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 ____________________________שם משפחה: ________________________ שם פרטי: _______

 ____________ _______________________ ישוב: ________________כתובת:__________________________

 ____________________ _______  טל. _______________________ נייד: ___________________מיקוד: 

 ___________________________________________________________דוא"ל:____________________

 

 ה/ות הבאות: לרכוש את הסדר ברצוני
 

 מספר מנויים שם הסדרה
 שמירת מקומות 

 מעונה קודמת

 שיפור מיקום 

 מעונה קודמת

 מנוי 

 חדש

 כן כן     /      לא כן     /      לא 4/  3/  2/  1 מסע סימפוני יום ה'

 כן כן     /      לא כן     /      לא 4/  3/  2/  1 מסע סימפוני יום ו'

 כן כן     /      לא כן     /      לא 4/  3/  2/  1 גן עדן רוסי יום ה' 

 כן כן     /      לא כן     /      לא 4/  3/  2/  1 גן עדן רוסי יום ו' 

 כן כן     /      לא כן     /      לא 4/  3/  2/  1 החמישייה הקאמרית ה'

 כן כן     /      לא כן     /      לא 4/  3/  2/  1 החמישייה הקאמרית ו'

 כן כן     /      לא לא      /כן      4/  3/  2/  1 הסדרה הווקאלית ה' 

 כן כן     /      לא כן     /      לא 4/  3/  2/  1 הסדרה הווקאלית ו' 

 4/  3/  2/  1 2022פמינה 

 4/  3/  2/  1 לראות את המוזיקה לשמוע את הציור

 4/  3/  2/  1 הוירטואוזים הגדולים 

 4/  3/  2/  1 העולם באולם 

 4/  3/  2/  1 שנים של גאונות 250 –בטהובן 

 4/  3/  2/  1 לשיר עד כלות –השאנסון 
 

 ברצוני להזמין כרטיסים למופעים הבאים:
 

 מספר כרטיסים תאריך שם המופע

 4/  3/  2/  1 19:30בשעה  13.12.2021 שניים צ'לו

 4/  3/  2/  1 19:30בשעה  23.12.2021 אסף זהר –ערב עם שומאן 

 4/  3/  2/  1 19:30בשעה  17.01.2022 אנדי פלדבאו –פיאנו קאבר סטורי 

 4/  3/  2/  1 19:30בשעה  17.02.2022 חוגגים עשור –מולטי פיאנו 

 4/  3/  2/  1 19:30בשעה  15.03.2022 מחווה לז'ובים –הגשם באיפנימה 
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 " בלבד. רשופן פינת ליסטפתוחה למנויים ותיקים בסדרה "" גן עדן רוסי*   אפשרות שמירת או שיפור מקום בסדרה "

 ** אפשרות שמירת או שיפור מקום פתוחה למנויים ותיקים בסדרה בלבד

________________________________________________________________________ 

 

 פרטי אשראי:

 

 שם בעל הכרטיס: ___________________________________ 

          

 ת.ז: ___________________  מספר הכרטיס: ____________________________________

 

 ( ______________CVVאחרונות בגב הכרטיס )תוקף: ______________   שלוש ספרות 

 

 זכאי הנחות, נא סמנו )בצירוף אסמכתא(:

 

 ( 2020-2021)מנוי בעונת      מנוי ותיק 

 

 סגל האוניברסיטה / ידידי האוניברסיטה / סטודנט 

 

 גמלאי 

 

 _________ :אחר_________________ 

 

 

 ____________________________________________________________________הערות: 

 

 חתימה: ________________     תאריך:________________

 

 03.08.2021 –תחילת ההרשמה 

 ה' -ניתן גם להרשם טלפונית בימים א'

 03-6407047 –בטלפון   10:00-14:00בין השעות 


