מבלים קיץ בנתניה

לוח אירועי
יולי-אוגוסט 2017

אירועי קיץ יולי
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תושבים יקרים,
אני שמחה ונרגשת
להזמינכם לחגיגת
קיץ תוססת בנתניה
עם מופעים של
מיטב האמנים
האהובים ,פסטיבלים
בינלאומיים ,מסיבות רחוב ,אירועי
חוצות ,קונצרטים מול השקיעה ושלל
אירועי תרבות.
אירועי הקיץ במגוון סגנונות
פונים לכל הגילאים :ילדים ,נוער,
צעירים ולקהל הבוגר ומשקפים את
ההטרוגניות והפסיפס הקהילתי של
העיר  -כך שכולנו נחווה קיץ בלתי
נשכח בנתניה.
שלל הפעילויות תתקיימנה בכל
רחבי העיר ,בחופים המרהיבים,
בטיילות המקסימות ,בגינות
הקהילתיות ובמרכז העיר  -הלב
הפועם של נתניה.
פעילויות מיוחדות תתקיימנה גם
במוסדות התרבות בעיר ,ביניהם,
הפלנתניה :מרכז מדע ,חלל ותרבות
ע”ש מדראמה ,המוזיאון העירוני
והמרכזים הקהילתיים בשכונות.
אני מזמינה את כולכם להגיע
וליהנות,
בברכת קיץ מהנה ובטוח לכולם,
מרים פיירברג-איכר
ראש העיר נתניה

אירועי קיץ יולי

הפנינג פתיחת הקיץ
ימים רביעי-חמישי 6-5 ,ביולי
23:00-18:00
כיכר העצמאות החדשה

משחקי המכבייה
ה20-

4-18

 18-4ביולי
מכון וינגייט

מתחם הסינמה סיטי נתניה

פרטים באתר המכבייה

www.maccabiah.com

7

שרשרת פינוק
למתגייסי 2017
יום חמישי 6.7
16:30

כרטיס לסרט ,פופקורן ושתייה,
תיק קיטבג ממותג ,הגרלת
כרטיס טיסה ועוד
כניסה לתלמידי י”ב בלבד
פרטים ב“ -בה”ד ”09

איילנד RAVE

יום שישי 18:30-13:00 ,7.7
מתחם איילנד
מסיבת רחוב ענקית לצעירים ()18+

מתקנים מתנפחים ,עמדות איפור וקריקטורות,
סדנת ציור מול השקיעה ומופעים לכל המשפחה:
 :20:15 ,5.7לבלובית  :22:00נועה קירל
 :20:30 ,6.7רינת גבאי

6

מים ואהבה

יום ראשון 9.7
20:30
היכל התרבות ע”ש
אריק אינשטיין
(עיר ימים)

9

דרמה חברתית בהפקת
התיאטרון העירוני נתניה
כרטיסים בתשלום
בטל09- 8308811 .

שמש
בשכונות

9/10

יום ראשון 18:00 ,9.7
גן בר לב-גלי ים
יום שני 18:00 ,10.7
הציר הירוק-עיר ימים
Dj’s DUDU PARIZ, YAIR ANGEL, BEN GUTER
BEN BIBAS, JEREMY, CAPTAIN HOOK

יריד משחקי רצפה
ענקיים והפרחת
בועות סבון בגינות
העיר

אירועי קיץ יולי

אירועי קיץ יולי

9

טודו בום נתניה
יום ראשון 21:00 ,9.7
כיכר העצמאות החדשה

סטטיק ובן אל תבורי
בהופעה
יהיה קל....
קופיקו 2

10

יום שני 10.7
17:30
היכל התרבות
העירוני
כרטיסים
בתשלום בטל.
09-8308811

משחקי ילדות
יום שני 10.7
19:00-17:30
חצר מוזיאון
בית הבאר
(רח’ סוקולוב )17

הפנינג לכל המשפחה עם
משחקים של פעם :דוקים,
איקס עיגול ועוד
בעלות  ₪ 5בלבד לילד

10

 70שנה
לפריצת כלא עכו

10

יום שני 21:00-18:00 ,10.7
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

הרצאה בהנחיית יוסף קיסטר
וסיור בעקבות פרשת
הסרג’נטים בהדרכת פלג לוי
כרטיסים בתשלום
בטל09-8840020 .

