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שישי 12.4.19 | 10:00-14:00
יציאה לרכיבה בשעה 11:00
ליד מועדון הספורט שוהם

הכניסה
חופשית

אופני BMXוטכניקה מקצועימופע שליטה

מכוניות חשמליות

מתחמי רכיבה
לקטנטנים

חידון רכובשולחנות משחק
הגרלת
אופני הרים2 זוגות

פינת יצירה
מחלקי אופניים רובוטיקה ומדעמתחם

מסלולי רכיבה:

10 ק"מ עממי

15 ק"מ למיטבי רכיבה

מעל גיל 14

לפרטים: מוקד חמש 
03-9723001 )שלוחה 1(
www.hamesh.co.il
במקרה של מזג אויר חריג

האירוע יידחה לתאריך חלופי

החברה העירונית חמש
אפריל

ראש המועצה שמח לארח את תושבי שוהם
באירוע המימונה היישובי. 

לערב אחד יהפוך לובי המועצה
לאוהל מרוקאי ססגוני ושמח.

מזמינים אתכם לרקוד ולעשות שמח, 
לצד מופלטות וכיבוד מרוקאי מסורתי. 

בברכת תרבחו ותסעדו

שוהם חוגגת מימונה
חגיגה מרוקאית ססגונית ושמחה

בעיצובה של רויטל נצנץ
מוצ"ש, 27.4.19, החל משעה 21:00, בית מועצת שוהם

פסח לנוער במתחם הלילי
10.4.19 עד 26.4.19,

בין השעות 21:00-02:00, מתחם הנוער. 
מדי ערב מוסיקה, משחקי וידאו, עמדות מחשב, 

סנוקר ופינג-פונג.
הכניסה חופשית לתושבי שוהם בלבד

לפרטים: 03-9794530



החודש בחמש...

האביב שוב צוהל "שוהם בשיר"
מארחת כנס חבורת זמר. כניסה: 10 ₪. 

לרכישת כרטיס:
www.hamesh.co.il

שעת סיפור "הגינה הקסומה של ליבי" 
 מאת ובביצוע: תמר מלחן.

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

מזון למחשבה הקשר בין מרכיבי תזונה לתפקוד 
המח, הרצאתו של ד"ר יניב עובדיה. עלות: 50 ₪ 

למשתתף, הרשמה מראש. לפרטים 03-9730595 
etgar@shoham.muni.il  :שלוחה 1 או דואל

דונה פלור נשואה לשניים
תיאטרון באר שבע  המחזה מבוסס על ספרו 

המפורסם של ז'ורז' אמאדו, גדול סופרי ברזיל. 
www.hamesh.co.il :כרטיסים

שעת סיפור "כיף כף הקוף" מאת ובביצוע: 
תיאטרון צחוקל'ה. גילאי 3-5. כניסה:
הורה וילד 25 ₪, כרטיס בודד 15 ₪. 

לפרטים: 03-9723048. 

סמינר פסח בוגרת –
מד''צים 

תתתתתתת תתתתתת תתתתת- תתתת תתתתת,
בעקבות ספריה של ויקטוריה הייסלופ. מרצה: תמר ברק. 

כניסה: 25 ₪ פרטים והרשמה: ספרייה 03-9723048.

חוגגים אביב "טרופותי" הצגה של תיאטרון
אורנה פורת ופעילות יצירה אביבית
www.hamesh.co.il :כרטיסים

טיול פסח כיתות ג'- מדצים רישום במוקד חמש
03-9723001 שלוחה 1

שעת סיפור "ציפור האש"
 אגדה יפנית, עם: תיאטרון גלגלים.

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

סמינר שכב''ג מדצים 
לפרטים, רכזת המד''צים 

שעת סיפור "מפלצת איומה בג'ונגל", אגדה 
אפריקאית, עם: נורית פעמונית. גילאי 3-5.

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

זיכרון בסלון
 מפגש בין דורות ליום הזכרון לשואה ולגבורה. 

