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הסדרי חניה
רח' החבל ייסגר לתנועה וחניית כלי רכב מפינת 

עדולם ועד כיכר שחף החל משעה 18:00.
שד' עמק איילון ייסגרו לתנועה וחניית כלי רכב בשני
כיווני התנועה, מכיכר יסעור ועד כיכר שחף החל מ-18:00.

הכניסה ליישוב ברח' מודיעים תיסגר בשעה 18:00.

גיוס משאבים: ענת דותן
יחסי ציבור: אורנה בן חיים

דוברת: דגנית שטיניג

תודות: רב היישוב דוד סתיו, חברי מועצת שהם וחברי ועדת התרבות היישובית, מנכ"ל המועצה דודי זביב, צוות 
החברה העירונית חמש, מנהל אגף איכות הסביבה עופר גומבינר וצוות האגף, מנהלת רישוי עסקים אורנה שטיימן, 

קב"ט המועצה משה ויגדור, המוקד העירוני 106. תודות חמות לתושבי שהם ולמתנדבי כוחות הבטחון וההצלה

catch D.I מפיק טכני: חברת
מפקד נקודת המשטרה: שי סקופ

פינוקיו
במת משפחה וקהילה | שעה 18:15

פינוקיו השובב מגיע לארץ הילדים, כדי להכיר חברים חדשים, לשיר, לרקוד ולשחק.

מאחורי הגדר החיה
דורית רביניאן ומיקה קרני

במת זמר עברי | שעה 18:30
רעיון פוגש מוסיקה - שיחה פתוחה בין הסופרת דורית רביניאן

לזמרת מיקה קרני. השיחה תעסוק ברב המכר המדובר ׳גדר חיה׳ 
והסערה הציבורית שהתעוררה עם החלטת משרד החינוך לפסול

את הספר מתכנית הלימודים. במפגש ישולבו שיריה המוכרים של 
מיקה קרני, שתספר על תהליך היצירה.

הקוסם מארץ עוץ
במת משפחה וקהילה | שעה 18:45

מופע מוסיקלי וקסום לכל המשפחה, על מסעם של 
דורותי וכלבה טוטו לארץ עוץ.

יהודה קיסר
והקיסרים

במת זמר עברי | שעה 19:30
השילוב הראשון מסוגו בין רוק למזרחית. יהודה 

קיסר - גיטריסט וירטואוז, עם צליל גיטרה ייחודי.  
המופע משלב להיטים מתקופת זוהר ארגוב, צלילי 

העוד, צלילי הכרם, אהוב עוזרי ועוד רבים וטובים.

יום רביעי 26.9.18
מתחם חדרי בריחה

חדרי בריחה הכוללים לוח ענק מעוצב ומהפנט, תיבות 
צבעוניות מיוחדות, והמון הפתעות שמתגלות במהלך

הפעילות!
אורחי הפסטיבל מוזמנים לחוויה קבוצתית,

אתגר, תחושת הצלחה וכיף גדול, חדרים עם
סיפורים שונים, חידות ומשימות שיאפשרו

לכם לחשוב מחוץ לקופסה ולשחק את
המשחק המאתגר.

היער המכושף - לגילאי 4-9
אי המטמון - לגילאי 10 ומעלה
תיבת הפיראט - לנוער ובוגרים
חדר ׳בריחג׳ - לכל המשפחה

עולם הילדים
אורחינו הקטנים מוזמנים למתחם, שמציע להם

מפגשי חוויה, יצירה ומשחק:

מתחם צילום פינוקיו.

המסעדה של שמשון ויובב – הכנת פיצות מבצק סוכר.

הקרון – לימוד רזי הפעלת בובות מריונטה.

מתחם הנגרייה של סבא ג'פטו – גילוף בעץ והכנת שלט לחדר.

סדנאות יצירה – קופת חסכון ופאזל סוכות.

ג'ימבורי לקטנטנים – מתחם לגיל הרך.

שולחנות משחק לנוער.

