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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחותהסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

מיועדת  זה  במידעון  המפורטת  הפעילות   
לחברי הסתדרות המורים ובני משפחתם, אלא 
אם מצוין אחרת.  כבני משפחת המורה ייחשבו 
בן/בת הזוג של המורה וילדיהם עד גיל 21 בלבד. 
 למשלמים בכרטיס "אשמורת בתנופה" 25 
ש"ח הנחה תמורת 145 כוכבים בלבד, בכפוף 
עמיתי  בישראכרט".   מתנות  "יותר  לתקנון 
"אשמורת בתנופה" נהנים מ-5% הנחה על כל 
ההזמנות  במוקד  הנמכרות  הרווחה  פעילויות 
של הסתדרות המורים למעט פעילויות סניפים 
הסתדרות  לגמלאים.   ייחודיות  ופעילויות 
הזכות  את  לעצמן  שומרות  ואשמורת  המורים 
להפסיק את ההנחה בסך 5% בכל עת, בהתאם 
בחוברת  המופיעים  המחירים  להחלטתן.  
ההנחה  מעוגלים.   אשמורת  הנחת  לאחר 
תינתן במועד החיוב )תופיע בדף החשבון של 
כרטיס האשראי(.  ביטול/שינוי הזמנה ייעשה 
אך ורק מול מרכז ההזמנות. הטלפונים הרשומים 
בגוף החוברת הינם לשם קבלת פרטים נוספים 
בלבד  טיפול בפנייה הכולל משלוח חוזר של 
בתוספת  כרוך  המוזמנים  המוצרים/השירותים 
דמי טיפול בסך 25 ש"ח.  דין אבדן כרטיס/
יינתן  שובר/מינוי כדין אבדן כסף מזומן.  לא 
זיכוי בגין כרטיסים/מוצרים/שירותים שלא נוצלו. 
בדואר  נשלחים  אינם  לפעילויות  כרטיסים   
אלא ממתינים במקום הרלוונטי החל משעתיים 
בכרטיס  להצטייד  יש  ההזמנה.  ביצוע  לאחר 
 החבר לצורך איסוף המוצר/כרטיסים לפעילויות.

 מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה. 

 הסתדרות המורים רשאית לסיים את המכירה 
או את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 
נכונה  זאת  בחוברת  המתפרסמת  הפעילות 
לעת.  מעת  מתעדכנת  והיא  הפרסום,  ליום 
פניות/ האינטרנט   באתר  קיים  עדכני  מידע 

האירוע   מיום  יום   60 עד  יתקבלו  תלונות 
ההשתתפות באירועים כרוכה בהזמנה מראש 

באתר באינטרנט או במוקד ההזמנות.

תנאים ואחריות
הסתדרות המורים בישראל )להלן: "הסתדרות 
המורים"( ו/או אשמורת שירותי רווחה ותרבות 
כי  בזאת,  מודיעות  "אשמורת"  להלן  בע"מ 
השירותים  לאספקת  הנוגע  בכל  פעילותן 
מתבצעת  זו  בחוברת  המוצעים  והמוצרים 
שכך,  מתוך  בלבד.  מקשרות  היותן  במסגרת 
נושאות  אשמורת  ו/או  המורים  הסתדרות  אין 
ו/ איכותם  השירותים,  לטיב  כלשהי  באחריות 

או נזק כלשהו העלול להיגרם למזמין השירותים 
כן,  כמו  זו.  בחוברת  המוצעים  והמוצרים 
בזאת  ואשמורת  המורים  הסתדרות  מודיעות 
למזמין השירותים והמוצרים הנ"ל, כי כל טענה 
המוצרים  ו/או  לשירותים  בקשר  תביעה  ו/או 
ו/או  השירותים  ספק  אל  ישירות  תופנה  הנ"ל 
המוצרים, וכי הסתדרות המורים ו/או אשמורת 
לעיל.  כאמור  נזק  לכל  אחראיות  תהיינה  לא 
מומלץ לבדוק את מפרט השירות/המוצר טרם 

ההתקשרות.

הנחיות כלליות

תוכן
העניינים

חפשו אותנו גם בפיסבוק

עיצוב:

מבצע – דלק   | עמוד 3

תיירות פנים קיץ 2011 | עמוד 4

מבצע – doit  | עמוד 9

תיירות חוץ קיץ 2011 | עמוד 10

מבצע – HIGH Q  |  עמוד 17

ימי כיף קיץ |  עמוד 18

חיים בריאים  |  עמוד 20

כרטיס מתנה מתנה | עמוד 21 

אירוע פתיחת הקיץ בקיאקי כפר בלום |  
עמוד 22

קייטנות |  עמוד 23

אירועי משפחות בשבועות  | עמוד 24

טיולים  | עמוד 26

פנאי והעשרה | עמוד 32

הצגות ומופעים  | עמוד 34

מבחר מוצרים מאתר הסתדרות המורים |  
עמוד 36 

הספרייה – רבי מכר מבית הוצאת כנרת 
זמורה ביתן | עמוד 40

מינויים לתיאטראות, היכלי תרבות 
וקונצרטים |  עמוד 41 

 טעינת כסף בכרטיס החבר |
עמוד 56

 יוסי וסרמן
המזכיר הכללי

חברים יקרים,
העונה החמה כבר נפתחה ואנחנו שמחים להגיש לכם את חוברת זו המאגדת בתוכה 

את מיטב הפעילויות לקראת הקיץ הקרוב.
עכשיו זה בדיוק הזמן להתחיל ולתכנן את החופשה הקרבה, כאן תוכלו למצוא חבילות 

נופש ותיור בארץ ובחו"ל לכם ולבני משפחותיכם.
כל זאת, בנוסף למינויים למגוון נרחב של תיאטראות בארץ במחירים מיוחדים 

ולפעילות תרבות ענפה.
הסתדרות המורים תמשיך ותלווה אתכם גם במהלך  החופשה.

אנו מאחלים לכם קיץ נעים.
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הדרך שלנו לשלם פחות הדרך שלנו לשלם פחותהסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי < הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

המחזורים  עפ"י  הינה  המלון  בבתי  השהייה   
המפורסמים  המחירים  בחוברת   המצוינים 
תפוסתו.  עפ"י  לחדר  האירוח  תקופת  לכל  הינם 
צוין  אם  )אלא  רגילים  לחדרים  המחירים   
כבקשות  יטופלו  מיוחדות  בקשות  אחרת(. 
האירוח בבתי  למלאן   התחייבות  ללא  בלבד 
)למעט  פנסיון  על בסיס חצי  הינו  המלון 
וכוללים  בש"ח  המחירים  אחרת(   צוין  אם 
מע"מ כחוק )אילת - ללא מע"מ(  השהות בבתי 
בלבד  המורים  הסתדרות  לחברי  מיועדת  המלון 
 אין אפשרות להזמין חדרי ילדים ללא ליווי 
ההורה חבר הסתדרות המורים  בעת ההגעה 
למלון תידרשו להציג תעודה מזהה ותעודת חבר 
הסתדרות המורים  אורחים שיגיעו למלון ואינם 
הזהות,  בתעודת  שמופיע  כפי  בשמם,  רשומים 
במחיר  במלון  ישירות  החדר  עבור  לשלם  יידרשו 
המחירון הרשמי של המלון  ההזמנה על בסיס 
למלון  הגעה  זוכה   הקודם  כל  פנוי   מקום 
וכניסה לחדרים החל מהשעה 15:00. פינוי חדרים 

עד השעה 11:00.  

ילדים
 תינוק - גיל 2-0 )חלק מהמלונות גובים תשלום 
עבור תינוק(.  ילד בחדר הורים - גיל 12-2 )אלא 
אם צוין אחרת(.  ילד מעל גיל 12 משלם כמבוגר 

)אלא אם צוין אחרת(.

תנאי ביטול
המזמין  יחויב  ההרשמה  לאחר  ביטול  בגין   
פחות  שייעשו  ביטולים  בנוסף,  ש"ח.  ב-100 
בהתאם  יחוייבו  האירוח  תאריך  לפני  יום  מ-30 
שינוי  בגין  ומלון.   מלון  כל  של  הביטול  לתנאי 
בהזמנה יחויב המזמין בתשלום של 25 ש"ח.  לא 
ניתן יהיה להחליף מלון לאחר ההגעה.  באחריות 
האורח לבדוק מראש את תנאי המלון ומתקניו. 
באתר  למצוא  ניתן  המלון  מתקני  על  פרטים   
האינטרנט www.itu.org.il  הסתדרות המורים 
רשאית לסיים את המכירה/הפעילות בכל עת וללא 
בתום  שנפלו  טעויות  ייתכנו  מוקדמת.   הודעה 
במרכיבים  ו/או  במחירים  הפרסום,  במסגרת  לב 
הקובע  הרישום  מההצעות.   אחת  בכל  אחרים 
הוא זה שמופיע בכתובים וברישומים בהסתדרות 
המורים. כל טענה, תביעה או דרישה המתבססת 
על הטעות הרשומה בחוברת ו/או באתר האינטרנט 

תידחה על הסף.

תנאי תשלום
 כל המחירים בשקלים. עד 10 תשלומים שווים 

בכרטיס אשראי. 

תנאים ואחריות
עפ"י המפורט באתר הסתדרות המורים.

הנחיות כלליות

תיירות פנים 

אילת

כל המחירים בשקלים. עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי 

קיץ 2011

מלון אורכידאה
4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה 

  ,17-21.7.11 ,10-14.7.11 ,3-7.7.11 
7-11.8.11 , 31.7-4.8.11 ,24-28.7.11

המחיר שלנו: זוג: 2,730, זוג+1: 3,402, 
זוג+2: 4,074

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה 
21-25.8.11 ,14-18.8.11

המחיר שלנו: זוג: 3,780, זוג+1: 4,725, 
זוג+2: 5,670

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א
 ,21-24.7.11 ,14-17.7.11 ,7-10.7.11 

4-7.8.11 ,28-31.7.11
המחיר שלנו: זוג: 2,205, זוג+1: 2,756, 

זוג+2: 3,308 

3 לילות סוף שבוע ימים ה- א
18-21.8.11 ,11-14.8.11

המחיר שלנו: זוג: 2,835, זוג+1: 3,544 
זוג+2: 4,253 
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מלון דן
4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 10-14.7.11

המחיר שלנו: זוג: 4,830, זוג+1: 6,038

 4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 
7-11.8.11 ,31.7-4.8.11

 המחיר שלנו: זוג: 5,670, זוג+1: 7,088
  

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 28-31.7.11
המחיר שלנו: זוג: 4,095, זוג+1: 5,119

מלון הריף
4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה 

 ,24-28.7.11, 10-14.7.11 
7-11.8.11 ,31.7-4.8.11

המחיר שלנו: זוג: 2,184, זוג+1: 2,730, 
זוג+2: 3,276

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה 
21-25.8.11 ,14-18.8.11

המחיר שלנו: זוג: 3,024, זוג+1: 3,780, 
זוג+2: 4,536

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א
4-7.8.11 ,28-31.7.11 ,21-24.7.11

המחיר שלנו: זוג: 1,764,  זוג+1: 2,205, 
זוג+2: 2,646 

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א 11-14.8.11,  
המחיר שלנו: זוג: 2,268, זוג+1: 2,835, 

זוג+2: 3,402 

 מלון ישרוטל 
המלך שלמה

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה,31.7-4.8.11 
המחיר שלנו: זוג: 3,612, זוג+1: 4,515

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה,7-11.8.11
המחיר שלנו: זוג: 3,696 זוג+1: 4,620

 
3 לילות סוף שבוע ימים ה-א,  21-24.711 , 

המחיר שלנו: זוג: 2,646, זוג+1: 3,308

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 4-7.8.11
המחיר שלנו: זוג: 2,772, זוג+1: 3,465

מלון ישרוטל לגונה
אירוח על בסיס הכל כלול

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה ,17-21.7.11
המחיר שלנו: זוג: 3,360, זוג+1: 4,200

 4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 
31.7-4.8.11, 24-28.7.11

המחיר שלנו: זוג: 3,528, זוג+1: 4,410

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 14-17.7.11, 
המחיר שלנו: זוג: 2,678, זוג+1: 3,347

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 21-24.7.11
המחיר שלנו: זוג: 2,615, זוג+1: 3,268

 מלון ישרוטל 
 ספורט קלאב 

אירוח על בסיס הכל כלול
4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 17-21.7.11

המחיר שלנו: זוג: 3,150, זוג+1: 3,938

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה ,
31.7-4.8.11, 24-28.7.11

המחיר שלנו: זוג: 3,276, זוג+1: 4,095 

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 7-11.8.11 
המחיר שלנו: זוג: 3,528, זוג+1: 4,410

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 14-17.7.11 
המחיר שלנו: זוג: 2,583, זוג+1: 3,229

  
3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 21-24.7.11
המחיר שלנו: זוג: 2,520, זוג+1: 3,150

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 4-7.8.11
המחיר שלנו: זוג: 2,709, זוג+1: 3,386

 מלון ישרוטל  
רויאל ביץ 

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א,14-17.7.11 
המחיר שלנו: זוג: 3,623, זוג+1: 4,528

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 4-7.8.11
המחיר שלנו: זוג: 3,780, זוג+1: 4,725

 מלון מג’יק 
 סאנרייז קלאב

אירוח הכל כלול  
4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 10-14.7.11

המחיר שלנו: זוג: 3,402, זוג+1: 4,253, 
זוג+2: 5,187

 3 לילות סוף שבוע ימים ה-א,
21-24.7.11 ,14-17.7.11

המחיר שלנו: זוג: 2,552, זוג+1: 3,189, 
זוג+2: 3,890

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 4-7.8.11
המחיר שלנו: זוג: 2,646, זוג+1: 3,308, 

זוג+2: 4,032 
הערה: זוג+2 ילדים בחדר סייארה.

מלון מג’יק פאלאס
4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה,

  31.7-4.8.11 ,17-21.7.11
המחיר שלנו: זוג: 3,360, זוג+1: 4,200, 

זוג+2: 5,040

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 7-11.8.11
המחיר שלנו: זוג: 3,318, זוג+1: 4,148, 

זוג+2: 4,977

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 7-10.7.11
המחיר שלנו: זוג: 2,457, זוג+1: 3,071, 

זוג+2: 3,686

כל המחירים בשקלים. עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי 
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הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

 מלונות 
ברחבי הארץ

כל המחירים בשקלים. עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי 

 מלון קלאב הוטל
אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה ,
 ,24-28.7.11 ,17-21.7.11 

7-11.8.11 ,31.7-4.8.11
המחיר שלנו: סוויטה עד 5 נפשות: 4,302

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה ,
21-25.8.11 ,14-18.8.11

 המחיר שלנו: סוויטה עד 5 נפשות: 4,914 

3 לילות סוף שבוע ימים  ה-א,   
 ,21-24.7.11 ,14-17.7.11 ,7-10.7.11 

 4-7.8.11 ,28-31.7.11
המחיר שלנו: סוויטה עד 5 נפשות: 2,662

3 לילות סוף שבוע ימים  ה-א,   
25-28.8.11 ,18-21.8.11 ,11-14.8.11

המחיר שלנו: סוויטה עד 5 נפשות: 3,276

מלון פרימה מיוזיק 
4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה,  

31.7-4.8.11 ,17-21.7.11 ,10-14.7.11
המחיר שלנו: זוג: 2,016, זוג+1: 2,520, 

זוג+2: 3,024  

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 7-11.8.11
המחיר שלנו: זוג: 2,520, זוג+1:  3,150  

זוג+2: 3,780

4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 21-25.8.11
המחיר שלנו: זוג: 2,940, זוג+1: 3,675, 

זוג+2: 4,410

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א,
 28-31.7.11 ,21-24.7.11 ,14-17.7.11

המחיר שלנו: זוג: 1,512, זוג+1: 1,890, 
זוג+2: 2,268

 3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 11-14.8.11, 
18-21.8.11

המחיר שלנו: זוג: 2,205, זוג+1: 2,756, 
זוג+2: 3,308

מלון קראון פלזה 
 4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה, 

17-21.7.11 ,3-7.7.11
המחיר שלנו: זוג: 2,814, זוג+1: 3,518, 

זוג+2: 4,221
 4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה,   

7-11.8.11 ,31.7-4.8.11
המחיר שלנו: זוג: 3,150, זוג+1: 3,938, 

זוג+2: 4,725

 3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 7-10.7.11, 
28-31.7.11 ,21-24.7.11 ,14-17.7.11

המחיר שלנו: זוג: 2,048, זוג+1: 2,559, 
זוג+2: 3,071

מלון רימונים 
4 לילות אמצע השבוע ימים א-ה,

 ,17-21.7.11 ,10-14.7.11 ,3-7.7.11 
31.7-4.8.11

המחיר שלנו: זוג: 3,570, זוג+1: 4,463, 
זוג+2: 5,355

 3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 7-10.7.11,  
28-31.7.11 ,21-24.7.11 ,14-17.7.11

המחיר שלנו: זוג: 2,678, זוג+1: 3,347, 
זוג+2: 4,016

3 לילות סוף שבוע ימים ה-א, 11-14.8.11
המחיר שלנו: זוג: 2,835, זוג+1: 3,544, 

זוג+2: 4,253
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www.itu.org.il < ☎ 2344*אגף תרבות ואירועים <

 מלונות 
ברחבי הארץ

כל המחירים בשקלים. עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי 

מלון ישרוטל גנים - 
ים המלח 

2 לילות אמצע השבוע,
ימים א-ג: 3-5.7.11, 17-19.7.11, 31.7-2.8.11
ימים ג-ה: 5-7.7.11, 19-21.7.11, 2-4.8.11   

המחיר שלנו: זוג: 1,050, זוג+1: 1,260, 
זוג+2: 1,470 

2 לילות סוף שבוע, ימים ה-שבת
4-6.8.11 , 28-30.7.11 ,21-23.7.11 ,14-16.7.11

המחיר שלנו: זוג: 1,365, זוג+1:  1,638, 
זוג+2: 1,911 

הערה: האירוח כולל כניסה לספא ללא תשלום.

 מלון הוד המדבר-
ים המלח 

2 לילות אמצע השבוע,
ימים א-ג: 31.7-2.8.11, ימים ג-ה:  2-4.8.11
המחיר שלנו: זוג: 1,169, זוג+1: 1,462 

2 לילות אמצע השבוע,  
ימים א-ג: 21-23.8.11,  ימים ג-ה: 23-25.8.11

המחיר שלנו: זוג: 1,364, זוג+1: 1,705 

2 לילות סוף שבוע, ימים ה-שבת, 7-9.7.11
המחיר שלנו: זוג: 1,559, זוג+1:  1,949       

2 לילות סוף שבוע, ימים ה-שבת, 25-27.8.11
המחיר שלנו: זוג: 1,632, זוג+1: 2,041      

הערה: האירוח כולל כניסה לספא ללא תשלום.

 מלון פרימה 
המלכים - ירושלים

 2 לילות אמצע השבוע,
ימים א-ג: 31.7-2.8.11, ימים  ג-ה:  2-4.8.11
המחיר שלנו: זוג:  1,218, זוג+1:  1,523 

כשרות: גלאט כשר.

מלון פרימה רויאל - 
ירושלים

 2 לילות אמצע השבוע, 
ימים א-ג:  7-9.8.11, ימים  ג-ה: 9-11.8.11
המחיר שלנו: זוג: 1,218, זוג+1:  1,523 

מלון מעלה החמישה - 
מבואות ירושלים 

 2 לילות אמצע השבוע, 
ימים א-ג: 17-19.7.11, 24-26.7.11

   21-23.8.11 ,14-16.8.11
 ימים ג-ה: 19-21.7.11, 26-28.7.11, 

16-18.8.11
המחיר שלנו: זוג: 1,260, זוג+1: 1,575, 

זוג+2: 1,890

 מלון אואזיס - 
ים המלח 

 2 לילות אמצע השבוע,
 ימים  א-ג: 10-12.7.11, 17-19.7.11, 

31.7-2.8.11, 24-26.7.11
 ימים  ג-ה: 12-14.7.11,  19-21.7.11 , 

2-4.8.11 ,26-28.7.11
המחיר שלנו: זוג: 1,023, זוג+1: 1,279 

 
2  לילות סוף שבוע, ימים ה-שבת

 28-30.7.11  ,21-23.7.11
המחיר שלנו:זוג: 1,365, זוג+1:  1,706       

 מלון מרידיאן -
ים המלח

2 לילות אמצע השבוע,
ימים  א-ג: 24-26.7.11, 31.7-2.8.11, 7-9.8.11,

ימים ג-ה: 26-28.7.11, 2-4.8.11, 9-11.8.11
המחיר שלנו: זוג: 1,194, זוג+1: 1,492, 

זוג+2: 1,790
הערה: האירוח כולל כניסה לספא ללא תשלום.

מלון רויאל רימונים - 
ים המלח

2 לילות אמצע השבוע,
ימים א-ג: 31.7-2.8.11, 7-9.8.11,  

ימים ג-ה: 2-4.8.11, 9-11.8.11 
המחיר שלנו: זוג: 1,260, זוג+1: 1,575, 

זוג+2: 1,890

 2 לילות סוף שבוע ימים: ה-שבת, 
28-30.7.11 ,14-16.7.11

המחיר שלנו: זוג: 1,785, זוג+1: 2,231, 
זוג+2: 2,678

הערה: באמצע השבוע האירוח כולל כניסה לספא ללא תשלום.
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הדרך שלנו לשלם פחותהסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי < הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

מלון גני דן  - אשקלון 
 3 לילות אמצע השבוע ימים: א-ד, 

17-20.7.11 ,10-13.7.11
המחיר שלנו: זוג: 2,426, זוג+1: 2,426 

זוג+2: 2,426

 3 לילות אמצע השבוע  ימים: א-ד, 
7-10.8.11 , 24-27.7.11

המחיר שלנו: זוג: 2,583, זוג+1: 2,583, 
זוג+2: 2,583

2 לילות סוף שבוע ימים: ה-שבת,14-16.7.11
המחיר שלנו: זוג: 1,743, זוג+1: 1,743, 

זוג+2: 1,743

 2 לילות סוף שבוע ימים: ה-שבת, 
4-6.8.11 ,28-30.7.11

המחיר שלנו: זוג: 1,848, זוג+1: 1,848, 
זוג+2: 1,848

 הערה: פעילויות מגוונות לילדים. 
עד 2 ילדים  בחדר הורים ללא תשלום, ראה מחיר

 מלון רימונים - 
נווה אטיב
2 לילות אמצע השבוע

ימים א-ג: 3-5.7.11, 10-12.7.11
ימים ג-ה: 5-7.7.11, 12-14.7.11 

המחיר שלנו: זוג: 1,008, זוג+1: 1,260, 
זוג+2: 1,512

2 לילות אמצע השבוע 
ימים א-ג: 31.7-2.8.11, 7-9.8.11

ימים  ג-ה: 2-4.8.11
המחיר שלנו: זוג: 1,218, זוג+1: 1,523, 

זוג+2: 1,827

 מלון פסטורל -
כפר בלום 

2 לילות אמצע השבוע, ימים א-ג: 3-5.7.11 
המחיר שלנו: זוג: 1,575, זוג+1: 1,969, 

זוג+2: 2,363
הערה: חדרי דה-לקס

מלון הגושרים - צפון  
2 לילות אמצע השבוע,

ימים  א-ג: 24-26.7.11,  ימים  ג-ה: 19-21.7.11
המחיר שלנו: זוג: 1,472, זוג+1: 1,840

הערה: חדרי דה-לקס

כל המחירים בשקלים. עד 10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי 

מלון רות רימונים - 
צפת 

2 לילות אמצע השבוע,
ימים  א-ג: 10-12.7.11 ימים ג-ה: 12-14.7.11 

המחיר שלנו: זוג:  1,218, זוג+1: 1,523 

2 לילות אמצע השבוע,
ימים  א-ג: 7-9.8.11,   ימים  ג-ה:  9-11.8.11 

המחיר שלנו: זוג: 1,365, זוג+1: 1,707 

 מלון כנען ספא – 
הר כנען 

אירוח על בסיס ברנץ' וארוחת ערב
2 לילות אמצע השבוע,

ימים א-ג: 31.7-2.8.11, 7-9.8.11
ימים ג-ה: 2-4.8.11, 9-11.8.11 

המחיר שלנו: זוג: 1,848 

2 לילות סוף שבוע  ימים  ה- שבת
 4-6.8.11 ,28-30.7.11 ,14-16.7.11

המחיר שלנו: זוג: 2,379 

דולפין וילג' – שבי ציון 
אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר

2 לילות אמצע השבוע,
ימים א-ג: 10-12.7.11, ימים ג-ה: 12-14.7.11, 

ימים ב-ד: 18-20.7.11, ימים ד-ו: 20-22.7.11
 המחיר שלנו: זוג: 1,071, זוג+1: 1,344, 

זוג+2: 1,617

 הטבות: כולל כניסה לאתר ראש הנקרה. 
סדנת שוקולד אחת לילדים.

