
פסטיבל פיוט וניגון ירוחם

חוה"מ סוכו˙  ט"ז - י"ח ב˙˘רי ˙˘ע"ז
2 0 1 6 ר  ב ו ט ˜ ו א ב  1 8 - 2 0  

ירוחם - מפת אתרי המופעים

היכל התרבות

מתנ”ס

מתנ”ס ירוחם
היכל התרבות

במת הפיאצה
במת הספורטק

ברכת ראש המועצה המקומית ירוחם

שמח להזמין אתכם לחגוג עימנו, את חגיגות הפיוט והניגון של פסטיבל "פעמי 
מדבר" בירוחם. 

הפסטיבל, שכבר קנה לו מקום של כבוד בקרב שוחרי המוזיקה בכלל והפיוט 
בפרט, מחדש השנה ומארח עוד מוסד תרבות ירוחמי - השוקא. חגיגה 
משפחתית מלאת פעילות שמחה שתתרחש בימים רביעי וחמישי ממש לפני 

תחילת המופעים. 

השנה מארח הפסטיבל מופע מיוחד במסגרת הפרױקט "שלום שבת" של 
האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך. שני מופעים הופקו במיוחד 
לפסטיבל: מחװה ליוצר הנפלא ג'ו עמר וערב בו יארחו המוזיקאי יגל הרוש 

ואנסמבל ידידות את הכשרונות הצעירים של ירוחם, יש למה לצפות. 
הפיוט היהודי שמגיע אלינו מכל קהילות ישראל הופך לחלק מהחװיה 

המוזיקלית של כולנו. אשרנו.
בואו ליהנות משלושה ימים של חװיה מוזיקלית עשירה ומגװנת ולהתארח 

בסוכתה של ירוחם. 
בברכת חג שמח ומועדים לשמחה

מיכאל ביטון
ראש המועצה המקומית ירוחם

מכינת דרך
ארץ צב”י

דבר במי
ד י ת ע

. ר . ע

מועצה מקומית
ירוחם

Fondation
Adelis

תושבים ואורחים נכבדים

עוד חוזר הניגון... אנו נרגשים להזמינכם להשתתף בפסטיבל "פעמי מדבר": 
חגיגה של פיוט וניגון המתקײם זו השנה השמינית בירוחם. 

גם השנה מרבית הארועים יתקײמו בכיכר התרבות של הײשוב, ברחבה שבין 
המתנ"ס, הספרײה והספורטק. יופיעו טובי הפײטנים, הזמרים ולהקות 
איכותיות ומרשימות במגװן רפרטוארי עשיר. כל המופעים בבמות החוץ 
פתוחים לקהל האורחים והתושבים, ללא תשלום, פרט למופע יחיד שיתקײם 

בהיכל התרבות ועבורו יגבה תשלום במחיר סמלי.

"פעמי מדבר" שם לו למטרה להעניק במה לעולם הפיוט והניגון העשיר מבית 
אבא ומכלל קהילות ישראל. בעקבות שיתוף פעולה מבורך עם הפסטיבל קמו 
בירוחם מקהלות פיוט לילדים ונוער והן משתלבות במופעים.  עוד ביטױ 
למקום הנרחב שקנה לו הפיוט תוכלו למצוא בשיתופי פעולה בין זמרים 

ופײטנים שיצרו מופעים במיוחד לפעמי מדבר.

במהלך היום השני והשלישי של הפסטיבל יפעלו דוכנים במרחב של כיכר 
התרבות. ה"שוקא" - ארוע משפחתי שמח ומלא בשלל פעילױות יתקײם בכל 

אחד משני ימים אלו בין השעות 17:00 ל 19:00. 

בואו להנות איתנו.
צװת פעמי מדבר

פסטיבל "פעמי מדבר" מתקײם הודות לתמיכתם של 
משרד התרבות והספורט, מפעל הפיס, הרשות לפיתוח 
הנגב, משרד נגב גליל, קרן אדליס, קרן ברכה, האגף 
לתרבות יהודית במשרד החינוך, החברה למתנ"סים, 

מכינת דרך ארץ צב”י  והמועצה המקומית ירוחם. 

