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פרח קטן 2 – מופע שנסונים חדש
יום ה', 26.12.19, שעה 20:00, מרכז אמנויות הבמה

פרח קטן -petite fleur   - מופע צרפתי , אותנטי ומרגש
בהשתתפות 9 אומנים וירטואוזיים זמרים, נגנים ורקדנים,  כולל את 
מיטב קלסיקות השנסונים  האהובים והמוכרים שארל אזנבור, ז'ק 

ברל, אדית פיאף, איב מונטאן , אנריקו מאסיאס ועוד. הדלקת נרות 
חנוכה, יוגש כיבוד קל. המופע בחסות משרד הקליטה. 

מחיר: 20 ₪. לפרטים ולכרטיסים 03-9724700
www.hamesh.co.il

בהשתתפות: שוהם ביט | מרכז חמש למחול 
דוליארט | קונסרבטוריון חמש | שוהם בשיר | 

בית הספר לתאטרון | בימות 2000.

במופע קטעים מתוך תכניות הטלוויזיה החינוכית 
שגדלנו עליהן: בלי סודות, הבית של פיסטוק,

רגע עם דודלי, שכונת חיים,ריץ' רץ' ועוד.
אומנים אורחים: אבי דור ואהרון פררה – הופה היי

בימוי: ארי אסנר | ניהול מוסיקלי: שולי קורן

כוריאוגרפיה: דולי זורניצר
הפקה וניהול אמנותי: החברה העירונית חמש | קונסרבטוריון חמש

בהנהלת אביב רון, החוג לתאטרון בהדרכת פיליפ דמרוב, 
שוהם בשיר בהנהלת איתי לב.

"על כל אלה" – שיריה של נעמי שמר
שירה בציבור עם הגרשונים

יום ב', 2.12.19, שעה 20:00, בית התרבות
חמש בשיתוף מליכא בערבי שירה בציבור אנרגטיים.

האחים יפתח ויהונתן גרשון, פסנתרנים ומנחי שירה בציבור מזמינים 
אתכם לחוויה מוזיקלית ארץ ישראלית איכותית - יחד נשיר וננגן את 

מיטב שירי ארץ ישראל מכל הזמנים והתקופות !
ישיבה סביב שולחנות – המסעדה והבר פתוחים לשירותכם. ניתן 

להזמין בירה, אוכל או נשנוש. 
20:00 - פתיחת דלתות 21:00 - תחילת מופע, מחיר: 35 ₪. 

www.hamesh.co.ilלפרטים ולכרטיסים 03-9724700

מופע הצדעה לטלוויזיה החינוכית

www.hamesh.co.ilמחיר לכרטיס 10 ₪  לרכישות כרטיסים: בטלפון 03-9724700  או באתר חמש 

יום ראשון 29.12.2019,
מרכז אמנויות הבמה 

הצגה ראשונה 16:30,
הצגה שניה 19:00
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שלוש ארבע חמש וחצי



החודש בחמש

חמישי | 5.12.19 |  20:00 | מרכז אמנויות הבמהרביעי | 4.12.19 |  20:30-22:99 | בספרייהשני | 2.12.19 |  17:30 | בספרייה

רביעי | 11.12.19 | 17:30 | מרכז אמנויות הבמהשני | 9.12.19 | 19:00 | בכותר פייסשני | 9.12.19 |  17:30 | בספרייה

חמישי | 12.12.19 | 20:30 | מרכז אמנויות הבמה

שבת | 21.12.19 

שני | 16.12.19 | 17:30 | בספרייה 

יועצת קידום נשים במועצת שוהם ונעמת 
מזמינים: הקרנת הסרט "סדקים" ושיחה 

עם הבמאית מיכל אקרמן, לציון יום המאבק 
באלימות נגד נשים. מחיר כרטיס 20 ש"ח

ולכרטיסים 03-9724700 

שעת סיפור: שירת הזמיר, 
עפ"י "הזמר ומלך סין", עם נורית פעמונית. 
מחיר: הורה וילד: ₪25, כרטיס בודד: ₪15. 

פרטים בספרייה: 03-9723048.

מועדון קריאה בספרייה -
בהנחיית בתיה קאופמן, מפגש רביעי מתוך 

6 מפגשים, עלות: 300 ₪ . 
פרטים בספרייה: 03-9723048

שעת סיפור: "מתנה לאמא"
מאת אורית רז, עם נטע אלגרנטי.

