מבלים קיץ בנתניה
לוח אירועי
יולי-אוגוסט

2018

אירועי קיץ יולי
חן מזרחי
יום שני 20:30 ,2.7

2

היכל התרבות ע”ש ספי
ריבלין (רח’ טום לנטוס
 ,31קריית השרון)

יום שלישי 21:00-18:00 ,3.7
כיכר העצמאות החדשה

במופע סטנד-אפ מפיל
מצחוק
בעלות  ₪ 15בלבד
פרטים ב“ -הבמה -
נוער נתניה”

4

מתחם משחקים לכל המשפחה,
פינות איפור וצילום ומופעים של
מיכל הקטנה * אנה זק * מור ואלדד
סדנת אמן
יום רביעי 4.7
20:00

“הקומה הראשונה”
(מרכז הטניס עיר
ימים)
עם דין מירושניקוב

פרטים ב-
“הבמה  -נוער נתניה”

“כשאהיה גדול”
23:30-19:30
“הגג” (רח’ שטמפפר )4

 3הפנינג פתיחת הקיץ

25-5

יום חמישי  | 5.7פתיחת תערוכת
אמנים צעירים בנושא שוק העבודה
בישראל ,קוקטייל ומינגלינג
מוצ”ש  | 7.7סיור עם היוצרים
בתערוכה ,והרצאה:
“מה קרה לפנסיה שלנו?”
נעילה :יום רביעי 25.7

אירועי קיץ יולי

 5סיפורה של נתניה
עיר צעירה בת 90
יום חמישי 21:00 ,5.7
אמפי גן המלך

ערב מספרי סיפורים עם יוסי אלפי
ואורחים ,ילידי נתניה ,בתוכנית אמנותית
שתחשוף את נתניה מזווית שלא הכרתם
בהשתתפות
אילנה ואריה קפלן ,דוד ליפשיץ ,דני יתום
ד”ר יגאל בן שלום ,יהודית אנושי ,יעקב צור
עודד מכנס ,שלמה ענבר ,סולני להקת “ניצן”
מקהלת “גוונים” וחבורת הזמר “צלילי פולג”
זמר אורח
נדב גדג’

“איילנד רייב” 6
יום שישי 6.7
18:00-13:00
מתחם איילנד
מסיבת רחוב לגילאי + 18
בלוקיישן הכי יפה בעיר
D.J’S: Rising Dust
Braindead
Dudu Pariz, Omer Gani
Natan LIVE

אירועי קיץ יולי
חלונות אל העבר
יום שישי 6.7
12:00-10:00

שבתרבות7 11:00
שבת ,7.7

6

פלנתניה

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

פאנל בנושא מדע ,טכנולוגיה
וחברה בהנחיית פז רובינזון
מס’ המקומות מוגבל!
יש להירשם מראש ללא עלות
באתר
www.planetanya.org.il

מפגש רביעי בסדרת
“פורום צלמים”
בהנחיית הצלם התיעודי
ליונל דרמון

טנבטה ישראל

יום ראשון  ,22:00-16:00 ,8.7פלנתניה

8

9

בואו ליהנות מחג האוהבים היפני ולהיחשף לתרבות
יפן הקסומה במגוון סדנאות :קליגרפיה ,כתיבת
שמות ביפנית ,איקיבנה סידורי פרחים ,טאיקו
תיפוף יפני ,אוריגמי ,משחק האסטרטגיה ,תלבושות
יפניות ופינת צילום ,אמנויות לחימה ,עץ המשאלות
ועוד.
הכניסה בתשלום ,יש להירשם מראש באתר

מתנ”ס נאות הרצל
עם ישראל אטיאס
פרטים ב-
“הבמה  -נוער נתניה”

www.planetanya.org.il

 9הקרנת חצאי גמר
שלישי-רביעימונדיאל 11-10
ימים

הסרט האילם
חוזר למוזיאון
יום שני 17:00 ,9.7
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

פעילות לילדים בגילאי
 10-5באמצעות המצלמה
התיאטרלית של המוזיאון
בעלות  ₪ 15בלבד
בטל09-8308851 .

