
 

 

 

 2020-2019 םהמנויי עונת

 להצטרף למשפחת מנויי מרכז הבמה.  חברי מועדון שחרלהזמין את  שמחים ומתרגשיםאנו 

של הלהקות המובילות, מופעי ג'אז בינלאומיים, ערבי זמר,  השנה נארח את מיטב הצגות התיאטרון, מופעי המחולגם 

 הצגות איכות לילדים, סדרות העשרה מגוונות ועוד. 

  הבימה, הקאמרי, בית ליסין,   –ההצגות הטובות ביותר מהרפרטואר של התיאטראות המובילים 

 . ועוד באר שבע, גשר

 

 !אזרחים ותיקיםהשנה פתחתנו סדרת מנוי זהב לתיאטרון המיועדת בעיקר ל

 

 המאסטרו גיל שוחט חוויות מוסיקליות עם . 

  איכותית עם מיטב הלהקות המובילות.  מחולסדרת 

 גנטיקה, תנ"ך, יידיש, מדע,  : רפואה, ספרות, מוסיקה, קולנוע, מזרח תיכון,סדרות העשרה מגוונות בנושאים

 מוח, היסטוריה, פילוסופיה ועוד.

 שירה בציבור עם אילנה כץ ובחלקו השני, מופעי מוסיקה בהשתתפות  ,חלקו הראשון של הערבב ערבי זמר

 .אמנים מהשורה הראשונה

  כולל קפה  הקרנת סרטי איכות טרם יציאתם לקולנוע בליווי הרצאת מומחים –מועדון טרום בכורה בקולנוע(

 .ומאפה(

 כולל קפה ומאפה( הרצאה ומופע אמנותי -ערים מרתקות בעולם(. 

 4-7 -ו 8-12,  2-4רמות גיל: גילאי  3-התאמה אישית לב – הצגות ילדים . 

  מופעים מחו"ל עם אמני ג'אז בינלאומיים.  –סדרת ג'אז חם מחו"ל 

 .לחברי מועדון שחררצ"ב מחירון מיוחד 

 /https://docs.google.com/forms/u/0השנה ניתן להירשם באמצעות טופס מקוון בקישור: 
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https://docs.google.com/forms/u/0/


 

 

 

 2020-2019לעונת   לשכת המהנדסיםמחירון 

 סוג מנוי
כמות 

 מופעים

לקהל מחיר 

 הרחב

מחיר הנחה 

לחבר מיוחד 

לשכת 

 המהנדסים

 615 780 6+1 תיאטרון מבוגרים מוצ"ש

 615 780 6+1 תיאטרון מבוגרים חופשי 

 585 742 6+1 תיאטרון מבוגרים סדרה ימי חול

 180 570 3 זהבתיאטרון מנוי 

 295 379 5  4-6 הראשון שלי תיאטרון ה

 295 379 5  8-12 גדולים ילדיםלתיאטרון 

 220 300 5 3-5 תיאטרוני

 479 597 7 בשישי ובמוצ"שערבי זמר 

 528 671 7 עם המאסטרו גיל שוחט -מפגש קונצרט

 269 341 3 גיל שוחט –קומדי סימפוני 

 מועדון טרום בכורה

 (קפה ומאפה סרט+ הרצאה +כולל )

8 648 498 

 ערים מרתקות בעולם

 ()הרצאה +מופע אמנותי+קפה ומאפה

7 648 498 

 391 495 4   מחול

 408 554 4 מחו"לג'אז חם 

 455 574 6-7 סדרות העשרה
 

 ** הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2020-2019פירוט סדרות העשרה לעונת  

 

 שם הסדרה
מספר 
 מפגשים

מחיר לקהל 
 הרחב

לשכת  הנחה
 המהנדסים

 265 341 3 גיל שוחטקומדי סימפוני 

 הערים המרתקות בעולם  
 )כולל הרצאה+מופע+ קפה ומאפה(       

7 648 
 

498 

 טרום בכורה בקולנוע    
 קפה ומאפה( + )כולל הרצאה + הקרנת סרט    

8 648 498 

 480 640 16 מועדון שלישי תרבותי

 הנשמה שבלב- ד"ר נאדר בוטו
4 

340 275 

 275 340 4 לא מה שחשבנו  21-המאה ה - פרופ' דוד פסיג

 275 340 4 שרציתי לומרדברים  –ד"ר חיים שפירא 

 רפואה תזונתית גיל יוסף שחרד"ר 
4 

340 275 

 תחנות החיים – פרופ' יורם יובל
6 

574 447 

  ואנחנו -תיכון המזרח ה- ד"ר גיא בכור
 6 

574 447 
 

 447 574 7 עולם הולך ונעלם

 447 574 7 20 -נשים מפורסמות במאה ה - ד"ר יצחק נוי

 447 574 7 המין החזק-אורן נהרי 

 447 574 7 והיום כתמול שלשום - פרופ' חיים באר 

 447 574 7 קולות יהודיים  -  מידן קובי

בודהיזם ורוחניות במרחב האסייתי  איילת אידלברג
 7 בראי הקולנוע

574 447 

 447 574 7 יידיש   ד"ר מרדכי יושקובסקי

 447 574 7 שיטת ימימה

 שדים, מאגיה ומסיטיקה.  - ד"ר אדולפו רויטמן
 7 הצד האפל של היהדות

574 447 

 נפש האדם בראי הקולנוע  - ענת זפרני

7 

574 447 
 
 

  פרופ' עוזי רבי
 7 פלסטיני: תמונת  מצב -הסכסוך הישראלי

574 447 



 

 

 

 

 טלח, הזכות לשינויים שמורה

 447 574 7  המוזות לא שותקות נינו אבסדזה  

 ד"ר עודד ציון
 האסלם מניין ולאן?

7 574 447 

  זה כל הסיפור -אהבה  -  ד"ר אפי זיו
7 

574 447 

 יפן, המהות העוצמה והיופי  - איילת אידלברג
 

7 574 447 

 447 574 7 למה אנחנו....? – אירי ריקין

 447 574 7  מסע ישראלי קולנועי– זיו אלכסנדרוני

 447 574 7  אשנב לפסיכולוגיה – ענת זפרני

 447 574 7 שיאי המוסיקה הקלאסית – עומר שומרוני

 447 574 7 20ג'אז: פס הקול של המאה ה  – ייצחקרז ד"ר 

 447 574 7 שנות תגליות רפואיות גדולות 100 – ד"ר עמוס סימון

 447 574 7  ובריאותאיכות  -  יואב יוכפז

ַמת ַחיִּים  - פרופ' ידידיה גפני יו, נִּשְּ ַאפָּ  447 574 7 וַיִַּפח בְּ


