``

תרבות חיים  -אירועי התרבות בהרצליה
15.2.18 - 9.2.18

הגלריה העירונית  -בית אמני הרצליה  -טל'( 09-9589986 :בן גוריון )7
"דף חדש"  -תערוכה קבוצתית ,בתאריכים 4.3.18 - 6.2.18
פתיחה יום ג' ,6.2.18 ,בשעה 19:30
ימים א' ,ג' ,ד' ,ה'10:30-17:30 ,
יום ו'10:30-12:30 ,

היכל אומנויות הבמה  -טל'1-700-70-29-29 :
הצמא של אבא  -תיאטרון "הבימה"
שבת ,10.2.18 ,בשעה 21:00
שירת הנשמה  -הסדרה היהודית ,אנסמבל גלעד בשירי נשמה יהודיים-ישראליים
יום ב' ,12.2.18 ,בשעה 20:30
דם וינאי  -אופרטה מאת יוהן שטראוס 40 ,זמרים ורקדנים
בליווי התזמורת הסימפונית ההונגרית (תרגום לעברית ורוסית)
יום ג' ,13.2.18 ,בשעה 20:30
יובל דיין  -עם מיטב להיטיה בפתיחת פסטיבל Valentine's Day
יום ד' ,14.2.18 ,בשעה 20:45
חגיגת אהבה בהיכל  -שירי האהבה הגדולים בזמר העולמי
יום ה' ,15.2.18 ,בשעה 20:30

היכל בעיר  -טל'09-9628607 :
צחי בן ציון  -סטנד-אפ
מוצ"ש ,10.2.18 ,בשעה 21:00
ותיקים בהיכל  -להקת האריות ,בחזרה אל האושר  -להיטים מכל הזמנים
יום ב' ,12.2.18 ,בשעה 16:30
החיים על-פי יעל לבנטל  -מופע ליום המשפחה
יום ה' ,15.2.18 ,בשעה  ,20:30בשיתוף "הורות עכשיו" ו"המרפסת"-מרכז הצעירים

``

בר בעיר  -טל'09-8808894 :
"אובר חוכם"  -זוגיות ואהבה ליום האהבה ,מרצה :ד"ר גלית יקיר
יום ד' ,14.2.18 ,בשעה 20:30
לפרטים חפשו אותנו בפייסבוק "בר בעיר".

ספריה ראשית  -טל'09-9570003 :
הסופר מאיר שלו  -על ספרו החדש "גינת בר"
יום ב' ,12.2.18 ,בשעה 20:30

ספריית נווה ישראל טל'09-9707900 :
"משפחת הארנבים"  -תיאטרון ,לגילאי 3-6
יום ב' ,12.2.18 ,בשעה 17:30

ספריית הרצליה ב'  -טל'09-9582460 :
"אבא עושה בושות"  -שעת סיפור ,לגילאי 2-4
יום ג' ,13.2.18 ,בשעה 17:30

ספריית יד התשעה  -טל'09-9555423 :
"סבתא מינה מבנימינה"  -תיאטרון סיפור ,לגילאי 2-5
יום ד' ,14.2.18 ,בשעה 17:00

מתנ"ס נוף-ים טל'09-9575580 :
"תירס חם" ,סיפור תיאטרלי ,לגילאי 2-5
יום ג' ,13.2.18 ,בשעה 17:30
"בוקר בזרימה"  -הפעלה לקטנטנים ,סיפור ,תנועה ומוזיקה
יום ד' ,14.2.18 ,בשעות  ,10:30-12:30עד גיל שנה וחצי
מופע כישרונות צעירים  -ריקוד ,שירה ,ברייקדנס ועוד...
יום ד' ,14.2.18 ,בשעה 17:00
רכישת כרטיסים מראשwww.herzliya-matnasim.org.il :
יום המשפחה  -בוקר של כיף ושירה בציבור עם אלעד גולדמן
יום ה' ,15.2.18 ,בשעה 10:30

``

מתנ"ס נווה עמל  -טל'09-9708200 :
ילד רוקנרול עם בנג'ו הגדול ,לגילאי 1-4
יום א' ,11.2.18 ,בשעה 17:00
"מגפיים אדומים"  -תיאטרון סיפור ,לגילאי 1-4
יום ה' ,15.2.18 ,בשעה 17:00

מתנ"ס יד התשעה  -טל'09-9591050 :
אדריכלות ,קהילה ותהליכי פינוי ובינוי  -מרצה :אדריכלית אורנה אנג'ל
יום ד' ,14.2.18 ,בשעה  ,20:00כניסה חופשית

מתנ"ס נווה ישראל  -טל'09-9554784 :
יום המשפחה  -יום שכולו חום ואהבה
יום ה' ,15.2.18 ,בשעות 10:00-12:00

אגדה  -מרכז הורים וילדים  -טל'09-9569482 :
דן דן הנגן  -הפעלה מוזיקלית
יום א' ,11.2.18 ,בשעה 16:45
עדי והגיטרה  -הפעלה מוזיקלית
יום ד' ,14.2.18 ,בשעה 17:00
*הרשמה מראש

מרכז "הורות עכשיו"  -טל'09-8980933 :
"מחוברות"  -קבוצת העצמה לאימהות לבנות בגילאי ,12-18
סדנה בת  6מפגשים שבועיים בימי ב' ,בהנחיית :רחל לוי הרץ ,בשיתוף מועדון "הכוכב
השמיני" ומינהל נשים
יום ב' ,12.2.18 ,בשעה  ,20:30במועדון "הכוכב השמיני",
הרשמה בטל' ובאתרwww.herzliya-matnasim.org.il :

בית הגמלאי  -טל'09-9541086 :
מסיבת פורים  -ריקודים סלונים ותחרות תחפושות
יום ב' ,26.2.18 ,בשעה  * ,17:00החלה מכירת הכרטיסים

``

 60על הים  -טל'09-7682558 :
נופש בים המלח במלון "הוד" 25-28 ,לפברואר
לפרטים והרשמה 09-7682558

מועדון הנוער  -הכוכב השמיני -טל'09-9553747 :
ערב סושי לגילאי ט'-יב'
יום ו' ,9.2.18 ,בשעה 22:00
פתיחת תערוכת קורס צילום בבניין העירייה
יום ד' ,14.2.18 ,בשעה  ,18:00הכניסה חופשית!
סדרת הג'אז ממשיכה  -אנסמבל וגלעד אפרת
יום ה' ,15.2.18 ,בשעה 20:00

