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חמש בשטח

בקרוב בחמש

חנוך דאום – מופע בידור אביתר בנאי במופע סולו

שבת | 12.1.19 | 21:30| מ.אמנויות הבמה ה׳ | 10.1.19 | 21:00| מ.אמנויות הבמה

ד׳ | 18.1.19 | 12:30| מ.אמנויות הבמה | פארק יער שוהם חגיגה בירוק
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מרכז אמנויות הבמה 
מני עוזרי במופע סטנדאפ

מרכז אמנויות הבמה 
סוס אחד נכנס לבר- תיאטרון הקאמרי 

5
4

שבת 
26.1.19
21:30

רביעי
23.1.19 
20:30

החברה העירונית חמש
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יוצאים קבוע

משחקייה
באתגר

בית קפהלנוער 
"בגובה העיניים"

ימים א׳, ד׳ 
22:00-20:00

שיעורים ביהדות
ימים ב׳

19:15

סדרת ערבי לימוד
ימים ג׳
20:30

קפה, תה, אווירה רגועה ושיחה 
למי שצריך, על כל נושא שבעולם!

לפרטים 03-9794530, 
בפייסבוק קפה לאוזן שוהם 

שיעורים ביהדות לנשים, 
עם מרים תורג'מן
הכניסה חופשית

מי מפחד מחקר המקרא 
בית כנסת מכבים. הכניסה חופשית

משחקיה

מתחם לילי לנוער
בערבי חמישי
22:00-18:00

שישי
02:00-21:00

דלת פתוחה
בנושא הכנה

לצה״ל

דלת פתוחה
בנושא 

גיל ההתבגרות

מוסיקה, משחקי וידאו, עמדות 
מחשב, סנוקר ופינג-פונג.

הכניסה חופשית. 
לפרטים: 03-9794530

ימי א', 10:30-9:30 בתיכון שוהם
ימי ב', 19:00-18:00, מתחם הנוער

סיוע בשיבוצים, מילוי שאלון 
העדפות ועוד.

ייעוץ בנושאים חברתיים, לימודיים, 
רגשיים ועוד למתבגרים ולהורים.

בתיאום מראש באמצעות ווטסאפ 
054-2800312

מתחם הנוער

שירות דיגיטלי חדש, נוסף בספריית שהם: "הספרייה הדיגיטלית הישראלית"
הספרייה בשהם ערה לשינויים המתרחשים בדפוסי הקריאה של המאה ה-21 ומציעה למנוייה את חוויות 

הקריאה החדישות ביותר.
בנוסף לספרים הדיגיטליים מבית "e-vrit" והספרים המוקלטים מבית " icast" הספרייה הצטרפה בימים 

אלה גם לספרייה הדיגיטלית מבית OverDrive" " - החברה המובילה בעולם בתחום השאלת הספרים 
האלקטרוניים המאפשר אף הוא גישה לקריאה מכל מקום ובכל זמן. 

חברת OverDriv היא חברה בינלאומית שעיצבה את הפלטפורמה של הספרייה הדיגיטלית ומטרתה 
לאפשר גישה למאגר ספרים עצום ובמגוון שפות בכל העולם.

הספרייה הדיגיטלית הישראלית היא מיזם משותף של כל הספריות הציבוריות בישראל. היא בשימוש 
במאות ספריות בעולם, בשפות שונות ובמדיומים שונים: ספרי שמע, ספרי קריאה וכמובן מגוון סוגות 

וקטגוריות. 
הספרייה מספקת מענה גם לקהלים קטנים, בכל ספרייה מנויים מספר מצומצם של דוברי שפה זרה 

שבעזרת האוסף הרחב ניתן להנגיש לקוראים אלה מגוון רחב יותר של כותרים. 
לנוחות הקוראים, ניתן להוריד את הישומון Libby"  ולהשתמש בכל עת בטאבלטים ובפלאפונים חכמים 

על מנת לבחור חומר קריאה "מארון ספרים" דיגיטלי עשיר ומכובד.
מנויי הספרייה מוזמנים להיכנס למאגר וליהנות מעולם גדוש ועשיר של ספרים.

