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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

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.

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

נעים להכיר – הוקי רולר בשוהם
מדי יום שני, אחר הצהריים, מתכנסות קבוצות ההוקי רולר של שוהם לחוגים, שמתקיימים במגרש שלהבת, 

בהדרכתו של אדוארד ראחמינוב.
ההוקי רולר הוא ענף ספורטיבי קבוצתי, קיצבי ומהיר, אותו משחקים תוך כדי החלקה על גלגליות, עם 

מקלות ייעודיים. השחקנים משלבים מיומנות של החלקה על הרולר יחד עם טקטיקות משחק קבוצתי, 
מפתחים את הזריזות, הגמישות, הכח וסיבולת לב ריאה וזאת תוך כדי הנאה.

הענף הולך וצובר לו קהל חובבים נרחב בכל רחבי הארץ, ויש יתרונות רבים לעוסקים בו: משחק ההוקי 
רולר מקנה לספורטאי  זריזות, גמישות, קואורדינציה, ומיומנות שליטה. האימון מגביר את הבטחון העצמי 

ומפתח את הכושר הגופני והחברתי. לאורך 
השנה נפגשים משתתפי החוג עם קבוצות 

אחרות ומשחקים משחקי ידידות ומשחקים 
תחרותיים. המאמן אדוארד ראחמינוב, בוגר 

ומוסמך מטעם וינגייט, מאמן קבוצות נוספות 
ברחבי הארץ. 

לפרטים והתקשרות: 054-2214899

שחקנים נוספים מוזמנים להצטרף לחוגים. 
לפרטים נוספים מוקד חמש 03-9723001 

שלוחה 1.

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 ₪.

אביתר בנאי – "תנועה" 
יום ה', 10.1.19, 21:00, מרכז אמנויות הבמה

מופע סולו עם השירים האהובים ושירים מהאלבום החדש. 
היצירה של אביתר מקורית, כנה ואמיצה, מצליחה לתאר בעומק 

ובדקות, התרחשויות פשוטות של חיים כמו גם התרחשויות 
מורכבות של תנועות הנפש והאמונה.

המוסיקה שלו מעירה את תשומת לבנו למציאות הפשוטה 
והטריוויאלית ביותר, מזכירה לנו להתפעל, לנשום ולהודות .

במופע הסולו של אביתר, הוא נוגע בראשית השירים, החדשים 
והמוכרים ומציג אותם לקהל כפי שהיו ברגע לידתם – עירומים 

וחשופים, קרובים אל הלב. 
www.hamesh.co.il כרטיסים: 03-9724700 או באתר

לרקוד ולא לשכוח 
יום א', 27.1.19 בשעה 20:00, מרכז אמנויות הבמה 

ערב שכולו מחווה מחול לרגל ציון יום השואה הבינלאומי.
יוזם וכוריאוגרף: קלוד דדיה 

מגוון להקות מחול מכל הארץ מתרכזות בערב לנצח ולזכור את אשר 
היה. הרקדנים עוברים תהליך חוויתי ורגשי בבניית הריקוד.  

היוצרים והרקדנים מתוודעים לסיפור אישי מרגש בפגשם את הניצול 
עצמו או אף את משפחתו בערב המופע.

קלוד דדיה: "ככוראוגרף ויוצר אני מוצא בפעילות זו מעורבות של 
הנוער והרקדנים תוך למידה והנצחת סיפורי הניצולים".
כניסה :35 ₪ כרטיסים: 03-9724700 או באתר חמש.

מתחם כנסיית בקחוס הקדוש
מונגש לאנשים עם מוגבלויות.

פרטים באגף איכות הסביבה ובמוקד 106
www.shoham.muni.il

סיור בהדרכת מתנדבי היער
מדי שבת, 5.1-23.2.19, בשעות 10:00 ו-11:30

ימי שישי 11.1, 25.1, 15.2 בשעה 12:30
הסיורים מותנים בתנאי מזג האוויר

במקרה של מזג אוויר גשום האירוע יידחה, לפרטים מוקד חמש

*הצגת ילדים – ״העץ הנדיב״ 
מתאימה גם לילדים עם צרכים מיוחדים ובמיקום נגיש

ינואר

אירוע ט"ו בשבט קהילתי לפתיחת שנת השוויון והנגישות

יום ו', 18.1.19, 16:00-13:00 
נטיעות )מס' השתילים מוגבל(

חגיגה בירוק 

הצגת ילדים*  | סדנאות | משחקי רצפה | מופע שירים  | משחק כדורשת- מאמאנט 
ערסלים  | עמדת בריאות  | תחנת בישולי שדה סאדג' פיתות ותה צמחים 

בארוע דוכני פופקורן וצמר גפן מתוק של "יד משוהם". 
מומלץ להצטייד במזון ומים.

