
“חיות הפלא 2” - הפשעים של גרינדלוולד 
סרט לנוער

יום ד’, 3.7.19, 
בשעה 20:30, מרכז 

אומנויות הבמה. כרטיס 
10 ₪, כולל פופקורן, 

מחצית מההכנסות קודש לעמותת "יד משוהם". 
כרטיסים באתר חמש.

“לאו דה וינצ’י - שודדי האוצר”  
קולנוע קיץ לילדים במסגרת קמפינג ליד 

הבית
יום ה’, 11.7.19, 

 שעה 20:00, גן החבל
הכניסה חופשית.

“פיגומים” – קולנוע קיץ 
למבוגרים

יום א’, 14.7.19, שעה 20:30, 
מרכז אומנויות הבמה

הכניסה חופשית, בהרשמה 
מראש.

“בייבי בוס” – קולנוע קיץ 
לילדים

יום ב’, 22.7.19, 
 שעה 20:00 , גן הירדן

הכניסה חופשית.

“הקדמונים” – קולנוע 
קיץ לילדים

יום ב’, 29.7.19,
שעה 16:30, מרכז  

 אמנויות הבמה
הכניסה חופשית, בהרשמה מראש. 

 
“מפלצות בשלג”– 

קולנוע קיץ לילדים
יום ב’, 5.8.19, 

שעה 16:30, מרכז 
 אמנויות הבמה

הכניסה חופשית בהרשמה מראש!

“חיים משוגעים” – 
קולנוע קיץ למבוגרים

יום א’, 25.8.19, 
שעה 20:30 , 

מרכז אמנויות הבמה
הכניסה חופשית. בהרשמה מראש! 

יום משטרה קהילה 
יום ב’, 1.7.19, בין השעות 17:30- 19:30, 

רחבת כותר הפיס 
הכניסה חופשית!

 שעת סיפור ארצית 
 יום ג’, 2.7.19, בשעה 17:30 בספרייה 

“הזאב והכבשה שנפגשו בארוחה” 
הכניסה חופשית! ברישום מוקדם!

 האחים רייט 
יום ד’, 3.7.19, בשעה 16:30, 

מרכז אמנויות הבמה
הצגה לגילאי 5-10, 

כרטיס 25 ₪ כרטיסים 
באתר חמש.

 “זהבה ושלושת הדובים” 
יום ה’, 4.7.19, בשעה 16:30,

מרכז אמנויות הבמה
הצגה לגילאי 3-8, כרטיס: 25 ₪

כרטיסים באתר חמש.

 ערב הוקרה לחיילים ולמתגייסים
 יום ה’, 4.7.19, בשעה 19:00 בבריכה 

מופע של
לירן דנינו,

הכניסה חופשית!

 יריד בירה 
יום ו’, 5.7.19 

בשעה 12:00, זפלין בר, 
לובי מרכז אמנויות הבמה

בימות פיס, מועצת שוהם והחברה העירונית 
חמש מזמינים: 

שלומי שבן והפסנתר
בהופעת יחיד עם שירים מכל האלבומים. 

שבת, 6.7.19, בשעה 21:00,
 מרכז אמנויות הבמה

כרטיס: 30 ₪, באתר חמש. 

קיץ חם בשהם
שבוע פתיחת הקיץ 

יריד חוגים יישובי
יום ב’, 26.8.19  - פרטים יפורסמו בהמשך הקיץ

חוויות קולנוע קיציות
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יום ה’, 11.7.19 משעה 17:30 ועד 7:30 
למחרת, גן החבל

לינה משפחתית באוהלים
סדנה לילדים

20:00 קולנוע קיץ - לאו דה וינצ’י 
- שודדי האוצר )הקולנוע פתוח גם 

למשפחות שאינן רשומות לקמפינג( 
– דוכני ממכר של צמר גפן מתוק, 

פופקורן ומים של “יד משוהם”.

21:45 שעת סיפור לפני השינה

12.7.2019 יום שישי - בוקר טוב עיתון 
להורים, שוקו ולחמנייה לילדים.

באחריות המשפחות המשתתפות לדאוג 
לאוהלים, לציוד הנדרש לכל משפחה, 

אוכל ושתיה וכמובן  ניקיון המאהל 
בסיום הפעילות.

הרשמה מראש בלבד באתר
www.hamesh.co.il

מספר המקומות מוגבל. 

