
 

 

  

 18-2017לעונת המנויים  הצעת מחיר נדון:ה

את מיטב הצגות השנה נארח לבוא ולהצטרף למשפחת מנויי מרכז הבמה.  קופ"ח מאוחדתאנו גאים להזמין את עובדי 

, מופעי ג'אז בינלאומיים, ערבי זמר, הצגות איכות לילדים, סדרות המובילותלהקות השל  מחולה, מופעי וןהתיאטר

 העשרה מגוונות ועוד. 

 :והטובים ביותר םהמגווניהתרבותיים אנו מביאים אליכם את התכנים  כמדי שנה

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

  באר שבע, גשר.

  המאסטרו גיל שוחט עםמוסיקליות חוויות.  

  עם מיטב הלהקות המובילות. איכותית  מחולסדרת 

 רפואה, ספרות, מוסיקה, קולנוע, מזרח תיכון, תודעה, אמנות, םמגוונות בנושאי סדרות העשרה :            

 .ועודמוח, היסטוריה, פילוסופיה מיסטיקה, גנטיקה, תנ"ך, יידיש, משפט, הורות, מדע,  

 ובהשתתפות אמנים אורחים בהנחייתה של אילנה כץ – ערבי זמר. 

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

 הרצאה ומופע אמנותי -ערים מרתקות בעולם. 

   מחול ומוסיקה קלאסית לילדים ולכל המשפחה )עם ניצה שאול ועוד..(. הצגות ומופעי –קלאסיקט בשבת 

 4-6 -ו 6-10רמות גיל: גילאי  2-בהתאמה אישית ל – הצגות ילדים . 

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

 מחירים.השנה לא העלנו גם אנא שימו לב כי  . קופ"ח מאוחדתובדי לערצ"ב מחירון מיוחד 

 בברכה,

 לילך ספיר

 מנהלת שיווק ומכירות

 מרכז הבמה גני תקווה

 219שלוחה  03-7375778

 

 מרכז הבמה גני תקווה מנכ"ל – מיכל אהרוני  העתק:              

 8201-7201לעונת   קופת חולים מאוחדתעובדי למחירון 

 סוג מנוי
כמות 

 מופעים

לקהל מחיר 

 הרחב

מחיר הנחה 

לקופת מיוחד 

חולים 



 

 

 מאוחדת

 608 780 6+1 תיאטרון מבוגרים מוצ"ש

 608 780 6+1 תיאטרון מבוגרים חופשי 

 578 742 6+1 תיאטרון מבוגרים סדרה ימי חול

 295 379 5  4-6תיאטרון ילדים 

 295 379 5  6-10תיאטרון ילדים 

 312 401 5 קלאסיקט בשבת

 465 597 7 ערבי זמר 

 523 671 7 המאסטרו גיל שוחטעם  -מפגש קונצרט

מועדון טרום בכורה )הרצאה +סרט+קפה 

 (ומאפה

8 629 490 

ערים מרתקות בעולם )הרצאה +מופע 

 (אמנותי+קפה ומאפה

7 629 490 

עולם הולך ונעלם,  ,רפואה סדרות העשרה:

, חידושים פסיכולוגיה אמנות, פילוסופיה,

 ועוד... בחקר המוח, משפט, גנטיקה

6-7 574 447 

 386 495 4 מחול 

 397 538 4 מחו"לג'אז חם 
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 2018-2017סדרות העשרה לעונת  

 



 

 

 שם המרצה שם הסדרה
מספר 

 מפגשים

מחיר לקהל 

 הרחב

לקופת מחיר 

חולים 

 מאוחדת

 -"מוצארט פוגש את סטרייסנד" 

 יצירות המופת המוסיקליות בקולנוע

 שוחטגיל מאסטרו 

7 

 

671 

 
 

523 

 261 360 3 גיל שוחטמאסטרו  "אמדאוס נקרע מצחוק "

        הערים המרתקות בעולם

 )כולל קפה ומאפה(

 מתחלפיםמרצים 

7 

629 490 

            טרום בכורה בקולנוע

 )כולל קפה ומאפה(

 מרצים מתחלפים

8 

629 490 

 447 574 7 נוי-ד"ר יצחק נוישטט עלייתה של האישה המודרנית

 305 392 4 ד"ר חיים שפירא "מחשבות"

 447 574 7 אורן נהרי המסעות שגילו את העולם

מהרמב"ם ועד ממצאי  -לבריאות 

 הרפואה המודרנית

 ד"ר גיל יוסף שחר

7 

574 447 

 447 574 6 פרופ' יורם יובל אהבה ורגשות מדריך הישרדות

 447 574 6 ניסים אמון חכמת ניהול החיים

קצה העולם"  עולם הולך "עד 

 ונעלם

 מרצים מתחלפים

7 

574 447 

 447 574 6 עידן שגב 'פרופ 21 -דרמת חקר המוח במאה ה

 ד"ר נאדר בוטו רפואה ותודעה

4 
340  

256 
 

     

 שם המרצה שם הסדרה
מספר 

 מפגשים

מחיר לקהל 

 הרחב

חברת מחיר 

 החשמל

 256 340 4 מרצים מתחלפים מכאן אפשר רק לצמוח

 447 574 7 חיים באר פרופ'  את אביך ואת אמך

 447 574 7 נינו אבסדזה  גוונים של אופל 50 -רוסיה 



 

 

היצירות הגדולות של המוסיקה 

 הקלאסית

 עומר שומרוני

7 

574 447 

 447 574 7 ענת זפרני פסיכולוגיה חיובית

ישראל  -הטוב, הרע והלא נורא 

 והמזרח התיכון בזמנים משתנים

 עוזי רביפרופ' 

7 

574 447 

 447 574 7 ליעד מודריקד"ר  תעתועי תודעה

מפגש עם יצירות  -מועדון קריאה 

 מופת ויוצריהן

 קובי מידן

7 

574 447 

 447 574 7 ד"ר לוריא דורון אמנות, חוק ופשע

משמעות  -"האתגר הבודהיסטי 
 הקיום, מיינדפולנס והמסע למערב״

 447 574 7 פרופ' יעקב רז 

פיסיקה  -״עולמות מקבילים״ 

   למשוררים.... 

 פרופ' עילם גרוס

7 

574 447 

 447 574 7 ד"ר אדולפו רויטמן המסתורין של המגילות הגנוזות

 447 574 7 ד"ר אנאבלה שקד החיים הם... מה שאנו עושים מהם

 256 340 4 שרון כהן מהילד שבי אל הילד שלי 

 לכל -יעדעס ווארט אויף זיין ארט 

 מילה מקום משלה

 ד"ר מרדכי יושוקובסקי

7 

574 447 

דילמות מוסריות  -בשער העיר 

 במבחן הציבור

 גרי פאלעו"ד 

6 

574 447 

פירנצה וסיפורה של משפחת 

 מדיצ'י

 ד"ר אפי זיו 

7 

574 447 

     

     

 שם המרצה שם הסדרה
מספר 

 מפגשים

מחיר לקהל 

 הרחב

חברת מחיר 

 החשמל

 447 574 7 אילן מנוליס  נפלאות היקום

לכל  -יעדעס ווארט אויף זיין ארט 

 מילה מקום משלה

 ד"ר מרדכי יושוקובסקי

7 

574 447 

 447 574 7 אירי ריקין מורי ורבותי
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 447 574 7 עידית שלו חשיבה הכרתית


