
 

אברהם טל ומוש בן ארי במסגרת "לילות אהבה באמפיתיאטרון הרומי בית 
 גוברין"

 4202.8.7חמישי 

 88:..תחילת מופע:  8:88.פתיחת דלתות: 
 ₪  97.מחיר מלא טריבונה תחתונה ואורקסטרה: 

 שני מופעים בערב -אברהם טל ומוש בן ארי 
 

 יואב -אברהם ומוש 

 יואבמחיר  סהכ עד כסא מכסא שורה אזור

 ₪175  20 68 49 7 אורקסטרה

 ₪175  10 34 25 10 אורקסטרה

 ₪175  70 70 1 14 אורקסטרה

        100   

 
 

גידי גוב ויהודית רביץ במסגרת "לילות אהבה באמפיתיאטרון הרומי בית 
 גוברין"

 9202.8.7מוצ"ש 
 2.:..תחילת מופע:   2.:8.פתיחת דלתות: 

   ₪ 97.ורקסטרה: מחיר מלא טריבונה תחתונה וא

 
 גידי גוב ויהודית רביץ: ביחד ולחוד, שני מופעים בערב

 

 יואב -גידי ויהודית 

 מחיר יואב סהכ עד כסא מכסא שורה אזור

 ₪175  22 70 49 7 אורקסטרה

 ₪175  28 52 25 10 אורקסטרה

 ₪175  50 70 21 14 אורקסטרה

        100   

 
 

"לילות אהבה באמפיתיאטרון הרומי בית  הפרויקט של עידן רייכל במסגרת
 גוברין"

 מופע מיוחד לערב ט"ו באב 8202.8.7.ראשון 
 8:98.תחילת מופע:   9:98.פתיחת דלתות: 

   ₪ 77.מחיר מלא טריבונה תחתונה ואורקסטרה: 
 

 יואב -רייכל 

 מכסא שורה אזור
עד 
 כסא

 סהכ
מחיר 
 יואב

 ₪220  12 12 1 16 אורקסטרה

 ₪220  12 12 1 14 אורקסטרה

 ₪220  18 63 46 20 טריבונה תחתונה

 ₪220  14 26 13 21 טריבונה תחתונה

 ₪220  16 63 48 21 טריבונה תחתונה

 ₪220  28 37 10 27 טריבונה תחתונה

        100   

 
 



יהודה פוליקר מארח את ריקי גל במסגרת "לילות אהבה באמפיתיאטרון 
 הרומי בית גוברין"

 7202.8.7.חמישי 
 88:..תחילת מופע:   8:88.פתיחת דלתות: 

   ₪ 77.מחיר מלא טריבונה תחתונה ואורקסטרה: 
 

 יואב -פוליקר 

 מחיר יואב סהכ עד כסא מכסא שורה אזור

 ₪220  22 70 49 7 אורקסטרה

 ₪220  24 48 25 10 אורקסטרה

 ₪220  54 54 1 14 אורקסטרה

        100   

 
 

ברי סחרוף מארח את דודו טסה במסגרת "לילות אהבה באמפיתיאטרון 
 הרומי בית גוברין"

 1202.8.7.מוצ"ש 
 88:..תחילת מופע:   8:88.פתיחת דלתות: 

 ₪  97.מחיר מלא טריבונה תחתונה ואורקסטרה: 
 

 יואב -ברי 

 מחיר יואב סהכ עד כסא מכסא שורה אזור

 ₪175  22 70 49 7 אורקסטרה

 ₪175  28 52 25 10 רהאורקסט

 ₪175  50 70 21 14 אורקסטרה

        100   

 
מופעים בערב אחד במסגרת "לילות אהבה  2אהוד בנאי ואביתר בנאי. 

 באמפיתיאטרון הרומי בית גוברין"
 202.8.7..חמישי 

 88:..  תחילת מופע: 8:88.פתיחת דלתות: 
   ₪ 97.מחיר מלא טריבונה תחתונה ואורקסטרה: 

 וד בנאי ואביתר בנאי: שני מופעים בערבאה
 

 יואב -בנאי 

 מחיר יואב סהכ עד כסא מכסא שורה אזור

 ₪175  22 70 49 7 אורקסטרה

 ₪175  28 52 25 9 אורקסטרה

 ₪175  50 70 21 14 אורקסטרה

        100   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 שלומי שבן והקולקטיב מארחים את שלום חנוך וקרן אן במסגרת "לילות
 אהבה באמפיתיאטרון הרומי בית גוברין"

 9202.8.7.מוצ"ש 

  88:..תחילת מופע:   8:88.פתיחת דלתות: 
   ₪ 97.מחיר מלא טריבונה תחתונה ואורקסטרה: 

 מופע סיום חגיגי: שלומי שבן והקולקטיב מארחים את שלום חנוך וקרן אן 
 

 יואב -שלומי שבן 

 מחיר יואב סהכ עד כסא מכסא שורה אזור

 ₪175  22 70 49 7 אורקסטרה

 ₪175  24 24 1 8 אורקסטרה

 ₪175  4 24 21 11 אורקסטרה

 ₪175  50 70 21 14 אורקסטרה

        100   

 

 


