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אירועי
יוליקיץ

  בלי אחים קטנים
יום שני 11.7

18:00
היכל התרבות ע"ש ספי 

ריבלין )קריית השרון(
גרי המבורגרי 

במופע סטנדאפ 
*לילדים מגיל 9 ומעלה

כרטיסים בקופות ההיכל 
בטל. 09-8308811

11

  שדרת 
המשחקים 

יום שני 11.7
20:00-18:00

כיכר עצמאות החדשה
הפעלות ומשחקים לכל 

המשפחה  
*ההשתתפות בפעילות 
תמורת משחק, תרומה 

לילדים בסיכון

11

ערבי קיץ במוזיאון 
יום שני 11.7, 18:30

מוזיאון העיר נתניה 
)רח' מקדונלד 3( 

סיור מודרך במוזיאון והרצאה 
"הכל התחיל ביולי 1947": 

גילויים חדשים ומרתקים 
על פרשת הסרג'נטים 

בהדרכת פלג לוי
הרשמה בטל. 09-8840020

11

ביני לבינך עד 120
יום שלישי 12.7

20:00
מדיה-טק העיר 
)שד' בנימין 60( 

ששי קשת במופע מלא געגוע, 
אהבה, זיכרונות, חיוכים והרבה 
שירים שליוו את חיינו בארץ זו

כרטיסים בתשלום 
בטל. 09-8620250

12

עומר אדם בהופעה 
יום שלישי 12.7, 21:00
כיכר העצמאות החדשה

מופע פותח: אליאור גרידיש

12



אירועי
יוליקיץ

“ממלכת כישופיה”
יום רביעי 13.7

18:30 ,16:30
היכל התרבות העירוני 

מחזמר מרהיב לכל 
המשפחה

כרטיסים בקופות ההיכל 
בטל. 09-8308811

ריקודי כל 13
הזמנים

יום רביעי 13.7
20:00

חצר מוזיאון 
בית הבאר 

בהנחיית המרקיד 
יוסי נקב

13

על אהבה וחברות
יום חמישי 14.7, 20:30
היכל התרבות העירוני 

קומדיה מחממת לב 
מבית תיאטרון בית ליסין 
בבימויה של עדנה מזי"א 
ובכיכובן של מגי אזרזר, 
נתי קלוגר ומיכל שטמלר
כרטיסים בקופות ההיכל 

בטל. 09-8308811

14

ההומור, הבידור, 
החיים והסרטים של 

אפרים קישון
יום חמישי 14.7, 21:00

היכל התרבות ע”ש אריק 
איינשטיין )עיר ימים(

ד”ר רפי קישון במופע מצחיק, מרגש 
ומעניין על אביו אפרים קישון

כרטיסים בקופות ההיכל 
בטל. 09-8308811

14

בניחוח צרפתי
יום חמישי 14.7

19:00
כיכר העצמאות החדשה

חגיגות יום הבסטיליה בנתניה: 
מיטב השאנסונים של פריז,

קריקטוריסטים, איפורי פנים, 
מתחם צילומים ועוד

14

סיפורים בצל השקמה
יום שישי 15.7, 10:00

נפגשים בעץ השקמה )רח' מינץ(
אגדות וסיפורים על מאורעות, דמויות 
וחוזים שנחתמו בצילו של עץ השקמה

בהדרכת ישי שמידוב
הרשמה מראש במוזיאון העיר נתניה

בטל. 09-8840020

15



אירועי
יוליקיץ

אני דון קיחוטה
יום ראשון 17.7

20:30
היכל התרבות העירוני
מחזה מבית תיאטרון גשר 
בהשראת הרומן האלמותי 
מאת סרוונטס בבימויו של 

