
  
 

 
 
 

 45עונת קונצרטים 
 3202-2202 ,עין כרם ,תמיר למוסיקה -מרכז עדן

 

 ברכות,   –תמיר ולכלל חובבי המוסיקה -לידידי המרכז למוסיקה עדן
 .בעין כרםמרכז עדן תמיר למוסיקה לפעילות   54-אנו מתכבדים להציג בפניכם את תכנית הקונצרטים ה

מברך את כל האמנים והאנסמבלים המתארחים השנה בסדרות  תמיר בעין כרם,   –מרכז המוסיקה עדן 
 .שנה של פעילות ענפה במקום קסום 54השונות ומתכבד להזמין את הקהל הרחב לחגוג אתו 

 
 

 כרטיסים ומנויים: 
 

 :בודדים  כרטיסים 
  *  70₪ הנחה זכאי | ₪ 85רגיל : מחירקונצרטים מיוחדים בימי שישי+  ימי שבת

 * ₪ 40הנחה זכאי | ₪ 50רגיל מחיר מצוינות: סדרת –ימי שישי 
 

 :מנויים 
  1,300₪ - בחירה לפי קונצרטים בשבת -10 ל ללא הנחה זוגי מנוי

 )לכרטיס 65₪ לפי(
----- 
 1,000₪ – בחירה בשבת לפי קונצרטים -10 ל *הנחה לזכאי זוגי מנוי

 )לכרטיס ₪ 50לפי(
----- 
 2,400₪ – בחירה בשבת לפי קונצרטים -20 ל ללא הנחה זוגי מנוי

 )לכרטיס 60₪ לפי(
 

 1,800₪ - בחירה בשבת לפי קונצרטים -20 ל  *הנחה לזכאי זוגי מנוי
 )לכרטיס ₪ 45לפי(

----- 
 3,500₪- הקונצרטים בימי שבת  לכל ללא הנחה זוגי מנוי

 )לכרטיס 55₪ לפי(
 

 2,800₪ - הקונצרטים בימי שבת לכל  *הנחה לזכאי זוגי מנוי
 )לכרטיס 40₪ לפי(

----- 
 
 10אזרחים ותיקים, סטודנטים, חיילים, תושבי מטה יהודה, ילדים עד גיל    -זכאי הנחה  *

 10.9.2022לבעלי מנויים של העונה הקודמת המעוניינים לשמור את מקומותיהם, חידוש המנויים  יהיה עד   
 

 
 : לרוכשי מנויים ים  מיוחד  יםבונוס

 מנוי לכל הקונצרטים בימי שבת:  לרוכשי ♪
  בימי שישיהקונצרטים לכל בסיס מקום פנוי -כניסה חופשית על 

 מנוי של עשרים קונצרטים:   לרוכשי ♪
 קונצרטים בימי שישי  20-בסיס מקום פנוי ל-כניסה חופשית על 

 לרוכשי מנוי של עשרה קונצרטים:  ♪
 קונצרטים בימי שישי  10-בסיס מקום פנוי ל-כניסה חופשית על 

 
 
 

 

 
 
 



   בקשה לרכישת מנוי
 

       54 קונצרטיםעונת  - 2022-2023
 

 

 מנוי ממשיך  /  מנוי חדש                     ____ __ ________ ___________שם פרטי: _____   _______ ____ _ __ ______שם משפחה:      

 ___                      _________ ____מיקוד:    __________   _________________________________________ כתובת:     ______ 

 _________ __ _____________________         טלפון נייד:     _______________ ____________ ___טלפון:     _____

 ____ ___________ ______________________________________________________דואר אלקטרוני:    ______ 

 שנתי )כניסה לכל הקונצרטים(-מנוי חופשי    /קונצרטים בשבת    20בשבת   /      קונצרטים 10 אני מבקש/ת לרכוש מנוי ל: 
 מחצית ממחיר מנוי זוגי(    -זוגי   /   יחיד  )מחיר מנוי יחיד    סוג מנוי:

