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2020-2019עונת  פח הזמנת מנוי מחול ס
מס' כרטיס: -באשראי למשלמים שם פרטי:  שם משפחה: 

כתובת: 

 מיקוד: עיר: 
בתוקף עד:  

 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 3 זהות:ת. 

 ₪  בסך כולל של:  תשלומים, ב-  בתשלום אחד   תאריך לידה:

דת האופרה הישראלית()ההמחאה לפקולמשלמים בהמחאות:  טל:         
₪  בסך כולל של:  המחאה/ות,מצ"ב  

טל. נוסף: 

הערות:  כתובת מייל:  

 2020-2019דש את המנוי לסדרת המחול לעונת  ני לחוברצומנוי ותיק אני 

 2020-2019דש לסדרת המחול לעונת  כמנוי חאבקש להצטרף 

דואר האלקטרוני, דואר, הדעות באמצעות הני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הואברצוני להזמין 
.SMSדעות       הטלפון והו

נוי מופעים בכל מ/י מחול ל- מנוי

  )יש להקיף בעיגול(  הד   ג        ב  אברמת מחיר: 

ממחיר  כרטיס בקופה  בכ-  20% מחיר כרטיס במנוי נמוך  עונת  2020-2019 מחירי מנוי המחול ל
ע עים שבחרת, את התאריך הרצוי ולהקיף בעיגול את רמת המחיר המבוקשת בכל מופסמן את המופיש ל

רמת מחיר 
תאריך  שעה יום בשבוע  ם המופע   ש

ה ד  ג  ב  א 

232 272 360 392 436 

  ה' 17.10.19 20:00

ציפורנים פינה באוש -  
  ו׳ 18.10.19 13:00       תיאטרון מחול וופרטאל

20:00 ״ש   מוצ 19.10.19

128 168 200 232 264 
ד'  27.11.19 20:00

נלה נד פי- גראלהקת חופש שכטר  
  ו׳ 29.11.19 13:00

128 168 200 232 264 
ד'  1.1.20 20:00

 - אנטיתזהאטרבלטו 
  ו' 3.1.20 13:00

152 192 248 272 296 

ד'  5.2.20 20:00

  ה׳ 6.2.20 20:00 - פולחן האביביאנג לי פינג 

  ו׳ 7.2.20 13:00

128 168 200 232 264 
ד'  22.4.20 20:00

נגר, אקמן  - פורסייט, איבלט דורטמונד 
  ו׳ 24.4.20 13:00

128 168 200 232 264 

ד'  3.6.20 20:00

 'ה 4.6.20 20:00 - בין שתי מראותסנקאי ג׳וקו 

 'ו 5.6.20 13:00

152 192 248 272 296 
  ה׳ 16.7.20 20:00

 - כרמןבלט בזל 
 'ו 17.7.20 13:00

חתימה:  תאריך: 

למנוי מחול ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

             

   

  

    

 

   

 
 

 

 

  
 

נויים הותיקים.  ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המ
נפרד. ישלחו בנוי נים ולכן כרטיסי המדים שודרות המנויים השונות מתבצע במוע הטיפול בס


	שם משפחה: 
	שם פרטי: 
	כתובת: 
	עיר: 
	מיקוד: 
	תעודת זהות: 
	תאריך לידה: 
	קידומת טלפון ראשי: 
	מספר טלפון: 
	קידומת טלפון נוסף: 
	מספר טלפון נוסף: 
	כתובת אי-מייל: 
	מנוי ותיק: Off
	מנוי חדש: Off
	כמות מנויים: 
	כמות מופעים למנוי: 
	מנוי ברמת מחיר א: Off
	מנוי ברמת מחיר ב: Off
	מנוי ברמת מחיר ג: Off
	מנוי ברמת מחיר ד: Off
	מנוי ברמת מחיר ה: Off
	4 ספרות ראשונות של כרטיס האשראי: 
	ספרות 5-8 של כרטיס האשראי: 
	ספרות 9-12 של כרטיס האשראי: 
	ספרות 13-16 של כרטיס האשראי: 
	תוקף כרטיס: 
	3 ספרות שבגב כרטיס האשראי: 
	כמות תשלומים: 
	סכום לתשלום: 
	הסכום הכולל של ההמחאות: 
	מספר המחאות: 
	אישור קבלת הודעות: Off
	תאריך מילוי: 
	חתימה: 
	הערות שורה שניה: 
	הערות שורה ראשונה: 
	פינה באוש ברמת מחיר א: Off
	פינה באוש רמת מחיר ב: Off
	פינה באוש רמת מחיר ג: Off
	פינה באוש רמת מחיר ד: Off
	פינה באוש רמת מחיר ה: Off
	פינה באוש - ציפורניים תיאטרון מחול וופרטאל: Off
	להקת חופש שכטר - גראנד פינלה: Off
	אטרבלטו - אנטיתזה: Off
	יאנג לי פינג - פולחן האביב: Off
	בלט דורטמונד - פורסייט, אנגר, אקמן: Off
	סנקאי ג'וקו - בין שתי מראות: Off
	בלט ברזל - כרמן: Off
	פינה באוש - ציפורניים תיאטרון מחול וופרטאל יום ה' ה-17: 
	10: 
	19 בשעה 20:00: Off