יבגני אריה
כרטיסים בקופות ההיכל 

בטל. 09-8308811
 

17 דיקסילנד
מוצ”ש 16.7

21:00
כיכר העצמאות 

החדשה
מופע מוסיקלי 
מקפיץ היישר 

מרחובות ניו אורלינס 
האותנטיים של שנות 

ה-20 וה-30

16

ימים ראשון-חמישי 
21-17 ביולי

22:00-19:00
מדרחוב הרצל 

וכיכר העצמאות החדשה
אמני רחוב מאיטליה 

בציורי מדרכות, תיאטרון רחוב, 
סדנת שף של בישול איטלקי,

מופעי זמר איטלקיים, 
אופרטות, שירי סן רמו ועוד

21-17

Viva Italia
שבוע אמנות רחוב איטליה

ד"ר צחי 
בן ציון

מוצ”ש 16.7
21:30

היכל התרבות ע"ש ספי 
ריבלין )קריית השרון(

צוחק על זוגיות
כרטיסים בקופות ההיכל 

בטל. 09-8308811

16



אירועי
יוליקיץ

שיחה קצרה על אהבה 
יום שלישי 19.7

20:30
היכל התרבות ע"ש אריק 

איינשטיין )עיר ימים(
מסע פילוסופי-פואטי בעקבות 

ספרו של ד"ר חיים שפירא: 
״אהבה זה כל הספר״

כרטיסים בקופות ההיכל 
בטל. 09-8308811

משחקי 
ילדות

יום רביעי 20.7
17:30

חצר מוזיאון 
בית הבאר

פעילויות, סדנאות 
ומשחקים לכל 

המשפחה 
בשיתוף אגף רבעים ושכונות

20 19

“קריוס ובקטוס”
יום רביעי 20.7, 17:30
היכל התרבות העירוני 

הצגת ילדים המבוססת על 
סיפור הילדים המוכר 

בכיכובו של דובי גל 
ובבימויו של אבי דור

כרטיסים בקופות ההיכל 
בטל. 09-8308811

   אליפות       20
 מדינות הים 

התיכון בשחייה 
אמנותית

ימים חמישי-ראשון 
24-21 ביולי

12:00-10:00
20:00-18:00

בריכת השחייה 
הלאומית

מכון וינגייט 

24-21

full moon מסיבת
לנוער

יום חמישי 21.7, 19:30
ספורטק מזרח נתניה

עם סטטיק ובן אל תבורי 
d.j סמיילי, דוכני איפור זוהר, 

קיר צילום ועוד

פרטים ב-      "נוער נתניה"

21 מאסטר קוורטט 
יום חמישי 21.7

19:30
מדיה-טק העיר 
)שד' בנימין 60(

קונצרט מוסיקה עממית 
רוסית, דרום אמריקאית, 
בלקנית צוענית וקלאסית

כרטיסים בטל. 052-8985192

21



אירועי
יוליקיץ

בשביל ישראל
יום שני 25.7

21:00
אמפי גן המלך

להקת זקני הכפר במופע מוזיקלי 
ייחודי, מלהיב ומרגש, בהשראת 

נופים ואתרים בתוואי 
"שביל ישראל"

25

ליין אפ 
נתניה 

יום שישי 22.7 
13:00

רח’ הרצל
מסיבת צעירים )+18( 
ענקית לתושבי נתניה 

והסביבה

2223 הקולות 
של פיראוס

מוצ”ש 23.7
21:00

כיכר העצמאות 
החדשה 

מופע מוסיקת עולם 
בניחוח יווני 

יום רביעי 27.7, 23:00-17:00
יום חמישי 28.7, 01:00-17:00

כיכר העצמאות החדשה

הפנינג בירה וקולינריה 
במרכז העיר נתניה

27

טעימות של בירות בוטיק מהארץ ומעולם, דוכני 
מזון, הופעות חיות: אקסום, AWA ואווירה טובה

