
סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה
 חול המועד תשפ"ב 22-26.9.21



אנחנו אוהבים את חודש תשרי בירוחם!

חגים,  של  ארוכים  בימים  שמדובר  מזה  חוץ 
שמחה,  והרבה  טוב  אוכל  המשפחה,  עם  בילוי 
מפנה  כשהקיץ  המדבר.  של  יפה  הכי  העונה  זו 
קרירים  להיות  מתחילים  והלילות  מקומו  את 
ונעימים, אפשר להנות מטיולים בטבע ולראות 

איך המדבר מקבל את הסתיו. זה פשוט נפלא.

כמדי  חוגגת  ירוחם  סוכות  המועד  חול  במהלך 
צלילים  איתו  שמביא  הפיוט  פסטיבל  את  שנה 
מהשורה  אמנים  בה.  גאים  שכולנו  ומסורת 
הראשונה בהפקות ייחודיות לפסטיבל. הכניסה 

לכל ההופעות, חופשית! 

להנות  אתכן  מזמינים  אנחנו  יקרות,  משפחות 
מכל הטוב והשפע שיש לנו. בתכניה זו תמצאו 
פעילויות מדהימות המתאימות לכל המשפחה 
ואמנות,  יצירה  סדנאות  בטבע,  פעילויות   -

סדנאות קולינריות, אטרקציות ועוד.

בואו לעשות איתנו חג!

פעילויות בטבע

מלכודות אור
דוכיפת מרכז צפרות ואקולוגיה

פעילות לילה בה נצפה באמצעות תאורה וסדין 
האור  אל  שימשכו  מרתקים  חרקים  במגוון  לבן 
על  לצפות  נוכל  מקרוב  ממש  אלינו.  ויתקרבו 
עליהם  וללמוד  בהם  לגעת  החרקים,  התנהגות 
לכל  המתאימה  ומעשירה  מרתקת  סדנה  רבות. 

המשפחה.
לילדים החל מגיל 3.

מתי?
יום חמישי 23/9, יום ראשון 26/9 בשעה 20:00

איפה?
בכניסה לפארק אגם ירוחם

כמה?
50 ש"ח למשתתפ/ת

לפרטים נוספים והרשמה:
חייגו 054-4761761 

סדנת ליקוט ובישול מצמחי מדבר
עתיד במדבר

בהנחיית  מהטבע  ובישול  מרפא  צמחי  סדנת 
מסורתי  ושימוש  בליקוט  מומחית  בחיתה, 
בצמחי מדבר. בחיתה, אישה בדואית המתגוררת 
בכפר רח'מה מכירה את המדבר היטב ויחד איתה 

נצא למסע ליקוט - נלמד, נלקט ונבשל.
לאחר מכן נכין פיתות בדואיות ומטבלים מצמחי 

התבלין שאספנו.
הפעילות מתאימה לכל המשפחה.

מתי?
 - סבבים  בשני   22-23/9 רביעי-חמישי,  ימים 
סדנה ראשונה בשעה 10:00, סדנה שניה בשעה 

.12:00
 - סבבים  בשני   26-27/9 ושני,  ראשון  ימים 
סדנה ראשונה בשעה 10:00, סדנה שניה בשעה 

.12:00

איפה?
חוות ההר הלבן )רשמו בווייז(

כמה?
50 ש"ח למשתתפ/ת מגיל 3 ומעלה.

לפרטים נוספים והרשמה:
050-5914174

סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה



לילות כוכבים במכתש ירוחם
שירת הכוכבים

פעילות תצפית כוכבים מרהיבה על שמי המכתש 
מקרוב,  ממש  בשמים  הכוכבים  את  תפגשו  בה 
כוללת  התצפית  ענקיים.  טלסקופים  באמצעות 
הסברים וסיפורים מרתקים למבוגרים ולילדים - 
מכתשי הירח וכוכבי הלכת, גרמי שמים עמוקים, 
תה  לכם  יוגש  בפעילות  ועוד.  כוכבים  צבירי 

מדברי חם ומתוק.

מתי?
  26/9 ראשון   ,23/9 חמישי   ,22/9 רביעי  יום 
סבב ראשון בשעה 19:30. סבב שני בשעה 21:15

מוצאי שבת 25/9 סבב אחד בשעה 20:30.

איפה?
לנרשמים( ישלח  מדויק  )מיקום  ירוחם  במכתש 

כמה?
80 ש"ח למשתתפ/ת מגיל 3 ומעלה.

