החברה העירונית חמש

יוני

חגיגת הספר בשוהם
"הרשימה" -מפגש סופר עם יובל אברמוביץ'
כיצד להשאיר מאחור את הפחדים ,לשחרר מחסומים ולהגשים חלומות?
יום א'  ,4.6.17שעה  ,20:30בית התרבות (כרטיסים מראש בספרייה)
שעת סיפור בגינה  -רוני עכברוני וספר הזהב ,תיאטרון תות
יום ב’  ,5.6.17שעה  ,17:30גינת חמניות ,הכניסה חופשית

הפנינג שבוע הספר לכל המשפחה עם המופע "רידמאניה – אנרגיה ירוקה"
יום ג' ,6.6.17 ,החל מ ,17:00גן היובל ,הכניסה חופשית
מתנפחים ,עמדות יצירה ,פעילות מוזיקאלית לקטנטנים ,דוכני מזון ,מכירת ספרים ועוד
שעת סיפור מוזיקאלית “ -מוכר הכובעים" בשיתוף נגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית
יום ד’ 17:30 ,7.6.17 ,ספריית שוהם .לגילאי .7-3
כרטיסים מראש בספריה.
לילה לבן בספריה יום ה'  ,8.6.17משעה  ,20:30כיתות ד'-ו'
מפגש סופר עם יוצר הקומיקס "זבנג" אורי פינק ,סדנאות קסמים ,חדרי בריחה ועוד.
הרשמה מראש בספרייה.
שעת סיפור והפעלה לרגל השקת הספר“ :המלך אמר אפשר לעבור לנוח”
יום א’ ,17:30 ,11.6.17,בספריה .אירוע השקת הספר בהשתתפות טלי ורסנו אייסמן וד”ר דני חמיאל.
הורים וילדים מעל גיל  ,6כניסה חופשית ,מספר המקומות מוגבל.

פרטים והרשמה לאירועים03-9723048 :
קורטוב של ידע מארח
את ח"כ ד"ר עליזה לביא

חדשות חמש...

ח"כ ד"ר עליזה לביא,
חוקרת מרצה וסופרת.
לשעבר יו”ר הוועדה
לקידום מעמד האישה
ולשיווין מגדרי .כיום
חברת כנסת מטעם
מפלגת “יש עתיד”.
במסגרת סדרת
ההרצאות “קורטוב
של ידע” ,בעריכת יוסי
שלוסברג ,תתארח
לביא לשיחה על
"שעות התייחדות" -
ספר התפילות של
פאני נוידא .מפגש
מרתק אודות כוחה
של התפילה ומשמעותה דרך הגילוי של סידור נשי פורץ דרך
וחדשני ,שנכתב על ידי פאני נוידא ,במאה ה.19
יום ד’  ,14.6.17שעה  ,20:30בית התרבות ,הכניסה חופשית

“פעם בשנה” – תיאטרון הקומדיה
קומדיה רומנטית עם יעל בר זוהר
וגיא זו-ארץ
הלהיט מברודווי שהצחיק וריגש את הקהל ברחבי העולם,
בהפקה חדשה ועדכנית.
סיפורם של גבר ואישה שנפגשים במקרה במסעדה הרחק
מביתם וכשהגבר
שולח לשולחנה של
האישה סטייק ,הרומן
ביניהם מתחיל .למרות
ששניהם נשואים
לאחרים הם מוצאים
את עצמם למחרת
בבוקר מתעוררים
יחד במיטה בחדר
מלון .חדורים תחושות
אשם ,אך גם מאוהבים
עד מעל לראש ,הם
מחליטים להמשיך
צילום :רונן אקרמן
להיפגש באותו חדר
מלון ,פעם בשנה
באותו זמן .וכך הם מנהלים רומן לוהט מהצד במשך  20שנה!
מפגש רומנטי ואסור שקורה פעם בשנה באותו מקום.
מוצ"ש ,24.06.17 ,שעה ,21:00 :מ .אמנויות הבמה כרטיסים03-9724700 :

החודש בחמש...
שישי-שבת |  | 2-3.6.17דורות אברהם וספרא

יום ספורט לתנועות הנוער
כדורגל ,כדורסל ,מחניים ,כדורשת-גביעים
ופרסים למנצחים .שכבות ז-ט מוזמנים ליום
הספורט ,פרטים נוספים והרשמה לתחרויות
דרך המדריכים.

