
 בדות ועובדים יקרים,וע
 

עם קוד  ברכישה הצגות לחודש פברואר של תיאטרון הקאמרי, בית ליסין והבימה להלן רשימת
 הטבה

  
 אחרי סבסוד מפעלי תרבות של ארגון העובדים של עיריית ת"אלכרטיס ₪  30 מחיר:

  
 שימו לב: הרכישה להצגות פברואר תתקיים עד סוף חודש ינואר בלבד

  
ה, במידה ותתבצע רכישה מעל הכמות כרטיסים בלבד מכל הצג 2כל עובד זכאי לרכוש עד 

 המותרת, העובד יחויב על הכרטיסים הנוספים במחיר מלא

רק עובדי עיריית ת"א יכולים לרכוש כרטיסים עם קוד הטבה, במידה ותעודת הזהות של הרוכש 
 לא תהיה של עובד העירייה הרכישה תבוטל

 .הינה טלפונית/ אינטרנטית בלבד ואינה מתקיימת בארגון העובדיםהמכירה 
 
  

 תיאטרון הקאמרי: להלן רשימת ההצגות של
  

  ₪ 89במחיר של    מלבד "שיגעון המוזיקה" ו"זה אני "לכל ההצגות, בלבד , לכרטיס₪  30 מחיר:
 2564קוד ההטבה:  יש לציין בהזמנת הכרטיסים את

  
 1/2שלוחה  03-6060900רורים: טל' להזמנת כרטיסים ולבי

 
  

 אולם קאמרי שעה תאריך שם ההצגה

 1קאמרי  21:00 1.2.20 שיגעון המוזיקה

 1קאמרי  20:30 2.2.20 השיבה 

 1קאמרי  20:30 3.2.20 השיבה 

 3קאמרי  21:00 19.2.20 לילה בפריז

 2קאמרי  20:30 10.2.20 סוס אחד נכנס לבר

 1קאמרי  20:30 23.2.20 סוס אחד נכנס לבר

 2קאמרי  18:00 20..8.2 רומיאו ואמא

 2קאמרי  21:00 8.2.20 רומיאו ואמא

 1קאמרי  20:30 6.2.20 אניהו

 1קאמרי  21:00 8.2.20 אניהו 

 1קאמרי  20:30 9.2.20 אותלו

 1קאמרי  20:30 10.2.20 אותלו

 1קאמרי  17:00 15.2.20 זה אני 

 1קאמרי  20:30 16.2.20 זה אני 

 2קאמרי  20:30 4.2.20 מחוברים לחיים

 2קאמרי  21:00 29.2.20 מחוברים לחיים

 2קאמרי  20:30 27.2.20 הנכד

 1קאמרי  21:00 22.2.20 לא לריב

 3קאמרי  21:00 29.2.20 תחושת בטן

 4-קאמרי 21:00 26.2.20 אלוהי הקטל

 3-קאמרי 21:00 24.2.20 קרוב יותר

 2-קאמרי 21:00 22.2.20 הריון
 



 
 

 :תיאטרון הבימה להלן רשימת ההצגות של
  

 96957קוד ההטבה:  יש לציין בהזמנת הכרטיסים את
  

  לכרטיס₪  59מלבד ההצגה "גבעת חלפון" שהמחיר אליה הוא לכל ההצגות  לכרטיס₪  30 מחיר:
 

 03-6295555טל' להזמנת כרטיסים ולבירורים: 
 
 

 מקום שעה תאריך שם ההצגה

 אולם רובינא  20:00 3/2/20 גבעת חלפון 

 מסקין  20:00 12/2/20 סיבת המוות 

 מסקין 20:00 17/2/20 1942מצדה 

 מסקין  20:00 20/2/20 מקווה 

 אולם רובינא  20:00 22/2/20 עושה כרצונו 

 אולם מסקין  20:00 26/2/20 זרים מושלמים 

 ברטונוב  20:00 27/2/20 ברטוד ואגנס 

 רובינא   20:00  16/2/20 גבעת חלפון 

 מסקין   20:00  18/2/20  1942מצדה 

    

 
  
  
 

 תיאטרון בית ליסין: להלן רשימת ההצגות של
  

 אחרי סבסוד מפעלי תרבות של ארגון העובדים לכרטיס₪  30 מחיר:
  

 5851קוד ההטבה:  יש לציין בהזמנת הכרטיסים את
  

 03-7255333טל' להזמנת כרטיסים ולבירורים: 
  

 אולם שעה תאריך שם הצגה

 1.2.20 משפחה חמה 

 

 ת"א,  101רח' דיזינגוף  -בית ליסין 21:00

 ת"א, 101רח' דיזינגוף  -בית ליסין 20:30 12.2.20 דברים שאני יודעת 

 ת"א,  101רח' דיזינגוף  -בית ליסין 20:30 16.2.20  עבדאללה שוורץ

 ת"א,  101רח' דיזינגוף  -בית ליסין 21:00 14.2.20 משרתם של שני אדונים 

 ת"א,  101רח' דיזינגוף  -בית ליסין 20:30 19.2.20 שיעור ריקוד 

 ת"א,  101רח' דיזינגוף  -ליסיןבית  20:30 20.2.20 הגלולה 

 ת"א,  101רח' דיזינגוף  -בית ליסין 20:30 5.2.20 מרלן 

  
 

 בברכה,
  

 מפעלי תרבות
  

03-5210623/633 
 


