
חזון והגשמה

כל התמונות צולמו וההדמיות עוצבו על ידי דוברות עיריית הרצליה, פרט לתמונות בהן צויין אחרת

תושבות ותושבים יקרים,

הקיץ בהרצליה יהיה השנה גדול, שמח ומהנה במיוחד! עשרות אירועים, מופעים, פעילויות ואטרקציות שמותאמים לכל אחד 
ואחת, בכל הגילים, יתקיימו בעשרות מוקדים ברחבי העיר.

אירועי הקיץ שלנו, שכבר מזמן הפכו לאחד מסימני ההיכר הבולטים בישראל, מקבצים בתוכם תמהיל עשיר של אירועי תרבות, 
ספורט ופנאי, לכל הגילים. אנו בעיריית הרצליה נמשיך לספק לכן ולכם אירועים ופעילויות באיכות הגבוהה ביותר, ובסטנדרטים 

שאתם מורגלים אליהם. 

מידע על כל אירועי הקיץ מחכים לכם באתר העירוני. לחצו כאן.

שלכם,אני מאחל לכולם קיץ שמח ומהנה! 
משה פדלון, ראש העירייה
הנהלת העירייה ועובדיה

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות
יולי 2022

מיוזיק קיץ
הופעות לוהטות לסוף הקיץ ברחבת שער העיר.

במחיר מסובסד של 19 ₪ בלבד.

ביום שבת, 9.7, בשעה 21:00, בפארק הרצליה.
עיריית הרצליה ומפעל הפיס יקיימו מופע סוחף 

ועוצמתי של אברהם טל לפתיחת הקיץ.
הכניסה חופשית, יש להירשם מראש באתר העירוני.

מופע של אברהם טל -
הכניסה חופשית
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הופעה של עידן עמדי
ביום ראשון, 28.8, בשעה 20:00.

לרכישת כרטיסים ניתן להיכנס לאתר העירוני.

הופעה של הדג נחש
ביום שני, 29.8, בשעה 20:00.

לרכישת כרטיסים ניתן להיכנס לאתר העירוני.

ביום חמישי, 14.7, בשעה, 20:30.
תמיד חלמת לשיר? להצחיק 

בסנטדאפ קורע?
אנזו מארגן, הגברה, כיבוד, נותן לכם 

את הבמה ואתם מגיעים להופיע.
הכניסה חופשית. 

יש להירשם מראש באתר העירוני.

ביום שני, 15.8, בשעה 20:30.
מחיר כרטיס: 30 ₪. 

לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים, 
ניתן להיכנס לאתר העירוני.

ביום שני, 11.7, בשעה 20:30.
מאחורי הקלעים של תעשיית 

הבידור הישראלית.
מחיר כרטיס: 30 ₪. 

לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים, 
ניתן להיכנס לאתר העירוני.

ביום חמישי, 11.8, בשעה 20:30.
בואו לבלות את חג האהבה בסדנת 

קוקטיילים בה תלמדו יחד לערבב 
טעמים. מחיר כרטיס: 30 ₪. 

לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים, 
ניתן להיכנס לאתר העירוני.

ביום חמישי, 7.7, בשעה 21:00, 
קורל ביסמוט מגיעה למופע עם 

האלבום החדש והשירים המוכרים, 
עם החמניות והגיטרה.

הכניסה חופשית, בהרשמה מראש 
באתר העירוני. 

ביום רביעי, 20.7, בשעה 20:30
כל מה שצריך לדעת כדי להיות מציג 

טוב, מספרת סיפורים מצוינת או 
מגישת מצגת. מחיר כרטיס: 30 ₪. 

לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים, 
ניתן להיכנס לאתר העירוני.
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ערב במה פתוחה

טורניר ׳קטאן׳ -
ערב משחקי 

קופסא

הרצאה של
כתב הבידור

ערן סויסה

סדנת
קוקטיילים -

ט"ו באב

הופעה של
קורל ביסמוט 

בפארקר

הרצאה של 
נעה הדרי - 

סטוריטלינג

אירועים ב׳אנזו׳
המקום לצעירים בהרצליה
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ביום שבת, 23.7, בשעה 19:00.
״רוק בפארק״ - קונצרט מחווה 

ללהקה האגדית "קווין״, עם למעלה 
מ-100 נגנים וזמרים על במה אחת. 

מופע מרהיב משובח, מקפיץ, סוער 
ומרגש. להקת הרוק הישראלית 

המצליחה ״רוקוויל״ עם הסולן 
יוצא הדופן אוליב, בליווי התזמורת 

הסימפונית חיפה, בעיבודים 
ייחודיים. במופע ישתתפו מקהלת 

״זמר לך״ ומקהלת ״יחדיו״. על 
הקונצרט ינצח מנהל מרכז המוזיקה 

הרצליה, מאסטרו דודי סופר.

