
 כניסה חופשיתפרטי האירועמקוםשעותתאריך שם האירוע
או בתשלום

הקרנת הסרט על ז'אן ז'ק מימוני מוזיאון נתניה4.719:00לחיות או למות באנטבה
מנתניה שנהרג במבצע יונתן אך 

זכרו נשכח. ומפגש עם הבמאי 
אייל בורס

 ₪ 15

אודיטוריום - 6.720.30 אלביס ופראנק
היכל התרבות 

העירוני

אורית וולף מארחת נתן דטנר 
וסינפונייטה באר שבע

כרטיסים בתשלום

להזמנה

 פלנתניה7.717:30  טנאבאטה בפלנתניה
רח' סוגיהארה 1

אלביס פרסלי ופראנק סינטרה 
לובשים קלאסי

כרטיסים בתשלום

להזמנה

נתניה חוגגת את חג האוהבים מוזיאון נתניה8.710:00אמן גרפיטי ליום אחד
היפני 

ללא

בסדנאות התרבות: כתיבת מוזיאון נתניה9.711:00חיים במצולות
שמות, אמנות, הרצאות ומופע 

כוכבים בפלנטריום.

ללא

נטיילת וחוף סי10.0717:30 סיור " חופים וכוכבים"
רונית

סיור עששיות ותצפית כוכבים 
בשיתוף פלנתניה

15 ₪, פרטים במוזיאון 
נתניה

פותחים את הקיץ 
בבריכה 

 11.720:00-
23:00

קאנטרי אליצור 
)השל"ה הקדוש 

)1

 שחייה לילית לנוער 
)ז'-י"ב(

כרטיסים ב-15 ₪ 
תשלום במקום

היכל התרבות 11.710:30 הקומפניון שרים אהבה
)במה 2 – בית 

יוחנן(

נמופע מוסיקלי לקראת יום הב
סטיליה הצרפתי עם מיטב שירי 

השאנסון המוכרים והאהובים

כרטיסים בתשלום

להזמנה

או בטל. 09-8308811

מוזיאון בית 13.720:00 מועדון ג'אז צפון 
נהבאר )רח' סוקו

לוב 17(

מזמין אתכם ליהנות מסווינג, 
נבלוז ובוסה נובה באווירה רומנ

טית עם ההרכב מים שקטים

כרטיסים בתשלום

להזמנה

ערב מצחיק ומרגש, סיפור חייה - מוזיאון נתניה14.719:00מהמעברה לבמה
עם השחקנית יהודית אנושי

₪ 20

https://www.netanya-culture.co.il/
http://www.planetanya.org.il/
https://www.netanya-culture.co.il/
https://tickchak.co.il/29487


סיור להכרת אתרי מורשת מוזיאון נתניה15.710:30פורטרט בין דורי
וסדנא לצילום פורטרט בין דורי 
בסמטרפון. הדרכה: נורית מוזס

ללא

פתיחת התערוכה
 "מDoor  לדור"

גלריה על הצוק 15.711:00 
)רח' המעפילים 

)19

נעשרה אמנים מביעים את המו
נשגים "דור" ו"בין דורי" באמצ

עות חפצים משפחתיים ואישיים 
החל מבית ההורים, דרך מרחב 
ילדותם ועד לעשיה האמנותית 

שלהם היום. נעילה: 13.8  

ללא

נסיור תיאטרלי על תולדות המומרכז העיר16.711:00המושבה נתניה
שבה נתניה הדרכה ומשחק ארז 

דיין

ללא, פרטים במוזיאון 
נתניה

היכל התרבות 18.719:00 קרקס אורבני
העירוני

נמופע קרקס ייחודי לכל המש
פחה

כרטיסים ב-25 ₪

להזמנה

 או בקופת ההיכל 
 השמאלית

או בטל. 09-8308811

-18.723:00 שחייה לילית 
20:00

כרטיסים ב-15 ₪ לנערות בלבדקאנטרי אליצור
תשלום במקום

נתניה מארחת את אירוע הקיץ חוף פולג19:00-9:00 14-22.07מכביה וילג' 
הגדול של ישראל.

