
לעובדי עיריית תל אביב-יפו והמרכז הרפואי איכילוב

מח
חג פסח ש

ת ו ב ר ת י ל ע פ מ

מחזמר לכל המשפחה המגיש לקהל הצעיר את 
סיפור יציאת מצריים בדרך מקורית,

קצבית, מוזיקלית ומהנה.
 

תאריכים: 8/4/15 )יום ד'( בשעה: 09:30
9/4/15 )יום ה'( בשעה: 14:30

מקום: היכל טוטו חולון

נסיך מצרים
מופע מוזיקאלי מושקע ומרגש המועלה לראשונה 

בישראל בכיכובם של גיבורי הילדים האהובים:
 סמי הכבאי, הלו קיטי, כוכבי לגו, טום וג'רי,

באגס באני ועוד......
תאריכים: 7/4/15 )יום ג'( בשעה: 17:30 

8/4/15 )יום ד'( בשעות: 09:30, 13:30
מקום: היכל מנורה מבטחים )יד אליהו(

קומדיית מצבים מטורפת ומצחיקה עד דמעות. 
למבוגרים בלבד. שלאגר מטורף באירופה. 

תורגמה, באופן מיוחד, עבור ציפי שביט - גדולת 
הקומיקאיות בישראל ואהובת הקהל.
תאריך: 11.4.15 מוצ"ש בשעה 21:00

מקום: תאטרון היהלום רמת גן

הרפתקה בממלכת הצעצועים

דרושה עוזרת

₪ 84
בסבסוד ארגון 

העובדים
במקום
₪ 109

₪ 69
בסבסוד ארגון 

העובדים
במקום
₪ 90

₪ 55
בסבסוד ארגון 

העובדים
במקום
₪ 75

מכירת כרטיסים תחל ב- 15.3.15 ותתקיים בארגון העובדים בלבד!
טלפון: 03-5210623, 03-5210633, פקס: 03-5275689
המכירה מוגבלת לעובדים לפי מספר הנפשות במשפחה

חפשו אותנו בפייסבוק
לפרטים נוספים כנסו לאתר הארגון:

www.ovdim-tlv.org.il 



השוברים תקפים לימים א'-ה' ובימי ו' עד השעה 19:00
מימוש השוברים בקופות ובאתר הסינמה סיטי.

מימוש השוברים נעשה בקופות בלבד,
תקפים לכל ימות השבוע.

שוברים לסרט
יס פלנט, רב חן וסינמה סיטי

₪ 15
בסבסוד ארגון 

העובדים

מכירת השוברים לסרט תתבצע באמצעות הוועדים בלבד!

הטבה מיוחדת בבתי קולנוע

יובל המבולבל ומיקי בקרקס
לראשונה בישראל קרקס מרהיב ועוצר נשימה 

בכיכובם של כוכבי הילדים הגדולים בישראל, יובל 
המבולבל ומיקי ולצדם אקרובטים מהארץ ומחו"ל, 

ליצנים, פעלולנים ואפקטים חזותיים מרהיבים 
ובלתי נשכחים, במופע מרהיב ב 360 מעלות, 

באוהל חדש, המיועד ל 1200 צופים, ממוזג
ומרווח בעל תנאים בינלאומיים.

תאריכים: 1/4/15 )יום ד'( בשעה: 15:00, 
2/4/15 )יום ה'( בשעה: 12:30

מקום: חצר מוזיאון א"י, רמת אביב

תאריכים: 5/4/15 )יום א'( בשעה: 16:00,
11/4/15 )שבת( בשעה: 18:30

מקום: אוהל הקרקס בספורטק בת"א

הקרקס המצליח חוגג 150 שנה ומגיע לישראל 
בהפקת ענק עוצרת נשימה!

למעלה מ-40 אמני קרקס מהמובילים בעולם 
במופע מרגש ונועז במיוחד.

קרקס מדראנו

₪ 59
בסבסוד ארגון 

העובדים

₪ 62
בסבסוד ארגון 

העובדים
במקום
₪ 79

במקום
₪ 82

מכירת כרטיסים תחל ב- 15.3.15 ותתקיים בארגון העובדים בלבד!
טלפון: 03-5210623, 03-5210633, פקס: 03-5275689
המכירה מוגבלת לעובדים לפי מספר הנפשות במשפחה

חפשו אותנו בפייסבוק
לפרטים נוספים כנסו לאתר הארגון:

www.ovdim-tlv.org.il 