צוות הספרייה עומד לרשות המנויים וישמח לתת פרטים על השירות.
www.infocenters.co.il/shoham.muni.il :סרטון הדרכה באתר הספרייה

מחיר: 15 ₪ כניסה חד פעמית, 10 
כניסות במחיר של 135 ₪

עד גיל 4

א' 12:00-09:30, 19:00-17:00
ב', 19:00-17:00
ג', 19:00-17:00

ד', 12:00-09:30, 19:00-17:00

כרטיסיה למשתתפי 
חוגי בוקר ב- 110 ₪.

דרמה 
חברתית 
מרגשת
מרגרט, אם 

חד-הורית בת 
חמישים, מתחננת 

בפני הבוס שלה, 
בן העשרים, 

שלא יפטר אותה 
מעבודתה בחנות 
"הכל בדולר". זו 

יריית הפתיחה של 
המחזה החברתי 

והרגיש. מתוך נואשותה של מרגרט, צפות ועולות שאלות מורכבות 
על פערים חברתיים, על התזוזה ביניהם, על מזל ועל הבחירות 

שאנו עושים בחיים. כשמרגרט מחפשת עבודה בקליניקה של רופא 
מצליח, מייקל, שלמד איתה יחד באותה שכונה, התשובות לכל 

השאלות צפות ועולות במלוא עוצמתן. המחזה הציג לראשונה בשנת 
2011 בברודווי. מאז הוצג המחזה ברחבי ארה״ב ובמדינות אירופה 

ובאוסטרליה וזכה לפרסים רבים ולביקורות משבחות.
מאת: דיוויד לינדסי- אבייר | נוסח עברי: אסף צפור | במאי: איציק 

ויינגרטן. בהשתתפות: אסי לוי, מורן ארביב- גנס, רבקה בכר, ישי 
גולן, אוריה יבלונובסקי, טהוניה רובל

ונמשכת שיירה מן המאה שעברה
קבלת שבת ישראלית , בהצדעה ל 70 שנות עלייה

עולים חדשים ועולים וותיקים מוזמנים לקבלת שבת 
ישראלית קהילתית, בליווי להקת ג'אמן, בהצדעה ל-70 

שנות עלייה, ובדגש על עליית דרום אמריקה וצרפת.
החברה העירונית חמש, מועצת שוהם ומשרד העלייה 

והקליטה מזמינים אתכם, ביחד עם קהילת שוהם כולה, 
לקבל את השבת במופע סוחף ומיוחד המעניק אוירת 

שבת שמחה יהודית וישראלית .
נשיר יחד, 

נספר סיפורים, 
נדליק נרות 

לשבת ובייחוד 
נשב באוירה 

קהילתית 
ומחבקת.

כניסה חופשית - יוגש כיבוד קל
 

יום שישי ה 30.11.18  בשעה 12:30 בשהם מרקט
קבלת שבת נוספת תתקיים ביום שישי, 21.12.18 בדגש 

על עלייה מאמריקה ומרוסיה.

סובב שוהם 
באקסטרים

METRO

מרכז צעירים ויזמים
חפשו אותנו בפייסבוק! ”מטרו שוהם“

metroshoham.comwww.

הכניסה חופשית

אנשים טובים יום ה' | 20.12.18 | 20:30 | 
מרכז אמנויות הבמה

במקרה של מזג אוויר גשום האירוע יידחה, לפרטים מוקד חמש

דצמבר

מסלולי רכיבה של 15 ק"מ ו-10 ק"מ
)יציאה לרכיבה בשעה 11:00(

החל משעה 10:00 הפנינג ספורט משפחתי:
מופע להטוטי אופניים  | פינת יצירה | 

גימבורי | מתחמי רכיבת אופניים לקטנטנים,  
שולחנות משחק | קארטינג חשמלי לקטנטנים 

חידון רכוב נושא פרסים - הגרלת 2 זוגות אופני הרים

יום ו', 7.12.18, 14:00-10:00 
ברחוב הלפיד מול מועדון הספורט שוהם



החודש בחמש... החודש בחמש... החודש בחמש... החודש בחמש... החודש אירועי חנוכה בשוהם... אירועי חנוכה בשוהם...

