
פברואר
2020 החברה העירונית חמש - יש לנו פנאי בשבילך

 www.hamesh.co.il כרטיסים לכל האירועים באתר חמש
או טל' 03-9724700 )כולל כרטיסים לשעת סיפור( אלא אם צוין אחרת.

ט״ו בשבט שמח
הרישום לצהרוני חמש

27.1.20 עד 1.3.20

חפשו אותנו      : 
"החברה העירונית "חמש" שוהם"
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סיורים ביער
21:00 דני רובס, 

מרכז אמנויות הבמה 

17:00 הצגה: מר זוטא ועץ 
התפוחים, א.ת.ג.ר )גילאי 3-6(

19:00 סדנת עיצובים בפירות, 
כותר הפיס. 

20:30 קן הקוקיה – הקאמרי, 
מרכז אמנויות הבמה

6:00 טיול שביל ישראל – מדבר 
מכתש קטן. הרשמה אתר חמש

HAPPY HOUR 10:00 במטרו
19:30 לשון בקלי קלות – 

השקת ספרה של ד"ר אורלי 
קיים, ספרייה. לאשר הגעה 

בווטסאפ 054-6699816

18:00 הורים וילדים מכינים 
פסטה, כותר הפיס, הרשמה 

אתר חמש
 HAPPY HOUR 19:00

במטרו

17:30 שעת סיפור: "האורן 
שלא שמח בחלקו"

מפגש העולם החדש – 
פרטים במטרו.

17:30 שעת 
סיפור:

סב סביון לומד
לעוף, ספרייה. 

19:30 שירי יורם טהרלב עם 
הגרשונים, בית התרבות

17:30 שעת סיפור: המסע 
הקסום של סוסון הים, ספרייה

21:00 מתחם לילי לנוער
22:00 שחר חסון –  

הכרטיסים אזלו

12:00 סיור ביער שוהם
13:00מטיילים בבריכות 

החורף וקבלת שבת 
מוסיקלית בשיתוף קק"ל. 
ללא עלות ברישום מראש.

21:00 מתחם לילי לנוער

21:00 מתחם לילי לנוער

19:30 בניית אתרים לבעלי 
עסקים, כותר פיס. חופשי 

בהרשמה מראש.
20:30 ריקודי עם – דודו 

ברזילי, בית התרבות

20:00 קשב, ריכוז ומה 
שביניהם – הרצאה ד"ר אורה 

בן אליהו, ספרייה. כניסה 
חופשית בהרשמה מראש. 

20:30 ריקודי עם – דודו 
ברזילי, בית התרבות

20:30 ריקודי עם –   
דודו ברזילי, בית התרבות

20:00 הרצאה על לפלנד, 
ספרייה. 25 ₪.   

הרשמה טל' 03-9723048
20:30 ריקודי עם – דודו 

ברזילי, בית התרבות

10:00, 11:00 סיורים ביער

20:00 סדר ט"ו בשבט – 
שירים וסיפורים עם הרב רן 

כלילי, אולם ספרא,   
כניסה חופשית

10:00, 11:00 סיורים ביער

10:00, 11:00 סיורים ביער

10:00, 11:00 סיורים ביער
21:30 מני עוזרי – סטנדפ, 

מרכז אמנויות הבמה

17:30 לציונה יש כנף אחת 
– תיאטרון הקיבוץ, מרכז 

אמנויות הבמה, מגיל 5.

13:00-16:00 חגיגת ט"ו 
בשבט בירוק ביער שוהם

17:00 ארוחת ערב עם אבא, 
א.ת.ג.ר

19:00  בית התרבות "לוזוויל" 
– קבוצת התאטרון הקהילתי 

של עמותת שק"
הכניסה חופשית

17:30 שעת סיפור: הפיה לילי 
שומרת על הסביבה, ספרייה. 

כרטיסים באתר חמש



החודש בחמש... החודש בחמש... החודש בחמש... החודש בחמש... החודש בחמש... החודש בחמש... החודש בחמש... 