במתחם ענק עם מגוון תחרויות 
ספורט, בימות דיג'ייס, קולינריה 

מכל העולם, הצגות ילדים של 
 גילי בא לבקר, לבלובית, 

נופיקי, אורית הספורטאית 
ומופעי שקיעה של מוש בן ארי 

והלהקה )18.7(, טיפקס – ריקודי 
עמבה )19.7(

אז למה אתם מחכים?
כניסה בהרשמה מראש 

באתר
https://www.

maccabiah.com/
/he

להזמנה

משאלה - פרמיירה 
 2022

אודיטוריום, היכל 20.720:30
התרבות נתניה 

להקת המחול הייצוגית "חבצלות 
נתניה" במופע פרמיירה לשנת 

2022

כרטיסים בתשלום

להזמנה

או בטל. 09-8308811

 מסביב לפינג'אן 
בחורשת הסרג'נטים

 במלאת  75 שנים לפרשה: חורשת האלונים21.720:00
סיפורו של תחקירן, קטעי 

 ראיונות נדירים. 
הדרכה: פלג לוי

 20 ₪, פרטים במוזיאון 
נתניה

חגיגת פסנתרים ב-8 
ידיים ו40 אצבעות

בתשלוםהתזמורת הסימפונית ירושליםאודיטוריום21.720.00

 סיור להכרת אתרי מורשתמוזיאון נתניה22.710:30סיור עם סטייל נוסטלגי
וסדנת אופנה לסבתות ונכדות

ללא

נמפגש עם בעלי כנף ארצישראמוזיאון נתניה23.711:00פורשים כנפיים
לים עם מדריך הטבע אלי אופיר 

)למשפחות(

ללא

ערב מחווה למשפחות 
הלוחמים

נהמשפחה הלוחמת ושכנים-סימוזיאון נתניה25.719:30
פורה של משפחת שיפוני וילדי 

האצ"ל

20 ₪, פרטים במוזיאון 
נתניה

סיור בהדרכת טל לבנוני וצוות שלולית החורף25.717:00 פריחת קיץ
המוזיאון

 כרטיסים ב-15 ₪, 
פרטים במוזיאון נתניה

-25.723:00שחייה לילית
20:00

כרטיסים ב-15 ₪לנערים בלבדקאנטרי אליצור

על הגובה-מצלמים 
מגגות העיר

סיור צילום לצלמים חובבים. מרכז העיר29.710:30
הדרכה : הצלמת נורית מוזס

30 ₪, פרטים במוזיאון 
נתניה

סיור ממוזיאון נתניה אל מוזיאון מרכז העיר30.711:00בקצב תימני
יהדות תימן. הדרכה: אתי בן 

שלום

ללא

נתאטרון בובות  עם דנה  מתאטמוזיאון נתניה01.0817:00 קמצא ובר קמצא
רון בובנה

כרטיסים ב-15 ₪

ילדים בונים בובות נייר ומספרים מוזיאון נתניה5.810:30בובות מספרות
סיפור

ללא

שעה קלה עם המקורות בסימן מוזיאון נתניה06.0811:00על מה הרבה ירושלים?
ט' באב. מרצה: חיים ריינוורץ

ללא

היכל התרבות, 21:30מוצ"ש הלילה לא לומדים תורה
רזיאל 4

ערב שיח תרבותי לכבוד ט' 
באב פתוח לכולם לדון בנושאים 

 אקטואליים
ואחרים

https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.maccabiah.com/he/
https://www.maccabiah.com/he/
https://www.maccabiah.com/he/
https://www.maccabiah.com/he/
https://www.maccabiah.com/he/
https://www.netanya-culture.co.il/


 טיילת וחוף 08.0817:30 חופים וכוכבים
סירונית

סיור עששיות ותצפית כוכבים 
בשיתוף פלנתניה

כרטיסים ב-15 ₪

אמפי קניון עיר 8-10.821.00-23.00פסטיווקאלי ה-7
ימים

09.08 - דני סנדרסון מארח את 
מזי כהן במופע 55 שנות יצירה

 
10.8 - "שהשמש תעבור עליי" 

ערב מחווה ליורם טהרלב עם 
סימפונט רעננה בניצוחו של דודי 

זבה והזמרים שמעון בוסקילה, 
מירי אלוני, קלייר בן דוד,  יהודה 

אליאס בהנחיית גלית גיאת

בתשלום

ללאמופעי חבורות זמר מכל הארץמתחם פיאנו8-10.818.00-20.00פסטיווקאלי

היכל התרבות על 8-10.823.00פסטיווקאלי
 שם אינשטיין
)בני ברמן 6(

שרים לתוך הלילה שלושה  ערבי 
מחווה

8.8  - הצדעה לפועלו של אורי 
נזוהר והסרטים הישראלים בהנ

חיית יואב קוטנר 

9.8  - מתוק מתוק  -מחווה 
ליגאל בשן ועוזי חיטמן

10.8  - ''הפרח בגני'' הצדעה 
לשירי חתן פרס ישראל אביהו 

מדינה בהנחיית דן שפירא

בתשלום

סדנת אופנה לסבתות ונכדות מוזיאון נתניה9.0818:30מוזיאון אל תוך הלילה
)בהרשמה מראש( מתנה לכל 