חנוכה מתוק עם הקונדיטורית הילה דאבוש
נצפה סופגניות אפויות במבחר גאנשים וקישוטים 

בטעמים מיוחדים, ובנוסף סדנת יצירה לכבוד חנוכה 
והדלקת נר חגיגית. עלות: 40 ₪ - הורה וילד. 

יום א' | 2.12.18 | 17:00 | מרכז א.ת.ג.ר

סדנת שיאצו עם מאיה הופמן
מאיה הופמן מומחית ברפואה סינית ובטיפול בתינוקות 

וילדים. נושא הסדנה: ״שיאצו לרוגע ושינה טובה". 
עלות: 150 ₪. 

יום ב' | 3.12.18 | 9:30 | מרכז א.ת.ג.ר 

מפגשים קסומים בספרייה- "נס פח השמן"
עם "אורית ונדב יחדיו", מיועד לגילאי 3-5. 
כניסה הורה וילד 25 ₪, כרטיס בודד 15₪ 

לפרטים: 03-9723048

יום ב' | 3.12.18 | 17:30 | ספרייה 

סמינר חנוכה 
לשכבה הבוגרת במד"צים

יום א' -ב׳ |  9-10.12.18 | בירושלים

מופע הקסמים של אריקדברה
מופע קסמים לכל המשפחה מיוחד לחנוכה בשילוב 

קסמי אור וחושך וקסמי אש מדליקים. 
עלות: 40 ₪ להורה וילד. 

יום ה' | 6.12.18 | 17:00| מרכז א.ת.ג.ר 

פעילות מוסיקלית לילדים "דן דן הנגן"
הפעלה מוזיקלית בליווי גיטרה וכלי נגינה נוספים. 

מגיל חצי שנה ומעלה. עלות 35 ₪ לילד. 

יום ה' | 20.12.18 | 17:00 | מרכז א.ת.ג.ר

יום ג' | 4.12.18 | 17:00 | בכותר הפיס 

פינות יצירה לילדים עם בתיה שיאון. 
עלות: 25 ₪. ניתן לרכוש כרטיסים במוקד חמש או אצל 

הדס שחר- רכזת חוגים והעשרה. 
לפרטים: 03-9723001 שלוחה 1 או 4. 

יום ה' | 13.12.18 | 20:00 | מרכז א.ת.ג.ר 

יום ג' | 4.12.18 | 18:30| מטרו

מגיעים מוכנים לפנסיה – הרצאה של המרכז לצמיחה 
פיננסית, בנק הפועלים. 

כניסה חופשית ברישום מראש
www.metroshoham.co.il

יום ג' | 11.12.18 | 20:00 | מטרו

ערב העצמה לאבות צעירים עם ארז שהרבני. 
www.hamesh.co.il .₪ 40 :כניסה

- SHOHAM -

יום ה' | 13.12.18 | 17:00 | חדר הרכבים 

יום שבת | 22.12.18 | 21:30 | מרכז אמנויות הבמה 

אורי חזקיה במופע סדטנאפ 
כרטיסים: 03-9724701 או באתר חמש.

יום ו' | 21.12.18 | 12:30 | בשהם מרקט 

הקוסם מארץ עוץ- הצגת חנוכה חגיגית 
כרטיסים: 03-9724701 או באתר חמש. 

אזלו הכרטיסים

יום א' | 9.12.18 | ב- 16:00, 17:30 | מ. אמנויות הבמה 

פסטיחנוכה 
לכל ארגון המד"צים )חניכים והוריהם(, תחנות מגוונות 

המיועדות לכיתות ג' בנושא חנוכה.

יום ג' | 4.12.19 | 17:00 | 

אליפות זוגות ומשפחות 
בטניס שולחן. 

להרשמה 050-2222107

מכבי שוהם שחקן 
אמיתי סטירטבול חנוכה
לפרטים ולהרשמה: שי 

054-6411010

יום א' | 9.12.19 | א. יהלום יום ה' | 6.12.18 | 
18:00-20:30 | א. רבין

סיורים מודרכים לחנוכה ביער שוהם בהדרכת נאמני 
היער – לכל המשפחה.

