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פטגוניה – המסע לפנינת הטבע של 
דרום אמריקה

במסגרת סדרת ההרצאות: מסע עולמי מהכורסא
יום ה' .28.11.19, שעה 20:00, בספרייה

מרצה: רותם שני. בשיתוף איילה גיאוגרפית.
מחיר מפגש בודד: 25 ₪. סדרה של 5 מפגשים: 100 ₪.

פרטים נוספים והרשמה בטלפון 03-9723048

"מסביב לעולם ב-80 יום" – תאטרון השעה
יום ד', 6.11.19, 10:00-12:00שעה 17:30, מרכז אמנויות הבמה
 .6-12 לגילאי  וורן.  ז'ול  של  הקלאסי  לסיפרו  ומרגש,  תוסס  חדש,   עיבוד 
במסגרת עלילת מסע מרהיבה מסביב לעולם, נפגשים פספרטו, ילד יתום מלא 
חיים המשתוקק לבית, ומר פוג, אדון אנגלי קפדן הסולד מחברת אנשים. המפגש 
המצחיק והמרגש בין השניים, מהווה בעצם הצצה ליחסי הורים- ילדים:  פספרטו 
מתקשה לעמוד בציפיות החמורות, אך כשפוג לומד להכיר אותו, ה"פגמים" של 
הילד, העניין שלו בכל דבר, הדמיון המפותח- כובשים את ליבו, ואת ליבנו. אחרי 
שיתגברו יחדיו על מכשולים ויסיימו את המסע, יבינו שהפרס האמיתי שזכו בו, 

www.hamesh.co.il 03-9724700 :הוא משפחה. מחיר: 65 ₪. כרטיסים

אהוד בנאי מסובב את 
מפתח הלב בשער השירים 

ומזמין את הקהל להיכנס, 
לשבת, לשתות משהו ולהתחיל 
בדיאלוג לא כתוב, באופן ישיר, 

אחד על אחד, במרחק נגיעה, של 
קשר שנרקם עם הקהל שמלווה אותו 

כבר שנים, דרך המוסיקה
רבת הגוונים והפנים:

שירי נדודים וגעגועים, שירים של חיפוש
אחר הדרך, המשמעות והמקום; שירים שמהותם 

היא פניה אל אדם אחר- דמות בחלום, חבר שאבד, 
בת אהובה.

הזדמנות נדירה לפגוש מחדש שירים שהתחבאו 
להם במהלך השנים, לצד שירים מוכרים ואהובים.

בהופעהאהוד בנאי

"קשר לאחד"
יום ה' 21.11.19, שעה 21:00, מרכז אמנויות הבמה

מחיר: 120 ₪ 

 כרטיסים: 03-9724700
www.hamesh.co.il



החודש בחמש

ראשון | 3.11.19 |  8:00-15:00 | מתחם הנוער

כנס מועצות תלמידים ונוער.

שני | 4.11.19 |  בשעה 17:30 | בספרייה

שעת סיפור: "המסע של יעל", 
עפ"י הבית של יעל. עם: אלי פלפלי.

מחיר: הורה וילד: ₪25, כרטיס בודד: ₪15. 
פרטים בספרייה: 03-9723048.

שלישי | 5.11.19 |  בשעה 20:00 | מתחם הנוער

כנס פתיחת שנה של סיירת הגנים – "אבודים 
לרגע", סדנה של יאיר קויפמן בנושא סמים 
בקרב בני נוער ואיתור סימני מצוקה. מפגש 

פתוח לקהל הרחב.

רביעי | 6.11.19 |  בשעה 20:00 | בית התרבות

קונסרבטוריון שוהם מארח: קונצרט שופן 
–ג'אז, עם הפסנתרן הבינלאומי קונסטנטין 

וילנסקי מפולין ונגן החליל אנטולי קוגן. 
בתכנית : מוזיקה יהודית, נעימות  מאת  

גרשווין, ג'ופלין ושופן בסגנון ג'אז, הכניסה 
חופשית

שני | 11.11.19 | בשעה 17:30 | בספרייה

שעת סיפור: "דניאלי וחיות היער", עפ"י פרח 
לב הזהב. עם: תאטרון צוחקלה.

מחיר: הורה וילד: ₪25, כרטיס בודד: ₪15. 
פרטים בספרייה: 03-9723048.