משפחה

סדנת אופנה לסבתות 
ונכדות )בהרשמה 

מראש( מתנה לכל 
משפחה

התמונות ששינו את פני 
האסטרונומיה

הצטרפו אלינו כשנחקור ונבין רח' סוגיהארה 9.0820:001
את התמונות ששינו את פני 

האסטרונומיה שאנו מכירים כיום

 כרטיסים ברכישה 
מוקדמת בלבד

לרכישת כרטיסים: 

להזמנה

ללאסיור חופים מזמרמוזיאון נתניה11.817:30לי כל גל

אודיטוריום, היכל 11.820.30הקסם הספרדי
התרבות עירוני

מסע לדרום ספרד עם הזמרת 
אורית גבריאל וסימפונט רעננה

כרטיסים בתשלום

להזמנה

או בטל. 09-8308811

סדנא להכנת מובייל מחומרים מוזיאון נתניה12.810:30יצירה מן הטבע
טבעיים

ללא

שעת סיפור עם דנה מתאטרון מוזיאון נתניה13.811:00דירה להשכיר
בובנה )לילדים(

ללא

סוגרים את הקיץ 
בבריכה

 14.8 – 20:00
23:00

כרטיסים ב-15 ₪ שחייה לילית לנוער )ז'-י"ב(קאנטרי אליצור
תשלום במקום

במגדל המים, 14.819:00 סיור עששיות לילדים
מצפה ים וחוף 

היום

 בהדרכת שבתאי פיקר
והאקורדיון

כרטיסים בתשלום 
במוזיאון בית הבאר בטל. 

09-832-9940

 סיפורי בגדים ומה 
שמתחת

על סלון אדית וציפורה, בנות מוזיאון נתניה15.819:30
מספרות סיפורים מהסלון של 

אמא. ליווי מוסיקלי:ניר אלון. על 
הקולב: תצוגת אופנה נוסטלגית

20 ₪, פרטים במוזיאון 
נתניה

סיור בהדרכת טל לבנוני וצוות חורשת האלונים15.817:00 פריחת קיץ
המוזיאון

15 ₪, פרטים במוזיאון 
נתניה

מופע מחווה לאהובה עוזרי של אודיטוריום15.820.30מלכת הכרם
האגודה לחברה ותרבות

כרטיסים בתשלום

להזמנה

או בטל. 09-8308811

רגל מעץ - ערב מחווה 
לזמר בני ברמן ז"ל

ערב סיפור וזמר, מחווה לזמר בני מוזיאון נתניה16.819:30
ברמן ז"ל עם הזמרת אילנה חן

כרטיסים ב-20 ₪

פארק אגם 16.821.00-23.00 מופעי קיץ באגם החורף
החורף

מופע חנן בן ארי במופע רוק, 
נפופ, פאנק, מוזיקת נשמה ומוזי

קה יהודית

כרטיסים בתשלום

להזמנה

או בטל. 09-8308811

פארק אגם 18.821.00-23.00מופעי קיץ באגם החורף
החורף

מופע עילאי בוטנר וילדי החוץ 
מארחים את אליעד נחום

כרטיסים בתשלום

להזמנה

או בטל. 09-8308811

ללאסדנא לציור מנדלות במוזיאוןמוזיאון נתניה19.810:30ילדים מציירים מנדלות

https://planetanya.smarticket.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95_%D7%90%D7%AA_%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94?id=9852
https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/


נסיור תיאטרלי על תולדות המומרכז העיר20.811:00המושבה נתניה
שבה נתניה הדרכה ומשחק ארז 

דיין

ללא

 הקרנת הסרט  
הדוקומנטרי "חורים" 

ומפגש עם הבימאית

סיפור בלתי נתפס על אב סורי, מוזיאון נתניה22.819:00
שחייו מתהפכים, הוא מתגייר 

ומקים משפחה בישראל לאחר 
שבנו נדקר. מפגש עם הבימאית 

שירלי ברקוביץ'

