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שלישי 12

ערב חנוכה

מצעד לפידים – מפסל הזהות לרחבת המתנ"ס  / 16:15 /יציאה מפסל הזהות  /אורן סממה 054-2008230
'שכונה מאירה' – נווה העמק  / 16:15 /גינה קהילתית נווה העמק  /משה כהן 052-5221303
׳בתים מאירים׳  -משפחת פרידמן  / 17:00 /נווה נוף  /טובי 052-5374603 -
'שכונה מאירה' – השקד  / 17:00 /גינה קהילתית השקד )ממול צרכניית השקד(  /סמדר אלקיים 052-5450609
'בתים מאירים' – משפחת אברקי  / 17:30 /מעגל הזוגן  /תמר אברקי – 054-3090446
תצפית אסטרונומית  17:30-19:00 /ו / 19:30-21:00 -חניון החולות הצבעוניים  /משה גלנץ  / 052-7276100הפעילות בתשלום
'להאיר את הלב' – הדלקת נרות בבתי קשישים  / 18:00 /יציאה מיחידת הנוער במתנ"ס  /אורן סממה 054-2008230

חמישי 14

רביעי 13

נר ראשון

נר שני

'בתים מאירים' – משפחת קליסקי
 / 17:15מעגל האירוס  /אביגיל קליסקי – 054-3975346

סדנה משפחתית להכנת חליטות חורף
 / 10:00-12:00מרחב קהילה )חדר רותם במתנ"ס ירוחם( /
גילאי  / 4+נירית 054-6211883

'בתים מאירים' – משפחת וולף
 / 17:30רחוב נחל יעלים  / 17יוני וולף – 050-8788451

הפנינג חנוכה קהילתי
 / 12:00-14:00מדרשת באר )רחוב ההסתדרות(

תצפית אסטרונומית
 17:30-19:00ו / 19:30-21:00 -חניון החולות הצבעוניים /
משה גלנץ  / 052-7276100הפעילות בתשלום

אירועי חנוכת הבית של ׳מדרשת באר׳  -שיעורים בנושא בית ,
סדנאות יצירה ,סיורים אדריכליים ועוד.
 / 12:00-19:00מדרשת באר )רחוב ההסתדרות(  /נעמה
050-9607108

'שכונה מאירה' – נווה העמק
 / 18:00כיכר הכניסה לנווה העמק  /משה כהן 052-5221303

'בתים מאירים' – משפחת קלייטמן
 / 17:45רחוב עין בוקק  / 4רעות קלייטמן – 052-8990115
'שכונה מאירה' – נווה העמק
 / 18:00כיכר הכניסה לנווה העמק  /משה כהן 052-5221303

סרט :המחברות של אליש
 / 18:00אולם המתנ"ס
סרטי מראות – פורטרט מקומי
 / 19:30היכל התרבות
מיחדוש – סדנת יצירה לילדים
 / 10:00טרמינל העיצוב  /לגילאי 7+
טיול לכוכב הגבינה – הצגת ילדים
 / 10:00אולם המתנ"ס  /לגילאי 5+

שישי 15

ילדות ישראלית – סרטי ילדים קצרים
 / 11:30אולם הקונסרבטוריון  /לגילאי 4+

נר שלישי

סרט :ג'יין
 / 16:00אולם המתנ"ס

'שכונה מאירה' – נווה העמק
 / 15:45כיכר הכניסה לנווה העמק  /משה כהן 052-5221303

מכירת אופנה :תכשיטים ,מטפחות ובגדים ,וינטאג׳
וחדשים
 / 17:00-20:00טרמינל העיצוב
סרט :הקיר
 / 18:00אולם המתנ"ס

סדנת גאגא
 10:00ו / 11:00 -ביה"ס המאוחד
סיפור נהדר על אוצר – הצגת ילדים
 / 10:30אולם המתנהקונסרבטוריון  /לגילאי 4-7