קמפינג ליד הבית



א'-ה' 10:00-12:00
א'-ד' 17:00-19:00 

מפגשי קיץ לילדים
מפגש עם היוטיובר בן קיסר

יום א’, 7.7.19, שעה 18:00, בית 
התרבות. כניסה: 30 ₪.

רכישת כרטיסים מראש.

חנן המדען
יום ד’, 16.7.19, שעה 17:30

בית התרבות

הצגה משעשעת על המצאות, 
סקרנות ודמיון, גילאי 4 ומעלה

 הכניסה חופשית בהרשמה מראש
 באתר

www.hamesh.co.il

סילבר קיד
יום ד’, 24.7.19, שעה 17:30

בית התרבות

מופע מחול ותנועה בעזרת צינורות 
מתכת כסופים. גילאי 4 ומעלה

כוריאוגרפיה: שמעון מנצורה
הכניסה חופשית בהרשמה מראש 

באתר 
www.hamesh.co.il

הקוסם ונערת הגומי

יום ד’, 31.7.19, שעה 17:30 
בית התרבות. 

הצגה המשלבת תיאטרון, קרקס 
וקוסמות. מופע אקרובטיקה לילדים, 

לגילאי 3 ומעלה
הכניסה חופשית בהרשמה מראש 

באתר
www.hamesh.co.il

 לייזר טאג ופעילות בסגנון “חדר בריחה” 
יום א, 25.8.19, כותר הפיס. 

משחק לחימה ברובי לייזר ובמקביל 
פעילות המשלבת כתבי חידה וניסויים 

מדעיים. לכתות ג’-ז’. 
מחיר 50 ₪. הרשמה באתר

www.hamesh.co.il

חגיגת סוף הקיץ
יום ה’, 29.8.19, שעה 17:30-21:00 

גינת כרמים
מתנפחים ופעילות חופשית במזרקה. 

הכניסה חופשית

קורסי קיץ מקומיקס ועד אנימציה 
בתלת מימד – בשיתוף מכללת 

אנימאיה, 21-25 ביולי, כיתות ה'-ו' בין 
השעות 9:00-13:00, כיתות ז'-ח' בין 

השעות 14:00-18:00. הרשמה מראש 
מוקד חמש

קיץ לקטנטנים באתגר
הרשמה מראש לכל הפעילויות: 03-9730595 שלוחה 1

בואו נארגן קרקס
יום ג’, 9.7.19, מרכז אתגר

הפעלה ייחודית המשלבת סיפור, 
קסמים, משחקים והפעלת הילדים. 

לגילאי 6-3
כניסה: 35 ₪ להורה וילד.

מסיבת פיג’מות במרכז אתגר
יום ג’, 30.7.19, מרכז אתגר, 

שעה 17:30
פעילות יצירה, הכנת ארוחת ערב 

ושעת סיפור
כניסה להורה וילד: 40 ₪.

לגילאי 6-2.

סיפור בתנועה עם סהר
יום ג’ 13.8.19, 17:30, מרכז אתגר.
סיפור ילדים בשילוב תנועה וכושר

כניסה: 25 ₪ להורה וילד.
גילאי 5-2.5

מסביב לעולם ב-5 ימים
ימים א’-ה’ 22.8.19-18.8.19
12:00-10:00, מרכז אתגר . 
מסע בעולם בליווי יצירה. 
playway בשיתוף חברת

מחיר ל5 ימים 300 ₪.
גילאי 3 ומעלה.

מפגש תנועה לקטנטנים- הים וחוף 
הים

יום ב’ 19.8.19 שעה 10:00
מפגש תנועה בשילוב אביזרים

גילאי שנה וחצי עד שנתיים וחצי. 
כניסה להורה וילד: 25 ₪. 

גילאי 3 ומעלה.

“מדע ואגדה”-מראות וקליידוסקופ
יום ג’, 20.8.19, שעה 17:30.

 שעת סיפור בשילוב התנסות מדעית
כניסה להורה וילד: 35 ₪.

גילאי 6-3

מפגש תנועה לקטנטנים- דלי וכף
יום ה’ ,22.8.19 שעה 10:00

מפגש תנועה בשילוב אביזרים
כניסה להורה וילד: 25 ₪. 

גילאי שנה וחצי עד שנתיים וחצי. 