 11-10ביולי21:00 ,
מסכי כיכר
העצמאות החדשה

Foodtrucks

של אוכל ובירה לרווחת הצופים

להקות “מלבי טרופיקל”
ו”אוזו בזוקה” בהופעה

סדנת אמן
יום שני 9.7
21:00

COLOR
PARTY

12

יום חמישי 12.7
23:00-20:00
גן הגיבורים

מסיבת צבע
בעלות  ₪ 10בלבד
פרטים ב-
“הבמה  -נוער נתניה”

אירועי קיץ יולי

נתניה של
שנים של אהבה

יום חמישי 12.7
23:00-21:00

כיכר העצמאות החדשה
חוגגים  70למדינה ואת שנת ה 90-לנתניה
בשילובים מוסיקליים חד פעמיים עם להקת המחול
הייצוגית “חבצלות נתניה” ,מקהלת “ניצן” ,אנסמבל
“טרמולו” ,תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
בניצוחו של דוד זבה
בהשתתפות מיטב אמני ישראל ,ילידי העיר

אלי לוזון ,מרגול ,יוני רועה
איזי ,איילה אינגדשט ,אסתר רדא
דודו ארז ,ליאור מילר
להקת “קפה שחור חזק”
בהנחיית רון שחר

זמרת אורחת שירי מימון

12

אירועי קיץ יולי
GRAFFITI IN
THE CITY

12

אליפות העולם בלקרוס
 21-12ביולי23:00-8:00 ,

יום חמישי 12.7
18:00

אצטדיון נתניה ומכון וינגייט

נפגשים במלון לאונרדו

בהשתתפות  46מדינות וכ2000-
ספורטאים מרחבי העולם

סיור אמנות אורבנית
למשפחות בעלות ₪ 10
בטל09-8308851 .

סיפורו של
בי”ס ביאליק
יום חמישי 12.7
19:00

21-12

פרטים וכרטיסים בתשלום
באתר www.leaan.co.il

12

ויצו נתניה
(רח’ מקדונלד )13

ביה”ס של המושבה -
מפגש לקראת תערוכה

עטיפות של פעם
לאופנה 16
חוזרות

יום שני 17:00 ,16.7
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

סדנה לילדים לעיצוב
עטיפות בסגנון של פעם
בהדרכת שקד לוין
בעלות  ₪ 15בלבד
בטל09-8308851 .

 20הלילה
לומדיםלאתורה 21

חלונות אל
העבר
יום שישי 20.7
12:00-10:00

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3
מפגש חמישי בסדרת
“פורום צלמים”
בהנחיית הצלם התיעודי
ליונל דרמון

מוצ”ש ,ערב ט’ באב
21:00 ,21.7

היכל התרבות (רח’ רזיאל )4

קריאת מגילת איכה
ופאנלים בנושא אהבת
חינם עם אילן גילאון ,שאול
יהלום ,שרה איינפלד
בהנחיית ד”ר יואל רפל

GRAFFITI IN
THE CITY

19

יום חמישי 19.7
18:00
נפגשים במלון
לאונרדו

סיור אמנות אורבנית
למשפחות בעלות ₪ 10
בטל09-8308851 .

22-24

פסטיבל
בלונים
ימים ראשון-שלישי
 24-22ביולי
2:00-17:00

מדרחוב הרצל המחודש

יצירות ייחודיות מבלונים
בחלונות הראווה ולאורך
הרחוב .אמנות בלונים
צבעונית ומפתיעה

23

השקת
גן נרקיס
המחודש
יום שני 23.7
18:00

עין התכלת

הפנינג גיבורי על :הצגת
הילדים “פיטר פן” ,פינות
איפור ,יצירה ,בועות סבון
והפתעות נוספות

אירועי קיץ יולי
SPACE CAMP
PLANETANYA

23.7
-2.8

מחזור  :1ימים שני-שישי 27-23 ,ביולי,
13:30-8:00
שבוע של תכנים מרתקים מתחום המדע,
החלל והאסטרונומיה ,סדנאות למידה
חווייתיות ,מיצגים בפלנטריום והפעלות
ייחודיות.
מחזור  :2ימים ראשון-חמישי 29 ,ביולי עד
 2באוגוסט13:30-8:00 ,
שבוע של טעימה ולמידה על מערכת
השמש ,כוכבי הלכת ,היקום בו אנו חיים,
משחקי מדע וחשיבה ,פעילות פיסיקה
אתגרית.
הספייסקאמפ מיועד לבוגרי כיתות א-ה

פרטי עלויות
והרשמה מראש באתר

www.planetanya.org.il

או בטל09-7485760 .

