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הקיץ בפתח
שלום,

העיר הרצליה התברכה ברצועת חוף ים מהארוכות והיפות ביותר בישראל. חופי הים שלנו מהווים מוקד משיכה הן 
והן לתיירים מכל רחבי העולם. טיילת החוף היפה, מנגישה את הים לכל אדם ובתי מלון, מסעדות, בתי  לישראלים 
קפה ומרכזי בילוי ועניין רבים, פרושים לכל אורכה. בחודשי הקיץ הופכות רחבת המרינה והטיילת של הרצליה לאתר 
בילוי שוקק, עם שפע אירועי מוזיקה, פסטיבלים, אירועי תרבות וספורט, ערבי הקרנת סרטים, ירידי אמנויות ועוד. כל 

האירועים הללו, מתקיימים באווירה נעימה, עם השקיעה והבריזה הימית, ומיועדים לכל גיל. 
אני מזמין אתכם לבוא אל המרינה וחוף הים וליהנות משפע האפשרויות המתוכננות עבורכם.

באיחולי קיץ מהנה,

יהונתן יסעור 
ראש העירייה

אח! איזה קיץ נהדר!
המנועים מתחממים, המסך עולה, והנה אנחנו נעים לקראת הרפתקת קיץ חדשה מסקרנת, מלהיבה, שונה, רצופה 
בהפתעות, בריגושים ובשיאים. החברה העירונית לפיתוח התיירות של הרצליה שמחה להזמין לסדרה ארוכה ומגוונת 
של אירועי תרבות, ספורט ותיירות בעיר. מחשבה רבה הושקעה בהתאמת האירועים לכ ו ל ם: למבוגרים, לצעירים, 

לסטודנטים, לילדים, למשפחות לתושבי העיר ולתיירים. 
מהשורה  אמנים  שיארחו  מוזיקה  מופעי  ותערוכות,  ירידים  גסטרונומיה,  אירועי  פסטיבלים,  הקיץ?  לנו  צפוי  מה  אז 
וכייפית  תוססת  אווירה  אחרים.  ואירועים  משטים  אקסטרים,  וספורט  ימי  ספורט  תחרויות  חוף,  אירועי  הראשונה, 

מובטחת בחופי הים, בטיילת, במרינה וברחובות. בקיץ הזה כולם מוזמנים להצטרף לחגיגה! 

יריב פישר
יו"ר החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה

כל אירועי הקיץ פתוחים לקהל הרחב

23
הופק ע"י החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ. הזכות לשינויים בתכנים המפורסמים שמורה לחברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ.



לקראת חג השבועות יתקיים פסטיבל שכולו הצדעה ליינות לבנים, סמוקים, מבעבעים ויינות קינוח ממיטב 
יינות ישראל והעולם.

 יין לבן הוא משקה שטעמו משתבח כאשר שותים אותו באווירה הנכונה, ומה יכול להוות רקע מתאים יותר 
ליין לבן מאשר המרינה היפהפייה של הרצליה?       

החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה מזמינה את הציבור הרחב לפסטיבל: WHITE. אורחי הפסטיבל 
יוכלו לטעום למעלה מ- 100 יינות לבנים צוננים וליהנות ממוזיקת רקע מוצלחת, מבריזה מהים, מטעימות 

במתחם הגסטרונומי ומחוויה נהדרת.      
היינות יוצעו לטעימה ולמכירה במתחמי יין וימזגו על ידי הייננים עצמם: נציגי יקבי ישראל ויבואני יין.

הפסטיבל יתקיים בשיתוף מגזין ‘יין, גורמה ואלכוהול’ ו’איש ענבים’- המרכז לתרבות היין.

May         June        July        August        September         October

פסטיבל יין במרינה הרצליה 
רביעי וחמישי 8-9 למאי 2013 | 18:00-23:00

White פסטיבל
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טיילת הרצוג )חוף אכדיה דרום(
יום שבת  | 1.6.13 | 06:00-12:00

טריאתלון נשים הרצליה ה-20

אירוע הספורט הנשי הגדול בארץ יצא לדרך השנה עם 1,400 משתתפות, הצפויות לקחת בו חלק. התחרות משלבת בין פעילות 
ספורטיבית לחוויה נשית המושכת משתתפות רבות מהארץ ומחו”ל.  סיסמת התחרות- ‘כל אחת מנצחת’. האירוע מתקיים כבר 
20 שנים ברציפות לזכר תמר דבוסקין ז”ל, שהייתה טריאתלטית והשתתפה בתחרויות מאז טריאתלון הנשים הראשון. תחרות 

הטריאתלון משלבת מקצי שחייה, אופניים וריצה והינה עדות לנחישות, העצמה ויכולת נשית. 

