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 קונצרטים( 7הקאמרית )לפחות הסדרה 

 קונצרטים( 7סמנו את מספרי הקונצרטים בהם אתם מעוניינים )לפחות נא 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 מוזתיקה 52.01.02 מוצ"ש 0

 אנסמבל מיתר 02.00.02 מוצ"ש 5

 ארז-וולפיש-שלישיית שחם 06.05.02 מוצ"ש 6

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 52.05.02 ה' 2

 שלישיית מונדריאן 01.0.02 מוצ"ש 2

 שלישיית ירושלים עם אברי לויתן )ויולה( 52.0.02 מוצ"ש 3

 מירי ימפולסקי, צבי פלסר ציוני, -שאו דונג, לטיצה הונדה, גיא בן 02.5.02 מוצ"ש 7

 עם בנימין הוכמן  רביעיית קזאלס )ספרד( 55.5.02 א' 8

 מארח את ליזה פרשטמן )הולנד( הפרויקט הקאמרי הישראלי 50.6.02 מוצ"ש 6

 רביעיית אמריליס )גרמניה( 56.6.02 א' 01

 שלישיית ירושלים  08.2.02 מוצ"ש 00

 רביעיית כרמל 61.2.02 ה' 05

 מיכל טלהלל צרי, דר האל, -אמיר ואןניתאי צרי,  6.2.02 מוצ"ש 06

 הרביעייה הדורית )בריטניה( 57.2.02 ד' 02

 הלוי מארחחן  00.3.02 ה' 02

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 51.3.02 מוצ"ש 03

 פסנתרמכלול היצירות לצ'לו ופסנתר ולכינור ו –הרומנטיקן הראשון בטהובן: 

 סמנו את מספרי הקונצרטים בהם אתם מעונייניםנא 

 ושי ווזנר)ארה"ב( ראלף קירשבאום  –לצ'לו ופסנתר  היצירותמכלול 
 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 ווריאציות "חליל הקסם"  6 -ו 5סונטות מס'  58.00.02 ו' 0

 וואריאציות "יהודה המכבי"  2 -ו 2, 0סונטות מס'  56.00.02 מוצ"ש 5

 ליזה פרשטמן )הולנד( ורומן רבינוביץ' –מכלול הסונטות לכינור ופסנתר 
 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 )"קרויצר"( 6, 3, 0 סונטות מס' 05.6.02 ה' 0

 7 )"האביב"(, 2, 2 סונטות מס' 06.6.02 ו' 5

 01, 5, 6, 8סונטות מס'  02.6.02 מוצ"ש 6

 מתוך הסדרה הקאמרית 5קונצרטים, מתוכם לפחות  8לפחות  לסמןיש  מעורבנוי ילמ

 ___________________מס' טלפון:  : ___________________________פרטי ומשפחהשם 

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה –טופס הרשמה מעבר לדף 
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 אנא הקפידו על כתב ברור

 

 שם משפחה  שם פרטי  מספר המנויים על שם זה 
 

 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

 )יש לצרף העתק תעודת זהות(
 

  A      /B אזור הישיבה המבוקש:
 
 

 

 הערות ובקשות

 
 

 תנאי תשלום:
  (.הדחויהמחאה על כל ₪  00)תוספת  המחאותאו תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי  3עד  .0

 לכל תשלום.ש"ח  061מינימום  .5

 .51%ההרשמה יחויב בדמי הרשמה של נוי לאחר למעלה מחודש ממועד ימביטול  .6

 

 התשלום:אופן 

  
 מס' תשלומים

  
 תוקף

  
 כרטיס אשראי 'מס

 

  מזומן  )לפקודת "הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה"( המחאה

 
 
 

  
 תאריך

  
 חתימה

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה –טופס בחירת קונצרטים מעבר לדף 
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