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ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום



 Battle bingo טריוויה לנוער הרצליה גילי 15-12 | 17:00
עונים על שאלות וזוכים בפרסים שווים 

bit.ly/3oFkJt4 :להרשמה

"עצמאית, שכיר? בואו לחשוב כמו יזמים" | 20:00
הרצאה בנושא פיתוח יוזמות קטנות עם פוטנציאל כלכלי

 iDecide מרצה: יובל שפיר, מומחה לייעוץ קריירה ומציאת עבודה, מייסד ומנכ"ל
bit.ly/3s6nwxI :להרשמה

יום ראשון 17.1

יום שני 18.1

נעים בעיר
צ'יקונג | 8:00

עם עדי כורש 
bit.ly/38D0czK :להרשמה

יוגה | 18:30 
עם אורית אופיר 

bit.ly/38EKFiT :להרשמה

כושר גברים | 19:00
עם עודד נצר 

bit.ly/3ikIGnn :להרשמה

פילאטיס בריאותי | 19:30
עם שלי חפיץ 

bit.ly/3nCIRLz :להרשמה

זומבה עם בטי קונפטי גילי 6-3 | 10:00
נזיז את הגוף לצלילי המקצב הלטיני

bit.ly/3oKFHH8 :להרשמה

שיר ותנועה עם מירב גיל 10 חודשים-3 שנים | 10:30
פעילות מוזיקאלית, תנועתית וחווייתית להורים ולקטנטנים עם מירב חן 

www.facebook.com/agadaherzlia :בפייסבוק של מרכז אגדה, ללא צורך ברישום מראש

בסגר עם בריו: הדבורה מאיה | 11:00
סרט מצויר + הפעלה לילדים עם בריו למה והבובה צ'ילי

  bit.ly/39ssXOH :להרשמה
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תיאטרון ואימפרוביזציה 
חוג העשרה, דרמה ואימפרוביזציה 

בהנחיית יהודה נהרי הלוי, שחקן קולנוע, תיאטרון וטלוויזיה

כיתה ו׳ | 18:00 כיתה ה׳ | 17:00   כיתה ד׳  |  16:00  
bit.ly/2N6lMo7 :להרשמה

סדנת שיגורי טילים כיתות ג׳-ו׳ | 17:00
סדנה חוויתית ופעילה בטירוף עם בנייה ושיגור טילים לגובה ולמרחק

bit.ly/3btvdYK :להרשמה

דייוויד בואי: האיש בעל אלף הפרצופים | 20:00
רבים מכירים את דייויד בואי בעיקר כזמר ויוצר, אך למעשה מדובר באמן-רב תחומי. "האיש 
בעל אלף הפרצופים" שבמשך חמישה עשורים השתנה ושינה את התרבות שאנחנו מכירים

מרצה: בעז כהן, שדרן רדיו. מוזיקאי. כותב
bit.ly/38GjdkO :להרשמה

מרגלים בשירות המדינה - "להפוך מחבל למרגל - 
אומנות השכנוע והנעת האחר" | 20:30

הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של עולם הריגול וסיכול הטרור.
מרצה: ארז חסון - לשעבר איש שירות הביטחון הכללי. במשך 26 שנים מילא שורה של 

תפקידים מבצעיים כרכז מודיעין בתחום של גיוס מקורות אנושיים
bit.ly/2LwQea5 :להרשמה

יוגה | 20:00
שיעור יוגה לאימון יום יומי עם בל משייב, מאסטר יוגה 

bit.ly/3nKOSpr :להרשמה

נעים בעיר
רצים ברצון

 כיתות ב׳-ו׳ | 16:45 
 עם עודד נצר / שרי פירליס 

הרשמה בטלפון 052-4584589

 
נוער כיתות ה'-ז' | 18:00

 עם עודד נצר / שרי פירליס 
הרשמה בטלפון 052-4584589

טאי צ'י | 18:30
עם ורד כתר 

bit.ly/3oFfIAF :להרשמה

אימון פונקציונלי חיטוב 
ועיצוב לנשים  | 19:00

עם נעמי רמון 
bit.ly/38E7frQ :להרשמה
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תיאטרון ואימפרוביזציה 
חוג העשרה, דרמה ואימפרוביזציה 

בהנחיית לירון איתן, שחקנית, קומיקאית, מחזות זמר 

כיתה ג׳ | 18:00 כיתה ב׳ | 17:00   כיתה א׳  |  16:00  
bit.ly/3bHMqhc :להרשמה

מדע במלחיה 
 מהמלחיה ועד ים המלח - סדנת מדעים עם המון ערבובים, ניסויים, סיפורים, גילויים

