
תרבות נוער וספורט

חזון והגשמה

אירועים מיוחדים במרינה הרצליה
  

איפה?מתי?מה עושים?

שעהיוםתאריך

משט אח”י דקר - משט ה-17 לזכר צוללני אח”י 

דקר. מוזמנים לצפות במשט

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 10:001ו’3.6

הרצליה מקבלת שבת - קבלות שבת מוסיקליות 
בשקיעה במרינה הרצליה

3.6
17.6

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 18:301ו’

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

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:

3.617.61.715.729.7

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



פסטיבל מוסיקה עברית
במרינה הרצליה

החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה מזמינה אתכם:

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

www.herzliya-marina.co.il
חפשו אותנו ב-
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טי

פר
ל

 www.herzliya-marina.co.il   •   info@herzliya-marina.co.il

חפשו אותנו בפייסבוק

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

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

משט גיבורים קטנים

7.6

אירועים מיוחדים במרינה הרצליה - המשך
  

איפה?מתי?מה עושים?

שעהיוםתאריך

משט גיבורים קטנים - ברוח מסורת המשט 
- אירוח ילדים ובני נוער מעמותת “גיבורים 

קטנים”

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 8:15-14:301 ג’7.6

פסטיבל white - יין לבן על המים - פסטיבל 
יינות לבנים במרינה הרצליה

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 18:00-23:001ד’-ה’8-9.6

פסטיבל מוסיקה על המים - מוסיקה עברית 
במרינה הרצליה - חודשי יוני-אוגוסט ימי 

שלישי ב-20:30. והפעם המופע: “על כל אלה” - 
משירי נעמי שמר

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 20:301ג’28.6

הרקדות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

ספורטק18:30-21:30כל שבת-הרקדה חגיגית לקהל הרחב

 רוקדים עם תושבים
ריקודים סלוניים ולטיניים

פארק הרצליה19:30-21:30כל יום ג’-



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

אדיר מילר

הצגות ומופעי בידור למבוגרים ולילדים

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

1-2.6עקר בית - תיאטרון בית ליסין
4.6

ד’-ה’

ש’

20:30
21:00

היכל אמנויות הבמה

 כדורגל זה לא משחק לבנות - הצגה 
התיאטרון העירוני הרצליה

היכל בעיר18:00ב’6.6

היכל אמנויות הבמה22:30ו’10.6אדיר מילר - מופע בידור

היכל אמנויות הבמה21:00ה’23.6אדוני שר האוצר - קומדיה אקטואלית בכיכוב יהורם גאון

היכל בעיר21:30ש’25.6נדב אבוקסיס - מופע סטנד אפ

הרקדות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

ספורטק18:30-21:30כל שבת-הרקדה חגיגית לקהל הרחב

 רוקדים עם תושבים
ריקודים סלוניים ולטיניים

פארק הרצליה19:30-21:30כל יום ג’-

מסיבות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

חוף אכדיה דרום12:00-18:00ו’20.6מסיבת קיץ לנוער - מחלקת נוער וקהילה



הרצאות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

19:30ה’23.6לא אוצר באדום, מרצה: נורית טל טנא
 הגלריה העירונית -
 בית אמני הרצליה

 ערב טוב עולם - “דרך” - השביל הזה מתחיל כאן, 
מרצה: יואל שתרוג

היכל בעיר20:00ג’28.6

*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 בעיר21:30ש’4.6“הטיש” - חווית זמר עברי עם משה להב

6.6התזמורת הסימפונית בחיפה - קונצרט
30.6

ב’
היכל אמנויות הבמה20:30ה’

היכל אמנויות הבמה20:30ד’-ה’8-9.6ערב זמר - שירי נעמי שמר

היכל אמנויות הבמה12:00ו’10.6גיל שוחט - מפגש מס’ 7

15-16.6פיקסל - מופע מחול
17.6
18.6

ד’-ה’
ו’

ש’

20:30
21:00 ,13:00
21:00 ,16:30

היכל אמנויות הבמה

היכל אמנויות הבמה11:00ש’25.6מנדלסון - “צלילי קסם” - קונצרט - קלאסיקה 5

שרים אהוד מנור - קונצרט - קרן הדר, דניאלה לוגסי -סופרן, 
נתאי צרי-כינור, סימפונט רעננה, מנהל מוסיקאלי, מנצח, מנגן 

ומנחה: גיל שוחט

פארק הרצליה19:00ש’25.6

גן בן שפר18:30א’26.6שרי - המיטב - הופעה

אמנות, תרבות וסיורי תרבות

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

1.6אמנות אוצרת נשימה, מנחה: ד”ר איה לוריא
22.6

10:30ד’
מוזיאון הרצליה 

לאמנות עכשווית

יש בי אהבה והיא תנצח - סיור ערב מוזיקלי בעקבות אריק 
17:30ד’8.6איינשטיין, בליווי המדריך שחקן זמר, שלומי גבאי והגיטרה

 יציאה ממתנ”ס 
נווה עמל

19:30ה’9.6פתיחת תערוכה של האמניות יפה וינר וחנה לך
 הגלריה העירונית - 

בית אמני הרצליה

 א’-ה’ - 17:00-21:30ד’-ד’15-22.6יריד שבוע הספר ואירועי שטח
ו’- 9:00-14:00
ש’ - עד חצות

שדרות ח”ן

קתדרה הרצליה10:00ו’17.6סיור אמנות, מנחה: נועה רוזנברג

פיקסל - מופע מחול

הטיש - משה להב

גיל שוחט
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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

- 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 

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

הרצאות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

19:30ה’23.6לא אוצר באדום, מרצה: נורית טל טנא
 הגלריה העירונית -
 בית אמני הרצליה

 ערב טוב עולם - “דרך” - השביל הזה מתחיל כאן, 
מרצה: יואל שתרוג

היכל בעיר20:00ג’28.6


