
פסטיבל מוסיקה עברית
במרינה הרצליה

החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה מזמינה אתכם:

19.7.16  | “בשנה הבאה”  |  משירי אילן ואילנית  28.6.16 | “על כל אלה”  |  משירי נעמי שמר

26.7.16 | “שלום לך ארץ נהדרת”5.7.16 |  “עטור מצחך”  |  משירי אריק איינשטיין   

2.8.16 |  “לילה בחוף אכזיב”  | שירי ים 12.7.16 |  “אין כבר דרך חזרה”  |  משירי יאיר רוזנבלום

יוני-אוגוסט | ימי שלישי ב-20:30
הכניסה חופשית

תרבות נוער וספורט

חזון והגשמה

אירועים מיוחדים במרינה הרצליה
  

איפה?מתי?מה עושים?

שעהיוםתאריך

הרצליה מקבלת שבת - קבלות שבת מוסיקליות 
בשילוב תפילה מסורתית ומודרנית לצד שירה 

ומוסיקה ישראלית

1.7
15.7
29.7

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 18:301ו’

פסטיבל מוסיקה עברית - שרים לך מולדת - 

מסע נוסטלגי בהוקרה למלחינים ולהרכבים 

המיתולוגים, בתולדות הזמר ששיריהם הפכו 

לפס הקול של ארץ ישראל

 5.7
 12.7
 19.7
 26.7

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 20:301ג’

החברה העירונית לפיתוח התיירות 
תפילה  בית  בהנחיית  בהרצליה 
ישראלי ועיריית הרצליה מקיימים 
תפילה  המשלבות  שבת  קבלות 
שירה  לצד  ומודרנית  מסורתית 

ומוסיקה ישראלית חדשה

הרצליה מקבלת שבת
קבלות שבת מוסיקליות בשקיעה

ימי שישי במרינה הרצליה, 18:30

קבלות שבת בתאריכים:

1.715.729.7
www.herzliya-marina.co.ilלפרטים: טל. 09-9565591    חפשו אותנו ב -



*הזכות לשינויים שמורה - יתכנו שינויים במועדי המופעים. מומלץ לבדוק מול מוסדות התרבות לפני ההגעה.

אירועים מיוחדים במרינה הרצליה - המשך
  

איפה?מתי?מה עושים?

שעהיוםתאריך

פסטיבל הבירה - Beer garden - הופעות 
LIVE, נקניקיות משובחות ובירת החיטה 

המובילה בעולם

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 19:00-23:001ד’-ה’13-14.7

פסטיבל גלישה ומוסיקה - תחרות גלישה 
הרטרו בהשתתפות כוכבי גלישה בינלאומיים 
והופעות חיות  של: מלכה באיה, מרסדס בנד, 

Full Trunk

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 10:00-19:001ו’15.7

הרקדות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

ספורטק18:30-19:00כל שבת-הרקדת הורים וילדים

ספורטק19:00-22:00כל שבת-הרקדה חגיגית לקהל הרחב

 רוקדים עם תושבים
ריקודים סלוניים ולטיניים

פארק הרצליה19:30-21:30כל יום ג’-



החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה 

מזמינה אתכם למופע:

28.7.16 | 18:30 | חוף אכדיה דרום

אהבה למכירה - מופע ג‘אז

הכניסה חופשית!

חמישיית עמיקם קימלמן 
מארחת את הזמרת 

פאולה ולשטיין 

בביצועי ג‘אז לשירי אהבה 
קלאסיים של קול פורטר, 

ג‘ורג‘ גרשווין, דיוק אלינגטון, 
נט קינג קול ואחרים.

עמיקם קימלמן - 

סקסופונים וניהול מוזיקלי

פאולה ולשטיין – שירה

אריק נייסברג - פסנתר

דימה גרודסקי –בס

רועי קימלמן - תופים.

*הזכות לשינויים שמורה - יתכנו שינויים במועדי המופעים. מומלץ לבדוק מול מוסדות התרבות לפני ההגעה.

אירועים מיוחדים במרינה הרצליה - המשך
  

איפה?מתי?מה עושים?

שעהיוםתאריך

מופע ג’אז בשקיעה - אהבה למכירה - 

חמישיית עמיקם קימלמן מארחת את הזמרת 

פאולה ולשטיין - ביצועי ג’אז לשירי האהבה 

הקלאסיים של כל הזמנים

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 18:301ה’28.7

הרקדות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

ספורטק18:30-19:00כל שבת-הרקדת הורים וילדים

ספורטק19:00-22:00כל שבת-הרקדה חגיגית לקהל הרחב

 רוקדים עם תושבים
ריקודים סלוניים ולטיניים

פארק הרצליה19:30-21:30כל יום ג’-



ביבר הזכוכית

הצגות ומופעי בידור למבוגרים ולילדים

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

היכל אמנויות הבמה21:30ש’2.7טוביה צפיר - מופע בידור

היכל אמנויות הבמה20:30ד’-ה’6-7.7ביבר הזכוכית - בית ליסין

היכל בעיר21:30ש’9.7גיורא זינגר - סטנד אפ

היכל אמנויות הבמה22:30ו’15.7אדיר מילר - מופע בידור

היכל אמנויות הבמה21:00ש’23.7אדוני שר האוצר - קומדיה אקטואלית בכיכוב יהורם גאון

היכל אמנויות הבמה21:00ו’-ש’29-30.7בילי שוורץ - הצגה, תיאטרון חיפה

אמנות

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

תערוכת ציור של האמנית יהודית שבדרון - היא שרה - 
הגלריה העירונית - בית אמני הרצליה בשיתוף “היכל בעיר” 

היכל בעיר-מיום ו’1.7-30.9

19:30א’3.7פתיחת תערוכה משותפת - מים
 הגלריה העירונית - 

בית אמני הרצליה

ספורט

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

ספורטק22:00-02:00ב’, ה’מ-11.7ספורט חצות ועוד



*הזכות לשינויים שמורה - יתכנו שינויים במועדי המופעים. מומלץ לבדוק מול מוסדות התרבות לפני ההגעה.

