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תושבים ואורחים יקרים

עוד חוזר הניגון... והפיוט. אנו שמחים להזמינכם להשתתף בפסטיבל "פעמי מדבר" - חגיגה של פיוט 
וניגון המתקײם זו השנה התשיעית בירוחם. גם השנה הצלחנו להביא לקהל את כל המופעים ללא תשלום, 

להנאת חובבי הפיוט.

השנה נוספו פעילױות רבות נוספות לתוכנית המוזיקלית:

בימים שני ושלישי יתקײמו הפנינג משפחות עם סדנאות יצירה, הפעלות ומופע לכל המשפחה, 
בספרײה תוכלו להשתתף בשני מפגשי פיוט ב רצף החל משעה 17:00. 

עוד חידוש השנה - "פרױקט סוכות מעוצבות" – 5 סוכות ײחודיות יוקמו בירוחם ע"י טרמינל העיצוב 
ױפוזרו בעיר להנאת קהל המבקרים. פעילױות תײרות וטיולים לכל המשפחה – שיתקײמו בכל יום 

משלושת ימי הפסטיבל – בתשלום 
על כל אלה וכמובן על התוכנית המוזיקלית העשירה, תמצאו פרטים בהמשך הפלײר.

ביומו הראשון של הפסטיבל נציג פרױיקט ײחודי ביותר, שיתוף פעולה בין התזמורת האנדלוסית אשדוד, 
הפײטן בנימין בוזגלו, המלחין מיכאל װלפה ומקהלות ירוחם - בוגרים ױלדים. כולם יחד חברו לערב 

מקורי שיתקײם בפיאצה - בכיכר התרבות.

 , A-WA עוד יופיעו בפסטיבל: רײמונד מלכת הזמר הצפון אפריקאי, ישי לױ, דקלון, שולי רנד, בנות

שי צברי, מארק אליהו, יגל הרוש, ג'קי לױ, חכם דוד מנחם, חבורת פואטרי סלם ועוד רבים וטובים.

להתראות בפסטיבל

צװת פעמי מדבר

תושבים ואורחים יקרים

שמח להזמינכם לחגוג עמנו, זו הפעם התשיעית, את חגיגת הפיוט והניגון "פעמי מדבר".

הפסטיבל, שקנה לו מקום של כבוד בקרב תושבי ירוחם וקהל רב ומגװן מכל הארץ, הינו עוד אבן דרך 

במגמת התנופה של ירוחם - בחינוך, בספורט, בבניה רבה, ביזמות וכמובן בפעילות תרבותית ענפה.

המרכז המסחרי הישן עבר מתיחת פנים ושב הקיץ לפעול כשהוא מארח להקות מקומיות ואומנים רבים. 

אנו עדים לצמיחה דמוגרפית משמעותית ומשפחות חדשות מגיעות להקים את בתיהם בירוחם. 

השנה הפסטיבל הוסיף ממדים נוספים לפעילות: סדנאות פיוט ומפגשים עם אומנים. אנשי התײרות 

וטרמינל העיצוב יצרו שיתופי פעולה עם הפקת הפסטיבל ובזכותם יתװספו לתוכנית טיולים ופעילױות 

לכל המשפחה לאורך כל ימי הפסטיבל. 

בואו ליהנות משלושה ימים של חװיה מוזיקלית עשירה ומגװנת ולהתארח בסוכתה מאירת הפנים של 

ירוחם.

מיכאל ביטון

ראש המועצה המקומית ירוחם

דבר ראש המועצה והצװת

דבר הפסטיבל

ירוחם - מפת אתרי המופעים

מתנ”ס

פיאצה
ספורטק

ספריה

שערי רחימים
פארק ירוחם

ספריהמתנ”ס ירוחם ביה”כ שערי רחמיםבמת הספורטקבמת הפיאצה

פארק ירוחם טרמינל העיצובביה”כ באבא דודו שכונה חרדיתהקיוסק של צוציק

באבא דודו

טרמינל עיצוב קיוסק
צוציק

שכ’ חרדית

פסטיבל "פעמי מדבר" מתקײם 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 לצװת װעדת ההיגױ ולשותפינו להפקת "פעמי מדבר:  
טל אוחנה - מ"מ וסגנית ראש המועצה,  רפי אברג’ל - מנהל המתנ”ס, 
ד"ר דוד ביטון-ועדת היגױ,  אורלי רײכר ודבי גולן- עמותת עתיד במידבר,
 חגי אמר מנהל הקונסרבטוריון ױשי בן שימול- עמותת צעירים בירוחם

