
 07.201617.-פתיחת ההרשמה ב –טופס רישום 
 

 שם משפחה: ________________________ שם פרטי: _______________________________

 ______________ _____כתובת:____________________________________ ישוב: _______

 _______________________מיקוד: ____________  טל. _______________________ נייד:

 _______________________________דוא"ל:____________________________________

 ברצוני לרכוש את הסדרה / חבילה הבאה:
 

 "4/    3/    2/    1מס' מקומות:  סדרת התזמורת"                יום ה' / יום ו'           -מסע סימפוני 
          מקומות הישיבהמעוניין לשמור על              

 *2015-16מעונת                                                                                                                                                       
          מעוניין לשפר מקומות הישיבה 

 *2015-16מעונת                                                                                                                                                                                                                               
 

 " 4/    3/    2/    1מס' מקומות:  יום ה' / יום ו'                                            " 24פרויקט 
          מעוניין לשמור על מקומות הישיבה     

 **2015-16מעונת                                                                                                                                                       
          מעוניין לשפר מקומות הישיבה 

 **2015-16מעונת                                                                                                                                                                                                                                 
 

  "4/    3/    2/    1מס' מקומות:              יום ה' / יום ו'      "הסדרה הקאמרית פלוס 
                                                   מעוניין לשמור על מקומות הישיבה     

 **2015-16מעונת                                                                                                                                                       
                                                                                                                    מקומות הישיבה  מעוניין לשפר 

 *2015-16מעונת                                                                                                                                                                                                                                 
 

 4/    3/    2/    1מס' מקומות:              יום ה' / יום ו'       ה הווקאלית" "הסדר 
                                                                                                       מעוניין לשמור על מקומות הישיבה              

 *2015-16מעונת                                                                                                                                                       
                                                                                                          ן לשפר מקומות הישיבה מעוניי 

   *2015-16מעונת                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 4/    3/    2/    1מס' מקומות:              "יום ה'  –אות את המוזיקה,  לשמוע את הציור "לר 
 
 4/    3/    2/    1מס' מקומות:              יום ב' " –אות את המוזיקה,  לשמוע את הציור "לר 

 

 " 4/    3/    2/    1מס' מקומות:             "רומנטיקן ומהפכן -בטהובן 
 
 " 4/    3/    2/    1מס' מקומות:             "עולמו של מנצח –המאסטרו 
 
 " 4/    3/    2/    1מס' מקומות:                      " צלילים, קולות וצבעים –דרום אמריקה 
 
 
 

 "'4/    3/    2/    1מס' מקומות:              "חבילת יום ה 
 
 

 4/    3/    2/    1מס' מקומות:              '""חבילת יום ו 
 
 

 אפשרות שמירת או שיפור מקום פתוחה למנויים ותיקים בסדרה בלבד*   
 בלבד.זיקוקי דינור" " פתוחה למנויים ותיקים בסדרה "24פרויקט אפשרות שמירת או שיפור מקום בסדרה "** 

 

________________________________________________________________________ 
 
  לקונצרט₪  10אני מבקש/ת לרכוש בנוסף כניסה לחניה בקמפוס האוניברסיטה, לפי עלות של 

________________________________________________________________________ 
 

 )מחק/י את המיותר(: אופן התשלום המבוקש
 המחאה   /   אשראי   /   מזומן

 ל הכרטיס: ___________________________________          שם בע
 ת.ז: ___________________  מספר הכרטיס: ____________________________________

 ( ______________CVVתוקף: ______________   שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס )
 

 זכאי הנחות, נא סמנו )בצירוף אסמכתא(:
 מנוי ותיק 
 סגל האוניברסיטה / ידידי האוניברסיטה / סטודנט 
 גמלאי 
 _______________________ :אחר 
 

 הערות: ____________________________________________________________________
 

 חתימה: ________________     תאריך:________________


