
שהם בלב העולם ה-6
סרטים מסביב לעולם בהקרנות טרום בכורה
lev.co.il | 2020 ימים ראשון-רביעי, 15-12 בינואר

סרטי הפסטיבל:
סיפור חיי

סרט הפתיחה 
THE TRUTH | סיפור חיי

צרפת | 2019 | 106 דקות
יום ראשון 12.01 | 20:00

“מאחורי הקלעים“
הקרנה מיוחדת בליווי הרצאה

מפי רחל אסתרקין
יום שני, 13.01, 19:00

לאחר הקרנת הסרט תתקיים הרצאה 
מפי רחל אסתרקין - מרצה לקולנוע

מאחורי הקלעים

“ואז רקדנו“
הקרנה מיוחדת באווירה גיאורגית

יום רביעי, 15.01, 19:00
עם  גיאורגית  באווירה  תיערך  ההקרנה 

מוזיקה, ריקודים ונשנושים

ואז רקדנו

“המועמדת המושלמת“
הרצאה  בליווי  מיוחדת  הקרנה 

מפי אסף רגב
יום שלישי, 14.01 | 19:00

הרצאה  תתקיים  הסרט  הקרנת  לאחר 
מפי אסף רגב - איסלאמיסט

המועמדת המושלמת

סרטים ב-10 ₪
סרטי ילדים: ״פדינגטון״, ״פדינגטון 2״ ו״הנסיך הקטן״שנות התשעיםהבקתהחיות אמריקאיות האור של חיי אמנדהבליינדספוט

החברה העירונית חמש
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LIVE מנגנים ושרים"  במליכא"
 חובבי המוסיקה והזמר מוזמנים לערב מוסיקלי באווירה שמחה, במסגרת

מליכה LIVE, שכולו בהשתתפות ובהובלה חברים מהקהילה:
אריאל ניר – שירה; בשמת רביד - שירה והובלת הערב; דורון אלוני – אקורדיאון; 
יעקב אלמועלם – תופים; עודד בדאני – קלידים; עופר בן ברוך - בוזוקי וגיטרה; 

שאול חכם - גיטרה שירה; שלומי דאלי – קאחון
יום ב', 2.1.20, בית התרבות

19:30 פתיחת דלתות )ניתן להזמין מתפריט מליכא LIVE אוכל ושתייה(
21:00 תחילת האירוע | הכניסה לאירוע חופשית.

העיקר הבריאות 
סדנה ללימוד שיטת הביופידבק

שיטת הביופידבק תסייע לכם להשתחרר בהרגלים כמו אכילת ג'אנק פוד, 
ניהול סדר יום לחוץ, תקשורת בין-אישית לקויה ופעילות גופנית מעטה, 
ותאפשר לכם להיפטר מבעיות כמו עודף משקל והשמנה, עייפות כרונית, 
חרדות והפרעות שינה. הסדנה בהנחיית ד"ר עקיבא קורל, מומחה ומרצה 
לקידום בריאות ולרפואה מונעת, מביה"ס לבריאות הציבור אונ' ת"א. משך 
הסדנה 3 חודשים - 12 מפגשים שבועיים בני שעתיים. עלות הסדנה 320 ₪ 

/www.hamesh.co.il לחודש. לפרטים נוספים ולרישום
מפגש ראשון: יום ב', 6.1.20, 18:30-20:30, בית הגמלאי. 

 akivakoral@gmail.com לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל



החודש בחמש

https://www.hamesh.co.il - הסדנאות וההרצאות כרוכות בהרשמה מראש דרך אתר חמש ||
||  *התשלום מועבר למרכז הצעירים לטובת פעילות לסטודנטים.