סרט :אריק איינשטיין – שיר אהבה סטנדרטי
 / 18:00אולם הקונסרבטוריון

סרט וסיור :האזרחית ג'יין – הקרב על העיר
 / 11:00טרמינל העיצוב

סרט :הרקדן
 / 19:00מכינת ירוחם )שכונת הגבעה(

סרט :אנשים ומקומות
 / 10:30אולם המתנ"ס

סרט :המחיר האמיתי
 / 20:00טרמינל העיצוב

סרט :הצרפוקאים
 / 12:30אולם הקונסרבטוריון

סרט :סלאח פה זה ארץ ישראל )בנוכחות היוצרים(
 / 20:00היכל התרבות

סרט :המוזיאון
 / 12:30אולם המתנ"ס

כיתת אמן – מפגש מוזיקלי עם ירדן )ג'ורדי( פלג
 / 20:30מחסן 52
הופעה :קמילה
 / 21:00מכינת ירוחם )שכונת הגבעה(
סרט :סלאח פה זה ארץ ישראל )בנוכחות היוצרים(
 / 22:30אולם המתנ"ס

ראשון 17

שבת 16

נר רביעי

נר חמישי

טיש סביבתי – ההיסטוריה של האנרגיה הסולרית עם שרי ביר
 / 16:00בית 'עתיד במדבר'  /דבי גולן 054-4910392

'נרות מדליקים' – הפנינג מדעי שכולו נרות
 / 10:00-14:00חויידע )רחוב רמב"ם  / (22רעות קלייטמן
08-6583255

'שכונה מאירה' – נווה העמק
 / 18:00כיכר הכניסה לנווה העמק  /משה כהן 052-5221303

'שכונה מאירה' – נווה העמק
 / 18:00כיכר הכניסה לנווה העמק  /משה כהן 052-5221303
** קייטנת הצופים  /ענבר ** 054-8380077 -

שלישי 19

שני 18

נר שישי

נ ר שביעי

׳סוד הנשימה׳  -הצגת ילדים
 / 11:00המרכז לגיל הרך  /תשלום  10ש״ח

בוקר של יצירות – סביבונים וקישוטים לחנוכה
 / 10:00-12:00הספרייה העירונית  /גילאי 5-7

'שכונה מאירה' – בר-כוכבא – הצגת ילדים של תיאטרון 'סוס עץ'
 / 13:00גינה קהילתית בר-כוכבא  /יפעת בר-חי 058-4430114

פותחים עתיד למען הקהילה  -הפנינג ספורט 'המירוץ למיליון'
 / 10:00-13:00אולם המתנ"ס  /גילאי  / 7+שלומית 052-6626451

שעת סיפור ויצירה לחנוכה
 / 17:30הספרייה העירונית  /לגילאי גן – כיתה ב'

'שכונה מאירה' – נווה העמק
 / 18:00כיכר הכניסה לנווה העמק  /משה כהן 052-5221303

'שכונה מאירה' – נווה העמק
 / 18:00כיכר הכניסה לנווה העמק  /משה כהן 052-5221303

'בתים מאירים' – משפחת די-נור
 / 18:00רחוב הסהר  ,4/6נווה נוף  /עומרי די-נור –
050-3563543

** קייטנת הצופים  /ענבר ** 054-8380077 -

׳בתים מאירים׳  -פתיחה חגיגית של הנגרייה הקהילתית )תיקון
עולם( הדלקת נרות ויצירת מוצר לחג
 / 18:00מקלט האנטנות )פינת הרחובות תמר ודקל(  /צורית -
052-3878009
** קייטנת הצופים  /ענבר ** 054-8380077 -

רביעי 20

נר שמיני
סדנאות יצירה בספריה  / 10:00 /הספרייה העירונית  /גילאי  / 5+עלות₪ 5 :
טוביה וחבורת  – 366הצגת ילדים  / 18:00 /היכל התרבות  /מזכירות המתנ"ס  / 08-6687000עלות 25 :ש״ח
דוקאביב נגב 4
אירועי הפסטיבל לקולנוע דוקומנטרי

בתים מאירים ושכונות מאירות
תושבי ירוחם מזמינים את הציבור להתארח להדלקת נר בביתם או בשכונה

חנוכה בירוחם