הרצאה בנושא מין ומיניות כחלק מההכשרה
של "סיירת הורים" .ההרצאה תועבר על ידי
גלית מילצ’ן ותעסוק בנושא מין ומיניות בקרב
בני הנוער ותעניק כלים שימושיים לשיח
עימם בנושא זה .הכניסה חופשית.
לפרטים 03-9794530 :שלוחה 4
יום א' |  | 20:00 | 11.6.17מ .אומנויות הבמה

צילום :אילן בשור

יום ג’ |  | 17:00-20:00 | 6.6.17תיכון שוהם

יום ג’ |  | 6.6.17שעה  | 20:30-22:00מתחם הנוער

יום ד’ |  | 17:00 | 7.6.17אתגר

יום ד-ה’ |  | 20:30 | 7-8.6.17מ .אומנויות הבמה

שבת חזנות שירה ותפילה עם החזן צבי וייס
ומקהלת "בזמירות".
 19:00סעודה שלישית באולם ספרא.
הציבור מוזמן
יום ה’ |  | 20:30 | 8.6.17אולם בית התרבות

יום ו’ |  | 9.6.17מ .אמנויות הבמה (ליהלו"ם)
מוצ”ש  | 10.6.17מ .אמנויות הבמה (לציבור הרחב)

לצחוק עם יונית  -סדנת צחוק להורים
וילדים .גילאי  .3-7כניסה ₪ 35 :להורה וילד.
לפרטים  03-9730595שלוחה  1או דוא"ל:
etgar1936@gmail.com
יום ב’ |  | 20:00 | 12.6.17אתגר

“חצוצרה בואדי” ,תיאטרון חיפה
לפרטים והזמנת כרטיס :קופה
 03-9724700/2שעות קופה :א’-ה’:
09:00–19:00
יום ד’ |  | 19:00-21:00 | 14.6.17אולם יהלום

"קרנבל"  -קונצרט ברוח לטינית של הרכבי
הקונסרבטוריון בהשתתפות תזמורות כלי
נשיפה ,הרכבי ג'אז וכלי הקשה והרכבים
קאמריים .הכניסה חופשית
יום ב’ |  | 16:45-17:30 | 12.6.17אתגר

תאטרון נוער חמש “ -החטיפה”
עיבוד לספרה של אורה מורג “החטיפה
מן המנזר” .כניסה .₪ 20 :לפרטים ורכישת
כרטיסים :מוקד חמש  03-9723001שלוחה 1
יום ה’ |  | 19:30-18:00 | 15.6.17מתחם הנוער

פרימיירה שוהמביט –
כרטיסים בעלות סמלית :יחידת הנוער
 03-9794530מוקד חמש 03-9723001

LOVE YOURSELF

יואב והגיטרה לגילאי  1-3וההורים.
כניסה ₪35 :לפרטים 03-9730595 :שלוחה 1
או בדוא”לetgar1936@gmail.com :

יום ה’ |  | 18:30 | 15.6.17מ .אומנויות הבמה

יום ה’ |  | 20:30 | 15.6.17אולם בית התרבות

תערוכת אומנות ילדים  -חוגי חמש
תערוכת ציורים ואומנות לילדי חוגי
הציור והרישום של שלי חלאווי ,זהבה
נטר ויצירה בעץ “ -עולם ומלואו”.
הכניסה חופשית

תיאטרון חמש “האנסמבל” “ -ילד חי או
מת” ,עיבוד המחזה של עידן זילברשטיין.
מחיר .₪ 20 :לפרטים ורכישת כרטיסים:
מוקד חמש  03-9723001שלוחה .1

 - changing modelסדנה לנשים עם
מעין קרת הדוגמנית הבינלאומית ,העוסקת
בנשיות ,ביטחון עצמי ותדמית אישית .מחיר:
 03-9730595 .₪ 70שלוחה  1או בדוא"ל:
etgar1936@gmail.com
יום ג’ |  | 20.6.17החל מ | 11:30-מועדון הספורט שוהם