ביום שבת, 13.8, בשעה 19:00
תזמורת סימפונט רעננה 

בהשתתפות זמרות אורחות, 
בניצוחו של דודי זבה.

"מנגנים בצחוק" - יצירות ושירים 
עם צחוק והומור. אריית הצחוק של 
המשרתת אדלה )העטלף(, הבובה 

אולימפיה )סיפורי הופמן(,
,I feel pretty, Glitter and be gay
באנה הבנות, טנגו כפר סבא, שירי 
הגשש החיוור ועוד הרבה צלילים 
מבדחים, עם הזמרות: הדר עטרי, 

טלי קצף ותום כהן. 

קונצרט מחווה 
לקווין

צלילילה
קונצרטים והופעות בפארק הרצליה. הכניסה חופשית.

צלילי שפר
מופעי קיץ בגן בן שפר. הכניסה חופשית.

מגוון הופעות בימי ראשון, החל משעה 18:30

הרצאות בבית קינן

למידה והעשרה למבוגרים במרכז נגה

קונצרט:
׳שיר וצחוק׳ - 

הומור במוסיקה

ביום שבת, 30.7, בשעה 19:00
מופע של קולות גדולים מהחיים! 

ואלרי חמאתי, אשר כבשה את 
הלבבות כשפרצה בכוכב הבא, כבר 
מוגדרת כאחד הכישרונות האדירים 

במוזיקה הישראלית. אין צורך להכביר 
מילים על קולה הנדיר של דניאלה 

לוגאסי, זמרת האופרה אשר פרצה 
את על הגבולות. המאסטרו גיל 

שוחט מחבר בין שני הקולות הללו 
לראשונה, למופע בלתי נשכח, עם 

שירים ישראלים, קלאסיקה ערבית 
ומיוזיקל אמריקאי. בנוסף שוחט 

יבצע את יצירת המופת מלאת ההוד 
וההדר - קונצ׳רטו הקיסר לפסנתר 

ותזמורת מאת בטהובן.
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גיל שוחט ואנסמבל 
פוליפוניה, מארחים 

את ואלרי חמאתי 
ודניאלה לוגסי

ביום שבת, 20.8, בשעה 19:00.
שלומית אהרון, אהובת הקהל 
הישראלי לדורותיו, אצילה של 

תרבות השירה הישראלית, חוברת 
לגדול זמרי הטנור בישראל, אהוב 
הקהל יותם כהן, לכנר הוירטואוז 

נתאי צרי ולתזמורת סימפונט 
רעננה. כל שיריה הידועים של 

שלומית אהרון ולהקת הכל עובר 
חביבי יבוצעו בלבוש תזמורתי 
מרגש וחודר ללב. בנוסף יובאו 
יצירות קלאסיות פופולאריות, 

כגון קונצ׳רטו האביב והסתיו 
מתוך ארבע העונות מאת ויואלדי 
והקונצ׳רטו לפסנתר בסול מאת 

מוריס ראוול.

גיל שוחט ואנסמבל 
פוליפוניה, מארחים 

את שלומית אהרון 
ויותם כהן
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ביום שבת, 27.8, בשעה 19:00
להקת חופים הייתה הרכב מוזיקלי 

מצליח ואיכותי שפעל באמצע שנות 
השמונים. ההרכב גובש על ידי המלחין 

נחום היימן לאחר שחזר מאנגליה. 
הזמרים חברי ההרכב היו חני ליבנה, 

מאיר בנאי )ז׳ל( ומשה דץ. ההרכב 
הופיע ביותר מ-250 מופעים בשלוש 

השנים לאחר הקמתו, הישג חסר 
תקדים. ועתה, בכורה למופע ואיחוד 
חדש של ההרכב, כאשר חני ליבנה 
ומשה דץ חוברים לאורי בנאי, אשר 

מחליף את בן דודו מאיר בנאי, שנפטר 
לפני מספר שנים. הלהקה חוברת 

לגיל שוחט ותזמורתו, לביצועים 
מרגשים של הלהיטים שלהם.

גיל שוחט ואנסמבל 
פוליפוניה, מארחים 

את להקת חופים 
המיתולוגית
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הרצאה מעוררת השראה של גיא בן דור
בנושא: "דרוש: רץ עם נשמה" - לאולימפיאדה ואל הר האוורסט כנגד כל הסיכויים!

