
 2017-2018ספח הזמנת מנוי טריו לאופרה הישראלית עונת 

                  

 מח' המנויים  -את ספח ההרשמה יש לשלוח לאופרה הישראלית

 6927733-03לפקס: או  0261332 , מיקודת"א 33321ת.ד. 
 

 בקופה( / ג. ארגוניםטריו ת. )פנימי:              ארגון הסגל האקדמי הבכיר –אוניברסיטת חיפה 
 

 אנא מלאו את הפרטים הבאים:

 

 _____________________ת. זהות _______ ________ פרטי_____________________  שם משפחה          

      

 ך לידה: __________________ טלפון: ___________ טל'. נוסף _________________ תארי             
 

 עיר _______________מיקוד_______________ _______________________ __________ כתובת             

 

 ______________________@_________________________________ כתובת מייל:          

 

 אופרות )כל מנוי( לפי הפרטים הבאים: 3 -ל  17/18ברצוני לרכוש _______מנוי/י  טריו לעונת 

 

 אחרת ___________ לרמת מחירעדיפות שנייה         ה           ד    ג   ב   המחיר המבוקש :  א     
          

 חדש    טריו מנוי כ להצטרףאבקש                         את מנוי הטריו לחדשוברצוני  מנוי ותיקאני       
 

 :האופרות שבחרת ורשום את התאריך המועדף 3 את   x-אנא ציין ב  
  :בחוברת הטריו( ו/או  בהמשך העמוד ימת התאריכים המוצעת)עפ"י רש  
 

            _____________   חלום ליל קיץ             ___________  לה בוהם             

       

 _______דידו ואניאס ____         ___________ דון קרלו            __________ דון ג'ובני                         
           

 ______________ כרמן             ____________  סיפורו של הצאר סלטן         

 

 : נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:          למשלמים בכרטיס אשראי

  __________________________________ מס' כרטיס    אמריקן אקספרס / דיינרס / ישראכרט / ויזה        

 __________הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי: __ 3   :________בתוקף עד        

 ______ תשלומים                 -ב             בתשלום אחד                 ₪בסך כולל של   _____________           
 

 )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(:  למשלמים בהמחאות       

  ₪המחאה/ ות  בסך כולל של ________ ______  מצ"ב        

 

            ______:______חותמת הארגוןצילום תעודת עובד/חתימה ו______________ חתימה__________ תאריך        

 

 ריביתתוספת  ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא
 

 6927777-03ובמח'  המנויים באופרה טל':   opera.co.il-www.israelפרטים נוספים באתר האופרה:     
 

 

http://www.israel-opera.co.il/


 

 7201-8201תאריכי מנוי הטריו לעונת 
 

 והתאריך הרצוי בכל אחת מהן: הנבחרותאת האופרות הקיף בעיגול יש ל

  

 לה בוהם
 20:00 25.11.17 מוצ"ש

 20:00 26.11.17 א'

 20:00 28.11.17 ג'

 18:00 30.11.17 ה'

 20:00 4.12.17 ב'

 

 חלום ליל קיץ
 20:00 6.1.18 מוצ"ש

 20:00 9.1.18 ג'

 20:00 11.1.18 ה'

 20:00 13.1.18 מוצ"ש

 18:00 14.1.18 א'

 

 דון ג'ובני
 20:00 10.2.18 מוצ"ש

 20:00 12.2.18 ב'

 20:00 13.2.18 ג'

 20:00 18.2.18 א'

 18:00 22.2.18 ה'

 

 דון קרלו
 20:00 10.3.18 מוצ"ש

 20:00 13.3.18 ג'

 20:00 14.3.18 ד'

 20:00 18.3.18 א'

   18:00 20.3.18 ג'

 

 סיפורו של הצאר סלטן
 21:00 5.5.18 מוצ"ש

 20:00 9.5.18 ד'

 20:00 10.5.18 ה'

 21:00 12.5.18 מוצ"ש

 18:00 13.5.18 א'

 

 דידו ואניאס
 13:00 1.6.18 ו'

 21:00 2.6.18 מוצ"ש

 18:00 5.6.18 ג'

 20:00 6.6.18 ד'

 20:00 7.6.18 ה'

 

 כרמן
 21:00 14.7.18 מוצ"ש

 20:00 18.7.18 ד'

 20:00 19.7.18 ה'

 20:00 22.7.18 א'

 20:00 23.7.18 ב'

 

 opera.co.il-www.israelפרטים נוספים באתר האופרה:              

 6927777-03טל':  הישראלית המנויים באופרה לקתובמח

http://www.israel-opera.co.il/