יום ג' | 2.4.19, 20:30 | א.ת.ג.ריום ב' | 1.4.19, בשעה 17:30 | ספרייהיום ב' | 1.4.19, בשעה 20:00 | בית התרבות 

יום ב' | 8.4.19 בשעה 17:30 | ספרייהיום ה' | 4.4.19, בשעה 20:30 |  מרכז אמנויות הבמהיום ה' | 4.4.19, 17:00 | א.ת.ג.ר

יום ה' |  11.4.19 יום ו' 12.4.19 יום א' | 14.4.19, משעה 16:30 | מרכז  אמנויות הבמהיום ד' |  10.4.19 בשעה 20:00 | ספרייה

יום ג' | -16.4.19 יום ד' 17.4.19יום ב' | 15.4.19 בשעה 17:30 | ספרייהיום א' | 14.4.19, בשעה 8:00

יום ג' | 30.4.19, בשעה 19:30 | מתחם הנועריום ב' | 29.4.19 בשעה 17:30 | ספרייה

מסע במדבר פעילות חוויתית לפסח. היכרות עם 
המדבר ובעלי החיים שבו, והכנת בקבוקי חול 

צבעוניים. עלות: 40 ₪ להורה וילד, הרשמה מראש.
לפרטים 03-9730595 שלוחה 1 או דואל:

etgar@shoham.muni.il



פותחים דלת לאמנות 2019 סופשבוע של אמנות ויצירה בשוהם. מוזמנים לבקר בביתם של 
אמני היישוב – להתרשם מתהליך היצירה ולרכוש מתנות מקוריות 

MADE IN SHOHAM ,לפסח

www.studioknob.com

knobmail@gmail.com

רוחל'ה חן- עיצוב בחומר
כלים שימושיים
ופיסול בפורצלן

רח' הבשור 177, שוהם,
טל' :054-2402550

שישי  10:00-16:00,
שבת 10:00-20:00

 rochale3@gmail.com

אהובה ליבנה 
רח' הבשור 177, שוהם,

טל' : 050-7558230
שישי  10:00-16:00 ,

שבת 10:00-20:00
ahuvalv@gmail.com

 אהובה ליבנה
סטודיו לקרמיקה

גלית קרמר
תכשיטים מעוצבים 
בעבודת יד ובגדים 

רח' גזית 10א' שוהם
טל': 052-5834400
חמישי 17:00-20:00, 

שישי 10:00-14:00, 
שבת 10:00-20:00

גלית קרמר עיצוב תכשיטים
galitkramer

מרים מליח - ציירת
רח' הבשור 55  שכונת 

גבעולים, שוהם,
טל': 050-7811947

יום חמישי  10:00-14:00.
ו 16:00-20:00,

שישי 10:00-13:00
Miriam Maliah 

עמליה חציר, אמנית רב-
תחומית, המציגה תערוכה 

העוסקת באופן חזותי בעולם 
העיוורון.

עבודת המיצב בשיתוף האמן 
גיל ורטהיימר.

רונית גולן – קרמיקאית 
יוצרת בחימר מתנות ייחודיות
וכלי קרמיקה שימושים לבית

רח' יסמין 17, שוהם,
טל': 052-4701086
חמישי: 18:00-21:00, 

שישי 10:00-16:00
שבת בתיאום טלפוני

סטודיו רונית גולן - 
כלים שאוהבים

סיגל מגן – סופרת  
סדנת יצירה בחימר עם רונית גולן,

בעקבות ספרה החדש של סיגל מגן 
"בחודש אדר פגשתי פרפר".

רח' יסמין 17, שוהם,
טל': 052-4701086

שישי 5.4.2019, 15:00-16:00,
מותנה ברישום מראש 

הסדנה בתשלום של 100 ₪ 
להורה וילד.
סיגל מגן

רונית רוזנבלום
הסטודיו לתכשיטים וקרמיקה 

אומנית רב תחומית, קרמיקה אומנותית 
בשילובי בדים צבעוניים, לבית ולגינה.

צורפת תכשיטי כסף בשילוב זהב
ועבודות בגולדפילד ומתנות ייחודיות.

רח' התבור 76 שוהם,
טל': 054-4649149

שישי 10:00-16:00, שבת 10:00-21:00
הסטודיו לתכשיטים וקרמיקה – 

רונית רוזנבלום

ברוריה לובטון
תצוגת מחרוזות ותכשיטים

אמנית אורחת: סימה הוטמן
המצפה 57 קומה 3דירה 14 שוהם

טל': 077-3414452
חמישי 10:00-12:00, 16:00-19:00,

שישי 16:00-19:00

מרכז אמנויות הבמה

״ב 5 מעלות״ - תערוכת יחיד של עמליה חציר.
הפתיחה יום ה׳

 4.4.2019 שעה 19:00

אוצרת: סימה לנדא.