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

מפיק: איתן פאר - "פאר הפקות”
מתאמת הפקה: אורלי רײכר  

הגברה ותאורה: "יניב אגמי מערכות קול”
עיצוב גרפי: סימה סױסה פריס

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

ײתכנו שינױים במיקום המופעים עקב שינױי מזג אװיר, אנא התעדכנו בדף הפײסבוק של הפסטיבל

מומלץ להצטײד בביגוד חם

סוכות: 

Where needs take us

חוה"מ סוכו˙
י"ח–כ" ב  ˙˘רי  ˙˘ע"ח,

8-10.10.2017  

סוכת פעמי מידבר - סוכה כשרה למהדרין לשירותכם

"ירוחם של מעלה" - סיור רגלי בירוחם עם מדריך, הסיורים יצאו בשעות 9:00, 11:00, 16:00"בין אגם למכתש" - סיור רכוב עם מדריך. הסיורים יצאו בשעות 9:00, 11:00, 16:00
סיורי אופנײם בעיר - הסיורים יצאו בשעות  9:00, 11:00, 16:00

"המבשלות" - ארוחות באירוח ביתי וחם אצל נשות ירוחם -  בוקר, צהרײם וערב
אוהל בדואי באגם - אפײת פיתות וסדנאות מלאכת יד מסורתית, אופנה בדואית,

קפה / תה חינם,  בין 10:00 ל 17:00
אירוח בדואי באוהל משפחתי סמוך לירוחם - ארוחות בוקר, צהרײם וערב.

להזמנות: שי בן טל  050-5914174 \ הודיה כלפון 052-2762081

עתיד במדבר: 

שירת הכוכבים:

תצפיות אסטרונומיה בעזרת טלסקופים, 

סיפורי מיתולוגיה, פינת הפעלה ױצירה 

אסטרונומית לילדים, פינת תה-קפה ועוגיות.  

בכל ערב בימי הפסטיבל.

בשעות 19:30 עד 21:00, ו 21:15 עד 22:45

נקודת מפגש: חניון החולות הצבעונײם במכתש 

הגדול. להזמנות:   
יעל:  ,052-7276100 משה:

052-6705523

מדרשת ביחד:
יציאה: מידי יום בשעה 9:00 (נסיעה ברכבים המכתש הגדול, פארק אגם ירוחם ועוד.בסביבת ירוחם,עין ירקעם, נחל שועלים, טיולים רגלײם מודרכים

לנקודת היציאה). 
להזמנות: 08-6598333 

דרמה ואומנות:
סדנאות אמנות ודרמה כל יום בשעות 10:00, 16:00, 

להזמנות: עירית כהן 052-7322264 

אפײה: 
סדנאות אפײת פרנה 

בשעות: 10:00, 12:00,
 16:00 ,14:00

להזמנות: יגאל 054-6068491

קליעת סלים וליבוד בצמר טבעי.סדנאות קרמיקה, עיטור כלים,
להזמנות: 052-8377420 10:00, 13:00, 16:00.

שפת מדבר: 

סדנאות עיצוב ומיחדוש. 

ב 10:00, 13:00,  16:00. 

להזמנות: קרן -054-7001181 

Suit-Case

אצל נורה 

כולל הרצאה קפה/תה

וארוחה אותנטית. 

להזמנות: 054-5753191

אירוח בדואי:

סדנת קצב, תיאטרון, הפעלות
בשעות 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 ושעשועונים לכל המשפחה.

 052-3869995

החװיה באירוע 

סיורים רגלײם או ברכבים הפרטײם, סיפור תולדות 
המקום והתפתחותו בליװי מדריך בן ירוחם. 

הסיור אורך 2-3 שעות, יציאה אפשרית בכל שעה לאורך 
היום ע"פ הזמנה מראש. 

אבי בן-זקן: 050-8571976 

אגם, מכתש ומה שביניהם: 

להזמנות: 052-2762081מבוך ענק ועוד.. בשעות 9:00, 11:00, 13:00, 16:00.כאחד. מתקנים מאתגרים - קיר טיפוס, אופני צװת,פעילות ODT בפארק ירוחם. גיבוש, אתגר וחװיה ערכית ױטמין שיא: 

יום ב',  10:00    להזמנות: 050-6681177 סדנת כיסױ וגילױ - גוף, תאורה מקרטון ואומנות. עבודה בעץ ועיטור מרוקאי. יום ג' - 13:00סדנת מסורת ומודרנה: הקשר וההבדלים שבין עיצוב טרמינל עיצוב ירוחם: 

עמותת דוכיפת: 

פעילות "טיבוע ציפורים" - יום ג' - 10.10 

בשעה 9:00 - נקודת יציאה - המזח שעל האגם. 

