
 16.07.2017-פתיחת ההרשמה ב – טופס רישום

 

 _____________________________ שם פרטי:______שם משפחה: ________________

 ____ _______ ישוב: _____________________כתובת:_________________________

  _________________ נייד:___________טל. _________________  מיקוד: __________

 דוא"ל:_______________________________________________________________

 

 :/ חבילה הבאה לרכוש את הסדרה יברצונ

 

 "4/    3/    2/    1/ יום ו'             מס' מקומות:  יום ה'                        "אגדה אורבנית 

 *2016-17 תלשמור על מקומות הישיבה מעונמעוניין    סדרת הפסנתר של פרופ' תומר לב

      2016-17 תמעוניין לשפר מקומות הישיבה מעונ* 

 

  "4/    3/    2/    1מס' מקומות:   / יום ו'יום ה'          "מסע סימפוני 

 **2016-17 תמעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונ         סדרת התזמורת

           2016-17 תעונממעוניין לשפר מקומות הישיבה** 

 

 "4/    3/    2/    1מס' מקומות:   / יום ו'יום ה'         " החמישיה הקאמרית 

          2016-17 תמעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונ** 

           2016-17 תעונממעוניין לשפר מקומות הישיבה** 

 

 "4/    3/    2/    1מס' מקומות:   / יום ו'יום ה'           "הסדרה הווקאלית 

          2016-17 תמעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונ** 

           2016-17 תעונממעוניין לשפר מקומות הישיבה** 

 

 "4/    3/    2/    1מקומות:  מס'    - 'ביום           "הסדרה הקלה 

 

            

             " '4/    3/    2/    1מס' מקומות:  "לראות את המוזיקה לשמוע את הציור ה 

             " '4/    3/    2/    1מס' מקומות:  "לראות את המוזיקה לשמוע את הציור ב 

                    "4/    3/    2/    1מס' מקומות:  "לגלות את מאהלר 

              4/    3/    2/    1מס' מקומות:  הקלאסית" "אהבה ומוות במוזיקה 

              "4/    3/    2/    1מס' מקומות:  "דרום אמריקה צלילים צבעים וריחות 

                    "4/    3/    2/    1מס' מקומות:  "מוזיקה ונפש 

  "4/    3/    2/    1מקומות:  ס' מ"כל מה שרצית לדעת על מוזיקה ולא העזת לשאול 
 

 

 

 

     "'4/    3/    2/    1ס' מקומות:  מ"החבילה המלאה יום ה 

     "'4/    3/    2/    1מס' מקומות:  "החבילה המלאה יום ו 
 

 

 

 

     "'4/    3/    2/    1מס' מקומות:  "החבילה השלמה יום ה 

     "'4/    3/    2/    1 מס' מקומות: "החבילה השלמה יום ו 

 

 

          "4/    3/    2/    1מס' מקומות:  "החבילה המושלמת 

 



 

" פתוחה למנויים ותיקים בסדרה אגדה אורבנית*   אפשרות שמירת או שיפור מקום בסדרה "

 " בלבד. 24פרויקט "

 ** אפשרות שמירת או שיפור מקום פתוחה למנויים ותיקים בסדרה בלבד

 

  לקונצרט₪  12אני מבקש/ת לרכוש בנוסף כניסה לחניה בקמפוס האוניברסיטה, לפי עלות של 

___________________________________________________________________ 

 

 צורת התשלום המבוקשת )מחק/י את המיותר(:

 /   אשראי   /   מזומן   המחאה

 __________________          _________________ :שם בעל הכרטיס

מספר הכרטיס:   ת.ז: ___________________

____________________________________ 

 ( ______________CVV________   שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס )תוקף: ______

 

 זכאי הנחות, נא סמנו )בצירוף אסמכתא(:

 מנוי ותיק 

 סטודנט האוניברסיטה/ ידידי  סגל האוניברסיטה / 

 גמלאי 

 _______________________ :אחר 

 

הערות: 

___________________________________________________________________ 

 

__חתימה: ___________                   תאריך:________________ 

 

 

 