ביום חמישי, 7.7, בשעה 20:00.
מרצה ודובר בישראל ובעולם )TED( בתחומי המצוינות והמנהיגות. מייסד ומנכ"ל ארגון 180°.

עורך דין ורואה חשבון, מייעץ ליזמים וחברות במגזר העסקי ובמגזר החברתי.

מגוון הרצאות מעשירות עם המרצים הטובים ביותר:
פרופ' עוזי רבי, זיו שילון, ענץ אשר, רונית כפיר, לייזה ודניאלה, רן גבריאלי, רוני קובן, חיים שפירא, לימור בנדל, ועוד.

לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים, ניתן להיכנס לאתר העירוני.
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ביום ראשון, 3.7,
הופעה של יהודה אליאס

בשירי ארץ ישראל, שירי יורם טהרלב 
ולדינו. מופע פתיחה: מקהלת יחדיו, 

בניצוחו של בועז קביליו.

ביום ראשון, 10.7,
הופעה של חנן יובל. מופע פתיחה: 

תזמורת הנשיפה הרב דורית 
בניצוחו של יונתן לנמן.

ביום ראשון, 24.7,
הופעה של צמד רעים.

מופע פתיחה: ביג בנד הרצליה 
בניצוחו של גורי אגמון.

ביום ראשון, 14.8,
הופעה של קרנבל דרום אמריקאי 

עם אנסמבל לפולקלור דרום 
אמריקאי והזמרת אנה שפיץ. 
מופע פתיחה: מקהלת זמר לך 

בניצוחו של דורון בן עמי.

בביום ראשון, 21.8,
הופעה של אנסמבל מאסטר 
קוורטט והזמרת ילנה קרלין. 

מופע פתיחה: תזמורת הנשיפה 
הייצוגית של הקונסרבטוריון 

בניצוחה של עדן אהרון.

ביום ראשון, 28.8,
הופעה של פניני בלקן - גילה חסיד, 

לזר בואנו ועוזי רוזנבלט.
מופע פתיחה: מקהלת לי-רון, 

בניצוחה של רונית שפירא.
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פיקניק אמנות בגן הפסלים
של מוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית

כניסה חופשית. בימי חמישי, משעה 17:00.
מיועד לכל המשפחה ולגילי 9-3.

צוציקיץ
הופעות גדולות לקטנטנים ברחבת שער העיר. 

במחיר מסובסד של 19 ₪ בלבד.

קיץ בשביט
חופש גדול שיש בו הכל. סדנאות,

העשרה ומלא חוויות לילדים

רביעי מהסרטים
הסרטים הכי שווים מגיעים לשער העיר - 

הקרנה על מסך ענק. הכניסה חופשית.

ביום חמישי, 7.7
סדנאות פיסול, ציור טבע דומם 

והדפסי גלגלים בתנועה, מתחם 
ג'מבורי לקטנטנים ויצירות בתנועה.

ביום רביעי, 13.7, בשעה 18:00, 
הקרנת הסרט: הבאג של רון.

ביום רביעי, 20.7, בשעה 18:00, 
הקרנת הסרט: לוקה. לפני הסרט, 

בשעה 17:00 יתקיימו סדנאות יצירה.
ביום רביעי, 27.7, בשעה 18:00, 

הקרנת הסרט: אנקאנטו.

ביום רביעי, 3.8, בשעה 18:00, 
הקרנת הסרט: לשיר 2. לפני 
הסרט, בשעה 17:00 יתקיימו 

סדנאות יצירה.
ביום רביעי, 10.8, בשעה 18:00, 
הקרנת הסרט: קליפורד - הכלב 

האדום הגדול.

"מסע של יצירה" 
מופע ג'אז מבית ילדוג'אז 

"משם לכאן ובחזרה"
ביום חמישי, 14.7

סדנאות פיסול עם קרטונים ויצירת 
קופסת אוצרות, פיסול בחימר, ציור ועוד.

"יוצאים מהקופסה" 
מופע: "מסע שהתחיל 

בקופסא" - תיאטרון הקרון.
ביום חמישי, 21.7

סדנת יצירת חותמות משפחתיות, 
יצירת ספר זיכרונות משפחתי, פיסול 

בחימר ומפגש יצירה רב דורי.

"היה היה פעם" 
פיקניק בן דורי, מופע שירה 

בציבור מבית התיאטרון שלנו.

ביום ראשון, 14.8, בשעה 17:30
לרכישת כרטיסים ניתן להיכנס

לאתר העירוני.