פינת רחוב
מאת קבוצת תו

בפינת רחוב פלוני שוכן בית קפה שלקוחותיו הם גם עובדיו וגם שכניו.
דרך קבע, מתארחת בו חבורה של צוענים, המכשפים את הקהל בנגינה

ובריקוד.
ראשיתו של הסיפור בחצרה של קבוצת תו. לפני שנות דור גלתה

הקבוצה מכפרה הקטן בהרים, ומאז ועד היום, היא נודדת על קרונותיה
עם שלל חבריה, בין מוזיאונים ופסטיבלים וביערות שונים בעולם, חונה

בפינות רחוב אלמוניות ומקימה מוזיאונים וארמונות של קש.
יצירה והפקה: קבוצת תו

ניהול מוזיקלי והגברה: ניצן פרי
ניהול במה והנחייה: עדי ארנון

SWING IT
סדנת רחוב ללימוד ריקוד הסווינג, 

בהדרכת צוות רקדנים מקצועי.

יום חמישי 27.9.18
החתול במגפיים

במת משפחה וקהילה | שעה 18:15
בנו הצעיר של טוחן זקן קיבל ירושה מוזרה מאביו...

חתול בעל מגפיים קסומות, שבאמצעות תחבולות
מצליח להפוך עולמות. הצגת מופע משעשעת

במיוחד עם שירים מקוריים.

הכל חינוך
ארז לב ארי והרב שי פירון

במת זמר עברי | שעה 18:30
רעיון פוגש מוסיקה - איש החינוך שי פירון במפגש עם 

הזמר והיוצר ארז לב ארי על ערכי התרבות החינוך 
והיהדות תוך קירוב לבבות בין דתיים וחילונים.

נגיעה אישית באיש ניגון המקורות.

אלאדין 
במת משפחה וקהילה | שעה 18:45

מופע מצחיק ומוסיקלי לכל המשפחה הממחיש כמה 
חשוב להיות כפי שאנחנו, להקשיב לליבנו לחשוב 

על אחרים, ולדעת לומר את מילת הקסם "בבקשה".  

עינת שרוף
מארחת את שפיטה

במת זמר עברי | שעה 19:30
עינת שרוף, מלכת ערבי השירה בציבור בארץ

ובחו"ל שהופעתה היא חוויה לכל אוהבי השירה
הישנה והטובה וכמובן לאלו המחפשים לשיר

בקול, לשמוח ולרקוד. אורחת מיוחדת: שפיטה.
עם עיבודים מפתיעים ללהיטי הרוק הטובים שכולנו

גדלנו עליהם באוירת מזרח תיכון חדש.

הפקת
מקור

ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל מוזות בשוהם!
פסטיבל מוזות בשוהם הוא פסטיבל לתרבות ואמנות ישראלית, על שלל גווניה וקולותיה. הפסטיבל מהווה במה 

למיטב היוצרות והיוצרים בישראל תוך טיפוח ופיתוח פלטפורמה לאמניות ולאמנים המקומיים.
ושבעים שנה למדינה. הפסטיבל  וחמש שנה לשוהם  ומכופלת, עשרים  הפסטיבל השנה מציין חגיגה כפולה 
היהודיות  בין הקהילות  הזיקות  נס את מערכת  ויעלה על  גונית  יתמקד בשותפויות בתרבות הישראלית הרב 

השונות בארץ ומעבר לים.
שמחתי להתבשר, שהפסטיבל מארח, כמיטב מסורת האושפיזין בחג הסוכות, אמנים נפלאים מקהילות יהודיות 

מממפיס בארה"ב ומוונצואלה וזאת לצד מיטב הכשרונות שלנו.
פסטיבל שוהם נתמך על ידי משרדי ואני גאה על כך, שמידי שנה הוא מושך אליו מבקרים רבים מכל רחבי 
תרבות  של  החזון  את  להגשים  הארץ,  רחבי  בכל  רבות  כערים  השכילה,  שוהם  שהעיר  שמחה,  אני  הארץ. 

איכותית, עשירה ומגוונת לכל אחת ולכל אחד ולספק את הצורך ליצור ולצרוך תרבות ואמנות מתחת לבית.

