
 
 

 4102-4102המנויים  עונתטופס הרשמה ל

 שם פרטי ומשפחה:

 כתובת: 

 :טלפון  

 דואר אלקטרוני: 
 

 עבורכם: רצוימנוי לאנא מלאו את הפרטים 

 סדרות קתדרה:

 מחיר מספר מנויים שם הסדרה

 ₪ 051תושב כפר   אופרה אחרת
 ₪ 011  תושב חוץ

 ₪ 271תושב כפר   פנינים על מגף
 ₪ 541  תושב חוץ

 ₪ 011 תושב כפר  עיצוב המוח
 ₪ 051 תושב חוץ 

 ₪ 011תושב כפר   זן הבודהיזם
 ₪ 721  תושב חוץ

 ₪ 011תושב כפר   תנ"ך בין תחומי בכפר שמריהו
 ₪ 721  תושב חוץ

 ₪ 051תושב כפר   אמנים בגוף ראשון
 ₪ 011תושב חוץ  

 ₪ 291תושב כפר   תקשורת מעצבת זכרון היסטורי
 ₪ 051תושב חוץ  

 

 על בימת הכפר:

 :+ קונצרטים()הצגות  מחירי חבילות המופעים
  

 גימלאימחיר  מחיר רגיל מופעים הסדרה

 ₪  521 ₪  041 0 0בימת הכפר 

 ₪ 051 ₪ 701 0 0בימת הכפר 

 ₪ 741 ₪  091 01 01בימת הכפר 

 
 

 :בלבד לרכוש מנוי לקונצרטיםגם ניתן 
 ₪  275/ גימלאי ₪  505קונצרטים של תזמורת הבארוקדה: רגיל  5-מנוי ל
 ₪  275גימלאי / ₪  511קונצרטים של אנסמבל סולני תל אביב: רגיל  5-מנוי ל

, או סדרה אחרת שיש בה שישה קונצרטים 01בונוס מיוחד לכל רוכשי סדרת בימת הכפר 
 לפחות: כרטיס חינם לכל אחד מהמופעים לפי בחירתכם.

 
 
 
 
 



 
 

 
 אנא מלאו את הפרטים הבאים:

 
 הצגות/ קונצרטים  01/  0/  0 -לברצוני מנוי  .0
 ברצוני מנוי לסדרת קונצרטים בארוקדה .4
 ברצוני מנוי לסדרת קונצרטים סולני תל אביב .2

 
 רשימת ההצגות והקונצרטים:

 

 מעוניין יום תאריך סוג המופע מופעשם ה

  שלישי 09.10.13 תאטרון גזע

  שלישי 19.11.13 תאטרון לילה טוב אמא

  ראשון 08.12.13 תאטרון אם הבית

  שלישי 31.12.13 תאטרון אדם לא מת סתם

  חמישי 20.02.14 תאטרון אז בפראג

  רביעי 09.04.14 תאטרון משאלה אחת ימינה

  רביעי 42.12.02 תאטרון חברות הכי טובות

  רביעי 14.05.14 תאטרון אישה בעל בית

  ראשון 29.06.14 תאטרון תהלה

  חמישי 07.11.13 קונצרט אנסמבל סולני תל אביב

  שלישי 26.11.13 קונצרט תזמורת בארוקדה

  שלישי 24.12.13 קונצרט תזמורת בארוקדה

  שני 30.12.13 קונצרט אנסמבל סולני תל אביב

  שלישי 04.02.14 קונצרט תזמורת בארוקדה

  שני 24.03.14 קונצרט אנסמבל סולני תל אביב

  שלישי 01.04.14 קונצרט תזמורת בארוקדה

  שני 12.05.14 קונצרט אנסמבל סולני תל אביב

  שלישי 10.06.14 קונצרט תזמורת בארוקדה

  שני 16.06.14 קונצרט אנסמבל סולני תל אביב

 

 תשלום:

 בחירתך:י להירשם לפי \תוכל

 99514900-19אמצעות הפקס: ב |  weil@kfar.org.ilמצעות הדוא"ל: בא |  199509221באמצעות הטלפון: 

 :זה, ישראכרט, אמריקן אקספרס(כרטיס אשראי )וימס'  :תשלום בכרטיס אשראי

                

 

         

  ________שם בעל הכרטיס: _______

 _______תוקף הכרטיס: __________

 _________________: מס' תשלומים

 

 שם ומשפחה: __________________  תאריך: _________  חתימה: ________________

mailto:weil@kfar.org.il