הכניסה ליער ברגל, דרך מובל המים סמוך לגן קדם. 



כולנו משפחה – ינואר משפחתי במרכז אתגרהחודש בחמש... החודש בחמש... החודש בחמש... 

יום ג' | 1.1.19 | 17:30 | כותר הפיס

סדנא להכנת פיה קסומה מצמר טבעי - להורה ולילד.
הסדנא מתאימה לגילאי 8 ומעלה.
עלות זוגית: 260 ₪ כולל חומרים. 

הרשמה מוקד חמש 03-9723001 שלוחה 1.

יום ג' | 1.1.19 | 20:00 | אתגר

"בואו נדבר טבעי" – הרצאה בנושא רוגע ושינה טובה, בעיות 
שינה ודרכים טבעיות לפתור אותן. מרצה: מאיה הופמן. 

עלות 50 ₪ למשתתף. לפרטים 03-9730595 שלוחה 1
.etgar@shoham.muni.il :או דוא״ל 

יום ב' | 14.1.19 | 17:30 | ספרייה

מפגשים קסומים בספרייה - "חנן הנגן"
מאת: רינת הופר עם: יפעת תקוע. מיועד לגילאי: 3-5

כניסה: הורה וילד 25 ₪, כרטיס בודד:15 ₪
לפרטים, ספרייה: 03-9723048. 

יום ו' | 4.1.19 | 12:00-17:00 | אולם תיכון

אליפות שוהם הפתוחה בהתעמלות אומנותית
הציבור מוזמן לבא לעודד

יום ב' | 7.1.19 | 17:30 | ספרייה 

מפגשים קסומים בספרייה -"הילד שאהב צב"
עפ''י "הצב של אורן", עם: אלי פלפלי. גילאי 3-5.

כניסה: הורה וילד 25 ₪, כרטיס בודד:15 ₪
לפרטים, ספרייה: 03-9723048. 

מוצ''ש | 26.1.19 | 21:30 | מרכז אמנויות הבמה 

מני עוזרי - סטדנאפ 
מני עוזרי במופע סטנדאפ שנון וקורע מצחוק, שלא 

יורד נמוך וסוחף עד דמעות! 
כרטיסים: 03-9724701 או באתר חמש.

יום ה' | 3.1.19 | 20:30 | ספרייה 

אירוע השקת הספר "תלושה". ספרה הראשון של מיכל 
יובל פיקרסקי. הכניסה חופשית, מספר המקומות 

מוגבל. מותנה בהרשמה מראש: מיכל יובל פיקרסקי. 
.mipiki@gmail.com

יום ד' | 23.1.19 | 20:30 | מרכז אמנויות הבמה 

סוס אחד נכנס לבר - תיאטרון הקאמרי 
זוכה  הפרס היוקרתי "Man Booker״ לשנת 2017, 

על פי סיפרו של דויד גרוסמן. 
כרטיסים: 03-97247001 או באתר חמש.

יום ה' | 31.1.19 | 20:30 | מרכז אמנויות הבמה 

לאונרד כהן: החיים, השירים – ערב סוחף עם קובי מידן 
ואיתי פרל.

כרטיסים: 03-9724701 או באתר חמש.

יום ד' | 2.1.19 | 17:30 | מרכז אמנויות הבמה 

"עלי באבא" -  תאטרון אורנה פורת. הפקה מוזיקלית 
בעלת נופך אגדתי, בניחוח סיפורי אלף לילה ולילה.

כרטיסים: 03-9724700 או באתר חמש.

יום ו' | 4.1.19 | 14:00 | מרכז אתגר

"מקבלים את השבת בריקוד" - מקבלים את השבת 
בריקודי שורות, מעגלים וזוגות באווירה שמחה וחגיגית. 

עלות: 35 ₪ להורה וילד.

יום ג', 15.1.19, שעה 20:30, מרכז אתגר

חשיבות המשחק ב"משפחה המיוחדת"- סדנה חווייתית 
להורים המשלבת צפייה בסרט, על נושא חשיבות המשחק 

עבור ילד עם צרכים מיוחדים ומשפחתו. בהנחיית מיכל 
האס, אמא מיוחדת, מרצה ומנחה, בשיתוף ארגון קשר.