פסטיבל 
Beer בעיר



אירועי
יוליקיץ

יום כתום
יום רביעי 27.7

17:30
חצר מוזיאון בית הבאר

פעילויות, סדנאות 
ומשחקים לכל המשפחה

בנושא מיחזור הפח הכתום
בשיתוף אגף רבעים 

ושכונות 

27

יום רביעי 27.7, 23:00-17:00
יום חמישי 28.7, 01:00-17:00

כיכר העצמאות החדשה

הפנינג בירה וקולינריה 
במרכז העיר נתניה

“סינדרלה”
יום רביעי 27.7

17:30
היכל התרבות העירוני 

אגדת הילדים האהובה 
והקסומה בגירסה חדשה

עם דורי בן זאב 
ואלון ליטבק 

כרטיסים בקופות ההיכל 
בטל. 09-8308811

27

גמר הליגה 
הישראלית 

בכדורגל חופים 
יום שישי 29.7
18:00-13:00

אצטדיון "שוורץ הום" 
חוף פולג

29

30 קרנבל 
ברזילאי

מוצ”ש 30.7
21:00

כיכר העצמאות 
החדשה 

הזמרת הברזילאית 
סילביניה בקרנבל 

קצבי בלתי נשכח

יעקב כהן30
מוצ"ש 30.7

21:30
היכל התרבות 

העירוני
במופע סטנדאפ 

כרטיסים בקופות ההיכל 
בטל. 09-8308811

בלי אחים    
קטנים

יום חמישי 28.7, 18:00
היכל התרבות ע"ש אריק 

איינשטיין )עיר ימים(
גרי המבורגרי 

במופע סטנדאפ 
*לילדים מגיל 9 ומעלה

כרטיסים בקופות ההיכל 
בטל. 09-8308811

28

תאטרון המחול 
Legacy הגאורגי

יום חמישי 28.7
20:00

היכל התרבות העירוני 
במופע סוחף חדש עם 

עשרות תלבושות כמיטב 
המסורת הגאורגית

כרטיסים בקופות ההיכל 
בטל. 09-8308811

28



דודו טסה בהופעה
יום שני 1.8, 21:00

אמפי גן המלך
מופע פתיחה: "הפילוסופיה של איימי"

*במסגרת אירועי בימות פיס 2016

בדרך לריו
יום שלישי 2.8
20:00-18:00

כיכר העצמאות 
החדשה

אירוע ספורטיבי 
לכל המשפחה בסימן 

אולימפיאדת ריו 2016

2

 Graffiti in
 the city

 יום חמישי 4.8 , 18:00

4
נפגשים ליד מלון לאונרדו פלאזה

 סיור סיפור בעקבות ציורי 
הקיר הענקיים במדרחוב הרצל 

בהדרכת הבלוגרית 
דידי ג'ונסון

הרשמה במוזיאון העיר נתניה 
בטל. 09-8840020

קרקס שנחאי
30-5 באוגוסט

כיכר האוניברסיטה, 
קריית השרון  

מופע מרהיב ועוצר נשימה 
של להקת האקרובטיקה של 

שנחאי, על רקע תפאורה ותאורה 
צבעונית, תלבושות ססגוניות 

ומוזיקה סינית. כרטיסים במחיר 
מיוחד לתושבי נתניה בטל. 2207*

30-5

חנוכת גינה 
קהילתית 

בקריית השרון
יום שני 1.8,  18:00

שד' לנטוס
עבודה בגינה, פעילויות 
וסדנאות לכל המשפחה 

פרטים באגף רבעים ושכונות 
בטל. 8605826 -09

אוגוסטאירועי קיץ

1 1



אוגוסטאירועי קיץ

            הלילה 
         לא לומדים תורה 

מוצ"ש ערב ט' באב
21:30  ,13.8

 היכל התרבות העירוני
עם ראש העיר 

מרים פיירברג-איכר
ח"כ יאיר לפיד והרב שי פירון 

בהנחיית מיכל אהרוני-רגב

13

שימי 
בממלכת הפחים 
יום שני 15.8 , 17:30 
מוזיאון העיר נתניה 

)רח' מקדונלד 3( 
הצגה מצחיקה ומרגשת 

בנושא מיחזור והפח הכתום 
בשיתוף אגף רבעים ושכונות 

פרטים והרשמה 
בטל. 09-8840020 

15

ערבי קיץ 
במוזיאון  

יום שני 15.8 , 18:30 
רח' מקדונלד 3 

סיור מודרך ומפגש ותיקי 
העיר על הפרומו לסרט

"על חולות וחלומות" 
בהנחיית ניבה פרי

פרטים והרשמה 
בטל. 09-8840020 

15

18-16 פסטיבל נתניה 
הבינלאומי לליצנות

ימים שלישי-חמישי, 18-16 באוגוסט
23:00-19:00

מדרחוב הרצל וכיכר העצמאות החדשה
עשרות מופעי ליצנות וקברט בחוצות פתוחים לקהל הרחב, 

ליצנים אורחים מחו"ל, הצגות ליצנות מקוריות בבכורה 
עולמית, מיצגים, אטרקציות ועוד הרבה הפתעות! 

