
ספח מנוי טריו לסדרות המוסיקה עונת 2019-2018
לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד. 6133202 | פקס: 03-6927733

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת/ות המוסיקה לעונת 2019-2018  

 אבקש להצטרף כמנוי לסדרת/ות המוסיקה לעונת 2019-2018

ברצוני להזמין                                מנוי/ים לסדרת/ות: 

ברמת מחיר:      א        ב        ג   

למשלמים באשראי -  מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי  

בתוקף עד:   בסך כולל של:  ₪

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות,   בסך כולל של:  ₪

שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:  

תאריך לידה:

טל׳:         

טל׳ נוסף: 

כתובת מייל: 

חתימה: תאריך: 

יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות:

שעהתאריךיום בשבועשם המופע שם הסדרה

  שלומי שבן והקאמרטה
    3 מופעים

 2.12.1820:00א' לילה אלקטרוני באופרה

 10.1.1920:00ה' מארינה מקסימיליאן והתזמורת

 7.7.1920:00א' חוה אלברשטיין והתזמורת

  סדרת מזרח-מערב
3 - 4 מופעים

 20.11.1820:00ג' אפריקה

 13.2.1920:00ד'  אתונה - ירושלים

 8.4.1920:00ב' גיברלטר

 16.7.1920:00ג׳ זוהר

 סדרת המהפכה
    3 מופעים

A STANDARD REVOLUTION 25.2.1921:00ב׳ 

 3.4.1921:00ד׳סימנים של חולשה

    RE: PLAY  II20.6.1921:00ה׳ 

 שבת של זהב
5-3 מופעים

 17.11.1811:00שבת כרמן וחברותיה

 19.1.1911:00שבת הגיבורות של פוצ׳יני

 16.2.1911:00שבת משחקי אהבה

 6.4.1911:00שבת תשע הסופרניות

 13.7.1911:00שבת חגיגת קיץ

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

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

רמת מחיר
שבת של זהבסדרת המהפכהסדרת מזרח-מערבשלומי שבן והקאמרטה

5 מופעים4 מופעים3 מופעים3 מופעים4 מופעים3 מופעים3 מופעים

615330440380180240300א
540285380320135180225ב
---420240320260ג

initiator:yonitk@israelopera.org.il;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:07130005c488714aaebe14f633ceecb3
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