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מסיבת פתיחת הקיץ  לבוגרי י'-י"ב
מוסיקה, פינוקים ואווירה מעולה במסיבה המטורפת 

של מחלקת הנוער ומועצת הנוער, לרגל פתיחת 
חופשת הקיץ. עם סקאזי, ברג וג'ובי.

יום ה' | 20.6.19  | 12:00-16:00 | מועדון הספורט

חגיגה בלבןחגיגה בלבן
חגיגה קהילתית לציון יום ירושלים וחג השבועות

החברה העירונית חמש בשיתוף שוהם מרקט

יום ג', 4.6.19, בין השעות 19:30-16:30, שוהם מרקט

"דמויות ירושלמיות" - הפעלה תיאטרלית, מדרשת שוהם
מתחם ג'ימבורי והפעלה חוויתית לקטנטנים עם עדי רכטמן,

מלווה התפתחותית בשיטת צעד ראשון
)17:00 גילאי חצי שנה – שנה, 17:45 – גילאי לידה – חצי שנה(

17:45 ההצגה "ביכורים מלוא הסל" גילאי 5-2
18:30 הרקדה חגיגית לכל המשפחה  עם עינב עמיר

מגוון סדנאות לגילאי  3-10
"המוציא לחם מן הארץ" – הכנת לחם מזריעה ועד אפייה של פיתות, מדרשת שוהם.

שזירת זרי פרחים לראש 
הכנת שיפודי פירות 

קישוט פנקייקים

מתנפח רטוב

כניסה חופשית

דוכני מכירת עוגות ומאפים מיוחדים לחג

קיץ בשכונה
החברה העירונית חמש פותחת השנה מוקדם את אירועי הקיץ עם מפגשי גינה לילדים.

יום א', 2.6.19, שעה 17:30, 
גן הירדן

שרים ורוקדים עם דן דן 
הנגן. מופע מוזיקלי לכל 

המשפחה 
עם מיטב שירי הילדות 

הישראליים. כניסה חופשית

יום ב', 24.6.19, שעה 17:30, 
גינת כרמים

"פרח לב הזהב" – הצגה 
לילדים עם תיאטרון קרן אור. 

כניסה חופשית. 

יוני 



החודש בחמש

שעת סיפור:  "ג'מבו חבר אמיתי" 
שעת סיפור בכושר. גילאי 3-5. 

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

שני | 3.6.19 | בשעה 20:00 | מתחם הנוערשני| 3.6.19 | בשעה 17:30 | ספרייה

ברחובות שלנו – הרצאתו של אורי 
אילני למתנדבי סיירת הגנים.

שלישי-שני |  15.6.19-9 

שבוע הגאווה בשוהם 
11.6 פעילויות בנושא בתנועות וארגוני הנוער

12.6 בשעה 19:00 בקולנוע "לב שוהם" - אירוע 
פתוח לקהל הרחב- שיכלול הרצאה: סיפור אישי, 
סרטים בנושא ודוכני מידע של ארגונים ועמותות 

מהקהילה הגאה.

חמישי |  6.6.19 | בשעה 20:00 | מרכז אמנויות הבמה

שוהםביט – "צדק חברתי" - מופע הפרמיירה 
של להקת הנוער הייצוגית. ההכנסות מערב זה 

תרומה ל"בית דרור".  מופע נוסף לתלמידי יהלום 
ביום שישי בשעה 10:00

חמישי |  6.6.19 | בשעה 16:00 | גינת הכרמים

פתיחת עונת המזרקה – אירוע רטוב ושמח 
עם תנועת הנוער העובד והלומד.

שני | 10.6.19 | שעה 17:30, | ספרייה

שעת סיפור: "מעשה בתירס"
עם: תיאטרון סיפורי תמרי, גילאי 3-5. 

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

חמישי | 13.6.19 | שעה 20:30 | מרכז אמנויות הבמה

היורשת- תיאטרון בית ליסין 
כרטיסים באתר חמש או בטלפון- 03-9724700

ראשון | 16.6.19 | בשעה 17:30 | א.ת.ג.ר

"איתמר מטייל על קירות" הצגה לגילאי 3-6
עלות: 35 ₪ להורה וילד

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

שני | 17.6.19 | שעה 17:30 | ספרייה

שעת סיפור:  "טיול על מטאטא" – 
תיאטרון גלגלים, גילאי 3-5. 

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

שבת | 22.6.19 | שעה 21:30 | מרכז אמנויות הבמה 

 אלי יצפאן- מופע בידור 
כרטיסים באתר חמש או בטלפון- 03-9724700

חמישי |  4.7.19 | שעה 19:00 | מועדון הספורט

הצדעה למתגייסים, לחיילים, שירות 
לאומי, שנת שירות ומכינות

עם לירן דנינו

MALIKA LIVE - מחלקת תרבות ומסעדת 
malika מארחים את להקת פאזה

במופע קאבר של שירי מאיר בנאי 20:00 פתיחת 
דלתות  המסעדה והבר | 21:30 תחילת ההופעה )עם 
תחילת המופע לא תתאפשר הזמנה מהבר/מסעדה(

חמישי |  20.6.19 | שעה 21:30 | בית התרבות



חמישי |  6.6.19 | בשעה 20:00 | מרכז אמנויות הבמה

www.hamesh.co.il  03-9724700 מרכז אמנויות הבמה
 

 *הזכות לשינויים שמורה *מנויי המרכז זכאים להנחות במופעים המתקיימים במהלך השנה *הסדרים עם וועדי עובדים