כרטיסים ב-20 ₪

 פרטים והרשמה: 
 098308851

museum.netanya@
gmail.com

להזמנה

מופע בעלי חיים עם מדריך מוזיאון נתניה22.817:00מסע לאמזונס
הטבע אלי אופיר

כרטיסים ב-15 ₪

 פרטים והרשמה: 
 098308851

museum.netanya@
gmail.com

להזמנה

מציירים מנדלות - סדנא לציור מוזיאון נתניה23.0818:30מוזיאון אל תוך הלילה
מנדלות לכל המשפחה במוזיאון

 15 ₪ לילד, 
מבוגר ללא עלות

מרכז טרמולו 23.811.00פסטיבל כלי הקשה
נ)רח' גיבורי יש

ראל 9(

טרמולו ואוצרות הדמיון לכל 
המשפחה

כרטיסים בתשלום

להזמנה

או בטל. 09-8308811

במזרקה בכיכר 23.819.30-20-30פסטיבל כלי הקשה
המסכים

קודו לייף- מופע תיפוף יפני 
בשקיעה

כניסה חופשית

23.8 אנסמבל  טרמולו מארח מרכז העיר23.821.00-23.00פסטיבל כלי הקשה
את הדג נחש

כניסה חופשית

אול סטאר פראקשן גרופאודיטוריום 24.811.00פסטיבל כלי הקשה
גלעד דוברצקי, אסף רוט, זהר 

פרסקו, יקי לוי , תומר יריב

בתשלום

נערב מחווה למתופפים מאיר ישאודיטוריום24.818.00פסטיבל כלי הקשה
ראל ואלון בור 70- שנה בהנחיית 

יואב קוטנר

בתשלום

מסיבת  DJ וכלי הקשה עם מרכז העיר24.822.00-24.00פסטיבל כלי הקשה
מיסטר בלאק

כניסה חופשית

100 שנה לקסנקיס מרכז טרמולו25.811.00פסטיבל כלי הקשה
עודד גאצייהלס ורקדניות

בתשלום

בתשלוםסדנאות למשפחותמרכז טרמולו25.818.00פסטיבל כלי הקשה

כניסה חופשיתטרמולו בכיכרמרכז העיר25.821.00פסטיבל כלי הקשה

45 שנה לזכרו של מלך הרוקננאודיטורים25.820.30אלביס
רול אלביס פרסלי

בתשלום

קונצרט מול השקיעה עם מיטב אמפי גן המלך25.820:30קרליבך על הים
שירי ר' שלמה קרליבך בעיבודים 

נסימפוניים ייחודיים ויצירות נוס
פות. בהשתתפות חזנים מוכרים 

ומקהלות חזנים בליווי תזמורת.

ללאסיור וסדנת גרפיטי למשפחותמוזיאון נתניה26.810:00אמן גרפיטי ליום אחד

סיפור מצחיק ומרגש, סיפור חייה מוזיאון נתניה27.811:00מהמעברה לבמה
- עם השחקנית יהודית אנושי

ללא

באירוע מהנה לכל המשפחה מרכז העיר30.819.00נתניה סוגרת את הקיץ
למשפחות

כניסה חופשית

כיכר העצמאות 31-30.823:00-19:00 פסטיבל הבירה 
המערבית

בואו להצטנן ממזג האוויר 
הלוהט עם מגוון בירות מרחבי 

העולם, דוכנים, מוזיקה

כניסה חופשית

לפרטים והרשמה: 
פלנתניה

צ'יאונה )סמפו( סוגיהארה 1

09-959-7330

smarticket.co.il

www.planetanya.org.il

היכל התברות העירוני

רזיאל 4, נתניה

09-830-8811

https://www.netanya-culture.co.il

מוזיאון נתניה
רחוב מקדונלד 3

09-959-7330

 museum.netanya@gmail.com

https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/
http://smarticket.co.il
http://www.planetanya.org.il
https://www.netanya-culture.co.il 
mailto:museum.netanya@gmail.com


אירועי קיץ חוזרים
)קבוע כל שבוע(

 יולי-אוגוסט 2022

 כניסה חופשיתפרטי האירועמקוםשעותתאריך שם האירוע
או בתשלום

 ימי חמישילקראת שבת
יולי אוגוסט

מלבד תשעת 
הימים

ברחבת גלריה 19:00
על הצוק )רח' 
המעפילים 19(

כניסה חופשיתמוסיקה מול השקיעה

 לקראת שבת
תאטרון סיפור

ימי חמישי
יולי אוגוסט

מלבד תשעת 
ימי אב )א' באב 

– ט' באב

בכיכר העצמאות 19:00
על במת הדק

מופעי זמר שירה בציבור וסיפור 
לקראת שבת

כניסה חופשית

ריקודי עם בכיכר עם מיטב כיכר העצמאות20:00מוצ''שהרקדות
המרקידים

כניסה חופשית

ימי א', ב', ג', ד', פלנתניה – השביל לחלל
ה', ו'

