
אנחנו ממשיכים לפנק ואתם נהניםהטבות למנוי   

את טופס ההרשמה
יש לשלוח בפקס: 03-5376849

ולוודא קבלת הפקס בטל': 03-6395333

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לארגון עובדי עיריית תל אביב-יפו לטל': 03-5210623.
שיבוץ מקומות הישיבה ייעשה לאחר קבלת אישור מהארגון.

מנויים ותיקים המעוניינים לשמור על מקומות הישיבה מהשנה שעברה
חייבים לשלוח את טפסי ההרשמה עד לתאריך 30.7.2019.

www.ovdim-tlv.org.il

מנוי לתיאטרון 2019-20 לעובדי עיריית ת"א יפו והמרכז הרפואי

229 ₪  |  מחיר לנלווה 349 ₪ 5 הצגות ב-
ב -4 תשלומים ללא ריבית!

מחיר בלעדי ומסובסד ע"י העמותה לתרבות נופש ופנאי

GOLD מנוי

< הצגות בחירה:< הצגות סידרה:

קפה ומאפה ל-3 הצגות סידרה

מחיר מסובסד למחזמר “גבעת חלפון אינה עונה”  50 ₪  )מוגבל לזוג כרטיסים(
 תיאטרון הבימה  |  בתאריך 20.11.19  בשעה 20:30  |  לשיבוץ המקומות טל: 03-6395333   

קומדיה סוריאליסטית המבוססת על סרט הפולחן הסאטירי של אסי דיין ונפתלי אלטר, ומציגה
את ההוויה האבסורדית של שירות המילואים בצה”ל, בראי התקופה שלאחר מלחמת יום הכיפורים.

ההצגות ותאריכים      כל ההצגות בימי ד' בשעה 20:30 במרכז דוהל

6.11.19  |  “לילה אחד מרקוביץ”
 תיאטרון בית ליסין

15.1.20  |  “רודף העפיפונים”
 תאטרון גשר

13.5.20  |  “זרים מושלמים”
 תאטרון הבימה

3.6.20  |  “קן הקוקיה“
 תאטרון הקאמרי

12.2.20  |  “אל הנקמות”
 תאטרון הקאמרי

11.3.20  |  “עבדאללה שוורץ”
 תאטרון בית ליסין

11.12.19  |  “לא לריב”
 תאטרון הקאמרי



אני מעוניין לעשות מנוי:   יחיד/זוגי )הקף העיגול(

שם משפחה:                             שם פרטי:                          ת.ז. )כולל ספרת בקורת( חובה

עיר:        מיקוד: רחוב:       מס' בית:  

טלפון נייד: חובה טלפון בעבודה:      

דוא”ל:          @

מחלקה:                                                                 אגף:

לתשלום עבור המנוי:                                                      ש”ח

     אני מעוניין באחד/זוג כרטיסים למחזמר “גבעת חלפון אינה עונה”      ש”ח

ש”ח    הערות: סה”כ לתשלום:     

www.ovdim-tlv.org.il           www.duhl.co.il

מלאו ופקססו ל: 03-5376849

כל ההצגות תתקיימנה ביום ד' בשעה 20:30
לרשותכם חנייה מסודרת ומרווחת - חינם

המנוי מורכב מ-
3 הצגות סידרה, ו-2 הצגות בחירה מתוך הרפרטואר המוצע.

הצגות בחירה: יש לסמן 2 הצגות! הצגות סידרה:     
“לא לריב” - הקאמרי  |  11.12.19

“אל הנקמות” – הקאמרי  |  12.2.20
“עבדאללה שוורץ” – בית ליסין  |  11.3.20

“קן הקוקיה“ – הקאמרי  |  3.6.20

“לילה אחד מרקוביץ” - בית ליסין   |  6.11.19
“רודף העפיפונים”  - גשר  |  15.1.20
“זרים מושלמים” - הבימה  |  13.5.20

*   חתימתך ות.ז. חשובים על מנת לבצע את הניכוי מתלוש המשכורת.
חתימה:

טופס הרשמה
לעובדי עיריית תל אביב-יפו

למנוי לעונת 2019-20

סמן במידה וברצונך להצטרף לקבוצת וואטספ של מנויי דוהל