הצגות ילדים
מנוי של 5 הצגות לגילאי 5-11

n מולאן / תיאטרון אורנה פורת

n מסביב לעולם ב-80 יום / תיאטרון השעה

n הלב / תיאטרון המדיטק

n לציונה יש כנף אחת / תיאטרון הקיבוץ

n מיכאל / תיאטרון אורנה פורת

תיאטרון מבוגרים - שני מסלולים לבחירה
6 הצגות איכות מתוך 9 הצגות + מופע מתנה

9 הצגות איכות + מופע מתנה
n  משפחה חמה / תיאטרון בית ליסין   n   השבעה / תיאטרון בית ליסין    

n  לילה אחד מרקוביץ / תיאטרון בית ליסין   n   זרים מושלמים / תיאטרון הבימה

n  קן הקוקיה / תיאטרון הקאמרי    n   עבדאללה שוורץ / תיאטרון בית ליסין

n  השיבה / תיאטרון הקאמרי   n   לשם ובחזרה / התיאטרון העברי

n  יש רופא באולם / תיאטרון הבימה

למנויי תיאטרון מבוגרים
מופע/הצגה מתנה לבחירה:

n טרנזיסטור

מופע מחווה לאריק איינשטיין
האב הרוחני של הרוק הישראלי

n לא לריב / תיאטרון הקאמרי

קומדיה משפחתית ישראלית
מאת גור קורן

עונת המנויים 2019-20הבמה שהםמרכז אמנויות

תיאטרון שהוא בית



השנה,  הוחלט  בארץ,  הגאווה  מחודש  כחלק 
המחבקים  אירועים  בשוהם  גם  לערוך  לראשונה, 
היישובית.  ברמה  זאת  ולציין  הגאה  הקהילה  את 
הלהט"ב:  תיק  מחזיק  שמע,  זיו  המועצה,  חבר 
מקום  לתת  למטרה  לה  שמה  שוהם  "מועצת 

היישובי,  בתמהיל  לכולם 
השונות  לקהילות 

ולאנשים  והמגוונות 
שמרכיבים  המיוחדים 
זה  שלנו.  היישוב  את 

שבשנת  ומרגש  סמלי 
אנו  בשוהם  השוויון 

לראשונה  מקיימים 
אירועי גאווה יישוביים. אני 

חלק  לקחת  כולם  את  מזמין 
לציון  היישובי  לאירוע  ולהגיע 

שבוע הגאווה שיתקיים בקולנוע לב 
ב-91.6.21 ומודה לראש המועצה ולעובדי 

המועצה וחמש שמקדמים את הנושא בנחישות 
ואהבה"

 מאיה ביבלה-גל, מנהלת מחלקת הנוער והצעירים 

שהפעילות  מספרת  חמש  העירונית  בחברה 
תתקיים בשיתוף קבוצת איגי, אשר פועלת ביישוב. 
ובמסגרתו  ביוני,   51-9 בין  יתקיים  הגאווה  שבוע 
המועצה  מבני  ומפגשים.  אירועים  מספר  ייערכו 
השדרה  גם  וכך  הגאווה  בדגלי  יקושטו  וחמש 
המרכזית, תנועות הנוער יקדישו את 
לשיח  ב-91.6.11  הפעילות  יום 
האחר,  קבלת  סובלנות,  בנושא 
הערב  ובשעות  וקבלה,  שוויון 
תשתתף  הבוגרת  השכבה 
ב-91.6.21  בנושא.  במפגש 
חגיגי  יישובי  אירוע  יתקיים 
ותושבות  לתושבי  הפתוח 
שוהם,  "לב"  בקולנוע  היישוב 
אשר יכלול יריד של גופים וארגונים 
והקהילה  הלהט"ב  בתחום  שונים 
הגאה, הרצאה מעניינת בנושא ולסיום שני 
 - הקולנוע  באולמות  במקביל  שיוקרנו  סרטים 
לצעירים ולבוגרים. לאורך החודש יתקיימו בבתי 
בנושאים  ושיחות  מפגשים  יסודיים  העל  הספר 

אלו.

www.hamesh.co.il 03-9723001 :החברה העירונית חמש: תרבות  |  נוער  |  הגיל הרך  |  ספורט  |  העשרה  |  מוקד חמש
מועצה מקומית שוהם / מרכז אמנויות הבמה שוהם / מרכז אתגר לגיל הרך / הבית הסגול - יחידת הנוער והצעירים

חמש בשטח

בקרוב בחמש

יום משטרה קהילה לפתיחת הקיץ

שני  |  1.7.19 | בשעה 17:30 חניית כותר הפיס 12

שלישי  |  2.7.19

חמישי  |  4.7.19

שעת סיפור לפתיחת הקיץ
 שעה 17:00, ספרייה

סרט נוער לפתיחת הקיץ
מרכז אמנויות הבמה הקרנת הסרט בשעה 20:00

3

5

4

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. 
לפרטים: 03-9794530

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

משחקיה | עד גיל 4

מחיר
₪ 15 כניסה חד פעמית 

₪ 135 כרטיסיה 10 כניסות 

METRO

מרכז צעירים ויזמים
חפשו אותנו בפייסבוק! ”מטרו שוהם“

metroshoham.comwww.

יוצאים קבוע

שלומי שבן והפסנתר – במסגרת "בימות פיס"

מוצ״ש  |  6.7.19 |  מרכז אמנויות הבמה

רביעי  |  3.7.19

הצגת ילדים "זהבה ושלושת הדובים" תאטרון אורנה פורת
יום ה', 4.7.19, שעה 16:30, מרכז אמנויות הבמה
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