תושבים ואורחים
ביצירה  לנו מפגשים מרתקים  "מוזות בשוהם", שמזמן  גם השנה, בפסטיבל  לארח אתכם,  ונרגשים  שמחים 
והתרחשויות,  פעילויות  מופעים,  שורת  מציע  שלנו  הפסטיבל  ועשירה.  תוססת  פסטיבלית  והוויה  הישראלית 

שמתאימות לכל גיל ולכל המשפחה, באווירה נעימה ושוחרת תרבות.
המוזות,  פסטיבל  אותה  ליווה   ,2002 משנת  הראשונות,  ומשנותיה  להיווסדה,  שנים   25 השנה  מציינת  שוהם 
כאירוע התרבות המרכזי של היישוב. הפסטיבל הזה הפך לאחד מסימני ההיכר של שוהם, לחלק בלתי נפרד 

מה-DNA התרבותי של היישוב.
תושבי שוהם שמחים לארח, כמצוות האושפיזין בסוכות, מבקרים ואורחים מכל רחבי הארץ, לחווית אמנות ותרבות.

חג סוכות שמח לכולם
ח"כ )תא"ל במיל׳( מירי רגב

שרת התרבות והספורט

נועה שור
מנהלת אמנותית

מנהלת תרבות – חמש

שיהיה לכולנו חג מוזות שמח

אילן קומה
מנהל הפסטיבל

מנכ"ל חמש

אורחים יקרים
מאז שנוסדה קק"ל היא עוסקת בהגשמת החלום הציוני ולוקחת חלק מרכזי ובלתי נפרד בקידום ופיתוח ארץ 
ניתן לומר בביטחון - אין מקום במדינת  ישראל, ולאחר מכן מדינת ישראל. לאחר 117 שנות פעילות ענפה, 

ישראל שבו לקק"ל אין חלק פעיל בפיתוחו וקידומו. 
אך  ישראל,  מדינת  של  הירוקות  והריאות  היערות  על  בשמירה  הענפה  לפעילותה  קק"ל  את  מקשרים  רבים 
פיתוח  על  נרחב  דגש  קק"ל שמה  כיום,  ותפקידיה.  ייעודה  את  ולהתאים  לשנות  ידעה  קק"ל  השנים  לאורך 
וחיזוק הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל ומקדמת תוכניות רבות בתחומי התשתיות, החינוך 

והתעסוקה, שמטרתן לחזק את מדינתנו. 
לצד פעילות ייחודית זו, קק"ל שמה דגש על חיבור תושבי ישראל לטבע ולסביבה. מלבד פיתוח מרחבים ירוקים, 
אנחנו מחויבים גם להנגשתם לציבור, להפיכתם לחלק משמעותי מחיי הקהילה, הרווחה והפנאי. יער שוהם הוא 
דוגמא ליער שכזה, יער קהילתי, שבסיוע ותמיכה של אנשי קק"ל, תושבי שוהם אמונים על טיפוחו ואחזקתו, 
ומעבירים בו פעילויות פנאי רבות למען הקהילה. פיתוח היער לצד הרחבת פעילויות ספורט ושבילי אופניים, 

נועדו להפוך את המרחב הירוק להמשך טבעי של אזורי המגורים בשוהם.
גם בחג הסוכות הקרוב, לצד ביקור באירועי התרבות והאמנות של פסטיבל המוזות, אני מזמין את תושבי שוהם, 

ואורחים מכל הארץ, להנות מחוויות הטבע שקק"ל מעמידה לרשותם. 
קק״ל גאה לקחת חלק פעיל בפסטיבל ולקדם את התרבות, האומנות והיצירה הישראלית.

חג שמח,
 

דניאל עטר
יו"ר קק"ל

חוצות הפסטיבל

גיל ליבנה
ראש מועצת 

שוהם

פרוייקט היוקרה
שכל ש.הם מדברת עליו...

אלמוג שהם  
A LA PARK נפתח מרכז המבקרים באתר!         חפשו "אלמוג שוהם"         נפתח מרכז המבקרים באתר!         חפשו "אלמוג שוהם"         5538*

אלמוג ש.הם A-LA-PARK פרוייקט המגורים החדש והמרהיב מקבוצת 
אלמוג, שוכן במיקום הטוב ביותר בשכונת הדרים האיכותית, הירוקה 
והמטופחת, בצמוד לפארק. בפרוייקט דירות פרימיום מרווחות בנות
5 ו-6 חדרים, דירות גן יפהפיות, מיני-פנטהאוזים ופנטהאוזים מפוארים.