לפרטים נוספים והרשמה:
 לחצו כאן

פעילויות בטבע סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה

צפרות לקראת שקיעה
מוקד כנפי קק"ל

ירוחם  אגם  בפארק  שקיעה  לעת  צפרות  סיור 
נבחין בצבעים  נצפה בציפורים,  המהמם. בסיור 
שלהן  המיוחד  המבנה  את  נבחן  המרהיבים, 
ונשמע סיפורים מרתקים על עולמן. המשתתפים 

בסיור יקבלו משקפות.
סיור מהנה לכל המשפחה. מומלץ להגיע בנעליים 

סגורות. מתאים לגילאי 3 ומעלה. 

מתי?
יום רביעי, 22/9, יום שישי 24/9 בשעה 18:00

איפה?
בכניסה לפארק אגם ירוחם

כמה?
כרטיס  לרכוש  ניתן  למשתתפ/ת.  ש"ח   20

משפחתי בעלות של 60 ש"ח.

לפרטים נוספים והרשמה:
חייגו 051-2367497 או  לחצו כאן

סיור ספארי לילה
דוכיפת מרכז צפרות ואקולוגיה

בסיור נפגוש את יצורי הלילה בירוחם וסביבתה 
ונכיר את עולמם המופלא של העקרבים. בעזרת 
פנסי אולטרא סגול, נראה את העקרבים זוהרים 
החיים  הרגלי  על  הסברים  ונשמע  בחשיכה 
שלהם ועל בירת העקרבים של ישראל - ירוחם. 
חוץ מעקרבים נפגוש עוד יצורי לילה מסקרנים.

להגיע  מומלץ   .3 מגיל  החל  מתאים  הסיור 
בנעליים סגורות.

מתי?
יום רביעי, 22/9 בשעה 19:45

איפה?
בכניסה לפארק האגם.

כמה?
50 ש"ח למשתתפ/ת. 

לפרטים נוספים והרשמה:
חייגו 054-4761761 או  לחצו כאן

https://did.li/tUqCN
https://tickchak.co.il/19967
https://did.li/2glTY


טיבוע ציפורים - מוקד כנפי קק"ל
שלנו  המחקר  בתחנת  ציפורים  טיבוע  פעילות 
בה נלמד על ציפורים ונטבע אותן. ואתם תוכלו 
לעזור לנו בשחרורן לאחר הטיבוע. בפעילות אנו 
בודקים  דקות,  למספר  הציפורים  את  לוכדים 
את מדדי הגוף שלהן ומסמנים אותן באמצעות 
אותה  משחררים  מכן  ולאחר  ייחודית  טבעת 

לחופשי. פעילות מהנה לכל המשפחה.
מתאים החל מגיל 4 ומעלה.

מתי?
יום רביעי, 22/9 ויום חמישי 23/9 בשעה 07:30

איפה?
בכניסה לפארק אגם ירוחם.

כמה?
25 ש"ח למשתתף.

ניתן לרכוש כרטיס משפחתי בעלות של 70 ש"ח.

לפרטים נוספים והרשמה:
חייגו 051-2367497 או  לחצו כאן

פעילויות בטבע סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה

סיור סדנה קטיף קנים
סטודיו גלגולים

נצא יחד לקטיף קנים, פמפסים - צמח דגן יפייפה 
המתאים לעיצוב ולטרנד עיצוב טבעי לבית. נלמד 
על המינים השונים, היכן ניתן למצוא אותם ואיך 
לקטוף נכון תוך שמירה על הטבע. נלמד שיטות 
לאורך  הזר  על  ושמירה  לשזירה  וטיפים  ייבוש 
זמן. ניתן לרכוש אגרטלים יד שניה לזר המיוחד 

שיצרתם/ן מהמבחר הקיים בסטודיו.
הפעילות מתאימה לכל המשפחה.

מתי?
יום חמישי 23/9 בשעה 10:30

איפה?
מקום המפגש ישלח לנרשמים.

כמה?
למשפחה. ש"ח   120 למשתתפ/ת.  ש"ח   60

לפרטים נוספים והרשמה:
מיטל  052-3262842 

סיור עששיות - מוקד כנפי קק"ל
המרהיב  ירוחם  אגם  בפארק  עששיות  סיור 
בשעת ערב. כל משתתף יקבל עששית ויחד נצא 
הזדמנות  המדבר.  של  הקסום  עולמו  את  לגלות 
עולם החי, לשמוע הסברים מרתקים  ללמוד על 
האדם  ובני  החיים  בעלי  ואיך  במדבר  החיים  על 
הסתגלו לתנאים המדבריים. מתאים לגילאי 3-4 

ומעלה, מומלץ להגיע בנעליים סגורות.