מסיבת פתיחת שנת הלימודים האקדמית
וטקס חלוקת מלגות לסטודנטים.יות

פרטים בהמשך

שני, | 18.11.19 | בשעה 17:30 | בספרייה

שעת סיפור: "לולי שבלולי",
עם: תמר מלחן. מחיר: הורה 

וילד: ₪25, כרטיס בודד: ₪15. 
פרטים בספרייה: 03-9723048.

שני | 25.11.19 | בשעה 17:30 | בספרייה שבת | 23.11.19 | בשעה 11:00 | 

שעת סיפור: "האריה שרצה 
חיבוק", עם: עומר ראובני.

מחיר: הורה וילד: ₪25, כרטיס 
בודד: ₪15. פרטים: 03-9723048

ימי ה' בחודש נובמבר, שעה 20:00
 מפגש: בכניסה לבי"ס ניצנים

"בריא לי"
בהדרכת ישי כהן 

"להתחיל מהצעד הראשון" – פעילות גופנית 
לנוער ולמבוגרים, אימון קבוצתי ביחד אישי.

חמישי | 7.11.19 | בשעה 21:00 | מרכז אמנויות הבמה

רביטל ויטלזון יעקבס – 
סטנד אפ להורים עייפים מחיר: 100 ₪. 

מחיר מיוחד למנויים בהזמנה בטלפון 
בלבד. כרטיסים: 03-9724700

 www.hamesh.co.il

חמישי | 21.11.19 | יציאה ב-7:00

מטילים בשביל ישראל טיול 
מודרך ממצפה מודיעין לשלעבים 

חזרה בשעות אחר הצהריים. 
לפרטים והרשמה   03-9724734

חורף חם-המשאלה הגדולה
הצגה חדשה לקטנטנים בלובי 
מרכז אמנויות הבמה. כרטיס: 

25 ש"ח

חמישי | 14.11.19 | בשעה 17:00 | א.ת.ג.ר 

דן דן הנגן – הפעלה מוזיקלית בליווי גיטרה 
ובשילוב אביזרים. לגילאי שנה – 3. מחיר: 
35 ₪ לילד. הרשמה מראש 03-9730595 

etgar@shoham.muni.il

שבת | 16.11.19 | בשעה 11:00 | מרכז אמנויות הבמה 

שבתרבות חוזרת עם רינה מצליח 
ואורחיה. הכניסה חופשית.

ברישום מראש

COMING SOON                



כנס פתיחת שנה של סיירת הגנים – "אבודים 
לרגע", סדנה של יאיר קויפמן בנושא סמים 
בקרב בני נוער ואיתור סימני מצוקה. מפגש 

פתוח לקהל הרחב.

שני | 11.11.19 | בשעה 17:30 | בספרייה

רביעי | 27.11.19 | בשעה 20:30 | מרכז אמנויות הבמה

דברים שאני יודעת – בית ליסין - תיאטרון 
חיפה

 מחיר: 70-100 ₪. כרטיסים: 03-9724700
www.hamesh.co.il

חודש המודעות לאורח חיים בריא
אחרי החגים זה עכשיו!

כל הפעילויות בכניסה חופשית
לפרטים: 03-9794003

יום ו' .1.11.19, שעה 22:00 
לוקאלי, הלפיד 6

כיצד לתכנת מחדש את המוח 
התזונתי ולרדת במשקל.

הרצאתה של יעל
פינצ'וק,פסיכותרפיסטית- מומחית 

לירידה במשקל

ימי ב' בחודש נובמבר שעה 18:00, 
בית הגמלאי

"עיצוב סדר יום בריא 
מהלכה למעשה"

בהנחיית ד"ר עקיבא קורל
 שימוש מדעי חדשני בשיטת 

הביופידבק
כבסיס חווייתי לשינוי הרגלי בריאות 

בכל תחומי החיים
הרשמה מראש במוקד חמש

 03-9723001 שלוחה 1

ימי ה' בחודש נובמבר שעה 18:45
גן החבל,

ליד מתקני הכושר.

הכנה לצבא לנוער
בהדרכת ישי כהן.

ימי ה' בחודש נובמבר, שעה 20:00
 מפגש: בכניסה לבי"ס ניצנים

"בריא לי"
בהדרכת ישי כהן 

"להתחיל מהצעד הראשון" – פעילות גופנית 
לנוער ולמבוגרים, אימון קבוצתי ביחד אישי.

ימי ה' בחודש נובמבר שעה 8:15, 
כותר הפיס

יוגה
בהדרכת לילי פרג'ון.

