
    6201/7/15שמירת מקומות עד  - 2017-2016 מוזיאון ת"א ,, בלצן  מנוי לקונצרטי

                      

 בתאריך ______,  15/16חידוש מנוי מעונת □                     

 חדש בתאריך    ___________        □                     

                                                                 

 2016-2017לעונת הממשיכים  2015-2016למנויי חידוש מנוי ₪   530- 430 □
  478, כיסאות קיצוניים מצד ימין אולם  430: באולם הכיסאותומקום  שימו לב לרמות מחיראנא 

מגוש   498באולם,  1כיסאות קיצוניים בשמאל אולם ושורה  2ימין אולם עד לפני המעבר, ב 3סא ימכ
                 הגושים(.  3 -כיסאות המעבר באולם )ליד המדרגות ב 530המרכזי עד כיסאות הקיצוניים בצד שמאל   

 .(598 – 588 – 578 – 530) 2014 – 1993מעונות מנוי חדש גמלאי /מנוי חוזר  ₪ 598 - 540 □

 .(688 – 648 – 630 – 598) מנוי חדש₪  688 - 599 □
 הרשמה באמצעות וועדי עובדים*:   

 *למשלמים בסבסוד ועדים, חובה לצרף אסמכתא בכתב ואישור מטעם הוועד או הארגון.                                      

 מס. הזמנה ____________ רגיל / אשמורת            – )שאל/י על מנוי משולב( הסתדרות המורים □

קונצרטים + יום  5)תעשיה אווירית  □_________מס. הזמנה  – )שאל/י על מבצע מנוי משולב( חבר □

 □ )שאל/י על מנוי משולב( דרוםחברת החשמל  □ ______________  מס. הזמנה  –עיון במרכז ענב( 
  אחר ______________

 
 __________לסדרה ________________  מנויים בסך_______  לרכושברצוני 

 _______ לסדרה_________  מנויים בסך וכן 

 מנויים ____  סה"כ לתשלום _________________________סה"כ 

 _____________________________________בקשות לשיפור מקום ___________________□

__________________________________________________________________________ 

 
 מס. מנוי ______________

 שם מלא ___________________________   

 כתובת ____________________________  ישוב ___________________________

 טל' בבית _________________  טל' נייד ___________________מיקוד __________  

 __________________________________________ E-mailתאריך לידה __________  

 לא □כן   □ה מנוי לסדרת קונצרטים נוספת )אופרה, פילהרמונית וכד'(? /האם את 

  ?בטהובן הקיסר עם סינפונייטה ב"ש בניצוח  □איזו מתכניות העונה הייתה אהובה עליך ביותר

שומאן וחמישיית  □   הצרפתי והספרדי עם הילה בג'יו ועמנואל חנון □    דורון סלומון

  לכל שירייך אני כינור עם איתמר זורמן  □      הפסנתר עם נגני הפילהרמונית

 אריאל הורוביץ בשירי נעמי שמר –דיוקן אימי  □
 

 ____________________________________________________________________הערות 
 
 

 ריבית על הלקוח  -אשראי בתשלומים בקרדיט,  אופן התשלום:  מזומן/אשראי/המחאה

  תשלומים  3 □    1□ב דיינרס, □ אמריקן אקספרס□ישרכרט□ויזה כ.א.ל□לאומי קארד□

 ________________________________________  בתוקף עד ________מס' כרטיס 

        3 □  2 □  1□ל "הקתדרה למוסיקה בע"מ" .  תשלומים₪ רצ"ב המחאה ע"ס _______  □
 
 

                   ________שליחת המנוי  תאריך תאריך חיוב _________ _  __מקום סופי: סדרה ____  שורה ___  כסא _

 או לכתובת: cathedra@bezeqint.net , 6416266-03נא לשלוח לפקס שמספרו  
 חתימה ________________      03-6420847טל'      6165101ת"א  65149למוסיקה, ת.ד.  הקתדרה

 מס. תעודת זהות ס.ב
         

mailto:cathedra@bezeqint.net
mailto:cathedra@bezeqint.net