 ( 10תושבי מטה יהודה, ילדים עד גיל  חיילים,)זכאי הנחה: גמלאים, סטודנטים,  כן  /  לא  י/ת הנחה:  אני זכא 
 

 .             ,           כסאות:                  אני מעוניין/ת לשבת בשורה: 
 . 2022ספטמבר  ב 10-חידוש מנויים עד ה  –לבעלי מנויים מהעונה הקודמת המעוניינים לשמור מקומותיהם ♪ 
 

 מינויים:מחירון 
  

 לכרטיס(  ₪  65 )לפי  ₪ 1,300  - בחירה לפי קונצרטים 10-ל זוגי מנוי -
   לכרטיס( ₪   60 )לפי  ₪ 2,400  - בחירה קונצרטים לפי 20-ל זוגי מנוי -
 לכרטיס(  ₪ 50)לפי ₪  3,500 -( לכל הקונצרטיםשנתי )כניסה -חופשי מנוי זוגי  -

 לכרטיס(  ₪ 50  )לפי ₪ 1000 - בחירה קונצרטים לפי  10-ל  הנחה לזכאי מנוי זוגי -
 לכרטיס(  ₪ 45  )לפי ₪ 1,800  - בחירה לפי  קונצרטים  20-ל  הנחה זכאי מנוי זוגי -
 לכרטיס(  ₪ 40)לפי ₪  2,800 -( לכל הקונצרטים)כניסה  לזכאי הנחה  שנתי -חופשי  מנוי זוגי -

 ____ ______________________________________________________________________ הערות ובקשות:

 __________________________________________________________________________________ ____ 

 ________________________________________________________________________________ ______ 

__________________________________________________________________________________ ____ 

 
 תמיר למוסיקה.-אה לפקודת מרכז עדןמזומן  /  אשראי /  המח אופן תשלום:

 
 

 _________    ______________________________________________: _)ניתן למסור גם טלפונית( מספר כרטיס אשראי
 
 

 ___ ________ספרות אחרונות בגב הכרטיס:  3   __ _____/_____תוקף: __
 
 

 ___ ___מספר תשלומים )עד שלושה(: ____    __________________ ___ מספר תעודת זהות: ____ 
 
 

 
 _________ _________                                   תאריך:     ______ חתימה:     ______

 
 
 

 את הטפסים ניתן למסור:
 02-6411413 : בפקס 

 edentamir.musiccenter@gmail.com : בדוא"ל
 או באופן ידני לאחד מהעובדים במרכז 



 הקונצרטים שאני מעוניין/ת לרכוש:
 

 
 

 ***שמורה לשינויים זכותה***

 
 

 )על בסיס מקום פנוי( קונצרטים בימי שישי אליהם אני מעוניין/ת להגיע 
 קונצרטים לבחירה(:  20 –קונצרטים  20קונצרטים לבחירה, לרוכשי מנוי של  10 –קונצרטים  10מנוי של  )לרוכשי

 
1 . _______2 _______ .3 _______ .4 _______ .5 _______ .6 _______ .7 _______ .8 _______ .9_______ . 10 _______ . 
 
 

11 . ______12 ______ .13 ______ .14 ______ .15.  ______16 _______ .17 _______ .18 ______ .19_______ .20 _____ . 
 
 

 Hamaayan st, Ein kerem - Jerusalem 29    ירושלים  - , עין כרם29רח' המעיין   

email: edentamir.musiccenter@gmail.com  :מייל             Tel: 02-6414250 :טל 

 שם הקונצרט  סדרה  תאריך  סימון 
 מיתרים על במה אחת 32 –חגיגת כלי קשת  וחברים אנסמבל הבית  8.10.22   .1
 רק שופן - אוקסנה יבלונסקיה וחברים הצליל המפואר של הפסנתר 15.10.22   .2
 שלישייה ורביעייה מאת בטהובן ובראהמס  בראהמס+ 22.10.22   .3