מלון באלי – טבריה
3 לילות אמצע השבוע, ימים א-ד:  31.7-3.8.11

המחיר שלנו: זוג: 1,622 זוג+1: 1,622, 
זוג+2: 2,028

2 לילות סופ"ש, ימים  ה-ש:  
המחיר שלנו: זוג: 1,155, זוג+1: 1,155  

זוג+2: 1,444
הערה: ילד ראשון חינם. ראה מחיר. 
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הדרך שלנו לשלם פחותהסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי < הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

ת ו י ל ל כ ת ו י ח נ ה
דרך”  “מורה  בחוברת  המפורטת  הפעילות  כל 
מיועדת  המורים  הסתדרות  של  התיירות  ובאתר 
בלבד. משפחתם  ולבני  המורים  הסתדרות   לחברי 
כבני משפחת המורה ייחשבו בן/בת הזוג של המורה 
וילדיהם בלבד  בטיולים מאורגנים השתתפות מגיל 
16 ומעלה, מלבד טיולי משפחות  פרטים כללים 
המפורטים  בטלפונים  לקבל  ניתן  טיול,  ומסלולי 
ובאתר  בחוברת  שמפורסמים  כפי  טיול  בכל 
 www.mytours.co.il שכתובתו   התיירות 
ימי היציאה והחזרה נכללים במניין הימים  ייתכנו 
יעודכן  המידע   – לטיולים  היציאה  בתאריכי  שינויים 
הספק  אצל  ההזמנה  במעמד  ו/או  התיירות  באתר 
בתיירות  המאורגנים  הטיולים  כל  המבצע  
הסיטונאים  בחוברות  למפורט  כפופים  חו”ל 
מהחברות  אחת  כל  של  הכלליים  התנאים  בסעיף 
את  בעצמו  לבדוק  משתתף  כל  על  המבצעות  
את  המציעה  החברה  עם  ההתקשרות  תנאי 
התשלום  ההתקשרות   ביצוע  בטרם  “החבילה” 
כולל את השירותים המפורטים בלבד. ייתכנו סיורי 
)אופשיונלס(   נוסף  בתשלום  שיחויבו   בחירה 
במינימום  מותנה  המאורגנים  הטיולים  ביצוע 
דרכונו  כי  לבדוק  הנרשם  באחריות  משתתפים  
תקף ל-6 חודשים מיום היציאה לנופש  הטיולים 
המאורגנים הינם ייחודיים לחברי הסתדרות המורים. 
עם זאת, במידה והקבוצות לא תתמלאנה, שמורה 
במטיילים  הקבוצות  את  למלא  הזכות  לספקים 
שאינם חברי הסתדרות המורים  המחירים כוללים 
שעודכנו  כפי  דלק  והיטלי  ביטחון  דמי  נמל,  מסי 
עד ליום הוצאת החוברת   באם תחול התייקרות 
באחד מהמרכיבים – המחיר יעודכן בהתאם באתר 
התיירות ו/או במעמד ההזמנה אצל הספק המבצע  

ם כ ב ל ת מ ו ש ת ל
כל חבר/ה בהסתדרות המורים זכאי/ת לקבל סבסוד 
בסך 50 $ בטיול אחד בלבד ואך ורק בחודשי הקיץ: 
יולי ואוגוסט. אם מסיבה כלשהי הסתדרות המורים 
לא אישרה את הסבסוד, החברה המבצעת רשאית 

לגבות מהלקוח את ה- 50 $ הללו בחיוב נוסף.

ל ו ט י ב י א נ ת
תנאי ההשתתפות ומידע כללי, כולל סעיף דמי ביטול, 
המבצעת. החברה  של  לטיול  ההרשמה  בדף   ראה 
המכירה/ את  לסיים  רשאית  המורים  הסתדרות 
מוקדמת. הודעה  וללא  עת  בכל   הפעילות 
ייתכנו טעויות שנפלו בתום לב במסגרת הפרסום, 
 במחירים ו/או במרכיבים אחרים בכל אחת מההצעות.
באתר  המופיע  זה  הוא  הקובע  הרישום 
www.mytours.co.il שכתובתו   התיירות 
על  המתבססת  דרישה  או  תביעה  טענה,  כל 
הטעות הרשומה בחוברת תידחה על הסף. טל"ח.

ם ו ל ש ת י א נ ת
ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים צמודי דולר בכרטיס 
אשראי )שער מזומנים מכירה גבוה ביום התשלום(.

ת ו י ר ח א ו ם י א נ ת
“הסתדרות  להלן  בישראל  המורים  הסתדרות 
מודיעים  בע”מ  ונופש  תיירות  מנהל  ו/או  המורים” 
בזאת, כי פעילותם בכל הנוגע לאספקת השירותים 
והמוצרים המוצעים בחוברת זו מתבצעת במסגרת 
הסתדרות  אין  שכך,  מתוך  בלבד.  מקשרות  היותן 
נושאות  בע”מ  ונופש  תיירות  מנהל  ו/או  המורים 
באחריות כלשהי לטיב השירותים, איכותם ו/או נזק 
כלשהו העלול להיגרם למזמין השירותים והמוצרים 
הסתדרות  מודיעה  כן  כמו  זו.  בחוברת  המוצעים 
בזאת  בע”מ  ונופש  תיירות  מנהל  ו/או  המורים 
למזמין השירותים והמוצרים הנ”ל כי כל טענה ו/או 
תביעה בקשר לשירותים ו/או המוצרים הנ”ל תופנה 
ישירות אל ספק השירותים ו/או המוצרים והסתדרות 
תהיה  לא  בע”מ  ונופש  תיירות  מנהל  ו/או  המורים 
את  לבדוק  מומלץ  לעיל.  כאמור  נזק  לכל  אחראית 
המלא  בתקנון  ההתקשרות.  טרם  החבילה  מפרט 
בע”מ,  ונופש  תיירות  מנהל  במשרדי  לעיין  ניתן 
שברחוב יוסף קארו 15 תל אביב בשעות הפעילות.

התמונות להמחשה בלבד. טל"ח. 

 טיולי משפחות
ממלכתי

אירופה למשפחות
אמסטרדם, בריסל, פריז

וכניסה  בחיטהורן  שייט  כולל:  חופשיים.  ימים  ללא 
לזאנס סכאנס, עלייה למגדל אייפל, ביקור ב"דיסנילנד" 
פריז, ביקור ב"מיני אירופה" בריסל, ביקור בפארק 

השעשועים "אפטלינג". 
8 ימים - 7 לילות

תאריכי יציאה: 4.7.11, 18.7.11, 
15.8.11 ,8.8.11 ,25.7.11

כלכלה: ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר: 1,285 $

מחיר מלווה: 1,335 $
ילד עד גיל 16 בחדר הורים: 955 $

הערה: 2 נוסעים ראשונים בחדר לפי מחיר מבוגר.
להזמנות: ארקיע 03-6903712

צפון איטליה למשפחות
ללא ימים חופשיים. כולל כניסה לפארקים: פארק המים 

ועיר הסרטים, פארק השעשועים גארדלנד
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 28.7.11, 12.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 950 $
מחיר מלווה: 1,000 $

ילד עד גיל 16 בחדר הורים: 855  $
הערה: 2 נוסעים ראשונים בחדר לפי מחיר מבוגר.

להזמנות: ארקיע 03-6903712

הונג קונג ומקאו למשפחות
האוקינוס,  בפארק  ביקור  כולל:  אל-על.  טיסות 

פארק השעשועים של דיסני.
9 ימים - 7 לילות

תאריכי יציאה: 20.7.11, 16.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 1,870 $
מחיר מלווה: 1,920 $

ילד עד גיל 12 בחדר הורים: 1,610 $
הערה: 2 נוסעים ראשונים בחדר לפי מחיר מבוגר.

להזמנות: טיולי מילניום 03-6226666

תיירות חוץ
קיץ 2011
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ציבור ממלכתי
אוסטריה

ללא ימים חופשיים. טיול כוכב. מלון 4 כוכבים. 
כולל ביקור ב”קן הנשרים" וטירת נוישוונשטיין.

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 28.7.11 , 11.8.11 

כלכלה: ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר: 1,000 $

מחיר מלווה: 1,050 $
להזמנות: אשת טורס 08-6835400

אוקראינה
 מסע בעקבות שורשי היהדות ומשוררי האומה.

8 ימים - 7 לילות
תאריכי יציאה: 26.7.11 , 9.8.11

כלכלה: חצי פנסיון
המחיר שלנו לחבר: 1,300 $

מחיר מלווה: 1,350 $
להזמנות: אשת טורס 08-6835400

מיני איטליה
טיול מקיף באיטליה. טיסת שכר ישראלי.

8 ימים - 7 לילות
תאריכי יציאה: 12.7.11, 16.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר: 995 $

מחיר מלווה: 1,045 $
להזמנות: נתור 50-40-50*

צפון איטליה
ללא ימים חופשיים. טיול כוכב.

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 7.7.11, 21.7.11,  

19.8.11 ,12.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 890 $
מחיר מלווה: 940 $

להזמנות: דרך החופש 03-5206000

אירלנד
ללא ימים חופשיים. דבלין ודרום האי.

8 ימים - 7 לילות
 תאריכי יציאה: 13.7.11, 27.7.11, 

13.8.11 ,6.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 1,300 $
מחיר מלווה: 1,350 $
להזמנות: ארקיע 03-6903712

אנגליה וסקוטלנד
ללא ימים חופשיים. טיול במרחבי האימפריה.

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 11.7.11, 16.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר: 1,290 $

מחיר מלווה: 1,340 $
להזמנות: איסתא 03-7777222

בולגריה
טיול חוויה בבולגריה.
8 ימים - 7 לילות

תאריכי יציאה: 7.7.11, 4.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 680 $
מחיר מלווה: 730 $
להזמנות: נתור 50-40-50*

בייג’ין
 טיסות אל על. ללא ימים חופשיים. טיול כוכב. 

כולל מופע אקרובטיקה.
8 ימים - 7 לילות

תאריכי יציאה: 11.7.11 , 18.7.11,  
6.8.11 ,3.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר + ארוחת ערב ביום 
ההגעה

המחיר שלנו לחבר: 1,275 $
מחיר מלווה: 1,325 $

הערות: המחיר אינו כולל ויזה בסך 30 $ לאדם )מחיר 
מיוחד למורים(.

להזמנות: אשת טורס 08-6835400

ברלין ופראג
 כולל ביקורים בשמורת הבסטאי, דרזדן, 

לייפציג וקארלובי וארי.
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 17.7.11, 11.8.11 
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 835 $
מחיר מלווה: 885 $
להזמנות:  נתור 50-40-50*

ברצלונה וקוסטה בראבה
לינה בברצלונה

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 12.7.11,  26/7/11*, 

**14.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 930 $
מחיר מלווה: 980 $

הערות: * = תוספת 68 $ ** = תוספת 95 $
להזמנות: דרך החופש 03-5206000

גיאורגיה
ללא ימים חופשיים. מסע אל הקווקז

8 ימים - 7 לילות
תאריכי יציאה: 16.7.11, 30.7.11

כלכלה: חצי פנסיון
המחיר שלנו לחבר: 1,045 $

מחיר מלווה: 1,095 $
להזמנות: ארקיע 03-6903712

הריביירה הצרפתית
טיול כוכב. שהייה במלון דירות 4 כוכבים.

8 ימים - 7 לילות
תאריכי יציאה: 6.7.11, 3.8.11 

כלכלה: ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר: 1,195 $

מחיר מלווה: 1,245 $
להזמנות: נתור 50-40-50*

 כל המחירים כוללים מסי נמל, דמי ביטחון והיטלי דלק  כפי שעודכנו עד ליום הוצאת החוברת, באם תחול התייקרות באחד מהמרכיבים – המחיר יעודכן בהתאם באתר התיירות 
www.mytours.co.il ו/או במעמד ההזמנה אצל הספק המבצע  בטיולים המאורגנים אין הנחות בכרטיס אשמורת  מסלולי הטיול ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר התיירות

 יוון צפון - טיול ג'יפים 
חווייתי למשפחות

כולל ביקור בסלוניקי וצוקי מטאורה.
5 ימים - 4 לילות 

תאריכי יציאה: 24.7.11 , 18.8.11
כלכלה: חצי פנסיון

המחיר שלנו לחבר: 991 אירו
מחיר מלווה: 1,025 אירו

ילד עד גיל 12 בחדר הורים: 965 אירו
2 נוסעים ראשונים בחדר לפי מחיר מבוגר
להזמנות: מדרפט 03-5780555 שלוחה 0
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הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

יוון – סלוניקי וצפון יוון ההררית
ללא ימים חופשיים, טיול כוכב במלון 5*, ביקורים 

במפרצים, כפרים ומנזרים מבודדים
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 13.7.11, 10.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 965 $
מחיר מלווה: 1,015 $

להזמנות: אשת טורס 08-6835400

מדריד וחבל אנדלוסיה
סיור במדריד, גרנדה, סביליה, קורדובה וקוסטה דל סול.

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 12.7.11, 10.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר: 1,390 $

מחיר מלווה: 1,440 $
להזמנות: אופיר טורס 03-5269677 גלית ברוקס

מוסקבה וסנט פטרסבורג
ללא ימים חופשיים. טיסות אל-על. שילוב של 

היסטוריה אמנות ותרבות.
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 10.7.11, 20.7.11 , 
21.8.11 ,14.8.11
כלכלה: חצי פנסיון

המחיר שלנו לחבר: 1,470 $
מחיר מלווה: 1,520 $

להזמנות: אופיר טורס 03-5269677 גלית ברוקס

סין, מקאו והונג קונג
ללא ימים חופשיים. טיסות אל על. כולל בייג'ין, 

שיאן, שנגחאי, גוולין, שנזן, מקאו והונג קונג.
16 ימים - 14 לילות

תאריכי יציאה: 13.7.11, 9.8.11, 17.8.11
כלכלה: חצי פנסיון, למעט בהונג-קונג 

ארוחת בוקר בלבד
המחיר שלנו לחבר: 2,825 $

מחיר מלווה: 2,875 $
הערה: המחיר אינו כולל ויזה.
להזמנות: מילניום 03-6226666

סקנדינביה
סיור חלומי בשבדיה, נורבגיה ודנמרק.

11 ימים - 10 לילות
תאריכי יציאה: 22.7.11, 5.8.11 

כלכלה: ארוחת בוקר + 3 ארוחות ערב.
המחיר שלנו לחבר: 1,890 $

מחיר מלווה: 1,940 $
להזמנות: ארקיע 03-6903712

פראג, וינה ובודפשט
 טיסה לבודפשט וחזרה מפראג. כולל ביקור 

בברך הדנובה, ברטיסלבה, קארובי וארי וברנו 
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 12.7.11, 10.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 965 $
מחיר מלווה: 1,015 $

להזמנות: איסתא 03-7777222

צ’כיה
פראג, ביקור בדרזדן, צ'סקו קרומולוב, קוטנה הורה 

וקארלובי וארי.
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 19.7.11, 16.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 860 $
מחיר מלווה: 910 $

להזמנות: איסתא 03-7777222

קרואטיה וסלובניה
כולל ביקור בשמורת פליטויצה, מערת הנטיפים 

פוסטויינה וקניון וינטגר.
8 ימים - 7 לילות

תאריכי יציאה: 13.7.11, 3.8.11, 
כלכלה: חצי פנסיון

המחיר שלנו לחבר: 1,040 $
מחיר מלווה: 1,090 $
להזמנות: ארקיע 03-6903712

קרואטיה, סלובניה, מונטנגרו, 
בוסניה והרצגובינה

ביקור בספליט, דוברובניק, מונטנגרו, שיט בשמורת 
קרקא, מוסטאר והאי מלייט.

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 8.7.11, 5.8.11

כלכלה: חצי פנסיון
המחיר שלנו לחבר: 1,230 $

מחיר מלווה: 1,280 $
להזמנות: איסתא 03-7777222

רומניה
ללא ימים חופשיים, בתי מלון 4-5 כוכבים.

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה:  19.7.11 , 26.7.11 , 

16.8.11 , 4.8.11
כלכלה: חצי פנסיון, למעט בבוקרשט א. 

בוקר בלבד
המחיר שלנו לחבר: 730 $

מחיר מלווה: 780 $
להזמנות: ב.ד. גרייבר 04-8138014

שוויץ
 טיול כוכב כפול. כולל ביקור 

בקניון הארה ואגם ז'נבה
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 12.7.11, 2.8.11 
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 1,075 $
מחיר מלווה: 1,125 $

להזמנות: נתור 50-40-50*

תאילנד
ללא ימים חופשיים. טיסות אל-על.

14 יום - 12 לילות
תאריכי יציאה: 4.7.11, 8.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר + 8 ארוחות עיקריות
המחיר שלנו לחבר: 2,380 $

מחיר מלווה: 2,430 $
להזמנות: איסתא 03-7777222
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אוקראינה
מסע בעקבות החסידות.

9 ימים - 8 לילות
תאריכי יציאה: 12.7.11, 16.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת
המחיר שלנו לחבר: 1,440 $

מחיר מלווה: 1,490 $
להזמנות: אשת טורס 08-6835400

צפון איטליה
טיול כוכב. ללא ימים חופשיים.

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 5.7.11, 16.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת
המחיר שלנו לחבר: 1,130 $

מחיר מלווה: 1,180 $
להזמנות: נתור מסורת  50-40-50*

מיני איטליה
ללא ימים חופשיים. שבת ברומא. כולל ביקור 

במוזיאונים היהודים ברומא, פירנצה וונציה 
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 21.7.11, 18.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת

המחיר שלנו לחבר: 1,250 $
מחיר מלווה: 1,300 $

להזמנות: קודש וחו”ל 03-5206000

טיולי משפחות
לציבור ממלכתי דתי

ציבור ממלכתי דתי

 אירופה למשפחות
פריז, בריסל, אמסטרדם

כולל: שיט על הסיין, פארק אפטלינג באמסטרדם, 
פארק מדורדם בבריסל, פארק יורודוסני בפריז.

8 ימים - 7 לילות
תאריכי יציאה: 13.7.11, 17.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת
המחיר שלנו לחבר: 1,580 $

מחיר מלווה: 1,630 $
ילד בגיל 12-2 בחדר הורים: 1,230 $
ילד בגיל 15-12 בחדר הורים: 1,335 $

הערה: 2 נוסעים ראשונים בחדר לפי מחיר מבוגר.
להזמנות:  סנטר נסיעות 03-6227777 חופית זיו

בולגריה
טיול מקיף

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 12.7.11, 16.8.11*

כלכלה: חצי פנסיון
המחיר שלנו לחבר: 905 $ 

מחיר מלווה: 955 $
הערות:  * = תוספת 36 $

להזמנות: נתור מסורת  50-40-50*

בייג’ין
ללא ימים חופשיים. טיסות אל על. טיול כוכב.

8 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 6.7.11, 17.8.11

כלכלה: חצי פנסיון 
המחיר שלנו לחבר: 1,540 $

מחיר מלווה: 1,590 $
הערה: המחיר כולל ויזה לסין.

להזמנות:  סנטר נסיעות 03-6227777 חופית זיו

ברצלונה וקוסטה בראבה
לינה בברצלונה. טיול כוכב. ללא ימים חופשיים.

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 19.7.11, 16.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת
המחיר שלנו לחבר: 1,220 $

מחיר מלווה: 1,270 $
להזמנות: קודש וחו”ל 03-5206000

הודו ונפאל
היהלום שבכתר

15 ימים - 12 לילות
תאריכי יציאה: 7.7.11, 11.8.11* 

כלכלה: חצי פנסיון + לחם וממרחים 
להכנת כריכים לצהריים

המחיר שלנו לחבר: 3,030 $
מחיר מלווה: 3,080 $

הערות:*=תוספת 50 $ 
המחיר אינו כולל: אשרות כניסה להודו )2 כניסות(, 
אשרת כניסה לנפאל. מסי נמל בקטמנדו - ישולמו 

במזומן במקום .
להזמנות:  טיולי גשר 03-5260902 יורם

מדריד וחבל אנדלוסיה
כולל ביקורים במדריד, טולדו, קורדובה, סביליה, 

רונדה וגרנדה. שבת בטורמולינוס.

8 ימים - 7 לילות
תאריכי יציאה: 6.7.11, 17.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת
המחיר שלנו לחבר: 1,720 $

מחיר מלווה: 1,770 $
להזמנות:  טיולי גשר 03-5260902 יורם

מוסקבה וסנט פטרסבורג
טיול נופים בארמונות ומוזיאונים.

8 ימים - 7 לילות 
תאריכי יציאה: 4.7.11, 22.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת
המחיר שלנו לחבר: 1,705 $

מחיר מלווה: 1,755 $
להזמנות:  טיולי גשר 03-5260902 יורם

סין – סוג’ו, שנגחאי ובייג’ין
טיסות אל על. ביקור בקיסרות סין עם קפיצה 

לעתיד בשנגחאי ובייג'ין.
11 ימים - 8 לילות

תאריכי יציאה: 4.7.11, 15.8.11
כלכלה: חצי פנסיון כולל כריכים בצהריים.