הפנינג
והתחדשותקיץגן שעשועים 10

יום שני 17:30 ,10.7
רח’ סמטת ארתור רופין-קריית נורדאו

במעמד ראש העיר מרים פיירברג-איכר
מתחם סוסים מכניים ,פינות חי,
מתקנים מתנפחים ,סדנאות יצירה,
מופע של “נופיקי” כוכבת הילדים,
מתחם איפור וקעקועי נצנצים,
חשיפה למרכז העשרה

קבוצות
הכוכבים
ביהדות

12

יום רביעי 19:30 ,12.7
פלנתניה
(שד’ בן גוריון )168
הרצאה מרתקת מאת
ד”ר שי ואלטר
כרטיסים בתשלום
בטל09-7485760 .

וילה בג’ונגל
יום שני ,10.7
19:00
מדיה-טק העיר

10

מסיבה
לנוער

יום שני 10.7
23:00-20:00
ספורטק מזרח
נתניה

אלון בן דוד
בהרצאה על עתידה
של ישראל במזה”ת
כרטיסים בתשלום
בטל09-8620250 .

מקורוק

12

יום רביעי
20:00 ,12.7
מועדון הנוער
העירוני
מוזיקת רוק
מהמקורות
פרטים ב-
“נוער נתניה”

10

dj TAMANO

וסטפן הרקדן
כרטיסים בתשלום
פרטים ב“ -נוער נתניה”

יאסו

יום רביעי 12.7
23:00-20:00
קפה לנוער
רמת פולג

12

טברנה יוונית
פרטים ב-
“נוער נתניה”

פסטיבל  Beerבעיר

13-12

ימים רביעי-חמישי 13-12 ,ביולי23:00-17:00 ,
כיכר העצמאות החדשה
הפנינג בירה וקולינריה במרכז העיר המתחדש נתניה

מבחר של למעלה מ 40-סוגי בירה מהארץ ומהעולם ,דוכני מזון ,הופעות חיות ואווירה טובה
לגילאי  | +18ילדים עד גיל  10בליווי מבוגר

אירועי קיץ יולי

13

קרנבל מוסיקלי
יום חמישי 13.7
19:30
מדיה-טק העיר

מאריות ומחזות זמר ועד
ליצירות ג’אז וניגונים
חסידיים
כרטיסים בתשלום
בטל09-8620250 .

אצבעונית

16

יום חמישי 13.7
18:00
גן עובדיה
אברהם
יריד משחקי
רצפה ענקיים
והפרחת בועות
סבון בגינות העיר

Pool
Party
יום חמישי 13.7
22:00-19:00
קאנטרי אליצור

יום ראשון 16.7
21:00-18:00
גן נרקיס-עין התכלת

הפנינג לכל המשפחה:
מתקנים מתנפחים ,סדנאות
ג’אגלינג ובועות סבון ,מופעי
קרקס ומוסיקה לטינית

16

התזמורת האנדלוסית “אלמוגרביה”
מעלות תרשיחא ,הזמרת גלית גיאת
והפייטנית אורית עטר
בקונצרט מחווה מיוחד
לזמרת הבינלאומית
עופרה חזה

17

ערב בלתי נשכח עם
לאוניד פטשקה ומוזס סי
כרטיסים בתשלום
בטל09-8308811 .

במיטב הקלאסיקות
הישראליות המוכרות
בעיבודים חדשים
כרטיסים בתשלום
בטל09-8620250 .