ההדמיה להמחשה בלבד
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דוכני סדקית/ממכר

שירותים

שירותי נכים
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פסטיבל למפגשים באמנות הישראלית
 2018 תשע"ט 

באדיבות:

ערב הפתיחה
יום ג' | ט"ז תשרי | 25.9.18

שעה 20:30 | מרכז אמנויות הבמה
הכניסה חופשית - בהזמנת כרטיסים מראש

ימי הפסטיבל
ד'-ה' | י"ז-י"ח תשרי | 26-27.9.18

משעה 18:00 | גן החבל שוהם
חופשית סה  י הכנ

פסקול ישראלי
יום רביעי | 26.9.18 | 20:30

ערב מחווה לזמר העברי. מרכז חמש למחול - דוליארט בהפקה מוזיקלית 
תנועתית של נכסי צאן ברזל בשירה הישראלית לדורותיה בשנת ה-70 למדינת 

ישראל. מפגש אמנות רב-גונית בעיבודים ייחודיים לשירים המלווים בקטעי 
ריקוד יוצאי דופן.

ניהול מוסיקלי: שי זורניצר. ניהול אמנותי: דולי זורניצר.
אורחת: להקת ה'סיקסטיז' - יואל לרנר – שירה, גיטרה וניהול מוסיקלי;

מוטי דיכנה – שירה וגיטרה בס; אייל קליין – קלידים ושירה; אלי חדד – תופים.

במה מקומית
במת משפחה וקהילה | ימים ד'-ה'

26-27 בספטמבר | שעה 19:30
מיטב הכשרונות המקומיים בשירה ונגינה.

מפגשים חוצי עולם
ולילה מלקוס בהופעה

יום שלישי | 25.9.18 | 20:30 | מרכז אמנויות הבמה
ערב חגיגי, לציון 20 שנות שותפות שוהם – ונצואלה,

ערב שכולו מפגש בין קהילות ואמנויות: שירה, קצב ומחול. 
קהילת שוהם מחבקת את קהילות וונצואלה וממפיס.

אורח מיוחד: הזמר ג׳ייסון קפלן

על הבמה המרכזית

הראל סקעת
יום חמישי | 27.9.18 | 20:30

אחד הזמרים האהובים והמצליחים בישראל, בעל מנעד קולי רחב
ויוצא דופן, הגשה מרגשת, וחיבור מיידי לקהל, בהופעה מרגשת

עם להיטיו המוכרים: ׳ואת׳, ׳כל הציפורים׳, ׳הנני כאן׳, ׳שיבואו עלינו׳, 
׳לעוף׳ ועוד רבים וטובים...

מוש בן ארי
מארח את ניתן בן ארי

אורח מיוחד דודו טסה
יום רביעי | 26.9.18 | 22:00

האולטראס
יום חמישי | 27.9.18 | 21:10

הרכב ההיפ הופ הישראלי הכוללים את אלי פרץ
ודן ברטוב שזכו בתואר ה-best Israeli act של ערוץ

MTV ישראל.
יתנו בראש עם הלהיטים: 'מסיבה בחיפה', 'ישראלה', 'בא 

לי', 'טריו בריו', 'תלויה באוויר׳ ועוד.

מופע חדש וממכר של מוש בן ארי והלהקה, חגיגה צבעונית ושמחה של 
צלילים וקולות מרחבי העולם. עיבודים חדשים ללהיטים הגדולים מכל השנים, 
לצד שירים חדשים. במופע יארח את בנו, ניתן בן ארי. אורח מיוחד: דודו טסה, 

שמגיע לשוהם לאחר סבב הופעות בחו"ל, בין היתר עם להקת רדיוהד.

הפקת
מקור

טיפקס
יום חמישי | 27.9.18 | 22:00

מופע מרקיד, מרגש, מצחיק ומלא נוסטלגיה. מופע הכולל
את כל הלהיטים הענקיים ׳איזה עולם׳, ׳התחנה הישנה׳, 

׳עננה׳, ׳סתם׳, ׳מי הפרובנציאל׳ ועוד שירים חדשים.
טיפקס מגיעה לשוהם בהרכב גדול ומגובש הכוללת ארבעה 

מההרכב המקורי וחמישה מוסיקאים נוספים.