המחיר שלנו לחבר: 2,795 $
מחיר מלווה: 2,845 $

להזמנות: שי בר-אילן 03-9224410 שלוחה 3 

פראג, וינה ובודפשט
 מסע בזמן כולל ביקורים בברך הדנובה, 

ברטיסלבה וטרייזנשטט.
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה:  21.7.11, 18.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת

המחיר שלנו לחבר: 1,225 $
מחיר מלווה: 1,275 $

להזמנות:  טיולי גשר 03-5260902 יורם

קרואטיה סלובניה
כולל ביקורים בחצי האי איסטריה, קניון וינטגר, 

פליטביצה ופוסטויינה.
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 7.7.11, 11.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת

המחיר שלנו לחבר: 1,175 $
מחיר מלווה: 1,225 $

להזמנות: קודש וחו”ל 03-5206000

 כל המחירים כוללים מסי נמל, דמי ביטחון והיטלי דלק  כפי שעודכנו עד ליום הוצאת החוברת, באם תחול התייקרות באחד מהמרכיבים – המחיר יעודכן בהתאם באתר התיירות 
www.mytours.co.il ו/או במעמד ההזמנה אצל הספק המבצע  בטיולים המאורגנים אין הנחות בכרטיס אשמורת  מסלולי הטיול ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר התיירות
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הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

 איטליה במיני – 
רומא ודרומה

כולל חוף אמלפי והאי קאפרי.
5 יום - 4 לילות

תאריכי יציאה: 4.7.11, 1.8.11 
כלכלה: ארוחת בוקר

המחיר שלנו לחבר: 790 $
מחיר מלווה: 840 $

להזמנות: ארקיע 03-6903712

בודפשט
סיור בעיר ובברך הדנובה.

5 יום - 4 לילות
תאריכי יציאה: 3.7.11, 8.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר: 795 $

מחיר מלווה: 845 $
להזמנות: קודש וחו”ל 03-5206000

פראג
כולל צ'סקי קרומלוב, דרזדן וקארלובי וארי

5 יום - 4 לילות
תאריכי יציאה: 10.7.11, 14.8.11

כלכלה: ארוחת בוקר
המחיר שלנו לחבר: 790 $

מחיר מלווה: 840 $
להזמנות: קודש וחו”ל 03-5206000

 טיולים מאורגנים ללא 
שהייה בשבת. ימים מלאים.

 קצר וקולע- 
ציבור ממלכתי דתי

 כל המחירים כוללים מסי נמל, דמי ביטחון והיטלי דלק  כפי שעודכנו עד ליום הוצאת החוברת, באם תחול התייקרות באחד מהמרכיבים – המחיר יעודכן בהתאם באתר התיירות 
www.mytours.co.il ו/או במעמד ההזמנה אצל הספק המבצע  בטיולים המאורגנים אין הנחות בכרטיס אשמורת  מסלולי הטיול ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר התיירות

רומניה
ביקור בטירת דרקולה. רכבל לפסגת קוטה. 
ביקור במכרות המלח ויום טיול לסיגשוארה.

7 ימים - 6 לילות
תאריכי יציאה: 4.7.11, 11.7.11 

15.8.11
כלכלה: חצי פנסיון

המחיר שלנו לחבר: 865 $
מחיר מלווה: 915 $

להזמנות:  טיולי גשר 03-5260902 יורם

שוויץ וצפון איטליה
טעימות בצפון איטליה ובשוויץ. ביקור בלוגאנו, 
לוצרן, באזל, ציריך, מפלי הריין, אנגלברג, קניון 

הארה, הרי הדולומיטים, סרמיונה וורונה.
7 ימים - 6 לילות

תאריכי יציאה: 21.7.11, 18.8.11
כלכלה: ארוחת בוקר + 2 ארוחות שבת

המחיר שלנו לחבר: 1,280 $
מחיר מלווה: 1,330 $

להזמנות: קודש וחו”ל 03-5206000

תאילנד
הגשר על נהר הקוואי. כולל נופש בפוקט.

15 יום - 13 לילות
תאריכי יציאה: 12.7.11, 16.8.11*

כלכלה: ארוחת בוקר + 4 ארוחות שבת
המחיר שלנו לחבר: 2,340 $

מחיר מלווה: 2,390 $
הערה: * = תוספת 50 $

להזמנות:  טיולי גשר 03-5260902 יורם
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www.mytours.co.il

www.mytours.co.il

*כל המחירים כוללים מסי נמל, דמי ביטחון והיטלי דלק - אם תחול עלייה באחד מהמרכיבים - המחיר יעודכן 
בהתאם באתר התיירות.  *בטיולים המאורגנים אין הנחות בכרטיס אשמורת בתנופה.  *מסלולי הטיולים 

ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר התיירות
WWW.MYTOURS.CO.IL 



 רודוס • כרתים • פראג

בודפשט • ורנה • בורגז

ברלין • רומא • פריס

להזמנת נופשונים וחבילות חייגו

דילים חמים למהירי החלטה
 למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה

5% הנחה במעמד החיוב

ועוד חבילות טוס וסע 
למגוון יעדים  באירופה

מחירים 
אטרקטיבים 

במיוחד
לחברי הסתדרות המורים

פראג
 ,PANORAMA 5*  מלון 

לינה וארוחת בוקר, כולל העברות
מחיר החל מ- 514 $

לפרטים וביצוע הזמנות - יוסי טורס 03-5115500

וכוללים מס נמל ודלק.  זוגי  המחירים לאדם בחדר  הערות: 
רשאית  טורס  יוסי  רגילים.  חדרים  על  מבוססים  המחירים 
להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת. תנאי 
תיתכן  החברה.  לתנאי  בכפוף  כללים  ותנאים  ביטול/שינוי 

תוספת דלק. טל"ח. 
בנוסף - הנחה בסך 5% במעמד החיוב למשלמים בכרטיס 

אשראי אשמורת בתנופה.

בודפשט
 ,MERCURE KORONA 4*  מלון 

לינה וארוחת בוקר, כולל העברות
מחיר החל מ- 514 $

רודוס
מלון  *XIAN GRAND 5 , חצי פנסיון, כולל העברות

מחיר החל מ- 556 $

כרתים
מלון  *CRETA MARIS 5 , חצי פנסיון כולל העברות

מחיר החל מ- 556 $      

בורגס
 ,VICTORIA PALACE 5*  מלון 

חצי פנסיון כולל העברות
מחיר החל מ- 556 $

נופש כשר בדאבוס
לפרטים וביצוע הזמנות - טיולי גשר 03-5260902 יורם 

 GESHER במלון  ימים   8  - לילות   7 למשך  נופש  חבילת 
CLUB HOTEL הממוקם במרכז העיירה הציורית דאבוס 
שבשוויץ. מטבח ייחודי כשר למהדרין )גלאט(, בית כנסת, 
ואפשרויות  פעילויות תרבות  והרצאות,  תורניים  שיעורים 
למגוון טיולים מרתקים, בריכת שחייה נפרדת בתוך המלון. 
אורחינו מקבלים "כרטיס דאבוס" לשימוש חופשי ברכבות 

הרים, רכבלים ומרבית קווי האוטובוס המקומיים.

כלכלה:  חצי פנסיון כשר למהדרין ואפשרות להכנת כריכים 
 לצהריים.

 תאריכי יציאה:  11-18.8.11, 18-25.8.11, 24-31.8.11 
מחיר לאדם בחדר זוגי - 1,399 אירו

נופשונים
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הדרך שלנו לשלם פחותהסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי < הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

 כל המחירים כוללים מסי נמל, דמי ביטחון והיטלי דלק  כפי שעודכנו עד ליום הוצאת החוברת, באם תחול התייקרות באחד מהמרכיבים – המחיר יעודכן בהתאם באתר התיירות 
www.mytours.co.il ו/או במעמד ההזמנה אצל הספק המבצע  בטיולים המאורגנים אין הנחות בכרטיס אשמורת  מסלולי הטיול ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר התיירות
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

   הנכם מוזמנים לבלות את ימי הקיץ החמים
בפארקי המים הגדולים בישראל

מימדיון, ימית 2000 ושפיים
 לשחק במרחבים הירוקים 

ולהחליק במתקני המים השונים

ימי כיףקיץ

צוות בידור יקבל את פניכם עם ליצנים ושעשועים,
דוכני מזון וליווי מוסיקה להנעים את היום

 ילד מגיל שנתיים חייב בתשלום.

איזה כיף במים...



www.itu.org.il < ☎ 2344*אגף תרבות ואירועים < www.itu.org.il < ☎ 2344*אגף תרבות ואירועים < www.itu.org.il < ☎ 2344*אגף תרבות ואירועים <

מלאי כרטיסים מוגבל - כל הקודם זוכה  עד 6 כרטיסים למורה  יש להצטייד בכרטיס חבר ובתעודה מזהה. 
 הקופות יהיו פתוחות לאיסוף כרטיסים שהוזמנו מראש עד השעה 15:00  מכירת כרטיסים מיוחדים ליום הסגור 
באתר הסתדרות המורים בלבד  לא תתאפשר רכישת כרטיסים במקום  תתאפשר כניסה עם כרטיסים 

שנרכשו לאירוע של אותו יום בלבד נא עקבו אחר עדכונים באתר הסתדרות המורים.

פארק המים שפיים – בקיבוץ שפיים 
 יום ד’ 6.7.11 בין השעות -9:00 17:30

פארק המים ימית 2000 בחולון  
יום ב’ 4.7.11 בין השעות 9:00 - 17:30

 פארק המים מימדיון בתל אביב 
 יום א’ 3.7.11 בין השעות 9:00 - 17:30

 המחיר שלנו 
 למשלמים בכרטיס 
ש"ח28אשמורת בתנופה

+
כוכבים

4
145

ש"ח  המחיר 
שלנו 

ש"ח29

המחיר שלנו 

לכרטיס

19
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

בואו לגלות את השחיין 
 TI שבכם בשיטת

אלפי  ללכת  מסוגלים  שרובנו  זה  איך 
קילומטרים, אבל מעטים מסוגלים להשלים 

400 מטר של שחייה רצופה? 

היא טכניקה, אלא שהאדם  שחייה, כמו הליכה 
מטבעו לא נולד לשחות – הוא נולד ללכת. עובדה 
זו גורמת לו לסגל טכניקות שחייה אינטואיטיביות, 

שרק מקשות עליו את ההתקדמות במים.
TI, או בשמה המלא Total Immersion היא השיטה 

המאפשרת  שחייה  ללימוד  בעולם  המתקדמת 
לכל אחד, בכל גיל, בכל משקל ובכל רמת כושר 
גופני להתאהב במים. הטכניקה של TI מלמדת 
אתכם כיצד להתמזג עם המים, לשחות נכון ללא 

מאמץ ולהרגיש נפלא.

TI  ללמוד שחייה לפי שיטת
לב  ושימת  מודעות  על  הוא  הדגש   TI בקורס 
לפרטים ולא על מאמץ פיזי. שיטת TI תאפשר 
מאמץ.  ובלא  ארוכים  מרחקים  לגמוע  לכם 
השחייה  סגנון  ישתנה  ספורים  שיעורים  תוך 
בידכם  ישארו  הקורס  אחרי  לתמיד.  שלכם 
מתמיד. עצמי  לשיפור  מעשיים  וכלים   תכנית 

שיעור  של  במתכונת  מתקיים  הבסיסי  הקורס 
אחד בן שעה בשבוע, למשך 10 שבועות. הקורס 
מיועד לקבוצות קטנות )עד 4 אנשים בקבוצה(. 
בקורס הבסיסי נלמד את סגנון החתירה, החל 
קשר  )ללא  ביותר  והבסיסי  הראשון  מהשלב 
ועד  התלמיד(  של  ההתחלתית  השחייה  לרמת 
מצריכים  אינם  הלימודים  המתקדם.  לשלב 

מאמץ וכושר גופני. 

הופכת  קטנים  למקטעים  התרגילים  חלוקת 
אותם לקלים לביצוע, כך שכל תלמיד בקורס יכול 
לרמת השחייה  ללא קשר  לבצע את התרגילים 
שלו. בנוסף, ההתקדמות מהתרגילים הבסיסיים 
לתרגילים הסופיים ולשחייה עצמה היא רציפה 
- כל תרגיל מיועד לתת לכם שליטה טובה יותר 
מקדם  שבתורו  הבא,  לתרגיל  בטוח  ומעבר 

אתכם הלאה והלאה - עד לשחייה המושלמת.

אנו מזמינים אותך להצטרף 
לשומרי משקל וליהנות 
מתוכנית ה”מומנטום” 

החדשה והמצליחה 
ומתנאים מיוחדים

תוכנית  הינה  המומנטום  תוכנית 
הרעב  את  לנצח  לך  שעוזרת  ההרזיה 
ושיטת  התוכנית  בעזרת  והפיתויים. 
עליו  ותשמרי  במשקל  תרדי  הנקודות 

לאורך זמן!
לאחת  להצטרף  אותך  מזמינים   אנו 
מ- 480 הקבוצות של שומרי משקל הקרובה 
הקבוצתית  מהתמיכה  ליהנות  לביתך, 

ולהצליח יחד איתנו בהרזיה!
 יש להגיע למפגש הראשון עם טופס פרטי הזמנה 
בדואר  הרכישה  לאחר  שיישלחו  הפנייה  וטופס 
בהסתדרות  שמופיעה  הכתובת  לפי  הלקוח  לבית 
המורים  אין צורך לתאם את ההגעה למפגשים  
ומימושה במפגש הראשון  מרגע קבלת הכרטיסייה 
הפעילות  חלקי/מלא/ביטול   לזיכוי  אפשרות  אין 
מיועדת לחבר הסתדרות המורים בלבד   המינוי 

כולל 10 מפגשים.

לפרטים נוספים 2480* או דיאטה* 

מאמרים  פעיל,  פורום  משקל  שומרי  באתר 
בנושאי תזונה וחיים בריאים ומגוון מתכונים זולים 

בנקודות.
www.shomreymishkal.co.il

המחיר שלנו: 
חבר חדש: 632 ש"ח, אשמורת: 600 ש"ח
חבר ממשיך: 593 ש"ח, אשמורת: 563 ש"ח

 ?TI מי מתאים לקורס 
 שאלו את עצמכם שלוש שאלות: 

1. האם אתם נהנים משחייה לחלוטין ומרגישים 
 נינוחים במים?

2. האם אתם יודעים, לא מנחשים, מה עליכם 
 לעשות כדי להשתפר?

3. האם השחייה שלכם משתפרת והופכת 
 ליעילה ואלגנטית יותר?

אם אינכם יכולים לענות בכן על שלוש 
השאלות. קורס TI הוא בדיוק עבורכם!

הקורס מתקיים בסניפים: קאנטרי רמת השרון, 
גן,  רמת   Zeusport אביב,  תל  חן  אזורי  קאנטרי 
פלייס  הולמס  נופית,  נופשית  נתניה,  קולג’ים 
כרמל,  נשר  ספייס  משגב,  חיפה,  קניון  גרנד 
עשרת, שער הנגב, חוות הנוער הציוני ירושלים.

 המחיר שלנו: 1,381 ש"ח 
אשמורת: 1,312 ש"ח 

 לפרטים נוספים ולהרשמה התקשרו 03-5400710 
info@ti-swim.co.il :או שלחו מייל ל

www.ti-swim.co.il הפרטים המלאים באתר

אחרי החגים זה עכשיו!חיים בריאים

WWW.ITU.ORG.IL לרכישת כרטיס  היכנסו לאתר האינטרנט
 או צלצלו למוקד ההזמנות 2344*

*פרטים ומגבלות ראו באתר הסתדרות המורים



21

*2344 ☎ > www.itu.org.il

מתנה 
מתנה

מתנהמתנה
כרטיס

הכרטיס מכובד במבחר ענק של חנויות ורשתות שיווק.
קנו כרטיס  ואפשרו ליקירכם לרכוש בעצמו את מה שהוא אוהב

מתנה נהדרת כל השנה
רוכשים כרטיס מתנה באריזה מעוצבת בהנחה של עד 15% 

לדוגמא: רוכשים כרטיס מתנה בשווי של ₪200 במחיר של ₪170*

WWW.ITU.ORG.IL לרכישת כרטיס  היכנסו לאתר האינטרנט
 או צלצלו למוקד ההזמנות 2344*

*פרטים ומגבלות ראו באתר הסתדרות המורים

* למשלמים בכרטיס "אשמורת בתנופה" בלבד. ללא הנחת אשמורת: 179 ש"ח.

ניתן לרכישה
החל מ-

₪100 עד ₪1,000בכפולות של ₪100
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הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

שיט בנהר המסלול הרגיל                     
שיט על הירדן והחצבני במסלול מתפתל 
המעניקה  עבותה  נחל  לצמחיית  בינות 

חוויית טבע קסומה.

 שיט בזרמים 
)המסלול הארוך ביותר בגליל(  

בגליל,  ביותר  וההרפתקני  הארוך  שיט 
מפלים  ורגועים,  מהירים  קטעים  המשלב 
חוויית  המעניק  מסלול  דולב.   עצי  וצל 

טבע רוויית אדרנלין.

טופרופ 
אוהבים אתגרים? צמאים לאדרנלין? 

קיר  עבורכם:  מושלמת  מתנה  לנו  יש 
טיפוס ענק המתנשא לגובה של 12מטר, 
אומגה למים באורך 90 מטר, גשרי חבלים 

ועוד. 

פינת זולה 
בלבד  לשימושכם  ונפרד  סגור  מתחם 
בליווי מוסיקת רקע. פעילויות לקטנטנים, 

פינות יצירה, מתנפחים ופעלטון.

אירוע פתיחת הקיץ 
בקיאקי כפר בלום

*ילד: בגיל 5-2
ש"ח

5526
ש"ח

ש"ח

המחיר שלנו למבוגר
למשלמים באשמורת 

המחיר שלנו לילד
למשלמים באשמורת 

5827
ש"ח

המחיר שלנו 
למבוגר 

המחיר שלנו 
לילד

22

יום ו' 1.7.11 בין השעות 10:00 - 16:00
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www.itu.org.il < ☎ 2344*אגף תרבות ואירועים <

 השנה נרשמים לקייטנות 
דרך אתר הסתדרות המורים 

23

 תאריך תחילת ההרשמה
  www.itu.org.il יתפרסם באתר 
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

לגעת בטבע בכפר הירוק
 יום ד' 8.6.11 או שבת 11.6.11, 

בין השעות 10:00 - 14:00

לגעת בטבע, מקום לבילוי משפחתי מהנה עם 
בנושא  והדגמה  חלב  ייצור   – רפת  הילדים:  
אין?  או  אפרוח  יש   – לול  לגבינה”   “מחלב 
בעגלה  נסיעה   – חיטה  שדה  ביצים   איסוף 
רתומה לטרקטור להדגמת קציר בחרמש ומגל 
מתנפחים   מתקנים  חיטה   גרעיני  ואיסוף 

האכלה וליטוף חיות משק ועוד.
המחיר שלנו: 16 ש"ח, אשמורת: 15 ש"ח 

יום ירוק בתאטרון ירושלים
רח' מרכוס 20 ירושלים

יום ג' 7.6.11 החל בשעה 10:30
ביום  להשתתף  מוזמנים  וסבים  הורים  ילדים, 
לצפות  השבועות,  חג  בערב  משפחתי  ירוק 
בהצגה “לשמור על הכדור” של תאטרון אורנה 
פורת לילדים ונוער, להשתתף במופע מוסיקלי 
מחצר  “צלילים  ממוחזרים  מחומרים  כלים  של 
יצירה  בסדנאות  חלק  ולקחת  הגרוטאות” 

מחומרים ממוחזרים שתביאו אתכם.
משך ההצגה כשעה.

מתאים לילדים בגיל 5 - 10.
המופע והסדנאות ייערכו לאחר ההצגה.

המחיר שלנו: 45 ש"ח, אשמורת: 43 ש"ח 
לפרטים נוספים בלבד: 02-5605755 

 שבועות בנאות קדומים 
שמותיו השונים של חג שבועות

 יום ו' 3.6.11 ,10.6.11  
בין השעות 9:30 - 12:00

נצא אל הטבע, נראה את מצב שדות הדגן ועצי 
היכרות עם  כל החושים תוך  ונפעיל את  הפרי 

שמותיו השונים של החג:
המקדש  בית  בימי  החקלאים   – הביכורים  חג 
סימנו את הפרי הראשון, המקדים להבשיל, על 
 עצי שבעת המינים והביאו אותו לבית המקדש. 
הפעילות:  נעבור בין עצי שבעת המינים ונסמן 

את הפרי הבכור. 
עץ התאנה – אחד משבעת המינים. נתבונן בעץ, 
וננסה  התאנה  עלה  את  נמשש  ובפרי.  בעלים 
חגורות. וחוה  אדם  ממנו  “תפרו”  כיצד   להבין 

הפעילות: הכנת גבינה מחלב וענף תאנה. 

צמחי בושם – במקורותינו כתוב שכשניתנה 
התורה בהר סיני “התמלא העולם בשמים”. 

 נכיר צמחי  בושם ריחניים במיוחד. 
הפעילות: נכין שקיות ריח מצמחי בושם.

המחיר שלנו: 36 ש"ח, אשמורת: 34 ש"ח 
הפעילות כרוכה בהליכה רגלית בטבע – יש להיערך בהתאם )נעליים 

נוחות, כובע, קרם הגנה, מים(.

לפרטים נוספים בלבד:  08-9770770

מוזיאון “החצר הישנה” בעין 
שמר מזמין את בית ישראל 

לחגוג את חג השבועות
יום ד' 8.6.11 בין השעות 15:00 - 18:00

פעילויות מגוונות לכל המשפחה:
 הדרכות במוזיאון ובחצר המוזיאון  סרט אורקולי 
 פינות יצירה: הכנת סלים, הכנת זרי ראש, מכונת 
צבע מסתובבת  אפיית לחמניות במאפיית לבנים 
משוחזרת  פינת ליטוף  סיור בטרקטור ברחבי 
הקיבוץ, כולל ביקור ברפת  יציאה לקציר וביקור 
בטחנת הקמח מראשית המאה  טקס ביכורים 
בשעה 16:00  טקס הבאת ביכורים בהשתתפות 
חקלאיות  ומכונות  טרקטורים  תהלוכת  הקהל  
הקיבוץ   ענפי  של  תצוגה  המאה   מראשית 

הופעת מחול והרקדה המונית. 
ילד: גיל 15-3  

המחיר שלנו  לילד: 45 ש"ח, אשמורת: 43 ש"ח 
 המחיר שלנו למבוגר: 40 ש"ח, 

אשמורת: 38 ש"ח
 המחיר שלנו לאזרח ותיק: 36 ש"ח, 

אשמורת: 34 ש"ח )בהצגת תעודה ורישומה(
לפרטים נוספים בלבד:  04-6374327     
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אירועי משפחות 

ספארי על הבוקר 
יום ד' 8.6.11 או יום ה', 9.6.11 

התכנסות בשעה 7:15 
סיור מודרך ברכבת הספארי, המתלווה להאכלות 
הבוקר בשטח האפריקני הפתוח ובתוך גן החיות. 
מהאגם  בכבדות  יוצאים  היפופוטמים  נפגוש 
לארוחת הבוקר שלהם, נצפה ביציאתם של קופי 
האדם מבתי הלילה שלהם, נאכיל את הג’ירפות 
היישר מכף ידינו ועוד הפתעות נוספות רבות...

