
 

 2202-3202המנויים תשע"ג  עונתטופס הרשמה ל

 שם פרטי ומשפחה:
 

 כתובת: 
 

 :טלפון  
 

 דואר אלקטרוני: 
 
 

 עבורכם: רצוימנוי לאנא מלאו את הפרטים 

 סדרות קתדרה:

 מחיר מספר מנויים שם הסדרה

 ₪ 050תושב כפר   גיל שוחט/ מחול
 ₪ 000  תושב חוץ

 ₪ 000תושב כפר   לאו תנ"ך אחר/ פרשת השבוע עם בני
 ₪ 040  תושב חוץ

 ₪ 050 תושב כפר  אמנות עכשווית
 ₪ 000 תושב חוץ 

 ₪ 000תושב כפר   עם פרופ' יעקוב רז בודהיזם
 ₪ 040  תושב חוץ

 ₪ 500תושב כפר   הסדרה ההיסטורית
 ₪ 020  תושב חוץ

 

 על בימת הכפר:

 :(+ מחול + קונצרטים)הצגות  מחירי חבילות המופעים
  

 גימלאימחיר  מחיר רגיל מופעים הסדרה

 ₪  540 ₪  020 0 0בימת הכפר 

 ₪ 050 ₪ 000 0 0בימת הכפר 

 ₪ 020 ₪  090 20 20בימת הכפר 



  
 :בלבד לרכוש מנוי לקונצרטיםגם ניתן 

 ₪  300/ גימלאי ₪  400קונצרטים של תזמורת הבארוקדה: רגיל  4-מנוי ל
 ₪  450גימלאי / ₪  500קונצרטים של אנסמבל סולני תל אביב: רגיל  5-מנוי ל

, או סדרה אחרת שיש בה שישה 20בונוס מיוחד לכל רוכשי סדרת בימת הכפר 
 קונצרטים לפחות: כרטיס חינם לכל אחד מהמופעים לפי בחירתכם.

 
 אנא מלאו את הפרטים הבאים:

 
 / מחולהצגות/ קונצרטים  20/  0/  0 -לברצוני מנוי  .2
 ברצוני מנוי לסדרת קונצרטים בארוקדה .2
 ברצוני מנוי לסדרת קונצרטים סולני תל אביב .3

 
 רשימת ההצגות והקונצרטים:

 

 מעוניין יום תאריך סוג המופע מופעשם ה

  שני 25/20/22 תיאטרון סוף טוב

 2אנסמבל סולני תל אביב 
 

  שני 22/20/22 קונצרט

  ראשון 22/22/22 תיאטרון אמא שלו

  רביעי 20/22/22 תיאטרון סוסים על כביש גהה

  שלישי 20/22/22 קונצרט 2תזמורת בארוקדה 

  שני 24/22/22 קונצרט 2אנסמבל סולני תל אביב 

  ראשון 23/2/23 תיאטרון אמנות

 עידו תדמור –חדרים  3
 

  רביעי 23/2/23 מחול 

  שלישי 29/2/23 תיאטרון מלכת היופי של לינאן

  שני 22/2/23 תיאטרון שם פרטי

 2תזמורת בארוקדה 
 

  שלישי 29/2/23 קונצרט

  חמישי 0/3/23 קונצרט 3אנסמבל סולני תל אביב 

  שלישי 23/4/23 קונצרט 3תזמורת בארוקדה 

  ראשון 5/5/23 קונצרט 4אנסמבל סולני תל אביב 

  רביעי 0/5/23 תיאטרון בית ספר לנשים

 הכול אודות חווה
 

  רביעי 22/5/23 תיאטרון

  מוצ"ש 2/0/23 קונצרט 5אנסמבל סולני תל אביב 

  ראשון 9/0/23 תיאטרון קיר זכוכית



  שלישי 22/0/23 קונצרט 4תזמורת בארוקדה 

  שלישי 2/0/23 תיאטרון סטמפניו

 ₪  350סרטים בעלות  0 -מנוי לטרום בכורה ערב 

 הערות מספר מנויים שם המנוי

   

 

 ₪  000מפגשים בעלות  0 - קוראים עם דר' דורית הופמנוי למעגל 

 הערות מספר מנויים שם המנוי

   

 

 תשלום:

 י להירשם לפי בחירתך:\תוכל

  099509430באמצעות הטלפון:  •

 weil@kfar.org.ilמצעות הדוא"ל: בא •

 099502900באמצעות הפקס:  •

 

 :אשראיתשלום בכרטיס 

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

                

 

         

  ________שם בעל הכרטיס: _______

 _______תוקף הכרטיס: __________

 _________________: (0)עד  מס' תשלומים

 

 

 ________________שם ומשפחה: __________________  תאריך: _________  חתימה: 

mailto:weil@kfar.org.il