משחקיית קיץ במרכז א.ת.ג.ר
יוצאים ליער – מרגישים בבית

פעילות ביער שוהם בשיתוף קק”ל 

כניסה: 15 ₪. לפרטים 03-9730595 שלוחה 1

כנס תושבים חדשיםמסגרת 5
יום ד’, 28.8.19, שעה 18:00, בית הגמלאי

לקראת שבת
קבלת שבת מוקדמת 
לכל המשפחה, זמן 

איכות משפחתי.
הכניסה חופשית.
פרטים ומועדים 

יפורסמו בהמשך. 

שוהם

צילום: רוני קינדרמןרוני קינדרמן



הרשמה מראש לכל הפעילויות: 03-9730595 שלוחה 1

7.7.19 – סדנאות ג'אגלינג ובועות סבון

14.7.19 – מיני נינג'ה שוהם – מסלול נינג'ה לגילאי 10-4
בהשראת תכנית הטלוויזיה.

21.7.19 – שולחנות משחק )סנוקר, כדורגל שולחן, טניס ועוד...(

28.7.19 – פעילות כמו פעם - משחקים של פעם, חיי שרה, 3 מקלות ועוד... זמן 
איכות להורים וילדים.

גביע ראש המועצה בכדורגל לנוער –
ימי שני בחודש יולי, 17:00-21:00, 

אצטדיון הכדורגל )גילאי 18-10. הרשמה מראש(

CROSS WORK – אימוני כושר המשלבים קרוספיט ואימון פונקציונלי – 
ימי א' בחודש יולי, 21:00-22:00, אולם אבני החושן, גילאי 20 ומעלה.

לפרטים: נועה בן אליעזר 052-3124003

טניס שולחן
ימי שני בחודשים יולי-אוגוסט 20:00-18:30 ילדים, 21:30-20:00 י"א ומעלה. 

ימי שישי בחודש יולי, 16:00-14:30 ילדים, 17:30-16:00 נוער ומבוגרים, 
אולם רבין.

כדורעף 
 ימי ג' בחודש יולי, 21:30-20:00, אולם רבין.

כדורשת 
 ימי ג' בחודש יולי, 22:00-20:00, אולם שלהבת

כדורגל 
 ימי ד' בחודש יולי, 22:00-19:00, אצטדיון הכדורגל

כדורסל
ימי ה', בחודש יולי, 22:00-20:00, אולם ניצנים

טריקינג לכיתות ד'-ו'
 ימי ה', חודש יולי, 20:30-19:00, אולם אבן חן. אימוני כושר המשלבים 

אלמנטים מעולם הפארקור ואומנויות לחימה. מתאים לילדים ונוער.

חוויות של ספורט בקיץ

ראשון ספורטיבי

תחרויות ואירועי ספורט

ימי א' בחודש יולי, בין השעות 20:00-18:00, גן החבל
הפנינג ספורט וכושר לכל המשפחה ופעילות פטאנק מודרכת 

לכל הגילאים.

חוגי ספורט ומגרשים פתוחים 
לפעילות מודרכת

אליפות שוהם הפתוחה בכדורעף
טורניר אזורי לקבוצות חובבים.

לפרטים ולהרשמה: משה זנדבק 052-2338166
לגילאי 18 ומעלה

יום ו', 19.7.19, 10:00-15:00 אולם תיכון

 

הפנינג כדורעף מתגלגל
יום ו', 26.7.19, אולם רבין

10:30-12:30 גילאי 10-12. 12:30-14:30 גילאי 12-16. 14:30-16:00
תיכון וחיילים.

משחקונים, עמדות משחק ייעודיות, הדגמות והתנסויות בחוקי המשחק 
ולאחריהם טורניר משחקים בין הקבוצות השונות. 

בהדרכתו וארגונו של משה זנדבק. הכניסה חופשית

 

טורניר רביעיות כדורסל
יום ג', 27.8.19, אולם ניצנים

16:00-18:00 כיתות ה'-ו '
18:00-20:00 ז'-ח '
20:00-22:00 ט'-יב'

פרטים והרשמה מכבי שוהם.