המחיר שלנו: 56 ש"ח, אשמורת: 53 ש"ח 
מתאים לילדים מגיל 3 ומעלה. תשלום מגיל שנתיים.

ילדים מתחת לגיל שנתיים לא יועלו לרכבת.
מומלץ להביא ארוחה קלה להפסקה.

נא לא לאחר, מאחרים לא יוכלו לעלות על הרכבת.
פעילות מיוחדת לשבועות תתפרסם באתר הסתדרות המורים.

בילוי וכיף בפארק נחשונית
 יום ה' 9.6.11 או יום ו' 15.7.11 

בין השעות 17:00-9:00
הפארק נמצא בקיבוץ נחשונים, 3 ק”מ מראש 
הפארק  בירק.  טובל  כפרי  אשור  בלב  העין, 
ענקיות,  חורשות  נרחבים,  שטחים  על  פרוס 
ולברביקיו   לפיקניק  נפלא  ומקום  מדשאות 
בפארק בריכות שחיה, בריכה לפעוטות ומתקני 
מתקני  עשרות  בפארק  ייחודיים   שעשועים 

שעשועים ומים המתאימים לכל גיל:
לפעוטות:  פעל טף  טרקטורונים ואופנועים 

כדורים  בריכת  טרמפולינות   חשמליים  
קרוסלה  רכבת ועוד.

לילדים:  רכבי קרטינג על מסלול   מכוניות 
מתנגשות  רחפות אבוב  מגרש מתנפחים 

מרתק ועוד.
לנוער ולמבוגרים:  מכוניות מתנגשות  בוליט 

– קרטינג מקצועי  מצוק טיפוס אתגרי ועוד
ילד מגיל שנתיים חייב בתשלום.  כרטיסים יחולקו ביום האירוע.

יש להצטייד בכרטיס החבר.

המחיר שלנו: 29 ש"ח, אשמורת: 28 ש"ח 

שבועות
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במעמד החיובבמעמד החיוב

 סקר גלובוס קבע 
בטרקלין חשמל תמצאו                              

את המחירים הזולים
ביותר 4 שנים ברציפות   

חפשו אותנו ב-למרכז מידע 3383*

נוספים במעמד החיוב למשלמים5% הנחה 
בכרטיס אשראי "אשמורת בתנופה"

LCD FHD
BTU 9700 3 שנים אחריות 

USB 1 כ"ס+ כניסת
A דרוג אנרגטי

כולל 3 מטר צנרת 
טרקלין

שוברים 
להסתדרות המורים!מבצע מיוחדאת השוק!

כללית רפואה משלימה
מגוון טיפולים משלימים

בפיקוח רפואי מלא

המבצע מיועד ללקוחות חדשים בכללית רפואה משלימה, שהינם לקוחות כללית מושלם. הטבה אחת 
ללקוח. משך הטיפול עד 45 דקות. יש להתייעץ עם רופא לפני הטיפול. הייעוץ והטיפול נכללים במסגרת 16 
טיפולים בשנה, הניתנים בהנחה ללקוחות כללית מושלם. בתוקף עד 30.6.2011 בכפוף לתקנון. ט.ל.ח

בלבד! ב-60 ₪

לייעוץ רפואי וטיפול אחד בדיקור סיני, שיאצו או רפלקסולוגיה
כללית רפואה משלימה מזמינה אותך

ובנוסף 7% הנחה במעמד החיוב למחזיקי כרטיס אשמורת

מוקד מידע ארצי:



סיור בשוק לוינסקי
יום ו' 20.5.11 בשעה 9:00
יום ו' 1.7.11 בשעה 9:00

יום ד' 13.7.11בשעה 14:00
יום ו' 29.7.11 בשעה 9:00 

הגעה עצמית. נפגשים בשוק לוינסקי פינת רחוב העלייה.

במהלך הסיור יסופרו שלושה סיפורים:
סלוניקי  יהודי  עליית  סלוניקי,  יהדות  סיפור   
של  סיפורם  לשוק   שלהם  והקשר  ארצה 
התבלינים ומקורם, הכרתם והבנת הקשר שלהם 
הסיבות  מזון,  שימור  העולמית   להיסטוריה 
לשימור ושיטות שימור שונות. נחשף לתרבויות 
רבות של אוכל, מנהגים וטעמים שונים. במהלך 
הסיור נטעם ממבחר המוצרים הנמכרים בשוק.

משך הסיור כ-3 שעות.
רצוי להצטייד בכלי כתיבה ובנייר כדי לרשום את המתכונים והטיפים.

המחיר שלנו: 45 ש"ח, אשמורת: 43 ש"ח 

המחיר כולל הדרכה וטעימות.

סיור אוכל ביפו 
יום ו' 27.5.11 בשעה 9:00 

יום  ה' 30.6.11 בשעה 16:00
יום ו' 8.7.11 בשעה 9:00

הגעה עצמית. נפגשים בשד' ירושלים 20, יפו.

הסיור ביפו יתרכז בשני רחובות: שדרות ירושלים 
של  "קסומות"  לחנויות  אותנו  ויוביל  יפת,  ורחוב 
אנשים שחשוב להם לשמר טעמים וריחות של בית 
אבא )או יותר נכון בית אמא(. הקצבים שעובדים 
כמו פעם ודואגים ליישן את הבשר, האופה שפותח 
שולחן  על  יד  בעבודת  טרי  פילו  בצק  בוקר  מדי 
את  אופה  הבורקס,  את  וממלא  מיוחד  מחומם 
בסיס שערות הקדאיף  על  הממתקים המזרחיים 
ב"מוסדות"  נבקר  סוכר   במי  אותם  וממתיק 
שהשאירו חותמם על תרבותנו ואינם קיימים עוד, 

ובמקומות חדשים ששווה להכיר.
משך הסיור כ-3 שעות.

המחיר שלנו: 45 ש"ח, אשמורת: 43 ש"ח 
המחיר כולל הדרכה וטעימות.

סיור בשכונת התקווה
יום רביעי  29.6.11  בשעה 15:00   

הגעה עצמית. נפגשים מול הכניסה ל"בית דני".
 הסיור משלב סיפורים על שכונת התקווה ותושביה 
המרכזיות  העדות  שלוש  בעקבות  קולינרי  וסיור 
הבצקים  את  להכיר  נלמד  השכונה.  את  שמאכלסות 
העיראקיים  והמנהגים  הבישול  על  נדבר  התימניים, 
לדמויות  ניחשף  כן,  כמו  בוכרית.  במאפייה  ונבקר 
נטעם  הסיור  במהלך  ובסביבתו.  בשוק  מרכזיות 

ממטעמי השוק, ובסופו נשאיר זמן לקניות.
משך הסיור כ-3 שעות.

המחיר שלנו: 45 ש"ח, אשמורת:  43 ש"ח 
המחיר כולל הדרכה וטעימות.

טיולי מ.א. גל ספורט ונופש בע”מ 
לפרטים נוספים בלבד: 03-6092441

סיורי אוכל עם חנן ג'רסי 
לפרטים נוספים בלבד: 052-2491114

חיפה – עיר כל הדתות 
 יום ב' 27.6.11. יום ה' 30.6.11. 

יציאה בשעה 7:30
מנזר  התלויים   והגנים  הבהאים  בגן  ביקור   
הכרמליטים, ואדי ניסנס או קריית הממשלה  מערת 
אליהו  המושבה הגרמנית,  שכונת כבביר, המסגד 
עם הצריחים התאומים, קסטרא – קניון אמנותי מרהיב 

ביופיו. 
יש להביא ספר תנ”ך.

חזרה משוערת בשעה 19:00.

המחיר שלנו: 73 ש"ח, אשמורת: 69 ש"ח 
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

26

טיולים

הנחיות 
 הטיולים מתאימים למבוגרים בלבד  למדריכים 

 שמורה הזכות לשנות מסלול עקב תנאי שטח 
ואירועים בלתי צפויים מראש.

חובה להביא:
 נעליים מחזיקות קרסול, כובעים, מים ומזון לכל היום.

 לטיולי ערב מומלץ להביא בגדים חמים.
 לטיולי מים מומלץ להביא בגדים להחלפה.

מאיפה יוצאים:
 תל אביב - רכבת צפון, חניון “חנה וסע” ת”א 

 ירושלים – בנייני האומה ליד הקיוסק  באר שבע 
– רחבת הספרייה העירונית  יש להגיע לנקודת 

האיסוף 15 דקות לפני מועד היציאה.  מאחרים 
תחויבו בתשלום מלא.

תנאי ביטול:
 ביטול עד 4 ימי עסקים לפני הטיול יחויב ב-25 ₪  
ביטול לאחר 4 ימי עסקים יחויב ב-25 ₪ למשתתף  
ביטול 2 ימי עסקים או ביום הטיול יחויב במחיר מלא 
רפואית(  סיבה  )כולל  סיבה שהיא  הגעה מכל  אי   

יחויב במחיר מלא.
לתנאים נוספים ראו הנחיות כלליות בעמ’ 2. 



מקום
לפרטים נוספים בלבד: 1-700-70-77-76

 שישי בנוף - 
פאר עבר וגבורת נשים 
מתל אביב: יום ו', א' סיון, 3.6.11

מירושלים: יום ו', ח' סיון, 10.6.11
מבאר שבע: יום ו', ח' סיון, 10.6.11

יציאה בשעה 7:00
הסרקופגים  אשקלון,  בפארק  העבר  פאר  אל 
וביקור  נשים  לגבורת  אנדרטאות  ניצנים,  באפרידר, 
בישוב ניצן  פארק עתיקות אשקלון – שרידי קברים 
דברי  את  המספרים  הרומית  מהתקופה  מפוארים 
המיתולוגיה היוונית  שמורת חולות ניצנים – סיור 
רגלי קצר לצד בריכות מי תהום עליוניים  פיסול 
 – וביקור בניצן  - אנדרטאות לגבורת נשים  סביבתי 

יישוב הקורם עור וגידים למפוני גוש קטיף.
המחיר שלנו: 137 ש"ח, אשמורת: 130 ש"ח 

 שישי בנוף - 
פנתרים ושאר גיבורים 

יציאה מתל אביב ומבאר שבע
יום ו', כ"ב סיון 24.6.11. יציאה בשעה 7:00
מוסררה, קבר ר’ שמעון הצדיק וגבעת התחמושת. 

מוסררה – סיור בשכונת מוסררה )מורשה( ומפגש 
נזירה ששיניה הפכו למושג,  עם שחקן: מפגש עם 
שמעון  קבר  ועוד...   הפגנות  מארגן  ביטון  צ’רלי 
הצדיק  שמעון  ר’  של  קברו  באתר  ביקור   – הצדיק 
שהיה למוקד סגולות ושמחות  גבעת התחמושת – 

אל סמל הגבורה של מלחמת ששת הימים. 
המחיר שלנו: 131 ש"ח, אשמורת: 124 ש"ח 

סחוג בדלי חלב
איסרו חג שבועות, יום ה’, ז’ סיון, 9.6.11 

בין השעות 17:00-19:00
ליד  כי”ח(  )פינת   97 יפו  כלל,  בניין  בירושלים,  נפגשים 

כספומט בנק הפועלים. 
אותנו  לוקחת  סיאני  והמשוררת שמחה  הסופרת 
למחוזות ילדות של סיפור, אגדה ופולקלור בשכונה 
בתוך  תימנית  מובלעת   - צבי”  “נחלת  התימנית 
מאה שערים, הצופנת בתוכה סיפורי כישוף, מזל 
“מלך  חבשוש  של  בדמותו  הקסם  מהו  וכפרות. 
הגרעינים”? האם “היושבת בגנים” היא תימניה?  

מה קרה לקללתה של רומיה?
יש לבוא בלבוש צנוע.            

המחיר שלנו: 56 ש"ח, אשמורת: 53 ש"ח 

“סתם יום של חול”
יום ה' 7.7.11. יציאה בשעה 18:00

 – ברק  בני  עיריית  ברחבת  נפגשים  עצמית.   הגעה 
רחוב ירושלים 58.

על  לנו  חיים, בחסיד שיספר  נפגוש במתנדב שמציל 
שורשי החסידות והמנהגים, נגיע לאם הישיבות ונשמע 
את סיפורה המרגש, נכיר ישיבה חסידית ונמשיך לבית 
כנסת ענק, חנויות לכלי כסף ולתשמישי קדושה, נבקר 

בגינה מיוחדת ונצטייד בחלות מתוקות. 
חזרה משוערת בשעה 21:30.

המחיר שלנו: 55 ש"ח, אשמורת: 52 ש"ח 
יש להגיע לסיור בלבוש צנוע – שרוולים. רצוי להביא כיפה או כיסוי ראש.

קברי צדיקים – ליל ירח מלא
יום א' 17.7.11. יציאה בשעה 18:00

טיול לילי בליווי מוזיקלי של קלרינט ואקורדיון  נבקר 
בהר מירון, קבר רבי שמעון בר יוחאי  קבר רבי יהודה 
בר אילי  עמוקה  בית הקברות העתיק של צפת  
קבר האר”י הקדוש  קבר   רבי יוסף קארו   קבר 

רבי שלמה אלקבץ. 
חזרה משוערת בשעה 6:00.

המחיר שלנו: 116 ש"ח, אשמורת: 110 ש"ח 

טיול מים למג’רסה ושיט 
קיאקים ברפטינג נהר הירדן

יום ה' 14.7.11. יציאה בשעה 7:30
הליכה נינוחה בתוך מים במג’רסה, נמשיך דרך משמר 
ברפטינג  בקיאקים  נשוט  לערך   14:00 ובשעה  הירדן 

נהר הירדן.
יש להביא בגדים להחלפה.

חזרה משוערת בשעה 19:30.
המחיר שלנו: 138 ש"ח, אשמורת: 131 ש"ח 

 טיול מים לגלבוע, 
נחל הקיבוצים ועין יזרעאל

יום ו' 1.7.11. יציאה בשעה 7:30
טיול בגלבוע, כתף שאול, הר ברקן, תצפית לעמקים והמשך 

לנחל הקיבוצים ולעין יזרעאל  הליכה במימי הנחל .
בטיחותכם.  למען  וארוכים  דקים  במכנסיים  למים  להיכנס  מומלץ 

חובה ללכת במים בנעליים מחזיקות קרסול. רצוי להביא מגבות.
במקום אין תנאים להחלפת בגדים. 

חזרה משוערת בשעה 19:30.

המחיר שלנו: 78 ש"ח, אשמורת: 74 ש"ח 

 אתרים חדשים 
בדרום רמת הגולן

יום ה' 28.7.11. יציאה בשעה 7:30
השופרות  מפעל   - שופר  קול  יואב   בגבעת  נבקר 
נמשיך  בקצרין,  בבית הבד  וטעימות  נצפה בסרט   

לאניעם - כפר האמנים ונגיע לקשתות רחבעם – אתר 
שנמצא בו בית כנסת עתיק ומעיין. 

חזרה משוערת בשעה 19:00.

המחיר שלנו: 124 ש"ח, אשמורת: 118 ש"ח 

 בעקבות נופים ומים 
שוצפים ושיט קיאקים

יום ב’ 11.7.11. יציאה בשעה 7:30
שיט קיאקים או סירות נהר בירדן  טיול בשמורת מפל 
סער. אחריו נמשיך לשמורת הבניאס ולגשר התלוי.  נלך 

לאורכו של הנחל ונחזה בפריחה. 
מי שלא ישוט יוכל לפעול בפארק החבלים טופ רופ.

חזרה משוערת בשעה 19:30.

המחיר שלנו: 142 ש"ח, אשמורת: 135 ש"ח 

יודפת וגוש חלב
יום ב’ 25.7.11. יציאה בשעה 7:30

נבקר בכפר כסרא ומשם דרך פארק הסלעים נגיע להר 
לגוש  נמשיך  תפן   התעשייה  אזור  שלמרגלות  סנה 
ממצאים  שבו  ומוסלמים  נוצרים  מעורב,  ישוב  חלב, 

הקשורים לעברו היהודי המפואר מתקופת בית שני. 
בקיבוץ  ויודאיקה  לאמנות  דוד  בר  במוזיאון  נבקר   

ברעם.
חזרה משוערת בשעה 19:30.

המחיר שלנו: 107 ש"ח, אשמורת: 102 ש"ח 

 ירושלים: עיר אחת 
ושלוש דתות

יום ג’ 19.7.11. יציאה בשעה 7:00
הר הבית - סיור בחלקים הפתוחים, בקבר דוד, והמשך 
בין סמטאות הרובע היהודי והארמני  ביקור בכנסיית 
וקם  ישו  נקבר  המסורת,  פי  על  בו,  המקום  הקבר, 

לתחייה  ביקור במרכז דוידסון וכניסה לדגם.
חזרה משוערת בשעה 18:00.

המחיר שלנו: 100 ש"ח, אשמורת: 95 ש"ח 

טיול קסום לירושלים – עיר דוד
יום ד’ 13.7.11. יציאה בשעה 12:00

בנאי  יוסי  של  ילדותו  סיפור    – יהודה  מחנה  שוק 
נחלאות  נשוטט בסמטאות ונשמע סיפורים  עיר 
דוד, פיר וורן – מערכת מים תת קרקעית של ירושלים 
המקראית, נקבת חזקיה – הליכה במים  נסיעה לגן 
עצי הזית התלויים שברמת רחל   נמשיך לתצפית על 

העיר העתיקה מארמון הנציב.
חזרה משוערת בשעה 22:00.

המחיר שלנו: 88 ש"ח, אשמורת: 84 ש"ח 
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מסתרי הקבלה
 יום שישי, ח’ סיון, 10.6.11 
בין השעות 13:00-8:30     

נפגשים בירושלים, מחוץ לשער יפו. 
המשיח:  בכנסיית  והמשכן  המקדש  של  דגמים 
כיצד העולמות העליונים באים לידי ביטוי במבנה 
המשכן והמקדש? ביקור במכון המקדש: כיצד כלי 
ברובע  הבריאה   מעשה  את  מבטאים  המקדש 
חשיבות  בעלות  דמויות   3 אחרי  נעקוב  היהודי 
האר”י,  הרמב”ן,  הסוד:  תורת  בהתפתחות 
ועליית  בחסידות,  הקבלה  הופעת  והרש”ש  
ישראל,  תפארת  כנסת  בית  לירושלים,  החסידים 

אמנות קבלית ועוד.
הדרכה: זאב בן אריה 

המחיר שלנו: 70 ש"ח, אשמורת: 67 ש"ח 
כולל כניסות לאתרים.   

בנתיב האריחים המצוירים – 
תל אביב

 יום חמישי י"ד סיון, 16.6.2011 
בין השעות 19:00-16:00

נפגשים בתל אביב, בכניסה לבית ביאליק , רח’ ביאליק 22.
ישראל  לארץ  הרביעית  והעלייה  העשרים  שנות 

הביאו עמן תנופת בנייה לעיר תל-אביב.
בוריס שץ מנסה לרתום את תנופת הבנייה בת”א 
למפעלו האמנותי בבצלאל. מה היה חזונו של שץ? 
סגנונו  התבטא  במה  להגשימו?  כדי  פנה  מי  אל 
הקרמיקה  אריחי  בעקבות  סיור  המיוחד?  העברי 

ואמנות ה”מוזיאון הפתוח” שברחובות ת”א.
הדרכה: תהילה קניגשטיין

המחיר שלנו: 66 ש"ח, אשמורת: 63 ש"ח 
כולל כניסה לבית ביאליק.

בשם כל הנביאים
 יום רביעי, כ”ח אייר, 1.6.11 

בין השעות 22:30-20:30
 נפגשים בירושלים, בניין כלל, יפו 97 )פינת כי”ח( 

ליד כספומט בנק הפועלים. 

הנביאים:  ברחוב  נשים  בעקבות  קסום  סיור 
סיפורים עסיסיים על אהבות וחרמות, על מלכה 
אתיופית אשר הפכה לנזירה, לאה לבית אבושדיד 
אב”י(  בן  )איתמר  לאשכנזי  שנישאה  המיוחסת 
כגן  וד”ר  טיכו  אנה  הציירת  המחאות,  למרות 

רופאת הילדים.
* מתאים לכל המשפחה. 

המחיר שלנו: 40 ש"ח, אשמורת: 38 ש"ח 

משפחת רשתי, רמת גן

 בזכות ביטוח האשראי למשכנתאות של חברת EMI, מקבוצת הראל, גם קנינו
דירה באזור שרצינו, וגם אנחנו לא זורקים כסף לפח על שכירות.

”למרות שהסכום הראשוני שהיה ברשותנו לא היה גבוה, הוא הספיק לרכישת הדירה שרצינו.”
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 ˙ˆÂ·˜Ó ¨EMI ˙¯·Á Ï˘ ˙Â‡˙Î˘ÓÏ È‡¯˘‡‰ ÁÂËÈ· ˙ÂÎÊ· Æ‰Ê‰ ¯ÂÊ‡· ÂÓÏÈ˘˘ ‰¯È„‰ ¯Î˘
Æ˙Â¯ÈÎ˘ ÏÚ ÁÙÏ ÛÒÎ ÌÈ˜¯ÂÊ ‡Ï ÂÁ‡ Ì‚Â ¨ÂÈˆ¯˘ ¯ÂÊ‡· ‰¯È„ ÂÈ˜ Ì‚ ¨Ï‡¯‰

 EMI Ï˘ ˙Â‡˙Î˘ÓÏ È‡¯˘‡‰ ÁÂËÈ· ˙¯ÊÚ· ¨ÌÎÏ˘ ÌÂÏÁ‰ ÏÚ Â¯˙ÂÂ˙ Ï‡ ∫ÌÈ‡¯Â˜Ï ‰ˆÚ 
 °ÌÎÏ˘Ó ‰¯È„ ˘ÂÎ¯Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì˙‡ Ì‚ Ï‡¯‰ ˙ˆÂ·˜Ó

טיול יין ובראנץ’ בצובה
ימי שישי בשעה 10:00 בתאריכים: 

 ,1.7.11 ,24.6.11 ,17.6.11 ,10.6.11
 ,29.7.11 ,22.7.11 ,15.7.11 ,8.7.11
26.8.11 ,19.8.11 ,12.8.11 ,5.8.11

 יציאה לטיול מלובי מלון קיפצובה.
משאירים את המכוניות ופוגשים את המדריך  

נטייל אל הגת העתיקה ואל הכרם להסבר על 
 גידול הגפן בימינו  סיום בטעימת יין יקב צובה. 