)חוץ מ-07.07 
ו-14.07(

10:00
12:30
15:30

 בואו לפעילות הקיץ לכל רח' סוגיהארה 1
המשפחה ותיהנו ממגוון סדנאות 

והתנסויות במדע ובחלל

 הכניסה בתשלום
 )מגיל +4(

להזמנה

ימי ג' 26.7שלש ארבע ולעבודה
2.8
9.8

16.8
23.8

משחק ניווט והפעלה מקצועות מוזיאון נתניה10:00
של פעם קמים לתחייה, והכנת 

ארוחה חלוצית  

כרטיסים ב-10 ₪

 פרטים והרשמה: 
 098308851

museum.netanya@
gmail.com

להזמנה

 27.7,סיורי שוק
,10.8 
24.8

סיור מודרך בין סנדווץ תוניסאי שוק נתניה16:00
נלבוריקה נכיר את הריחות והט

עמים המיוחדים של שוק נתניה

כרטיסים ב-60 ₪

 פרטים והרשמה: 
 098308851

museum.netanya@
gmail.com

להזמנה

7.7 ימי ה'סיורי חופים למשפחות
14.7
21.7
28.7
4.8

11.8
18.8
25.8

סיור חופים מחוף הרצל לחוף חוף הים17:30
בלו ביי. וסדנת חופים בזכוכית 

מגדלת -משחק להכרת החיים 
בחוף

ללא תשלום,
הרשמה מראש במוזיאון 

נתניה

29.7לקראת שבת
12.8
19.8

כיכר ציון ומרכז 9:00-12:00
היער

סיור מודרך לקראת שבת באתרי 
מורשת

ללא עלות

סיור מודרך בתצוגת המוזיאון מוזיאון נתניה9:00-12:00ימי שישישישי ישראלי 
בכל שעה עגולה, משחקים של 

פעם ופעילויות יחודית בכל שבוע

ללא עלות
)חוץ מה-29.7(

ימי שבתשבת ישראלית
9.7

16.7
23.7
30.7
6.8

13.8
20.8
27.8

מוזיאון/מרכז 10:00-13:00
העיר

סיור מודרך בתצוגת המוזיאון 
בכל שעה עגולה, משחקים של 

פעם ופעילויות ייחודית בכל 
שבוע

 ללא עלות, 
פרטים במוזיאון נתניה

כיכר מערבית החל מ 20:00יום ג'סלסה
בירידה לים

 מדיה נוצ'ה נתניה – 
לימוד ומסיבת סלסה

כניסה חופשית

צלילי קסם בכיכר עם 
איתן גל 

הקרנת קטעי מוסיקה על גבי כיכר 20:30-22.00ימי חמישי
מסכי הכיכר עם איתן גל  7/7 , 

18/8 ,11/8 ,14/7

כניסה חופשית

ימים רביעי הקרנת מיצגי הכיכר
חמישי שבת

הקרנת מיצגי מולטי מדיה על מזרקת הכיכר20:30-21:00
גבי מסך המים בכיכר

כניסה חופשית

https://planetanya.smarticket.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95_%D7%90%D7%AA_%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94?id=9852
https://www.netanya-culture.co.il/
https://www.netanya-culture.co.il/


 צלילי פסנתר
ואמני רחוב 

נבפסנתר המד20:00-21:00כל ערב
רחוב 

כניסה חופשית

ערבי שירה ומפגשי 
משוררים בהנחיית שוש 

וויג

-20:00יום רביעי
22:00

בפינת ה"פופ 
כיכר"

כניסה חופשית

פעילות יצירה בגלריית 
תל חי

ראשון שלישי 
וחישי

במדרחוב תל 17.00-24.00
חי 4

כניסה חופשית

לפרטים והרשמה: 
פלנתניה

צ'יאונה )סמפו( סוגיהארה 1

09-959-7330

smarticket.co.il

www.planetanya.org.il

היכל התברות העירוני

רזיאל 4, נתניה

09-830-8811

https://www.netanya-culture.co.il

מוזיאון נתניה
רחוב מקדונלד 3

09-959-7330

 museum.netanya@gmail.com
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