מוצ"ש בחודש נובמבר, שעה 20:00, 
כותר הפיס

סדנת הגנה עצמית לנשים
בהדרכת אייל שמש, 
מאמן אמנויות לחימה.

הפעילות בשיתוף יועצת קידום נשים

חמישי | 28.11.19 | בשעה 17:00 | א.ת.ג.ר 

"הסתיו" – מפגש תנועה להורים וילדים 
בשילוב מוזיקה ואביזרים מתאימים 

לנושא. לגילאי 1.5-3.
הרשמה מראש 03-9730595

etgar@shoham.muni.il

מוצ"ש | 30.11.19, |בשעה 21:00 |  מרכז אמנויות הבמה

אורי חזקיה – מופע סטנדאפ
מחיר: 119 ₪. 

כרטיסים: 03-9724700
 www.hamesh.co.il

ימי שישי 8-29 נובמבר. 

יוצאים ליער – מרגישים בבית
הליכת כושר נורדית ביער שוהם

ECOGYM בהדרכת
מפגש בעשה 8:30 בפסיפס כנסיית 

בכחוס. יש להגיע עם נעלי ובגדי הליכה.
הרשמה מראש במוקד חמש

 03-9723001 שלוחה 1

שבת, 23.11.19, 30.11.19

 יוצאים ליער – מרגישים בבית
ריצת היכרות ביער שוהם

בהדרכת מני שחק מפגש: שעה 7:30 חניון 
החורש, א"ת חבל מודיעין

2 מסלולי ריצה: למתחילים ולמתקדמים.
לפרטים: מני שחק 054-7738212

שוהם

שוהם



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

מיכאל – 
תאטרון אורנה פורת

ערן זרחוביץ 
סטנד אפ

רביעי  |  11.12.19 | בשעה 17:30 
מרכז אמנויות הבמה

חמישי  |  16.1.20 | בשעה 21:30 
מרכז אמנויות הבמה 12

חמישי 
12.12.19

מרכז אמנויות הבמה

רביעי
12.12.19

מרכז אומנויות הבמה

שבתרבות
14.12.19

מרכז אומנויות הבמה

מוצ"ש
28.12.19

מרכז אומנויות הבמה

שחר חסון – סטנד אפ

לילה אחד מרקוביץ – תיאטרון בית ליסין

שבתרבות חוזרת עם רינה מצליח ואורחיה.
הכניסה חופשית. ברישום מראש.

יעקב כהן – סטנד אפ

4

3

5

6

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

10:00-12:00 א' 
17:00-19:00  
10:00-12:00 ב' 
17:00-19:00  
17:00-19:00 ג' 
10:00-12:00 ד' 
17:00-19:00  
ה' 12:00-10:00

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

מסע עולמי מהכורסא – סיפורי מסע בעולם 
בשילוב ספרים

ריקודי עם – דודו ברזילי

פעילות מד”צים במחלקת הנוער 

ימי ג’, כיתות ג’- 18:15-17:00
כיתות ז’-ט’- 19:30-18:00. לפרטים 9794530-03

בית התרבות. כניסה: 30 ₪  ימי ג’ | 20:30

מיזם של הספרייה הציבורית בשוהם בשיתוף 
אתכם  מזמין  גאוגרפית"  "איילה  חברת 
מסע  לסיפורי  נפליג  בהם  מפגשים  לסדרת 
וכאלה  שקראנו  ספרים  בעקבות  בעולם 

שנרצה לקרא.
תרבותי  במסע  תעסוק  המפגשים  סדרת 
מרתק, עשיר בתמונות ונופים מהיפים בעולם, 
תרבויות,  מגוונות,  אנושיות  חברות  נכיר 

פילוסופיות ואמנות חובקת עולם.
מובילי המסעות שיצאו עם מוצ'ילה ומצלמה 

חזרו כדי לספר לכם על חוויות והרפתקאות 
עמד  הזמן  בהם  מקומות  ועל  נודע  מהלא 
חוויה  בסיפורי  מאופיינות  ההרצאות  מלכת. 
וידאו  קטעי  מרהיבות,  תמונות  אותנטיים, 

מקוריים והמון המלצות.
מפגשים  חמישה  כוללת  הקרובה  הסדרה 
וקמבודיה,  וייטנאם  יפן,  פטגוניה,  ליעדים: 

לפלנד ומרוקו.
ניתן להצטרף למפגשים בודדים.

פרטים והרשמה בספרייה: 03-9723048