משך הטיול שעתיים )כולל הטעימות(.
בראנץ’: בופה חלבי נהדר במרפסת מלון צובה, מול נוף הרי יהודה.

המחיר שלנו: 88 ש"ח, אשמורת: 84 ש"ח
לפרטים נוספים בלבד: 02-5347000
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הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <



29 Æלמעט מבצעים מיוחדים Æכפוף לתנאי הפוליסה ולכתבי השירות Æההנחה תינתן בהצגת תעודה מזהה של הסתדרות המורים  Æבלבד AIG למצטרפים חדשים הרוכשים את הביטוח במוקד הטלפוני של Æבלבד ßההנחה תקפה לביטוח רכב מקיף או צד ג™

חייגו עכשיו∫

≤ חודשים חינם בביטוח החיים למשכנתא  הנחה בביטוח נסיעות לחו¢ל  הנחה בביטוח דירה 

AIG

עם מורים אנחנו נוהגים אחרת

לכל החיים

על ביטוח הרכב
∞± הנחה
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הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

₪99.99
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₪99.99
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <
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סדנת בסיס בפסיפס
רח' ביל”ו 19, תל-אביב

5 מפגשים 
 תאריכי פתיחת הסדנאות 
מצוינים באתר האינטרנט.

פסיפס:  של  העיקריות  בטכניקות  ידע  רכישת 
עבודות  לכדי  ועיצובן  אבנים  בחיתוך  התנסות 
מוזאיקה. המשתתפים יצאו עם ידע להמשך ועם 

מוצרים  שעוצבו על ידם.
החומרים: קרמיקה, אריחים, כלים ואבנים.

המחיר שלנו: 495 ש"ח, אשמורת: 470 ש"ח 
 לפרטים נוספים בלבד : מיכל 054-4321405  

  www.mosaicstudio.co.il

קורס צורפות
רח' יוסי בן יוסי 3, יפו

5 מפגשים
 תאריכי פתיחת הסדנאות 
מצוינים באתר האינטרנט.

 יסודות הצורפות: כלי העבודה, מתכות וסגסוגות, 
ניסור, פיצור, הלחמה, ריקועים ועוד.  נלמד את 
בעצמנו  ונכין  הצורפות  של  היד  עבודת  מלאכת 

תכשיטים ממתכות אצילות בעיצוב אישי.
המחלקה  בוגרת  ומעצבת,  צורפת  תלפז:  ענת 
לעיצוב תכשיטים בשנקר. בעלת תעודת מקצוע 
ראשון  ותואר  העבודה  משרד  מטעם  בצורפות 

בעיצוב תכשיטים.
המחיר שלנו: 805 ש"ח, אשמורת: 765 ש"ח 

המחיר כולל חומרים ושימוש בכלים וציוד. יש חניה. 
www.anat-telpaz.co.il  ,052-2264474 :לפרטים נוספים בלבד

צרפת במאה ה-20 – עמנואל הלפרין
7 מפגשים. מפגש ראשון ב-8.11.11 

סיפורי התנ”ך – מאיר שלו
7 מפגשים. מפגש ראשון ב-7.11.11

על נפלאות התבונה – ד"ר חיים שפירא
6 מפגשים. מפגש ראשון ב-7.11.11

היסטוריה בת זמננו – אורן נהרי
7 מפגשים. מפגש ראשון ב-18.11.11

המזרח התיכון – צבי בראל
7 מפגשים. מפגש ראשון ב-10.11.11

 גנטיקה – פרופ’ ידידיה גפני 
                 ופרופ' איתן פרידמן

7 מפגשים. המפגש הראשון ב-11.11.11
אמנות – ד"ר אפי זיו

8 מפגשים. המפגש הראשון ב-1.11.11

פילוסופיה – ד"ר הנרי אונגר
7 מפגשים. המפגש הראשון ב-27.10.11

אתיקה יהודית וישראלית – הרב יובל שרלו
8 מפגשים. המפגש הראשון ב-6.11.11

האזנה למוסיקה – ד”ר איתן אור-נוי
8 מפגשים. המפגש הראשון ב-25.10.11

 סיפורי מסע – עידן צ’רני 
                         ויותם יעקבסון

7 מפגשים. המפגש הראשון ב-28.11.11

משפט פלילי – עו”ד יובל קפלינסקי
8 מפגשים. המפגש הראשון ב-4.11.11

על תבונה וקולנוע: הרצאה וסרט
8 מפגשים. המפגש הראשון ב-6.11.11

המחיר שלנו: 416 ש"ח, אשמורת: 395 ש"ח 

 ערים מרתקות בעולם – 
הרצאה ומופע אמנותי

7 מפגשים. מפגש ראשון ב-9.12.11
טרום בכורה בקולנוע - 

8 מפגשים. המפגש הראשון ב-10.11.11
המחיר שלנו: 463 ש"ח, אשמורת: 440 ש"ח 

פרטים מלאים לגבי הסדרות מופיעים 
באתר האינטרנט.

לפרטים נוספים בלבד: 03-7375777 שלוחה 2
www.habama-center.com

 סדרות העשרה 
ב”מרכז הבמה” גני תקווה )בקעת אונו, עשר דקות מתל אביב(

פנאי
והעשרה

 אתם מוזמנים למפגשי "טעימה" 
עם מיטב המרצים שייקחו חלק 

 בתוכנית החדשה 
לעונת  2011-2012.

הזמנה "ליום פתוח"

 יש לאשר השתתפות מראש. מספר המקומות מוגבל. 
לפרטים והזמנת מקום: טלפון -03-7355777  

w w w . h a b a m a - c e n t e r . c o m

 יום שישי 24.6 
 בין השעות 10:00 - 12:30 

 הכניסה ללא תשלום 
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מגיע 
לך

כסף!



ומופעים

85
למשלמים 
באשמורת

למורה
ש"ח המחיר שלנו89

למורה
ש"ח

307
למשלמים 
באשמורת

למורה
ש"ח 323

המחיר שלנו

למורה
ש"ח

60
למשלמים 
באשמורת

למורה
ש"ח המחיר שלנו63

למורה
ש"ח

34
למשלמים 
באשמורת

למורה
ש"ח המחיר שלנו36

למורה
ש"ח

הצגות
כל המופיע בעמוד זה, נכון ליום הדפסת החוברת.

נא התעדכנו באתר האינטרנט לפני ביצוע ההזמנה. 

החל מ- 94
למשלמים 
באשמורת

למורה
ש"ח 99

המחיר שלנו

למורה
ש"ח

החל מ-

החל מ-

378
למשלמים 
באשמורת

למורה
ש"ח 398

המחיר שלנו

למורה
ש"ח

החל מ-

החל מ-

החל מ-

34
למשלמים 
באשמורת

למורה
ש"ח המחיר שלנו36

למורה
ש"ח

60
למשלמים 
באשמורת

למורה
ש"ח המחיר שלנו63

למורה
ש"ח

למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

34

 בלט ג’אז - 
מונטריאול

המשכן לאמנויות הבמה, תל אביב
5.6.11 בשעה 21:00
7.6.11 בשעה 13:00

פרטים נוספים באתר.

 קרקס מדראנו – 
באר שבע

ברחבת השוק הבדואי, באר שבע
במהלך חודש מאי.

פרטים נוספים באתר.

101 כלבים דלמטים

 ברחבי הארץ במהלך 
החודשים מאי, יוני, יולי ואוגוסט

פרטים נוספים באתר.

 להקת הבלט 
GISELLE - הישראלי
 המופע הפותח את אירועי 
פסטיבל ישראל בירושלים.

 כיכר ספרא, ירושלים
 23.5.11 בשעה 20:30 

 מחיר מפתיע ומיוחד בירושלים בלבד. 
בנוסף, המופע מתקיים גם בחיפה ובת"א. 

פרטים על המחירים והתאריכים באתר.

 אנריקה 
 איגלסיאס 

בישראל

 היכל הספורט נוקיה, 
 תל אביב

30.5.11 בשעה 21:00

פרטים נוספים באתר.

 להקת הבלט 
SWAN LAKE – מרינסקי

 אמפי הגן הלאומי, קיסריה 
24.5.11 בשעה 21:00

פרטים נוספים באתר.

 מופע הצדעה 
 לפסטיבל ישראל 

וטדי קולק
 במסגרת שנת ה-50 

 לפסטיבל ישראל 
ואירועי יום ירושלים.

 יופיעו: ריטה, הדג נחש
 ודוד ד’אור בליווי התזמורת 

 הסימפונית ירושלים ולהקות 
המחול ורטיגו והורה ירושלים.

 גן סאקר, ירושלים 
2.6.11 בשעה 20:30

 מזובשה – 
פסטיבל האביב

 44 רקדנים במחול פולקלור
 פולני ובתלבושות מסורתיות

מרהיבות.

 היכל התרבות, פתח תקווה 
22.5.11 בשעה 20:30



כל המופיע בעמוד זה, נכון ליום הדפסת החוברת.
נא התעדכנו באתר האינטרנט לפני ביצוע ההזמנה. 

49
למורה

ש"ח 52
למורה

ש"ח

למשלמים 
באשמורת

43
ש"חלמורה 45

ש"ח
למורה

למשלמים 
באשמורת

המחיר שלנו 32
ש"חלמורה 34

ש"ח
למורה

למשלמים 
באשמורת

המחיר שלנו

המחיר שלנו

51
ש"חלמורה 54

ש"ח
למורה

למשלמים 
באשמורת

51המחיר שלנו
ש"חלמורה 54

ש"ח
למורה

למשלמים 
באשמורת

המחיר שלנו

למורה

110
למורה ש"ח116

ש"ח

המחיר שלנו

למשלמים 
באשמורת

 גבירתי הנאווה – 
בית צבי

תיאטרון רמת גן, בתאריכים:
19.5.11 בשעה 20:30
28.5.11 בשעה 21:00
30.5.11 בשעה 20:30
02.6.11 בשעה 20:30

 רווקים ורווקות – 
בית צבי

אולם בית צבי, רמת גן 
19.5.11 בשעה 20:30
26.5.11 בשעה 20:30

 נערה ממש אוצר – 
אריס סאן

 היכל התרבות, בת ים
4.6.11 בשעה 21:00

 היכל התרבות, ראשון לציון
30.6.11 בשעה 20:30

תיסלם רוקנרול
אמפי שוני, בנימינה

27.5.11 בשעה 21:00

 בנוסף, מגוון הופעות 
 במהלך מאי ויוני 

באמפי שוני, בנימינה

פרטים באתר.

ברלה מיוזיק קלאב
 מגוון הופעות מיוחדות וייחודיות 

 באווירה אינטימית 
 במועדון הברלה מיוזיק, 

קיבוץ להבות חביבה

פרטים נוספים באתר.

הארנה מוורנה
 קונצרט גאלה אופראי עם 

 התזמורת והסולנים של 
הארנה מוורנה

 בריכת השולטן, ירושלים
2.6.11 בשעה 20:30

 מצדה
3.6.11 בשעה 22:00

פרטים לגבי המחירים באתר.

 פרח קטן –
PETITE FLEUR

 תל אביב, כפר סבא, 
 גבעתיים, נצרת עילית, 

אשדוד, יבנה ועוד...

פרטים נוספים באתר.

 הקוסם מארץ 
עוץ - מדיטק

מדיטק חולון מציג:
25.5.11 בשעה 17:00
11.6.11 בשעה 10:30

 ועוד מגוון הצגות נוספות: 
 הרקדן, נחמן, טיול לכוכב הגבינה,

פטר והזאב ועוד...
פרטים נוספים באתר.
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מצאת זול יותר? התקשר אלינו 2344*

* עד גמר המלאי * ההצעות תקפות ליום הדפסת החוברת * מידע עדכני באתר הצרכנות

 Intel
 Core i3 Windows 7

Home Premium 500GB

 Intel    Intel Core i3 540 3.06GHz 4M  :
    4GB DDR3   H55HD Chip 1080PHD
 :   Intel® HD H55   DVDRW X22   500GB

 TreandSonic   Windows 7 Home

 HTPC ENERMAX LAGUNA 
FULL HD CORE I3

 Intel H55   Intel Core i3 340 3.06GHz 4M 
  1TB     2GB DDR3    CHIP FULL HD HDMI
 Enermax    INTEL H55   DVDRW X22  

Windows 7 Home   HDMI    Laguna

 
 E5700

באריזת מיני הכוללת מערכת 
Windows 7 הפעלה

   Intel®  Dual Core  E5700  3.0Ghz
   500GB      2GB DDR3     Warm River  G41WV
 Intel® HIGH Definition 5.1   Intel  4500 

 Windows®  7 Home MICRO   DVD-RW  22X22   

 SAMSUNG
2770HD דגם

  2300cd\m  :   Dpi  1080 X 1920  Full HD
  5ms    1:50,000   

  DTV Tuner TV     3W x 2Ch   170  X160  
   HDMI

1GB DDRII Intel® Atom™ N455 1.66Ghz 
LED 10.1" 1024X600 250GB

Intel® 3150
Windows 7 Home   802.11b/g/n

VIPRE

3GB DDR3 P6200 2.13 GHz  Intel® Pentium
   Intel x 320GB

DVDRW DL   LED  HD
Windows 7 Home 802.11b/g/n

VIPRE

LED
SAMSUNG
FullHD

EX2220 דגם

   5ms  
   MEGA DCR  1:5,000,000     DVI

  Dpi 1080 X 1920  FULL HD     2,250cd\m
170  X160    

1366X768 16:9
2ms 400cd/m2 100.000:1
VGA, DVI, SOUND H-170 / V-170 

Fujicom 
FJ-9500-B דגם

N455
TOSHIBA

NB500-108

P6200 3GB
TOSHIBA

Satellite C660-14W

 Intel Core i3 
2310M

4GB 500GB 15.6" Win7

  4GB DDR3   Intel Core i3 2310M 2.1Ghz 
   LED: 1366 x 768    500GB  

    DVDRW DL    INTEL HD 3000
   802.11b/g/n   1.3MP

Windows 7 Home    Bluetooth 

 15.6”
SAMSUNG 

Core i3 370M עם מעבד
R540 JT06IL  דגם

 3GB    Intel® Core i3 370M 2.4GHz 
   320GB    HD LED 15.6"    DDR3

   -  SRS 3D  
    802.11b/g/n    

Windows® 7 Home     HDMI

 15.6”
Samsung 

R540JA08IL דגם

  Intel® Pentium Processor T6100 2.0GHz   
   HD LED  15.6"    2GB DDR3   

   HD  Audio   Dual Layer   500GB
 HDMI   802.11b/g/n

   Windows® 7 Home     

Packard Bell N550
Dual Core 10.1“ 250GB Win7 

  GB1 DDR3      Atom N550 1.66Ghz :  
    X 1024600    250GB 

 6    SD     b/g/n 802.11 
  WIN 7 Starter    1.3MP     

ש"חש"ח

Intel Core i3

3636
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* עד גמר המלאי * ההצעות תקפות ליום הדפסת החוברת * מידע עדכני באתר הצרכנות

 Intel
 Core i3 Windows 7

Home Premium 500GB

 Intel    Intel Core i3 540 3.06GHz 4M  :
    4GB DDR3   H55HD Chip 1080PHD
 :   Intel® HD H55   DVDRW X22   500GB

 TreandSonic   Windows 7 Home

 HTPC ENERMAX LAGUNA 
FULL HD CORE I3

 Intel H55   Intel Core i3 340 3.06GHz 4M 
  1TB     2GB DDR3    CHIP FULL HD HDMI
 Enermax    INTEL H55   DVDRW X22  

Windows 7 Home   HDMI    Laguna

 
 E5700

באריזת מיני הכוללת מערכת 
Windows 7 הפעלה

   Intel®  Dual Core  E5700  3.0Ghz
   500GB      2GB DDR3     Warm River  G41WV
 Intel® HIGH Definition 5.1   Intel  4500 

 Windows®  7 Home MICRO   DVD-RW  22X22   

 SAMSUNG
2770HD דגם

  2300cd\m  :   Dpi  1080 X 1920  Full HD
  5ms    1:50,000   

  DTV Tuner TV     3W x 2Ch   170  X160  
   HDMI

1GB DDRII Intel® Atom™ N455 1.66Ghz 
LED 10.1" 1024X600 250GB

Intel® 3150
Windows 7 Home   802.11b/g/n

VIPRE

3GB DDR3 P6200 2.13 GHz  Intel® Pentium
   Intel x 320GB

DVDRW DL   LED  HD
Windows 7 Home 802.11b/g/n

VIPRE

LED
SAMSUNG
FullHD

EX2220 דגם

   5ms  
   MEGA DCR  1:5,000,000     DVI

  Dpi 1080 X 1920  FULL HD     2,250cd\m
170  X160    

1366X768 16:9
2ms 400cd/m2 100.000:1
VGA, DVI, SOUND H-170 / V-170 

Fujicom 
FJ-9500-B דגם

N455
TOSHIBA

NB500-108

P6200 3GB
TOSHIBA

Satellite C660-14W

 Intel Core i3 
2310M

4GB 500GB 15.6" Win7

  4GB DDR3   Intel Core i3 2310M 2.1Ghz 
   LED: 1366 x 768    500GB  

    DVDRW DL    INTEL HD 3000
   802.11b/g/n   1.3MP

Windows 7 Home    Bluetooth 

 15.6”
SAMSUNG 

Core i3 370M עם מעבד
R540 JT06IL  דגם

 3GB    Intel® Core i3 370M 2.4GHz 
   320GB    HD LED 15.6"    DDR3

   -  SRS 3D  
    802.11b/g/n    

Windows® 7 Home     HDMI

 15.6”
Samsung 

R540JA08IL דגם

  Intel® Pentium Processor T6100 2.0GHz   
   HD LED  15.6"    2GB DDR3   

   HD  Audio   Dual Layer   500GB
 HDMI   802.11b/g/n

   Windows® 7 Home     

Packard Bell N550
Dual Core 10.1“ 250GB Win7 

  GB1 DDR3      Atom N550 1.66Ghz :  
    X 1024600    250GB 

 6    SD     b/g/n 802.11 
  WIN 7 Starter    1.3MP     

ש"חש"ח

Intel Core i3
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100Hz LCD
FullHD

Fujicom
FJ-37-C6 דגם

  1080X1920    16:9 / 4:3 
 4ms    .500cd/m2   1 :30.000 :

USB, חיבור HDMI וקרא כרטיסים מובנה     
 1000GB עד 

Auto-view  כיוון של עוצמת האור במסך בהתאם לעוצמת האור בחדר 
וכניסת   HDMI חיבור  איכות התמונה   לשיפור  דיגיטליים   מעבדים 
ניגודיות  יחס    (HD Ready) פיקסלים�  768x1366 רזולוצית    USB

"Piano" דינמי: 1:50,000  עיצוב חדשני ומודרני בגימור שחור מבריק

A.C.Rayan 
Playon! HD mini 

DVD

Pure Acoustics
PU55+B52

ביותר  הגבוהות  באיכויות  ותמונות  אודיו,  וידאו,  ומשדר  מנגן 
 FULL למערכת קולנוע הביתי שלך  מנגן קבצי וידאו ברזולוציית
HD - 1080P, איכות אודיו ברמת DTS  ממשק משתמש ידידותי 

ונוח במיוחד  תמיכה מלאה בכתוביות ותפריט בעברית.

סדרה חדשה בעיצוב יוקרתי  רזולוציה גבוהה 1080x 1920 פיקסלים 
 Full HD– קליטת אותות שידור 1080p  בקרה אוטומטית דינמית 
על התאורה האחורית  יחס ניגודיות דינמי USB  1:2,000,000 מציג 

HDMI 3 כניסות  HD לתכני H.264 ו DivX קבצי וידאו כולל

10MP
NIKON

COOLPIX L23 דגם

תמונה  מייצב    2.7 גדול   LCD מסך    X 5 אופטי  זום 
- 140 מ"מ  זווית 28  זכוכית רחבת  אלקטרוני VR  עדשת 
 מעבד תמונה חדיש   NIKON EXPEED C2  מגוון צבעים  

. GB SD

SLR
NIKON

COOLPIX P500 דגם

זכוכית רחבת  X36   עדשת  זום אופטי ענק  12.1 מיליון פיקסל, 
זווית 22.5 – 810 מ"מ  מסך LCD  מפרקי "3  921000 נקודות, 
  FULL HD 1920X1080P  וידאו עם קול  WAY - 5 מייצב תמונה כפול
  240 fps  צילום מהיר 5 תמונות בשנייה , צילום בהילוך איטי עד 

 4GB SD  

זום    X10 אופטי   זום     10MP סטילס  בצילום  רזולציה 
דיגיטלי X10  זיכרון פנימי  4GB  פלאש  מסך טאצ' "3  

YouTube -מיצב וידאו  העברת סרטים ישירה ל

Full HD
TOSHIBA

CAMILEO S20 דגם

MP
CANON

A800 דגם

דיגיטלית  מסך   Full HD ,1080p  מצלמת סטילס  רזולוציית 
  X4  5  זום דיגיטליMP 3  רזולוציה לתמונות סטילס" LCD

 ™YouTube ייצוב תמונת וידאו  העלאת תכנים פשוטה אל

  X3.3 אופטי  זום    DIGIC III מעבד  פיקסל   מגה   10
סצנות  מזהה     2.5" LCD  צג 3 מצבי צילום (13+ סצנות) 
אוטומטי  Smart Auto  צילום מתמשך כ- 0.8 תמונות בשנייה 

 קיים בצבעים אדום, כסף, כחול, שחור.

  X4 אופטי  זום    DIGIC 4 מעבד  פיקסל   מגה   14.1
וידאו  צילום     2.5" LCD צג 12 מצבי צילום (13+ סגצנות) 
ברזולוציה HD  צילום מתמשך כ- 0.9 תמונות בשנייה  קיים 

בצבעים אדום, כסף, כחול, שחור

רסיבר DVD משלב ביצועים דינמיים של סאונד עם החידושים הדיגיטליים 
 ניתן לחבר ישירות מכשירי USB,  עם חיבור HDMI  מערכת רמקולים 
בטכנולוגיה מתקדמת  זוג רמקולים קדמיים בהספק 180W   רמקול 

.150W 150  זוג רמקולי סראונד בהספקW סנטר מוגן מגנוט בהספק

 Full-HD

Himedia

פורמטים  בוידאו  תמיכה  ריאלטק  של  גרפי  מעבד  על  מבוסס 
מתקדמים  תמיכה מלאה בממשק משתמש וכתוביות בעברית!  
יכולות מתקדמות של רשת  שירותי אינטרנט הכוללים  יכולות ביט 

טורנט, להורדת תכנים מהאינטרנט  תמיכה בדיסק קשיח פנימי.

