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  מברכים אותך עם הצטרפותך מתנ"ס תל מונדהנהלת וצוות עובדי 

 בהיכל התרבות  2010-2019לעונת המנויים 
 ומאחלים לך צפייה נעימה

 

 צפייה בהצגות המנוי

 .)בכרטיס המנוי שברשותך מופיע שם הסדרה שבחרת )חמישי/מוצ"ש 
 הוא להגיע  כל שעליך לעשות.  על גבי המגנט שברשותך מצויינים מועדי ההצגות

במועד שנקבע לסדרת המנוי שלך ישירות לאולם עם כרטיס המנוי )אין צורך להזמין 

 כרטיסים מראש(
  אנא שים לב, עליך להצטייד בכרטיס המנוי בבואך להצגה. לא תתאפשר כניסה

 .לאולם ללא כרטיס המנוי

 ניתן לצפות ברשימת ההצגות גם באתר telmond.smarticket.co.il 

 

 ים ושינוייםביטול

  24במידה ונאלצת לבטל ההצגה או לשנות מועד, עליך להודיע על כך טלפונית עד 
 tarbut@telmond.matnasim.co.il/ במייל ל: שעות לפני מועד ההצגה

 למועד אחר )להלן חמישי/מוצ"ש(ולהשתבץ 
מתוך רפרטואר הצגות שיועבר אליך בהיכל התרבות כפר הצגה חלופית, בחור לאו 

 יונה/קדימה/אבן יהודה.

  להגיע.ההצגה החלופית לא תהיה בהכרח ההצגה אליה לא יכולת  

  ההצגה החלופית על בסיס מקום פנוי באולמות היעד, התיאום ייעשה ע"י רכזת

 התרבות של מתנ"ס תל מונד.

 מבטל את הזכות להצגה ששובצת אליה לפי בחירתך  יטול הגעה להצגה חלופיתב
 חלופית נוספת.

  

 שירות לקוחות

  בכדי להימנע מהמתנה בתור הקופה לפני הכניסה להצגה, אנו ממליצים לך
להקדים ולאסוף מבעוד מועד כרטיסים שהוזמנו טלפונית בשעות פעילות מזכירות 

 המתנ"ס:

 19:00-03:8ה בשעות -ימים א
 .מועד ההצגה/מופע מוצ"ש כשעה לפני

 המאחרים לא יוכלו לשבת במקומם, ויופנו למקומות פנויים באולם. 

  אליהם ניתן לפנות בכל שאלה סדרניםבכל מופע בהיכל התרבות עומדים לרשותך.  

 .הכניסה לאולם ללא מזון ושתייה 

 לרשות הקהל מערכת שמע לכבדי שמיעה- מערכת שמע. 
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 הצגות 7ל מנוי  – מחירון
 
 

 ₪ 720 תושב הנחת  – מנוי רגיל

  ₪ 680מנוי ממשיך 
  ₪ 680גמלאי 

  ₪ 640גמלאי ממשיך 

   ₪ 540הביטחון ארגון עובדי צה"ל, ארגון המורים, משרד 
  ₪ 556חבר 

  ₪ 568הסתדרות המורים 

  ₪ 470 -ארגון אלמנות ויתומי צה"ל  
 

 ₪ 1440מנוי רגיל  *
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 שתהיה לכולנו עונה נפלאה,                                                                            

 בברכה,  נטע זינגר                                                                                     

 תרבות, אירועים פרסום ושיווקמנהלת תחום  
09-7777612  ,tarbut@telmond.matnasim.co.ll 