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

סדנת אפייה ללא גלוטן עם שי ללא גלוטן - 
משך הסדנה כשעתיים. מחיר למשתתף: 150 ₪. 

www.hamesh.co.il הרשמה דרך אתר חמש
לפרטים  03-9730595 שלוחה 1

מיכאל- הצגת ילדים של תיאטרון אורנה פורת
לפרטים ולכרטיסים 03-9724700

www.hamesh.co.il

לילה אחד מרקוביץ – תאטרון בית ליסין
לפרטים ולכרטיסים 03-9724700

www.hamesh.co.il

שבת חזנות הזמר והיוצר רפי ביטון
ומקהלת קולות מן השמיים ליווי

תפילות השבת. פרטים באתר המועצה
 

שעת סיפור: "צהוב סנדויץ'"
מאת יאיר פקר. עם יפעת תקוע.

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

יפן – חוויות מחיים "בכוכב אחר"
במסגרת סדרת ההרצאות: מסע עולמי מהכורסא מרצה: 

עירית להב, בשיתוף איילה גיאוגרפית. מחיר מפגש בודד: 
25 ₪. פרטים והרשמה בטלפון 03-9723048

שחר חסון – מופר סטנד אפ
 כרטיס: 110 ₪ לפרטים ולכרטיסים

www.hamesh.co.il
03-9724700

www.hamesh.co.il

שוהם חוגגת חנוכהשוהם חוגגת חנוכה
שני | 23.12.19 |  17:30 | בית התרבותראשון | 22.12.19 | 17:00 | לובי בניין המועצהשלישי | 17.12.19 |  17:30 | בשבט עמית

רביעי | 25.12.19 | 17:00 | מרכז א.ת.ג.ררביעי | 25.12.19 | פרטים בהמשךשלישי | 24.12.19 |  17:30 | מרכז אמנויות הבמה

ראשון | 29.12.19 |  אולם יהלו״מחמישי | 26.12.19 | 10:00 | כותר הפיס

שני | 30.12.19 | 16:00-22:00 | אולם רבין

חמישי | 26.12.19 | 17:00 | מרכז א.ת.ג.ר 

שני | 30.12.19 | 17:00 | בספרייה 29.12.19-23 | 2:00-21:00 | מתחם הנוערשני | 30.12.19 | 13:00-10:00 | מרכז א.ת.ג.ר 

מצעד הלפידים של תנועות הנוער יציאה לצעדה בשעה 
18:00 דרך עמק איילון-חרמון-מכבים-בי"ס אבני החושן 

התכנסות במגרש אבני החושן בשעה 19:00 האירוע   
נגיש לקבלת מערכת  עזר לשמיעה יש לפנות עד 

  il.muni.shoham@noar4 :לתאריך 11.12.19 למייל

1 נגד 40  משחק שחמט חגיגי לחנוכה והדלקת נר ראשון 
של חנוכה יובל הלווינג, בעל דרגת מועמד בכיר לאמן 
בשחמט, ישחק שחמט סימולטנית נגד 40 שחקנים. 

         המשחק אינו מיועד לשחקנים מתחילים. 
         הרשמה מראש באתר

Bubble Glow - מופע האורות של ד"ר באבל
מיצג אורות בועתי מרהיב, בשילוב להטוטי בועות סבון: 
מופע ססגוני המשלב כלים מיוחדים, קטעי פנטומימה 
והמון אור. מחיר: 20 ₪. הרשמה מראש בספרייה: 

03-9723048. מספר המקומות מוגבל

הכוכבים של סבא – תאטרון השעה הישראלי חבורת ילדים 
וסבתא אחת יוצאים לטיול, לצלילי שירי ילדים מוכרים. 

הצגה לחנוכה במסגרת פרוייקט "השורשים שלי" הדלקת 
נרות ושירי חנוכה עם מקהלת הבנות של קונסרבטוריון 

שוהם. מחיר: 25 ₪ לפרטים ולכרטיסים 03-9724700

סיור עששיות סיור מודרך ותצפית כוכבים ביער 
שוהם, הכנת פיתות ותה צמחים. להורים וילדים מגיל 

4 ומעלה. מקום המפגש המדויק יימסר לנרשמים. 
מספר המקומות מוגבל. בשיתוף קק"ל 

הרשמה מראש בלבד באתר
www.hamesh.co.il

סדנת MOVEDANCE סדנת היפ הופ וצילום וידאו 
קליפ מעוצב ממש כמו ב MTV לכתות א'-ג' 17:00 * 

