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 לכבדי שמיעהנגישים   אולמות 

 
 

 צפון: 
 תיאטרון עירוני חיפה

 אודיטוריום מוזיאון חיפה
 קיבוץ יגור -יד המגינים

 הטכניון
 קרית חיים -תיאטרון צפון

 היכל התרבות כרמיאל
 היכל התרבות עפולה
 היכל התרבות טבריה

 חיפה –אולם רפפורט 
 קרית חיים –בית נגלר 

 אודיטוריום חיפה 
 חיפה -אולם קריגר 

 חיפה -נווה יוסף 
 היכל התרבות קיבוץ יפעת

 בית העם כפר בלום
 הקימרון בית שאן

 אודיטוריום עכו
 קונסבטוריום עכו 

  היכל התרבות נהריה 
 אולם המופעים נצרת עילית

 היכל התרבות נשר 
 קיריוןהאולמות קולנוע גלובוס מקס 

 לב המפרץ YES PLANETבתי הקולנוע 
  רבות יקנעםהיכל הת

 בית אבא חושי בחיפה 
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 היכל התיאטרון קרית מוצקין 
 היכל התרבות חוף הכרמל

 היכל התרבות מעלות תרשיחא
 אולם כנרת

 היכל הספורט רוממה חיפה
 גלובוס מקס נהריה 

  אולם קולנוע בקיבוץ משמר העמק
 קיבוץ ברעםאולם 

 אולם מלון פסטורל
 מעברות אולם קיבוץ

 אודיטוריום בית ניר )בית התותחן( זיכרון יעקב
 אוניברסיטת חיפה 
 אולם זאפה חיפה 

 אודטוריום במועצה אזורית זבולון 
 מוזיאון אחוזת דוברובין

 דיור מוגן פסגת חן
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 מרכז יום לקשיש ר.ג.ש. פרדס חנה
 מרכז מבקרים פיק"א ראש פינה

 יז פלנט זיכרון
 אולם התרבות עמק יזרעאל

 טבריה-כז חמשת החושים מר
 

 מרכז: 
 אילן-אוניברסיטת בר

 האוניברסיטה העממית
    תיאטרון גבעתיים

     בית לסין 
   התיאטרון הקאמרי החדש 

 המרכז לאומנויות )בית חיל האויר( הרצליה  
 אשכול פיס הרצליה 

  יד לבנים רעננה  
   מרכז לאומנויות רעננה

 תיאטרון ניסן נתיב 
    תיאטרון רמת גן
 ר"ג  –תיאטרון יהלום 

     תיאטרון חולון
 היכל התרבות בת ים

   היכל התרבות אור יהודה
  היכל התרבות ראשל"צ 

    תיאטרון גשר 
   תיאטרון הבימה 

    אודיטריום בית דני 
  האופרה הישראלית  
  היכל התרבות רמלה
  מוזיאון הארץ  -אודיטריום קלצקין 
 כ"ס -היכל התרבות ספיר

 כ"ס -ת הילדים סיפריי
  כ"ס-בית אברהם

 מרכז תרבות גן שמואל
 רמת גן YES PLANETמתחם בתי הקולנוע 

 אודיטוריום עירית הרצליה 
 אוניברסיטת תל אביב –אולם בר שירה 

 אולם קציר -מכון התקנים
 חדרי הישיבות בניין חדש –מכון התקנים 

 היכל התרבות פתח תקווה
 גני תקווה –מרכז הבמה 
 ויות הבמה ע"ש טד אריסון ת"אמרכז לאומנ

 היכל התרבות נס ציונה
 נתניה –מתחם בתי הקולנוע גלובוס מקס 

 ת"א  –עיוורים חירשים  –תיאטרון נא לגעת 
 היכל התרבות מודיעין 

 מודיעין YES PLANETבתי הקולנוע 
 תיאטרון היידיפיל 

 בית החייל תל אביב
 סינמטק חולון )מדיטק( 

 אולם אנסמבל החדש הרצליה  
 קניון עזריאלי מודיעין –אולם מופעים 

 אולם אירועים עין החורש 
 היכל התרבות אריאל 

 רית ארבעהיכל התרבות ק
 כרכור –היכל התרבות פרדס חנה 

 מרזכ לאומנויות הבמה שוהם
 ראשל"צ YES PLANETמתחם בתי הקולנוע 

 אולם מתנס מזכרת בתיה 
 מרכז מבקרים קוקה קולה

  היכל התרבות תל אביב
 סמינטק תל אביב 

 אולם ויקס, אולם אבנר –מכון ויצמן 
 אולם וואל -אוניברסיטת בר אילן

 אולם סמולרש –אביב  אוניברסיטת תל
 זאפה הרצליה  

 רשת אולמות לב בכל הארץ 
 רבן חן רשת אולמות 

 רשת אולמות סנימה סיטי 
 מתנ"ס שטיינברג חולון  

 אולם בבי"ס יורם לוינשטיין  
 אולם בית צבי 

 אודטוריום ספיר כ"ס 
  מלון גילגל תל אביב

 מכללת ספיר
 מרכז בית יד לבנים נתניה

 המכללה להנדסה אפקה
 מתנ"ס למרחב גבעת שמואל
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 סינמטק הרצליה
 בתי הקולנוע רב חן בדיזינגוף ת"א 

 היכל התרבות כפר שמריהו 
 מגדלי הים התיכון צומת סביון

 היכל התרבות אור עקיבא
 היכל התרבות רחובות

 
 ירושלים: 

 תיאטרון החאן
 תיאטרון ירושלים

 משכן הכנסת )ועדות + אולם מליאה( 
 מרכז ואן ליר )אולם + מבואה(

 ירושלים  –האוניברסיטה העיברית 
 ירושלים   –בית הלוחם 

 היכל התרבות צרעה 
 אוניברסיטה עיברית ירושלים  –אולם מגיד 

 מרכז יום לקשיש מבשרת ציון
 נה ניסן נתיב ירושליםמב

 
 דרום:

 היכל התרבות אשקלון
 מרכז הכנסים אשקלון 

 אולם אירועים מועצה איזורית אשכול
 באר שבע  –אולמות קולנוע גלובוס מקס 

 באר שבע  –אוניברסיטת בן גוריון 
 מ.א. שער הנגב  –אולם דורות 

 היכל התרבות החדש ביבנה  
 אולם מופעים קבוצת יבנה 

 מ.א. נחל שורק  –יד בינמין 
 היכל התרבות עין גדי 
 היכל תרבות רביבים 

 גתהילתי ע"ש אידית פולק בע"מ בקרית מרכז ק
 קיבוץ מגן 

 באר טוביה –הבמה מרכז אומנויות 
 היכל אומנויות הבמה באר שבע 

 היכל התרבות אשדוד 
 אולם מתנ"ס וולפסון נתיבות  

 בית קולנוע אילת 
 שדות נגבמועצה אזורית -אולם התרבות 
 מתנ"ס בנימין
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