ינואר כלכלי במטרו  
מרכז הצעירים של שהם

"ערכו הכלכלי של האדם" 
הרצאה )21.1( 

לכל אדם יש ערך כלכלי שנגזר ממגוון פרמטרים הקשורים למשפחה, לעיסוקו וכו'. הביטוח, נותן למעשה 
פתרון כלכלי לקטסטרופות כלכליות שמתרגשות עלינו בחיים. בהרצאה נדבר על ביטוחי חיים, פנסיה ועולם 

הבריאות והסיעוד.
מרצה: אילן בחנא, תושב שוהם, בוגר תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים. ניסיון של 

20 שנה בעולם הביטוח, בעלים של סוכנות ביטוח, יועץ כלכלי ומאמן טריאתלון.

סדנת: "איפה הכסף?" 
שני מפגשים בני שעה וחצי בהם נדבר על התנהלות כלכלית נכונה, 

על הדרך להשגת מטרה כלכלית אפקטיבית מחלום למציאות.

סדנת: "מבוא לעולם 
ההשקעות"

מפגש 1 )13.1( 19:00
מחפשים את הכסף – הגדרת 

המטרה הכלכלית, של מי 
האחריות, הגדרת תוכנית 

הפעולה, שימוש בכלים מעשיים 
החל ממחר בבוקר, ניתוח מצב 

קיים, עבודת בית.

מפגש 1 )16.1( 19:00
מי מפחד מהבורסה? מבוא 

להשקעות, תשואה וסיכון, אבני 
היסוד בהשקעה בבורסה, כלים 
להשקעות והמלצות למשקיעים. 

לא יהיו טיפים להתעשרות 
מהירה.

מרצה: יובל בן זאב.

מפגש 2 )27.1( 19:00
 מתכננים את המחר

הגדרת סדרי העדיפות, תכנון 
ותקציב, מצפים לבלתי צפוי, 
הלוואות צריך להחזיר, איך 
מתמידים בלי לוותר על 

הספונטניות ומחר זה כבר היום.

מפגש 2 )30.1( 19:00
קניית דירה ראשונה, מימון, 
התחדשות עירונית, ערבויות

מרצה: עו"ד אור קראוס, תושב 
שוהם, יועמ"ש לשעבר בעיריית 

ת"א ובעל משרד המתמחה 
בנדל"ן והתחדשות עירונית.

מרצה: יובל בן זאב, תושב שוהם, אבא, מנטור פיננסי, 
דירקטור, רץ למרחקים ארוכים.

עלות הסדנה: 100 ₪*עלות הסדנה: 100 ₪*

ההרצאה בחינם

הנהג שהפך לתזמורת – תיאטרון הקרון
הצגה בלובי לגילאי 3-7.

מחיר לילד: 25 ₪. 
 כרטיסים ופרטים נוספים: 03-9724700

www.hamesh.co.il

"דברים ששומרים בבטן" הרצאה בעקבות השקת 
ספרה של יעל פינצ'וק, פסיכותרפיסטית, מומחית 

לירידה במשקל ולהפרעות אכילה. 
כניסה חופשית. מספר המקומות מוגבל.

פרטים בטלפון : 050-7409868 - יעל

שעת סיפור: התנין שחשב רק על עצמו
מאת צ'רלס פוסטין, עם תיאטרון סיפורי תמרי

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

ויאטנם וקמבודיה - משדות מלחמה לשלום ויציבות
־מרצה: יובל ארד, במסגרת סדרת "מסע עולמי מה

כורסא", בשיתוף איילה גיאוגרפית כניסה: 25 ₪.
לפרטים והרשמה מראש בספרייה : 03-9723048 

יונתן ברק – מופע סטנד אפ חדש
 כרטיסים ופרטים נוספים: 03-9724700

www.hamesh.co.il

דן דן הנגן
הפעלה מוזיקלית שמחה ומהנה בליווי נגינת 

גיטרה ושימוש באביזרים. לגילאי שנה עד 
שלוש. עלות: 35 ₪ לילד. כרטיסים:

www.hamesh.co.il 

צילום: טל טבעוני

שעת סיפור: חברים בחורף
עיבוד למעשיה מאת האחים גרים. עם: ענת גיגר 

שבתאי - תיאטרון סיפור פשוט
מחיר: הורה וילד: 25₪, כרטיס בודד: 15 ₪.

