
המנוי כולל 2 אופרות קבועות
ובנוסף 3 עד 5 אופרות לבחירה אופרה

עונת 2020-2019

נובמבר 2019

מנון
ז׳ול מסנה

מנצח: דן אטינגר
אחת האופרות הצרפתיות הגדולות ביותר, המגוללת 

את סיפורה של מנון הצעירה וסופה הטראגי. 

דצמבר 2019

איש מת מהלך
ג'ייק הייגי

מנצח: פטריק סאמרז
האופרה האמריקאית שקוצרת שבחים בכל העולם, 

על בסיס הסרט שהיכה גלים.

ינואר 2020

אידומנאו
וולפגנג אמדאוס מוצרט

מנצח: מיקלה גמבה
דרמה אנושית על האסון שבמלחמה,

על משמעות הגורל ועל כוחה של האהבה.

פברואר-מרס 2020

הספר מסוויליה
ג'ואקינו רוסיני

מנצח: אלסנדרו דה מארקי
מהאופרות ההיתוליות המפורסמות עם המוסיקה 

מלאת החיים של רוסיני בהפקה שהיא מחווה 
לסרטים האילמים של הוליווד.

מרס-אפריל 2020

יבגני אונייגין
פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי

מנצח: דניאל קלגרי
האופרה הרוסית הרומנטית על אהבתה הנכזבת של טטיאנה לאונייגין, 

עם עושר המלודיות הנפלאות, שבה לבמת האופרה.

מאי 2020

לה טרוויאטה
ג'וזפה ורדי

מנצח: דן אטינגר
 האופרה האהובה מגיעה אל עולם האופנה הנוצץ והזוהר של ימינו,

עם תלבושות מרהיבות שעיצבה אניה ון קראג מבית האופנה דיור.

יוני-יולי 2020

השירה באיטלקית | הפקה חדשההשירה באיטלקית | הפקה חדשההשירה באנגלית | הפקה חדשההשירה בצרפתית | הפקה חדשה

השירה באיטלקית | הפקה חדשה השירה ברוסית | מן הרפרטואר
שיץ - השירה בעברית | מן הרפרטואר 

פליאצ׳י - השירה באיטלקית | הפקה חדשה

שתי אופרות קצרות בערב אחד

אופרה 
קבועה

שיץ | פליאצ׳י
שיץ - האופרה הישראלית עפ"י 
מחזהו של חנוך לוין והמוסיקה 

הנפלאה של יוני רכטר.

פליאצ'י - ענבל פינטו יוצרת 
עולם רווי קנאה ורצח, עם דמויות 

מופלאות המלאות בעצב ובשמחה.

אופרה 
קבועה

פליאצ׳י - רוג'רו לאונקוולושיץ - יוני רכטר

הצעה מיוחדת לידידי האוניברסיטה העברית וארגון הבוגרים



לקבלת ההנחה יש לצרף צילום כרטיס בוגר או כרטיס ידיד

ידידי האוניברסיטה העברית וארגון הבוגרים

ספח הזמנת מנוי אופרה עונת 2020-2019

 | www.israel-opera.co.il | 03-6927777 .פרטים נוספים במחלקת המנויים - האופרה הישראלית טל

ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית

מחיר הכרטיס במנוי לאחר ההנחה נמוך בכ-30% ממחיר כרטיס בקופה

שמירת מקומות למנויים ותיקים באופרות הקבועות תסתיים ביום ב׳ - 29.4.19

שם משפחה: 

שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:   מיקוד: 

ת. זהות:

תאריך לידה: 

טל:

טל. נוסף:

כתובת מייל:

תאריך:                      חתימה:  

לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733

 אני מנוי ותיק וברצוני:

   לשמור את מקומי באופרות הקבועות באותה סדרה. מספר הסדרה 

   לשנות את מקומי באופרות הקבועות

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה לעונת 2020-2019

ברצוני להזמין  מנוי/ים ל-  אופרות,

ברמת מחיר:    א     ב     ג     ד     ה    )יש להקיף בעיגול(

עדיפות שנייה לרמת מחיר

לסדרה:   1    2    3    4     5    6     7    8    9    11    10 סדרת 6 בערב    )יש להקיף בעיגול(

עדיפות שנייה לסדרה ביום אחר בשבוע 

יש לציין עדיפות שנייה במקרה שבסדרה או באופרות מסוימות לא נוכל להיענות לבקשתך.

  הספר מסוויליה          לה טרוויאטה

  מנון       איש מת מהלך       אידומנאו    יבגני אונייגין     שיץ / פליאצ׳י

מופעי סדרות האופרה עונת 2020-2019

 האופרות הקבועות מסומנות ברקע חום.              
 התאריכים המופיעים באדום עם כוכבית הינם ימים שונים מהיום הקבוע של הסדרה.

  האופרות במוצ"ש החל מ-28.3.20 מתחילות בשעה 21:00 - בשל המעבר לשעון קיץ.

מנוי למפגשי "לקראת בכורה"
מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפני עליית המסך על האופרה,
ב- 11 בבוקר. המפגש כולל שיח עם יוצרי ומשתתפי ההפקה בשילוב קטעי שירה 
מהאופרה. מפגשי "לקראת בכורה" בעונת 2020-2019 יתקיימו לפני האופרות:

מנון 2.11.19  |  אידומנאו 11.1.20  |  לה טרוויאטה 9.5.20  |   שיץ / פליאצ׳י 20.6.20

 רוכשים מנוי ל-3 מפגשי ״לקראת בכורה״ במחיר ₪144
ומקבלים את המפגש לשיץ/פליאצ׳י במתנה 

מחיר כרטיס בקופה )לא במסגרת מנוי( - ₪70 לכרטיס

  ברצוני להזמין  מנוי/ים למפגשי ״לקראת בכורה״

רמת 
מחיר

5
אופרות

6
אופרות

7
אופרות

159519142233א

141516981981ב

108012961512ג

85510261197ד

605726847ה

הערות:          
           

menuim@israelopera.org.il)פנימי: ת. ארגונים / ג. בקופה(
למשלמים באשראי: 

מס' כרטיס:

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי  

בתוקף עד:   בסך כולל של:  ₪

 בתשלום אחד         ב-  תשלומים

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות, בסך כולל של:  ₪

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר,  
.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

מייל אופרה:

20192020

יום 
בשבוע

 מס'
הספר אידומנאואיש מת מהלךמנוןסדרה

להיבגני אונייגיןמסוויליה
טרוויאטה

שיץ / 
פליאצ׳י

19.1114.1225.17.328.316.527.6מוצ"ש

216.1114.1225.129.228.323.527.6מוצ"ש

315.1113.1231.128.220.315.526.6יום ו

48.1113.1224.16.320.322.53.7יום ו

118.1113.1231.121.227.3יום ו
28.5 * יום ה

ערב שבועות 
13:00

3.7

יום חול 
511.11מעורב

יום ב
16.12
יום ב

20.1
יום ב

1.3
יום א

23.3
יום ב

24.5
יום א

5.7
יום א

611.1116.1227.124.223.318.56.7יום ב

   16.12 *712.11יום ג
יום ב

* 20.1   
25.231.319.530.6יום ב

   19.12 *813.11יום ד
29.14.325.320.51.7יום ה

914.1119.1223.127.226.314.52.7יום ה

סדרת
61018.11 בערב

יום ב
18.12
יום ד

28.1
יום ג

2.3
יום ב

1.4
יום ד

27.5
יום ד

8.7
יום ד

מחירי המנוי לאופרה לעונת 2020-2019
לאחר הנחה של כ- 10% לידידי ולבוגרי האוניברסיטה העברית


