיבל.מחכה לשמוח אתכם.

לבאי חג הפיוט והניגון
הפסטיבל יוצא לעשור השני שלו, והשנה במיוחד מביא לידי ביטוי את הפעילות 
הענפה שמתרחשת בשדה המוסיקלי המקומי. ארבעה מופעים מייצגים את 
העשייה הזו ואין גאים מאיתנו להיות זירת ההתרחשות והבמה לפעילות שנתית 

מקיפה בכל התחומים המוסיקליים בישוב: שירה, נגינה, מקהלות והיד עוד נטויה. 

יש לנו פסטיבל עם אורחים רבים ומופעים רבים: חנן בן ארי משתף פעולה עם 
מקהלת ירוחם בערב ייחודי שהופק במיוחד לפסטיבל. זהבה בן וריימונד, הקמע 
הקבוע של הפסטיבל, מגיעות עם תזמורת פירקת אל נור לערב שהוא חוויה. 
מקהלת פרחי ירושלים מגיעה לראשונה לפסטיבל ויחד עם חכם דוד מנחם יוצרת 
פסיפס עשיר של שירים וסיפורים. מורי ותלמדי פרויקט כולנא יוצרים ערב פיוט 
מקורי, הזמר עדן מאירי ששירו חורך את הרדיו בימים אלו עם "לך עם האמת שלך", 
מתארח במופע של אנסמבל אל מגרב, הזמרת רבקה זוהר, גיא אלון ואביחי חזוט, 
והזמר עקיבא תורג'מן יחכו לכם במסגרת "סדנאות אומן" ומופע הנעילה - הזמר 

המצליח בניה ברבי מגיע לחתום את פסטיבל הפיוט והניגון תש"פ 2019. 

כבכל שנה, גם השנה ביומו השני והשלישי של הפסטיבל מחכה לכם הפנינג 
קהילתי כייפי - הקרקס של גל המגולגל מגיע העירה. סדנאות להטוטים החל 

מהשעה 17:00 ובסיומם מופע להטוטים. שווה!

ארועים מוסיקליים יש בכל שלושת ימי הפסטיבל, ובמקביל הכינו תיירני האזור 
פעילות תיירותית ענפה - טיולים, ארוחות, סדנאות ועוד שפע פעילות. פרטים 

תמצאו כאן ובאתר הפסטיבל. 

חג שמח ופסטיבל מהנה לכולכם.  

טל אוחנה
ראש המועצה

היכל התרבות
'suit-case' סטודיו

הכנת ינשופים ואדניות
054-7001181

שלישי 15.10
סטודיו 'שפת מדבר'

קליעת סלים
052-8377420

סטודיו 'שפת מדבר' 
פסיפס משפחתי

052-8377420

סטודיו 'זואק' - הכנת
שולחנות קפה מרוקאים

052-5603121

סטודיו 'שפת מדבר' 
שרפרפים מרופדים

052-8377420

סטודיו 'יאּבָגָָדה'- עיצוב
צילום וחשיבה מחוץ לקופסה

058-7956083

חמישי 17.10רביעי 16.10

10:00-12:00

12:00-14:00

10:00-12:00

12:00-14:00

10:00-12:00

11:00-14:00

מומלץ להגיע בלבוש חם



אולם המתנ"ס  18:00

בין קודש לחול סדנת אמן עם
גיא אלון ואביחי חזוט
פיוטים, מזמורים וסיפורים

במת הספורטק  19:00

עונג הפיוט
ערב מקורי עם פרויקט כולנא – הפיוטים שכולנו אוהבים

יגל הרוש, יוסי רווח, הדס פל ירדן, קורין דדון ועוד רבים

כיכר התרבות  17:00

הפנינג לכל המשפחה
סדנת ג'אגלינג ולהטוטים צבעונית ומהנה

שװה לכל נפש! מופע קרקס שישאיר

אתכם בפה פעור מצחוק ומהתפעלות.

18:00 אולם המתנ"ס

סדנת אמן עם עקיבא
הזדמנות יוצאת דופן למפגש

עם זמר נשמה 

19:30 במת הספורטק

מקהלת פרחי ירושלים

והרב דוד מנחם
חגיגה מופלאה וצבעונית

של שירים, זמירות וסיפורים

21:00 במת הפיאצה

בניה ברבי בהופעה
אורח מיוחד: עקיבא

יום חמישי, י"ח בתשרי, 17 באוקטובריום רביעי, י"ז בתשרי, 16 באוקטובריום שלישי, ט"ז בתשרי, 15 באוקטובר

20:30 במת הפיאצה
אלוף העולם

הזמר והיוצר חנן בן ארי מארח את מקהלת ירוחם
בניצוחו של ישי שטקלר

בערב יוצא דופן שהופק במיוחד לפסטיבל הפיוט

17:00 כיכר התרבות

הפנינג לכל המשפחה
סדנת ג'אגלינג ולהטוטים צבעונית ומהנה

שווה לכל נפש! מופע קרקס שישאיר

אתכם בפה פעור מצחוק ומהתפעלות.

18:00 אולם המתנ”ס

סדנת אומן רבקה זוהר
מפגש ייחודי עם אומנית

ושירים שהיו לתבנית נוף ילדותנו.

במת הפיאצה 19:30 

מפגש ענקיות הזמר 
הזמרות ריימונד וזהבה בן

עם תזמורת

“פירקת אל נור”
בערב בלתי נשכח!

הפקה מיוחדת לפסטיבל

אורחת: תהילה סממה

21:00 במת הספרטק

מזרח ומערב
אנסמבל “אל מגרב” ואביחי חזוט

מארחים את הזמר עדן מאירי

כוכב הפסטיגל ופיינליסט הכוכב הבא

הדרך שעשה הפיוט מאז, להיום.