כרטיסים בתשלום
פרטים ב-
“נוער נתניה”

שמש
בשכונות

19

Liberace
& Elvis
יום רביעי 20:30 ,19.7
היכל התרבות
העירוני

יום שני 17.7
20:00
מדיה-טק העיר

משחק וסדנא

מופע בלט
לכל המשפחה בביצוע
Moscow State
Ballet
כרטיסים בתשלום
בטל09-8308811 .

יד ענוגה

בשכונות13
שמש

מסיבת

13

רבקה זוהר
ולירון לב

נפגשיםבסיפור16 ,
בגינה,

יום ראשון 16.7
17:00
היכל התרבות העירוני

יום ראשון 16.7
21:00
אמפי גן המלך

אירועי קיץ יולי
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יום ראשון 18:00 ,16.7
גן גורדון
יום שני 18:00 ,17.7
גן יהושע-רח’ ויצמן

יריד משחקי רצפה ענקיים
והפרחת בועות סבון בגינות העיר

שלוש פנדות
וזהבה אחת

19

יום רביעי 19.7
17:30
מדיה-טק העיר

תיאטרון הקרון בעיבוד
מפתיע וססגוני לאגדה
הקלאסית
כרטיסים בתשלום
בטל09-8620250 .

לצלם בתים מבחוץ

יום חמישי 20.7
18:30-17:00
נפגשים במוזיאון העיר
נתניה (רח’ מקדונלד )3

סיור בהדרכתו של הצלם
התיעודי ליונל דרמון
כרטיסים בתשלום
בטל09-8840020 .

כל הג’אז הזה 20
יום חמישי 20.7
20:00
חצר מוזיאון בית הבאר
(רח’ סוקולוב )17

להקת “מים שקטים” בהופעה
כרטיסים בעלות  ₪ 30בלבד
בטל09-8329940 .
(כולל כיבוד קל)

20

מסע
אופניים

20

יום חמישי 20.7
20:00-18:00
קפה לנוער
קריית נורדאו

רוכבים למען שירות
משמעותי בצה”ל
פרטים ב-
“נוער נתניה”

20

מסיבת סקייטפארק
יום חמישי 20.7
00:00-21:00
סקייטפארק נתניה
(אגם החורף)

מופע סקייט-אקסטרים
ומוסיקה לנוער

פרטים ב-

“נוער נתניה”

אירועי קיץ יולי

21

גמר הליגה
הישראלית
בכדורגל חופים

אירועי קיץ אוגוסט

24

דניאל אסייג

יום שני 24.7
20:00
מרכז תרבות וקהילה
ע”ש ספי ריבלין
קריית השרון

יום שישי 21.7
18:00-13:00

במופע סטנד אפ
כרטיסים בתשלום
פרטים ב“ -נוער נתניה”

אצטדיון “שוורץ הום”
חוף פולג”

קולנוע לאור 25
ירח

רועי צברי

הפנינג לכל המשפחה:
מתקנים מתנפחים,
סדנאות ג’אגלינג ובועות
סבון ,מופעי קרקס
ומוסיקה לטינית

26

שמש
בשכונות

במופע סטנדאפ

הרצל סיפורו של
רחוב ,סיפורה של עיר
יום שישי 28.7
11:30-10:00
נפגשים במוזיאון העיר
נתניה (רח’ מקדונלד )3

סיור בשפה הצרפתית
הרשמה מראש
בטל09-8840020 .