לכתות ד-ו 18:00 עלות: 40 ₪ למשתתף. 
לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטל 03-9730595 

www.hamesh.co.il שלוחה 1  הרשמה

סדנת קומיקס אימוג'י לגילאי ג׳-ו׳.
לומדים לצייר את הפרצופים הכי חמודים מהטלפונים 

הניידים.  מנחה: דניאל ווליך, קריקטוריסט, מאייר 
ספרים ומנחה סדנאות קומיקס. מחיר 60 ₪ .

www.hamesh.co.il הרשמה דרך אתר חמש
לפרטים נוספים לטל 03-9730595 שלוחה 1

הלביבה שהתגלגלה
הצגה המלווה בשירי חנוכה והפעלת הילדים בחיפוש 

אחר הלביבה. עלות 35 ₪ לילד
בהרשמה מראש 03-9730595 שלוחה 1

etgar@shoham.muni.il  :או דואל

סטריט בול עם מכבי שוהם
כדורסל רחוב למקצוענים ולקהל הרחב.

לפרטים והרשמה 052-5532505

אליפות שוהם הפתוחה בטניס שולחן לזכר 
בר כהן ז’’ל 

טורניר ומשחק ראווה. הציבור מוזמן. 

סדנת השף הצעיר לגילאי 6 ומעלה. הכנת א. בוקר 
טעימה סושי טורטיות, סלט ירקות וכוסות קינוח. 
עם הילה ממיסטבלוב , "הילה"-קונדטוריה 

וקייטרינג חלבי. עלות: 100 ₪ למשתתף. 
 www.hamesh.co.il הרשמה דרך אתר חמש

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטל 03-9730595 
שלוחה 1

מתחם חנוכה לנוער: מאסטר שף סופגניות, 
בחזרה לילדות, ערב פסטיגלים, 

ראסטה בסטה. פרטים 03-9795430

שעת סיפור: "רחוב חנוכה"
מחיר: הורה וילד: ₪25, כרטיס 

בודד: ₪15. פרטים בספרייה: 
.03-9723048

www.hamesh.co.il

www.hamesh.co.il

שלישי | 17.12.19 | 20:00 | בספרייה

שבת | 21.12.19 | 11:00 | מרכז אמנויות הבמה רביעי | 18.12.19 | 21:00 | מרכז אמנויות הבמה

שבתרבות עם רינה מצליח 
ואורחיה: פרופ ' עוזי ארד, 

כרמלה מנשה ועוד.

יעקב כהן – מופע סטנד אפ
מחיר: 80 ₪.  לפרטים ולכרטיסים

03-9794530     

מוצ"ש | 28.12.19 | 21:00 | מרכז אמנויות הבמה 

פייסבוק קפה לאוזן שוהם
www.hamesh.co.il



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

הלב –
תיאטרון מדיטק

ערן זרחוביץ 
סטנד אפ

רביעי  |  15.1.20 | בשעה 17:30 
מרכז אמנויות הבמה

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

שבת
18.1.2020

מרכז אומנויות הבמה

רביעי
22.1.2020

מרכז אומנויות הבמה

שבתרבות עם רינה מצליח ואורחיה

שישי 
10.1.2020

מרכז אמנויות הבמה
יונתן ברק – מופע סטנדאפ חדש!

זרים מושלמים – תיאטרון הבימה

4

3

5

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 

יוצאים קבוע

ריקודי עם – דודו ברזילי

פעילות מד”צים במחלקת הנוער 

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

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

שיר נולד בספרייה

הספרייה הציבורית שהם מזמינה את תושביה 
לכתוב, להלחין, ולשיר, במסגרת סדנת כתיבה 

והלחנה
עם היוצר: עודד גדיר. במסגרת הסדנה, אשר 
ללמוד  תוכלו  ומעלה,   15 לגילאי  מיועדת 
כתיבת פזמונאות והלחנה, ותשתתפו בתרגילי 
אלה  המשולבים  ייחודיים,  והלחנה  כתיבה 

באלה, מרעיון לטקסט ומטקסט לשיר. 

עודד גדיר - זמר רוק, מלחין, פסנתרן ומפיק 
בנאי,  לאהוד  שירים  והלחין  כתב  מוזיקלי. 
ועוד.  תורן  דן  לוי  דודי  צור,  ערן  גוש,  אפרת 
למיטב  שירים  והפיק  סולו  אלבומי   6 הוציא 

היוצרים.

מחיר הסדנה 1,460 ₪, ל-12 מפגשים. פתיחת 
ומספר  במינימום משתתפים  מותנית  הסדנה 

המקומות מוגבל. 

השביליסטים של שוהם

טיול במכתש הקטן
יום ה', 19.12.19, יציאה בשעה 6:00

לפרטים והרשמה 03-9724700 שלוחה 1

מטיילים בשביל ישראל