	פינה באוש - ציפורניים תיאטרון מחול וופרטאל ביום ו' ה-18: 
	10: 
	19 בשעה 13:00: Off


	פינה באוש - ציפורניים תיאטרון מחול וופרטאל במוצ"ש ה-19: 
	10: 
	19 בשעה 20:00: Off


	להקת חופש שכטר - גראנד פינלה ביום ד' ה-27: 
	11: 
	19 בשעה 20:00: Off


	להקת חופש שכטר - גראנד פינלה ביום ו' ה-29: 
	11: 
	19 בשעה 13:00: Off


	אטרבלטו - אנטיתזה ביום ד' ה-1: 
	1: 
	20 בשעה 20:00: Off


	ויין מקרגור - ENTITY ביום ה' ה-29: 
	11: 
	18 בשעה 20:00: Off


	יאנג לי פינג - פולחן האביב ביום ד' ה-5: 
	2: 
	20 בשעה 20:00: Off


	יאנג לי פינג - פולחן האביב ביום ה' ה-6: 
	2: 
	20 בשעה 20:00: Off


	יאנג לי פינג - פולחן האביב ביום ו' ה-7: 
	2: 
	20 בשעה 13:00: Off


	בלט דורטמונד - פורסייט, אנגר, אקמן ביום ד' ה-22: 
	4: 
	20 בשעה 20:00: Off


	בלט דורטמונד - פורסייט, אנגר, אקמן ביום ו' ה-24: 
	4: 
	20 בשעה 13:00: Off


	סנקאי ג'וקו - בין שתי מראות ביום ד' ה-3: 
	6: 
	20 בשעה 20:00: Off


	סנקאי ג'וקו - בין שתי מראות ביום ה' ה-4: 
	6: 
	20 בשעה 20:00: Off


	סנקאי ג'וקו - בין שתי מראות ביום ו' ה-5: 
	6: 
	20 בשעה 13:00: Off


	בלט ברזל - כרמן ביום ה' ה-16: 
	7: 
	20 בשעה 20:00: Off


	בלט ברזל - כרמן ביום ו' ה-17: 
	7: 
	20 בשעה 13:00: Off


	להקת חופש שכטר רמת מחיר א: Off
	להקת חופש שכטר רמת מחיר ב: Off
	להקת חופש שכטר רמת מחיר ג: Off
	להקת חופש שכטר רמת מחיר ד: Off
	להקת חופש שכטר רמת מחיר ה: Off
	אטרבלטו רמת מחיר א: Off
	אטרבלטו  רמת מחיר ב: Off
	אטרבלטו רמת מחיר ג: Off
	אטרבלטו רמת מחיר ד: Off
	אטרבלטו רמת מחיר ה: Off
	יאנג לי פינג רמת מחיר א: Off
	יאנג לי פינג רמת מחיר ב: Off
	יאנג לי פינג רמת מחיר ג: Off
	יאנג לי פינג רמת מחיר ד: Off
	יאנג לי פינג רמת מחיר ה: Off
	בלט דורטמונד רמת מחיר א: Off
	בלט דורטמונד רמת מחיר ב: Off
	בלט דורטמונד רמת מחיר ג: Off
	בלט דורטמונד רמת מחיר ד: Off
	בלט דורטמונד רמת מחיר ה: Off
	סנקאי ג'וקו רמת מחיר א: Off
	סנקאי ג'וקו רמת מחיר ב: Off
	סנקאי ג'וקו רמת מחיר ג: Off
	סנקאי ג'וקו רמת מחיר ד: Off
	סנקאי ג'וקו רמת מחיר ה: Off
	בלט ברזל רמת מחיר א: Off
	בלט ברזל רמת מחיר ב: Off
	בלט ברזל רמת מחיר ג: Off
	בלט ברזל רמת מחיר ד: Off
	בלט ברזל רמת מחיר ה: Off
	שלח טופס: 
	תשלום אחד: Off
	תשלומים: Off