3
3

יום חמישי 3.8
18:00
גן אברהם שפירא

יריד משחקי רצפה
ענקיים והפרחת בועות
סבון בגינות העיר

כרטיסים בתשלום
פרטים ב“ -נוער נתניה”

31

2

יום רביעי 2.8
22:00-18:00
גינת גלי ים

יום רביעי 26.7
22:00-20:00
מתנ”ס רמת ידין (דורה)

יום שלישי 25.7
23:00-20:00
ספורטק עיר
ימים

28

נפגשים בגינה
בסיפור ,משחק
וסדנא

3

הלילה לא לומדים
תורה

יום שני ערב ט' באב
20:30 ,31.7
היכל התרבות ע”ש אריק
איינשטיין (עיר ימים)

קריאת מגילת איכה ופאנלים
בנושא אהבת חינם

3

“חלום בחולות”

יום חמישי 3.8
20:30
חצר מוזיאון בית
הבאר (רח’ סוקולוב )17

“סיפורסרט” מפי בני
ראשוני נתניה
כרטיסים בתשלום
בטל09-8329940 .
(כולל כיבוד קל)

שרית חדד בהופעה
יום חמישי 21:00 ,3.8
כיכר העצמאות החדשה
מופע פותח :רמי רם ופירות העונה

אירועי קיץ אוגוסט

4

אירועי קיץ אוגוסט
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שישי מוסיקלי

יום שישי 16:00 ,4.8
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

שמש בשכונות

3

יום ראשון 6.8
18:00
גן השושנה-עין
התכלת
יום שלישי 8.8
גן הקליר18:00 ,

שירים וחיוכים לכבוד שבת
עם גיזי והגיטרה
כרטיסים בתשלום
בטל09-8840020 .

סיפור אהבה
נוסח נתניה

7

יריד משחקי רצפה
ענקיים והפרחת בועות
סבון בגינות העיר

8

יום שני 21:00-19:00 ,7.8
מוזיאון העיר נתניה (רח’ מקדונלד )3

לילה לבן בנתניה
יום חמישי 06:00-18:00 ,10.8
ברחבי העיר

יום שלישי 8.8
21:00-18:00
גן הגיבורים

על האהבות העזות והנוסטלגיות
במושבה נתניה
תחקיר תמר כשר מספרת חוה אפל
ליווי ,שירה וגיטרה גיזי הס
כרטיסים בתשלום
בטל09-8840020 .

10

נפגשים בגינה
בסיפור ,משחק
וסדנא

10

הפנינג לכל המשפחה:
מתקנים מתנפחים ,סדנאות
ג’אגלינג ובועות סבון ,מופעי
קרקס ומוסיקה לטינית

קסם
התיאטרון
השחור מפראג

יום חמישי 10.8
20:30
היכל התרבות
העירוני

כרטיסים בתשלום
בטל09-8308811 .

סבב אליפות
ישראל
בכדורעף
חופים
ימים חמישי-שישי
 11-10באוגוסט
17:00-8:00
חוף פולג

10-11
מרתון מספרי סיפורים במסיבת פיג’מות לילדים ,מופעים מוסיקליים בברים ,קולנוע לילה על מסכי
הכיכר ,אביתר בנאי והרב איתמר אלדר במפגש של לימוד ,שיח ונגינה בבית הכנסת הגדול ,היהודים
מארחים את אביב גפן במופע בכיכר ,כיתות אמן במרכז למקצועות המוסיקה “סיטאר” ומרתון מתופפים
במרכז לכלי הקשה “טרמולו“ ,את הצעירים נמשיך להחזיק ערים כל הלילה ב white party-בחוף
לגון ובבוקר עם הזריחה ארקדי דוכין בהופעה foodtracks ,בכיכר ,סיורים תיאטרליים על תולדות
נתניה ,הרצאות בנושא חלל ,מיצגי כוכבים ,וסדנת תיפוף יפני בפלנתניה ועוד המון המון הפתעות...

אירועי קיץ אוגוסט
נפגשים בגינה
בסיפור,
משחק וסדנא

אירועי קיץ אוגוסט

17-15

13

יום ראשון 13.8
21:00-18:00
גינת תשרי-קריית השרון

יום רביעי 16.8
20:00
פלנתניה (שד’ בן גוריון )168
על טילים ,חלליות ,לוויינים,
גשושיות בליווי סרטים ומיצג
כוכבים בהנחיית אלעד לרנר
כרטיסים בתשלום
בטל09-7485760 .