StudioKnob עדי עזר ויותם שפרוני
פרטי תאורה אומנותיים המספרים

סיפור באור וחומר, הדפסי משי,
פריטי עיצוב לבית

רח' המצפה 2 דירה 7, שוהם,טל': 054-3100140
יום חמישי  16:00-19:00, יום שישי 10:00-12:00

 
studioknob

studio_knob    
אתר הסטודיו:

הסדנא מיועדת
להורה וילד גילאי )3-9( 

חמישי – שבת, 4-6.4.19



החברה העירונית חמש | תרבות | נוער | הגיל הרך | ספורט | העשרה 
 www.hamesh.co.il 03-9723001 :מוקד חמש 

1

בקרוב בחמש...

שחר חסון 
במופע סטנדאפ!

הסודות
תיאטרון בית לסין 

2

5

6
6

רביעי | 15.5.19 | 20:30 | מ. אמנויות הבמהשבת | 11.5.19 | 21:30 | מ. אמנויות הבמה

3

4

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מרכז אמנויות הבמה ערב שרים וזוכרים

טקס זיכרון בגן הבנים במעמד המשפחות השכולות

שוהם חוגגת עצמאות

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה

יום ד' | 1.5.19 
בשעה 20:00

יום שבת | 4.5.19 
בשעה 21:00

יום ב' | 6.5.19 
בשעה 18:00

 יום ד' | 8.5.19 
20:00 גן החבל

יום ג' | 7.5.19 
בשעה 19:45 

ימי ב’, 19:15, עם מרים ב' | 19:15
תורג’מן, הכניסה חופשית

שיעורים ביהדות לנשים

ה' 22:00-18:00
ו' 21:00-2:00

מתחם לילי לנוער" מוסיקה, 
משחקי וידאו, עמדות מחשב, 

סנוקר ופינג-פונג הכניסה 
חופשית. 

מתחם הנוער

 א' | ד' 
20:00-22:00

א’ 9:30-10:30
ב’ 18:00-19:00

בית קפה לנוער “בגובה העיניים” 
קפה, תה, אווירה רגועה ושיחה למי 

שצריך על כל נושא שבעולם

דלת פתוחה בנושא הכנה לצה”ל
ימי א’ 10:30-9:30 בתיכון שוהם 

ימי ב’ 19:00-18:00 מתחם הנוער

9:30-12:00 א' 
17:00-19:00  

9:00-12:00 ב' 
17:00-19:00  

17:00-19:00 ג' 

9:00-12:00 ד' 
17:00-19:00  

פעילויות בא.ת.ג.ר

חמש בשטחיוצאים קבוע

משחקיה | עד גיל 4

מחיר
₪ 15 כניסה חד פעמית 

₪ 135 כרטיסיה 10 כניסות 

הכנה לכתה א' במרכז א.ת.ג.ר

סדנאות  תערוך  אלקיים  אורלי  ד"ר 
א.ת.ג.ר,  במרכז  א'  לכיתה  הכנה 
למידה  הצעירים  לתלמידים  שיאפשרו 
משמעותית וחוויתית. הסדנאות כוללות 
ותנועות,  עיצורים  פונטית,  מודעות 
אותיות ומשחקי אותיות, הברות, מילים 

וראשית קריאה.
עברית  ללשון  ד"ר  קיים,  אורלי  ד"ר 
מומחית  אילן,  בר  מאוניברסיטת 
מתקנת  להוראה  לאוריינות,  לשפה, 

ואסטרטגיות למידה.

הסדנאות יתקיימו בשני מחזורים: 
מחזור ראשון -במהלך חופשת הפסח– 
 11/4-17/4 התאריכים  בין  מפגשים   5

בשעה 9:30.
5/5 אחת  מחזור שני- החל מהתאריך  

לשבוע ,ימי ראשון בשעה 17:30.
עלות הסדנה 450 ₪. 

לפרטים ולהרשמה:
03-9730595 שלוחה 1 

etgar@shoham.muni.il  :או דואל

 30.5.19-16.5.19 
חגיגת הספר 

METRO

מרכז צעירים ויזמים
חפשו אותנו בפייסבוק! ”מטרו שוהם“

metroshoham.comwww.


