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לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733

ספח הזמנת מנוי מחול
עונת 2018-2017

שם משפחה

שם פרטי:

כתובת

מיקודעיר:

ת. זהות:

תאריך לידה:

טל:    

טל. נוסף: 

דואר אלקטרוני: 

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת המחול לעונת 2018-2017 

אבקש להצטרף כמנוי לסדרת המחול לעונת 2018-2017

 מופעיםמנוי/ים למחול ל-ברצוני להזמין

 ברמת מחיר:   א      ב      ג      ד      ה      (יש לסמן)

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:

אמריקן אקספרס  דיינרס ישראכרט /ויזה 

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשרא

 בסך כולבתוקף עד:

 תשלומים ב- בתשלום אחד

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

 המחאה/ות, בסך כולל שמצ"ב

אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר,
.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

יש לסמן את מופעי הבחירה של המחול ואת התאריך הרצוי בכל מופע:

תאריך שעה יום בשבוע שם המופע

  להקת דרזדן-פרנקפורט

 

 

13.10.1713:00 ו'
״ ש  14.10.17מוצ

 
20:00

 19.10.1720:00 ה' להקת אריק גוטייה
20.10.1713:00 ו'

להקת בלנקה לי
20:00 25.10.17 ד'
26.10.1720:00 ה'

 להקת מארי שווינאר
 6.11.1720:00ב' 

7.11.1720:00 ג'

ורטיגו ותזמורת המהפכה
 19.1.1813:00 ו' 

20.1.1821:00מוצ״ש

 להקת יאנג לי פינג
 26.4.1820:00ה' 

27.4.1813:00 ו'

 בלט ציריך
20:00 26.6.18 ג'
27.6.1820:00 ד'

מחירי מנוי המחול לעונת 2018-2017

מחיר כרטיס במנוי נמוך בכ- 20% ממחיר כרטיס בקופה.

רמת 
מחיר

3
מופעים

4
מופעים

5
מופעים

6
מופעים

7
מופעים**

717956119514341693א

618824103012361462ב

55574092511101315ג

4205607008401000ד

336448560672804ה

  * הבוחרים בבלט ציריך ו/או להקת יאנג לי פינג יוסיפו 40 ₪ לכל כרטיס, על המחירים המופיעים בטבלה.
* הבוחרים בלהקת ורטיגו יפחיתו 60 ₪ לכרטיס מהמחיר בטבלה.  

** המחירים בעמודת "7 מופעים" הם המחירים המעודכנים - כולל כל התוספות.

סה״כ לתשלום עבור המנוי/ים לסדרת המחול 

  חתימה: תאריך

למנוי מחול ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

initiator:Menuim@israelopera.org.il;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:0bff537d786a2b44bb1c1f17cbafac83
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