הפנינג לכל המשפחה:
מתקנים מתנפחים ,סדנאות
ג’אגלינג ובועות סבון ,מופעי
קרקס ומוסיקה לטינית

13/14

טכנולוגיות החלל

16

דורון מזר

יום רביעי 16.8
11:00
היכל התרבות ע”ש
אריק אינשטיין
(עיר ימים)

Dj Smiley
יום רביעי 16.8
01:00-21:00
מועדון הנוער
העירוני
ליין art club

שמש
בשכונות

יום ראשון 13.8
18:00
גינת האלונים
רח’ המורן
יום שני 14.8
18:00
טיילת דורה

יובל כספין 143
שר
משוררות

יום שני 20:00 ,14.8
מדיה-טק העיר

מסע מוסיקלי מרגש עם
משוררות ארצנו
כרטיסים בתשלום
בטל09-8620250 .

כרטיסים במחיר מיוחד
בטל09-8308811 .

16

שישי שמח עם
ירון אילן

כרטיסים בתשלום
פרטים ב-
“נוער נתניה”

פסטיבל נתניה הבינלאומי לליצנות
ימים שלישי-חמישי 17-15 ,באוגוסט
 ,22:30-19:30כיכר העצמאות החדשה
עשרות מופעי ליצנות וקברט בחוצות פתוחים לקהל הרחב,
מיצגים ,אטרקציות ועוד הרבה הפתעות!
חוויה מרגשת ומצחיקה לכל המשפחה! אל תחמיצו!
כרטיסים בתשלום להצגות ליצנות מקוריות
באולמי היכל התרבות ניתן לרכוש בטל09-8308811 .

סדנת אמן

יום חמישי 17.8
23:00-20:00
מרכז ווליום
מזרח נתניה
עם המפיק
המוסיקלי ג’ורדי
פרטים ב-
“נוער נתניה”

16

17

18

תוכנית הדגל של ערוץ 24
מגיעה לשידור חי בנתניה!

יום שישי 18.8
15:00-11:00
מתחם איילנד

אירועי קיץ אוגוסט

אירועי קיץ אוגוסט

18

מעפילים בחופי
נתניה

יום שישי 16:00 ,18.8
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3
תצוגות ,תמונות ומסמכים
מאוגוסט  ,’39בהדרכת
ברוריה בר-שדה
כרטיסים בתשלום
בטל09-8840020 .

חדשות החלל

24-22

פסטיווקאלי

נתניה מצדיעה לזמר העברי
בניהולו האמנותי של אילן גלבוע
ימים שלישי-חמישי 24-22 ,באוגוסט
 ,23:00-18:00רח’ עוזי חיטמן-עיר ימים

23

24

Drive In

יום חמישי 24.8
02:00-22:00
מרתון סרטים בחצר
האחורית של מועדון
הנוער העירוני
פרטים ב-
“נוער נתניה”

שמש
בשכונות

יום רביעי 23.8
20:00
פלנתניה (שד’ בן גוריון )168

27
3

יום ראשון 27.8
18:00
גן כוכב העיר
שד’ בנימין

על הגילויים האחרונים והעדכניים
ביותר בתחום החלל בליווי מיצג
כוכבים
בהנחיית אלעד לרנר
כרטיסים בתשלום
בטל09-7485760 .