TOSHIBA
Full HD

X10  X10
Camileo X100 דגם

14MP
CANON 

A2200 דגם

Pure Acoustics

 משלב ביצועים דינמיים של סאונד עם החידושים הדיגיטליים 

LCD TV
REGZA

TOSHIBA
32BP1 דגם

LCD 
FullHD

Haier F6
L42F6 דגם

Group
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* עד גמר המלאי * ההצעות תקפות ליום הדפסת החוברת * מידע עדכני באתר הצרכנות

Wii
PAL

USB

(קוראת  מוסבת  לבנה  אירופה   NINTENDO PAL קונסולת 
משחקים מהתקנים) שלט אלחוטי + שלט נונצ'אק מקוריים + 

 .PAL מכשיר בשיטת שידור
 WII SPORT RESORT  

  WII MOTION PLUS 

+  XBOX
KINECT SENSOR 

בעיצוב מדהים צבע שחור מבריק  ה-XBOX 360 מגיע  מכשיר 
חיישן  את  כוללת  הקונסולה  חדשניים!   מגע  כפתורי  בעל 
כולל  מיקרוסופט.  מבית  התנועה המהפכני  חיישן   ,KINECT-ה
מתאם אלחוטי מובנה בתקן N   כונן קשיח בנפח של 4 ג'יגה 

KINECT ADVENTURES 

750GB
SAMSUNG

S2

  USB 2.0  – מהיר  חיבור  ממשק  גרם    154 רק  שוקל 
 -AutoBackup   תוכנת אבטחה והצפנת נתונים -SecretZone
תוכנת   –  SafetyKey בדיסק   פנימית המותקנת  גיבוי  תוכנת 

הגנה על קבצים באמצעות סיסמה  ללא צורך בספק כוח 

500GB
USB

WD

מותאם לעבודה גם בחיבור  USB 3.0/2.0   לא דורש חיבור 
לחשמל חיצוני   מהירות העברת נתונים מהירה מקסימלית, 
מהיר עד פי 3 מ-USB 2.0   כפתור גיבוי בלחיצה אחת כולל 
סיסמה מוצפנת  תוכנת Auto Backup לשמירה אוטומטית של 

המסמכים החשובים לך 

 GPS
- Novogo I
 Go More Z800

תוכנת IGO MORE FUN , הכוללת תוספת של 5000 אטרקציות 
ואירועים (מתעדכנות מדי חג באירועים הרלוונטיים).   מעל 
מולטימדיה מלא מעבד  דרך בתלת ממד, מכשיר  ציוני   1440
חזק.  אנטנת ATLAS IV עוצמתית   כולל כרטיס חבר מועדון 

FUN  המקנה הנחות בנקודות FUN רבות.

Sansa Clip Plus 8GB MP3
SanDisk

בעל חריץ הרחבה המאפשר להרחיב את זיכרון הנגן בפשטות 
גבוהה  שמע  איכות  הנגן בעל  זיכרון    כרטיס  ע"י  ובקלות  
ואיכותית במיוחד  זעיר עם תפס חזק המיועד לספורט!  רדיו 
FM מובנה עד 40 תחנות   טייפ מנהלים להקלטה אישית   

סוללה נטענת המספיקה לכ-15 שעות נגינה

Lalique Le Parfum
 by Lalique 

 Xeryus Rouge
 by Givenchy

Fantasy by Britney SpearsJaguar Men by Jaguar

 אוריינטלי
 חושנית ונועזת 

 עצי
 אלגנטי ומסוגנן

פנטאזי, ניחוח שהשראתו באהבה, 
שיכולה לאפוף אותך כאשר הכי פחות מצפים לה

: נשית ורומנטית : פרחוני. 
 רענן

 סמכותי וכריזמטי

Salad all in one

מוצר להכנת סלט במספר אפשרויות בעיצוב עכשווי הכולל 
מספר פריטים: קערה איכותית לסלט, מייבש חסה, מנדולינה 

בעלת חמישה סכיני נירוסטה לפריסה\גריסה\ג'וליין.

Lalique Le Parfum
by Lalique

שיכולה לאפוף אותך כאשר הכי פחות מצפים לה
: נשית ורומנטית

שיכולה לאפוף אותך כאשר הכי פחות מצפים לה
: נשית ורומנטית

LM-M-142

דש  מיקרופון  המותניים   על  המגבר  לנשיאת  מותן  חגורת 
סאונד   כיווני  וואט    6 בעוצמת  מגבר  מדונה   מיקרופון   
  USB להשמעת מוזיקה  כניסת MP-3 סוללות ניטענות  כניסת
הגברה  של  שעות  ל-8  קרוב  סוללה:  חיי    SD זכרון  וכרטיס 

חזקה ונקייה

2GB mp3
FM

Philips
SA2RGA02k_02

עוצמת  איבוד  ללא   NLS חדשנית  שאיבה  טכנולוגית 
את  שואב  מדהימה   יניקה  עוצמת  שקיות   ללא  היניקה   
רחבה  שאיבה  מברשת  פרחים   ואבקני  האבק  קרדית 
מסנני  לשטיחים    רחבה  חובטת  מברשת   + לרצפה 
גדול אביזרים  מבחר  במים   רחיצים  המסננים  כל   -  HEPA

  USB 2.0 2  ממשק הפעלה בעברית   חיבור מהירGB בנפח
גימור אלומיניום מאפשר עמידות לזמן ארוך  רדיו FM עד 20 
תחנות   תצוגה צבעונית מלאה על   סוללת ליתיום עד כ-20 
FullSoundTM המחייה את  שעות  טייפ מנהלים  טכנולוגיית 

המוזיקה מקבצי ה- MP3  שלכם 

600WSP
RUSSELL HOBBS

18095purple

2GB

Philips

219
ש"ח

109
179
ש"ח

ש"ח

149
99ש"ח

ש"ח

38
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510W

וגוף  פנים  הקור,  של  אחיד  לפיזור   NO-FROST , Multiflow
המקרר בנוי מקשה אחת ומעניק בידוד מקסימלי  מותאם 
לאקלים הישראלי  מצויד בגז ידידותי לסביבה  500 ליטר 
נטו  תא קירור: 340 ליטר  תא הקפאה: 160 ליטר  תאורה 

פנימית בהירה.

NO FROST   נפח כולל  269L  , תא קירור 198L  תא 
הקפאה 71L   גז ידידותי לסביבה   תאורה בתא הקירור.  
מתקפל  תחתון  מדף  ונוח.   חזיתי  טמפרטורה  כיוון   
מאפשר הכנסת כלים גבוהים.   גימור: חזית בגוון מטלי.

MF 208

178L  (הפשרה ידנית)   נפח כולל  DEFROST שיטת קירור
 6 מגירות  נורת בקרה לטמפרטורה גבוהה   ניתן לשנות 

כיוון פתיחת הדלת (שמאל או ימין)   גימור: לבן. 

 Free Standing

GSN9120IN 

תצוגה חזיתית מוארת לפעולת המדיח ולחוסר במלח וחומר 
הברקה.  קיבולת – 12מערכות כלים.  A Energy - חסכוני 
מקסימלי  ניקיון   -  A Washing חשמל.   בצריכת  במיוחד 
ומושלם  A Drying - ייבוש מהיר  פעולה שקטה   צריכת 

מים נמוכה וחסכונית במיוחד

 AEG

L52840

ניצולת אנרגיה: A   תוצאות כביסה: A  פתח ענק לנוחות 
מרבית- פתיחה 1800  בורר מהירויות סחיטה 700-1200  סל"ד  
השהיית הפעלה   נורית חיווי LED למידע על שלבי הכביסה 
 FUZZY LOGIC  - מערכת חכמה המחשבת את כמות המים  

 תוצרת: איטליה

BT8633

A class – בצריכת חשמל  A class – באיכות הכביסה   תוכנית 
ייחודית אשר מכבסת תוך 45 דק' ברמת  – תוכנית   OPTI A 45
ניקיון A Class  בורר טמפרטורה נפרד   בורר מהירויות סחיטה: 
-0 800 סל"ד  וויסות אוטומטי של כמות המים  נוריות בקרה – 

המראה את שלב פעילות המכונה  ארץ יצור: צרפת

B.I AEG

B41015

עיצוב מרהיב   מולטי סיסטם   טורבו אקטיבי   צינון התנור 
– המפוח מפסיק את פעולתו רק לאחר ירידת הטמפרטורה 
של התנור  תצוגה דיגיטלית LED   שעון אלקטרוני   טיימר 
לתכנות זמני הפעלה וכיבוי  תאורה פנימית   בידוד אמייל 

פנימי – לניקוי קל ונוח

2200

עיצוב איטלקי בקווים נקיים.  אפיה סטטית רגילה + גריל  טיימר 
תוכניות  בורר  בדלת   כפולה  זכוכית  ותזכורת   אפייה  עצירת 
לבחירת סוג התוכנית  בורר טמפ' לבקרת חום  מערכת קירור 

היקפי (קירור קדמי)  גימור: נירוסטה מוברשת עם ציפוי. 

ESL

נפח -  23 ליטר  תא פנימי מנירוסטה  5 דרגות עוצמה עד 
900W  גריל: 1100W  צג דיגיטלי  כפתור להפעלה קלה 
Easy Tronic  9 תוכניות בישול  הפשרה לפי סוגי המזון  

צלחת מסתובבת  גימור: מראה.

Xenon 223

ארבעה מבערים  גז   בלון  לאחסון  אירופאית  מיכל  גומחת 
ס"מ    39X56 בגודל  צלייה  משטח    (304) מנירוסטה 
ארבע  שנייה   קומה  חימום  משטח  צד   מבער  תוספת 
הצתה  פורצלן    מצופות  יצוק  מברזל  בישול  רשתות 

אלקטרונית מד טמפרטורה  מפזרי להבה ציפוי פורצלן

KitchenAid
KSM150

10 דרגות מהירות שונות   עוצמת מנוע 0.5 כ"ס  ערבול יסודי 
ארוך  חיים  אורך  מעניקה   – רצועות  ללא  ישירה  הנעה  ומהיר  
המעניק  מלא  מתכתי  מבנה  במיוחד   שקטה  פעולה  במיוחד  
תוחלת חיים ארוכה  קערת נירוסטה 5 ליטר עם ידית ארגונומית 

PLATINUM
RUSSELL HOBBS

 14499

גוף במבנה חזק וגימור כרום מוברש בשילוב מנוע עוצמתי 
בהספק 900 ואט  קערה גדולה בנפח 2 ליטר קלה לניקוי 
ובלנדר בנפח 1.7 ליטר.  המעבד חותך, מקציף, מערבל, 

לש, מרסק, מגרד, קוצץ וטוחן את כל סוגי המזון.

Group

39
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <

מינויים לתיאטרון

המחיר שלנו לספר ילדים/נוער: 32 ש"ח, אשמורת : 30 ש"ח 

 

משחקי הרעב התלקחות – סוזן קולינס  

המרגל האבוד והשמלה הירוקה – אלכס פז גולדמן    

כשף של דיו – קורנליה פונקה  

מראת הקסמים של קירה – ג’ייל קרסון לוין  

הספרייה
ספרי מבוגרים

עיון

בישול

 רבי מכר מבית הוצאת 
כנרת זמורה ביתן

השיר העשירי - נעמי רגן   

 אחרי טהראן – מרינה נעמת, מחברת 
רב המכר האסירה מטהראן    

בית גדול – ניקול קראוס  

תאומות ושקרים - אודרי ניפנגר  

המחיר שלנו לספר למבוגרים/עיון: 38 ש”ח, אשמורת: 36 ש”ח

המחיר שלנו לספר בישול: 68 ש”ח, אשמורת: 65 ש”ח

ספרי ילדים ונוער 

 פרטים נוספים לגבי הספרים באתר האינטרנט  מינימום להזמנה: שני ספרים ממגוון הספרים  תוקף המבצע .20.5.11 - 30.6.11   
משלוח בדואר חינם תוך 21 ימי עבודה לכתובת המעודכנת בהסתדרות המורים  לא תתאפשר החזרת ספרים

ילדת חוץ – נורית זרחי  

3096 ימים – נטשה קמפוש  

צרות בגן עדן - יגאל צור    

בניגוד להוראות היצרן – עידית אלנתן  

שלדון פוקס – דרק לנדי  

הנרי הנורא – פרנצ’סקה סימיון וטוני רוס  

 הנרי הנורא והמועדון הסודי - 
פרנצ’סקה סימיון וטוני רוס  

 מסיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב 
בצירוף מבוא ופרושים – הרב עדין אבן ישראל  

ישראל נגד אירן – יועז הנדל, יעקב כץ  

לא רציונלי אבל לא נורא - דן אריאלי  

אהרוני פותח שולחן 2 – ישראל אהרוני  

פעוטות
גן החיות הקסום – פאול קור  

הצבע הכי יפה בעולם – פאול קור  

ביצת ההפתעה – אמילי הרבט  

מי רצח את ג’ו אלון – פרד ברטון  

הגאוגרפיה של האושר – אריק ויינר  

אני יכול לעזור – דיויד היד קוסטלי  

לקוף יש בעיה – ג’וליה דונדלסון   

שבלול בצנצנת – רינת הופר   
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פרטים כלליים, הנחיות והגבלות
מינויים לתיאטרון

כללי
המורים  הסתדרות  לחברי  מיועדת  המוצעים  למינויים  ההרשמה   

בלבד
 כל חבר הסתדרות המורים זכאי להזמין מינוי זוגי אחד או שני מינויים 
יחידים בלבד במחיר מסובסד  לחלק מהתיאטראות תינתן אפשרות 
לרכוש מינויים נוספים, ללא הגבלה, במחיר לא מסובסד. פרטים באתר 
האינטרנט  מיקום המושבים באולם הינו באחריות התיאטרון בלבד 
 לא ניתן לבטל מינוי לאחר קבלתו  כל שינוי או ביטול הזמנה לאחר 

ביצועה כרוכים בתוספת 25 ש"ח דמי טיפול.

מועדי הרשמה
תאריך  ועד  זו  חוברת  פרסום  ממועד  החל  תתקיים  ההרשמה   
30.9.11 או עד גמר המלאי  לא ניתן יהיה להירשם לאחר מועד סגירת 

ההרשמה.

נוהל הזמנת מינוי
הסתדרות  של  ההזמנות  מוקד  באמצעות  תתבצע  המינוי  הזמנת   
המורים בטלפון 2344* או באמצעות אתר האינטרנט  מספרי הטלפון 
של התיאטראות יפורסמו באתר והינם לצורך קבלת מידע בלבד  יש 
לציין בהערות אם המינוי חדש או ותיק. אם מדובר במינוי ותיק יש לציין 

את מספר השורה והכיסא.

קבלת המינוי
 המינוי יישלח על ידי התיאטרון עד תחילת עונת המינויים.

אופן התשלום
 התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, בחמישה תשלומים 
שווים   למשלמים בכרטיס "אשמורת בתנופה" תינתן הנחה נוספת 

בסך 5% )המחירים לאחר הנחה מצוינים בפרסום(.

לתשומת לבכם
 תנאי רכישת המינויים המפורטים בחוברת זו ולרבות מחירי המינויים 
ו/או ההטבות הנלוות לרכישת המינויים הינם בכפוף לרישום במשרדי 
הסתדרות המורים, המהווה את התנאים הסופיים והקובעים לרכישת 
המינויים ו/או להשתתפות בהם  הסתדרות המורים לא תהיה אחראית 
לכל נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרם למי ממשתתפי האירועים המוצעים 
בחוברת זו או לצד ג' כלשהו ומובהר כי ההשתתפות באירועים/מופעים 
הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים  עוד מובהר כי הסתדרות 
המורים לא תהיה אחראית לגבי טיב האירועים, איכותם ו/או תוכנם והם 
באחריותם של מארגני האירועים/מופעים  הסתדרות המורים רשאית 
לסיים את המכירה/הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת   טל"ח.



האופרה הישראלית - מינוי יום חול *
4 + כרמן* 

רישום באופרה
5 ללא כרמן או

5 + כרמן *
רישום באופרה

6 ללא כרמן או
6 + כרמן*

רישום באופרה

7 ללא כרמן או
7 + כרמן* 

רישום באופרה
רמת 
מחיר

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

 ₪2,164  ₪1,840  ₪1,516  ₪1,192 א
 ₪1,884  ₪1,600  ₪1,316  ₪1,032 ב
 ₪1,398  ₪1,183  ₪968  ₪754 ג
 ₪1,074  ₪905  ₪737  ₪568 ד
 ₪749  ₪627  ₪505  ₪383 ה

האופרה הישראלית - מינוי מוצ“ש* 
4 + כרמן*

רישום באופרה
5 ללא כרמן או

5 + כרמן* 
רישום באופרה

6 ללא כרמן או
6 + כרמן* 

רישום באופרה

7 ללא כרמן או
7 + כרמן* 

רישום באופרה
רמת 
מחיר

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

 ₪2,275  ₪1,935  ₪1,595  ₪1,255 א
 ₪1,995  ₪1,695  ₪1,395  ₪1,095 ב
 ₪1,508  ₪1,278  ₪1,047  ₪817 ג

 ₪1,184  ₪1,000  ₪816  ₪632 ד
 ₪860  ₪722  ₪584  ₪446 ה

האופרה הישראלית - מינוי מחול ומוזיקה **
מחול 

4 מופעים
מחול

 5 מופעים
מחול

 6 מופעים
סדרת הג'אז
5 מופעים

רמת 
מחיר

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

 ₪589  ₪1,279  ₪1,053  ₪826 א

 ₪468  ₪1,102  ₪907  ₪713 ב

 ₪295  ₪984  ₪808  ₪633 ג

אופרה לכל 
המשפחה  2 מופעים

צלילי קסם
 5 מופעים

רמת 
מחיר

מחיר 
למורה

מחיר למורה 
אשמורת

 ₪219 א

 ₪168 ב

 * לבוחרים לצפות באופרה כרמן - יש להוסיף תוספת תשלום ישירות באופרה.

** הערה למחול - לבוחרים בלהקת בוריס אייפמן תוספת של 20 ₪ לכרטיס.

מחיר למורה
₪316

מחיר למורה 
אשמורת
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למשלמים בכרטיס אשמורת בתנופה: 5% הנחה במעמד החיוב וזכאות ל-25 ש"ח תמורת 145 כוכבים
הדרך שלנו לשלם פחות הסתדרות המורים < הִמנהל הכלכלי <



המחיר סוג מינוישם התיאטרון
שלנו

המחיר שלנו
אשמורת 

 ₪616 מינוי זוגי - 12 כרטיסים
 ₪353 מינוי יחיד - 6 כרטיסים

 ₪189 מינוי סדרתי - 6 הצגות + מחזמר
 ₪253 מינוי פתוח - 6 הצגות + מחזמר

 ₪505 מינוי זוגי - 4+1 הצגות
 ₪284 מינוי יחיד - 4+1 הצגות

 ₪656 מינוי זוגי - 12 כרטיסים + פנקס הטבות
 ₪381 מינוי יחיד - 6 כרטיסים + פנקס הטבות

 ₪358 מינוי פרמיירה יחיד - 4 מופעים 
 ₪674 מינוי פרמיירה זוגי - 4 מופעים 

 ₪295 מינוי מבוגרים - יום חול, אחה"צ, שורות 15-1, 5+1 הצגות + הצגת ביה“ס
 ₪484 מינוי מבוגרים - יום חול, שורות 9-1, 5+2 הצגות + הצגת ביה“ס
 ₪368 מינוי מבוגרים - יום חול, שורות 15-10, 5+2 הצגות + הצגת ביה“ס
 ₪526 מינוי מבוגרים - מוצ“ש, שורות 9-1, 5+2 הצגות + הצגת ביה“ס

 ₪400 מינוי מבוגרים - מוצ“ש, שורות 15-10, 5+2 הצגות + הצגת ביה“ס
 ₪379 מינוי גימלאים - חול שורות 15-1, 5+2 הצגות + הצגת ביה“ס

 ₪211 מינוי גימלאים -  חול, אחה“צ, שורות 15-1, 5+1 הצגות + הצגת ביה“ס
 ₪432 מינוי גימלאים - מוצ“ש, שורות 15-1, 5+2 הצגות + הצגת ביה“ס

 ₪305 פעוטרון - גיל 5-4, 5 הצגות
 ₪305 חגיגטרון - חול, כיתות א-ג, 5 הצגות

 ₪305 חגיגטרון - שבת, כיתות א-ג, 5 הצגות
 ₪305 חגיגטרון - כיתות ד-ו, 5 הצגות

 ₪305 תיאטרונוער - כיתות ז-ט, 5 הצגות
 ₪274 הורה מלווה למינוי ילדים, 5 הצגות

 ₪347 יחיד - ימים א‘-ה‘, אולם ימין, אולם שמאל, יציע 4-1, (6+1+1) הצגות  
 ₪400 יחיד - מוצ“ש, אולם ימין, אולם שמאל, יציע 4-1, (6+1+1) הצגות 
 ₪411 יחיד - ימים א‘-ה‘, אולם מרכז שורות 15-1, (6+1+1) הצגות 

 ₪453 יחיד - מוצ“ש, אולם מרכז שורות 15-1, (6+1+1) הצגות  
 ₪253 יחיד - ימים א‘-ה‘, יציע, שורות 11-5, (6+1+1) הצגות 

 ₪305 יחיד - מוצ“ש, יציע שורות 5-11  (6+1+1) הצגות 
 ₪674 זוגי - ימים א‘-ה‘, אולם ימין, אולם שמאל, יציע שורות 4-1, (6+1+1) הצגות  
 ₪789 זוגי - מוצ“ש, אולם ימין, אולם שמאל, יציע שורות 4-1, (6+1+1) הצגות

 ₪768 זוגי - ימים א‘-ה‘, אולם מרכז שורות 15-1, (6+1+1) הצגות
 ₪874 זוגי - מוצ“ש, אולם מרכז שורות 1-15, (6+1+1) הצגות

 ₪495 זוגי - ימים א‘-ה‘, יציע שורות 11-5, (6+1+1) הצגות
 ₪600 זוגי - מוצ“ש, יציע שורות 11-5, (6+1+1) הצגות  

 ₪316 יחיד - מינוי פתוח ל- 5 הצגות  
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www.itu.org.il < ☎ 2344*אגף תרבות ואירועים <



 ₪600 זוגי - מינוי פתוח ל- 5 הצגות 
 ₪653 מינוי זוגי - 12 כרטיסים + 2 כרטיסי בונוס למופעי קפה תיאטרון
 ₪589 מינוי זוגי - 10 כרטיסים + 2 כרטיסי בונוס למופעי קפה תיאטרון
 ₪365 מינוי יחיד - 6 כרטיסים + 1 כרטיס בונוס למופעי קפה תיאטרון

 ₪232 מינוי ל-5 הצגות
 ₪221 מינוי ל-6 הצגות - גיל 12-4
 ₪177 מינוי ל-4 הצגות - גיל 16-3 
 ₪244 מינוי ל-6 הצגות - גיל 16-3  