פירוט מקצים:
מסלול השחייה בים בחוף אכדיה דרום המוגן מפני גלים.

מסלול האופניים עובר באזור התעשייה בהרצליה וסגור לכלי רכב.
מסלול הריצה יוצא מהטיילת, דרך רחבת ארנה וממשיך לכיוון ת”א.

כדאי ומומלץ להגיע, להשתתף ולעודד!
.www.women-tri.com :למידע נוסף והרשמה בקרו באתר טריאתלון נשים
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אירועי פתיחת הקיץ בהרצליה
נהנים ושומרים על הים!

שבת 8.6.13 | בחוף אכדיה ובמרינה הרצליה

67

תחרות ליגת ארומה סאפ הרצליה החל מהשעה 07:00 בחוף אכדיה
תחרות בשילוב 3 עולמות המים:

• גלישת סאפ
• תחרות שחייה במים פתוחים

• חתירה על סרף סקי

החל מהשעה 12:00
• מסיבת חוף קצבית ותוססת עם מיטב התקליטנים

• מגלשות מים, תצוגת אופנה בגדי ים וחוף
• פעילויות ספורט חופים

הקרנת סרט באנרגיה סולארית 
החל מהשעה 20:00 ברחבת המרינה

לכבוד יום הים והאוקיינוסים יוקרן סרט אשר יעסוק בנושא שימור הים 
על גבי ספינת המחקר הימי "אקספלורר" שתעגון במרינה

בנוסף, יתקיימו הדרכות והפעלות למשפחות בנושא השמירה על הים והצלת החופים.
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החברה העירונית לפיתוח התיירות ומועדון זאפה הרצליה ממשיכים זו השנה החמישית במסורת המוצלחת של פסטיבל רוק בקיץ עם 
הופעות של אמנים מובילים. אורחי הפסטיבל בחוף הים ייהנו ממתחם דוכני מזון, שתייה קרה, אלכוהול ודוכני אמנים. במסגרת הפסטיבל 

יתקיימו גם הופעות במועדון גולדסטאר זאפה הרצליה החוגג  גם הוא יום הולדת חמש. המופעים פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום.

 ברי סחרוף | יום רביעי 19.6 
טביעת האצבע הייחודית של ברי סחרוף והסאונד הבלעדי באלבומיו והופעותיו משפיעים על מוסיקאים 
צעירים רבים וסוחפים קהל מעריצים עצום שמלווה איתו מתחילת דרכו וגדל כל הזמן. בהופעותיו של 
סחרוף, שנחשבות לפסגת הרוק הישראלי, משולבים מיטב שירי הרפרטואר האדיר והמגוון שלו, כשאיתו 

על הבמה סוללה מרשימה של מוסיקאים מהטובים בארץ.

דודו טסה | יום רביעי 19.6 
מגלם  אנרגיה.הקהל  בהופעות מלאות  ואוהב  נלהב  דודו טסה מקהל  נהנה  בשנתיים האחרונות 
מהאלבום  הלהיטים  עם  קיבוצניקים.  או  בורגנים  חיילים,  מבוגרים,  האוכלוסיה:  של  רחבה  קשת 
האחרון “סחרחורת”: “עם חלומות כאלה”, “יש ביננו בית” ו “צריך” ועוד שורה ארוכה של להיטים 

מכל האלבומים: “לולה”, “אני רץ”, “בסוף מתרגלים להיום”, “מעליות”, ועוד’.

שלום חנוך בקונצרט רוק | יום חמישי 20.6
המופע כולל את מיטב הלהיטים של חנוך משנות הקריירה הארוכה והענפה שלו, קלאסיקות 
כמו “מחכים למשיח”, “הדרכים הידועות”, “קח לך אשה”, “בגלגול הזה”, “ככה וככה”, “אהבת 
הבמה,  על  ומחודשים  ייחודים  לביצועים  זוכות  התפוזים”  עונת  ו”סוף  הרוח”,  “נגד  נעורי”, 

הבוערת באנרגיות המשתוללות של חנוך כפרפורמר וכמבצע.