הגג FUTURE
יום רביעי 25.7

חברים  23האהבות
שלישישלי24 24.7
בכוורת
יום
יום שני
21:00 ,23.7

20:00

אמפי גן המלך

שירי אהבה בציבור לט”ו
באב והסיפורים מאחוריהם
בהנחיית אודי יאן
בעלות  ₪ 30בלבד
(כולל כיבוד קל)

להק ת אומ�ה
גומה במחווה
לשירי להקת
“כוורת”

חפצים
מספרים 23
עם חן המנגן

יום שני 23.7
17:00

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

וההצגה “איה פלוטו”,
סדנת יצירה עם עירית כהן
רז .בעלות  15ש”ח בלבד
בטל09-8308851 .

25

“הגג” (רח’ שטמפפר  | )4צעירים בונים אופק תעסוקתי
 17:30-19:00סדנאות :צידה לדרך ,חזון וחלום ,סימולציית מרכז הערכה
בעלות  ₪ 20בלבד בהרשמה מראש באתר www.hagag.co.il
 19:00-20:30מתחם  EXPOעם הרצאות טד של מנהלים ומובילים ,עמדת
סטייליסטית ,כתיבת קו”ח ,פגישה אישית עם מובילים בתעסוקה ,צילום תמונת
פרופיל מקצועית ועוד
“ 20:30-22:00אני רוצה הכל” הרצאה מאת ליאור פרנקל

בית הבאר (רח’ סוקולוב )17

בטל09-8329940 ,8321902 .

24

סדנת
אמן
יום שלישי
20:00 ,24.7
“הקופסא”
(מזרח נתניה)
עם ג’ורדי

פרטים ב-
“הבמה  -נוער נתניה”

אירועי קיץ יולי

לילות לבנים בנתניה

26-25

 48שעות של “שכרון חושים” תרבותי עם הופעות של עילי בוטנר וילדי החוץ,
האופרה דון ג’ובאני ,מופע “אדרבא” -מיומנה ומסיבת פיג’מות לילדים ,הקרנת
הסרט “מיסטר גאגא” ,ההצגה “שיחות עם הברמן” ,מקבץ תערוכות Trio
בזהב של האמן אריק שניידר ,סיורים ליליים ומפגשים נוסטלגיים עם מוזיאון
נתניה ,תצפיות טלסקופיות ומיצגי כוכבים בפלנתניה ,סיור אמנות מהגלריה
על הצוק לגלריה העירונית ,מרתון רישום בגלריות ברחוב תל-חי ,ערב ג’אז
בבית הבאר ,הרכבים אמנותיים מ 12-ערים תאומות של נתניה ברחבי העולם,

אירועי קיץ יולי

ימים רביעי-חמישי 26-25 ,ביולי
הזמרת יוצרת נרקיס במופע החדש שלה “בוא נדבר אמת” ,האולפן השקוף
במסיבת קיץ בחוף קונטיקי FESTILOVE ,בחוף קונטיקי עם
של
המופעים :דיג’יי דרוויש מארח את מרינה מקסימיליאןYEMEN BLUES ,
 ,RED AXESמוש בן ארי במופע זריחה ,מיצגי אור מרהיבים ,מופעי אש ועוד

אירועי קיץ יולי
טורניר מגרשים
מוארים
יום רביעי 25.7
22:00-19:00

25

27

סיור סיפור
יום שישי 27.7
10:00
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

ספורטק יהלום מזרח נתניה
טורניר קט רגל בהשתתפות
קבוצות נוער מכל שכונות
העיר
פרטים ב-

סיור תיאטרלי על
תולדות המושבה נתניה
בהדרכת ארז דיין
בעלות ₪ 10
בטל09-8308851 .

“הבמה  -נוער נתניה”

27
יש לי ידי זהב"

גמר הליגה הישראלית
בכדורגל חופים 2018
יום שישי 27.7
18:00-13:00
אצטדיון MODY

חוף פולג

כולל גמר הליגה לנוער
בכדורגל חופים

“יש לי ידי זהב”
מוצ”ש 28.7
23:00-21:00
“הגג” לאונג’
(רח’ שטמפפר )4
תערוכת אמן
אריק שניידר
נעילה:
יום ראשון 19.8

יום הנערה
ת הרוח של
30 30.7
 30בנתניה
לצעירים
החלילים
יום שני
יום שני 30.7
21:00

אמפי גן המלך

חפצי זר אביב
ולהקתה במוסיקת
עולם ישראלית-
ים תיכונית בליווי
זמרים ורקדנים

23:00-20:00

קאנטרי אליצור
סדנאות ,רחצה לילית
ואווירה טובה לנערות
בלבד
בעלות  ₪ 10בלבד
פרטים ב-
“הבמה -נוער נתניה”

28

מרוץ הרצל
יום שני 30.7
17:00

30

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

משימות דרך לגילוי תולדות נתניה,
תחרות לכל המשפחה נושאת
פרסים .בהדרכת שולי מלמן
וברוריה בר שדה
בעלות  ₪ 15בטל09-8308851 .