חוויה מרגשת ומצחיקה לכל המשפחה! אל תחמיצו!
כרטיסים להצגות בעלות 20 ₪ בלבד 

בקופות היכל התרבות בטל. 09-8308811



“אם נדע לאהוב” 
יום שני 22.8

21:00
אמפי גן המלך

מופע משירי יוסי בנאי 
במלאת 10 שנים 

לפטירתו 
בהנחיית יורם רותם 

)גל”צ(

22

נפרדים 
מהקיץ

יום שלישי 23.8
20:00-18:00

כיכר העצמאות 
החדשה

סדנאות יצירה 
ומופע קיץ עם 

קצפת ותות

מסיבת 
בריכה

יום חמישי 18.8
23:00-18:00

קאנטרי אליצור 
רחצה לילית 

ומסיבת ריקודים 
כרטיסים בתשלום

פרטים ב-      "נוער 
נתניה"

מופע הקאנטרי 
של יונתן מילר 

מוצ"ש 20.8
21:00

כיכר העצמאות 
החדשה

יונתן מילר וחברים 
במופע קאנטרי מיוחד 

בתיבול פולק, ג'אז 
ומוסיקה צוענית

20

23 יום אחד את תראי
יום שלישי 23.8

20:00
מדיה-טק העיר 
)שד' בנימין 60(

ניחוחות אהבה צרפתית עם שירי 
איב מונטאן, ז'אק ברל ועוד, במופע 

השאנסונים של פייר עמנואל-חנון 
כרטיסים בתשלום 
בטל. 09-8620250

אוגוסטאירועי קיץ

23

22Petite 
fleur 2 

יום שני 22.8, 20:30 
היכל התרבות העירוני

במופע שאנסונים חדש עם 
הקלאסיקות של כל הזמנים

כרטיסים בתשלום
בטל. 09-8308811

18



חנן בן ארי
בהופעה 
יום רביעי 31.8

20:30
כיכר העצמאות החדשה

31 בקצב 
הפלמנקו
מוצ"ש 27.8

21:30
כיכר העצמאות 

החדשה
חגיגה צבעונית, 

של צבעים שירה, 
מוסיקה ומחול 

27

“הוי ארצי 
מולדתי”

יום חמישי 25.8
20:30

היכל התרבות
ירדנה ארזי ולהקת הגבעטרון 
בקלאסיקות סוחפות ומרגשות 

של הזמר העברי
כרטיסים בקופות ההיכל 

בטל. 09-8308811

25

מסע במערכת 
השמש

יום חמישי 25.8
23:00-19:00

פלנתניה )שד' בן גוריון 168(
סיור מודרך במערכת השמש 

ותצפיות אסטרונומיות 
כניסה בתשלום, פרטים באתר 

 www.planetanya.org.il
או בטל. 09-7485760

זמרת השנה 
עדן בן זקן

דיקלה
יום רביעי 24.8, 20:30

פארק אגם החורף )השלולית(

25

אוגוסטאירועי קיץ

24



סקייטפארק 
נתניה

כל יום עד 01:00
פארק אגם החורף )השלולית(

מתקן ספורטיבי הכולל מתקני 
החלקה ואקסטרים משוכללים, 

אזור לצפיית קהל, גינון והצללה

כל השבוע

א', ג, ה'

כל השבוע

א', ג', ה'

פלנתניה 
שד' בן גוריון 168

מרכז מדע, חלל ותרבות ע"ש מדראמה, בו תיהנו  
מפלנטריום דיגיטלי, גן יפני, גן מדע אינטראקטיבי, 

אולם הרצאות, סדנאות פעילות, קבלות שבת ייחודיות 
בימי שישי ועוד. 