מאיר בנאי | יום חמישי 20.6 
"וביניהם",  יבצעו שירים מכל אלבומיו: "גשם",  מאיר בנאי במופע החשמלי עם הלהקה בה 
תלכי  "אל  הרחמים",  "שער  עוזבת",  "השמש  קצרה",  "אהבה  אלי",  "לך  אחרים",  "חלומות 

מכאן", "לב סדוק", "אצלך בעולם", "שמע קולי" ועוד...

בלקן ביט בוקס | יום שישי 21.6 
בלקן ביט בוקס היא לא פחות מתופעה. מאחורי הלהקה 4 אלבומי מופת עטורי שבחים, אלבום רמיקסים 
הגדולים  מהפסטיבלים  העולם:  ברחבי  במות  כבשה  פעילות,  שנות   8 ובמהלך  צדדיים  פרויקטים  ושלל 
)לולהפאלוזה, גלסטנברי, רוסקילדה( עד למועדונים הנחשבים ביותר, תוך  שיתופי פעולה מוסיקליים עם 
אמנים מהשורה הראשונה – ביסטי בויז, רדיוהד, מאנו צ’או ועוד. המופע של הבלקן ביט בוקס הוא קרקס 

מוסיקלי פרוע המשלב בין מוסיקה צוענית, מוטיבים ערביים, כליזמרים, היפ הופ, גרוב ועוד.

פסטיבל הרצליה רוק - זאפה על החוף
חוף אכדיה דרום

רביעי, חמישי 19-20.6.13 19:00-23:00
שישי 21.6.13 12:00-19:00
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מיטב בתי המלון והמסעדות הקולינריות יורדים לחוף!
פסטיבל אוכל מוקפד, על טהרת הגורמה עם מיטב מסעדות הגורמה של הרצליה ובתי המלון באירוע אחד עם מנות קטנות במחירים שווים 
לכל נפש. בפסטיבל ישולבו גם דוכנים אקסקלוסיביים החל ממחלבות בוטיק, נקניקים מעושנים, ארטישוקים, ערמונים מוקפצים, קינוחי גורמה, 
בירות בוטיק ויקבי יין ישראליים. הפסטיבל יתקיים על הדשא בחוף הים, עם הופעות חיות, סדנאות בישול ועוד’. פתוח לקהל הרחב ללא תשלום.

טיילת חוף אכדיה | רביעי וחמישי 3-4..ליולי 2013 | 18:00-23:00

פסטיבל אוכל על המים
Herzliya sea & food20:00 רחבת המרינה - ימי שלישי | במהלך יולי-אוגוסט 2013 | היחל משעה

התרבות והמוסיקה של עמי העולם והזמר העברי נפגשים השנה בפסטיבל מוזיקה על המים במרינה הרצליה. 
יופיעו אמנים ויוצרים ישראליים לצד הרכבים מוזיקליים שייקחו את הקהל למסע בארצות העולם.

האירוע המסורתי, מתקיים באווירה פסטורלית ומסחררת אל מול היאכטות והים באווירה בינלאומית.
פתוח לקהל הרחב ללא תשלום.
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 2.7.13 | פניני המחזמר

מסע בזמן דרך להיטי המחזמר הגדולים, 
ואמה  ברייטמן  שרה  של  להיטיהן  כולל 
שפלן  עם קול גדול מהחיים, יופי, כשרון, 
והשחקנית  רב מגישה הזמרת  וחן  הומור 
בעלת הקרירה הבינלאומית. לימור שפירא 
ועד  ה-19  מהמאה  ומהנה  מרתק  במסע 
היום, דרך כל שירי מחזות הזמר הענקיים. 

בהשתתפות:
שירה: לימור שפירא, זמר אורח: גון הלוי, 
אלקיים,  עשור  מוסיקלי:  וניהול  קלידים 
בס/ גיטרה  שולר,  רמי  הקשה:  כלי 

קונטרה בס.    

 9.7.13 | חלום לים התיכון

וניצה טרמין מציגים: חלום לים  שמעון פרנס 
בעקבות  ומרגש  חם  מוסיקלי  מסע  התיכון. 
תוכנית הטלוויזיה. מפניני הזמר היווני, הבלקני, 

הנפוליטני, הספרדי, הפורטוגלי ועוד’.