מופעי זמר, קונצרטים ומופעי מחול

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

היכל אמנויות הבמה21:30ו’1.7הגבעטרון וירדנה ארזי

פארק הרצליה19:00ש’2.7התזמורת הסימפונית הצעירה של לייפציג - קונצרט

משירי נעמי שמר ועוזי חיטמן - שולי נתן עם יהונתן מילר ושי 
טוכנר

גן בן שפר18:30א’3.7

היכל בעיר13:00ו’8.7מקהלת “לי-רון” - מופע

- נסרין קדרי - שירה, שמואל אלבז - מננ  קונצ’רטו לאום כולתום
דולינה, אנסמבל פוליפוניה, גיל שוחט - פסנתר וניצוח

פארק הרצליה19:00ש’9.7

“שיר השכונה” - מופע מחווה לחיים חפר - חני ליבנה עם גילה 
חסיד ועוזי רוזנבלט

גן בן שפר18:30א’10.7

היכל אמנויות הבמה20:00ב’11.7המרכז לפלמנקו הרצליה - פרמיירה, מופע מחול

18:30ה’14.7שבעת הכוכבים - פרמיירה, מופע מחול
21:00

היכל אמנויות הבמה

פארק הרצליה19:00ש’16.7גיל שוחט מארח את פבלו רוזנברג

פארק הרצליה18:30א’17.7מתי סרי שר ומספר יוסי בנאי

היכל אמנויות הבמה20:30ב’18.7המרכז העירוני למחול - פרמיירה, מופע מחול

הקונצרט הגדול - שרית חדד, דניאלה לוגסי - סופרן, הדר עטר-  
סופרן, להקת המחול סבוטאז’, התזמורת הסימפונית ירושלים 

רשות השידור, גיל שוחט - מנהל מוסיקלי, פסנתרן ומנצח

פארק הרצליה20:00ה’21.7

LEGACY - היכל אמנויות הבמה21:00ו’22.7תיאטרון המחול הגיאורגי

היו זמנים - ששי קשת - שירה, קלייר מגנאג’י - סופרן, אנסמבל 
פוליפוניה, גיל שוחט - פסנתר וניצוח

פארק הרצליה19:00ש’23.7

גן בן שפר18:30א’24.7משירי נתן יהונתן - סוזי מילר ומוני ארנון

חגיגת גרשווין - מריה קבלסקי - סופרן, מיכאל זרצקל - פסנתר, 
התזמורת הסימפונית אשדוד, גיל שוחט - ניצוח

פארק הרצליה19:00ש’30.7

גן בן שפר18:30א’31.7להקת סיפולוקס עושה גזוז

קונצ’רטו לאום כולתום

גיל שוחטתיאטרון המחול הגיאורגי
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כתובות וטלפונים שימושיים:

- מרינה הרצליה, משרדי החברה לפיתוח תיירות,  הצדף 1, טל. 09-9565591

- מספנת מרינה הרצליה, העוגן 1

- היכל אמנויות הבמה - בית חיל האוויר, ז’בוטינסקי 15. טל. 09-9729977, קופות: 1-700-70-29-29

- היכל בעיר - בן גוריון 5, טל. 1700-70-29-29

- התיאטרון העירוני הרצליה - בן גוריון 5,  טל. 09-9628605

- סינמטק הרצליה - פסז’ סוקולוב 29, קומה א’. טל: 09-9565008

- מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית - בית יד-לבנים, הבנים 4. טל. 09-9551011

- משכן האמנים בהרצליה. יודפת 7.. טל. 09-9510601

- מרכז אגדה, בן גוריון 33, לפרטים: 09-9569482

- מתנ”ס נווה עמל - בית פוסטר, פוסטר 2, טל.  09-9708200

- מתנ”ס נוף ים - נוה עובד 6, טל. 09-9575580

- ספרייה ראשית הרצליה - סוקולוב 56, 09-9575854

- בית הראשונים - מוזיאון לתולדות הרצליה - הנדיב 8 , טל. 09-9504270

- הגלריה העירונית לאמנות - בית אמני הרצליה,  בן גוריון 7, טלפון: 09-9589986

- קתדרה הרצליה - בן גוריון 14, טל. 09-9705142, 09-9705139

- ספורטק - ז’בוטינסקי פינת יוסף נבו, טלפקס: 09-9565374

- המרכז הבינתחומי הרצליה - כנפי נשרים פינת נתן אלתרמן, טל. מרכזייה - 09-9527272

- פארק הרצליה - יוסף נבו, טל. מנהלת הפארק - 09-9555081/2

- Outlet הרצליה - מדינת היהודים 85, טל. 09-9701838

- גן בן שפר - סוקולוב 100 פינת ההגנה 