הופעת סיום חוג התעמלות אמנותית
הציבור מוזמן

יום ד’ |  | 19:00-20:00 | 21.6.17אולם יהלום
הבמה

מנוי מהשורה
הראשונה

עונת המנויים 2017/18
מנוי הצגות מבוגרים

צילום :רועי ברפמן

תחרות נאומים “שגרירים צעירים”

יום ד’ |  | 18:00-20:00 | 21.6.17מצפה אחיעד גן החבל

יום ה’ |  | 20:30 | 22.6.17מתחם הנוער

מוצ”ש |  | 17:45-19:45 | 1.7.17מצפה אחיעד ,גן החבל

מסיבת בריכה לפתיחת הקיץ (י’-י”ב)
רכישת כרטיסים אצל היחצנים וביחידת
הנוער  .03-9794530לפרטים 03-9794530

יום ה’ |  | 22.6.17אולם המופעים איירפורט סיטי

יום ג’ |  | 18:00 | 27.6.17אולם בית התרבות

 16:30פרימיירה צעירה |  18:30פרימיירה ייצוגית 1

יום ה’ |  | 20:00 | 29.6.17שוהם מרקט

הופעת סיום חוג גלגיליות
הציבור מוזמן

יום ד’ |  | 20:00-18:00 | 28.6.17אולם יהלום

 21:00פרימיירה ייצוגית

סדנת יוגה בשילוב ציור אינטואטיבי
מיועד למבוגרים ,מומלץ להביא כרית ישיבה,
הציבור מוזמן .לפרטים נוספים :לילי פרג’ון
lilfargun@gmail.com ,050-7683685

ערב להקות בכניסה חופשית.
הרכבים המעוניינים להופיע יפנו לפרטים
ביחידת הנוער 03-9794530

מופע סיום שנה המרכז למחול חמש
דוליארט .מחיר .₪ 50 :לפרטים ורכישת
כרטיסים 03-9795201 :אתר אולם המופעים
איירפורט סיטי

• מופע הגיל הרך  -המרכז למחול חמש
דוליארט בבית התרבות .הכניסה חופשית
• מופע “דוליארט בלבן” חגיגת מחול
ישראלית ,המרכז למחול חמש דוליארט
בשוהם מרקט .הכניסה חופשית

מופע סיום חוג טאקוונדו
הציבור מוזמן

 6הצגות חדשות  +מופע מתנה
מנוי הצגות ילדים | גילאי 5-8
מנוי הצגות ילדים | גילאי 8-13
המיטב | סדרת הרצאות
פסקול ישראלי בשהם | סדרת מוסיקה ישראלית
חוויה מהלכת | סדרת טיולים ברוח האמנות
שירה ורוח | סדרת מופעים ומפגשים מוסיקליים
שבתרבות
מרכז אמנויות הבמה המחודש 9724700

חמש בשטח
חבורת הזמר שהם בשיר

לאונרדו דה וינצ'י
מגיע לצהרוני חמש
היכרות עם האמן והמדען הדגול,
המצאותיו ויצירותיו
הילדים יתנסו בניסוים מדעיים עי הפעלות חוויתיות
במעבדת הצהרון:
הכנת כתב סתרים ,הר געש ,שיקויים מחליפי
צבעים ,ניסויי בלונים ותעופה ועוד...
בצהרון ישולבו חוגי מדעים ,ספורט,
תיאטרון ,אמנות ועוד.
במחזור השני של הצהרון ישולבו ימי שיא בתוך
מתחם הצהרון :מים ,ספורט ,הישרדות,
חפשו את המטמון ועוד.
מחזור ראשון:
 20.7.17-2.7.17בין השעות 13:30-16:30
ילדי בתי ספר יחלו פעילות בשעה  12:45ילדי גן –
 | ₪ 649ילדי ביה”ס ₪ 703 -
מחזור שני:
 7.8.17-23.7.17בין השעות 7:30-16:30
רישום בוקר₪ 696 -
רישום יום מלא₪ 1,203 -