משתתפים:
יוסי גרושקה - אקורדיון 

דורון אייזלר - כלי הקשה 
דיוניסיס - בוזוקי, שירה וגיטרה 

ג’קי צדיק - ניהול מוזיקלי וקלידים
קובי כהן - בס

 23.7.13 | קורין אלאל –
מופע שירים מכל האלבומים

 - היוצרות  אחת  היא  אלאל  קורין 
והמשובחות  המוכשרות  מוסיקאיות 
ביותר בארץ, וזוכת  פרס אקו”ם למפעל 

חיים למלחינה 2003 . 
מזמן  הפכו  אלאל  קורין  של  שיריה 

לקלסיקות של המוזיקה הישראלית.
מכל  להיטיה  מיטב  את  המשלב  מופע 
מקורית,  מוסיקלית  הפקה  האלבומים. 
מציגה עיבודים חדשים ומיוחדים לשיריה 
השירים  אלאל.  של  והחדשים  הישנים 
נלקחו למחוזות חדשים ונעטפו בעטיפה 
זאת  ועם  ומיוחדת,  עדכנית  מוסיקלית 

שומרים על הישן והאהוב והמוכר. 
בין השירים:

“אנטרטיקה”,  מהרוח”  “חזקה  נדיר  “זן 
“ימי הפרח  “אי שם בלב”, “שפת אימי”, 
שפם”  עם  קטנה  “ארץ  והאהבה”, 
“הטבעת נפלה”, “קשר הירח”, “לחיות”, 
“כשזה עמוק”, “אין לי ארץ אחרת”, ועוד’.

 30.7.13 | הגמל הקלטי -
מוסיקה אירית וסקוטית סוחפת

להקת כחול במופע וירטואוזי ומלהיב של 
מוסיקה אירית עממית, מנגינות קלטיות 
מימד חדש  ושירים קלאסיים המקבלים 
קלאב  בלוז,  ג’אז,  סגנונות  בשילוב 

ומקצבים ים תיכוניים.
בהשתתפות:

אירית  חלילים  חמת   - מילס  אורי 
תוף   שונים,  חלילים  אקורדיון,  וסקוטית, 
רונן  גיטרות.   - הררי  מיקי  ושירה.   אירי 
-  תופים  יוסף  גיטרה בס. מוטי    - טאת 

וכלי הקשה.

 6.8.13 | אסף אמדורסקי - ההופעה

מגיש  אסף  וצבעוני,  חדש  בהרכב  מלווה 
חדשים  בעיבודים  האהובים  השירים  את 
וגם  א’”  “צד  האחרון  מהאלבום  וקצביים 
אסף  לראשונה  הקודמים.  מהאלבומים 

זילבר. אריאל  את  לארח  זוכה  אמדורסקי 
השניים יבצעו בין היתר את השירים:

נפרדת  נפש  יפנית,  אגדה  שמש,  שמש 
מגוף, יקירתי, 15 דקות, רכבת לצפון, אהבה 

חדשה.
עם שמואל בודגוב מלהקת ברוש המקורית 
על גיטרה חשמלית ואבנר קלמר על כינור.

לטיניות  לקלאסיקות  מחווה   |  13.8.13 
עם ליילה מלקוס

במופע  יוצאת  מלקוס  ליילה  הזמרת 
לקלאסיקה  מרגשת  מחווה  של  חדש 
סוחפת  הזמנים.במופע,  מכל  הלטינית 
ליילה מלקוס את הקהל בקולה העמוק 
ולהנאה  לשירה  יפים,  הכי  לזיכרונות 

צרופה.
לטיניים  קלאסיקות  כוללת  ההופעה 
ושירים ישראלים שמקורם בזמר הלטיני.

 20.8.13 | חמי רודנר

אחרי דרך ארוכה כסולן להקת “איפה הילד”, 
אחת מלהקות הרוק החשובות והמצליחות 
שהיו בארץ שהתאחדו לאחרונה, יוצא חמי 
מגיש  וחום,  אנרגיה  שכולו  במופע  רודנר 
הילד”  מ”איפה  הגדולים  להיטיו  את  חמי 
אנרגטיים  בביצועים  שלו,  הסולו  ומאלבומי 

שמכוונים למקום אחד - אל הלב.

