החברה העירונית חמש

ספטמבר

SAVE THE DATE

פסטיבל ״מוזות בשוהם״

15-17.10.19
פסטיבל מוזות בשוהם האהוב
מתרענן ויתקיים השנה לראשונה
במתכונת של פסטיבל רחוב,
תוסס צעיר וקהילתי.

חוזר לקהילה
חוה"מ סוכות בתאריכים
15-17.10.19

בערב הפתיחה יתקיים
ערב התרמה מיוחד ל'בית לחיים'
הופעתם של אפרים שמיר
ואלון אולארצ'יק ב'מסיבה עברית'.

על הבמה המרכזית:

הדג נחש
סאבלימינל

פרטים בהמשך...

פסטיבל למפגשים באמנות הישראלית

חדשות חמש...

תשע"ט 2018

ברי סחרוף

מוצ’’ש ,21.9.19 ,בשעה  ,21:30מרכז אמנויות הבמה

מופע טריו עם איתמר דוארי ועומרי מור
ברי סחרוף – גיטריסט ,זמר ויוצר – במופע עם שני מוזיקאים בעלי שם
עולמי מהדור החדש :נגן כלי ההקשה איתמר דוארי והפסנתרן עומרי מור.
המופע הייחודי של שלושת המוזיקאים היוצרים – סחרוף ,דוארי ומור – נבנה
על רפרטואר השירים של סחרוף לצד שירים ואלתורים חופשיים .השירים
המוכרים והאהובים יזכו לעיבודים וביצועים חדשים במשולש של גיטרה,
פסנתר וכלי הקשה.
לכרטיסיםwww.hamesh.co.il :

תקיעת שופר

יום שני ,א’ ראש השנה,
 ,30.9.19שעה ,11:00
בית התרבות

שעת סיפור לילדים ,שירי חג ,תקיעות
שופר ,ברכת הרב סתיו וקידוש מתוק.
כניסה חופשית.

החודש בחמש
שני|  | 2.9.19בשעה  | 17:30ספרייה

מפגשים קסומים בספרייה

הסיפור“ :גדי הלך לגן” ,על פי -ילד קטן הלך לגן,
מאת -י’’ד קמזון ,עם -אלי פלפלי
מחיר :הורה וילד , ₪ 25 -כרטיס בודד.₪ 15 :
פרטים בספרייה03-9723048 :

חמישי |  | 5.9.19בין השעות  | 20:00-00:00הבית הסגול

מתחם הנוער בשוהם פתוח -ערב פתיחה
לשכבה ז’!

מוסיקה ,משחקי וידאו ,עמדות מחשב ,סנוקר
ופינג-פונג.
הכניסה חופשית ,לפרטים03-9794530 :

שני |  | 16.9.19שעה  | 17:30ספרייה

מפגשים קסומים בספרייה

הסיפור“ :מיכלי מקבלת את השנה החדשה”,
מאת ובביצוע -נורית פעמונית.
מחיר :הורה וילד , ₪ 25 -כרטיס בודד.₪ 15 :
פרטים בספרייה03-9723048 :

שישי | | 20.9.19בשעה  | 16:00מליכא ,בשיתוף חמש

“רגע לפני שבת”  -פעילות משפחות צעירות
על בירה ,משחקים ,יצירת אגרות ברכה לשנה
החדשה ,הצגת ילדים“ :אגוזי ביער המילים”
ושירים ישראליים יפים לקראת שבת.
הפעילות עלינו ,הבירה עליכם.

שני |  | 2.9.19בשעה  | 20:00הבית הסגול

מפגש ראשון -צמר”ת -צוות מוביל רב
תנועתי

קבוצת מנהיגות מכלל תנועות הנוער בשוהם,
מיועדת לצוות נבחר מכיתות יב’

שני |  | 9.9.19שעה  | ,17:30ספרייה

מפגשים קסומים בספרייה

הסיפור“ :מה קרה לדב” ,על פי -הדב מרגיש לא
טוב ,מאת -קארמה וילסון ,עם -נטע ,תיאטרון צליל.
מחיר :הורה וילד , ₪ 25 -כרטיס בודד.₪ 15 :
פרטים בספרייה03-9723048 :

שני |  | 16.9.19בין השעות  | 20:30-22:30הבית הסגול

ערב גיבוש לסיירת גנים

מוצ’’ש |  | 21.9.19החל מ | 22:30 -בית כנסת דורות
אברהם

סליחות ראשונות  -מופע ניגונים עם יהודה
כץ והרכב מוסיקלי ,שיעור של הרב דוד סתיו
ואמירת סליחות בליווי יהודה כץ.

