
תרבות נוער וספורט

חזון והגשמה

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

הרצאה

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

סינמטק הרצליה11:00ש’24.9בוקר ראיונות עם משה נסטלבאום

דוד דאור וששי קשת

גיל שוחטירדנה והגבעטרון

מופעי זמר וקונצרטים

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

חגיגה רוסית - דימיטרי יבלונבקי - צ’לו, ויקטור סטניסלבסקי - 
פסנתר, התזמורת הסימפונית אשדוד, גיל שוחט - פסנתר וניצוח

פארק הרצליה19:00ש’3.9

היכל אמנויות הבמה21:00ש’3.9ירדנה והגבעטרון

היכל בעיר19:00ב’5.9שמעון פרנס ומתי סרי - מעורב ירושלמי

העולם החדש - להקת Echoes, מקהלת מעיין, התזמורת 
הסימפונית אשדוד, גיל שוחט - יזם, מנהל מוסיקלי, עיבודים, 

פסנתר וניצוח

פארק הרצליה19:00ש’10.9

היכל אמנויות הבמה20:00ה’15.9ניגון מיוחד משלנו - ששי קשת ודוד דאור - יידישפיל

היכל אמנויות הבמה20:30ה’29.9הסדרה הקלאסית עם עמוס טלמון



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

האבא

אלה גרוסמן

חנוך דאום

הצגות ומופעי בידור

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

היכל אמנויות הבמה22:30ו’2.9אדיר מילר - מופע בידור

היכל אמנויות הבמה20:30ג’-ד’13-14.9האבא - תיאטרון בית ליסין

היכל בעיר21:30ה’15.9חנוך דאום - סטנדאפ

היכל אמנויות הבמה21:30ש’17.9בראבא - בידור

היכל אמנויות הבמה22:00ו’23.9דרושה עוזרת - ציפי שביט

היכל אמנויות הבמה21:30ש’24.9שלום אסייג - בידור

היכל אמנויות הבמה20:30ב’-ג’26-27.9אלה גרוסמן - תיאטרון בית ליסין

הרקדות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

ספורטק19:30-21:30כל יום ג’-רוקדים עם תושבים

היכל בעיר18:30-19:00כל שבת-הרקדת הורים וילדים

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

איפה?מתי?שם הסרט

שעהיוםתאריך

מוזיקה של זרים - יו-יו מה ואנסמבל דרך המשי )ארה”ב/סין/
ספרד/איראן/קנדה/טורקיה, 2015(

סינמטק הרצליה20:30ה’1.9

סינמטק הרצליה18:00ש’24.9פיניטה לה קומדיה - מחווה לאלברטו סורדי )איטליה, 1968(

ספורט

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

מרוץ הלפיד ספיישל אולימפיקס לקראת המשחקים 
הלאומיים

יציאה מגן בן שפר17:00ה’22.9
)עד בית הראשונים(

חוף אכדיה דרום05:30-10:30ו’30.9משחה פוסידון

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 
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