
 

            

 

 : ןמחירון המנויים כדלקמ

 ₪  720שנתי ללא הגבלה יחיד ₪  850מנוי מחול ישראלי מחיר מלא 

 ₪  1400-שנתי זוגי ₪  1700מנוי מחול ישראלי מחיר מלא 

 ₪  400-₪ 460כניסות מחיר מלא   3מנוי מחול בינלאומי 

 ₪  300 -₪   360כניסות ישראלי מחיר מלא  4מנוי מחול 

 ₪  420 -₪  490כניסות ישראלי מחיר מלא   6מנוי מחול 

  לא כולל מופעי בת שבע שרון אייל -מופעי מחול ישראלי מצורף תקנון 

 ים שמגיעים כמו ימי הפלמנקו וכו'(מופעי מחול בינלאומי אך ורק מהרשימה שלנו שמופיעה באתר )לא כולל פרויקטים מיוחד

 
 מנוי מחול ישראלי ללא הגבלה 

 כניסות ישראלי 6מנוי 

 כניסות ישראלי  4מנוי 

 מיטב המחול הישראלי

תיאטרון מחול רינה , להקת המחול ורטיגו, אבשלום פולק,להקת המחול ענבל פינטו , להקת המחול הקיבוצית

עידן שרעבי ,להקת ביתא יורם כרמי ,  –, להקת המחול פרסקו קמע המחול להקת, להקת קולבן דאנס, שינפלד

, נדין בומר –להקת אנימטו , סילביה דוראן, להקת הפלמנקו רמנגר, להקת הפלמנקו קומפס, להקת מריה קונג,

רייצ'ל , רננה רז, רונית זיו, ניב שינפלד ואורן לאור, יסמין גודר, יוסי ברג ועודד גרף, אורלי פורטללהקת בנגורה, , 

 , נועה צוק,  ועוד..., עידן כהןליאור תבורי ,לירון עוזרי ,דנה מרכוס ,הלל קוגן , ענת גרגוריו, רועי אסף, ארדוס

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            

 למנוי נוספות הטבות

 

  למופעים מחו"ל 1+  1מבצע 

  למלווה/אורחים. 20-30%הנחה קבועה של 

 

 שרות לקוחות למנוי
 
  03-5454010בטלפון 

 איש קשר: גלית פרי / מנהלת מחלקת מנויים 

  '09:00 - 17:00ה' בין השעות-שעות פעילות: ימים א 

 מייל שלחו לנוgalit@sdc.org.il  !ונחזור אליכם 
 

 תקנון
 
  מרכז סוזן דלל המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט שלכניסות  4כניסות או  6מנוי "מחול ישראלי – 

 .נתונה לשינויים ת המופעים רשימ

 .מקומות הישיבה הם על בסיס מקום פנוי 
  במידה והמנוי הזמין ₪  50-ב בחויתלמופע מועד המופע. אי הגעה שעות מ 48ניתן לבטל הזמנת כרטיס עד(

 כרטיס ולא הגיע(.

  מנוי תקף למופעים אשר מתקיימים באולם סוזן דלל, ירון ירושלמי, סטודיו ירון ירושלמי, סטודיוA . 

 אינם כלולים במנוי  תאטרון ענבלאולם , סוזי ורדה, סטודיו מופעים באולם. 

  ישמרו עד תחילת המופע. המאחרים יופנו יהמקומות המסומנים  ,המופעים מתחילים בזמן -במרכז סוזן דלל
 קומות הפנויים בלבד.למ

 תקלות בלתי צפויות. ניתן מאו ו/משיקולים של הרגע האחרון הנובעים  ייתכנו שינויים בתכנית המופעים החודשית
 .להתעדכן באתר האינטרנט ובקופות המרכז

  במקרה והוזמנו כרטיסים למופע שבוטל בגלל סיבות או תקלות בלתי צפויות, נציגי מרכז סוזן דלל יצרו קשר
 מועד חדש.לעדכון 

  אולמותלאין להכניס אוכל ושתיה. 

 יוחרם ובעליו לא יפוצה מנוי שיעשה בו שימוש שלא על פי התקנות. 

 מרכז סוזן דלל רשאי לבטל מנוי בשל התנהגות לא נאותה כלפי הצוות ולהפרה של כללי המקום. 

 ובאווירה תרבותית נעימה הוויצוות מרכז סוזן דלל עושה ככל שביכולתו להנעים את זמנכם ולאפשר לכם ח. 
 

 הזמנת כרטיסים

  המבוקשלהזמין כרטיס/ים מראש למופע יש . 

  הזמנת כרטיסים באתרwww.sdc.org.il  

  03-5105656טלפון המרכז, בקופת בהזמנת כרטיסים. 

 מזהה בלבד )תעודת זהות/רישיון נהיגה(. האיסוף הכרטיס בקופה על ידי הצגת כרטיס מנוי ותעוד 



 

            

 

  למאחרים כניסה

  ישמרו עד לתחילת המופע. יבמרכז סוזן דלל המופעים מתחילים בזמן. מקומות הישיבה 

  .הכניסה למאחרים לאולם סוזן דלל מהיציע בלבד ובאישור אחראי המופע 

  .אין כניסה למאחרים לאולם ירון ירושלמי 

 הצילום במהלך המופעים אסור בהחלט. 
 

  הגעה למופע עם נשק

  .חל איסור על הכנסת נשק לאולמות המרכז 

  .אדם הנושא נשק, עליו להפקידו בתחנת המשטרה הקרובה 

  .לא ניתן להפקיד נשק בכניסה לאולם 

 

  גישה לנכים

 רותים, מעלית וחניה לנכים. יש -נגישים אולם סוזן דלל ואולם ירון ירושלמי 

 

   תחבורה ציבורית

 קווי דן העוצרים בקרבת המרכז: 

  247,149,82,72,66,63,62,61,48,47,38,24,21,13 - כרמליתמסוף 

  46,44 - רח' אילת

  25,10,8 - רח' קאופמן

 

 חניה
 , חניון מנשיה )התחנה(.יניםבית התעשיל בסמוךחניון המרד 

 
 הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

 

 

 

 

 

 



 

            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