 יום שבת | 1.2.20 | 21:00 | מרכז אומנויות הבמה

דני רובס - מופע אקוסטי
דני רובס, מהאמנים - יוצרים האהובים בישראל, במופע 

אקוסטי מרגש, עם שיריו הגדולים והאהובים.
צלם: עופר חג'יוב

 יום ג׳ | 25.2.20 | 20:00 | ספריה

לפלנד -  מסע חורף מושלג בארץ בני הסאמי
ספריית שוהם בשיתוף איילה גאוגרפית – 

מסע עולמי מהכורסא.
עלות: 25 ₪.הרשמה בטלפון: 03-9723048

מטרו

תקופת מבחנים במטרו:
המטרו פתוח לסטודנטים גם בימי שישי ושבת.

בימי שישי 9:00-14:00
בימי שבת 10:00-20:00

בימי שלישי – ספיישל חם. לומדים עם מרקים ושוקו חם...
HAPPY HOUR – בימי חמישי

 יום ד׳ | 19.2.20 | 17:30 | מרכז אומנויות הבמה

לציונה יש כנף אחת – תיאטרון הקיבוץ
מחזה מקורי על פי ספרו של נעם חורב העוסק בניצחון 

עצמי על מגבלה פיזית ונפשית. ההצגה משלבת את שיריו 
הנפלאים של נעם חורב ביניהם השיר "מתנות קטנות".

www.hamesh.co.il 03-9724700 :כרטיסים

 יום ה׳ | 6.2.20 | 19:00-21:30 | כותר פיס

סדנת עיצובים בפירות
עיצובי פירות מפירות העונה ופירות אקזוטיים, הכנת מגשי 
פירות לאירוח ודוגמאות למנות ראשונות ואחרונות מפירות.

כל משתתף  מקבל מגש פירות בעיצובו.
מחיר: 150 ₪ , בהרשמה מראש באתר חמש

 יום ג׳ | 4.2.20 | 19:30 | כותר פיס

אינטרנט לבעלי עסקים
הרצאה מקצועית: בניית אתר, דף נחיתה, שיווק מוצר ועוד. 

GetMeOnline מרצה: עמית שניאור, מנכ״ל, המתמחה 
בפיתוח אתרי אינטרנט לעסקים.

ללא עלות. בהרשמה מראש באתר חמש 

 יום ה׳ | 6.2.20 | 20:30 | מרכז אומנויות הבמה

קן הקוקייה – תאטרון הקאמרי
www.hamesh.co.il 03-9724700 :כרטיסים

 יום ב׳ | 10.2.20 | 19:30 | 

"קום והתהלך בארץ"
שירי יורם טהרלב עם הגרשונים

שירה בציבור עם הגרשונים.
ניתן להזמין משקאות ומזון מהמסעדה. 

כרטיס: 35 ₪ באתר חמש.

פתיחת דלתות 21:00 – 
תחילת מופע

נטיעות דרומית לגן קדם
צעידה ליער ופעילות לאורך המסלול: כלי נגינה בטבע, משחקים של פעם, הכנת ראש דשא

פעילויות בחניון ברסלר: רון בלון, סדנאות יצירה, אפיית פיתות ובישול תה, חפשו את 
המטמון, קליעה למטרה, כדורשת, הכבאי האחראי ועוד....

הכניסה חופשית. פרטים www.hamesh.co.il | מזג אוויר גשום – האירוע יידחה. 

צעדה לפתיחת שנת הקיימות בשוהם

יום שישי, י"ב שבט, 7.2.2020 
בין השעות 13:00-16:00 

משחקייה 
בא.ת.ג.ר 
עד גיל 4

מקפה 
לאוזן

שיעורי 
לימוד

מתחם 
נוער לילי

מחיר: כניסה חד פעמית: 15 ₪.  
כרטיסיה 10 כניסות: 135 ₪

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

בית קפה לנוער לשיחה 
על כל נושא בעולם

א', ד' 20:00-22:00

שיעור תנ"ך עם הרב סתיו | ב', 20:00, בית התרבות
לומדים תנ"ך – דוד המלך | ימי ג', 20:00, 

בית כנסת דורות אברהם
שיעורים ביהדות לנשים | ב', 19:15

ה' 19:00-22:00
ו' 21:00-2:00

יוצאים קבוע


