
עשו מינוי לתיאטרון הקאמרי
תוכנית ההצגות לעונת 2019-2020

שגעון המוסיקה 
מחזמר בשילוב שירי להקת הבי-ג'יז, בהשתתפות 40 שחקנים, רקדנים ונגנים

בימוי: גלעד קמחי

אניהו
קומדיה רומנטית פרועה מאת אתגר קרת ורוני סיני

עפ"י ספרו של אתגר קרת
בימוי: שירילי דשא

קן הקוקיה
מחזה מאת דייל וסרמן, עפ"י ספרו של קן קיזי

בימוי: עמרי ניצן

מיזרי
מחזה מאת ויליאם גולדמן עפ"י הרומן מאת סטיבן קינג

תרגום ובימוי: עירד רובינשטיין

לא לריב
קומדיה משפחתית ישראלית מאת גור קורן

בימוי: גלעד קמחי

זה אני
מחזמר ישראלי מאת מאור זגורי ובבימויו

בשילוב שירי איל גולן

השיבה
מחזה ישראלי מקורי מאת איה קפלן ובבימויה

בהשראת סיפור חייב של יהודית הרמן 
ובהשראת סיפורי כתות מהארץ ומהעולם

קרוב יותר
מאת פטריק מארבר

תרגום, עיבוד ובימוי: מירי לזר

תיקון
מאת רמי דנון ואמנון לוי

בימוי: רמי דנון

הריון
בעיבודה של עדנה מזי"א

בימוי: עמרי ניצן

וגם ההצגות: אל נקמות, אותלו, רומיאו ואמא, האחרים, סוס אחד נכנס לבר, יהודי בחושך, 
נדנדה בשניים, מיהו יהודי, אוליאנה ועוד.

תוספת תשלום עבור מחזות זמר והפקות מיוחדות • המנוי בתוקף לשנה מיום הרכישה

www.cameri.co.il לפרטים נוספים יש להתקשר לתיאטרון הקאמרי: 03-6060900 |

הריון

השיבהלא לריבשיגעון המוזיקה

קרוב
קן הקוקיהמיזרייותר

אניהו



כל הדרכים
מבצע מיוחדמובילות לתיאטרון

לעובדי קופ"ח מאוחדת
למנויים מסובסדים 2019-20

נא לחייב את כרטיס האשראי של בסך:                 ₪

ב-           תשלומים (עד 9 תשלומים)

מס' כ. אשראי:                                                תוקף עד :       /       

לחילופין מצ"ב:              המחאות

על סך:                           ₪ (לפקודת התיאטרון הקאמרי)

חתימה:                               

תעודת זהות:                                             

שם משפחה:                                שם פרטי:                                

רחוב:                                           מספר:                             

עיר:                                             מיקוד:                                 

טל' בבית:                                     טל' נייד:                                 

דוא"ל:                                                                                  
נודה לאישורכם לקבלת עדכונים לגבי מבצעים והטבות באמצעות דיוור במייל או במיסרון / sms בכל עת!

*תוספת ₪50 לכרטיס למחזות זמר והפקות מיוחדות | המינוי בתוקף לשנה מיום רכישתו

בונוס
מתנה לקפה תיאטרון

מחירון לקהל
הרחב

מבקש/ת לרכוש מנוי
(X -סמן ב)

₪ 627

מחיר מיוחד
 לוועדי עובדים!!

₪ 1,167

מנוי יחיד 6 כרטיסים

מנוי זוגי 8 כרטיסים

מנוי זוגי 12 כרטיסים

+1 כרטיס מתנה
למופע בקפה תיאטרון

+2 כרטיסי מתנה
למופע בקפה תיאטרון

+2 כרטיסי מתנה
למופע בקפה תיאטרון

מחיר הנחה
לאחר סבסוד

₪ 461

₪ 576

₪ 826

סוג מנוי

*** אנא שימו לב כי חתימתכם בתחתית המסמך מהווה אישור לכך שנשאר עימכם בקשר
ותוכלו לקבל עדכונים לגבי מבצעים והנחות שונות. בכל שלב תוכלו להסיר את שמכם מרשימת התפוצה.

izharf@cameri.co.il :אנא שלחו את הטופס לפקס: 03-6918171 או במייל
www.cameri.co.il 1-700-707-990 :'תיאטרון הקאמרי טל

המעוניינים ימלאו את הטופס הרצ"ב, אותו יש להעביר בצירוף הכיסוי הכספי לידי ורד אשר
חטיבת משאבי אנוש רחוב אבן גבירול 124, ת"א טל': 03-5202317
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