אירועי קיץ אוגוסט

2

על צלמים
וצלמניות
יום חמישי 2.8
19:00

חצר מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

היסטוריה של עיר מבעד
לעדשה בהנחיית יריב שיפוני
משחק :איציק עובדיה

הסבב הישראלי
חופים 3-2
בכדורעף
ימים חמישי-שישי
 3-2באוגוסט
17:00-10:00
חוף פולג

בשיתוף איגוד
הכדורעף בישראל

סיור
סיפור3 3.8
יום שישי

17:00

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3
סיור תיאטרלי על
תולדות המושבה נתניה
בהדרכת ארז דיין
בעלות ₪ 10
בטל09-8308851 .

2
“נתניה  -פריז הקטנה”
יום חמישי 21:00 ,2.8
כיכר העצמאות החדשה
מוקירים את הקהילה הצרפתית בנתניה בערב שכולו
מוסיקה וריקודים ממיטב הרפרטואר הצרפתי

זמר אורח :רגב הוד

אירועי קיץ אוגוסט
מסיבת אמצע
הקיץ לנוער נתניה
יום שני 6.8
23:00-20:00

6

בהצגת ילדים “הדייג ודג
הזהב” ,סדנת יצירה עם
עירית כהן רז
בעלות  15ש”ח בלבד
בטל09-8308851 .

TAMANO

פרטים ב-
“הבמה  -נוער נתניה”

מסלוניקי
באהבה
יום שני 6.8
18:00
אמפי
גן המלך

חגיגה יוונית
ים תיכונית

סיור מודרך בין סנדוויץ’’
טוניסאי לבוריקה
נכיר את הריחות והטעמים
המיוחדים של שוק נתניה
בעלות ₪ 10
בטל09-8308851 .

יהלום של סיפור
יום חמישי 9.8
19:00
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

סיפורה של תעשייה
שהיתה ואיננה עוד
בהנחיית אריאלה מנדיל
וברוריה בר שדה
בעלות  15ש”ח בלבד

9-8

פסטיבל  BEERבעיר
ימים רביעי-חמישי 9-8 ,באוגוסט23:00-17:00 ,
כיכר העצמאות החדשה

פסטיבל הבירה המסורתי חוזר זו השנה השלישית לנתניה ,עם מגוון רחב
של בירות מכל העולם (מעל  40סוגים) ,הופעות ,להקות קאברים ,פינות
ישיבה והפעלות אינטראקטיביות עם הקהל נושאות פרסים עד השעות
הקטנות של הלילה.

אל השוק
יום שישי 10:00 ,10.8
נפגשים בפינת הרחובות
הרצל ושער העמק

חפצים מספרים
עם חן המנגן
יום שני 17:00 ,6.8
מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

ספורטק מזרח נתניה
ערוץ הכיבוד וDJ-

6

6

10

חפצים
מספרים 13
עם חן המנגן
יום שני 13.8
17:00

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

בהצגת ילדים “מר זוטא
ועץ התפוחים” ,סדנת
יצירה עם עירית כהן רז
בעלות  15ש”ח בלבד
בטל09-8308851 .

9

16

סיפורים
במחתרת
יום חמישי 16.8
19:00
ויצו נתניה
(רח’ מקדונלד )13

בנים מספרים על ילדותם
בצל האצ”ל בהנחיית פלג
לוי .בעלות  15ש”ח בלבד
בטל09-8308851 .

אירועי קיץ אוגוסט

16-14
פסטיבל נתניה הבינלאומי לליצנות
ימים שלישי-חמישי 16-14 ,באוגוסט
22:30-19:30
כיכר העצמאות החדשה
חוגג את שנתו החמישית בנתניה
והפעם תוך מחווה ל 70-שנות ליצנות ישראלית
עשרות מופעי ליצנות וקברט
פתוחים לקהל הרחב בחוצות העיר
מיצגים ,אטרקציות ועוד הרבה הפתעות!
חוויה מרגשת ומצחיקה לכל המשפחה!
אל תחמיצו!
כרטיסים בתשלום
להצגות ליצנות מקוריות
באולמי היכל התרבות
ניתן לרכוש בטל09-8308811 .