כניסה בתשלום, פרטים אודות שעות פתיחה ותעריפים 
 www.planetanya.org.il באתר

או בטל. 09-7485760

מגרשים מוארים לנוער 
בשכונות העיר

ימי א', ג', ה' 
23:00-20:00

מיצגי 
מזרקת כיכר 

העצמאות 
החדשה 

ימים א-ה, 
מוצ"ש 

22:00 ,21:00

א'-ה', מוצ"ש

ספריית 
הכיכר

ימי א', ג', ה'
19:00-17:00

כיכר העצמאות החדשה
)מתחת למסכים( 

שעת סיפור, יצירה, מפגשים 
עם סופרים ותיאטרון בובות 

בהשראת ספרי ילדות 
מוכרים ואהובים

אירועי
קבוע כל שבוע: יולי - אוגוסטקיץ

נאות הרצל )צמוד למתנ"ס(
חפציבה )ביה"ס שח"ל(
נאות גנים )גן עובדיה(

עמליה )ביה"ס רבין(
ספורטק יהלום מזרח נתניה

פולג-עיר ימים )ביה"ס רימלט(
קריית נורדאו )ביה"ס אלדד(

נאות שקד )ביה"ס אמי"ת עמיטל(
רמת ידין )גן מסילות(

גלי ים )לוי אשכול: 22:00-19:00(
ביה"ס עוזיאל )20:00-18:00(

פעילות 
ספורטיבית 
אל תוך הלילה 
בנוכחות רכז חברתי



שעות סיפור וסדנאות
ימי ג', אחת לשבועיים, 17:30

מדיה-טק קריית השרון 
)רח' הזמיר 8(

מדיה-טק גלי ים )רח' לוי אשכול 32(
הספרייה ע"ש דבורה בן יהודה 

)רח' סלומון 2(
תיאטרון סיפור לקטנטנים ולילדי הגן, 

סדנאות יצירה ומדע
כרטיסים בתשלום בספריות

ג'

גינות 
מספרות
ימים א'-ד'

19:00 ,17:00
תיאטרון סיפור 

ממיטב אגדות 
הילדים 

ב-13 גינות 
ציבוריות 

ברחבי העיר

א', ד'

צלילים
מול

השקיעה
ימי ב'

20:30-19:00
כיכר ציון
המחודשת

עם הפסנתרן 
אליעד שרוני

סיפורים
לקטנטנים
ימי ב', 17:30

מדיה-טק העיר 
)שד' בנימין 60(

עולם של קסם ודמיון 
עם בובות ותחפושות 

לגילאי 4-2  
כרטיסים בתשלום בספריות

מסיפורי עץ השקמה 
ימי ב': 18.7, 25.7, 1.8, 8.8, 22.8

19:00-17:30
מוזיאון העיר נתניה )רח' מקדונלד 3(

סדרת 5 מפגשי פעילות לילדים 
סביב סיפורי עץ השקמה: סדנאות 

יצירה, שעות סיפור, תיאטרון בובות 
ועוד. לגילאי 10-5.

בהדרכת האמנית עירית כהן-רז
פרטים והרשמה בטל. 8840020 -09

ב'

ב'

א'-ד'
עין התכלת-גן נרקיס

גן הגיבורים
נאות הרצל-מתנ"ס/בר יוחאי

גן השושנים
רמת אפריים

דורה 
נאות שקד 

גלי ים-הבריגדה היהודית 
אגמים-גן נחל הבשור

קריית נורדאו- גן הפסלים
פולג עיר ימים-מוטה גור/ציר ירוק 

נאות גנים- גן עובדיה
קריית השרון-גן תשרי

אירועי
קבוע כל שבוע: יולי - אוגוסטקיץ

ב'

מדיה-טק 
קריית השרון

)רח' הזמיר 18(

שעות סיפור וסדנאות
ימי א', ד', אחת לשבועיים

17:30
הספרייה ע"ש נדיבי 

)רח' כצנלסון 7(
תיאטרון סיפור, סדנאות יצירה ומדע

לגילאי 7-4
כרטיסים בתשלום בטל. 09-8352919

צלילי קסם                                                                א'
ימי א': 10.7, 17.7, 24.7

21:30-20:00
מסכי  כיכר העצמאות 

החדשה
הקרנת קטעי וידאו מוסברים 

ממיטב האופרות והקונצרטים 
הקלאסיים



הצגות 
ילדים

ימי ד', אחת לחודש
17:30

מדיה-טק העיר
)שד' בנימין 60(

לגילאי 7-4
כרטיסים בתשלום
בטל. 09-8620250

ד'