מתי?
יום חמישי, 23/9 בשעה 19:30

איפה?
בכניסה לפארק אגם ירוחם.

כמה?
כרטיס  לרכוש  ניתן  למשתתפ/ת.  ש"ח   20

משפחתי בעלות של 60 ש"ח.

לפרטים והרשמה:
חייגו 051-2367497 או  לחצו כאן

https://did.li/tUqCN
https://did.li/tUqCN


נורית סוויד  סדנת אפיית לחם ביתי עם 
לחם זה

בסדנה נלמד להכין לחם בית פשוט וטעים בלישה 
ומגוונים  שונים  במילויים  מסורתי  לחם  ידנית, 
יוצא  שהוא  לרגע  ועד  ההכנה  מתהליך  החל   -
כיכרות  שתי  עם  תצאו  הסדנה  בסיום  מהתנור. 
תטעמו  הסדנה  במהלך  ידיכן/ם.  מעשה  לחם 

לחמים ומטבלים תוצרת המקום.
הסדנה מתאימה מגיל 5 ומעלה.

מתי?
יום רביעי, 22/9 בשעות 10:00-16:00.

איפה?
המטבח השיתופי "לחם זה"

ברח' ההסתדרות 16/2

כמה?
100 ש"ח לילד, 150 ש"ח למבוגר

לפרטים נוספים והרשמה:
נורית -  052-6130806

סדנאות קולינריות

סדנת בייגלס אמריקאי עם אריאל סטאר - 
המטבח השיתופי - לחם זה

את  תלמדו  בה  וטעימה,  קלילה  כיפית,  סדנה 
מייסדת  אריאל,  האמריקאי.  הבייגל  נפלאות 
על  סיפורים  לכן/ם  תספר  השיתופי,  המטבח 
החיים בניו יורק ומה הביא אותה להכין בייגל ניו 
יורקי מסורתי בלב המדבר. בסיום הסדנה תצאו 

עם 6 בייגלס מעשה ידיכן/ם.
הסדנה מתאימה מגיל 5 והלאה )ילדים עד גיל 10 

בליווי מבוגר(.

מתי?
יום שישי, 24/9 - 3 סדנאות
בשעות 10:00, 11:30, 13:00

איפה?
המטבח השיתופי "לחם זה"

ברח' ההסתדרות 16/2

כמה?
50 ש"ח לילד בגיל 5-10, 75 ש"ח מעל גיל 10.

לפרטים נוספים והרשמה:
אריאל -  058-4053175

סדנת טעימות בירה - בירה גלֶנץ
נכיר  גלנץ,  משפחת  אצל  בסלון  שולחן  סביב 
ארבעה סוגים של בירה גלנץ קרה וטעימה ונלמד 
כל מה שחשוב שתדעו על בירה ונתבל בסיפורים 
מה  בירה,  מכינים  איך   - ירוחם  על  מעניינים 
מאפיינים  איך  השונים,  הבירה  סוגי  בין  ההבדל 
ועוד  הגרמניים  הבירה  חוקי  מהם  הסוגים,  את 

ועוד.

מתי?
יום רביעי, 22/9, יום חמישי 23/9, יום שישי 24/9 

בשעות 11:00-15:00 )משך הסדנה כ- 45 דק'(

איפה?
בבית משפחת גלנץ ברח' נחל צין 68.

כמה?
50 ש"ח למשתתפ/ת, החל מגיל 18.

לפרטים נוספים והרשמה:
יעל - 052-6705523. יש להרשם מראש.

סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה



מוסיטציה
מוסיקה מחוץ לתיבה וטבע בשבילך

וקרה,  מדיטציה  סדנאות  מנחת  נורית, 
ייחודית  לחוויה  יחד  חברו  ויוצרת,  פסנתרנית 
מדיטציה,  באמצעות  הפנימי  לעולם  חיבור  של 
תנועה, קלפי השראה ורפלקציה בליווי מוסיקה 
מרגיעה. יחד נירגע, נשתחרר, נמצא את השקט 

הפנימי שבנו ונעצים כוחות נפש.
הסדנה מיועדת למבוגרים בלבד.

מתי?
יום רביעי, 22/9 בשעה 19:00

איפה?
מתחם SHE WORK ירוחם

כמה?
140 ש"ח למשתתפ/ת.