“שוהם בשיר” חבורת הזמר הוותיקה והייצוגית
של שוהם הפועלת זה  22שנים .החבורה מונה
 23זמרים וזמרות אשר שרים יחד ומעל הכל
חברים טובים.
צ’ריל קמפר ,ממקימי החבורה ,מספרת
“החבורה עבורנו היא לא רק מקום בו אנו
באים לשיר,
זו משפחה.
זה מקום
בו טיפחנו
חברויות
דאגה לזולת”.
לאחרונה
החבורה
השתתפה
במופע “שרים
מבראשית”-
הפקה
מקורית
בהשראת המקורות .בערב זה התארחו גם
מקהלת הנשים “בת שיר” בביצועים ווקאלים
מרשמים וכן שלומית אהרון הנפלאה.
המופע נערך במסגרת שנת האומנויות במועצה
מקומית שוהם ובהפקת החברה העירונית חמש.
המופע נכתב ועובד מוסיקאלית על ידי מנצח
חבורת הזמר זה שש שנים -איתי לב.

יוצאים קבוע
א' ,ב' 17:00-19:00 ,10:00-12:00
ד' 17:00-19:00 ,10:00-12:00
משחקיה | מחיר:
ב'
8:30-10:30
גילאי
שנה עד
שנתיים

מוצ"ש |  | 21:00 | 1.7.17מ .אמנויות הבמה

2

ימי ד' |  | 20:00גן הירדן

 ₪ 15כניסה חד פעמית | כרטיסיה:
 10כניסות במחיר של ₪ 135

נעים ביחד עם אודליה קטמור  -פעילות
חווייתית של הורים וילדים לחיזוק הקשר
ולבילוי זמן איכות ביחד .שילוב פעילות
מותאמת ,תנועה ,אביזרים ,מוזיקה ,שירים,
סיפורים התנסות בחומרי יצירה.

מתחם הנוער
ו'
21:00-2:00

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

א' | ד'
20:00-22:00

"מקפה לאוזן" בית קפה לנוער
במתחם הנוער

תנ"ך עם הרב סתיו
ב' | 20:30

בקרוב בחמש...

1

פעילויות בא.ת.ג.ר

“נרתמנו להפקת הערב עם המון תשוקה
והתלהבות ”.מספר יוסי סקינזס ,מנהל חבורת
הזמר“ .כל חברי שוהם בשיר נתנו כתף ועשו
את המיטב בחזרות הארוכות היום יומיות .אנו
פועלים ומופעים המון מחוץ לישוב והיה חשוב
לנו להרים ערב קהילתי עבור הקרובים לנו
ביותר  -תושבי
שוהם .אנו
מאושרים
מתגובות
הקהל
המפרגנות
והנלהבות
ומודים לכל
השותפים
להצלחת
הערב”.
לאורך השנים
שוהם בשיר
מייצגים את יישובנו באירועי חבורות זמר,
טקסים ישוביים וממלכתיים (כמו טקס הדלקת
המשואות בהר הרצל) ,בחו”ל ואף בטלוויזיה.
הקיץ ישתתפו בפסטיבל בינלאומי לחבורות
זמר ומקהלות שיערך בריגה ,לטביה ,שם
גם יערך ערב ביוזמת החבורה להופעה בפני
הקהילה היהודית.

בית התרבות | הכניסה חופשית

ערב הוקרה למתגייסים  -מופע סטנדאפ
של יונתן ברק לפרטים והזמנות:
 03-9794530שלוחה 4

3

ימי א'
18:00-20:00
גן החבל

4

יום א'
2.7.17
מבואות המשכן

5

יום ב'
31.7.17
מ .אמנויות הבמה

קולנוע קיץ בגן הירדן

מפגשי ראשון ספורטיבי לכל המשפחה

פתיחת תערוכת תוצרי ציור מבוגרים

ערב הידברות ט’ באב מבוגרים

בקשות להתאמת נגישות לאירועים ניתן להגיש עד שבועיים למועד האירוע בטלפון 03-9723057

החברה העירונית חמש | תרבות | נוער | הגיל הרך | ספורט | העשרה | מוקד חמשwww.hamesh.co.il 03-9723001 :

