עובדות ועובדים יקרים,

אנחנו שמחים ונרגשים לחזור לשגרה!
לפניכם רשימת ההצגות לחודשים אפריל ומאי( .הרכישה עם קוד הטבה)
עלות  ₪ 30 -לכרטיס אחרי סבסוד מפעלי תרבות של ארגון העובדים ,למעט "אפס ביחסי אנוש" במחיר של ₪ 79
להלן רשימת ההצגות של תיאטרון הקאמרי:
יש לציין בהזמנת הכרטיסים את קוד ההטבה2564 :
טל' להזמנת כרטיסים ולבירורים 03-6060900 :שלוחה 1/2
							
תאריך
20.5.21 ,17.5.21 ,15.5.21 ,20.4.21 ,19.4.21 ,18.4.21
						
10.5.21 ,4.5.21
					
20.5.21 ,18.5.21 ,13.5.21
					
27.4.21 ,28.4.21 ,26.4.21
					
26.5.21 ,24.5.21 ,27.4.21
						
6.5.21 ,5.5.21

שם ההצגה

גאון בכלוב
מחוברים לחיים
הבן
הנכד
עד קצה הקשת
תחושת בטן

לתקצירי ההצגות לחצו כאן!
			
שעה
			
20:30
			
20:30
			
21:00
			
20:30
			
21:00
			
21:00

להלן רשימת ההצגות של תיאטרון בית ליסין:
יש לציין בהזמנת הכרטיסים את קוד ההטבה5851 :
טל' להזמנת כרטיסים ולבירורים03-7255333 :
להזמנת כרטיסיםhttps://lessin.pres.global/mini-site/telaviv :
שם ההצגה

הגלולה
בין המילים
עבדאללה שוורץ
אפס ביחסי אנוש
במחיר של ₪ 79

בוסתן ספרדי
אדוני ראש המועצה
מקווה
מצדה
הקב"ן

לתקצירי ההצגות לחצו כאן!

									
תאריך ושעה
			
 20.5.21בשעה  21.5.21 | 20:30בשעה  22.5.21 | 21:30בשעה 21:00

אולם
בית ליסין דיזנגוף  101ת"א

			
 19.4.21בשעה  20.4.21 | 20:30בשעה  21.4.21 | 20:30בשעה 20:30
			
 22.4.21בשעה  14.5.21 | 21:30בשעה  15.5.21 | 18:00בשעה 21:00
 17.5.21בשעה  18.5.21 | 20:30בשעה  19.5.21 | 20:30בשעה 20:30
			
 23.4.21בשעה  24.4.21 | 21:30בשעה  24.4.21 | 18:00בשעה 21:00
			
 11.5.21בשעה  13.5.21 | 20:30בשעה  14.5.21 | 20:30בשעה 12:00
 14.5.21בשעה  15.5.21 | 21:30בשעה 21:00
			
 29.4.21בשעה  30.4.21 | 20:30בשעה  1.5.21 | 12:00בשעה 21:00
			
 2.5.21בשעה  3.5.21 | 20:30בשעה  28.5.21 | 20:30בשעה 12:00
 29.5.21בשעה  30.5.21 | 21:00בשעה  31.5.21 | 20:30בשעה 20:30

בית ליסין דיזנגוף  101ת"א

להלן רשימת ההצגות בתיאטרון הבימה:
יש לציין בביצוע הזמנת הכרטיסים קוד הטבה10220 :
טל' להזמנת כרטיסים 03-6295555
או בכתובתhttps://www.habima.co.il :
שם ההצגה

אולם
קאמרי 1
קאמרי 1
קאמרי 2
קאמרי 1
קאמרי 2
קאמרי 2

							
תאריך
							
15.04.21
				
22.04.21 ,21.04.21 ,19.04.21
							
26.04.21
					
08.04.21 ,07.04.21
					
29.04.21 ,28.04.21

בית ליסין דיזנגוף  101ת"א

בית ליסין דיזנגוף  101ת"א

לתקצירי ההצגות לחצו כאן!
			
שעה
			
20:00
			
20:00
			
20:30
			
20:30
			
20:30

אולם
רובינא
אולם רובינא
אולם מסקין
אולם מסקין
אולם מסקין

לתשומת ליבכם  -רק עובדי עיריית ת"א יכולים לרכוש כרטיסים עם קוד הטבה,
במידה ותעודת הזהות של הרוכש לא תהיה של עובד העירייה הרכישה תבוטל!
המכירה הינה טלפונית /אינטרנטית בלבד ואינה מתקיימת בארגון העובדים.
ארגון העובדים והתאטראות פועלים לפי הנחיות "התו הירוק "והכניסה בהתאם להנחיות "התו הסגול" .ובכפוף להוראות משרד הבריאות.
הצהרה:
אני מצהיר/ה שברשותי תו ירוק ואני מודע/ת לכך שאם אין ברשותי תו ירוק לא אוכל להיכנס להצגה.
אני מצהיר/ה שחום גופי ובני לוויתי לא יהיה מעל  38חום שאגיע להצגה.
אני מצהיר/ה שאין לי ולמלווי תסמיני קורונה ( שיעול/קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר).
*הכרטיסים לא ימתינו לכם בקופה ,לבחירתכם להדפיס את הכרטיסים בבית ,או להציגם בנייד בכניסה לאולם.
**בסיום ההזמנה תקבלו את הכרטיסים ישירות לטלפון הנייד המעודכן אצלנו במערכת.