אירועי קיץ אוגוסט
סיור
סיפור17 17.8
יום שישי

אל
השוק17 10:00 ,17.8
יום שישי

17:00

נפגשים בפינת הרחובות
הרצל ושער העמק

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

סיור מודרך בין סנדוויץ’’
טוניסאי לבוריקה
נכיר את הריחות והטעמים
המיוחדים של שוק נתניה
*בשפה הצרפתית ,בהדרכת
בילי אליעז
בעלות ₪ 10
בטל09-8308851 .

כמעטשישישבת17 17.8
יום
16:00

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3
שירים וחיוכים
עם גיזי והגיטרה
לקראת שבת
בעלות ₪ 10
בטל09-8308851 .

אני ושולה
בחצר
יום שני 20.8
21:00
אמפי גן המלך

20

להקת אטרף
המיתולוגית במופע
לטיני ,מקפיץ וסוחף

סיור תיאטרלי על תולדות
המושבה נתניה בהדרכת
ארז דיין
בעלות ₪ 10
בטל09-8308851 .

קייטנתניה לאמנים צעירים
ימים ראשון-שני
 20-19באוגוסט
12:30-9:00

20-19

מוזיאון העיר נתניה (רח’ מקדונלד )3
ילדים מצלמים ומציירים את נתניה
שלהם  -עבודותיהם יוצגו בתערוכה
בכיכר
בעלות  ₪ 50בלבד (ליומיים)
בטל09-8308851 .

BLOCK
PARTY

יום רביעי 22.8
23:00-20:00

רמת ידין (דורה)

מסיבת רחוב לנוער
פרטים ב-
“הבמה  -נוער נתניה”

22

אירועי קיץ אוגוסט

22

אברהם טל בהופעה
יום רביעי 22.8
21:00
כיכר העצמאות החדשה
במסגרת מיזם “בימות פיס“

לילה של
כוכבים22 20:00
יום רביעי ,22.8
פלנתניה

ערב המשלב מיצגי כוכבים
מודרכים בפלנטריום ותצפיות
טלסקופים אל תוך הלילה
וסדנאות יפניות
הכניסה בתשלום ,פרטים באתר

www.planetanya.org.il

או בטל09-7485760 .

מחוף לחוף
יום חמישי 23.8
20:00
נפגשים בקולנוע אסתר
המיתולוגי

23

סיור מודרך מחוף סירונית
ועד חוף לגון (ארגמן) ושירה
בציבור בהדרכת בילי אליעז
בעלות  ₪ 10בלבד
בטל09-8840020 .

אירועי קיץ אוגוסט
סיפורים במחתרת
יום חמישי 23.8
19:00

23

כמעט שבת
יום שישי 24.8
16:00

ויצו נתניה (רח’ מקדונלד )13

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

בנים מספרים על ילדותם בצל
ההגנה .שירי תקופה עם הזמרת
אילנה חן
בעלות  15ש”ח בלבד
בטל09-8308851 .

GRAFFITI
IN THE CITY

24

שירים וחיוכים עם גיזי
והגיטרה לקראת שבת
בעלות ₪ 10
בטל09-8308851 .

24

ארוחה
חלוצית
יום שני 27.8
17:00

יום שישי 24.8
17:00

27

מוזיאון העיר נתניה
(רח’ מקדונלד )3

נפגשים במלון לאונרדו
סיור אמנות אורבנית
למשפחות
בעלות  ₪ 10בלבד
בטל09-8840020 .

