
 

                                                                                                                  

עבור:     בהיכל התרבות מודיעין מכבים רעות 19-2018לעונת המנויים מחירי מנויים הנדון: 

 מועדון תרבות ופנאי מהנדסים, אדריכלים ואקדמאים במקצועות הטכנולוגיים. –חברי שחר 

 יתארחו  ן היכל התרבות מודיעין מכבים רעות  מציע סדרות מנויים מרתקות ומגוונות שבמסגרת

אטרון הרפרטוארי מבית היוצר יהצגות התתתארחנה בכלל זה   .,המופעים והמרציםמיטב ההצגות 

אטרון החאן ית אטרון גשר,ית אטרון הקאמרי,יהת, הלאומי הבימה אטרוןיהת אטרון בית לסין,ישל ת

                                                                    .אטרון חיפהיאטרון באר שבע ותית הירושלמי,

לילדי , במסגרת הסדרות ממיטב הצגות הילדים המופקות בארץחמש הצגות הילדים כוללים  ימנוי

סדרת טרום בכורה בקולנוע תכלול סרטים חדשים טרם צאתם לאקרנים בליווי בי"ס, ולילדי הגן.  

 הסוחפת של אילנה כץ, תארח הסדרת מועדון הזמר בהנחיית  הרצאה ע"י מיטב המרצים בתחום.

. סדרת ותארח אמן אורח הסדרה הקלאסית, תכלול קונצרטים ממיטב התזמורות  אומנים אורחים.

'אז שמארחת אמני ג'אז מחו"ל. סדרה שתארח את התזמורת האנדלוסית, סדרה הקלאסי והפופ הג

, ד"ר חיים שפירא, מירי צח –אמנות סדרות העשרה :   בהנחיית גיל שוחט עם מיטב האומנים.

                           .ד"ר אבי זלבה ועוד.. –קרימינולוגיה  גיל שוחט, איילת איידלברג,-רסיטלים 

סרטי  קולנוע והרצאות המבהירות את בסדרת תרבויות בראי  הקולנוע כוללת מפגשים עם תרבויות 

קה תרבותי של הסרט ..... כמו כן יתארחו באולם מופעי מחול, מוסיוההרקע ההיסטורי , חברתי  

 . מהם יוכלו ליהנות מנויי ההיכל מועלה על בימות ישראל,הוזמר מהמיטב   ,בידור

ספר מ הסדרה שם
 ארועים

מחיר לקהל 
 הרחב

 מחיר ארגון מסבסד

תאטרון מבוגרים  יום 
 חול/מוצ"ש

6 655 510 

 תאטרון מבוגרים חופשי
 

6 675 539 

 תאטרון ילדים
 

5 360 280 

 מועדון זמר
 

6 550 420 

 טרום בכורה בקולנוע
 

6 425 330 

הסדרה הקלאסית + אמן 
 אורח 

4 510 395 

כשהקלאסי והפופ נפגשים 
 עם גיל שוחט

5 550 420 

 400 550 5 סדרת הג'אז

 ערים מרתקות
 

5 570 425 

כולל מופע -סדרת מחול 
 מחו"ל

3 450 300 

מסע בין נופי  –איטליה 
 מירי צח – תרבות ואמנות

 

5 400 275 

 תרבויות בראי הקולנוע
 

7 420 315 



עם גיל  סדרת הרסיטלים
 שוחט

5 405 300 

מסע מזרח אסייתי מסקרן 
 איילת אידלברג -

 

5 400 275 

 סדרה אנדלוסית
 

4 485 390 

 art&funמסיבה יצירתית 

 

4 480 400 

 ד"ר חיים שפירא
 

4 405 300 

הצד  –קרימינולוגיה 
ד"ר  –האפל של החיים 

 אבי זלבה

4 405 300 

מאפרים  -ההומור היהודי
ד"ר  –קישון ועד סיינפלד 

 רפי קישון

4 405 300 

 

 

 

                                                             ,מקווה לשיתוף פורה ומהנה                                                

                                                                                                                  ריקי ניסים

                                                                                                                     משרדמנהלת 

                                                                                                                      יעין מכבים רעותהיכל התרבות מוד

 104שלוחה  08-9737330

 


