``

תרבות חיים  -אירועי התרבות בהרצליה
22.2.18 - 16.2.18
הגלריה העירונית  -בית אמני הרצליה  -טל'( 09-9589986 :בן גוריון )7
"...ועכשיו ,בואו נגיד ש ":שעת סיפור והשקת ספרו של המחבר איתן סונסקו,
לגילאי 4-8
יום ג' ,20.2.18 ,בשעה 17:00

היכל אומנויות הבמה  -טל'1-700-70-29-29 :
אורנה ושוורץ מדברות אהבה
יום ו' ,16.2.18 ,בשעה 22:00
יומולדת למולדת עם סבא טוביה
שבת ,17.2.18 ,בשעה 10:30
חוה שרה ושלומי מנגן
מוצ"ש ,17.2.18 ,בשעה 21:00
אילוף הסוררת  -בלט ירושלים
יום ב' ,19.2.18 ,בשעה 20:30
ג'ורג'יה  -הבלט הלאומי של האופרה של גיאורגיה
ימים ד'-ה' ,21-22.2.18 ,בשעה 22:30

היכל בעיר  -טל'09-9628607 :
קתדרה  -ערב טוב עולם  -לוב ודובאי ,מרצה :נפתלי הילגר.
יום ג' ,20.2.18 ,בשעה 20:00

בר בעיר  -טל'09-8808894 :
רועי לוי  -קאמל קומדי קלאב  -סטנד-אפ.
יום ד' ,21.2.18 ,בשעה 21:00
לפרטים חפשו אותנו בפייסבוק "בר בעיר".

ספריה ראשית  -טל'09-9570003 :
"טרופותי"  -הצגה ,לגילאי 3-5
יום ה' ,22.2.18 ,בשעה 17:30

``

ספריית נוף-ים טל'09-9507946 :
"המחבוא הסודי"  -תיאטרון סיפור ,לגילאי 2-5
יום ג' ,20.2.18 ,בשעה 17:30

ספריית יד התשעה  -טל'09-9555423 :
"הזחל הרעב"  -הצגה ,לגילאי 2-5
יום ד' ,21.2.18 ,בשעה 17:00

מתנ"ס נוף-ים טל'09-9575580 :
פארק החי עם תמי מילר
יום ב' ,19.2.18 ,בשעה 16:00
"בטי קונפטי"  -פעילות בתנועה לקידום התפתחותי ,גילאי זחילה עד  2.5שנים
יום ב' ,19.2.18 ,בשעה 17:00
"בוקר בזרימה"  -הפעלה מודרכת לקידום התפתחותי ,גילאי לידה עד  1.5שנים
יום ד' ,21.2.18 ,שעות 10:30-12:30
מפוחית וגיטרה עם יואב ,לגילאי 1-3
יום ה' ,22.2.18 ,בשעה 17:00
כרטיסיםwww.herzliya-matnasim.org.il :

מתנ"ס נווה עמל  -טל'09-9708200 :
חברים מנגנים ושרים  -מועדון זמר
יום ה' ,22.2.18 ,בשעה 20:00

מתנ"ס נווה ישראל  -טל'09-9554784 :
יום האהבה  -הכנת עוגות ועוגיות ע"י בני הנוער וכיבוד במתנ"ס
יום ד' ,14.2.18 ,בשעה 17:00
שני משפחתי  -סדנת בישול להורים ולילדים
יום ב' ,19.2.18 ,בשעה 17:00
פיצה סרט
יום ד' ,21.2.18 ,בשעה 17:00

``

מועדון הכוכב השמיני טל'09-9553747 :
ערב זולה בבית הקפה בכוכב השמיני
יום ו' ,16.2.18 ,בשעה  ,22:00הכניסה חופשית לגילאי ט'-יב'
התמכרות למסכים  -מרצה :רן בראון
יום א' ,18.2.18 ,בשעה  ,18:00הכניסה חופשית
תחרות סולנים
יום ה' ,22.2.18 ,בשעה 20:00
כרטיסים09-9553747 :

אגדה  -מרכז הורים וילדים  -טל'09-9569482 :
טרי סבן  -מסע מוסיקלי
יום א' ,18.2.18 ,בשעות17:30 ,16:45 ,10:30 :
עדי והגיטרה  -הפעלה מוזיקלית
יום ד' ,21.2.18 ,בשעה 17:00
"מעבר למוצקים" ,מרצה :רותם סול
יום ד' ,21.2.18 ,בשעה 11:30
*הרשמה מראש

מרכז "הורות עכשיו"  -טל'09-8980933 :
סבים ,סבתות ומה שביניהם  -מרצה :אורית מילשטיין,
בשיתוף "בר בעיר" ו"מרכז אגדה"
יום ה' ,22.2.18 ,בשעה  ,20:30ב"בר בעיר"
הרשמה בטל' ובאתרwww.herzliya-matnasim.org.il :

בית הגמלאי  -טל'09-9541086 :
ספרדית למתחילים  -עם דבי יוסף
ימי ג' ,בשעה 08:00
מסיבת פורים  -ריקודים סלונים ותחרות תחפושות
יום ב' ,26.2.18 ,בשעה  * ,17:00החלה מכירת הכרטיסים

