
 
 

 2019 - 2018המנויים  עונתטופס הרשמה ל

 שם פרטי ומשפחה:

 כתובת: 

 :טלפון 

 דואר אלקטרוני: 
 

 עבורכם: רצוימנוי לאנא מלאו את הפרטים 

  :+ קונצרטים()הצגות  מחירי חבילות המופעים על בימת הכפר:

 גמלאימחיר  רגילמחיר  מופעיםמס'  הסדרה

  ₪ 540  ₪ 620 6 6בימת הכפר 

  ₪ 620  ₪ 700 7 7בימת הכפר 

 ₪ 650 ₪ 760 8 8בימת הכפר 

 ₪ 720  ₪ 890 10 10בימת הכפר 

  ₪ 760  ₪ 940 11 11בימת הכפר 

 ₪ 550 ₪ 600 5 בארוקדה

  ₪ 575  ₪ 625 5 הטקאמרה

 
o מנוי להצגות תאטרון בלבד )לא כולל קונצרטים(הצגות הינו  7/   6 -מנוי ל 
o מופעים ניתן לכלול בתוכו הצגות וקונצרטים.  11/  8 -מנוי ל 

 
 אנא מלאו את הפרטים הבאים:

 
  הצגות/ קונצרטים  11/  10/  8/  7/  6 -לברצוני מנוי  .1
 הקאמרטה/   ברצוני מנוי לסדרת קונצרטים בארוקדה .2
  ₪ 480סרטים  8-וי לטרום בכורה ערב. מחיר מנוי לברצוני מנ .3

  ₪ 160סרטים  4 -ברצוני מנוי לחדש מהקולנוע. מחיר מנוי ל .4
 

 הצגותרשימת 
 

 מעוניין תאריך מופעשם ה

 20:30בשעה  4/11/2018יום ראשון  הפקרקס היהודים / תאטרון חי

 

 20:30בשעה  30/12/2018יום ראשון  היורשת / תאטרון בית לסין

 

 20:30בשעה  10/1/2019 חמישי יום  חקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק / תאטרון החאן 

 

 20:30בשעה  30/1/2019יום רביעי  / תאטרון הקאמרי  איסמעיליה

 

 20:30בשעה  17/2/19ראשון יום  השקר / תאטרון בית לסין

 

 20:30בשעה  6/3/19יום רביעי  עושה כרצונו / תאטרון הבימה 

 

 20:30בשעה  7/4/19יום ראשון  חופשיים / תאטרון באר שבע  הם פרפרים

 

 20:30בשעה  26/5/2019יום ראשון,  בית לסין מר גרין / תאטרון

 

 20:30בשעה  20/6/19יום חמישי,  האחרים / תאטרון הקאמרי

 

 



 
 

 
 
 

 קונצרטיםרשימת 
 

 מעוניין תאריך מופעשם ה

  20:00 בשעה15/11/2018, חמישייום  "דוד ויונתן" - 1בארוקדה קונצרט מס' 

  20:00 בשעה 20/12/2018יום חמישי,  "משיח" - 2בארוקדה קונצרט מס' 

  20:00בשעה  21/2/2019, חמישייום  חגיגה ליטורגית" -" יובליטה -  3בארוקדה קונצרט מס' 

  20:00 בשעה 28/3/2019יום חמישי,  "תרנגולי הרנסנס" - 4בארוקדה קונצרט מס' 

  20:00 בשעה 30/5/19יום חמישי,  אך""אנה מגדלנה ב - 5בארוקדה קונצרט מס' 

  20:30בשעה  7/10/2018, ראשוןיום  וגלזונוב צ'ייקובסקירחמנינוב,  - 1ה קונצרט מס' טהקאמר

  20:30בשעה  22/11/2018, חמישייום  אלגר, רכטמן וברוך - 2קונצרט מס'  הטהקאמר

  20:30בשעה  6/1/2019, ראשוןיום  מוצרט ודבוז'ק - 3קונצרט מס' ה טהקאמר

  20:30בשעה  24/2/2019יום ראשון,  באך, היידן ומוצרט - 4ה קונצרט מס' טהקאמר

  20:30בשעה  16/5/2019, שנייום  סינדינג, גריג וברהמס - 5קונצרט מס' ה טהקאמר

 

  י להירשם לפי בחירתך:\תוכל :שלוםת

  :09-9569430באמצעות הטלפון  

 מצעות הדוא"ל: באweil@kfar.org.il  

 09-9502986אמצעות הפקס: ב 

 :ישראכרט, אמריקן אקספרס(זה, כרטיס אשראי )וימס'  :תשלום בכרטיס אשראי

                

         

  ________שם בעל הכרטיס: _______

 _______תוקף הכרטיס: __________

 _________________: מס' תשלומים

mailto:weil@kfar.org.il