 ₪374 מינוי שמור - 6 הצגות
 ₪374 מינוי פתוח - 6 הצגות

 ₪416 מועדון זמר ישראלי - 7 מופעים
 ₪379 תיאטרון ילדים - ילד - גיל 12-3, 8 הצגות  

 ₪584 תיאטרון ילדים - הורה+ילד בגיל 12-3 - 8 הצגות 
 ₪311 תיאטרון מבוגרים - חול, 7 הצגות

 ₪332 תיאטרון מבוגרים - מוצ“ש, 7 הצגות
 ₪368 מינוי תיאטרון - 6+1 הצגות

 ₪405 מינוי תיאטרון - 5+1 הצגות + שני סרטים 
 ₪316 קסם של מינוי - ילדים - 5 הצגות + 1 קונצרט

 ₪383 מינוי רגיל - 6 הצגות
 ₪421 מינוי יחיד - 7 הצגות

 ₪373 מועדון זמר - 6 מופעים
 ₪615 מועדון יום השישי - 10 מופעים
 ₪274 קונצרטים לילדים - 5 קונצרטים

 ₪211 תיאטרון ילדים - 4 הצגות
 ₪416 תיאטרון ימי חול - 7 הצגות

 ₪347 מועדון זמר - 5 מפגשים
 ₪447 מינוי יחיד - 7 הצגות
 ₪541 תיאטרון - 7 הצגות

 ₪367 מועדון זמר - 6 מפגשים
 ₪296 תיאטרון ילדים - 6 הצגות

 ₪316 קונצרט מוסבר לילדים - 5 מפגשים
 ₪420 מינוי תיאטרון - יחיד, חול,  שורות 20-1, 5+2 הצגות
 ₪359 מינוי תיאטרון - יחיד, חול, שורות 23-21, 5+2 הצגות

 ₪475 מינוי תיאטרון  - יחיד, מוצ“ש,  שורות 1-20, 5+2 הצגות
 ₪414 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ“ש,  שורות 21-23, 5+2 הצגות

 ₪268 ילדים - יחיד,  גיל 5-3 - שורות 20-1, 5 הצגות
 ₪236 ילדים - יחיד, גיל 5-3 - שורות 23-21 -  5 הצגות

המחיר סוג מינוישם התיאטרון
שלנו

המחיר שלנו
אשמורת 
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 ₪600 זוגי - מינוי פתוח ל- 5 הצגות 
 ₪653 מינוי זוגי - 12 כרטיסים + 2 כרטיסי בונוס למופעי קפה תיאטרון
 ₪589 מינוי זוגי - 10 כרטיסים + 2 כרטיסי בונוס למופעי קפה תיאטרון
 ₪365 מינוי יחיד - 6 כרטיסים + 1 כרטיס בונוס למופעי קפה תיאטרון

 ₪232 מינוי ל-5 הצגות
 ₪221 מינוי ל-6 הצגות - גיל 12-4
 ₪177 מינוי ל-4 הצגות - גיל 16-3 
 ₪244 מינוי ל-6 הצגות - גיל 16-3  

 ₪374 מינוי שמור - 6 הצגות
 ₪374 מינוי פתוח - 6 הצגות

 ₪416 מועדון זמר ישראלי - 7 מופעים
 ₪379 תיאטרון ילדים - ילד - גיל 12-3, 8 הצגות  

 ₪584 תיאטרון ילדים - הורה+ילד בגיל 12-3 - 8 הצגות 
 ₪311 תיאטרון מבוגרים - חול, 7 הצגות

 ₪332 תיאטרון מבוגרים - מוצ“ש, 7 הצגות
 ₪368 מינוי תיאטרון - 6+1 הצגות

 ₪405 מינוי תיאטרון - 5+1 הצגות + שני סרטים 
 ₪316 קסם של מינוי - ילדים - 5 הצגות + 1 קונצרט

 ₪383 מינוי רגיל - 6 הצגות
 ₪421 מינוי יחיד - 7 הצגות

 ₪373 מועדון זמר - 6 מופעים
 ₪615 מועדון יום השישי - 10 מופעים
 ₪274 קונצרטים לילדים - 5 קונצרטים

 ₪211 תיאטרון ילדים - 4 הצגות
 ₪416 תיאטרון ימי חול - 7 הצגות

 ₪347 מועדון זמר - 5 מפגשים
 ₪447 מינוי יחיד - 7 הצגות
 ₪541 תיאטרון - 7 הצגות

 ₪367 מועדון זמר - 6 מפגשים
 ₪296 תיאטרון ילדים - 6 הצגות

 ₪316 קונצרט מוסבר לילדים - 5 מפגשים
 ₪420 מינוי תיאטרון - יחיד, חול,  שורות 20-1, 5+2 הצגות
 ₪359 מינוי תיאטרון - יחיד, חול, שורות 23-21, 5+2 הצגות

 ₪475 מינוי תיאטרון  - יחיד, מוצ“ש,  שורות 1-20, 5+2 הצגות
 ₪414 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ“ש,  שורות 21-23, 5+2 הצגות

 ₪268 ילדים - יחיד,  גיל 5-3 - שורות 20-1, 5 הצגות
 ₪236 ילדים - יחיד, גיל 5-3 - שורות 23-21 -  5 הצגות

המחיר סוג מינוישם התיאטרון
שלנו

המחיר שלנו
אשמורת 

 ₪268 ילדים - יחיד, גיל 9-6 - שורות 20-1, 5 הצגות
 ₪236 ילדים  - יחיד, גיל 9-6 - שורות 23-21, 5 הצגות
 ₪691 מינוי מחול  - יחיד,  שורות 20-1, 4+2 מופעים
 ₪641 מינוי מחול - יחיד, שורות 23-21 , 4+2 מופעים

 ₪836 הסדרה קלאסית - יחיד, שורות 20-1, 9 מופעים    
 ₪738 הסדרה קלאסית - יחיד, שורות 23-21, 9 מופעים 

 ₪440 מינוי זמר - יחיד, שורות 20-1, 6 מופעים 
 ₪376 מינוי זמר - יחיד, שורות 23-21, 6 מופעים

 ₪277 שבתות וצלילים - יחיד, שורות 20-1, 5 מופעים  
 ₪221 שבתות וצלילים - יחיד, שורות 23-21, 5 מופעים

 ₪371 הצלילים המרתקים בעולם - יחיד, שורות 20-1, 5 מופעים   
 ₪304 הצלילים המרתקים בעולם - יחיד, שורות 23-21, 5 מופעים

 ₪281 קלאסיקה לכל המשפחה - יחיד, שורות 20-1, 5 מופעים
 ₪249 קלאסיקה לכל המשפחה - יחיד, שורות 23-21, 5 מופעים 

 ₪491 תיאטרון - חול, יום ג‘ אחה“צ, שורות 13-1, 8 הצגות  
 ₪491 תיאטרון - חול, שורות 13-1, 8  הצגות  

 ₪543 תיאטרון - מוצ“ש, שורות 13-1, 8 הצגות   
 ₪695 תיאטרון - חול, יום ג‘ אחה"צ,  שורה 14, כולל קפה ועוגה, 8 הצגות

 ₪695 תיאטרון - חול שורה 14, כולל קפה ועוגה, 8 הצגות 
 ₪737 תיאטרון -  מוצ“ש, שורה 14, כולל קפה ועוגה, 8 הצגות
 ₪381 תיאטרון - חול, יום ג‘ אחה"צ, שורות 19-15, 8 הצגות 

 ₪381 תיאטרון - חול,  שורות 19-15, 8 הצגות
 ₪423 תיאטרון - מוצ“ש, שורות 19-15, 8 הצגות  

 ₪291 תיאטרון - חול, יום ג‘ אחה"צ, שורות 24-20, 8 הצגות
 ₪291 תיאטרון - חול, שורות 24-20, 8 הצגות 

 ₪324 תיאטרון - מוצ"ש, שורות 24-20, 8 הצגות 
 ₪247 מינוי תיאטרון ילדים - גיל 6-3, 5 הצגות

 ₪198 מינוי תיאטרון ילדים - כיתות א-ג, 4 הצגות    
 ₪253 טרום בכורה בקולנוע - 6 מפגשים, כולל הרצאה, קפה ומאפה

 ₪452 מינוי תיאטרון מבוגרים - 6+1 הצגות
 ₪253 המועדון - מפגשים מוזיקאליים בפואייה - 6 מפגשים

 ₪362 תיאטרון - יום חול, 3+3 מפגשים
 ₪387 תיאטרון - מוצ"ש, 3+3 מפגשים

 ₪437 קונצרטים, מוסיקה קלאסית - יום ה', 5+1 מפגשים
 ₪356 מינוי תיאטרון - 8 הצגות

 ₪295 מינוי ילדים - 6 הצגות
 ₪126 מינוי קטנטנים - 4 הצגות
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 ₪326 הסדרה המשולבת - 3 קונצרטים + 2 מחול
 ₪242 ילדים - גיל 8-3 , 5 הצגות

 ₪242 תיאטרון אחר לילדים קצת יותר גדולים - גיל 8-5, 5 הצגות
 ₪183 טיפש עשרה, גיל 13-8, 3 הצגות

 ₪442 קלאסי כיף - 5+1 קונצרטים
 ₪196 סדרת גשר - 3 הצגות

 ₪358 תיאטרון גמיש - 5 הצגות
 ₪484 תיאטרון גמיש מורחב - 5+2 הצגות

 ₪385 תיאטרון - 5+2 הצגות
 ₪274 תיאטרון ילדים - חול, גיל 6-3, 6 הצגות  

 ₪232 תיאטרון ילדים - שבת, גיל 9-5, 5 הצגות  
 ₪274 תיאטרון ילדים - שבת, גיל 6-3, 6 הצגות 

 ₪368 מוצ“שרים - מועדון זמר - 6 מופעים
 ₪347 תיאטרון מבוגרים - 3+3 הצגות

 ₪263 התזמורת האנדלוסית אשקלון - 5 קונצרטים
 ₪295 כל הבמה עולם - 5 מופעים

 ₪295 מינוי מועדון זמר - יחיד, 6 מפגשים 
 ₪389 תיאטרון סדרתי - יחיד, חול, שורות 15-1, 7 הצגות

 ₪411 תיאטרון סדרתי - יחיד , מוצ“ש, שורות 15-1, 7 הצגות
 ₪274 תיאטרון סדרתי  - יחיד, חול, שורות 18-16, 7 הצגות

 ₪305 תיאטרון סדרתי - יחיד, מוצ"ש, שורות 18-16, 7 הצגות
 ₪211 סדרת ”קלאסי בשבילך" - יחיד, 3 קונצרטים  

 ₪168 סדרת קולנוע ישראלי - יחיד, 6 סרטים  
 ₪253 תיאטרון ילדים - גיל 6-3 - 5 הצגות

 ₪158 תיאטרון ילדים - גיל 12-7 - 3 הצגות
 ₪200 תיאטרון ילדים - גיל 9-2, 5 הצגות 

 ₪411 מינוי תיאטרון - 5+2 הצגות
 ₪337 הערים המרתקות בעולם - 5 מופעים

 ₪400 טרום בכורה בקולנוע - 8 מופעים
 ₪463 קונצרטים עם גיל שוחט - 6 קונצרטים

 ₪284 מינוי הצגות ילדים - 5 הצגות
 ₪379 תיאטרון מבוגרים - 4+2 הצגות
 ₪505 תיאטרון מבוגרים - 6+2 הצגות

 ₪315 תיאטרון ילדים - 4+2 הצגות
 ₪346 מחול - 4 מופעים
 ₪295 זמר - 4 מופעים

 ₪396 מינוי תיאטרון - 1+6 + 2 סרטים

המחיר סוג מינוישם התיאטרון
שלנו

המחיר שלנו
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 ₪411 ערבי זמר - 6 מופעים
 ₪342 ערים מרתקות בעולם - 5 מפגשים

 ₪258 סדרת הילדים - גיל 9-5, 5 מופעים  
 ₪295 המוזיקה הקלאסית - 4 קונצרטים

 ₪211 התזמורת האנדלוסית - 4 קונצרטים
 ₪189 מחול - 3 מופעים

 ₪171 טרום בכורה - 6 סרטים
 ₪347 מינוי תיאטרון למבוגרים - שורות 15-13, 7 הצגות

 ₪389 מינוי תיאטרון למבוגרים - שורות 8-2, 7 הצגות
 ₪368 מינוי תיאטרון למבוגרים - שורות 12-9, 7 הצגות 

 ₪232 תיאטרון לילדים - גיל 6-3, 6 הצגות  
 ₪232 תיאטרון לילדים - גיל 10-6, 6 הצגות  

 ₪513 מינוי פתוח - 6 מופעים
 ₪432 מועדון זמר - 6 מופעים

 ₪451 מפגשים עם המוסיקאית אסתרית בלצן - 5 מפגשים
 ₪666 קונצרט קלאסי - אולם, 6+1
 ₪589 קונצרט קלאסי - יציע, 6+1

 ₪444 תיאטרון במה 1 - אחה"צ, אולם, 6+1 הצגות
 ₪539 תיאטרון במה 1 - ימי חול, אולם, 6+1 הצגות
 ₪409 תיאטרון במה 1 - ימי חול, יציע, 6+1 הצגות
 ₪607 תיאטרון במה 1 - מוצ"ש, אולם, 6+1 הצגות

 ₪449 תיאטרון במה1 - מוצ"ש, יציע, 6+1 הצגות
 ₪316 ג‘אז - 4 מופעים

 ₪263 מסע חובק עולם - 5 מפגשים
 ₪277 תיאטרון ילדים - גיל 8-5,  5 הצגות 

 ₪184 תיאטרון קטנטנים - גיל 5-2,  5 הצגות 
 ₪553 תיאטרון - 7 הצגות

 ₪463 מינוי יחיד - חול, אולם, 7 הצגות  
 ₪542 מינוי יחיד - חול, אולם, 7+1 הצגות

 ₪616 מינוי תיאטרון - יחיד, חול, אולם, 7+2 הצגות  
 ₪400 מינוי תיאטרון - יחיד, יציע, 7 הצגות  

 ₪479 מינוי תיאטרון - יחיד, יציע, 7+1 הצגות  
 ₪553 מינוי תיאטרון - יחיד, יציע,  7+2 הצגות  

 ₪489 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ"ש, אולם, 7 הצגות 
 ₪574 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ"ש, אולם, 7+1 הצגות 
 ₪653 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ"ש, אולם,  7+2 הצגות 

 ₪426 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ"ש, יציע, 7 הצגות 

המחיר סוג מינוישם התיאטרון
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המחיר שלנו
אשמורת 
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 ₪326 הסדרה המשולבת - 3 קונצרטים + 2 מחול
 ₪242 ילדים - גיל 8-3 , 5 הצגות

 ₪242 תיאטרון אחר לילדים קצת יותר גדולים - גיל 8-5, 5 הצגות
 ₪183 טיפש עשרה, גיל 13-8, 3 הצגות

 ₪442 קלאסי כיף - 5+1 קונצרטים
 ₪196 סדרת גשר - 3 הצגות

 ₪358 תיאטרון גמיש - 5 הצגות
 ₪484 תיאטרון גמיש מורחב - 5+2 הצגות

 ₪385 תיאטרון - 5+2 הצגות
 ₪274 תיאטרון ילדים - חול, גיל 6-3, 6 הצגות  

 ₪232 תיאטרון ילדים - שבת, גיל 9-5, 5 הצגות  
 ₪274 תיאטרון ילדים - שבת, גיל 6-3, 6 הצגות 

 ₪368 מוצ“שרים - מועדון זמר - 6 מופעים
 ₪347 תיאטרון מבוגרים - 3+3 הצגות

 ₪263 התזמורת האנדלוסית אשקלון - 5 קונצרטים
 ₪295 כל הבמה עולם - 5 מופעים

 ₪295 מינוי מועדון זמר - יחיד, 6 מפגשים 
 ₪389 תיאטרון סדרתי - יחיד, חול, שורות 15-1, 7 הצגות

 ₪411 תיאטרון סדרתי - יחיד , מוצ“ש, שורות 15-1, 7 הצגות
 ₪274 תיאטרון סדרתי  - יחיד, חול, שורות 18-16, 7 הצגות

 ₪305 תיאטרון סדרתי - יחיד, מוצ"ש, שורות 18-16, 7 הצגות
 ₪211 סדרת ”קלאסי בשבילך" - יחיד, 3 קונצרטים  

 ₪168 סדרת קולנוע ישראלי - יחיד, 6 סרטים  
 ₪253 תיאטרון ילדים - גיל 6-3 - 5 הצגות

 ₪158 תיאטרון ילדים - גיל 12-7 - 3 הצגות
 ₪200 תיאטרון ילדים - גיל 9-2, 5 הצגות 

 ₪411 מינוי תיאטרון - 5+2 הצגות
 ₪337 הערים המרתקות בעולם - 5 מופעים

 ₪400 טרום בכורה בקולנוע - 8 מופעים
 ₪463 קונצרטים עם גיל שוחט - 6 קונצרטים

 ₪284 מינוי הצגות ילדים - 5 הצגות
 ₪379 תיאטרון מבוגרים - 4+2 הצגות
 ₪505 תיאטרון מבוגרים - 6+2 הצגות

 ₪315 תיאטרון ילדים - 4+2 הצגות
 ₪346 מחול - 4 מופעים
 ₪295 זמר - 4 מופעים

 ₪396 מינוי תיאטרון - 1+6 + 2 סרטים
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 ₪411 ערבי זמר - 6 מופעים
 ₪342 ערים מרתקות בעולם - 5 מפגשים

 ₪258 סדרת הילדים - גיל 9-5, 5 מופעים  
 ₪295 המוזיקה הקלאסית - 4 קונצרטים

 ₪211 התזמורת האנדלוסית - 4 קונצרטים
 ₪189 מחול - 3 מופעים

 ₪171 טרום בכורה - 6 סרטים
 ₪347 מינוי תיאטרון למבוגרים - שורות 15-13, 7 הצגות

 ₪389 מינוי תיאטרון למבוגרים - שורות 8-2, 7 הצגות
 ₪368 מינוי תיאטרון למבוגרים - שורות 12-9, 7 הצגות 

 ₪232 תיאטרון לילדים - גיל 6-3, 6 הצגות  
 ₪232 תיאטרון לילדים - גיל 10-6, 6 הצגות  

 ₪513 מינוי פתוח - 6 מופעים
 ₪432 מועדון זמר - 6 מופעים

 ₪451 מפגשים עם המוסיקאית אסתרית בלצן - 5 מפגשים
 ₪666 קונצרט קלאסי - אולם, 6+1
 ₪589 קונצרט קלאסי - יציע, 6+1

 ₪444 תיאטרון במה 1 - אחה"צ, אולם, 6+1 הצגות
 ₪539 תיאטרון במה 1 - ימי חול, אולם, 6+1 הצגות
 ₪409 תיאטרון במה 1 - ימי חול, יציע, 6+1 הצגות
 ₪607 תיאטרון במה 1 - מוצ"ש, אולם, 6+1 הצגות

 ₪449 תיאטרון במה1 - מוצ"ש, יציע, 6+1 הצגות
 ₪316 ג‘אז - 4 מופעים

 ₪263 מסע חובק עולם - 5 מפגשים
 ₪277 תיאטרון ילדים - גיל 8-5,  5 הצגות 

 ₪184 תיאטרון קטנטנים - גיל 5-2,  5 הצגות 
 ₪553 תיאטרון - 7 הצגות

 ₪463 מינוי יחיד - חול, אולם, 7 הצגות  
 ₪542 מינוי יחיד - חול, אולם, 7+1 הצגות

 ₪616 מינוי תיאטרון - יחיד, חול, אולם, 7+2 הצגות  
 ₪400 מינוי תיאטרון - יחיד, יציע, 7 הצגות  

 ₪479 מינוי תיאטרון - יחיד, יציע, 7+1 הצגות  
 ₪553 מינוי תיאטרון - יחיד, יציע,  7+2 הצגות  

 ₪489 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ"ש, אולם, 7 הצגות 
 ₪574 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ"ש, אולם, 7+1 הצגות 

 ₪653 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ"ש, אולם,  7+2 הצגות 
 ₪426 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ"ש, יציע, 7 הצגות 
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 ₪505 מינוי תיאטרון - יחיד, מוצ"ש, יציע, 7+1 הצגות 
 ₪579 מינוי תיאטרון  - יחיד, מוצ"ש, יציע, 7+2 הצגות  

 ₪537 מינוי קונצרטים - 6 מופעים
 ₪405 מינוי זמר - 7 ערבי זמר

 ₪95 מינוי קולנוע ישראלי - 6 סרטי טרום בכורה
 ₪221 מינוי הצגות ילדים - ילד, גיל 7-3, 5 הצגות 

 ₪305 מינוי הצגות ילדים - ילד, גיל 12-8, 5 הצגות  
 ₪526 תיאטרון מבוגרים - 7 הצגות + 1 קונצרט/זמר + 2 מופעי בחירה

 ₪416 תיאטרון מבוגרים - מוצ“ש, 6 הצגות
 ₪379 תיאטרון מבוגרים - חול, 6 הצגות

 ₪126 תיאטרון יהודי תאיר לציבור הדתי - 4 הצגות
 ₪289 תיאטרון ילדי ביה"ס א-ו - 5 הצגות

 ₪289 תיאטרון לילדי הגן - 5 הצגות
 ₪368 ערבי זמר - 6 מופעים

 ₪289 קונצרטים לילדים ולכל המשפחה - 5 מופעים
 ₪416 מינוי חופשי - יחיד, 6 הצגות
 ₪442 סדרת קונצרטים - 6 מופעים

 ₪295 תרבויות בראי הקולנוע - אולם עינן, 7 מפגשים
 ₪289 סדרת ג‘אז ישראלי - אולם עינן, 5 מופעים

 ₪474 סדרת ג‘אז מופעים מחו"ל - אולם עינן, 5 מופעים
 ₪347 מחול - 5 מופעים

 ₪379 בן הדרקון הצהוב - אולם עינן, 7 מופעים
 ₪337 טרום בכורה בקולנוע - 6 מפגשים

 ₪393 מינוי יחיד - 7 הצגות
 ₪368 מינוי תיאטרון - 7 הצגות

 ₪446 מינוי מבוגרים - יחיד, 6+2 הצגות  
 ₪442 תיאטרון חול - 7 הצגות + סרט בחירה + הצגת פיצוי לזכאים 
 ₪526 סדרת זהב מוצ"ש - 7 הצגות + סרט בחירה + הצגת פיצוי לזכאים

 ₪295 יידיש - 4 הצגות
 ₪355 מינוי תיאטרון מבוגרים - יחיד, אולם, 6+1 הצגות
 ₪653 מינוי תיאטרון מבוגרים - זוגי, אולם, 6+1 הצגות
 ₪241 מינוי תיאטרון מבוגרים - יחיד, יציע, 6+1 הצגות
 ₪421 מינוי תיאטרון מבוגרים - זוגי, יציע, 6+1 הצגות

 ₪255 מינוי תיאטרון מבוגרים - יחיד, עליות, 6+1 הצגות
 ₪474 מינוי תיאטרון מבוגרים - זוגי, עליות, 6+1 הצגות