יריד משחקי רצפה
ענקיים והפרחת בועות
סבון בגינות העיר

שמש בשכונות21-23 3

ירדנה ארזי
“קול הכבוד“:
“שיר הוא לא רק מילים”:
יום שני 18:00 ,21.8
תזמורת נתניה הקאמרית והגבעטרון
מנחי השירה בציבור
גן שמשון-רח’ שמעון ברכה
במופע
הקיבוצית בניצוחו של
אפי נצר ,שרהל’ה שרון,
יום שלישי 18:00 ,22.8
דודי זבה מארחת את
“הוי ארצי יוסי לב ומשה להב הטיש הגדול
עגנון
ש”י
’
מיני ספורטק קריית נורדאו-רח
קובי אפללו ,רוני דלומי ,מולדתי“
מארחים את יהודה אליאס
יום רביעי 18:00 ,23.8
וליאורה
שרגאי
אוהד
ועדי ארד בשירה עם ציבור
גן אגמים-נחל הבשור
לילדים :אדון שוקו משירי אריק איינשטיין ויופי של תזמורת
יריד משחקי רצפה ענקיים
משירי עוזי חיטמן עם חני נחמיאס
והפרחת בועות סבון בגינות העיר
עשרות מופעים של חבורות זמר מרחבי הארץ ועוד

25

27

שישי מוסיקלי

יום שישי 16:00 25.8
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3
שירים וחיוכים
לכבוד שבת
עם גיזי והגיטרה
כרטיסים בתשלום
בטל09-8840020 .

מסיבתהקיץ לנוער 28
סוף

יום שני 28.8
00:00-20:00
ספורטק מזרח נתניה
 Dj Tamanoוהופעה
של קטריקס ודורון ביטון
פרטים ב“ -נוער נתניה”

עמיר בניון בהופעה
יום ראשון 21:00 ,27.8

כיכר העצמאות החדשה
במסגרת מיזם “בימות פיס“

“לא
לדאוגוסט” 29

יום שלישי 29.8
17:00
גן הפסלים
קריית נורדאו

אירוע סיום הקיץ
בשיתוף משרד התרבות
והספורט

כל הג’אז הזה

31

יום חמישי 31.8
20:00
חצר מוזיאון בית הבאר
(רח’ סוקולוב )17

להקת “מים שקטים” בהופעה
כרטיסים בתשלום
בטל09-8329940 .
(כולל כיבוד קל)

קיץ 2017

קיץ 2017

קבוע כל שבוע :יולי  -אוגוסט
פארק האופניים
נתניה

סקייטפארק
נתניה

כל יום עד 23:00
על כביש 57

כל יום עד 01:00
פארק אגם החורף

הכולל  3מסלולי
רכיבה ייחודיים:
קריטריוםbmx ,
ופאמפטרק

מתקן ספורטיבי הכולל
מתקני החלקה ואקסטרים
משוכללים ,אזור לצפיית
קהל ,גינון והצללה

קבוע כל שבוע :יולי  -אוגוסט
מוזיאון העיר נתניה
ימים א’ ,ד-ה16:00-10:00 :
יום ב’19:00-12:00 :
ובזמני האירועים
רח’ מקדונלד 3

קיץ אסטרונומי בפלנתניה
ימים ב’ ,ד’ ,18:30-10:00 :יום ג’16:00-10:00 :
יום ו’ ,14:00-10:00 :למעט 11.8
שד’ בן גוריון 168

מרכז מדע ,חלל ותרבות ע”ש מדראמה ,בו תיהנו ממיצגי פלנטריום ייחודיים,
סדנאות מדעיות ,הרצאות מרתקות ,גן יפני ,גן מדע אינטראקטיבי ועוד.
חוויה מומלצת לכל המשפחה!
הכניסה בתשלום ,פרטים באתר www.planetanya.org.il
או בטל09-7485760 .

ספריית
הכיכר

ימי א' ,ג' ,ה'19:00-17:00 ,
כיכר העצמאות החדשה
(מתחת למסכים)
שעות סיפור ,סדנאות יצירה,
הצגות מדי יום ג’ ,מפגשים
עם סופרים ותיאטרון בובות
בהשראת ספרי ילדות מוכרים
ואהובים

מגרשים מוארים לנוער
בשכונות העיר
ימי א' ,ג' ,ה'
23:00-21:00
פעילות
ספורטיבית
אל תוך הלילה
בנוכחות רכז חברתי

ימים א'-ד'
18:00

סיור מודרך בתצוגת הקבע:
“נתניה מחזון למציאות”
פרטים והרשמה
בטל09-8840020 .