תחרות צילום באגם ירוחם במסגרת הצפרתון. 

ימים ג' ד' בשעות הבוקר - יורם צביק 054-4761761  

כל הפעילות תתקײם בימי פסטיבל פעמי מדבר בהזמנה מראש ובתשלום
נקודת יציאה לכל הסיורים המוצעים, תחנת המידע בכניסה לאגם ירוחם

פעילױות, סיורים, טיולים לכל המשפחה

משרד החינוך



19:00 - במת הספורטק

"אל מגרב - כשמזרח ומערב נפגשים”
אנסמבל אל מגרב עושים פיוט צעיר ובועט - 

 ואתם מוזמנים לחגיגה.

אביחי חזוט וחברים מארחים את כוכבת דה-ױיס

 אוראל רוזיליו ונותנים בראש.

19:30 - בית הכנסת שערי רחמים

סוכה ולולב - צלילי ראג
הפיוט ההודי כפי שרק צלילי ראג יודעים לעשות

19:45 - במת הספורטק

חגיגה מרוקאית - רײמונד ולהקת שפתײם
מבחר מענג מהפיוטים המרוקאים המוכרים ואהובים. הזמרת 
 רײמונדהנפלאה היא אורחת קבועה בפסטיבל הפיוט. היא 
 , להקת שפתײם וסולנה סמי לזמישבה אלינו למופע בליװי 

ערב נסיעתה למרוקו לפסטיבל האנדלוסי של העיר סװירה. 

17:00 - כיכר התרבות

הפנינג לכל המשפחה 
"פעולה קרקסית"סדנאות להטוטים עם אנשי  (מגיל 7 
ומעלה), פעילױות, סדנאות יצירה ושמחה גדולה לכל גיל, 
מופע פריצה-להטוטי אש ברחבת הדשא-בשעה 20:00

מפגשי פיוט בספרײה:
ג'קי לױ17:00 -  מפגש עם אמן הסיפור ואיש התקשורת 

שי צברי18:00 -מפגש מרתק עם הזמר והיוצר 
פירוט נוסף בהמשך הפלײר

מופעים

18:45- במת הפיאצה  

“ידידי הצחקת...”
 ג'קי לױאמן הסיפור ואיש התקשורת ולצידו הפײטן חכם 

דוד מנחם שרים ומספרים על העין הצוחקת של הפיוט.

20:15 - במת הספורטק 

 "מפגש פסגה"

מארק אליהו במופע "דרכים” אורח מיוחד: שי צברי

מארק אליהו קנה לו מקום כמוזיקאי שורשי בעל עומק 
מוזיקלי אדיר. מארק יארח את הזמר הײחודי שי צברי 

במפגש פסגה מהנה.

21:45 - במת הפיאצה

“צלצולי פעמונים" 
העברײם  דקלון,  מחװה לאהובה עוזרי - עם   ישי לױ,

.   הפקה מיוחדת לפסטיבל. מדימונה יוסי רװח והפײטן

יום שלישי, 10 באוקטובר, כ’ בתשרייום שני, 9 באוקטובר, י"ט בתשרייום ראשון, 8 באוקטובר, י"ח בתשרי

יום שני 9 באוקטובר 

17:00 - בספרײה

מי מפחד מעקידת יצחק? הסיפור הירושלמי הראשון: סיפור העקידה - 
דרך המקרא, המדרש, הפיוט ואפילו המחזמר הישראלי - כפי שאף אחד 

אחר לא מספר אותו, בחיוך, אהבה וגעגוע.   

18:00 - בספרײה

מפגש עם הזמר והיוצר שי צברי
שי צברי וקולו הײחודי והחם הינו אחד היוצרים האהובים של התקופה. 
הוא משלב בכישרון רב בין הפיוט והגרוב, טקסטים מהמקורות ומשוררים 
עכשװײם. במפגש יספר צברי על הדרך המפותלת שהובילה אותו אל 

עולם המוזיקה. את המפגש ילװה בנגינה בפסנתרן אלדד ציטרין. 

