
 
 !וללא הגבלה ,ככול שתירצו לבלות מחול ישראלי, לראות, לחוות, ליהנותבואו 

 מרכז סוזן דללב
 

 !כפי יכולתך ,ללא הגבלהלשנה מנוי 

 !ח"ש990במקום  ח"ש650

 ח "ש0011מנוי זוגי *

 

 הישראלימיטב המחול 

מחול תיאטרון , ורטיגולהקת המחול , בל פינטו ואבשלום פולקנע, להקת המחול הקיבוצית

, יורם כרמי  –להקת המחול פרסקו , קמע המחול להקת, להקת קולבן דאנס, רינה שינפלד

נדין  –להקת אנימטו , להקת הפלמנקו רמנגר, להקת הפלמנקו קומפס, להקת מריה קונג

ניב , ריסמין גוד, יוסי ברג ועודד גרף, אורלי פורטל, שקטקקבוצת , להקת בנגורה, בומר

עידו , נעה דר, ענת גרגוריו, רועי אסף, רדוסל א'יצרי, רננה רז, רונית זיו, שינפלד ואורן לאור

 ...ועוד עידן כהן, תדמור

 
 
 

 למנוי הטבות

 

  ל"למופעים מחו 0+  0מבצע 

  אורחים/למלווה 01-01%הנחה קבועה של. 

 חברים/לאורחים ,למנוי זוגי זוג כרטיסים חינם* עם רכישת המנוי חינם כרטיס. 

 במסעדות בשכונת נווה צדקהטבות הנחות ו 

 והסביבה ת והטבות בעסקים בשכונת נווה צדקהנחו 

 

 

 

 



 רכישת מנוי
 
  10-0010505בטלפון 

 מנהלת מחלקת מנויים/ גלית פרי : איש קשר 

 10:11 - 01:11בין השעות' ה-' ימים א: שעות פעילות 

 מייל שלחו לנוkupa@suzannedellal.org.il  ונחזור אליכם! 

  ללא ריבית תשלומים חמישהעד ניתן לשלם 
 
 

 תקנון
 
  יםמקנה כניסה חופשית לכל מופעי המחול הישראלי" מחול ישראלי ללא הגבלה"מנוי 

 ת המופעים רשימ – המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של מרכז סוזן דלל

 .נתונה לשינויים

  אישי ואינו ניתן להעברההוא מנוי המנוי. 

  יום 01לתקופה של עד  ,בשנה בלבד תפעם אחרק ניתן להקפיא מנוי. 

  01-ב בחויתלמופע אי הגעה . מועד המופעשעות מ 84ניתן לבטל הזמנת כרטיס עד  ₪
 .(במידה והמנוי הזמין כרטיס ולא הגיע)

  ישמרו עד תחילת יהמקומות המסומנים  ,המופעים מתחילים בזמן -במרכז סוזן דלל
 .המאחרים יופנו למקומות הפנויים בלבד. המופע

  או /ומשיקולים של הרגע האחרון הנובעים  המופעים החודשיתייתכנו שינויים בתכנית
 .ניתן להתעדכן באתר האינטרנט ובקופות המרכז. תקלות בלתי צפויותמ

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

  אולמותלאין להכניס אוכל ושתיה. 

 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

 נעימה הצוות מרכז סוזן דלל עושה ככל שביכולתו להנעים את זמנכם ולאפשר לכם חווי 
 .ובאווירה תרבותית

 
 

 יסיםהזמנת כרט

  המבוקשים מראש למופע /להזמין כרטיסיש .   

  10-0010505טלפון ב, המרכזקופת בהזמנת כרטיסים. 

 תעודת )מזהה בלבד  האיסוף הכרטיס בקופה על ידי הצגת כרטיס מנוי ותעוד
 (.רישיון נהיגה/זהות

 
 

  כניסה למאחרים

 ישמרו עד לתחילת המופעימקומות הישיבה . במרכז סוזן דלל המופעים מתחילים בזמן . 

 הכניסה למאחרים לאולם סוזן דלל מהיציע בלבד ובאישור אחראי המופע . 

 אין כניסה למאחרים לאולם ירון ירושלמי . 

 הצילום במהלך המופעים אסור בהחלט. 
 



 

  הגעה למופע עם נשק

 חל איסור על הכנסת נשק לאולמות המרכז . 

 עליו להפקידו בתחנת המשטרה הקרובה, אדם הנושא נשק . 

 לא ניתן להפקיד נשק בכניסה לאולם . 

 
 

  גישה לנכים

 . מעלית וחניה לנכים, שרותים -נגישים אולם סוזן דלל ואולם ירון ירושלמי 

 

   תחבורה ציבורית

 : קווי דן העוצרים בקרבת המרכז

  081,080,40,10,55,50,50,50,84,81,04,08,00,00 - כרמליתמסוף 

  85,88 - אילת' רח

  00,01,4 - קאופמן' רח

 

 חניה
 (.התחנה)חניון מנשיה , יניםבית התעשיל בסמוךחניון המרד 

 
 
 
 

 .ח.ל.ט. הזכות לשינויים שמורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