“מה אכלו בימי החלוצים?”
פעילות לכל המשפחה
בעלות  ₪ 15בלבד
בטל09-8840020 .
סטודיו השבוע בנתניה-אשכנזי

סדנתשניאמן27 27.8
נתניה חוגגת
יום
20:00
מרכז
ווליוםאמנות אורבנית
(חפציבה)

ערב ג’אז בבית הבאר
יום חמישי 30.8
20:00

IN THE

≤∞±μ†È‡Ó·†±∑≠≤μבמאי  2016בין השעות 18:00-10:00
25-18

·±∏∫∞∞≠±∞∫∞∞†˙ÂÚ˘‰†ÔÈ

סטודיו השבוע בנתניה-אשכנז

רח’ סוקולוב 17
הכניסה
צפון וההרכב
מועדון חופ
ג’אזשית
‡˙È·¯Â‡†˙ÂÓ
שקטים” בהופעה
“מים
עם יובל דיין
כולם
·‰È˙
מ
וז
בעלות 30מני
₪ם!בלבד
פרטים ב-
מחו”ל,כיבוד קל)
(כולל
“הבמה  -נוער GRAFFITIבואו לצפות בעבודתם של אמני גרפיטי מובילים
נתניה
בזמן שיציירו על גבי חזיתות בניינים במרכז העיר
09-8329940 ,8321902
בטל.
נתניה”

30

פסטיווקאלי

30-28

ימים שלישי-חמישי 30-28 ,באוגוסט
23:00-19:00
רח’ עוזי חיטמן-עיר ימים

נתניה מצדיעה לזמר הישראלי בשלושה מופעים מרכזיים:
 :28.8ערב מחווה לזוכי פרס ישראל לדורותיהם
עם דוד ד’אור ,אילנית ,עדי כהן ,יונית שקד-גולן
בהנחיית אבשלום קור
 :29.8ערב משירי יוסי בנאי עם עידן עמדי ,קרן הדר
ואנסמבל “טרמולו” בהנחיית נתן דטנר
 :30.8ערב מחווה לפסטיבל הזמר המזרחי
“למנצח שיר מזמור” עם עידן יניב ,יזהר כהן,
אופירה גלוסקא ומשה הלל ,קלייר בן דוד,
מופע סיום עם משה להב “הטיש הגדול”
בהנחיית גלית גיאת

מה עוד? המופע “פלא” של עלמה זהר ,מחווה לשירי הילדים עליהם גדלנו לאורך 70
שנות מדינה ,כיתות אמן עם יואב קוטנר ,יורם רותם ויואב גינאי ועשרות חבורות זמר
מרחבי הארץ (היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין ,רח’ בני ברמן )20:30-15:00 ,6

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

קיץ מהחלל בפלנתניה
ימים ב’  -ד’ ,20:00-10:00 :יום ה’16:00-10:00 :
יום ו’14:00-10:00 :
שד’ בן גוריון

הרחבנו
את שעות
הפעילות
לקיץ!

ב' ,ג' ,ד' ,ה’‘ ,ו’

בואו ליהנות מיום שלם של מדע ואסטרונומיה ,סדנאות המעודדות חשיבה
יצירתית תוך התבוננות ביקום שלנו .מיצגי כוכבים מרהיבים בפלנטריום,
מופעי שיא מהנים ,הרצאות מהחלל ובכלל ,תרבות יפן  -סדנאות והדרכות,
אתגרי פיסיקה ,מחשבה ואסטרטגיה ,תצפיות טלסקופ ועוד.
הכניסה בתשלום ,פרטים באתר www.planetanya.org.il
או בטל09-7485760 .

מוזיאון העיר נתניה

מרחבי למידה לסטודנטים

ימים א’ ,ד-ה16:00-10:00 :
ימים ב’ ,ג’19:00-12:00 :
יום ו’ :בתיאום מראש
רח’ מקדונלד 3

ימים א-ה23:00-9:00 :
ימי ו’15:00-9:00 :
ימי שבת :לפי דרישה
בחודש יולי בלבד
“הגג” (רח’ שטמפפר )4

סיור מודרך בתצוגת הקבע:
“נתניה מחזון למציאות”
פרטים בטל09-8308851 .

א' ,ב’ ,ג’ ,ד' ,ה'

מרחבי למידה מפנקים לסטודנטים
לקראת תקופת המחנים של סמסטר
ב’ ,פינות קפה ,אינטרנט חופשי,
הדפסות מוזלות ועוד

א'-ו’

קבוע כל שבוע :יולי  -אוגוסט
מגרשים מוארים לנוער
בשכונות העיר

א' ,ב’ ,ג' ,ד'

פעילות ספורטיבית אל תוך הלילה בנוכחות רכז חברתי
מתנ”ס נאות הרצל א’ ,ד’ 22:00-20:00
בי”ס עוזיאל ב’ ,ג’ ,ד’ 18:30-16:30
גן עובדיה א’ ,ג’ 22:00-20:00
ספורטק יהלום א’ ,ג’ 22:00-20:00
מתנ”ס חפציבה א’ ,ג’ 22:00-20:00
ב”יס רבין א’ ,ג’ 22:00-20:00