לפרטים והרשמה:
קרה - 0523903306 או  לחצו כאן

סדנאות יצירה ואמנות סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה

סדנאות מיחדוש - ינשופים
Suit-Case סטודיו

ינשוף  ליצירת  המשפחה  לכל  חוויתית  סדנא 
ממוחזר בסטודיו של קרן ודניאל סינגר.

השונים  החלקים  ובה  ערכה  יקבל  משתתף  כל 
מהם יוכל לבנות את הינשוף שלו. נעשה שימוש 
נחבר  נדמיין,  מגוונים.  ובכלים  ממוחזר  בעץ 

וניצור.

מתי?
יום רביעי, 22/9 בשעה 11:00

איפה?
סטודיו Suit-Case ברח' היסמין 364.

כמה?
45 ש"ח למשתתפ/ת

לפרטים נוספים והרשמה:
קרן - 054-7001181

סדנת קסם צבעי המים
סטודיו דברים במדבר

מים,  בצבעי  ציור  של  ומרגיעה  חווייתית  סדנה 
תראו  בסדנה  הרגוע.  ירוחם  אגם  נוף  מול  אל 
בציור  תתנסו  לצבע,  מים  בין  במפגש  קורה  מה 
סימניה,   - מוצר  שלכן/ם  מהציור  תכינו  ואפילו 
להם  למי שאין  גם  ועוד. הסדנא מתאימה  גלויה 
שום ניסיון קודם בציור ומתאימה לכל המשפחה.

מתי?
יום רביעי, 22/9 בשעה 19:00

איפה?
פארק אגם ירוחם )מיקום מדויק ימסר לנרשמים(

כמה?
140 ש"ח למשתתפ/ת.

לפרטים והרשמה:
דפנה - 054-5563252

https://did.li/isNw5


סדנאות יצירה ואמנות סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה

מוסיקה מחוץ לתיבה
סדנאות לבניית כלי נגינה וג'אם סשן

סדנת בניית כלי נגינה בג'אם סשן השבועי במרכז 
המסחרי. בסדנה תבנו לעצמכם גיטרה, קחון או 
מפגש  סשן,  הג'אם  לחגיגת  ותצטרפו  פאן  חליל 

מוסיקלי סוחף ומלהיב.
הסדנה מתאימה לכל גיל ואין צורך בניסיון או ידע 

מוסיקלי.

מתי?
יום חמישי, 23/9 בשעה 20:00

איפה?
בית הקפה מוסקט במרכז המסחרי

כמה?
בתשלום,  כרוכה  אינה  בג'אם  ההשתתפות  
לערכה,  ש"ח    50-160 הכלים-  לבניית  ערכות 

תלוי בכלי)מומלץ להזמין כלי מראש(

לפרטים נוספים והרשמה:
קרה - 0523903306 או  לחצו כאן

סדנאות קרמיקה
סטודיו דברים במדבר

הסביבה  בהשראת  מעשית  קרמיקה  סדנת 
שימושי  קרמיקה  כלי  להכנת  המדברית 
בניה  של  שונות  עבודה  בטכניקות  בהתנסות 
נכיר  בסדנה  פיסול.  פנאצ'ינג,  משטחים,   - ביד 
את  נכין  לנגב,  שלו  והקשר  הקרמי  החומר  את 
המוצרים ונצבע אותם. העבודות ישארו בסטודיו 

לייבוש, זיגוג ושריפה וישלחו למשתתפים.

מתי?
בתיאום מראש בלבד

איפה?
הסטודיו של דפנה ברח' נחל שועלים 8. 

כמה?
מספר  לפי  תקבע  העלות  ש"ח   250-120 בין 

המשתתפים בקבוצה.

לפרטים נוספים והרשמה:
דפנה - 054-5563252

במה ליצירה
ערכות פשוטות להרכבת כלי נגינה אותו תצטרכו 
על  יחד  ננגן  בסיום  כרצונכם.  ולקשט  לבנות 
הסדנה  בעצמכם.  שבניתם  הנפלאים  הכלים 
לידי  המביא  ייחודי  כלי  ליצור  לכם  מאפשרת 

ביטוי את היצירתיות שלכם. 
לנוער  וגם   3 מגיל  החל  מתאימה  הסדנה 

ומבוגרים.

מתי?
בתיאום מראש בלבד

איפה?
רח' נחל חתירה 16

כמה?
50 ש"ח למשתתפ/ת. 