פרטים בספרייה: 03-9723048.

הלב – תיאטרון המדיטק
לגילאי 5-12. כרטיס: 65-55 ₪ 

כרטיסים ופרטים נוספים: 03-9724700
www.hamesh.co.il

חגיגת השפה העברית בספרייה להורים וילדים מגיל 
6-7 ומעלה. הפעלה בנושא השפה העברית, חידונים, 

משחקי מילים ועוד.
לסיום תחרות)א(יות, כאוט המוני כניסה חופשית, מספר 

המקומות מוגבל, בהרשמה מראש בספרייה 03-9723048.

ערן זרחוביץ' סטנדאפ
כרטיסים ופרטים נוספים: 03-9724700 

www.hamesh.co.il

שבתרבות - העיתונאית רינה מצליח מארחת את: 
ח"כ ניצן הורוביץ והעיתונאיות כרמלה מנשה והדס 

שטייף הכניסה חופשית בהרשמה מראש: -03
www.hamesh.co.il 9724700

שעת סיפור: קיפודי ואני
על פי שמוליקיפוד. עם: לימור וקסנבלט - תיאטרון 

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

עדי אשכנזי סטנדאפ
כרטיסים ופרטים נוספים:

03-9724700 
www.hamesh.co.il

זרים מושלמים – תיאטרון הבימה
כרטיסים ופרטים נוספים: 

03-9724700
www.hamesh.co.il

שבת 4.1.20 
שעה 11:00 

לובי מרכז
אמנויות הבמה

ראשון 5.1.20
שעה 19:00

בספרייה

שני 6.1.20
שעה 17:30

בספרייה

רביעי 8.1.20
שעה 20:00

בספרייה

שישי 10.1.20
שעה 22:00

מרכז אמנויות 
הבמה

חמישי 9.1.20
שעה 17:00

א.ת.ג.ר

שני 13.1.20 
שעה 17:30

בספרייה

רביעי 15.1.20 
שעה 17:30

מרכז אמנויות 
הבמה

צילום כפיר בולוטין

חמישי 16.1.20
 ,19:00 – 16:30
בלובי הספרייה

חמישי 16.1.20
שעה 21:00

מרכז אמנויות 
הבמה

צילום: דניאל קמינסקי

שבת 18.1.20 
שעה 11:00

מרכז אמנויות 
הבמה

רביעי 22.1.20 
שעה 20:30

מרכז אמנויות 
הבמה

שני 20.1.20
שעה 17:30

בספרייה

שלישי 21.1.20
שעה 21:00

מרכז אמנויות
הבמה

צילום: אלון ז'ראר

הצגה- תיבת החלומות
הצגה מוזיקלית בליווי בובת כף יד. 

לגילאי 3-6. עלות: 35 ₪ לילד.
www.hamesh.co.il כרטיסים

חמישי 23.1.20
שעה 17:00
מרכז אתגר

שעת סיפור: שלמה המלך וחכמת הלב
עם: זוהר קרניאל – תיאטרון קורה

מחיר: הורה וילד: 25₪, 
כרטיס בודד: 15 ₪.

פרטים בספרייה: 03-9723048.

פעילות תנועה לקטנטנים- החורף
לגילאי שנה וחצי עד שנתיים וחצי. 

עלות 25 ₪ . 
 רכישת כרטיסים באתר חמש  

חורף חם במשכן – פעילות לקטנטנים
כרטיס לילד: 25 ₪.