תודה והערכה לצװת װעדת ההיגױ ולשותפינו להפקת 
"פעמי מדבר:  

גב' טל אוחנה - מ"מ וסגנית ראש המועצה, מר דני לוגסי 
- חבר מועצת העיר. מר רפי אברג’ל - מנהל המתנ”ס,  
גב' אורלי רײכר וגב' דבי גולן - עמותת "עתיד במידבר", 

מר חגי אמר מנהל הקונסרבטוריון וד"ר דוד ביטון.

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

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

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

לפרטים ולרכישת כרטיסים במחיר 40 ₪ למופע בהיכל התרבות :
מתנ"ס ירוחם טל: 08-6687001/2/7

tarbut@yeruham.matnasim.co.il  :או בדוא"ל

מומלץ להצטײד בביגוד חם.
יתכנו שינױים במיקום המופעים עקב שינױי מזג אװיר 

אנא התעדכנו בדף הפײסבוק של הפסטיבל. 

חפשו אותנו באתר ובפײסבוק ”פעמי מדבר“
לתת מקום לנשמה



יום רביעי 19 באו˜טובר, י"ז ב˙˘רייום ˘לי˘י 18 באו˜טובר, ט"ז ב˙˘רי

בליװי התזמורת האנדלוסית אשדוד
בניצוחה של סיװן אלבו בן חור

היכל התרבות - 21:00

ארמון של פיוט

בליװי התזמורת האנדלוסית אשדוד

במת הפיאצה - 20:00

שירת המקום

בניצוחה של סיװן אלבו בן חור

במת הספורטק - 21:30

הװא ג'אני
נטע אלקײם מארחת את ריף כהן

מופע מיוחד לפסטיבל הפיוט 

השמיעיני קולך
חני ליבנה והמשוררת חלי ראובן

מופע פיוט ושירת הלב

רײמונד והאנסמבל האנדלוסי אשדוד 
מלכת הזמר הצפון אפריקאי

במופע מרחיב לב ונשמה

הפײטנית יהודית מנצור
והמתופף קובי הגואל

במופע לכל המשפחה.

שוקא חגיגי לפסטיבל הפיוט

הזמר חנן בן ארי
במופע סול-גרוב יהודי

מופע נעילה

יגל הרוש ואנסמבל
שיר ידידות

הפקת מקור המארחת את
מקהלת הפיוט

והכשרונות הצעירים

במת הספורטק - 20:15

פרח הלימון

ירוחם של מעלה

במת הפיאצה - 21:30

תהילה סממה, שירה יפרח, יוסף חײם מלול,
המשתתפים בפרױקט חגיגי ומיוחד

המעלה על נס את פעילות הפיוט בירוחם
וסולנים נוספים.

חנן בן ארי בהופעה 

בית אבא
במת הפיאצה - 18:45

פיוט חובק עולם

לובי המתנ”ס - 19:45

רחבת השוקא - 18:00

פיוטים מכל רחבי הגלובוס
בשיתוף הקהל והילדים.

רחבת השוקא - 17:00

הפנינג לכל המשפחה: 
פעילױות, סדנאות, מתחם ג’אגלינג

 ושמחה גדולה לכל גיל 

במת הפיאצה - 19:00

מכינת דרך ארץ צב”י - 19:00 

גרוב מדברי - נדב סגל, יגאל דן ולהקתם במופע פיוט מקורי מיוחד לפסטיבל
ג'מילה - אביחי חזוט וחברים במופע מקורי מיוחד לפסטיבל

יום חמי˘י 20 באו˜טובר, י"ח ב˙˘רי

שעה 17:00 

הפנינג לכל המשפחה:
פעילױות, סדנאות, מופע וסדנה קרקסית

ושמחה גדולה לכל גיל 

שוקא חגיגי לפסטיבל הפיוט

הזמר
יונתן רזאל

הפײטן
בנימין בוזגלו

אנסמבל רבי חײם לוק מארח את עמיר בניון 
בליװי נגנים ומקהלת הפיוט "בן צבי".

מופע אורח בחסות האגף לתרבות יהודית 
במסגרת הפרױקט "שלום שבת"

מופע מחװה לזמר וליוצר ג'ו עמר
תזמורת פירקת אלנור

סולנים קלײר בן דוד, גוסטו והפײטן אליה מױאל