לפרטים נוספים והרשמה:
קרה - 0523903306 או  לחצו כאן

https://did.li/VxwlC
https://did.li/cJYYH


פעילויות המתקיימות במהלך כל חול המועד סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה

סדנא לעיצוב אריחים מרוקאים
זואק, סטודיו לאמנות מרוקאית

עם  המדבר  בלב  מרוקאית  אומנות  חגיגת 
לכל  מרוקאים  אריחים  לעיצוב  סדנאות  מגוון 

המשפחה!
מרוקאי  אריח  יעצבו  בסדנה  משתתפ/ת  כל 
אישי בטכניקה הייחודית של זואק. יצירה מהנה 
בנוסף  לכולם.  ומתאימה  ניסיון  מצריכה  שאינה 
תמצאו בסטודי חנות גלריה למוצרי אמנות ולייף 
וערכות אמנות מרוקאית  בסגנון מרוקאי  סטייל 

ליצירה עצמאית בטבע, בצימר או במלון.
במהלך הסדנה יוגש תה מרוקאי מתוק וטעים.

מתי?
במהלך ימי חול המועד בין השעות 09:00-15:00 

ביום שישי עד השעה 12:30

איפה?
סטודיו זואק ירוחם )רשמו בווייז(

כמה?
120 ש"ח למבוגר. 95 ש"ח לילד מתחת לגיל 10

לפרטים נוספים והרשמה:
מיטל - 055-5694546

פארק בריחה במדבר, רכיבה על אופניים, 
קרטינג וסאגווי - ויטמין שיא

פארק ויטמין שיא בפארק אגם ירוחם, מקום בו 
תוכלו לשכור אופני שטח, אופניים משפחתיים, 
עצמאית  לרכיבה  פאדלים  וקארטינג  סאגווי 
היפייפה.  ירוחם  אגם  סובבת  ובטיילת  בשבילים 
משחק   - בריחה  מפארק  להנות  תוכלו  בנוסף 
משפחתי מאתגר בו תצטרכו לפענח את הנוסחה 

הסודית להצלת האגם.

מתי?
במהלך ימי חול המועד בין השעות 08:30-18:00 

וביום שישי בין השעות 08:30-13:30

איפה?
פארק ויטמין שיא בכניסה לפארק אגם ירוחם.

כמה?
45-150  ₪, פארק הבריחה: 240 ₪ למשפחה.

לפרטים נוספים והרשמה:
חייגו 054-7959237 או  לחצו כאן

סדנת רקמה בדואית - עג'ראם
סדנה רגועה ונעימה, בה ניצור מחזיק מפתחות 
רקמה  דוגמאות  המשלב  בדואי,  בסגנון 
מסורתיות. את הסדנה תנחה אחת מהתופרות 
בדואיות  נשים  מיזם   - עג'ראם  מתפרת  של 
היוצרות מוצרי רקמה מקוריים. הסדנה מתאימה 

החל מגיל 9. אין צורך בידע או ניסיון ברקמה.

מתי?
יום חמישי, 23/9 - סדנה ראשונה בשעה 10:00. 

סדנה שניה בשעה 12:30.
יום ראשון, 26/9 - סדנה ראשונה בשעה 10:00. 

סדנה שניה בשעה 12:30.

איפה?
בית עתיד במידבר, רח' נחל צין 2

כמה?
40 ש"ח למשתתפ/ת.

לפרטים נוספים והרשמה:
חייגו 050-7984012 או  לחצו כאן

https://did.li/zDfaa
https://did.li/ftNw5


הקרובה  בסביבה  וסיורים  בעיירה  סיור 
לירוחם - אבילנה הדרכות

ורחובות  היסטוריה  גיאולוגיה,  טבע,  של  סיור 
מפי  לירוחם,  העלייה  בסיפור  מתובל  בירוחם, 

אבי בן זקן, מורה-דרך, בן המקום.
מתאים לילדים החל מגיל 4 ולמבוגרים.

מתי?
ימי חול המועד כולל שבת, בתיאום מראש.

 בין השעות 06:00-17:00

איפה?
מיקום הסיור בהתאם לקטע שייבחר על ידי 

המשתתפים - פסל הזהות / פארק אגם ירוחם / 
מכתש ירוחם )סיור אורך שעתיים לפחות(.

