
  ד"בס

  א"אירועי חנוכה תשע

  :ב רשימת הצגות ומופעים לחנוכה"מצ

 ס בנימין"ממתניש לציין שאתם  על מנת לקבל את המחיר הרשום •

 ס אחריות  על תוכן המופעים"אין למתנ •

  

 4.12ז בכסלו  "ש כ"מוצ �

  הזמנות  מחיר  שעה  מקום  שם המופע

נקודה טובה  -שולי רנד

  )ביציע(
  ך רכזות הקהילהדר  ₪ 80  21:00  בנייני האומה

  

 5.12ח בכסלו  "יום ראשון כ �

  הזמנות  מחיר  שעה  מקום  שם המופע

  תיאטרון ירושלים  הנסיכה והצפרדע
9:45 ,12:00 ,

15:00  
  02-6237000משרד בימות    ₪ 69

  ה'שמלת השבת של חנהל
היכל התרבות 

  בגבעת זאב
17:00  

. בהזמנה מוקדמת בטלפון₪   50

  ₪ 55 -ביום ההצגה

  ת זאבס בגבע"מתנ

02-5363388  



 6.12ט בכסלו  "יום שני כ �

  הזמנות  מחיר  שעה  מקום  שם המופע

  תיאטרון ירושלים  פיטר פן
9:45 ,12:00 ,

15:00  
  02-6237000משרד בימות    ₪ 79

  קרקס אירופה לציבור הדתי
, אהרון לובלין' רח

  לוד, גני אביב' שכ
  דרך רכזות הקהילה  ₪  59  19:30, 10:00

  

 7.12בכסלו  ' יום שלישי ל �

  הזמנות  מחיר  שעה  מקום  שם המופע

  ₪  85  12:30,  9:45  תיאטרון גשר  פיטר פן הקסם חוזר
  03-5745005פשבר  

  לציין שאתם ממתנס בנימין

  טברנה יוונית

ירון אילן מארח את 

טריפונס ואת סטלוס ואורן 

  חן

היכל התרבות 

  בגבעת זאב
  02-5363388 בעת זאבס ג"מתנ  )תרומה לנוער בסיכון( ₪  20  21:00

  02-6237000משרד בימות    ₪ 89  15:00, 12:00  תיאטרון ירושלים  סבא אליעזר

  קרקס אירופה לציבור הדתי
, אהרון לובלין' רח

  לוד, גני אביב 'שכ
  דרך רכזות הקהילה  ₪  59  12:30, 10:00

  



 8.12בטבת  ' יום רביעי א �

  הזמנות  מחיר  שעה  מקום  שם המופע

קובי אריאלי & קי לוי 'ג

  המופע המשותף
  דרך רכזות הקהילה  ₪ 79  20:30  ראר בכר'ז

  02-6237000משרד בימות    ₪ 69  12:30, 10:00  ראר בכר'ז  פולקע& אסי 

  תיאטרון גשר  אלאדין ומנורת הקסמים
10:00 ,

12:30 ,17:30  
65  ₪  

  03-5745005פשבר  

  לציין שאתם ממתנס בנימין

  

 9.12בת  בט' יום חמישי ב �

  הזמנות  מחיר  שעה  מקום  שם המופע

  דרך רכזות הקהילה  ₪ 90  ₪ 90  תיאטרון ירושלים  "לדעת הכל"עמיר בניון 

  בנייני האומה  כלבים דלמטיים 101
10:00 ,

13:00 ,16:00  
  02-6237000משרד בימות    ₪ 89

  02-6237000משרד בימות    ₪ 99  12:00, 10:00  ירושלים תיאטרון  מומנטיטו

  ₪  50  12:00  תיאטרון בית לסין  אךהמל
  03-5745005פשבר  

  לציין שאתם ממתנס בנימין

  

 

 



 12.12בטבת ' יום ראשון ה �

  הזמנות  מחיר  שעה  מקום  שם המופע

  02-6237000משרד בימות    ₪ 99  19:00, 15:45  בנייני האומה  מותק של פסטיבל

  

 13.12בטבת ' יום שני ו �

  הזמנות  מחיר  שעה  מקום  שם המופע

  02-6237000משרד בימות    ₪ 99  19:00, 15:45  בנייני האומה  מותק של פסטיבל

  

 19-21.12בטבת   ד"י-ב"י שלישי-יום ראשון �

  הזמנות  מחיר  שעה  מקום  שם המופע

  02-6237000משרד בימות    ₪ 99  19:00, 15:45  בנייני האומה  פסטיגל

  

 