ב' ,ג' ,ד' ,ו’

א' ,ג' ,ה'

נפגשים
א' ,ב’ ,ד' ,ה' בגינה
בסיפור
משחק וסדנא

א' ,ג' ,ה'

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)22:00-20:00 :
ביה”ס עוזיאל (ימים ב’ ,ד’ )20:00-18:00

תיאטרון סיפור,
סדנאות ,הצגות
ומשחקייה
ב 13-גינות ציבוריות
ברחבי העיר

תיאטרון סיפור לטף

ב'

ימי ב’17:30 ,

עולם של קסם ודמיון בליווי
בובות ותחפושות
לגילאי 4-2
מדיה טק העיר :כרטיסים
בתשלום בטל09-8620250 .
מדיה טק קריית השרון :כרטיסים
בתשלום בטל09-8622908 .

ריקודים
סלוניים ב'
בכיכר
ימי ב'
21:30-20:00

חגיגת ריקודים
סוחפת מהצעד
הראשון
עם אביחי
ומרטה ימין

עין התכלת-גן נרקיס
גן הגיבורים
נאות הרצל-גן בר יוחאי/קותי
רמת ידין (דורה)
נאות שקד-מרכז מסחרי
רמת אפרים
גלי ים-ליד המתנ”ס
אגמים-גן נחל הבשור
קריית נורדאו-גן הפסלים
גבעת האירוסים-גינת אירוס
הארגמן
פולג עיר ימים-גן מוטה גור
נאות גנים-גן עובדיה
קריית השרון-גן תשרי

לילדים במוזיאון

א'-ד’

ב'

ימי ב’18:30-17:00 ,
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

סדנאות יצירה ,צילום ותיאטרון,
שעות סיפור ועוד
כרטיסים בתשלום
פרטים בטל09-8840020 .

הרצל לייב
ימי ג’

18:00
זמרי רחוב
בכיכר ציון
19:00
מופעי להקות
בכניסה למדרחוב
19:30
סלסה בכיכר
עם מדיה נוצ’ה

ג’

קונצרט על
הצוק

ג’

ימי ג'
19:00
רחבת גלריה על
הצוק
(רח' המעפילים )19

קונצרטים של מוסיקה
קלאסית קלה

קיץ 2017

קיץ 2017

קבוע כל שבוע :יולי  -אוגוסט
סדרת
“מתחברים
לעתיד”

סדרת חו"ל זה כאן
ימי ג' :אוגוסט
ג’

ג’

20:30-19:00
"הגג" (רח' שטמפפר )4

ימי ג' :יולי
23:00-19:00
“הגג” (רח’ שטמפפר )4

סדנאות אוכל חווייתיות
מסביב לעולם :שוקולד
בלגי ,אוכל איטלקי ועוד

הרצאות תוכן מרתקות
בנושא עיר חכמה ושילוב
טכנולוגיה חברתית בחיים
שלנו

תיאטרון
סיפור
וסדנא

יריד
משתלות
ג’
ואמנויות

ימי ג'17:30 ,
מדיה-טק גלי ים

לקטנטנים
ולגילאי הגן:
15.8 ,18.7 ,11.7
כרטיסים בתשלום
בטל09-8651496 .

יריד
עתיקות
ה’
ואוספים
ימי ה'
18:00-8:00
מדרחוב
קראוזה
המחודש

ימי ד'
15:00-10:00
מדרחוב
קראוזה
המחודש

צלילי קסם
ימי ה’
21:30-20:00
מסכי כיכר
העצמאות החדשה

הקרנת יצירות
מוסיקליות ידועות
בביצועים מיוחדים
ומרגשים עם השדרן
איתן גל

קבוע כל שבוע :יולי  -אוגוסט

ד’

תיאטרון סיפור
לטף
עולם של קסם ודימיון
בליווי בובות ותחפושות:
9.8 ,26.7 ,12.7
לגילאי 4-2
כרטיסים בתשלום
בטל09-8352919 .