 בעיקר שוברט  –נעם בוכמן עם שיר זמל  צלילי חליל מעין כרם 29.10.22   .4
 שלישיות פסנתר מאת ארנסקי ובראהמס  בראהמס+ 5.11.22   .5
 פסנתר ו צ'לו מוסיקה קאמרית במיטבה  12.11.22   .6
 בוקר וינאי  –טריו בן חיים  מוסיקה קאמרית במיטבה  19.11.22   .7
 רביעייה וחמישייה מאת שוברט ודבוז'ק  וחברים  אנסמבל הבית 26.11.22   .8
 שלושת הבי"תים  מוסיקה קאמרית במיטבה  3.12.22   .9
 אנסמבל מודוס  מוסיקה קאמרית במיטבה  10.12.22   .10
 האב הבן ורוח הקונצ'רטו -קונצ'רטי של באך  עם נעם בוכמן ודרור זמל אנסמבל הבית 17.12.22   .11

 לקלרינט ומיתרים  המס אשומאן, מוצרט ובר בראהמס+ 24.12.22   .12
 עם הלל צרי  – אוקסנה יבלונסקיה וחברים מוסיקה קאמרית במיטבה  31.12.22   .13
 לכלי נשיפה  פסנתר ולמוצרט, בטהובן ופולנק  מוסיקה קאמרית במיטבה  7.1.23   .14
 טריו בן חיים עם יובל גוטליבוביץ' בראהמס +  14.1.23   .15
 פסנתר – יוליה גורביץ', כינור – ז'ניה פיקובסקי וחברים   אנסמבל הבית 21.1.23   .16
 שלישיות מאת מנדלסון ובראהמס  – בוקר בדו בראהמס+ 28.1.23   .17
 שירים מאת שוברט, שומאן ועוד – אמנות הליד קונצרט מיוחד 4.2.23   .18
 חמישיית תל אביב  בראהמס+ 11.2.23   .19
 ינאצ'ק ו בטהובן, בראהמס וחברים  אנסמבל הבית 18.2.23  ` .20
 בראהמסו פיאצולה, בטהובן מוסיקה קאמרית במיטבה  25.2.23   .21
 ידיים  4בוקר וינאי בפסנתר  –דואו הפסנתר הירושלמי  הצליל המפואר של הפסנתר 4.3.23   .22

 מוצרט ושומאן וחברים   אנסמבל הבית 11.3.23   .23
 אמנות הפוגה – אנסמבל פניקס בכלים עתיקים Iמוסיקה עתיקה מעין כרם  18.3.23   .24
 חליל ונבל  –הקסם הצרפתי : נעם בוכמן וחברים צליל חליל מעין כרם 25.3.23   .25
 הוכמן בנימין  –רסיטל מיוחד  הצליל המפואר של הפסנתר 1.4.23   .26
 בראהמס ו צ'ייקובסקי וחברים  אנסמבל הבית 15.4.23   .27
 נעם בוכמן וחברים צליל חליל מעין כרם 22.4.23   .28
 לרחמנינוב!  150חוגגים  הצליל המפואר של הפסנתר 29.4.23   .29
 אך בצרפת וקופרן בגרמניה"ב" - אנסמבל פניקס בכלים עתיקים  IIמוסיקה עתיקה מעין כרם  6.5.23   .30
 שוסטקוביץ' ו צ'ייקובסקי וחברים   אנסמבל הבית 13.5.23   .31
 שמחה חלד וחברים  בראהמס+ 20.5.23   .32
 רביעיית היידן הישראלית עם טל חיים סמנון מוסיקה קאמרית במיטבה  27.5.23   .33
 שומאןו בטהובן וחברים  אנסמבל הבית 24.6.23   .34
 פנטזיות לחליל ופסנתר  – נעם בוכמן וחברים צליל חליל מעין כרם 1.7.23   .35
 ראוולו שומאן, מוצרט מוסיקה קאמרית במיטבה  8.7.23   .36
 קונצרט סיום העונה  אנסמבל הבית וחברים  15.7.23   .37


