
המוסיקה  לסדרה/ות  המנוי  את  לחדש  וברצוני  ותיק  מנוי    אני 
הילדים:  לסדרה/ות  ו/או 

    אבקש להצטרף כמנוי לסדרה/ות המוסיקה ו/או לסדרה/ות 
הילדים: 

ספח הזמנת מנוי לסדרות המוסיקה והילדים עונת 2016-2015
שם משפחה: 

שם פרטי: 
כתובת: 

מיקוד:  עיר:  

ברצוני להזמין  מנוי/ים לסדרה/ות: 
 

 ברמת מחיר:  בסדרות המוסיקה:    א      ב      ג    )יש להקיף בעיגול(
 בשבת של זהב:    א      ב    )יש להקיף בעיגול(

בסדרת צלילי קסם רמת המחיר אחידה

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים
שווים ללא ריבית

• ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הוותיקים.
• הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.

תאריך:  חתימה: 

מחירי מנוי סדרות המוסיקה והילדים לעונת 2016-2015

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:
 ויזה /    ישראכרט /    דיינרס /    אמריקן אקספרס

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 
בתוקף עד:   בסך כולל של:  ש"ח

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית תל-אביב-יפו(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ש"ח

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

יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות:

שעהתאריךשם הקונצרטשם הסדרה

   הסדרה 
 הליטורגית

4 קונצרטים

20:00א'   18.10.15הסימפוניה השלישית של מהלר

20:00א'   17.1.16הרקויאם של ורדי

מוצרט והמיסה הגדולה של  20:00א'   17.4.16הרקויאם 

20:00א'   17.7.16הסטאבאט מאטר של דבוז'ק

   ג'אז במשכן
4 מופעים

22:00ו'     20.11.15מולי ג'ונסון

22:00ו'     8.1.16טום הארל

22:00ו'     20.5.16מונטי אלכסנדר

layerz-21:00ג'     5.7.16תזמורת המהפכה ו

   שבת של זהב
5 מופעים

 שקספיר באופרה – 
11:00ש'    14.11.15מרומיאו ויוליה עד סיפור הפרברים

11:00ש'   2.1.16הנשים של מוצרט – מה עושות כולן?
אהבה צרפתית – 

11:00ש'   26.3.16מכרמן ועד שמשון ודלילה

חגיגה איטלקית – 
11:00ש'   28.5.16משיקוי האהבה עד לה טרוויאטה

מסיבת קיץ – 
11:00ש'   2.7.16הלהיטים הגדולים בכל הזמנים

הסדרה הסימפונית
 8 קונצרטים+ 

1 לבחירה

פרטים ורכישת מנויים במשרדי התזמורת הסימפונית הישראלית 
 ראשון לציון | מחלקת המנויים - התזמורת הסימפונית: 9484840 -03 
www.isorl.co.il | אתר התזמורת:   sales@isorl.co.il מח' המנויים: 

לילדים:
*בסדרת צלילי קסם רמת המחיר אחידה. אנא סמנו את היום והשעה המועדפים:

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

@דואר אלקטרוני: 

   צלילי קסם
 עם ניצה שאול

5 מופעים

ריקודים, זיקוקים ושפע 
 תלתלים - 

גאורג פרידריך הנדל

    ב'   23.11.15    18:00
    ג'   24.11.15    17:00 / 18:30

    ד'   25.11.15    17:00
    ה'   26.11.15    17:00 / 18:30

 ד"ש מהעולם החדש – 
אנטונין דבוז'ק

    ב'   11.1.16       18:00
    ג'   12.1.16       17:00 / 18:30

    ד'  13.1.16       17:00
    ה'  14.1.16       17:00 / 18:30

 על מה זמזמה הדבורה? -
רימסקי קורסקוב

    ב'  14.3.16      18:00
    ג'   15.3.16      17:00 / 18:30

    ד'  16.3.16      17:00
    ה'  17.3.16      17:00 / 18:30

 חלומות בהקיץ - 
פליקס מנדלסון

    ב'  16.5.16       18:00
    ג'   17.5.16       17:00 / 18:30

    ד'  18.5.16       17:00
    ה'  19.5.16       17:00 / 18:30

הדוכס מארץ הג'אז - 
דיוק אלינגטון 

    ב'  4.7.16         18:00
    ג'   5.7.16         17:00 / 18:30

    ד'  6.7.16         17:00
    ה'  7.7.16         17:00 / 18:30

   שעת אופרה לילדים - מנוי פתוח לחמישה מופעים ב-150 ₪
שעה קלה של קסם אופראי לגילאי 8-3 בבימוי מלא בליווי פסנתר, באכסדרת בית האופרה.

   פסטיבל סוכות 
אופרה לכל 

 המשפחה
 3 מופעים

   11:00    ג'   29.9.15אליסה בארץ הפלאות

   11:00    ה'  1.10.15סינדרלה

   17:00    ב'  12.10.15חליל הקסם

רמת 
מחיר

 הסדרה
הליטורגית

4 קונצרטים
ג'אז במשכן
4 מופעים

שבת של זהב
5 מופעים

צלילי קסם
5 מופעים

שעת אופרה
לילדים

5 מופעים

פסטיבל סוכות
אופרה לכל המשפחה 

3 מופעים

הסדרה
הסימפונית

8 קונצרטים + 1

544596300א
335

מחיר אחיד
150

מנוי פתוח 
ל-5 מופעים

2931539-1422

4204882251951231-1138ב

994-910--320376ג

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