השירים  “מכונת  “גאולה”,  נפרד”,  “בואי 
“אימפריות  אהובתי”,  “מלנכוליה  הגדולה”, 
נופלות”, “הביאו את הסתיו”, “רק בשביל לקבל 
חיבוק”, ו”מה שעובר עליי”, הם רק חלק קטן 

מהשירים של רודנר שיושמעו במופע.

 27.8.13 | נורית גלרון בהופעה

מכל  לשירים  ומרתקים  חדשים  עיבודים 
התקופות. בהרכב אקוסטי הכולל פסנתר, 
סקסופון, קונטרבס ותופים, מביאה נורית 
ביצעה  שלא  שירים  הבמה  אל  לראשונה 
כגון:  האחרונים,  בעשורים  בהופעותיה 
“ועוד לא אמרתי הכל”, “חגיגה  “כמעט”, 

בצמרת”, “ציפור שיר” ו”עץ השדה”.
משלל  והמוכרים  הידועים  לשיריה 
חליפות  נתפרו  המצליחים  אלבומיה 
מרתקים  מוסיקלים  בעיבודים  חדשות 
הגשם”,  “זה  כמו:  שירים  ומפתיעים 
הסינים”,  “המיסטיקנים  אהבה”,  “שיר 
“ספינותיה”, “הולך לשון מוקדם”, “למדני 

את השיר הפשוט” ועוד רבים.
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ג’אז בשקיעה
טיילת חוף אכדיה דרום | ימי חמישי | יולי אוגוסט | 19:00-21:00

סדרת הופעות ג’אז ומוזיקת עולם בשקיעה אל מול הים 
 אומנים והרכבים מהשורה הראשונה.

לפני כל מופע, ינגנו תלמידי קונסרבטוריון מערב הרצליה
המופעים יתקיימו תחת כיפת השמיים באמפיתאטרון הטבעי, 

שבכניסה לטיילת ע”ש הרצוג )חוף אכדיה(
ההופעות פתוחות לקהל הרחב, והן בחינם!

מומלץ להביא מחצלות!

1617

אבי ליבוביץ’ והאורקסטרה | 11.7.13
הרכב all stars של 12 נגנים האורקסטרה משלבת ג’אז עם סגנונות מוסיקליים שונים החל ממוסיקה אלקטרונית דרך מוסיקה 
לטינית ועד רוק ופופ עכשוויים. תחת ניצוחו של ליבוביץ’, זוכים כל הסגנונות לעיבודים יוצאי דופן ולמעטה אתני ישראלי ייחודי.
אבי ליבוביץ’ מוסיקאי יוצר, מלחין, מעבד ומפיק מוסיקלי עטור פרסים ושבחים שיתף פעולה עם אמני בינלאומיים מובילים.

 
הזמרת והגיטריסטית דידה פלד )ארה”ב( | 25.7.13

דידה פלד היא כוכב עולה בשמי הג’אז בכלל ובסצנה הניו יורקית בפרט, היא הופיעה באירופה בהצלחה רבה, 
ולאחרונה הקליטה אלבום עם שניים מענקי הג’אז של היום – גרג האצ’ינסון ורוי הארגרוב. סגנונה גולש מהג’אז 
לבלוז ולמוסיקת פולק, והיא שובה לב הקהל באישיותה ובקולה המיוחד. אלבום הבכורה שלה יצא בלייבל הג’אז 

All about Jazz.-ונכנס לרשימת האלבומים הטובים של שנת 2011 ב  Red Recordsהיוקרתי

שורו’לה - אנסמבל השורו הישראלי )ברזיל - ישראל( | 1.8.13
השורו הברזילאי המסורתי מהווה נקודת מפגש בין מלודיות וירטואוזיות לבין מקצבים אפרו-ברזילאיים. האנסמבל מביא את 
עיבודים  ועם  מקורית  מוזיקה  עם  הסגנון  של  הקלאסיקות  את  ומשלב  אתניות,  והשפעות  ג’אז  עם  בשילוב  השורו  מוזיקת 

ברזילאיים למוזיקה ישראלית. ההרכב מופיע משנת 2008 בארץ ובעולם, ולאחרונה זכה להצלחה רבה בברזיל. 
 

שבתה )אתיופיה - ישראל( | 8.8.13
את ההרכב הייחודי של אפרו-ג’אז אתיופי יהודי מוביל נגן הסקסופון אבטה בריהון שעלה מאתיופיה בשנות 
יוצרים  נדיר  בגרוב  יהודיים עטופים  ופיוטים  נשמה  בינלאומית מפוארת. ניגוני  קריירה  ה-90  כאשר מאחוריו 

מוזיקה ייחודית הנוגעת במעמקי הלב. 

חמישיית עמוס הופמן | 15.8.13
עמוס הופמן חזר לארץ לפני כמה שנים, אחרי שהות ארוכה בניו יורק, שדווקא בה חזר לכלי הנגינה עימו החל את דרכו 
כילד - העוד. השילוב בין העוד לגיטרה ביצירתו המקורית, הוא גם השילוב האמיתי בין מזרח למערב, בין הג’אז המערבי 
למוסיקה הערבית האמנותית. הופמן הוא אחד ממוזיקאי הג’אז המוכרים והעסוקים ביותר בארץ. מאחוריו ארבעה 

אלבומי סולו ואין ספור הופעות  לצד מוזיקאים ידועי שם בארץ ובעולם.

שישיית עמית פרידמן | 22.8.13
אוהבי  של  מגוון  קהל  עם  ומתקשרים  ופשטות,  תחכום  משלבים  פרידמן  עמית  הסקסופוניסט  של  הלחנים 
וטובים, אלבום הבכורה שלו  רבים  ורוק. בקריירה העשירה שלו שיתף פרידמן פעולה עם  עולם  מוזיקת  ג’אז, 
על  כתב  חרסונסקי  יוסי  ובחו”ל.  בארץ  רבות  להשמעות  זכה  ממנו  הנושא  ושיר  חמות  לתגובות  זכה  “זריחה” 

ההרכב:”אינטראקציה מופלאה של נגנים כחול-לבן המייצרים מוזיקה שנשמעת לחלוטין ענף יצוא”.
 

אנסמבל שם טוב לוי | 29.8.13
שם טוב לוי הוא אחד היוצרים החשובים והמשפיעים במוסיקה הישראלית. מראשית דרכו כחבר בשלושת ההרכבים המכוננים 
“קצת אחרת”, “ששת”, ו”צליל מכוון”, ועד לשיתוף הפעולה הפורה עם אריק איינשטיין ולאלבומי הסולו שלו, הפכו שיריו של לוי 
במשך השנים לקלאסיקות ישראליות. האנסמבל מנגן קטעים של לוי ושל מלחינים אחרים בסגנון צועני, בלקני, ערבי, ג’אז וקלאסי.
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May         June        July        August        September         October

פסטיבל  את  השלישית  השנה  זו  מארחים  אדמס’  ‘סמואל  ומבשלת  בהרצליה  התיירות  לפיתוח  החברה 
מבשלות הבירה הביתיות, ויתקיים במרינה בהרצליה. 

במוקד הפסטיבל: התחרות “סמואל אדמס לונג שוט”, תחרות הבירה הביתית החשובה בישראל. 40 מבשלי 
בירה ביתית יציגו את הבירה המוצלחת שלהם וחבר שופטים יבחר את הבירה הטובה ביותר. מבקרי הפסטיבל 
יוכלו ללגום ממגוון של למעלה מ-100 סוגי בירות בוטיק. בנוסף, יוצגו בירות מתוצרת מבשלת הבוטיק ‘סמואל 

אדמס’; הבירה הקלאסית - בוסטון לאגר, הבירה העונתית לקיץ - סאמר אייל,  בלאק לאגר ועוד’.
את הפסטיבל תלווה מוזיקה חיה, דוכני מזון ודוכנים לטעימות בירה.

הכניסה מגיל 18 ומעלה.

פסטיבל בירה ישראלית
מרינה הרצליה | יום חמישי | 18.7 | 18:00-23:00
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פעילויות ספורט ותנועה בחוף ובטיילת
יוגה בשקיעה

בכל יום חמישי ברחבת המעליות )1.5-31.10( בשעות 18:30 – 19:30 )נא להצטייד במזרן יוגה(. 

כדורעף חופים
בכל יום רביעי במגרשי הכדורעף, דרומית למעליות של חוף אכדיה החל מהשעה 20:30

עם מאמן נבחרת ישראל בכדורעף חופים - לימוד ומשחק.

