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החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה שמחה להזמינכם: 

נשמח לראותכם.

הציבור מוזמן לצפות במשט לאורך חופי הרצליה.

לפרטים:  www.herzliya-marina.co.il | חפשו אותנו ב-

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

חפשו אותנו בפייסבוק

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

תרבות נוער וספורט

חזון והגשמה

אירועים מיוחדים במרינה הרצליה
  

איפה?מתי?מה עושים?

שעהיוםתאריך

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 11:001ה’12.5משט יום העצמאות ה-68

חגים ומועדים

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

היכל בעיר20:00ד’4.5טקס יום השואה המרכזי

גן בן שפר20:00ג’10.5טקס יום הזיכרון

21:00ד’11.5חגיגות ערב יום העצמאות
רח’ בן גוריון, בגן בית הראשונים 

ובגן וריזלנד במערב העיר



חוה אלברשטיין

אדיר מילר

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

מר ורטיגו

עקר בית

הצגות ומופעי בידור למבוגרים ולילדים

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

היכל אמנויות הבמה20:30א’1.5מר ורטיגו - תיאטרון גשר

היכל אמנויות הבמה22:30ו’6.5אדיר מילר - מופע בידור

היכל אמנויות הבמה21:00ד’11.5קטורזה - מופע בידור

היכל אמנויות הבמה21:00ה’12.5דרושה עוזרת - מופע בידור עם ציפי שביט

היכל אמנויות הבמה20:00ד’18.5סטנד אפ עם גדי וילצרסקי בשיתוף אגודת הסטודנטים

היכל אמנויות הבמה11:00ש’21.5סטגדיש של טררם - לכל המשפחה

היכל אמנויות הבמה20:30ה’26.5עקר בית - תיאטרון בית ליסין

היכל אמנויות הבמה21:00ש’28.5עקר בית - תיאטרון בית ליסין

היכל אמנויות הבמה20:30א’-ג’29-31.5עקר בית - תיאטרון בית ליסין

ריקודים

איפה?מתי?שם ההרצאה

שעהיוםתאריך

ספורטק18:00-18:30כל שבת-הרקדת הורים וילדים

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

 רוקדים עם תושבים
ריקודים סלוניים ולטיניים

פארק הרצליה19:30-21:30כל יום ג’-

גן בן שפר18:00א’1.5הופעת שבעת הכוכבים - מחלקת מחול

מופעים מוסיקליים, מופעי מחול

איפה?מתי?שם ההרצאה

שעהיוםתאריך

היכל אמנויות הבמה20:30ג’3.5התזמורת הסימפונית ירושלים - קונצרט

היכל אמנויות הבמה17:00ב’9.5דגי זהב - מחול לילדים - להקת ענבל פינטו

היכל אמנויות הבמה22:00ו’20.5חוה אלברשטיין



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

הרצאות

איפה?מתי?שם ההרצאה

שעהיוםתאריך

היכל אמנויות הבמה20:30ד’-ה’18-19.5הערים המרתקות - סלבדור

היכל בעיר20:00ג’24.5ערב טוב עולם - מרוקו. מרצה: זוהר נבון

ריקודים

איפה?מתי?שם ההרצאה

שעהיוםתאריך

ספורטק18:00-18:30כל שבת-הרקדת הורים וילדים

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

 רוקדים עם תושבים
ריקודים סלוניים ולטיניים

פארק הרצליה19:30-21:30כל יום ג’-

גן בן שפר18:00א’1.5הופעת שבעת הכוכבים - מחלקת מחול

אמנות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

קתדרה הרצליה10:00ו’20.5סיור אמנות, מנחה: נירית נלסון

10:30ד’25.5אמנות אוצרת נשימה, מנחה: ד”ר איה לוריא
מוזיאון הרצליה לאמנות 

עכשווית

טיולים

איפה?מתי?שם הטיול

שעהיוםתאריך

קתדרה הרצליה07:00ו’20.5ארץ ישראל יפה, טיול למורדות החרמון

קתדרה הרצליה07:00ו’27.5ארץ חמדה, טיול לאזור נגבה, ניצנים. מדריך: עמית דגן
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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 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 רח’ ההגנה 


