
 עובדות ועובדים יקרים,
 

ברכישה טלפונית בלבד עם קודי הטבה בסבסוד מפעלי תרבות של ארגון   להלן מבצעי חנוכה
 העובדים:

 
כרטיסים בלבד מכל   4)יום א'( כל עובד זכאי לרכוש עד  6/10/19  -שימו לב: המכירה תחל ב

 . מופע
 

תעודת זהות של עובד עירייה תבוטל אוטומטית, כמו כן רכישה מעל רכישה שלא תהיה עם 
 הכמות המותרת תחויב במחיר מלא על הכרטיסים הנוספים 

 
 

 קוד מבצע  מיקום  מחיר  שעה ותאריך  שם מופע 
יום  19/12/19 17:30 בת הים הקטנה 

 ה' 
29 ₪ 
 

מרכז 
שכונת   דוהל

 התקווה 

  29דוהל  –קוד 
 03-6395333בטלפון 

 מתאים לכל המשפחה 

יום  29/12/19 11:30 קסם משוגע 
 א'

יום  30/12/19 16:00
 ב' 

תאטרון היהלום  ₪ 39
 בר"ג

 תאטרון חולון 

בטלפון  118קוד 
0778181775 

 מתאים לכל המשפחה

יום  30/12/19 20:45 פופ אפ מיוזיק 
 ש'

79 ₪ 
 

היכל מנורה 
 ת"א

 עובד עיריית ת"א -קוד
 2207בטלפון *

 מתאים לכל המשפחה
יום  26/12/19 15:30 מיומנה לילדים 

 ה'
אולם סמולרש  ₪ 39

אוניברסיטת 
 ת"א

 עובד עיריית ת"א -קוד
 2207בטלפון *

 מתאים לכל המשפחה
חפש את 
 המטמון 

יום  30/12/19 17:30
 ב'

סינמה סיטי  ₪ 39
 גלילות 

 עובד עיריית ת"א -קוד
 2207בטלפון *

 מתאים לכל המשפחה
יום  25/12/19 17:45 רובין הוד 

 ד'
יום  26/12/19 12:45

 ה'
יום   28/12/19  9:30

 ש'

היכל טוטו  ₪ 39
   חולון

 
 

בטלפון  3113 -קוד
*9066 

 מתאים לכל המשפחה

יום  24/12/19 12:45 כמו גדולים 
 ג' 

 יום ו '   27/12/19 9:00

בטלפון  5115-קוד 11האנגר  ₪ 39
*9066 

 מתאים לכל המשפחה
סינדרלה הבלט 

 הישראלי 
יום  24/12/19 17:30

 ג'
יום  25/12/19 11:30

 ד'

אולם סמולרש  ₪ 39
אוניברסיטת 

 ת"א

בטלפון  4114-קוד
*9066 

 מתאים לכל המשפחה

רוק בבית 
 הספר 

יום   26/12/19    9:45
 ה'

16:30 28/12/19 
 ש' יום 

היכל התרבות  ₪ 79
 תל אביב

בטלפון  2019חנוכה -קוד
*8780 

 מתאים לכל המשפחה

יום  29/12/19 15:45 בילבי 
 א'

יום  30/12/19 18:15
 ב'

האופרה  ₪ 79
 הישראלית 

בטלפון  2019חנוכה -קוד
*8780 

יום   28/12/19 16:30 אנני
 ש' 

יום  30/12/19 12:45
 ב'

"תאטרון תל  ₪ 79
אביב" בית 

 החייל 

בטלפון  2019חנוכה -קוד
*8780 

 מתאים לכל המשפחה



הצגות אורנה 
 פורת 

    

-שבעת הגמדים
הסיפור 
הצגת   האמיתי

 בכורה

 יום ו' 27/12/19 12:30
 

-03בטלפון מ 588 -קוד  1קאמרי  ₪ 39
 9שלוחה  5111444

 6-12גילאי 

שעולון מחפש 
 חברים

יום  25/12/19 16:00
 ד'

בית ציוני  ₪ 29
 אמריקה 

-03בטלפון מ 588 -קוד
 9שלוחה  5111444

 3-6גילאי 

בית ציוני  ₪ 29 יום ו' 27/12/19 10:00 טרופותי
 אמריקה

-03בטלפון מ 588 -קוד
 9שלוחה  5111444

 7-3גילאי 

יום  29/12/19 10:30 רובין הוד
 א'

מוזיאון תל  ₪ 39
אביב אולם 

 אסיה 

-03בטלפון מ 588 -קוד
שלוחה  5111444

 12-6גילאי 9

יום  30/12/19 17:30 פטר והזאב
 ב' 

מוזיאון תל  ₪ 29
אולם   ביב

 רקאנטי

-03בטלפון מ 588 -קוד
שלוחה  5111444

 4-8 גילאי 9

הצגות ילדים 
 מדיטק 

    

תאטרון  19₪ יום ו' 27/12/19 10:00 מלך הטבע 
 המדיטק חולון 

בטלפון  19קוד חנוכה
 3-7גילאי 1800202930

בוא אלי פרפר 
 נחמד 

תאטרון  39₪ יום ו' 27/12/19 10:30
 המדיטק חולון

בטלפון  19קוד חנוכה
 3-7גילאי 1800202930

יום  26/12/19 10:30 הלב 
 ה'

תאטרון  29₪
 המדיטק חולון

בטלפון  19קוד חנוכה
 5-9גילאי  1800202930

יום  28/12/19 10:30 דוליטל   ד"ר
 ש'

תאטרון  29₪
 המדיטק חולון

בטלפון  19קוד חנוכה
 4גילאי  1800202930

 ומעלה

יום  29/12/19 10:00 חנן הגנן
 א' 

תאטרון  19₪
 המדיטק חולון

בטלפון  19קוד חנוכה
 3-7גילאי 1800202930

יום  29/12/19 10:30 ילדי בית העץ 
 א'

תאטרון  29₪
 המדיטק חולון

בטלפון  19קוד חנוכה
 8גילאי 1800202930

 ומעלה 

יום  25/12/19 10:00 פרפרים בבטן
 ד'

תאטרון  19₪
 המדיטק חולון

בטלפון  19קוד חנוכה
 2-5גילאי  1800202930

אלף לילה ולילה 
של תאטרון בית 

 צבי 

יום  26/12/19 10:00
 ה' 

אולם התיאטרון  29₪
 16חיבת ציון

 ר"ג 

-03בטלפון  620 -קוד
5799290 

 5-11גילאי 
 

 בברכה,
 מפעלי תרבות 

 

 