עלות 40 ₪ למשתתף.

יום ד' | 23.1.19 | 20:30 | אתגר

הורים יוצרים יחסים- מיינדפולנס ותקשורת מקרבת בין 
הורים וילדים. הרצאה עם דליה פנחס ושחר שטלריד, 

מאמנות אישיות.
עלות: 50 ₪ למשתתף.

יום א' | 20.1.19 | 17:00 | אתגר

"הדחליל" – הצגה ויצירה לט"ו בשבט עם סבתא וסבא
גילאי 3-6. עלות 40 ₪ לילד ומלווה.

יום ה' | 31.1.19 | 17:00 | מרכז אתגר

שיאצו להורים ולילדים – סדנת מגע חוויתית מיוחדת 
ליום המשפחה עם מאיה הופמן, מומחית ברפואה 

סינית, צמחי מרפא ושיאצו. 
מיועד לילדים בגילאי 4 ומעלה. עלות 40 ₪ להורה וילד.

יום א' | 6.1.19 | מרכז אתגר

"הפיל שרצה להיות הכי" - הצגה לפי הסיפור של פאול קור. 
בשעה 16:45 גילאי 2-3, בשעה 17:30 גילאי 3-6

עלות 35 ₪ להורה וילד.

יום ה' | 17.1.19 | 17:00 | אתגר

"שרים משפחה" עם דן דן הנגן
הפעלה מוזיקלית במיוחד ליום המשפחה בליווי גיטרה 

וכלי נגינה נוספים.
עלות: 35 ₪ להורה וילד. 

יום ב' | 28.1.19 | 17:30 | מרכז אתגר

"מכינים ארוחת ערב עם אבא"
סדנא חוויתית וארוחת ערב משותפת לאבות וילדים. 

עלות 40 ₪ להורה וילד. 

יום ב' | 21.1.19 | 17:30 | ספרייה

מפגשים קסומים בספרייה - "טו בשבט הגיע"  
עפ"י: "מה קרה לזהובית",עם: נטע מתיאטרון צליל. 
מיועד לגילאי: 3-5. כניסה: הורה וילד 25 ₪, כרטיס 

בודד:15 ₪. לפרטים, ספרייה: 03-9723048 

יום ג' | 8.1.19 | 20:00 | מרכז אתגר

בואו נדבר טבעי" – הרצאה בנושא: אלרגיות ורגישויות 
למזון, תחליפים למזונות בעייתיים וטיפים תזונתיים. 
מרצה: מאיה הופמן. עלות 50 ₪ למשתתף. לפרטים 

.etgar@shoham.muni.il :03-9730595 שלוחה 1 או דואל

יום ב' | 28.1.19 | 17:30 | ספרייה

מפגשים קסומים בספרייה -" מר זוטא ועץ התפוחים", 
מאת: אורית רז, עם: תמר מלחן. מיועד לגילאי: 3-5.

כניסה: הורה וילד 25 ₪, כרטיס בודד:15 ₪ 
לפרטים, ספרייה: 03-9723048. 

etgar@shoham.muni.il :לפרטים 03-9730595 שלוחה 1 או דוא״ל

יום א' | 13.1.18 | 20:30 | מרכז אתגר

סיפורי לילה טוב – סדנא להורים לבחירת סיפור לילה 
מתאים, שיפור היכולת הקולית והפיכת חווית הקריאה 
למעניינת יותר לשני הצדדים. מועבר על ידי לילך צור, 

שחקנית ומספרת סיפורים. עלות: 50 ₪ למשתתף.

שהם בלב העולם-5
סרטים מסביב לעולם בהקרנות טרום בכורה

סרטי הפסטיבל:

lev.co.ilימים ראשון-רביעי, 6-9 בינואר 2019

הספר הירוק
Green Book )ארה״ב(

אהבה בימים קרים
Cold War )פולין(

עץ תאנה
Fig Tree )ישראל(

אדוני - Sir )הודו(

להציל את הנדריקס
Smuggling Hendrix  )יוון(

כולם יודעים
Everybody Knows )ספרד(

יצירה ללא מחבר
Never Look Away )גרמניה(

הקרנות צהריים לסרטי ילדים
ב-10 ₪ בלבד!

רטרוספקטיבה לסרטי אסגאר פרהאדי! 
כל סרטיו הקודמים של הבמאי

ב-10 ₪ בלבד!
הרצאות ואירועים מיוחדים.

לפרטים נוספים:
lev.co.il   |  www.hamesh.co.il

הפסטיבל בחסות:


