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  19.07.1519.07.15--פתיחת ההרשמה בפתיחת ההרשמה ב  ––  טופס רישוםטופס רישום

  
  ____________________________________________________________ שם פרטי: ____ שם פרטי: ______________שם משפחה: ________________שם משפחה: ________________

  ____ ____ ___________ ישוב: ________________ ישוב: _____________________________כתובת:_________________________כתובת:_________________________

    ___________________________________________ נייד: _______ נייד: ____________________טל. _______________טל. _______________    ____מיקוד: __________מיקוד: __________

  דוא"ל:___________________________________________________________________דוא"ל:___________________________________________________________________

  

  ::/ חבילה הבאה/ חבילה הבאה  לרכוש את הסדרהלרכוש את הסדרה  ייברצונברצונ
  

  ""44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:                            / יום ו'/ יום ו'יום ה' יום ה'                                           ""זיקוקי דינורזיקוקי דינור  
                  1515--20201414  תתות הישיבה מעונות הישיבה מעונמעוניין לשמור על מקוממעוניין לשמור על מקומ**  

                   1515--20201414  תתמעונמעונמעוניין לשפר מקומות הישיבה מעוניין לשפר מקומות הישיבה**  
  

   "44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:    / יום ו'/ יום ו'יום ה' יום ה'                   "מסע סימפוני" "מסע סימפוני  
                   1515--20201414  תתמעונמעונמעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעוניין לשמור על מקומות הישיבה****  

                   1515--20201414  תתעונעונמממעוניין לשפר מקומות הישיבה מעוניין לשפר מקומות הישיבה****  
  

  ""44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:    / יום ו'/ יום ו'יום ה' יום ה'                 " " פלוספלוס  הסדרה הקאמריתהסדרה הקאמרית  
                  1515--20201414  תתמעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונמעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונ****  

                   1515--20201414  תתעונעונמממעוניין לשפר מקומות הישיבה מעוניין לשפר מקומות הישיבה****  
  

  ""44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:    / יום ו'/ יום ו'יום ה' יום ה'                     ""הסדרה הווקאליתהסדרה הווקאלית  
                  1515--20201414  תתמעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונמעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונ****  

                   1515--20201414  תתעונעונמממעוניין לשפר מקומות הישיבה מעוניין לשפר מקומות הישיבה****  
  

   "44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:      יום ג'יום ג'                    "מוזיקה חדשה" "מוזיקה חדשה  
                  

  ""44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:                                           ""היצירות הווקאליות הגדולותהיצירות הווקאליות הגדולות  
  

  "" 44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:            ""הקוסם מזלצבורגהקוסם מזלצבורג  --מוצרט מוצרט  
  

   44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:         לשמוע את הציור"לשמוע את הציור"  ––"לראות את המוזיקה "לראות את המוזיקה  
  
  
   44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:           ) 18.01.16(  11מפגש מס' מפגש מס'   ––קונצרט לכל המשפחה קונצרט לכל המשפחה  

  
   44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:          ) 16.05.16(  22מפגש מס' מפגש מס'   ––קונצרט לכל המשפחה קונצרט לכל המשפחה  

  

  "'44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:              "חבילת יום ה'""חבילת יום ה  
  

  "'44/  /      33/  /      22/  /      11מס' מקומות:  מס' מקומות:              "חבילת יום ו'""חבילת יום ו  
  

  
  

  " בלבד. " בלבד. הסונטות הגדולות לפסנתרהסונטות הגדולות לפסנתר" פתוחה למנויים ותיקים בסדרה "" פתוחה למנויים ותיקים בסדרה "זיקוקי דינורזיקוקי דינורור מקום בסדרה "ור מקום בסדרה "*   אפשרות שמירת או שיפ*   אפשרות שמירת או שיפ
  ** אפשרות שמירת או שיפור מקום פתוחה למנויים ותיקים בסדרה בלבד** אפשרות שמירת או שיפור מקום פתוחה למנויים ותיקים בסדרה בלבד

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
  לקונצרטלקונצרט₪ ₪   1010חניה בקמפוס האוניברסיטה, לפי עלות של חניה בקמפוס האוניברסיטה, לפי עלות של אני מבקש/ת לרכוש בנוסף כניסה לאני מבקש/ת לרכוש בנוסף כניסה ל  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

  צורת התשלום המבוקשת (מחק/י את המיותר):צורת התשלום המבוקשת (מחק/י את המיותר):
  /   אשראי   /   מזומן/   אשראי   /   מזומן      המחאההמחאה

  __________________          __________________          __________________________________  ::שם בעל הכרטיסשם בעל הכרטיס
  ____________מספר הכרטיס: ______________________________מספר הכרטיס: ______________________________    ז: ___________________ז: ___________________ת.ת.

  ) ______________) ______________CCVVVVשלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס (שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס (________   ________   תוקף: ______תוקף: ______
  

  זכאי הנחות, נא סמנו (בצירוף אסמכתא):זכאי הנחות, נא סמנו (בצירוף אסמכתא):
  מנוי ותיקמנוי ותיק  
  סטודנט/ סטודנט  / ידידי האוניברסיטה/ ידידי האוניברסיטה  סגל האוניברסיטהסגל האוניברסיטה /  
  גמלאיגמלאי  
  חר: _______________________חר: _______________________אא  

  
  הערות: ____________________________________________________________________הערות: ____________________________________________________________________

  
 חתימה: ________________חתימה: ________________          תאריך:________________תאריך:________________