כמה?
330 ₪ לשעה )או חלק ממנה שהוא מעל 15 דק'( 

- לקבוצה

לפרטים נוספים והרשמה:
אבי - 050-8571976

סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה

ירדנו לירוחם - סיור חלוצי מקומי
llocaly - סיורים מקומיים בירוחם

סיור מודרך עם אביחי חזוט, בן המקום, המפגיש 
את המשתתף עם הסיפור של ירוחם מהמעברה 
המקומיים  הצלילים  הטעמים,  דרך  היום.  עד 
ירוחם  את  נכיר  האישיים,  הסיפורים  וכמובן 

מזוית קצת אחרת. הסיור כולל טעימות קלות.
מתאים לכל המשפחה.

מתי?
יום רביעי, 22/9 ויום חמישי, 23/9 סיור ראשון 

בשעה 10:00, סיור שני בשעה 18:00.
יום שישי, 24/9 בשעה 10:00.

איפה?
גבעת פסל הזהות

כמה?
75 ש"ח למשתתפ/ת.

לפרטים נוספים והרשמה:
אביחי - 052-2542850

סיור ירוחם בין מכתש לאגם
עתיד במידבר

רכוב  בסיור  לאגם  מכתש  בין  ירוחם,  את  להכיר 
נבקר  בסיור  מדריך.  בהובלת  פרטיים(  )ברכבים 
מכן  ולאחר  ירוחם  סכר  ירוחם,  אגם  הגר,  בבאר 
נכנס לעיירה ונפגוש בה אנשים נפלאים ונקודות 
מעניינות. את הסיור נסיים בתצפית מרהיבה על 

מכתש ירוחם מהר אבנון.
הסיור מתאים לכל הגילאים ולכל קבוצה. במידה 

ויהיו ילדים, נשלב גם סדנת הפרחת עפיפונים.

מתי?
 ימי חול המועד, בתיאום מראש.

איפה?
השעות  בין   2 צין  נחל  ברח'  במידבר  עתיד  בית 

14:00-17:00

כמה?
30 ש"ח למשתתפ/ת.

על כל 7 משתתפים, 1 בחינם.

לפרטים והרשמה:
שי - 050-5914174

סיורים



פסטיבל פיוט וניגון בירוחם | 21-23.9 – חול המועד סוכות

21:00 | במת הפיאצה
כל המילים השמחות

אסף אשתר פותח את הפסטיבל בשירה 
בציבור שהיא כולה אהבה לזמר העברי. 

בהומור, בשמחה ובהשתתפות הקהל.

16:00  | רחבת המתנ"ס והקונסבטוריון
שירת המונים

הציבור מוזמן ללמוד פיוט מוכר בעיבוד 
לבאי  ויופץ  יוקלט  יצולם,  אשר  חדש, 

הפסטיבל.

17:00 | אולם הקונסרבטוריון
ממעמקים

אומנים  מהמקורות.  מקוריים  שירים 
מקומיים.

18:00 | בית עתיד במדבר
"השמעיני" – נשים בעולם הפיוט 

לחמיש  יהלה  בשארי,  גילה  הפייטניות 
הפיוט  על  ושיח  במופע  יהודיאן  וג'אנט 

היהודי.

20:00 | במת הפיאצה
סליחות ושיר

והתזמורת  בוזגלו  בנימין  צברי  שי 
האנדלוסית אשדוד.

21:30 | במת הספורטק
בניה ברבי בהופעה

2 1 . 9 . 2 1 י   ש י ל 2ש 2 . 9 . 2 1 י   ע י רב



פסטיבל פיוט וניגון בירוחם | 21-23.9 – חול המועד סוכות

17:00 | אולם הקונסבטוריון
בגעגועי 

אוריה הרוש טריו

20:30 | במת הספורטק
המלכה ריימונד

כדרכה,  עושה,  הפסטיבל  של  הקמע 
שמח בלב.

18:00 | אולם המתנ"ס
לדינו ופיוט

מהבית האחים גיא ורועי זו-ארץ, שרים 
ומספרים על הלדינו של בית סבא.

21:30 | במת הספורטק
עקיבא בהופעה

19:00 | במת הפיאצה
געגועים לירושלים

פרויקט המוסיקאים של  כולנא בפיוטים 
שובי לב.

סּוּכוֺת
בעיירה
פעילויות בירוחם לכל המשפחה

2 3 . 9 . 2 1 י   ש י מ ח

לפרטים נוספים לחצו כאן

https://www.paamei-midbar.co.il/
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לפרטים נוספים:
 Visit-Yerucham.Com
מוקד מידע תיירות ירוחם:

050-5923455