May         June        July        August        September         October

מאי-ספטמבר 2013
פעילויות ספורט ותנועה בחוף ובטיילת

2021

Bell Beach בכל יום שישי במסעדת
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אירועי ספורט ימי בחוף הדרומי )למרינה(
גלישת גלים

תקופת המתנה לגלים חודש אפריל 2013

 Herzliya jet ski  אופנועי ים
יום שישי 24.5.13 | 07:00-16:00

ליגת ארומה סאפ הרצליה
חוף אכדיה | יום שבת | 8.6 | 06:00-12:00

תחרות ליגת ארומה סאפ הרצליה 8.6.13
בעקבות הענף שכבש את עולם הספורט הימי בסערה...

.)SUP STAND UP PADDLE BOARD( גלשן עמידה או גלשן חתירה הידוע באנגלית בשם
פעילות כושר אירובי, חיזוק שרירים, ספורט המתאים לכולם. לא נדרש ידע וניסיון בספורט ימי.

התחרות תשלב 3 עולמות מים:
גלישת סאפ על מסלול של 2 קילומטר עד 5 קילומטר

תחרות שחייה במים פתוחים מ 800 מטר עד 5 קילומטר
חתירה על סרף סקי של 12 קילומטר

לו”ז:
רישום בחוף החל מ-06:00
הזנקה ראשונה ב- 07:30 

חלוקת פרסים ב- 12:00

www.supaway.com | 098666991 :הרשמה

May         June        July        August        September         October
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May         June        July        August        September         October

משט חגיגי מסורתי זו השנה הרביעית, על שמו של הנשיא לשעבר ותושב הרצליה חיים 
הרצוג ז”ל. חיים הרצוג היה שייט מפרשיות, חובב ים ותרם לפיתוח ענף השייט בארץ. 
המשט יוזנק ממרינה הרצליה וימשיך לאורך חופי ימה של הרצליה, עד לאתר אפולוניה 
ובפועלו של חיים  יעסוק בחייו  יוצג כתב חידה לשייטים אשר  בצפון. במסגרת המשט 

הרצוג ז”ל. הציבור מוזמן לצפות במשט מהטיילת שלאורך חופי הים. 

משט הרצוג
 מרינה הרצליה | יום שישי | 11.10.13 | 11:00-17:00 
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ניפרד מהקיץ עם מסיבת חוף קצבית, בסגנון מסיבות החוף באיביזה ספרד, עם מיטב התקליטנים.
במקביל, חובבי הספורט ייהנו מפעילות ספורט חופים, ריקודי זומבה, אירובי קיקבוקסינג ועוד ירידי 

מעצבים, מתחמי שתיה ומזון. פתוח לקהל הרחב ללא תשלום.

חוף אכדיה | שבת  | 28.9 | 2013 | 12:00-23:00

מסיבת חוף לסיום הקיץ
רחבת המרינה

ימי שלישי, חמישי | 23.3-27.10 | 2013 | 17:00-23:00
שישי | 10:00-18:00
שבת | 10:00-23:00

יריד אומנים

ויוצרים מקוריים  יריד אמנים  והנוף המרגיע של המרינה בהרצליה, מתקיים  ומוצ”ש, על רקע הים  מדי שלישי, חמישי, שישי 
המציג דוכנים ססגוניים של עבודות עץ, קרמיקה, זכוכית, ציור בשמן, ציור באקריליק, תכשיטנות וקרמיקה. בנוסף, היריד משלב 
אמני רחוב, להטוטנים, נגנים והרכבים מוזיקליים, סדנאות יצירה לילדים, משחקי חשיבה מקוריים, צעצועים מיוחדים, עיצובים 

לחדרי ילדים, בגדי מעצבים, מוצרים אקולוגיים ועוד הרבה הפתעות.
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I Like Herzliya מרינה הרצליהחפשו אותנו ב-

Events schedule, booking and registration info, performing artists and set times,
as well as other info are available online. Please visit our website: www.herzliya-marina.co.il.

The Herzliya Municipal Tourism Development Corporation Ltd.
Tel: +972-(0)9-9565591| Email: info@herzliya-marina.co.il.

למידע נוסף על כל האירועים והפעילויות חפשו אותנו בפייסבוק - "מרינה הרצליה" או בקרו באתר המרינה:
info@herzliya-marina.co.il :טל: 09-9565591 | אי מייל | www.herzliya-marina.co.il


