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סוגי מינויים ומחירים לעונת 2021 | 2022

הקונצרטים יתקיימו במוזיאון תל אביב לאמנות, אולם רקאנטי. שד' שאול המלך 27

 מחיר מלא סוג המינוי
לקהל רחב

 מחיר הנחה 
לוועדים

 מחיר מיוחד 
לגופים מסבסדים

800 ₪ 960 1200₪ 8₪ קונצרטים < רמת מחיר א'

696 ₪ 880 1000₪ 8₪ קונצרטים < רמת מחיר ב'

515 ₪ 625 775₪ 5₪ קונצרטים < רמת מחיר א'

460 ₪ 540 ₪ 650 5₪ קונצרטים < רמת מחיר ב'

230 ₪ 270 320₪ ₪פנטזיה < סדרת 5 קונצרטים לילדים

 מנוי PASS 5 לצעירים עד גיל 30 
על בסיס מקום פנוי. רמת מחיר ב'

 אין
250 ₪ 250 ₪*שווה ערך של 800 ₪ 

info@ico.co.il | www.ico.co.il | 03-5188845 :לפרטים נוספים

התוכנית שלנו
 ״הגורל דופק בדלת״, ״שיגעון הבארוק״, ״מוצרט השחור״, 

 ״חלב ודבש, ״בניחוח צרפתי״, ״ואריאציות בזום״, 
 ״מערת פינגל״, ״להתראות פריס״, ״סער ופרץ״, 

 ״ברק הפסנתר השופני״. 
]הזכות לשינויים שמורה[

ואיזה אורחים יהיו לנו
 אמיר כץ, שליו עד־אל, דודו כרמל, איתמר זורמן, 

 כריסטוף פופן, אילן וולקוב, סיוון מגן, דניאל אקטע, 
 יאמן סעדי, קוליה בלכר, רוברטו פטרנוסטרו, 

כריסטיאנה פטרסיים, אליסו וירסלדזה.

 הנחיות והסברים
 מחירי כרטיסים לקונצרטים בודדים בעונת 2022-2021

 •  רמה א' – 195 ₪ ]שורות 14-3 בגוש המרכזי[. 
רמה ב' – 160 ₪ ]שורות 2-1 בגוש מרכז, אגף ימין ואגף שמאל[. 

 •  מנוי "פנטזיה" לילדים הוא מובנה ומוגדר מראש 
 לחמשת הקונצרטים שמתקיימים באולם אסיא 

במוזיאון תל אביב לאמנות.
 •  מנוי לצעירים עד גיל 30 הינו למעשה כרטיסיה 

 לחמש כניסות שאותן ניתן לנצל בכל כמות שתחפצו. 
המנוי הוא על בסיס מקום פנוי ברמת מחיר ב' והוא נפתח 

 להזמנות כ-72 שעות לפני תחילת הקונצרט המבוקש. 
בקופה ובכניסה לאולם תידרש הצגת תעודה שתזהה גיל.
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 טופס הזמנת מינוי לתזמורת הקאמרית הישראלית 
לעונת 2021 | 2022

אני הח״מ מבקש בזה לרכוש מינויים כדלקמן:

סה״כ לתשלוםמספר מינוייםמחיר מינויסוג המינוי

8 קונצרטים < רמת מחיר א'

8 קונצרטים < רמת מחיר ב'

5 קונצרטים < רמת מחיר א'

5 קונצרטים < רמת מחיר ב'

פנטזיה < סדרת 5 קונצרטים לילדים

 מנוי PASS 5 לצעירים עד גיל 30 
על בסיס מקום פנוי. רמת מחיר ב'

₪סה״כ

 _____________________ ___________________ ת.ז. _______________________ שם פרטי:  שם משפחה:

 _________________________________________________________________________ דואר אלקטרוני:

 _________ _____  מיקוד: _____  דירה: __________________ רחוב:__________________ מספר: כתובת: עיר:

 _________________________________ טלפון בית:___________________________________  טלפון נייד:

 ________________________________________________________ מקום העבודה/הארגון דרכו נרכש המינוי:

 _________________________________________________ בסכום הנ"ל נא לחייב את כרטיס האשראי שמספרו:

 ____________________________________ ____________________________  ת.ז. של בעל הכרטיס:  תוקף:

_________________  )ניתן למסור בטלפון( 3 ספרות בגב הכרטיס:

_____________ )ניתן לשלם ב-5-3 תשלומים ובלבד שכל תשלום לא יפחת מ 200 ₪(.  כמות תשלומים, ללא ריבית:

 _______________________________________________________________________________ הערות:

 ____________________________________ _____________________________________ חתימה: תאריך:

 נא לשלוח למייל: info@ico.co.il או לפקס: 03-5188846 או להזמין בטלפון: 03-5188845 שלוחה 1

 ניתן לשלם גם בדרכים הבאות:
 • בהמחאות לפקודת התזמורת הקאמרית הישראלית ולשלוח בדואר לכתובת: רח' שארית ישראל 35 תל אביב-יפו

• בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10545 בנק יהב )04( סניף שארית ישראל יפו )130(. 
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