המכון לקידום ההוראה ,הלמידה
והאינטגרציה במערכת החינוך
ע"ש פרופ' יהודה אמיר

The Professor Yehuda Amir Institute for the
Advancement of Teaching, Learning and
Integration in the Schools

אגף המוזיקה

Music Division

בס"ד

טופס הרשמה לקונצרטים תשע"ט 2019
פקס03-5354556 :
פרטי בית הספר
שם ביה"ס.....................................................כתובת ................................................................
טלפון............................................................פקס.....................................................................
דוא"ל ביה"ס.............................................................................................................................
דוא"ל מנהל/ת...........................................................................................................................
פרטי איש הקשר
שם המורה למוזיקה........................................כתובת...................................................................
טלפון...........................................................טלפון נייד...............................................................
דוא"ל מורה למוזיקה...................................................................................................................
מחיר ההשתתפות בקונצרט  ₪ 28לתלמיד .המחיר אינו כולל הסעה.
שם הקונצרט*

מקום*

תאריך*

מס' תלמידים כיתות

רגליים שמחות  -אנדרה היידו
גנים ,כיתה א
דירה להשכיר  -יחזקאל בראון
בהזמנה
בכל מקום בארץ
גנים ,א-ב
משחקי ילדים  -ז'ורז' ביזה
מאי 2019
גני תקווה
סימפוניית הצעצועים  -ליאופולד מוצרט
כיתות א-ג
חגיגת התזמורת :המדריך לתזמורת לבני
היכל התרבות,
הנעורים  -בנג'מין בריטן
אפריל 2019
תל אביב
ופניני תזמורת נוספים
כיתות ג-ו
ג'אז בנשמה**– שלומי גולדנברג ולהקתו -
מרץ 2019
אוניברסיטת בר-אילן
כיתות ג-ו
ג'אז ישראלי – שלומי גולדנברג ולהקתו -
בהזמנה
בכל מקום בארץ
כיתות ג-ו
* הזכות לשינויים שמורה ** ניתן להזמין את הקונצרט לכל מקום בארץ
בכל מקום בארץ

בהזמנה

אופן התשלום:
ישירות לתזמורת הפילהרמונית הישראלית או לאוניברסיטת בר-אילן או לשלומי גולדנברג ,בהמחאה.
סל תרבות ארצי – שם האחראי בסל תרבות _________________ :טלפון______________ :
סל תרבות יישובי – שם האחראי בסל תרבות _________________ :טלפון______________ :
מדיניות ביטולים:
בי"ס המבטל הזמנתו עד חודש לפני מועד הקונצרט ,יחויב ב ₪ 100 -דמי טיפול.
בי"ס המבטל הזמנתו בחודש האחרון שלפני מועד הקונצרט ,יחויב בסך  ₪ 300דמי טיפול.
הרישום נעשה ע"פ קדימות הגעת הטפסים ,המקדימים להירשם מבטיחים את מקומם!
שם מנהל/ת ביה"ס  .............................חתימה  ..........................תאריך ..........................
שם רכזת התרבות ........................... ...חתימה  ..........................תאריך ..........................
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