סייבר טק, Make it happen, Game zone, מסתורי הפנטזיה והמיתולוגיה,
Art School,  מעבדת משחקים בסקראץ', Photoshop, חיים בסרט,

Make it happen, לעוף על המספרים, סדנאות קיץ, צעדים ראשונים לבית 
הספר, ליל מטאורים במרכז למידה שביט ובמוזיאון בית ראשונים, ועוד.

למידע ולהרשמה לסדנאות, ניתן להיכנס לאתר העירוני.

ביום שני, 15.8, בשעה 17:30
לרכישת כרטיסים ניתן להיכנס

לאתר העירוני.

ביום שלישי, 16.8, בשעה 17:30,
לרכישת כרטיסים ניתן להיכנס

לאתר העירוני.

הופעה של
יובל המבולבל

הופעה של
מני ממטרה

הופעה של
קופיקו
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ימי שני של קיץ
בבריכת נורדאו
כניסה לבריכת נורדאו

ב-25 ₪ בלבד לכל היום - 
לתושבות ולתושבי הרצליה, 

בהצגת תעודת זהות.

הופעות קיץ סוף!
אירוע סוף הקיץ לנוער

ספורט חצות
פעילויות ואירועים בספורטק, למסיימי כיתות ו' - ט'. בימים: שני וחמישי, שעות: 21:30 - 01:00. 

העירייה תפעיל שירותי הסעות לספורטק ובחזרה.

ביום שלישי, 12.7, בשעה 20:30
הכניסה חופשית, יש להירשם מראש 

באתר העירוני.

מופע של
אגם בוחבוט 

מארחת את
שחר סאול

מרכז דידה
הופעות לגילי 18-14. הכניסה חופשית.
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ביום שלישי, 26.7, בשעה 20:30
הכניסה חופשית, יש להירשם מראש 

באתר העירוני.

ביום שלישי, 9.8, בשעה 20:30
הכניסה חופשית, יש להירשם מראש 

באתר העירוני.

מופע סטנדאפ
של יונתן ברק

מופע סטנדאפ
של אופק וניר

ביום חמישי, 7.7,
מתקן נינג'ה, חידון טריוויה נושא 

.. פרסים, ספורט אתגרי ועוד.
ביום שני, 11.7.22,

מסיבת אוזניות, איפור פנים, קולנוע 
.. תלת מימד ועוד.

ביום חמישי, 14.7.22,
קריוקי, סימולטור VR, מתקני 

.. וויפאאוט ועוד.
ביום שני, 18.7.22,

מתחם אופניים אקסטרים, מופע 
קפיצות על אופניים ועוד...

ביום חמישי, 21.7.22,
ירי ברובה לייזר, מכוניות מתנגשות 

. . ועוד.
ביום שני, 25.7.22,

קריוקי, מתחם אופניים אקסטרים, 
   . . מופע קפיצות על אופניים ועוד.

ביום חמישי, 28.7.22,
ירי בכדורי צבע, מתחם כושר 

. . חווייתי, אומגה, חץ וקשת ועוד.

הופעות של מאיה דדון ואבי אברומי
יום שבת, 29.8, בשעה 19:45

הכניסה חופשית, יש להירשם מראש באתר העירוני

קיץ במרינה
החברה העירונית לפיתוח תיירות הרצליה

תקיים מגוון אירועים במרינה הרצליה. הכניסה חופשית.
פסטיבל זמר עברי

בימי שלישי, שעות: 21:30-20:00.
טברנה יוונית

7-6 ביוני, שעות: 23:00-18:00.
פסטיבל האוכל

28-27 ביולי, שעות: 23:00-18:00.
למידע ופרטים על כל האירועים,

ניתן להיכנס לאתר המרינה.

https://www.herzliya.muni.il/events/?category=58
https://www.herzliya.muni.il/events/2838/
https://www.herzliya.muni.il/events/2906/
https://www.herzliya.muni.il/events/2907/
https://www.coing.co/herzliya_YC_Main/61364
https://www.coing.co/herzliya_YC_Main/61369
https://www.coing.co/herzliya_YC_Main/61360
https://www.coing.co/herzliya_YC_Main/61367
https://www.coing.co/herzliya_YC_Main/59973
https://www.coing.co/herzliya_YC_Main/61366
https://www.herzliya.muni.il/events/?category=71
https://www.herzliya.muni.il/events/2876/
https://www.herzliya-matnasim.org.il/events/?category=26
https://www.herzliya.muni.il/events/2877/
https://www.herzliya.muni.il/events/2878/
https://www.herzliya.muni.il/events/2868/
https://www.herzliya.muni.il/events/2869/
https://www.herzliya.muni.il/events/2870/
https://www.herzliya.muni.il/events/2902/
https://www.herzliya-marina.co.il/event/אירועי-קיץ-2022/