 ₪411 ערבי זמר - מוצ“ש, 6 מופעים  
 ₪263 תיאטרון גן - גיל 5-2, 5 הצגות  
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 ₪263 תיאטרון קידס - גיל 9-6, 5 הצגות  
 ₪268 יידיש - 4 הצגות  

 ₪284 מועדון זמר - 6 מופעים  
 ₪274 מנוי ילדיםצ‘יק  - גיל 7-3, 6 הצגות  

 ₪237 מינוי מחול - 3 מופעים
 ₪389 תיאטרון אחה"צ - 5 הצגות

 ₪474 תיאטרון יום חול - יחיד, 5+2+1 
 ₪516 תיאטרון מוצ‘‘ש - יחיד, 5+2+1  
 ₪947 תיאטרון מוצ‘‘ש - זוגי, 5+2+1  

 ₪416 תיאטרון שורות אחרונות - שורות 24-18, 5+2+1
 ₪463 מינוי יחיד - שורות  14-2, 7 הצגות  

 ₪226 מינוי יחיד - שורות 19-15, 1, 7 הצגות
 ₪879 מינוי זוגי -  שורות 14-2, 7 הצגות 

 ₪126 קונצרטים - 5 קונצרטים
 ₪189 מועדון זמר - 3 מפגשים

 ₪396 תיאטרון מבוגרים - יום חול, 6+1 הצגות
 ₪421 תיאטרון מבוגרים  - מוצ"ש, 6+1 הצגות

 ₪316 קונצרטים - 5 קונצרטים
 ₪435 תיאטרון אחה"צ - שורות 12-1, 7+1 הצגות

 ₪402 תיאטרון אחה"צ - שורות 20-13, 7+1 הצגות
 ₪364 תיאטרון אחה"צ - שורות 24-21, 7+1 הצגות

 ₪528 תיאטרון ערב - שורות 12-1, 7+1 הצגות
 ₪480 תיאטרון ערב - שורות 20-13, 7+1 הצגות
 ₪409 תיאטרון ערב - שורות 24-21, 7+1 הצגות

 ₪495 מינוי פתוח - 7 מופעים
 ₪400 מינוי זמר- 6 מופעים

 ₪411 קלאסי בהיכל - 6 קונצרטים
 ₪289 מינוי סובב עולם - 5 מופעים
 ₪289 מינויצ‘יק לילדים - 5 הצגות
 ₪274 תיאטרון היידיש - 4 הצגות

 ₪105 מועדון הסרט טרום בכורה - 5 סרטים
 ₪379 תיאטרון פלוס - 5+2

 ₪276 סינמטק - הרצאות בימי ב‘, 8 מפגשים  
 ₪284 קונצרטים - 4 מפגשים, מוצ“ש

 ₪382 תיאטרון סדרתי ימי חול, ימים ג'-ד', 7 הצגות
 ₪663 מינוי יחיד - אולם, 8 הצגות + 2 סרטים 

 ₪558 מינוי יחיד- יציע , 8 הצגות + 2 סרטים
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 ₪263 תיאטרון קידס - גיל 9-6, 5 הצגות  
 ₪268 יידיש - 4 הצגות  

 ₪284 מועדון זמר - 6 מופעים  
 ₪274 מנוי ילדיםצ‘יק  - גיל 7-3, 6 הצגות  

 ₪237 מינוי מחול - 3 מופעים
 ₪389 תיאטרון אחה"צ - 5 הצגות

 ₪474 תיאטרון יום חול - יחיד, 5+2+1 
 ₪516 תיאטרון מוצ‘‘ש - יחיד, 5+2+1  
 ₪947 תיאטרון מוצ‘‘ש - זוגי, 5+2+1  

 ₪416 תיאטרון שורות אחרונות - שורות 24-18, 5+2+1
 ₪463 מינוי יחיד - שורות  14-2, 7 הצגות  

 ₪226 מינוי יחיד - שורות 19-15, 1, 7 הצגות
 ₪879 מינוי זוגי -  שורות 14-2, 7 הצגות 

 ₪126 קונצרטים - 5 קונצרטים
 ₪189 מועדון זמר - 3 מפגשים

 ₪396 תיאטרון מבוגרים - יום חול, 6+1 הצגות
 ₪421 תיאטרון מבוגרים  - מוצ"ש, 6+1 הצגות

 ₪316 קונצרטים - 5 קונצרטים
 ₪435 תיאטרון אחה"צ - שורות 12-1, 7+1 הצגות

 ₪402 תיאטרון אחה"צ - שורות 20-13, 7+1 הצגות
 ₪364 תיאטרון אחה"צ - שורות 24-21, 7+1 הצגות

 ₪528 תיאטרון ערב - שורות 12-1, 7+1 הצגות
 ₪480 תיאטרון ערב - שורות 20-13, 7+1 הצגות
 ₪409 תיאטרון ערב - שורות 24-21, 7+1 הצגות

 ₪495 מינוי פתוח - 7 מופעים
 ₪400 מינוי זמר- 6 מופעים

 ₪411 קלאסי בהיכל - 6 קונצרטים
 ₪289 מינוי סובב עולם - 5 מופעים
 ₪289 מינויצ‘יק לילדים - 5 הצגות
 ₪274 תיאטרון היידיש - 4 הצגות

 ₪105 מועדון הסרט טרום בכורה - 5 סרטים
 ₪379 תיאטרון פלוס - 5+2

 ₪276 סינמטק - הרצאות בימי ב‘, 8 מפגשים  
 ₪284 קונצרטים - 4 מפגשים, מוצ“ש

 ₪382 תיאטרון סדרתי ימי חול, ימים ג'-ד', 7 הצגות
 ₪663 מינוי יחיד - אולם, 8 הצגות + 2 סרטים 

 ₪558 מינוי יחיד- יציע , 8 הצגות + 2 סרטים

המחיר סוג מינוישם התיאטרון
שלנו

המחיר שלנו
אשמורת 

49

www.itu.org.il < ☎ 2344*אגף תרבות ואירועים <



 ₪599 מינוי זוגי - אולם, 6 הצגות ומופעים
 ₪380 מינוי זוגי - יציע, 6 הצגות ומופעים

 ₪311 מנוי יחיד - אולם, 6 הצגות ומופעים
 ₪215 מינוי יחיד - יציע, 6 הצגות ומופעים

 ₪226 מינוי ילדים - לגיל 5-3, 5 הצגות  
 ₪226 מינוי ילדים - לגיל 8-5, 5 הצגות  

 ₪564 קולנוע ”טרום בכורה" - מינוי זוגי, 6 סרטים (כולל הרצאה ושוברי חניה)
 ₪752 קולנוע ”טרום בכורה" - מינוי זוגי, 8 סרטים (כולל הרצאה ושוברי חניה)

 ₪796 קלאסיקה - 8 קונצרטים
 ₪842 קלאסיקה ועוד - 9 קונצרטים

 ₪594 צלילים מהגלובוס קלסיקל - 6 קונצרטים
 ₪658 צלילים מהגלובוס ועוד - 7 קונצרטים

 ₪253 לכל המשפחה - 5 קונצרטים
 ₪421 מינוי פתוח - 4 קונצרטים

 ₪189 שרים עם התזמורת - 4 קונצרטים
 ₪567 כלים וקולות - 6 קונצרטים בת"א וירושלים

 ₪567 כלים ועוד - האינסטרומנטלית - 6 קונצרטים בת"א וירושלים
 ₪567 המשולבת רחובות - 8 קונצרטים

 ₪555 המשולבת חיפה - 6 קונצרטים
 ₪558 המשולבת הקטנה ת"א - 6 קונצרטים

 ₪1,026 המשולבת הגדולה ת"א, ירושלים - 12 קונצרטים
 ₪242 קונצרטים לכל המשפחה ת"א, ירושלים - 4 קונצרטים

 ₪189 קונצרטים לכל המשפחה אשקלון, קיבוץ כברי - 4 קונצרטים
 ₪705 מינוי משולב - 5 קונצרטים + 7 הרצאות במרכז עינב

 ₪374 קונצרטים - 5 קונצרטים 
 ₪221 מינוי יחיד - 4 קונצרטים
 ₪337 מינוי יחיד - 5 קונצרטים
 ₪547 מינוי זוגי - 5 קונצרטים

 ₪305 מרכז לאומנויות קריגר - קלאסי במוצ"ש, 5 קונצרטים
 ₪574 מרכז לאומנויות קריגר - ביג בנד ג‘אז חיפה, 8 קונצרטים

 ₪168 מרכז לאומנויות קריגר - קלאסיקטנים, 5 קונצרטים
 ₪758 בית נגלר קרית חיים - קלאסית קריות, אזור א', 8 קונצרטים 
 ₪484 בית נגלר קרית חיים - קלאסית קריות, אזור ב', 8 קונצרטים 
 ₪316 בית נגלר קרית חיים - קלאסית קריות, אזור ג', 8 קונצרטים 

 ₪958 אודיטוריום - סדרה קלאסית, אזור א', 10 קונצרטים + בונוס יום העצמאות  
 ₪621 אודיטוריום - סדרה קלאסית, אזור ב‘, 10 קונצרטים + בונוס יום העצמאות  
 ₪416 אודיטוריום - סדרה קלאסית, אזור ג', 10 קונצרטים + בונוס יום העצמאות 
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 ₪368 אודיטוריום - סדרת האופרה, אזור א', 3 מופעים + קונצרט בונוס
 ₪232 אודיטוריום - סדרת האופרה, אזור ב', 3 מופעים + קונצרט בונוס 
 ₪153 אודיטוריום - סדרת האופרה, אזור ג', 3 מופעים + קונצרט בונוס

 ₪168 סדרה לכל המשפחה - 4 קונצרטים
 ₪411 סדרה קלאסית - יציע, 5 קונצרטים    

 ₪669 סדרה קלאסית - חול, אולם, 7+1
 ₪737 סדרה קלאסית - מוצ"ש, אולם, 7+1 קונצרטים

 ₪637 סדרה קלאסית בת‘‘א - 7 קונצרטים
 ₪305 קאמרי - 8 קונצרטים בצהרי היום

 ₪451 סדרת מיני קלאסית - אולם, 6 קונצרטים  
 ₪400 סדרת מיני קלאסית - יציע, 6 קונצרטים  

 ₪432 הסדרה הווקאלית הגדולה - אולם, 4 קונצרטים  
 ₪384 הסדרה הווקאלית הגדולה - יציע, 4 קונצרטים 

 ₪324 סדרת חזנות - אולם, 3 קונצרטים  
 ₪289 סדרת חזנות - יציע, 3 קונצרטים  

 ₪653 סדרת קלאסיקל - אולם, 7 קונצרטים  
 ₪584 סדרת קלאסיקל - יציע, 7 קונצרטים  

 ₪274 סדרת הקונצרטים למשפחה - אולם, 5 קונצרטים  
 ₪237 סדרת הקונצרטים למשפחה - יציע, 5 קונצרטים 

 ₪253 3 קונצרטים
 ₪337 4 קונצרטים
 ₪411 5 קונצרטים
 ₪505 6 קונצרטים
 ₪600 7 קונצרטים
 ₪695 8 קונצרטים
 ₪789 9 קונצרטים

 ₪884 10 קונצרטים
 ₪246 קלאסיקלי - הסדרה לכל המשפחה - 6 קונצרטים

היכל התרבות נהריה, גבעת ברנר, עין החורש, עין השופט, 
דורות - 7 קונצרטים

 ₪474 

 ₪426 אולם הקימרון בית שאן - 6 קונצרטים
 ₪467 היכל התרבות נתניה - 7 קונצרטים (כולל חניה)

 ₪200 היכל התרבות נתניה - צלילים צעירים, 4 קונצרטים
 ₪411 תיאטרון גבעתיים - 5 קונצרטים

 ₪600 מוזיאון ת‘‘א לאמנות - 7 קונצרטים
 ₪345 מינוי הצגות אחה"צ - שורות קרובות, 8 הצגות + סרט  

 ₪377 מינוי תיאטרון - שורות 23-17 - 8 הצגות+סרט
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 ₪461 מינוי תיאטרון - שורות 16-2 - 8 הצגות+סרט
 ₪316 ערבי זמר - 6 מופעים

 ₪263 סובב עולם - 5 מופעים (כולל הרצאה ומופע מוסיקלי)
 ₪253 ילדים משולב, מחול ומוסיקה - ילד, גיל 6-3, 6 מופעים  

 ₪126 ילדים משולב, מחול ומוסיקה - הורה מלווה, גיל 6-3, 6 מופעים  
 ₪168 תיאטרון ילדים - ילד, גיל 12-7, 4+1 מופעים  

 ₪84 תיאטרון ילדים - הורה מלווה, גיל 12-7, 4+1 מופעים  
 ₪621 מינוי תיאטרון - שורות 10-2, 8+2 מופעים

 ₪526 מינוי תיאטרון - שורות 17-11 ,1, 8+2 מופעים
 ₪553 סדרת מופת א - 8 קונצרטים
 ₪553 סדרת מופת ב - 8 קונצרטים

 ₪372 סדרת סולנים בסערה - 5 קונצרטים
 ₪645 חמישי בבוקר עם אורית וולף - 10 מפגשים

 ₪368 תיאטרון - 6 הצגות + 2 סרטים + 1 קונצרט
 ₪295 תיאטרון - 4 הצגות + 1 סרט + 1 קונצרט

 ₪368 מינוי לילדים - גיל 10-4, 6 הצגות
 ₪474 מינוי תיאטרון מבוגרים - 5 הצגות

 ₪489 מועדון זמר - 7 מפגשים בלילות שבת
 ₪384 תיאטרון ימי שלישי - 6+1 הצגות
 ₪384 תיאטרון ימי רביעי - 6+1 הצגות

 ₪389 תיאטרון ימי חמישי - 6+1 הצגות
 ₪421 תיאטרון מוצ“ש - 6+1 הצגות

 ₪446 במה לתיאטרון אמצע שבוע - יחיד, 6 הצגות
 ₪463 במה לתיאטרון מוצ"ש - יחיד, 6 הצגות

 ₪256 מינוי קט - גיל 7-4, ילד, 6 הצגות
 ₪305 מינוי תיאטרון - 6 הצגות

 ₪158 סדרת קולנוע  ”ישראלים מהסרטים" - 6 מפגשים
 ₪211 הצגות ילדים - גיל 8-3, 5 הצגות  

 ₪358 מינוי משולב - שורות 17-1, 7 הצגות  
 ₪305 מינוי משולב - שורות 20-18, 7 הצגות  

קורס תיאטרון שנתי (הצגות מייצגות) -  שורות 17-1, 
7 הצגות + הרצאות  

 ₪358 

 ₪511 מינוי תיאטרון למבוגרים חופשי - 6+1 הצגות
 ₪489 מינוי תיאטרון למבוגרים - ימי חול, 6+1 הצגות
 ₪511 מינוי תיאטרון למבוגרים - מוצ"ש, 6+1 הצגות

 ₪300 תיאטרון ילדים - גיל 6-4, 5 הצגות
 ₪300 תיאטרון ילדים - גיל 10-6, 5 הצגות
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 ₪321 קלאסיקט שבת - 5 מופעים
 ₪474 מינוי מחול - 5 מופעים

 ₪395 מינוי מוסיקה קלאסית - 4 מופעים
 ₪305 סדרת ג‘אז חם מחו"ל - 3 מופעים

 ₪505 מנוי תיאטרון - 7 הצגות
 ₪400 מינוי תיאטרון מבוגרים יחיד - 6 הצגות

 ₪421 מינוי מבוגרים - יחיד - 7 הצגות
 ₪579 מינוי יחיד - 8 הצגות
 ₪295 מינוי יחיד - 4 הצגות

 ₪284 תיאטרון מבוגרים - גמלאי, גוש א', שורות 11-1, 6+1 הצגות  
 ₪245 תיאטרון מבוגרים - גמלאי, גוש ב', שורות 18-12, 6+1 הצגות  

 ₪368 תיאטרון מבוגרים - גוש א', שורות 11-1, 6+1 הצגות 
 ₪294 תיאטרון מבוגרים - גוש ב', שורות 18-12, 6+1 הצגות  

 ₪337 מינוי תיאטרון - יחיד, 6+1 מופעים
 ₪632 מינוי תיאטרון - זוגי, 6+1 מופעים

 ₪221 חוויה מוזיקלית לכל המשפחה - 6 מופעים
 ₪484 5 קונצרטים דרגה א'
 ₪442 5 קונצרטים דרגה ב'
 ₪558 7 קונצרטים דרגה א'
 ₪526 7 קונצרטים דרגה ב'
 ₪600 9 קונצרטים דרגה א'
 ₪558 9 קונצרטים דרגה ב'

 ₪221 סדרת גיל שוחט ”הזמנה למחול" - 4 מפגשים + בונוס
 ₪400 מינוי תיאטרון - ימים א',ב', שורה 1, 7 הצגות  

 ₪421 מינוי תיאטרון  - מוצ"ש, שורה 1, 7 הצגות  
 ₪474 מינוי תיאטרון - ימים א', ב, שורות 12-2, 7 הצגות  

 ₪516 מינוי תיאטרון - מוצ"ש, שורות 12-2, 7 הצגות  
 ₪421 מינוי תיאטרון - ימים א',ב', שורות 20-13, 7 הצגות  

 ₪453 מינוי תיאטרון - מוצ"ש, שורות 20-13, 7 הצגות  
 ₪152 ילדים - גיל 8-3, 5 הצגות

 ₪379 ג‘אז - 6 מופעים
 ₪462 מינוי זמר - 7 מופעים

 ₪542 מינוי משולב - 7 מופעים
 ₪458 מינוי תיאטרון - ממיטב הרפרטואר - 8 הצגות

 ₪400 הערים המרתקות בעולם - 5 מפגשים
 ₪484 כשהמוזיקה פוגשת את הקולנוע - 7 מפגשים

 ₪680 אולם - אמצע השבוע, שורה 12, 6+1+1 הצגות
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 ₪689 אולם - יום ו' ומוצאי שבת, שורה 12, 6+1+1 הצגות
 ₪546 אולם - אמצע השבוע, שורות 10-1, 6+1+1 הצגות

 ₪603 אולם - יום ו' ומוצאי שבת, שורות 10-1, 6+1+1 הצגות
 ₪432 אולם - אמצע שבוע, שורות 19-13, 6+1+1 הצגות

 ₪475 אולם - יום ו' ומוצ"ש, שורות 19-13, 6+1+1 הצגות
 ₪315 אולם - אמצע השבוע, שורות 23-20, 6+1+1 הצגות
 ₪351 אולם -  יום ו' ומוצ"ש, שורות 23-20, 6+1+1 הצגות

 ₪222 יציע - אמצע שבוע, תאים, 6+1+1 הצגות
 ₪222 יציע - יום ו' ומוצ"ש, תאים, 6+1+1 הצגות

 ₪147 ההצגה הראשונה שלי לקטנטנים - גיל 4-2, 4 הצגות  
 ₪242 גדולים מהחיים - 3 מפגשים

 ₪242 הערים המרתקות בעולם - 3 מופעים
 ₪189 מוסיכייף - 4 קונצרטים

 ₪347 ערבי זמר - שורות 18-1, 5 מופעים  
 ₪305 ערבי זמר - שורות 26-19, 5 מופעים  

 ₪353 תיאטרון - חול, שורות 14-1, 4 הצגות + 2 מופעים  
 ₪311 תיאטרון - חול, שורות 18-15, 4 הצגות + 2 מופעים  
 ₪247 תיאטרון - חול, שורות 26-19, 4 הצגות + 2 מופעים 
 ₪420 תיאטרון - חול, שורות 14-1, 5 הצגות + 2 מופעים  

 ₪374 תיאטרון - חול, שורות 18-15, 5 הצגות + 2 מופעים  
 ₪303 תיאטרון - חול, שורות 26-19, 5 הצגות + 2 מופעים 

 ₪463 תיאטרון - מוצ"ש, שורות 14-1, 5 הצגות + 2 מופעים  
 ₪416 תיאטרון - מוצ"ש, שורות 18-15, 5 הצגות + 2 מופעים  
 ₪342 תיאטרון - מוצ"ש, שורות 26-19, 5 הצגות + 2 מופעים  

 ₪554 מינוי חופשי - 1+5
 ₪368 מינוי חופשי - שורות 20 ומעלה, מוזל, 1+5  

 ₪480 סדרת הנבחרים - 5 הצגות + 1 מופע לבחירה + 2 כרטיסים לסרט 
סדרת הנבחרים - שורות 20 ומעלה, מוזל, 5 הצגות + 1 מופע 

לבחירה + 2 כרטיסים לסרט  
 ₪273 

 ₪368 תיאטרון ילדים - ילד, 7 הצגות
 ₪221 תיאטרון ילדים - מלווה, 7 הצגות   

 ₪758 תיאטרון מבוגרים - זוגי, חול, שורה 11-1, 7 הצגות
 ₪737 תיאטרון מבוגרים - זוגי, חול, שורה 18-12, 7 הצגות 

 ₪758 תיאטרון מבוגרים - זוגי, מוצ"ש, שורה 11-1, 7 הצגות
 ₪737 תיאטרון מבוגרים - זוגי, מוצ"ש, שורה 18-12, 7 הצגות
 ₪495 תיאטרון מבוגרים - יחיד, מוצ"ש, שורה 11-1, 7 הצגות

 ₪463 תיאטרון מבוגרים - יחיד, מוצ"ש, שורה 18-12, 7 הצגות
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 ₪453 תיאטרון מבוגרים - יחיד, חול, שורה 11-1, 7 הצגות

 ₪432 תיאטרון מבוגרים - יחיד, חול, שורה 18-12, 7 הצגות
 ₪442 רגעי שירה - 6 מופעים

 ₪400 מינוי לקונצרטים - אזור א‘, 6 + 1 קונצרטים
 ₪358 מינוי לקונצרטים - אזור ב‘, 6 + 1 קונצרטים

 ₪242 תיאטרון ילדים - ילד, גיל 8-4 , 6 הצגות       
 ₪205 תיאטרון ילדים - הורה מלווה, גיל 8-4 , 6 הצגות  

 ₪453 תיאטרון מבוגרים - מוצ“ש, 5+2 הצגות
 ₪432 תיאטרון מבוגרים - חול, 5+2 הצגות

 ₪305 מינוי יחיד - 6 הצגות  
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טוענים כסף בכרטיס החבר ומרוויחים בגדול 
בכל הרשתות המובילות

תוקף הכרטיס לטעינה חוזרת הוא דצמבר 2013.  ניתן להשתמש בכרטיס שנטען תוך 24 שעות מרגע 
הטעינה. יש לשמור את הכרטיס בתום השימוש. הכרטיס ניתן לטעינה גם במוקד ההזמנות 2344*.

*ללא אשמורת 1,790 ש”ח
קבלו2,000ש"חשלמו1,701*ש"ח

חשוב! אל תשכחי
לא יוצאים לקניות בלי לטעון את 

כרטיס החבר!

וברשתות המובילות בישראל הנחה לקניות ב-


