
  21/8/1עד מקומות , שמירת 2220-1220, תל אביב בלצן,  קונצרטימנוי ל
  (, במוזיאון תל אביב לאמנות רקנאטי מתקיימים באולם )הקונצרטים

 ______ בתאריך 21/22ונת על 19/21 חידוש מנוי מעונת□                     

 ___________ בתאריך שיפור□

 ___________                                                                            בתאריך חדש□

  2022-2021ממשיכים לעונת ה 1921 -חידוש מנוי למנויי  - 555/525/503/455₪□

  503כיסאות קיצוניים מצד ימין אולם ,  455אנא שימו לב לרמות מחיר ומקום הכיסאות באולם: 
מגוש   525באולם,  1כיסאות קיצוניים בשמאל אולם ושורה  2בימין אולם עד לפני המעבר,  3סא ימכ

 הגושים(.                  3 -כיסאות המעבר באולם )ליד המדרגות ב 555מרכזי עד כיסאות הקיצוניים בצד שמאל  
 

 2014 מנוי חדש גמלאי / מנוי חוזר מעונות קודמות, עד - ₪ 603/593/555  □

 שח בלבד.  397 – 40, מבצע מנוי צעיר, עד גיל מנוי חדש -₪ 635/613/565 □
 עובדים*:    וועדי באמצעות הרשמה

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

            רגיל / אשמורת____________  מס. הזמנה –הסתדרות המורים  □

 ______________   תעשיה אווירית □_______________________ מס. הזמנה –חבר □ 

  ______________ אחר□  חברת החשמל דרום □
 __________ לסדרה________________  בסך מנויים_______  לרכוש ברצוני

 (מתנה חוברת מקנה חדש חבר מביא חבר מבצע_______) לסדרה_________  בסך מנויים  וכן

 _________________________________ לתשלום סה"כ

 __________________________________________________ מקום לשיפור בקשות□

 

 מס. מנוי ______________
 

 שם מלא ___________________________   

כתובת ____________________________  ישוב 

___________________________ 

 מיקוד __________  טל' בבית _________________  טל' נייד ___________________

 __________________________________________ E-mailתאריך לידה __________  

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

  ?אופרה הרטו איטלקי עם זמרי 'קונצ □איזו מתכניות העונה הייתה אהובה עליך ביותר

 גיורא פיידמן קלרינט □   גרשווין ובלוז עם ביג בנד וזמרים  □ אירה ברטמן ויותם כהן 

אריק איינשטיין. זוכר מיקי גבריאלוב  □  ורקדני באלט  אסתרית בלצן – שופניאנה  □  

 
 ____________________________________________________________________הערות 

 
 ריבית על הלקוח –אשראי בתשלומי קרדיט       אופן התשלום:  מזומן/אשראי/המחאה

 תשלומים ומעלה 3□תשלום אחד,  □ דיינרס, □ אמריקן אקספרס□ישרכרט□ויזה כ.א.ל□לאומי קארד□
 )בקרדיט בלבד(

 מס' כרטיס ________________________________________  בתוקף עד ________

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

                   ________שליחת המנוי  חיוב _________  תאריךתאריך _  מקום סופי: סדרה ____  שורה ___  כסא ___

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

 זהות מס. תעודת ס.ב
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