מכינים לכם עוד הפתעות והטבות מבית מפעלי תרבות של ארגון העובדים....
תיהנו ותשמרו על עצמכם כדי שנוכל להמשיך וליהנות ביחד!

צוות מפעלי תרבות

ארגון עובדי עיריית תל אביב-יפו ומנהלת עיר עולם ותיירות מציעים לכם,
עובדי עיריית תל אביב-יפו והמרכז הרפואי איכילוב
סיורים רגליים ברחבי העיר בהטבה ייחודית רק לכם!
ארגון עובדי עיריית תל אביב-יפו ומנהלת עיר עולם ותיירות,
מציעים לכם מגוון רחב של סיורים ופעילויות בהדרכת מורי דרך מוסמכים.
אנו מזמינים אתכם להכיר את האנשים ,הרחובות ,הסיפורים ,הטעמים והריחות של העיר ללא הפסקה.

סיפורי אהבה בתל אביב הקטנה

בין הסמטאות אפשר עדיין לשמוע הדי סיפורים עתיקים -סיפורי האהבה הגדולים ,הרומנים
המסעירים והבגידות האסורות שהפכו חלק מסיפורה של נווה צדק .נלך בעקבות שלוש ,רוקח,
עגנון ואחרים ,נקרא את מכתבי האהבה שנשלחו ,נשיר את שירי האהבה שנכתבו ,ונתאהב
גם אנחנו בשכונה המרתקת הזו..
פרטי הסיור:
תאריך17.4.21 :
שעה17:00 :
עלות₪ 25 :
להרשמה לחץ >>

תעביר את החומוס – על אנשים ומאכלים ביפו (סיור טעימות כשר)

שיטוט בסמטאות הציוריות ובשוק הפשפשים כולל טעימות יפואיות אותנטיות ,החומוס הטוב
בארץ ,הבורקס הבולגרי ,השקשוקה המפורסמת וקפה שחור של דו קיום – תבואו ,יהיה טעים.
פרטי הסיור:
תאריך16.4.21 :
שעה10:30 :
עלות₪ 40 :
להרשמה לחץ >>

המושבה האמריקאית

סיפורה של שכונה רב תרבותית בה תכירו כיצד האמריקאים ,הבריטים ,האוסטרלים והגרמנים
עיצבו את אופייה האורבאני והססגוני שלה .בין כנסייה ,בתי עץ ומוזיאון קטנטן תגלו אוצר חבוי
בתפר בין תל-אביב ליפו .סיפורי השכונה הם סיפורי מפגש בין מזרח ומערב ,אנשים ותרבויות.
פרטי הסיור:
תאריך22.4.21 :
שעה17:00 :
עלות₪ 25 :
להרשמה לחץ >>

רק היום בזיל הזול – סיור טעימות משוק הכרמל

השוק הוא אזור שוקק חיים ,ריחות ,טעמים ובעיקר אנשים שהופכים את השוק למה שהוא,
כמו איציק של החרשופים ,עמרני של התבלינים ,דורפמן של השמאלץ ואיך אפשר בלי הדוכן
הידוע של אינעל העולם .סיור כולל שלל טעימות .מומלץ לבוא רעבים.
פרטי הסיור:
תאריך23.4.21 :
שעה10:00 :
עלות₪ 40 :
להרשמה לחץ >>
הנחיות למשתתפי הסיורים:
בעמוד ההרשמה לסיור אנא כתבו את מס' ת.ז של עובד.ת העירייה בשדה "הערות".
חובה להגיע עם מסכה ולהקפיד על חבישתה לאורך כל הסיור.
יש לשמור על מרחק  2מטרים ממשתתפים אחרים.
אין להגיע לסיור עם חום מעל  38מעלות  /שיעול  /קשיי נשימה.
כל שינוי וביטול ,צוות הסיורים יעדכן בטלפון או במייל טרם הסיור.

לאתר הסיורים לחצו כאן
מעוניינים להתעדכן אחת לחודש בהיצע הסיורים שלנו?
אתם מוזמנים להירשם לתפוצת הניוזלטר בלינק :הרשמה לניוזלטר
להיצע הסיורים המלא ,הפתוח להרשמה לקהל הרחב ,לחצו כאן
צוות התיירות ישמח לעמוד לרשותכם בטלפון או במייל:
tourism@tel-aviv.gov.il | 03-5166188

נתראה בסיורים!

