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

עונת 2019-2018

נובמבר 2018

ורתר
ז׳ול מסנה

מנצח: אלאן גוינגאל
אחת האופרות הרומנטיות בכל הזמנים על פי הרומן 
הנודע של גתה בהפקה המחברת בין עולם האמנות 

לבין המציאות הכואבת של אהבה נכזבת. 

ינואר 2019

סלומה
ריכרד שטראוס

מנצח: דן אטינגר
איתי טיראן מביים הפקה חדשה של אחת מיצירות 
של  המחזה  לפי  הזמנים  בכל  האופראיות  המופת 
אוסקר ויילד. על המוסיקה המסחררת בעוצמתה, עם 

ריקוד שבעת הצעיפים המפורסם, ינצח דן אטינגר.

פברואר 2019

נשף מסכות
ג׳וזפה ורדי

מנצח: דניאל אורן
דניאל אורן מנצח על האופרה הססגונית של ורדי 
שבמרכזה סיפור אהבה בלתי אפשרי, נשף מסכות 

מפואר ורצח מתוך נקמה עיוורת.

מרס- אפריל 2019

טוסקה
ג׳קומו פוצ׳יני

מנצח: דניאל אורן
שיחזור מרהיב של ההפקה המקורית של טוסקה 
מנצח  אורן  דניאל   .1900 בשנת  ברומא  שעלתה 
להורג  הוצאה  רצח,  עם  אופראי  מתח  סיפור  על 

והתאבדות.

מאי 2019

הנוסעת
מייצ'יסלב ויינברג

מנצח: סטיבן מרקוריו
לראשונה בישראל! האופרה המצמררת על סיפורן של אסירות מכל 
והומניות  אנושיות  על  לשמור  ומנסות  לאושוויץ  שנשלחו  העולם 

במקום חסר כל צלם אנוש.

מאי - יוני 2019

כך עושות כולן
וולפגנג אמדאוס מוצרט

מנצח: דניאל כהן
בהפקה  לאוהבים  ספר  בית  ומדוע?  מי?  ועם  כולן?  עושות  בדיוק  מה 
חדשה ומלאת הומור בבימויו של במאי הקולנוע עטור השבחים, אטום 

אגויאן, על שתי אחיות נאיביות ושני גברים המהתלים בהן.

יולי 2019

סימון בוקנגרה
ג׳וזפה ורדי

מנצח: ג׳וליאנו קרלה
יצירת המופת של ורדי, על שודד הים שהפך למושל

ועל תאוות נקם אכזרית ותקווה לעתיד של שלום ושלווה.

השירה באיטלקית | הפקה חדשההשירה באיטלקית | מן הרפרטוארהשירה בגרמנית | הפקה חדשההשירה בצרפתית | הפקה חדשה

השירה בפולנית, צ'כית, רוסית, גרמנית, צרפתית,
השירה באיטלקית | מן הרפרטוארהשירה באיטלקית | הפקה חדשהאנגלית ויידיש | הפקה חדשה

אופרה 
קבועה

אופרה 
קבועה

מבצע מיוחד לארגון הסגל האקדמי הבכיר – אוניברסיטת חיפה



שם משפחה: 

שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:   מיקוד: 

ת. זהות:

תאריך לידה: 

טל:

טל. נוסף:

דואר אלקטרוני:

לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733
)פנימי: ת. ארגונים / ג. בקופה(

תאריך:    חתימה:  

ספח הזמנת מנוי אופרה עונת 2019-2018

מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפני עליית המסך על האופרה, בשעה 

11:00 בבוקר. המפגש כולל שיחות עם יוצרי ומשתתפי ההפקה בשילוב קטעים מהאופרה.

מפגש "לקראת בכורה" בעונת 2019-2018 יתקיים לפני האופרות:

ורתר  3.11.18   |   סלומה  29.12.18

כך עושות כולן  25.5.19   |   סימון בוקנגרה  29.6.19

ספח הזמנת מנוי ל"לקראת בכורה"

ברצוני להזמין  מנויים למפגשי "לקראת בכורה".

מנוי ל"לקראת בכורה" לעונת 2019-2018 כולל 4 מפגשים
מחיר המנוי לאחר הנחה: 192 ₪ בלבד. 

מחיר רגיל בקופה )לא במסגרת מנוי( - 70 ₪ לכרטיס.

 אני מנוי ותיק וברצוני:

   אבקש לשמור את מקומי באופרות הקבועות באותה סדרה. מספר הסדרה 

   אבקש לשנות את מקומי באופרות הקבועות

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה לעונת 2019-2018

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.

למשלמים באשראי: נא לחייב את כרטיס האשראי שלי מסוג:

 ויזה /    ישראכרט /    דיינרס /    אמריקן אקספרס

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

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

  ורתר          טוסקה

 סלומה     נשף מסכות    הנוסעת    כך עושות כולן    סימון בוקנגרה

ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית

מופעי סדרות האופרה עונת 2019-2018
20182019

יום 
בשבוע

 מס'
כך עושות הנוסעתטוסקהנשף מסכותסלומהורתרסדרה

כולן
סימון 

בוקנגרה

110.1119.19.26.44.51.613.7מוצ"ש

217.1112.116.230.34.515.66.7מוצ"ש

39.1118.115.25.43.514.65.7יום ו׳

416.1111.122.229.310.531.512.7יום ו'

1123.1111.18.212.410.57.619.7יום ו'

יום חול 
518.11מעורב

יום א׳
9.1

יום ד׳
12.2
יום ג׳

7.4
יום א׳

6.5
יום ב׳

5.6
יום ד׳

14.7
יום א׳

11.6*619.1121.111.21.46.5יום ב׳
8.7יום ג׳

6.5*713.1115.112.29.4יום ג'
11.69.7יום ב׳

2.5*821.119.120.210.4יום ד'
5.617.7 יום ה׳

14.7*915.1124.114.24.42.56.6יום ה'
יום א׳

סדרת
61014.11 בערב

יום ד׳
16.1

יום ד׳
17.2

יום א׳
2.4

יום ג׳
5.5

יום א׳
12.6
יום ד׳

11.7
יום ה׳

 האופרות הקבועות מסומנות ברקע אפור.  התאריכים המופיעים באדום עם כוכבית הינם ימים שונים מהיום הקבוע של הסדרה.
האופרות במוצ"ש החל מ- 30.3.19 מתחילות בשעה 21:00 בשל המעבר לשעון קיץ.  

מחיר הכרטיס במנוי לאחר ההנחה נמוך בכ-30% ממחיר כרטיס בקופה5

רמת 
מחיר

5
אופרות

6
אופרות

7
אופרות

159519142233א

141516981981ב

108012961512ג

85510261197ד

605726847ה

מחירי המנוי לאופרה לעונת 2019-2018 לאחר הנחה
של כ- 10% לארגון הסגל האקדמי הבכיר - אוניברסיטת חיפה

שמירת מקומות למנויים ותיקים באופרות הקבועות תסתיים ביום א׳ - 22.4.18

אוניברסיטת חיפה – ארגון הסגל האקדמי הבכיר

לקבלת ההנחה יש לצרף צילום תעודת חבר בארגון
או חתימה וחותמת הארגון ע"ג ספח ההזמנה


