
 
 
 

 
 

 להיות מנוי זה להיות שייך 
 מנוי מחול ישראלי במרכז סוזן דלל הבית של המחול בישראל, נווה צדק ת"א.

מרכז סוזן דלל מביא אל הבמה את חוויית המחול התרבותי והחברתי בישראל. מדי שנה מתקיימים בו 
 קרים.מופעים מהארץ ומחו"ל הזוכים להדים רבים ולהערכה מצד האורחים והמב 500 -למעלה מ

מרכז סוזן דלל ממוקם, בקרבת הים והטיילת, בלב השכונה הראשונה של העיר תל אביב, נווה צדק "פריז 
הקטנה" , אשר הפכה בשנים האחרונות ליעד תיירותי חובה. הרחובות הצרים הצבעוניים הם אלו 

ק, מסעדות, בתי ההופכים את השכונה למיוחדת ואגדית אשר שלל חנויות מעצבים, בתי קפה, מלונות בוטי
 ספא, גלריות ומתחם התחנה עוטפים אותה. 

בואו להיות חלק המשפיע והמעצים את המחול חוויה ובילוי מושלם לך לכם ולמשפחה.  -מרכז סוזן דלל 
 הישראלי בישראל. 

 
 מיטב המחול הישראלי

 
, דשיינפלול רינה להקת המחול הקיבוצית, ענבל פינטו ואבשלום פולק, להקת המחול ורטיגו, תיאטרון מח

להקת המחול סאלי אן , יורם כרמי  –להקת קולבן דאנס, להקת המחול קמע, להקת המחול פרסקו 
, להקת הפלמנקו קומפס, להקת הפלמנקו רמנגר, ליאת דרור וניר בן גל הלהקה, בלט נס ציונהפרידלנד, 

לי פורטל, יוסי וצת שקטק, אורלהקת בנגורה, קב –להקת אנימטו אייל דדון,  –להקת סול , סילביה דוראן
דנה ארנון, איריס ארז, אופיר ואורן לאור, רונית זיו, רננה רז,  שיינפלדברג ועודד גרף, יסמין גודר, ניב 

 עידן כהן, נועה צוק, נמרודהלל קוגן, , נעה דר, עידו תדמור, רייצ'ל ארדוס, רועי אסף, ענת גרגוריונהרי, 
יעל נדב צלנר, לירון עוזרי, קייזר אנטונינו אנסמבל מחול,   ירושלים, תיאטרון מחול   ,להקת תמי  פריד

 ועוד... אנגל מרים -, להקת המחול אנגלהשימרית גולן כהןמיכל ברט, רוני חדש,  ,שילר וסער מדרר
 

 מחול מופעי "ילדים בדלל"
 

אנסמבל  פס, להקת המחול קמע, להקת קולבן דאנס, להקת הפלמנקו קומ , ענבל פינטו ואבשלום פולק
 שרונה פלורסהיים

 
 

 הטבות למנוי
 
   למופעים מחו"ל 1+  1 ✓

 אורחים  הנחה למלווה/ 20-50% ✓

 
 

 שירות לקוחות למנוי
 

 03-5454008איש קשר:   גלית פרי /  מנהלת מחלקת מנויים בטלפון  •

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

 ואחזור אליכם! galit@sdc.org.il מייל  •
 

mailto:מיילgalit@sdc.org.il
mailto:מיילgalit@sdc.org.il


 
 
 

 
 

 
 

 תקנון
 
מנוי "מחול ישראלי ללא הגבלה" מקנה כניסה חופשית לכל מופעי המחול הישראליים המפורטים  •

 רשימת המופעים  נתונה לשינויים. – ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של מרכז סוזן דלל

 ומעלה.  18י ללא הגבלה" הוא מנוי למבוגר מגיל מנוי "מחול ישראל •

 מקומות הישיבה הם על בסיס מקום פנוי. •

רשימת המופעים  נתונה  –לחלק ממופעי הילדים. מנוי "מחול ישראלי ללא הגבלה" מקנה כניסה  •
 לשינויים.

 המנוי הוא מנוי אישי ואינו ניתן להעברה. •

 יום. 30ניתן להקפיא מנוי רק פעם אחת בשנה בלבד, לתקופה של עד  •

)במידה והמנוי ₪  50-שעות ממועד המופע. אי הגעה למופע תחויב ב 48ניתן לבטל הזמנת כרטיס עד  •
 הזמין כרטיס ולא הגיע(.

ודיו מנוי "מחול ישראלי ללא הגבלה" תקף למופעים אשר מתקיימים באולם סוזן דלל, ירון ירושלמי, סט •
 . Aירון ירושלמי, סטודיו 

 אינם כלולים במנוי "מחול ישראלי ללא הגבלה". ענבלמופעים באולם ורדה, סטודיו סוזי, אולם תאטרון  •

במרכז סוזן דלל המופעים מתחילים בזמן, המקומות המסומנים יישמרו עד תחילת המופע. המאחרים  •
 יופנו למקומות הפנויים בלבד.

ניתן לצפות במופע עד )בו פעם נוספת. פעמיים לא תינתן האפשרות לצפות מופע אשר נצפה  •
 פעמיים(.

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

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

 .ותאין להכניס אוכל ושתיה לאולמ •

 .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 •

צוות מרכז סוזן דלל עושה ככל שביכולתו להנעים את זמנכם ולאפשר לכם חוויה נעימה ובאווירה  •
 .תרבותית

 
 

 הזמנת כרטיסים
 להזמין כרטיס/ים מראש למופע המבוקש. יש  •

  www.sdc.org.ilהזמנת כרטיסים באתר  •

 בכל ימות השבוע. – 09:00-21:00משעה  03-5105656הזמנת כרטיסים בקופת המרכז, בטלפון  •

 איסוף הכרטיס בקופה על ידי הצגת תעודה מזהה בלבד )תעודת זהות/רישיון נהיגה(. •

בקופות, ניתן להציג דרך הסמארטפון או בהדפסה מראש את "אישור  לכניסה מהירה ולהימנעות מתור •
 ההזמנה". הכניסה לאולם מתבצעת על ידי סריקת הקוד הנמצא באישור ההזמנה ע"י מספונים

 

  כניסה למאחרים

 במרכז סוזן דלל המופעים מתחילים בזמן. מקומות הישיבה יישמרו עד לתחילת המופע.  •

 דלל מהיציע בלבד ובאישור אחראי המופע. הכניסה למאחרים לאולם סוזן  •



 
 
 

 
 

 אין כניסה למאחרים לאולם ירון ירושלמי.  •

 

 

  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

 , מעלית וחניה לנכים. שירותים -ן ירושלמי נגישים אולם סוזן דלל ואולם ירו

 קווי דן העוצרים בקרבת המרכז:   תחבורה ציבורית

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

  46,44 -רח' אילת 

  25,10,8 -רח' קאופמן 

 

 חניה
  דקות הליכה למרכז סוזן דלל / רחוב שבזי 3 -כ חניון התחנה.

 
 הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 