כרטיסים ופרטים נוספים: 03-9724700
www.hamesh.co.il

שבת 25.1.20 
שעה 11:00

מרכז אמנויות 
הבמה

שני 27.1.20 
שעה 17:30

בספרייה

חמישי 31.1.20 
שעה 17:00

א.ת.ג.ר

בטון כל אחד יכול- סדנת בטון
מהו בטון ומה ההבדל בין סוגי

החומרים. הכנת מעמד לנר ועציצים.
עלות 120 ₪ למשתתף.

www.hamesh.co.il כרטיסים

ראשון 26.1.20
שעה 20:00 
כותר הפיס

חמישי 23.1.20 
יציאה 6:00

טיול בשביל ישראל – משער אורון 
לנחל מדור. טיול מדברי בנוף מדהים
כולל הסעה והדרכה, להרשמה אתי 

גרוס 03-9724700 שלוחה 1

אא גב

צילום: נטשה זריקר
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חמש בשטח

בקרוב בחמש

קום והתהלך בארץ – שירי יורם טהרלב. דני רובס 
שירה בציבור עם הגרשונים. פתיחת דלתות 

ב 19:30 ותחילת מופע ב 21:00

מוצ"ש  |  1.2.20 | בשעה 21:00 
מרכז אמנויות הבמה

שני  |  10.2.20 | בשעה 19:30 
בית התרבות

חמישי
6.2.2020

מרכז אומנויות הבמה

רביעי 19.2.2020
בשעה 17:30

מרכז אומנויות הבמה

שבת 29.2.19
 בשעה 21:30

מרכז אומנויות הבמה

קן הקוקיה – תיאטרון הקאמרי

שישי 14.2.2020
בשעה 22:00

מרכז אמנויות הבמה
שחר חסון – סטנד אפ

לציונה יש כנף אחת – תאטרון הקיבוץ

מני עוזרי – סטנד אפ

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

יוצאים ליער מרגישים בבית
סדנת צילום בסמארטפון ביער שוהם

גדולים  צילומים  עושים  איך  ללמוד  מוזמנים 
מהמכשיר הקטן שתמיד אתנו.

בסדנה תלמדו בעזרתו של צלם מקצועי, איך 
להפיק צילומים מדהימים מהטלפון הנייד, איך 
לנצל את יכולות המצלמה באופן הטוב ביותר, 
להימנע  ואיך  נכונה  קומפוזיציה  לתכנן  כיצד 

מטעויות רבות בדרך לצילום המנצח.
מתי?

 5/1/2020 בתאריך  )עיוני(  ראשון  מפגש 
בשעה 19:00, מרכז אתגר - נלמד על שימוש 
טיפים  הסמארטפון,  במצלמת  ומיטבי  נכון 
חשובים של קומפוזיציה וניצול האור והסביבה 
הצילומים  את  משדרגים  איך  נלמד  ולבסוף 
)המתאימות  וחינמיות  מיוחדות  באפליקציות 

לכל הניידים(,שנבחרו בקפידה.

בין   11/1 שישי  ביום  )מעשי(  שני  מפגש 
 17/1/2020 בשבת  או   9:00-12:00 השעות 
בין השעות 9:00-12:00 – נפגש ביער קהילתי 
שוהם ונצא לסיור צילום בסביבה של נוף וטבע. 
נלמד ונתרגל איך לנצל את האור לצילומי נוף 

ופרחים כדי שיראו במיטבם. בסיום הצילומים 
דרך  אותם  ונשדרג  שצילמנו  בתוצרים  נטפל 
אותן אפליקציות כפי שלמדנו. לבסוף נשתף 
האינסטגרם  לפייסבוק,  הישר  התוצרים  את 

והאאווטסאפ.
הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה עם קק"ל.
מראש  בהרשמה  תשלום.  ללא  הסדנאות 

www.hamesh.co.il באתר חמש
מספר המקומות מוגבל

שוהם

במזג אוויר גשום יש להתעדכן במוקד העירוני שוהם
www.shoham.muni.il | 03-9723090 

סיורים מודרכים
 ביער קהילתי שוהם

בהדרכת נאמני היער 
מדי שבת, ינואר-מארס 2020, בשעות 10:00, 11:00

ימי שישי, 10.1.20, 31.1.20, 21.2.20, 13.3.20, 
בשעה 12:30

נקודת מפגש: חניון ברסלר

בואו להכיר את הסביבה בה אנו חיים 
והשתתפו בסיור חוויתי 

בנושאי הטבע וההיסטוריה של האזור.

שוהם
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הסיור ללא תשלום!הסיור ללא תשלום!


