
 

 

 

 91-8201לעונת המנויים  הצעת מחיר נדון:ה

                    לבוא ולהצטרף למשפחת מנויי מרכז הבמה.חברי מועדון שחר אנו גאים להזמין את 

, מופעי ג'אז בינלאומיים, ערבי המובילותלהקות השל  מחולה, מופעי וןהתיאטרהצגות מחזות הזמר, את מיטב השנה נארח  

 זמר, הצגות איכות לילדים, סדרות העשרה מגוונות ועוד. 

 :והטובים ביותר םהתרבותיים המגווניאנו מביאים  את התכנים  כמדי שנה

  החאן, , בית ליסיןהבימה, הקאמרי,  –ההצגות הטובות ביותר מהרפרטואר של התיאטראות המובילים 

  באר שבע, גשר.

  המאסטרו גיל שוחט עםחוויות מוסיקליות.  

  עם מיטב הלהקות המובילות. איכותית  מחולסדרת 

 מיסטיקה,    : רפואה, ספרות, מוסיקה, קולנוע, מזרח תיכון, תודעה, סדרות העשרה מגוונות בנושאים  

 .הורות, מדע, מוח, היסטוריה, פילוסופיה ועודגנטיקה, תנ"ך, יידיש, משפט, אמנות,           

 בהנחייתה של אילנה כץ ובהשתתפות אמנים אורחים – ערבי זמר. 

  הקרנת סרטי איכות טרם יציאתם לקולנוע בליווי הרצאת מומחים. –מועדון טרום בכורה בקולנוע 

 הרצאה ומופע אמנותי -ערים מרתקות בעולם. 

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

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

 וטופס הרשמה. מיוחד עבורכםרצ"ב מחירון 

 2019-2018לעונת   לחברי מועדון שחרמיוחד מחירון 

 סוג מנוי
כמות 

 מופעים

לקהל מחיר 

 הרחב

מחיר הנחה 

 מיוחד 

 615 780 6+1 מוצ"שתיאטרון מבוגרים 

 615 780 6+1 תיאטרון מבוגרים חופשי 

 585 742 6+1 תיאטרון מבוגרים סדרה ימי חול

 295 379 5  4-6תיאטרון ילדים 

 295 379 5  6-10תיאטרון ילדים 

 220 300 5 תיאטרוני

 475 597 7 ערבי זמר 

 528 671 7 עם המאסטרו גיל שוחט -מפגש קונצרט

 490 629 8 ()הרצאה +סרט+קפה ומאפה בכורהמועדון טרום 

 490 629 7 (ערים מרתקות בעולם )הרצאה +מופע אמנותי+קפה ומאפה

 עולם הולך ונעלם, אמנות, פילוסופיה, ,רפואה סדרות העשרה:

 ועוד... , חידושים בחקר המוח, משפט, גנטיקהפסיכולוגיה

6-7 574 455 

 391 495 4 מחול 

 397 538 4 מחו"לג'אז חם 

 ** הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח

 



 

 

 

 2019-2018פירוט סדרות העשרה לעונת  

 

 ** הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח

 

 

 

 שם המרצה שם הסדרה
מספר 

 מפגשים

מחיר לקהל 

 הרחב

 הנחה מחיר 

 523 671 7 גיל שוחטמאסטרו  ביצועי המופת ליצירות הנצח ולהיפך

 261 360 3 גיל שוחטמאסטרו   קומדי סימפוני

 455 574 7 נוי-ד"ר יצחק נוישטט שנה למדינת ישראל  70

 455 574 7 אורן נהרי ההמצאות החשובות בהיסטוריה

 455 574 7 ד"ר גיל יוסף שחר רפואה תזונתית

 455 574 6 פרופ' יורם יובל מסע אל המוח

 373 476 5 ניסים אמון הפסיכולוגיה של האושר

 455 574 7 מרצים מתחלפים עולם הולך ונעלם

 275 340 4 ד"ר נאדר בוטו על גוף ונפש

 455 574 7 חיים באר פרופ'  פי שניים עגנון

 455 574 7 נינו אבסדזה  באהבהרוסיה מ

 455 574 7 עומר שומרוני המוסיקה הקלאסית שיאי

 455 574 7 ענת זפרני "סיפור משפחתי" בראי הקולנוע

 455 574 7 רביפרופ' עוזי  נבכי הרשתהמזרח התיכון ב

 455 574 7 קובי מידן קריאה המועדון 

 455 574 7 פרופ' עילם גרוס פרופ' עילם גרוס

 455 574 7 ד"ר אדולפו רויטמן מקדש ירושלים: בין מציאות למיתוס

בארץ  –אין יידישלאנד און ארום אים... 

 היידיש וסביבה
 ד"ר מרדכי יושוקובסקי

7 

574 455 

 455 574 7 ד"ר אפי זיו  ברנסנס האיטלקיפטרוני האמנות 

 455 574 7 איילת אידלברג יפן, המהות העוצמה והיופי

 455 574 7 ד"ר גיא בכור אנחנו, במזרח תיכון מתבקע

 455 574 7 אירי ריקין שבע חידות הקיום האנושי

 455 574 7 עידית שלו חשיבה הכרתית

 455 574 7 זיו אלכסנדרוני מסע עולמי קולנועי

 455 574 7 ענת זפרני מסע אל עצמי

 560 640 16 מרצים מתחלפים מועדון שלישי תרבותי

 455 574 7 אילן מנוליס פריצות דרך וגילויים חדשים בחקר היקום

 455 574 7 ד"ר עמוס סימון נפלאות הצופן הגנטי

 455 574 7 עמית אברון נפש מוח והתנהגות אנושית

 455 574 7 יואב יוכפז איכות חיים וחדשנות

"הראש היהודי" תגליות ופריצות דרך 

 בתחום המדעים

 פרופ' ידידיה גפני

7 
574 455 

הרומנים הגדולים ששינו את פני 

 ההיסטוריה

נינו אבסדזה וברוך בן 

 7  נריה
574 455 