כל העולם במה
ימי א’
א’
22:00-19:00
כיכר העצמאות
החדשה

אמני שטח :הולכי
קביים ,בלונאים,
שחקנים ומופעי אש,
להטוטנות ,בועות סבון
ועוד

גן מסילות א’ ,ד’ 22:00-20:00
מגרש לוי אשכול ב’ ,ד’ 22:00-20:00
בי”ס שז”ר ב’ ,ד’ 21:00-19:00
בי”ס אלדד ב’ ,ד’ 21:00-19:00
בי”ס רימלט ב’ ,ד’ 21:00-19:00

 VIBEבגן
מחצלות ,משחקי קופסא וסדנאות בשכונות העיר
בנוכחות רכז חברתי
01:00-21:00

נתניה מצדיעה
לקולנוע הישראלי
ימי א’ 23:00-19:00
מסכי כיכר העצמאות
החדשה

א’

הקרנת סרטי ילדים ומבוגרים
לרגל  70שנות קולנוע ישראלי,
ביניהם :ישמח חתני ,מכתוב,
באבא ג’ון ,ביקור התזמורת,
לצוד פילים ,גאליס ,מבצע
ביצה ועוד...

א' ,ב’ ,ג' ,ד' ,ה’

נאות הרצל/סלע א’ ,ב’ ,ד’ ,ה’
גן נחליאלי-חפציבה ב’ ,ג’
גן הגיבורים א’ ,ג’
ספורטק יהלום ד’
גן הכדור ב’ ,ה’
רחבת בית הידידות-רמת ידין (דורה) ב’
גן השושנים ה’
גן שקד-אזורים ג’ ,ה’
גן עובדיה ג’
בן ציון-רמת אפרים (נוער חרדי) ב’ ,ה’ גינות מתחלפות-דורה ב’
מיני ספורטק-קריית נורדאו א’ ,ג’
כיכר העצמאות החדשה מוצ”ש

ספריית הכיכר
ימים א’ ,ג’,
ה’ א' ,ג' ,ה'
18:00-17:00
כיכר העצמאות החדשה
(מתחת למסכים)
שעות סיפור ,סדנאות יצירה,
הצגות ילדים מדי יום ה’,
מפגשים עם סופרים ותיאטרון
בובות בהשראת ספרי ילדות
מוכרים ואהובים

קיץ בבית הבאר
ימים ב’ ,ד’
בחודש יולי
רח’ סוקולוב 17

ב’ ,ד’

ביקור בתערוכת הקבע
וצפייה בבאר עובדת ושואבת
מים .סיורים מודרכים
בשעות11:00 ,10:00 :
בעלות  ₪ 10בלבד
בטל09-8329940 .

קבוע כל שבוע :יולי  -אוגוסט
שמש בשכונות
ימים ב’ ,ד’18:00 ,

ב’ ,ד'

גן הגיבורים ()2.7
גן נחל הבשור-אגמים ()4.7
גן אירוס הארגמן-גבעת האירוסים ()9.7
גן השושנים ()11.7
השקת גן הנרקיס-עין התכלת ()23.7
גן טריו-שכונת בן ציון ()25.7
חגיגת יום הולדת גן עובדיה-נאות גנים ()30.7
 70למדינה ו 90-גינת הגולן-קריית השרון ()1.8
לנתניה בשכונה
גן ירמיהו-רמת ידין ()6.8
שלי ,מופע להקה
גן שמשון-נאות הרצל ()8.8
מקומית ,הצגת
גן בזק-גלי ים ()8.8
ילדים ,בועות
סבון ,פינת איפור ,גינת תשרי-קריית השרון ()13.8
סדנת יצירה,
גן אלפסי-קריית נורדאו ()15.8
עמדות צילום
במגרש ליד המתנ”ס-נאות שקד ()20.8
משעשעות והרבה
ציר ירוק-עיר ימים ()22.8
כיף ב 16-גינות
ברחבי העיר:
גן אנילביץ’-רמת אפרים ()27.8

קיץ מסעיר
בספריות העיר

ב’ ,ד'

ימים ב-ד
17:30
שעות סיפור ,סדנאות
ותיאטרון לילדים וטף
בספריות הרשת
כרטיסים בתשלום
בטל09-8620250 .
שלוחה 102