שלישי |  | 3.9.19בשעה  | 20:00הבית הסגול

יום פעילות ראשון במד”צים

 17:00-18:15כיתות ג’ 18:00-19:30 ,כיתות ז’ -ט’.
פעולות פתיחה עם מד”צים מהתיכון

חמישי |  | 12.9.19שעה  | 21:30מרכז אמנויות הבמה

אודי כגן -מופע סטנדאפ

אודי כגן (“משיח”“ ,ארץ נהדרת”) במופע
סטנדאפ חדש ,אינטליגנטי ושנון.

חמישי |  | 19.9.19שעה  | 19:00מבית התרבות

סיור סליחות תיאטרלי לירושלים.
מחיר ₪ 65 :כולל הסעה .הרשמה מראשwww.
 hamesh.co.ilטל' 03-9724700

שני |  | 23.9.19בשעה  | 17:30בספרייה

מפגשים קסומים בספרייה

הסיפור“ :יום צבעוני בממלכה”  -עם תמר מלחן ,על
פי -מלך אחד והרבה צבעים ,מאת -דתיה בן דור.
מחיר :הורה וילד , ₪ 25 -כרטיס בודד.₪ 15 :
פרטים בספרייה03-9723048 :

מרכז שוהם בשיתוף חמש מארח את אמני שוהם לקראת חגי תשרי

פותחים שנה עם אמני שהם

Made in Shoham

יום ו’  ,20.9.19.בין השעות  ,10:00-15:00המרכז המסחרי
אורנית חורש

איילת קל מיקולסקי

עבודות קרמיות פורצלן וליבוד
טלפון052-2597868 :

כלים  ,מתנות ותכשיל
טים ,קרמיקה
טלפון052-4602015 :

בתיה שיאון

דוד שגיא

ציורי אווירה ,עיטורים על תוף
מרים בשילוב קליגרפיה .ניתן
להזמין בבחירה אישית.
ניתן לתאם רכישה במועדים
נוספים .בתיה 052-3742528

תמונות על בד קנבס,
בצבעי שמן
טלפון054-4278843 :

רונית שפיר

שלמה מאירי

עידית הראל

רונית גולן

מוצרים מעוטרים במשיכת מכחול
אחת

כלי קרמיקה מקוריים ושימושיים.
מתנה שהיא ברכה רונית שפיר
בשאר ימות השבוע המכירה מתקיימת מתנות שמחות בשילוב חרוז פרח
בחנות הביתית ביסמי ן  17בתאום ט�ל פלסטיק .חנות ביתית ,נורית  ,62בתאום
פוני 052-4701086
טלפוני 050-5788735

()ONE STROKE PAINTING

ועבודות פסיפס טלפון054-6801322 :

תיאטרון מבוגרים מופע בונוס לבחירה
קן הקוקיה

טרנזיסטור

 ,6/2/20בשעה 20:30

מופע מחווה
לאריק איינשטיין
האב הרוחני
של הרוק הישראלי

משפחה חמה

השיבה

 ,31/10/19בשעה 20:30

 ,11/3/20בשעה 20:30

דברים שאני יודעת עבדאללה שוורץ

תיאטרון ילדים
מסביב לעולם ב 80-יום
 ,6/11/19בשעה 17:30

מיכאל
 ,11/12/19בשעה 17:30

הלב

 ,27/11/19בשעה 20:30

 ,2/4/20בשעה 20:30

לא לריב!

 ,15/1/20בשעה 17:30

לילה אחד מרקוביץ'

לשם ובחזרה

 ,12/12/19בשעה 20:30

 ,14/5/20בשעה 20:30

קומדיה משפחתית
ישראלית עם דביר
בנדק ועירית קפלן

לציונה יש כנף אחת
 ,19/2/20בשעה 17:30

זרים מושלמים

יש רופא באולם

מוצ'ש18/4/20 ,
בשעה 21:00

מולאן

 ,22/1/20בשעה 20:30

על

מוצ'ש 28/3/20
בשעה 21:00

מוצרי קרמיקה מגוונים
טלפון054-4518562 :

 ,10/6/20בשעה 20:30

מכירת כרטיסים ומנויים03-972400/1 :
03-9724700/1
דוא"לwww.hamesh.co.il irit@shoham.muni.il :

 ,25/3/20בשעה 17:30

עונת המנויים 2019/20

תיאטרון שהוא בית

חמש בשטח

יוצאים קבוע
פעילויות בא.ת.ג.ר
א'
ב'
ג'
ד'

הרישום לחוגי חמש בעיצומו ,וגם השנה מוצע
לכם מגוון של חוגים חדשים:

