
 4102-4102ספח הזמנה למנוי אופרה עונת   

 2342233-13או לפקס: ,   2033414ת"א  מיקוד:  33340, ת.ד.  האופרה הישראלית -לכבוד: מח' המנויים     

 / ג. בקופה( 4)פנימי: חבילה                                               קהילת הבוגרים –אילן -אוניברסיטת בר

 
 יקים המבקשים לשמור על מקומם באופרות הקבועות:ות למנויים

 
 .באופרות הקבועות באותה הסדרהעל מקומי  ולשמור אבקש לחדש את המנוי                           

 
 עות לאופרות הקבוהמקומות *      סדרה :                                                                   מס' תעודת זהות:

 23.2.00' איישמרו עד יום                                                                                                  

 
 למנויים וותיקים המבקשים לשנות את מקומם באופרות הקבועות :                              

 
 את מקומי באופרות הקבועות. שנותול  אבקש לחדש  את המנוי               

      
 סדרה :                          מס' תעודת זהות:                                             

 
 
 

 למנויים חדשים:                             
 

 4102 - 4102כמנוי חדש  לאופרה הישראלית לעונת  להצטרףאבקש    
 
 

 הפרטים הבאים: אנא מלאו את
 

 אופרות ) כל מנוי ( לפי הפרטים שלהלן:    _______ -ל    4102-4102_ מנוי/ים לעונת _ברצוני לרכוש ___
 
 המחיר המבוקש    :  א   ב   ג   ד   ה                                       עדיפות שנייה לרמת מחיר אחרת ________       
 עדיפות שנייה לסדרה ביום אחר בשבוע ____                04   00  9  8  7  6 2   2  3  4  0הסדרה המבוקשת :        

 
         אנא ציינו עדיפות שנייה במקרה שבאופרות           האופרות שבחרתי :                                                             

 מסוימות לא נוכל להיענות לבקשתכם                                                                                                               
                                                                     

 נבוקו                    לה רונדינה                   הספר מסוויליה      
 

 שיקוי האהבה            כלת הצאר                 עגנון עד לוין                       הביידר             
 

 * למרגלות המצדה לטוסקה ו/או כרמינה בורנה  רישום                
              

 . רישום בלבד ללא חיוב  מהווה  טוסקה / כרמינה בורנהסימון *       
   ".בימות"משרד  מול  הלקוח בין ישירותהמקומות שיבוץ בעת  עשה בהמשךיי  מופעי פסטיבל מצדה התשלום עבור   

         
                                  
 __________________ ____ פרטי _______________  מס' זהות ___שם משפחה ____________   

 
 ____________________________________ עיר ______________ מיקוד ____כתובת ______               

 
 _________ טלפון נוסף : __________________________טלפון: _______               

 _________________________________דואר אלקטרוני____________________@______               

 ₪) המחאה לפקודת האופרה(     מצ"ב ____ המחאה/ות בסך כולל_____________  מחאותלמשלמים בה          
 

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

 _____________________________   בתוקף עד ___________ מס' כרטיס _              
 
 בתשלום אחד              ב   ____ תשלומים   ₪               ך ____________ ס             

          
  כרטיס בוגר בתוקףצילום   לקבלת ההנחה יש לצרף       תאריך __________ חתימה ___________           
 
  תשלומים ללא תוספת ריבית 2ניתן לשלם עד                                        

 2342222-13האופרה הישראלית טלפון: –פרטים נוספים במחלקת המנויים                  
opera.co.il-www.israel     

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