יריד 
משתלות

ימי ד' 
15:00-10:00

מדרחוב 
קראוזה 
המחודש

תיאטרון 
סיפור

ימי ד'
17:30

מדיה-טק העיר
)שד' בנימין 60(

לגילאי 7-4
כרטיסים בתשלום 
בטל. 09-8620250

ד'

ד'

ג'

אירועי
קבוע כל שבוע: יולי - אוגוסטקיץ

קונצרט על 
הצוק 
ימי ג' 
19:00

רחבת גלריה על 
הצוק 

)רח' המעפילים 19(
קונצרטים של מוסיקה 

קלאסית קלה

ג'

סדרת חו"ל 
ימי ג': אוגוסט 
20:00-18:00

"הגג" )רח' שטמפפר 4(
סדנאות חווייתיות מעבר 

לים, בישול עם שף,
הטיול הגדול אחרי צבא,

טיפים לאיתור טיסות
מוזלות ועוד

ג'

סלסה 
בכיכר

ימי ג'
23:00-19:00

כיכר העצמאות 
החדשה

עם 
מדיה נוצ'ה 

נתניה

הרצל 
לייב

ימי ד': יולי, 3.8
22:00-19:00

כיכר ציון 
המחודשת

במה פתוחה לזמרים 
ויוצרים צעירים 

מנתניה )+18( 

ד'

סדרת 
קריירה

ימי ג': יולי
20:00-18:00

"הגג" 
)רח' שטמפפר 4(

הרצאות תוכן 
מרתקות בנושא 

קריירה 

ג'



ה' יריד 
עתיקות 

ואוספים 
ימי ה' 

20:00-8:00
מדרחוב 
קראוזה 
המחודש

כולל יום שישי
ימי ו'

11:00-8:45
ביה"כ שירת עמית

)רח' הרטום 33, 
קריית השרון(

שני שיעורים מרתקים ברצף 
עם הרב הראשי לנתניה, 

הרב קלמן מאיר בר שליט"א 
ולאחריו מרצה אורח

"מועדון פתוח"
צפון ומרכז העיר:

"המקלט": ב-ד 01:00-19:00
"המרתף": ב', ה' 24:00-20:00, ג' 23:00-20:00

הפוך על הפוך: א-ה 21:00-17:00
"המקום": בנים: א', ב', ד' ומוצ"ש 24:00-20:00,    
                 בנות: ב' 22:00-17:00, ה' 22:00-16:00

החברים של הרצל נאות הרצל

סיור וסיפור
ימי ו', 10:00, למעט 22.7

סיור וסיפור חווייתי על
ימי ראשיתה של העיר 

נתניה ממושבת פרדסים 
בחולות השרון ועד היום 

הרשמה מראש 
במוזיאון העיר נתניה 
בטל. 09-8840020 
או בלשכת התיירות 
בטל. 09-8827286

ו'

ו'

ריקודי 
עם 

מוצ"ש
21:00

אולם הספורט 
בביה"ס ש"י עגנון

מיטב מרקידי 
הפולקלור 

הישראלי מנתניה 
והסביבה

מוצ"ש



מוזיאון 
העיר נתניה

ימי ו', 13:00-11:00
למעט 22.7

רח' מקדונלד 3
סיור מודרך בתצוגת 

הקבע החדשה: 
"נתניה מחזון למציאות" 

הרשמה מראש
בטל. 09-8840020

ו'

אירועי
קבוע כל שבוע: יולי - אוגוסטקיץ

דרום העיר:
קפה לנוער בפולג ונורדאו

האחוזה דורה
מועדון האזור: ג-ה 00:00-19:00

קידום נוער אזורים: א' 22:00-16:00, 
ב-ה 20:00-16:00

 בית נירים: ב' 22:00-16:00
מזרח העיר:

קריית השרון, חפציבה, נאות גנים 
ב' 20:00-23:00  

פעילות חווייתית קבועה אל תוך הלילה
במועדוני הנוער בשילוב אירועים שכונתיים וסדנאות:

חפשו אותנו ב-      "נוער נתניה"
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לוח אירועי יולי-אוגוסט

* ט.ל.ח ייתכנו שינויים, התעדכנו באתר העירוני
www.netanya.muni.il


