
 

 18-2017תשע"ח עונת המרכז למוסיקה קאמרית  –טופס הרשמה 

 6200003, ת"א 21502ת.ד. , 25לואי מרשל הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה,  :העבירו בדוארנא 

 chamber@icm.org.ilר אלקטרוני: , או בדוא03-6055169 :בפקס

 
 אנא הקפידו על כתב ברור

 

 שם משפחה  שם פרטי  המנויים על שם זהמספר  
 

 כתובת  מיקוד 
 

 טל' בבית  טל' בעבודה  נייד 

 

 

  דואר אלקטרוני

 )לקבלת עדכונים ומידע(

 

 סוג המנוי:
 

 זכאי הנחה )גמלאים ותושבי ת"א( – מנוי חדש
 )יש לצרף העתק תעודה מתאימה(

 מנוי ממשיך  חדש ימנו 
 

 

 
 מנוי צעיר

 תעודת זהות()יש לצרף העתק 
 

  A      /B אזור הישיבה המבוקש:
 

 

 הערות ובקשות

 תנאי תשלום:
  (.הדחויהמחאה על כל ₪  11)תוספת  המחאותאו תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי  6עד  .1

 לכל תשלום.ש"ח  130מינימום  .2

 מעלות המינוי.  20% בגובהההרשמה יחויב בדמי הרשמה מועד אחרי נוי למעלה מחודש ימביטול  .3

 התשלום:אופן 

 מס'  
 תשלומים

 ספרות  3 
 בגב הכרטיס

  
 תוקף

 כרטיס 'מס 
 אשראי

 

ז. בעל ת. 
 הכרטיס

 שם פרטי 
 בעל הכרטיס

 שם משפחה  
 בעל הכרטיס

 

  מזומן  )לפקודת "הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה"( המחאה

 
 

  
 תאריך

  
 חתימה

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה – הבאבעמוד טופס בחירת קונצרטים 

mailto:chamber@icm.org.il


 

 18-2017עונת תשע"ח המרכז למוסיקה קאמרית  - ופס בחירת קונצרטיםט

 6200003ת"א , 21502, ת.ד. 25הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, לואי מרשל  :העבירו בדוארנא 

 chamber@icm.org.ilר אלקטרוני: , או בדוא03-6055169 :בפקס

 הסדרה הקאמרית

 קונצרטים( 7לסדרה הקאמרית = לפחות סמנו את מספרי הקונצרטים בהם אתם מעוניינים )מינוי מלא נא 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 מוזתיקה 28.10.17 מוצ"ש 1

 אנסמבל מיתר 9.11.17 ה' 2

 אביב-רביעיית הסקסופונים של תל 18.11.17 מוצ"ש 3

 שלישיית ירושלים 9.12.17 מוצ"ש 4

 האנסמבל הרומנטי הישראלי 30.12.17 מוצ"ש 5

 הקאמרי הישראלי מארח את אנטיה וייטהאס )גרמניה(הפרויקט  6.1.18 מוצ"ש 6

 רביעיית כרמל עם שולי ווטרמן 20.1.18 מוצ"ש 7

 בעיקר ברהמס  3.2.18 מוצ"ש 8

 הנגנים הקאמריים של מנהטן עם עמיחי גרוס ואלמה מושונוב 10.2.18 מוצ"ש 9

 רביעיית ארטמיס )גרמניה( 21.2.18 ד' 10

 הקאמרי הישראליהפרויקט  8.3.18 ה' 11

 אנסמבל נאש )בריטניה( 25.3.18 א' 12

 דניאל גיידה )גרמניה(, טטיאנה מזורנקו )גרמניה(, הלל צרי ורגלית ישי 10.5.18 ה' 13

 רביעיית אריאל )ארה"ב/ישראל( 26.5.18 מוצ"ש 14

 אנסמבל טרמולו 9.6.18 מוצ"ש 15

 רביעיית רולסטון )קנדה(  23.6.18 מוצ"ש 16

 שנה למותו של דביסי 100 –בין פריז למוסקבה 
 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 צבי פלסר וויקטור סטניסלבסקי  26.4.18 ה' 1

 גיא בראונשטין ויונתן ענר 27.4.18 ו' 2

 גלעד קרני, אנה קייסרמן, גילי שוורצמן ועדה רגימוב  28.4.18 מוצ"ש 3

  הפרויקטכל משתתפי  29.4.18 א' 4

 הפסנתרסדרת 
 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 ישי שאער 4.11.17 מוצ"ש 1

 מתן פורת 2.12.17 מוצ"ש 2

 בינוביץ'ררומן  13.1.18 מוצ"ש 3

 עינב ירדן 17.3.18 מוצ"ש 4

 אמיר כץ 14.4.18 מוצ"ש 5

 בוריס גילטבורג 24.5.18 ה'  6

 הסדרה הקאמריתמ 6קונצרטים, מתוכם לפחות  8יש לסמן לפחות  לסדרה מעורבת

 מס' טלפון: ___________________ : ___________________________פרטי ומשפחהשם 

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה – הקודםטופס הרשמה בעמוד 
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