9:30-12:00
17:00-19:00
 9:00-12:00מחיר
 17:00-19:00כניסה חד פעמית
 17:00-19:00כרטיסיה  10כניסות
9:00-12:00
17:00-19:00
משחקיה | עד גיל 4

₪ 15
₪ 135

מתחם הנוער
ה'  22:00-18:00מתחם לילי לנוער" מוסיקה,
ו'  21:00-2:00משחקי וידאו ,עמדות מחשב,
סנוקר ופינג-פונג הכניסה חופשית.
לפרטים03-9794530 :
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’  10:30-9:30בתיכון שוהם
ימי ב’  19:00-18:00מתחם הנוער

ספורט
 : Crossworkאימונים פונקציונאליים המשלבים טכניקות · טרום כלי -חוג מוזיקה לגיל הרך בשיתוף קונסרבטוריון
מענפי הקרוספיט הטבטה וההיט .אימוני כושר מקסימליים
שוהם  .גילאי  .3-7הכנה לקראת לימודי נגינה .נלמד
בקבוצות קטנות (עד  16מתאמנים) מתאים לגילאי + 12
מקצבים ,נכיר תווים ונערוך מפגשי מוזיקה פעילים
· ”בריא לי" :כל שינוי ותהליך מתחיל ביצירת חוסן מנטאלי.
ומודרכים עם תלמידי הקונסרבטוריון הבוגרים.
אנו מזמינים אתכם לקבוצת כושר שבבסיסה דמות המתאמן חוגי העשרה לילדים
וחיזוק הפן המנטאלי של המתאמן תוך כדי שגרת אימונים
· פוטותרפיה :פיתוח כישורים חברתיים תוך שילוב
משולבים.
פעילויות מעולם הצילום היצירתי .לכיתות ד׳-ו׳.
· כושר קרבי (הכנה לצה"ל) :חוג כושר קרבי המכין בני ובנות · מתכנתים צעירים – במסגרת החוג ילמדו הילדים מספר
נוער לקראת שירות צבאי מיטבי .החוג יכין את בני הנוער
שפות תכנות כמו HTML, CSS, JAVASCRIPT :ובנוסף ילמדו
להתמודדות פיזית הכרוכה בשירות הצבאי ,באופן מדורג
 Wordpressלכיתות ג'-ו׳
ומקצועי
מבוגרים
מרכז אתגר לגיל הרך:
· אנגלית מדוברת עם דיאלוג ,בית הספר לשפות של
· "סיפור בהמחשה" (גילאי " ,)1.5-3.5מסע על כנפי
האוניברסיטה הפתוחה.
הדמיון"( :)3.53-6תיאטרון אינטראקטיבי בשיתוף הילדים  · .קורס גישור להסמכה :הכשרה והסמכת מגשרים
· מתפתחים ונהנים במשחקייה -חוג חדש שיתקיים במתחם מקצועיים (לתעודה) על ידי קבוצת גבים.
המשחקייה בהדרכת מלווה התפתחותית ,לגילאי  5חודשים
· הום סטיילינג עם דיפלומה ,בית הספר ללימודי תעודה
ומעלה.
והסמכה של האוניברסיטה הפתוחה .הקורס מוצע גם
· מוזיקה יצירתית להורים וילדים בשיתוף קונסרבטוריון
בשעות הבוקר! וגם בערב.
שוהם ,גילאי .2-4
·  LIFE DANCEריקוד החיים :שילוב של כושר גופני
· אנגלית בשיטת "הלן דורון" גילאי  .3-9לימוד אנגלית
ושמחת הריקוד ,דרך סגנונות מחול שונים ,אימפרוביזציה
באמצעות שירים ופרקים מהנים של הרפתקאות מונפשות,
וריקוד חופשי.
לצד שיחות ,פעילויות למידה ומשחקים.
רישום אינטרנטי באתרwww.hamesh.co.il :
פרטים נוספים במוקד חמש 03-9723001 :שלוחה 1

שיעורים ביהדות לנשים
ב' | 19:15

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

בקרוב בחמש

1
METRO

חמישי |  | 31.10.19בשעה  20:30מרכז אמנויות
הבמה

משפחה חמה  -תיאטרון בית ליסין
קומדיה של ענת גוב ,בהשתתפות :תיקי דיין,
לימור גולדשטיין ,עדי גילת ,יותם קושניר ועוד

מרכז צעירים ויזמים
חפשו אותנו בפייסבוק! ”מטרו שוהם“

metroshoham.com

www.

2
3

שלישי רביעי
8-9.10.10

תפילות יום כיפורים בבית התרבות עם
הרב דוד סתיו

ראשון
20.10.19

הקפות שניות
בשעה 21:00

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