יום שלישי 10 באוקטובר.

17:00 - בספרײה

"מדברים שירה" - מופע וסדנה

18:00 - בספרײה

תהילים בספוקן װרד - סיגלית בנאי
המשוררת ואמנית השירה המדוברת סיגלית בנאי, לוקחת את המקרא 
לידיה כחומר ביד היוצר, מבצעת קטעים בהשראת תהילים מהמופע 
"עברײה", בליװי װידאו, ומדגימה הגשות קוליות של תהילים (יוסי בנאי, 

עמיר בניון) . מפגש שעושה כבוד למילה, למילים, ולספר תהילים.

סדנאות ומפגשים מיוחדים לפסטיבל הפיוט

מפגש עם אמן הסיפור ואיש התקשורת ג'קי לױ

יעל טל

רואי רביצקי, יואב טלמור ױעל טל, אומני "ספוקן װרד", מרביצים מופע 
שירה מדוברת ומיד לאחריו סדנה בשלוש קבוצות, בה יאפשרו חבורת  

הפואטרי סלאם הצצה נדירה לעולמם והתנסות בכתיבת שירה מדוברת.  

המלצת הפסטיבל - אל תחמיצו!

ג’קי לױ

שי צברי

יואב טלמור

רואי רביצקי

סיגלית בנאי

יעל טל

שולי רנד

אױ דװיז’ן רבע לאפריקה

17:00 - כיכר התרבות

הפנינג לכל המשפחה
"פעולה קרקסית"סדנאות להטוטים עם אנשי  (מגיל 7 

ומעלה) , פעילױות, סדנאות יצירה ושמחה גדולה לכל גיל.

מופע פריצה-להטוטי אש ברחבת הדשא-בשעה 20:00

מפגשי פיוט בספריה:
17:00 -  חבורת ספוקן װרד ופואטרי סלאם במופע 

וסדנה

18:00 - סיגלית בנאי -תהילים בספוקן װרד - סדנה
 פירוט נוסף בהמשך הפלײר

מופעים

18:45 - במת הספורטק 

A-WA   חביב גלבי" - להקת" 
בבכורה בירוחם - בנות איװה בגרוב תימני מדליק

20:15 - במת הפיאצה 

“צריך לשמוח”
 שולי רנד והכלײזמר המופלא של אױ דװיז'ן

במופע ײחודי לפסטיבל הפיוט

21:45 - במת הספורטק - 

  "מסיבת סיום"

 להקת רבע לאפריקה בחגיגה שמחה ומשוחררת

A-WA  

ג’קי לױ

23:30 - בסוכת "פעמי מדבר"

“תיקון חצות”
 יגל הרוש וטריו “שיר ידידות”  בפיוטים מרגשים לשעות הקטנות

המלצת הפסטיבל: ארוע מיוחד במינו! "בשיתוף ברית יוצאי מרוקו"

יוסי רװח

יגל הרוש

21:00 - במת הפיאצה

“עינוגי פיוט”
ערב חגיגי של התזמורת האנדלוסית אשדוד עם הפײטן 

. ומקהלות הפיוט של ירוחם - בוגרים ױלדים  בנימין בוזגלו

במסגרת הערב תושמע בבכורה יצירת פיוט קצרה שנכתבה 
.במיוחד לפסטיבל ע"י היוצר  למקהלות ירוחם   מיכאל װלפה

הפקה מיוחדת לפסטיבל בבכורה ארצית.

בנײמין בוזגלו

רײמונד

צלילי ראג

אביחי חזוט

אוראל רוזיליו

פרױקט אסיף - סוכות מעוצבות בירוחם
בימי הפסטיבל יוצגו ברחבי ירוחם חמש סוכות שנוצרו ב"פרױקט אסיף" - 
מרתון עיצוב סוכות של טרמינל עיצוב ירוחם. במהלך המרתון, שיתרחש 
בימים שלפני החג, חמישה עשר מעצבים ומעצבות יעצבו ױבנו, בזמן קצוב 

של 48 שעות, חמש סוכות ײחודיות במרחב הציבורי בירוחם.

 למיקום הסוכות - ראו מפת פסטיבלהציבור מוזמן לבוא ולראות את פרי עבודת המעצבים  

שי צברי

ישי לױ דקלון

העברײם מדימונה

מארק אליהו

אנדלוסית

פעולה קרקסית

חכם דוד מנחם