ספינינג – ימי ב', ג', ה' שעה 20:00, יום ו' שעה 8:00, מוצ"ש שעה 21:00, 
סטודיו אולם תיכון. כניסה חופשית על בסיס מקום פנוי בתיאום מראש 

054-5690310 )שייקלינג(

יוגה - מוצ"ש בחודש יולי, 20:30, מצפור אחיעד, גן החבל.  
לפרטים נוספים  ז'קלין -   0542062058

רוני קינדרמן

להתאמת נגישות יש לפנות לגליה שמש 03-9723020 
galia@shoham.muni.il

הזכות לשינויים שמורה
 www.hamesh.co.il יש להתעדכן באירועי הקיץ באתר
ובדף הפייסבוק "מועצה מקומית שוהם"
לקבלת עדכונים על אירועים בווטסאפ, שלחו שם ומספר אל: 053-4280106
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 קיץ בטוח ממחלקת הנוער
מוזמנים להצטרף אלינו הקיץ 

כל הפרטים וההרשמה לפעילויות השונות 
באתר הנוער שלנו

www.noar-shoham.co.il אתר
לוח האירועים המלא
וואטצפ -0542800312

פייסבוק –מחלקת נוער שוהם
purplehouseshoham אינסטגרם

ברביעי יוצאים מהבועה

פארק נינג'ה ישראל    טיול לילי 

לנחל חווארים    חדר בריחה    

ימית 2000    סופרלנד    באולינג

    קיאקים ופארק חבלים

הפעילויות בתשלום מסובסד, 

בהרשמה מראש במחלקת הנוער 

ומותנות במינימום נרשמים.

יולי לא נח לרגע – מגרשים 
ואולמות פתוחים

קיץ קל בספורט
שחיה לילית במועדון הספורט 

שוהם ימי ראשון וחמישי, 
20:00-23:00 *  כדורסל * 

כדורעף * כדורשת * כדורגל * 
טניס שולחן

חלק מהפעילויות בתשלום 
והרשמה מראש!

לפרטים ולהרשמה
 03-5284673 מחלקת הספורט

שני - שבת בין השעות 02:00-21:00עבור בני נוער בחופשת הקיץ בין הימיםהמתחם הלילי פתוח לפעילויות ואטרקציותהמתחם הלילי-המרחבים הפתוחים שלנו בקיץ 

קווי לילה
תחבורה ציבורית 

בלילות
לתל אביב 

ולראשון לציון
קו לים בשעות 

הבוקר.
פרטים באתר

קווי לילה

 ערב בהצדעה למתגייסים, ש"ש, 
מכינות, חיילים ושירות לאומי

יום ה', 4.7.19, החל מ 19:00 בבריכה 
מופע של לירן דנינו, הכניסה חופשית!

עמדות מזון, מניקור, תספורות, עיסוי ועוד
שי יחולק לכל משתתף.

בחרתם בשנת תרומה 
לקהילה? יוצאים לש"ש/

מכינה? אנא עדכנו אותנו 
לקבלת שי ייחודי ביום 

האירוע.
הכניסה חופשית בהצגת

תעודה מזהה

שלישי של משמעות

בכל שלישי נצא להתנדב במקום אחר- 

הצטרפו אלינו בימי הקיץ

פעילות בבית אבות- כלביות- אריזות 

מזון- לקט ישראל- פעילות עם צרכים 

מיוחדים- הדרכות ועוד

ההרשמה מראש במחלקת הנוער

חוויות של קיץ לנוער, חיילים וצעירים

הימים המיוחדים שלנו:
הכניסה חופשית לתושבי שוהםחמישי במוזה סטנדאפ, סדנאות ועוד ים הפתעות !שלישי טורנירים עם פרסים שוויםימי שני אוכל

משהו מכעיס? רוצים לשתף בדבר טוב שקרה? דילמה? בית קפה ייעוצי לנוער- פתוח גם לאורך כל חופשת הקיץמקפה לאוזן
כאן בשבילכם בימים א' ו- ד', בין השעות 22:00-20:00צריכים לפרוק?

קרטיבים והפתעות נוספות.ב23.6 פותחים את הקיץ עם מוזיקה טובה, משחקי חוץ, בכל ראשון בלילה, משעה 22:00, בסמוך למצפה אחיעד.זולת קיץ 2019 והפעם- בגן החבל
לשבת עם שתיה קרה, לשחק וסתם להיות יחד.כל יום שני מ2:00-16:00 מוזמנים לבוא בכיף, Open space - סתלבט אצלנו במתחם הנוער- 

מ-22:30 ועד השעות הקטנות של הלילה.המפגש לשיחה, תה ועוגיות. בכל עניין אנחנו שם בשבילכם המתנדבים יפגשו אתכם בלילות הקיץ בגנים ובנקודות סיורי גנים