צ’י-קונג
המוני

ב’

ימי ב’19:00 ,
כיכר העצמאות
החדשה
תנועה ,נשימה,
בריאות ,רוחניות
ואיכות חיים
עם מאסטר
רוני ויסמן

ריקודים
סלוניים בכיכר
ימי ב'20:00 ,
כיכר העצמאות
החדשה
חגיגת ריקודים סוחפת
מהצעד הראשון
עם אביחי ומרטה ימין

ב'

קבוע כל שבוע :יולי  -אוגוסט
סלסה בכיכר

ג’

ימי ג’
23:00-19:00
כיכר העצמאות
החדשה
עם מדיה נוצ’ה

צלילי קסם
בכיכר עם
איתן גל

קונצרט על
הצוק

ג’

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

מסע עולמי בצלילים -
קונצרטים של מוסיקה
קלאסית קלה מרחבי
העולם

ד’

ימי ד’
20:00
מסכי כיכר
העצמאות החדשה

ביצועים מיוחדים
ללהיטים ויצירות
מוסיקליות ידועות

סדרת זוגיות ,אהבה
ומה שביניהם
ימי ד’ ()8.8 ,1.8
21:00-19:00
“הגג” (רח’ שטמפפר )4
הרצאות וסדנאות תוכן
לצעירים בנושא אהבה-זוגיות,
בחירות נכונות ,תקשורת טובה
ועוד

סדרת הקפסולה
ימי ד’ ()1.8 ,18.7 ,11.7
21:00-19:00
“הקפסולה”
(רח’ שטמפפר )4

ד’

הרצאות תוכן
מעולם היזמות

יריד
ד’ משתלות
ואמנויות
ימי ד'
17:00-9:00
מדרחוב
קראוזה
המחודש

ד’

קבוע כל שבוע :יולי  -אוגוסט
יריד
עתיקות
ואוספים

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

ה’

ימי ה'
17:00-9:00
מדרחוב
קראוזה
המחודש

תפילת שחרית ,שיעור על
פרשת השבוע עם הרב
הראשי לנתניה ,הרב קלמן
מאיר בר ורבנים נוספים.
פרטים בטל09-8826332 .

ריקודי
עם

מוצ”ש

ו’

מוצ"ש
24:00-21:00
כיכר העצמאות
החדשה
עם מיטב
המרקידים

Teen card
כרטיס הטבות לנוער

בעשרות בתי עסק בנתניה
בתחומי התרבות ,הפנאי,
הטיפוח ,האטרקציות,
המסעדנות והצרכנות
פרטים והצטרפות באתר
WWW.TEENCARD.CO.IL

מועדוני נוער

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

צפון ומרכז העיר:
המקלט :א-ג ,ה 23:00-19:00
המטרו :ב-ה 23:00-19:00
המרתף :א-ד 23:00-19:00
הפוך על הפוך :ג-ה 20:00-16:00
קידום נוער סלע :א ,ב ,ד ,ה 22:00-17:00
החברים של הרצל :א-ה 22:30-19:30
דרום העיר:
קפה לנוער :א-ה 22:00-16:00
קידום נוער :א-ה 23:00-18:00
הקומה הראשונה :א-ה 24:00-19:00

מערב העיר:
האיזור :ב ,ד 24:00-20:00
קידום נוער :א-ה 22:00-17:00
האחוזה :ג ,ה 22:00-18:00
מתנ”ס גלי ים :ב 22:00-19:00
מזרח העיר:
מתנ”ס חפציבה :א ,ג 23:00-20:00
הגאלה :א ,ג 23:00-20:00
הקופסא :א-ה 24:00-19:00
“הבמה  -נוער נתניה”
חפשו אותנו ב-
או בטל1700-501-513 .

עיריית נתניה

כיף של קיץ בנתניה ,הריביירה של ישראל
נתראה בקיץ הבא ...

לוח אירועי יולי-אוגוסט
נתניה 2018

סטודיו השבוע בנתניה-אשכנזי

הכניסה
לכל האירועים
חופשית
אלא אם
צויין אחרת

A

א

הפקה:
אגף דוברות והסברה
עיריית נתניה

אגף רבעים ושכונות
מינהל תפעול

גף

הספו

רט

ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה * התעדכנו טרום האירועים באתר  www.netanya.muni.ilוב-

עיריית נתניה