בהנחייתה של סמדר פניני כהן, מנהלת גילוי - מדעים לילדים

 18:00   17:00 
bit.ly/3qnLbHY :להרשמה  bit.ly/3qk7aj7 :להרשמה

סדנת הכנה למבחנים לסטודנטים/ות | 20:00 
הרצאה בנושא תכנון למידה ואסטרטגיות והכנה לקראת תקופת המבחנים האקדמית 

lp6.me/u3fIo :להרשמה

 סביבה התפתחותית ופעילויות לתינוקות
גילי 8-1 חודשים | 20:30 

מרצה: קרן גיבר-שגב
www.facebook.com/agadaherzlia בפייסבוק של מרכז אגדה, ללא צורך ברישום מראש

יום שלישי 19.1

נעים בעיר

יוגה | 18:30 
עם אורית אופיר 

bit.ly/38EKFiT :להרשמה

אימון כושר נשים  | 20:00 
עם מירב בן דור 

bit.ly/3seRLlY :להרשמה
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תיאטרון ואימפרוביזציה 
חוג העשרה, דרמה ואימפרוביזציה 

בהנחיית ניר פרידמן, זמר, שחקן, יוצר ומפיק מוזיקלי 

כיתה ו׳ | 18:00 כיתה ה׳ | 17:00   כיתה ד׳  |  16:00  
bit.ly/3sp0O3Y :להרשמה

עדי והגיטרה שרה לילדי אגדה  | 10:30
פעילות מוזיקית עם שירים ודקלומים בהנחיית עדי שלוש

www.facebook.com/agadaherzlia בפייסבוק של מרכז אגדה, ללא צורך ברישום מראש

המנהרה הפלאית  גילי 6-5 | 12:00
מסע גילוי, סיפור ויצירה דרך מנהרה פלאית, בעקבות עבודתה של האמנית דינה שנהב.

 bit.ly/3icPOC2 :להרשמה

כמעט מפורסמת - לאהוב את עצמנו מבפנים | 16:30
סרט ישראלי בכיכובה של הכוכבת נועה קירל

לפני הסרט תתקיים הרצאה של מחברת סדרת הספרים "כמעט מפורסמת", מיכל בכר
bit.ly/2LMVOFq :להרשמה

סדנת ציור תלת מימד | כיתות ב׳-ה׳
ציור בדמות קומיקס עם רקע ותוספות בתלת מימד בהנחיית שירלי מקלייר

 17:00   16:00 
bit.ly/2LD0cXD :להרשמה  bit.ly/3s8T3Pn :להרשמה

זומבה עם בטי קונפטי גילי 12-6 | 17:00
נזיז את הגוף לצלילי המקצב הלטיני

bit.ly/3oJx67x: :להרשמה

יום רביעי 20.1

נעים בעיר

יוגה | 18:30 
עם אורית אופיר 

bit.ly/38EKFiT :להרשמה

כושר גברים | 19:00
עם עודד נצר 

bit.ly/3ikIGnn :להרשמה

אימון פונקציונלי חיטוב ועיצוב לנשים | 19:00
עם נעמי רמון 

bit.ly/38E7frQ :להרשמה
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יום חמישי 21.1

נעים בעיר

יוגה | 18:30 
עם אורית אופיר 

bit.ly/38EKFiT :להרשמה

סדנת משחקי מחשב | כיתות ג'-ה'
Tech4Kids בניית משחקי פלטפורמה על פי עקרונות פיתוח משחק מחשב

17:40   16:00 
bit.ly/3q7grLg :להרשמה  bit.ly/3nAiW77 :להרשמה

הסיפור של 'גמאני רצה' - המיזם החברתי ששטף את 
המדינה בוורוד | 20:30 

הרצאתו של עמרי פדהצור מהנדס, יזם חברתי ומאמן ריצה אשר ייסד את המיזם הארצי 
'גמאני רצה' - קבוצות ריצה וכושר חברתיות לנשים המתמודדות עם סרטן השד

bit.ly/38AoMS1 :להרשמה

אימון פונקציונאלי עם אירה דולפין | 11:00
אימון מלא של 45 דקות, הכולל חיטוב וחיזוק של כל הגוף פלוס העלאת דופק. יש 

להצטייד בזוג משקולות )או בקבוקי מים, לא חובה( ומזרן
bit.ly/2MZraJB :להרשמה

יום שישי 22.1

רצים ברצון
 כיתות ב׳-ו׳ | 14:45 

 עם עודד נצר / שרי פירליס 
הרשמה בטלפון 052-4584589

 
נוער כיתות ה'-ז' | 17:45

 עם עודד נצר / שרי פירליס 
הרשמה בטלפון 052-4584589

נעים בעיר
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