
 
 עובדות ועובדים יקרים,

  
טלפונית / אינטרנטית עם קוד  ברכישה  תערוכות ומופעים חדשים של מפעלי תרבות  להלן רשימת

    הטבה
  

 4כרטיסים בלבד מכל מופע, חוץ מהתערוכות שבהן אפשר לרכוש  2כל עובד זכאי לרכוש עד 
כרטיסים לכל תערוכה .במידה ותתבצע רכישה מעל הכמות המותרת, העובד יחויב על 

 הכרטיסים הנוספים במחיר מלא
רק עובדי עיריית ת"א יכולים לרכוש כרטיסים עם קוד הטבה, במידה ותעודת הזהות של הרוכש 

 ירייה הרכישה תבוטללא תהיה של עובד הע
 המכירה הינה טלפונית בלבד ואינה מתקיימת בארגון העובדים.

  
  
  

קוד  מיקום  מחיר  שעה תאריך  שם מופע 
וטלפון   מבצע

 לרכישה 

סטאנד אפ " מה 
 קשור" 

שעה  28.3.20
21:00 

בסבסוד ₪  55
 אירגון העובדים

היכל התרבות 
 רחובות

 31קוד : 
בטלפון 

0778181775 
טוק טוק: הצגת 

 בידור 
שעה  16.3.20

21:00 
בסבסוד ₪  40

 אירגון העובדים
מרכז דוהל 

שכונת 
 התקווה 

 40קוד: 
בטלפון 

036395333 

 vanתערוכת 
gogh 

 הבינלאומית 

 -החל מה
עד 16.1.20
כל ימות  18.4.20
 השבוע 

בסבסוד ₪  39
 אירגון העובדים

מתחם ארנה 
 הרצליה 

 1414קוד :
 9066בטלפון *

תערוכת 
 אוטומוטור 

בסבסוד ₪  49 11-15.4.20
 אירגון העובדים

אקספו מרכז 
 הירידים 

קוד 
בטלפון 1515:
*9066 

תערוכת 
 דינוזאורים

בסבסוד ₪  10 כרטיס פתוח 
 אירגון העובדים

פארק קרסו 
 למדע 

 באר שבע 

 2222קוד : 
 9609בטלפון *

"ההרצלים 
"מופע חדש 
מבית הווקה 

  פיפל 

בסבסוד ₪  59 21:00שעה 28.3.20
 אירגון העובדים

תאטרון תל 
אביב ) בית 

 החייל (

קוד 
בטלפון 1616:
*9066 

Smokie   הלהקה

 הבינלאומית 
בסבסוד ₪ 239 21:00שעה:25.2.20

 אירגון העובדים 
היכל תרבות 

 תל אביב
קוד 

בטלפון 1717:
*9066 

ללא  2020יוני יולי  סירק דה סוליי 
 סופי שבוע .

 316  -1זור א
 262 – 2אזור 
 210 – 3אזור 
 172 – 4אזור 
 116 – 5אזור 

בסבסוד אירגון 
 העובדים

גני -אוהל 
 יהושוע 

קוד 
בטלפון 1818:
*9066 

הזמרת   סלין דיון
 הבינלאומית 

 מופע ישיבה בלבד  20:00שעה : 5.8.20
ישיבה   אורקסטרה

- 631 
ישיבה   טריבונה

 461-עליון 

 1919קוד : גני יהושוע 
 9066* בטלפון 



ישיבה   טריבונה
 376- בצד 

הפיקסיז להקה 
 בינלאומית 

שעה  14.7.20 
19:30 

בסבסוד  240
 אירגון העובדים

אקספו  1ביתן 
 תל אביב

 2020קוד :
 9066*  בטלפון

ניק קייב הזמר 
 הבינלאומי 

שעה   17.6.20
18:00 

 295יציע דרומי 
 244יציע מזרחי 

אצטדיון 
תל   לדבלומפי

 אביב

 2121קוד :
 9066*  בטלפון

  
  

 בברכה, 
 מפעלי תרבות

 tlv.org.il-www.ovdimאתר אינטרנט: 
  
  

 

http://www.ovdim-tlv.org.il/