ה’

ימי ו’11:00-8:45 ,
ביה”כ שירת עמית
(רח’ הרטום ,33
קריית השרון)

ו’

מוצ”ש

מוצ”ש עברי
מוצ”ש21:30 ,
כיכר העצמאות החדשה
(במת דק)

מצדיעים לשירי הזמר
העברי :הלהקות הצבאיות,
נעמי שמר“ ,בחזרה לכסית”,
“שירים וסיפורים מבית
נחצ’ה היימן” ,ים תיכוני
ועוד

לקראת שבת
ימי ו’
11:00
כיכר העצמאות
החדשה
(במת מסכים)

מופעי להקות
מחול וזמר ורסיטל
לפסנתר עם הנגן
אליעד שרוני

ו’

ו’

סיורים תיאטרליים על תולדות
המושבה נתניה בהדרכת ארז דיין,
סיורי אמנות אורבנית בעקבות ציורי
הגרפיטי הענקיים ברחבי העיר
בהדרכת הבלוגרית דידי ג’ונסון
הרשמה מראש במוזיאון העיר נתניה
בטל 09-8840020 .או בלשכת
התיירות בטל09-8827286 .

תפילת שחרית ,שיעור על
פרשת השבוע
עם הרב הראשי לנתניה,
הרב קלמן בר ושיעור בספר
שופטים עם הרב יעקב מדן

ד’

ימי ד’17:30 ,
הספרייה ע”ש נדיבי

כולל יום שישי

סיור וסיפור
ימי ו'18:30-17:00 ,

Teen card
כרטיס הטבות לנוער

בעשרות בתי עסק בנתניה
בתחומי ההסעדה ,פנאי ,תרבות
מוצ”ש
אופנה ,צרכנות ועוד
פרטים והצטרפות באתר
WWW.TEENCARD.CO.IL

מועדוני נוער

מוצ"ש
21:00
אולם הספורט
בביה"ס ש"י עגנון
מיטב מרקידי
הפולקלור
הישראלי מנתניה
והסביבה

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

צפון ומרכז העיר:
המקלט :ב-ה 01:00-19:00
המטרו :ב-ה 00:00-18:00
הפוך על הפוך :א-ה 21:00-17:00
המקום :בנים :א' ,ב' ,ד' ,24:00-20:00
בנות :ב'  ,22:00-17:00ה' 22:00-16:00
המרתף :ב’ ,ה’  ,24:00-20:00ג’ 23:00-20:00
החברים של הרצל :א-ה 20:00-17:00
קידום נוער סלע :א-ה 20:00-17:00

פרטים ב-

ריקודי
עם

"נוער נתניה"

דרום העיר:
קפה לנוער בפולג ונורדאו :א-ה 22:00-17:00
קידום נוער נורדאו :ב-ה 22:00-17:00
מועדון נוער עירוני :לפי לו”ז פעילות
מערב העיר:
מועדון האזור :ב-ה 23:00-17:00
קידום נוער אזורים :א’ ,ג’ ,ה’  21:00-16:00ב’ ,ד’ 22:00-16:00
גלי ים :ב' 22:00-19:00
האחוזה :א-ה 22:00-17:00
מזרח העיר:
קריית השרון ,חפציבה ,נאות גנים
ב' 22:00-17:00

לוח אירועי יולי-אוגוסט
נתניה

ט.ל.ח ייתכנו שינויים ,התעדכנו באתר העירוני

הכניסה לכל האירועים חופשית
אלא אם צויין אחרת

A

אגף רבעים ושכונות
מינהל תפעול

גף הס פו

א

הפקה:
אגף דוברות והסברה
עיריית נתניה

אגף נוער וצעירים
מינהל חינוך וחברה

סטודיו השבוע בנתניה-אשכנזי
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www.netanya.muni.il

