
1700-70-29-29

09-8908000

09-9500762

09-9569482

09-9541086

09-9708223

09-9581947

09-9707900

היכל אמנויות הבמה

התיאטרון העירוני

מוז״ה 

מרכז אגדה

בית הגמלאי 

מתנ״ס נווה עמל

מתנ״ס יד התשעה

מתנ״ס נווה ישראל

09-9543574

09-9575580

09-9708209

09-9628607

09-9508701

09-9705174

09-9555081/2

09-9565008

09-9738000

מרכז קהילתי יבור

מתנ״ס נוף ים

״גילוי״ מדעים

״היכל בעיר״

המרכז לפיתוח עירוני

מח׳ נוער וקהילה

פארק הרצליה

סינמטק הרצליה

מרכזים קהילתיים הרצליה

לפרטים נוספים והזמנת כרטיסים לאירועים השונים

סוכות
בהרצליה

עיריית הרצליה מזמינה אתכם,
ילדים, נוער ומבוגרים למגוון פעילויות 

לכבוד חג הסוכות ברחבי העיר:
הצגות, מוזיקה, סרטים, ועוד...



בהרצליהסוכות

מסמן כי האירוע בתשלום כל הפרטים באתר העירוני  herzliya.muni.il  וב-  "עיריית הרצליה"

10:00
היכל אמנויות הבמה

 טינקרבל - מיכל הקטנה

ש׳ 19.10

11:00
סינמטק )בדיבוב לעברית(

 ״שכחו אותי בגלקסיה״

14:00
חוף המעליות

אירוע גלישה לילדים עם צרכים 
מיוחדים. בהרשמה מראש בלבד

ו׳ 18.10ו׳ 18.10

17:00
קהילת יוחנני הירוקה,

בגינת אשרמן
סדנת כדורי ג׳אגלינג

20:30
קהילת יוחנני הירוקה,

בגינת אשרמן
מינגלינג שכנים

21:00
היכל בעיר

 יעקב כהן - מופע סטנדאפ

22:00
מועדון הכוכב השמיני
ערב מחווה ללהקת

Avenged Sevenfold

ה׳ 17.10

10:30
מרכז אגדה

 עדי והגיטרה-
הפעלה מוזיקלית

11:30
היכל אמנויות הבמה

 שמוליקיפוד וחברים –
הצגה קצבית

17:00
קהילת הרצליה ב׳, במועדון כליי

״כל הסיפורים שבעולם״
 מופע סיפור מוזיקלי

עם ישראל והגיטרה

17:30 | 17:00
מרכז אגדה

 לנוע עם בולי-
שיעור תנועה

23:00-18:00
מרינה הרצליה

חגיגה יוונית בטברנה
דוכני אוכל, בר משקאות

ומוזיקה תוססת ומקפיצה

10:00
קהילת יבור

 פנאן במזגן - בוקר של כיף
הפעלה עם הומור, ג׳ימבורי, 

עמדות VR, וסדנאות יצירה

11:00
סינמטק )בדיבוב לעברית(

 ״תעלול של טיול״

10:00
היכל אומנויות הבמה

חגיגת קצב - מיומנה

א׳ 20.10

12:30 | 10:00
היכל אמנויות הבמה
 קרקס בראבו –

לילה מטורף במוזיאון

20:00
רחבת מתנ״ס נווה עמל

הקפות שניות,
עם האמנים יובל טייב, 
מיילך קאהן וציון גולן

20:30
בגן בן שפר

הקפות שניות מרכזיות
עם חיים ישראל ומזמור שיר

07:00
פארק הרצליה

מרוץ ניווט טבע עירוני,
רישום באתר העירייה

ב׳ 21.10

11:00
סינמטק )בדיבוב לעברית(

 ״שכחו אותי בגלקסיה״

ד׳ 23.10

19:00
קהילת יוחנני הירוקה,

בגינת אשרמן
הקרנת סרט לילדים

ב׳ 14.10

10:30
מרכז אגדה

 מסע מוזיקלי עם טרי סבן

17:30 | 10:30
היכל אמנויות הבמה

 אנני - מחזמר לכל המשפחה

17:00
בי״ס גורדון, אודיטורים קשתן

“הקול בראש״ מופע משפחתי

20:00-17:30
סוכות בפארק הרצליה

הפעלות לילדים,
הופעות של נועה קירל

ושחר לבנה, אמן החושים

20:00
בי״ס גורדון, אודיטורים קשתן

“מעלי״ - סרט לנשים

ג׳ 15.10

17:00
קהילת יוחנני הירוקה בגינת 

אשרמן. הכנת כדורי שוקולד

09:00
קהילת ירוק בעיר

רכיבה קהילתית על אופניים

ד׳ 16.10

10:30
מרכז אגדה

 “הבלון האדום״– בהשראת
“מעשה בחמישה בלונים״

19:00-16:30
מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, 

בגן הפסלים
מוזיאון על הדשא

הפעלות ומופעים לילדים

17:00
מתנ״ס נווה עמל

קישוט הסוכה הקהילתית,
פעילויות, הפעלות וסדנת 

אפיית קובניות של לאה

22:30-17:00
שדרות ח״ן

סוכת עדות, הפעלות, עמדות 
יצירה, מופעים ושירה בציבור

17:00
מרכז אגדה

 “הצלילים של אלון״ –
הפעלה בסוכה מוזיקלית

20:00
מתנ״ס יד התשעה

הטברנה בסוכות עם דורון מירן

09:00
קהילת יוחנני הירוקה,

בגינת אשרמן
קישוט הסוכה הקהילתית

א׳ 13.10

08:00
עיריית הרצליה, בספורטק

חלוקת סכך לתושבי העיר

ה׳ 10.10

11:00
סינמטק )בדיבוב לעברית(

 ״תעלול של טיול״

ש׳ 12.10

17:00
מתנ״ס נווה ישראל ואמירים

סדנת קישוטים לסוכה
בהנחיית נדין ראובני

א׳ 6.10

15-17.10
קייטנת מדעים -

על חושים
ב״גילוי - מדעים לילדים״
לגילאי גן חובה-כיתה ג׳.

בהרשמה מראש,
מס׳ המקומות מוגבל