הכניסה חופשית בהרשמה מראש:
רוני 03-9723057 )08:00-13:00( מספר המקומות מוגבל

יום ב' | 4.12.19 | 10:00 + יום ו' | 7.12.19 | 10:00 

טיול עששיות לחנוכה  
טיול להורים וילדים מלווה בפיתות, סיפורים וכוכבים. 

מחיר להורה וילד: 50 ₪. הרשמה מראש במרכז 
אמנויות הבמה. 03-9724700 או באתר חמש. 

יום ד' | 5.12.19 | 16:30 | התכנסות בגן קדם

יום ב' | 17.12.18 | 20:15-22:00 |  

אליפות שוהם הפתוחה בטניס שולחן ל
זכר בר כהן ז"ל, בהשתתפות יו"ר הכנסת, ח"כ יולי 

אדלשטיין, טורניר ומשחק ראווה.
הציבור מוזמן

יום א' | 9.12.18, 16:00-22:00 | אולם רבין

מופע הבועות של ד''ר באבל. מיצג ליצנות בועתי 
מרהיב במגוון להטוטי בועות סבון. מופע ססגוני 

המשלב כלים מיוחדים, קטעי פנטומימה וליצנות 
מודרנית. עלות: 20 ₪ למשתתף, פרטים: 03-9723048 

יום ב' |  10.12.18| 17:30 | בספרייה

מס׳
המקומות

מוגבל הקדימו

להרשם

מפגשים קסומים בספרייה - 
מאת ובביצוע: תיאטרון צחוקל'ה 

מיועד לגילאי 3-5, כניסה: הורה וילד 25 ₪, 
כרטיס בודד 15 ₪. לפרטים בספרייה: 03-9723048

יום ב' | 24.12.18 | 17:30 יום ב' | 17.12.18 | 17:30 

דג קטן בים גדול "טיול בארץ הבלבול"

סדנת סטיילינג לנשים אחרי לידה - 
סדנת סטיילינג לנשים אחרי לידה והטרנדים הצפויים 

 Joy & Style לחורף 2019, עם רונית שני
עלות למשתתף: 100 ₪.  

 "The Show"אודישנים ל
תחרות כשרונות מקומיים במגוון תחומים

"להיות שם בשבילם" 
סדנה להכשרת מתנדבי סיירת הגנים בנושא נוער 

להט"בי.

יום א' | 23.12.18 | מרכז א.ת.ג.ר 

"אליעזר והגזר" הצגה לילדים  - בשעה - 16:45 מיועד 
לגילאי 2-3. הסיפור הידוע והאהוב של לוין קיפניס. 

בשעה - 17:30 מיועד לגילאי 3-6"אליעזר והגזר" 
בגרסה משעשעת בסגנון מאסטר שף. 

 קבלת שבת ישראלית - בהצדעה ל 70 שנות עלייה, עם 
להקת ג׳אמן. 

הכניסה חופשית

יום ב' | 24.12.18 | 19:00| מתחם הנוער

הרצאה על ימי סיירות, עם רועי פלג, מנכ"ל "המסלול", 
סרן במיל', קצין לוחמה.

יום ב' | 31.12.18 | 17:30 | בספרייה 

מפגשים קסומים בספרייה - "קראק העורב"
ע״פ "הפיל שרצה להיות הכי", עם: אסיק מתיאטרון 

החלומות. מיועד לגילאי 3-5, כניסה: הורה וילד 25₪, 
כרטיס בודד 15₪. לפרטים: 03-9723048

שישי-שבת| 21-22.12.18 | 

שבת התוודעות ושירה עם הזמר יצחק מאיר.  
לפרטים 03-9724734

שישי - בי״ כ אבני החושן 
שבת - בי״כ דורות אברהם

מוצ"ש | 29.12.18 | 20:00 | מ. אמנויות במה

שבתרבות עם אלון מזר, נועה ברק וושלר ואורחיהם.