קבוצת

 עוצמה של בנייה

MADE IN SHOHAM
אמני שוהם מזמינים את אורחי הפסטיבל 

לסדנאות יצירה ופעילות:
• סדנת חרוזים – בהדרכת רונית שפיר.

• הכנת תמונה מעוצבת על מעמד – בהדרכת כלנית רם )26.9(
• הכנת זר פרחים בכלי קרטון מעוצב – בהדרכת כלנית רם )27.9(

• צביעת מנדלות – עם הקהילה הישראלית שוויונית שוהם
• תחרות שרטוט – בהדרכת נבחרת הרובוטיקה, תיכון שוהם

• ציור אינטואיטיבי - בהדרכת נורית שיזף
• סדנת פסיפס - בהדרכת בתיה שיאון

art-tic סדנת ציור / רישום - בהדרכת דלית שריר •
• מילים שעושות שינוי, סדנה להכנת נגזרות נייר –

   עם הקהילה הישראלית שוויונית שוהם
• בניית מעגלים אלקטרוניים –

   בהדרכת נבחרת הרובוטיקה, תיכון שוהם

מתחם פארק ׳יער הבית שלי׳
השקת אמנת פארק יער קהילתי שוהם

יום רביעי | 26.9.18 | 19:45
מדריכי פארק יער שוהם ימתינו לכם במתחם.

• תערוכת צילומים מהיער בסימן סביבה
• סדנת פסיפס בראי הארכיאולוגיה

• סדנת בנייה מגזרי עץ
בואו לגלות את פארק ׳יער הבית שלי׳ באוירה קסומה.

שוק • קניון • בילוי

שותפות ביחד
רשת הקהילות השותפות

של הסוכנות היהודית

הפקת
מקור

שותפות ביחד
רשת הקהילות השותפות

של הסוכנות היהודית

קק"ל הינה הזרוע הביצועית של העם היהודי במדינת ישראל, ויעדיה ומטרותיה נקבעים 
בהתאם לאתגרים המרכזיים של העם היהודי ומדינת ישראל. בשנים האחרונות נחתמו 
בקק"ל הסכמים חשובים ומשמעותיים לתמיכה וקידום החינוך הבלתי פורמלי, הושקעו 
משאבים וקודמו תוכניות לצמצום הפערים הקיימים בחברה הישראלית, במטרה לעודד 
ולפתח את ההתיישבות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. זאת לצד, 

המשך פעילותה של קק"ל לפיתוח ושימור היערות והריאות הירוקות במדינת ישראל.  
קק"ל אחראית על הקמה של למעלה מ-1,000 פארקים ברחבי הארץ, ביניהם פארק יער 
שוהם, שנטיעתו החלה ב-1987 והינו היער הקהילתי הראשון במדינת ישראל. היער אומץ 
בהתלהבות על ידי מועצת שוהם ותושבי היישוב, והפך לחלק בלתי נפרד מחיי התרבות 

והפנאי של תושבי העיר. 

ערב הפתיחה

תערוכת צילומים
קבלת פנים
טקס חגיגי

מופע אנרגטי, לוהט ומרגש של הזמרת לילה מלקוס 
עם קלאסיקה לטינית, להיטים עכשוויים וחום ישראלי. 
במופע ישולבו ריקודי סלסה, רומבה ופלמנקו בביצוע:

אלכס לייזר - אלוף הארץ לריקודי סלסה ובת זוגו 
אנה סליה דה סילבה - סגנית אלופת הארץ לריקודי 

סמבה, ורקדניות ביה"ס למחול דוליארט. 
הכניסה חופשית

www.hamesh.co.il בהזמנת כרטיסים מראש באתר
מספר המקומות מוגבל

שוהם מרקט

סופר שוהם זכה 4 פעמים
בהשוואת מחירים

כסופר הזול ביותר בשוהם!

• מגוון מוצרים
• מחלקה אורגנית גדולה

• ירקות ופירות טריים

א'- ה': 7:00-23:00 
שישי: 7:00 עד חצי שעה לפני כניסת השבת

מוצאי שבת: חצי שעה אחרי צאת השבת  

טלפון: 03-6999589 


