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לה טרוויאטה
רוג'רו לאונקוולו

מנצח: דניאל קלגרי
במאית, מעצבת וכוריאוגרפית: ענבל פינטו

ענבל פינטו יוצרת עולם של דמויות מופלאות 
המלאות בעצב ובשמחה, בסיפור על הגבול הדק 

שבין דמיון למציאות בעולם האופרה.

ג'וזפה ורדי
מנצח: דן אטינגר

במאי: אלסנדרו טאלבי
האופרה האהובה מגיעה אל עולם האופנה הנוצץ 

של ימינו. הפקה עוצרת נשימה עם תלבושות 
מרהיבות של המעצבת הנודעת אניה ון קראג.

פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי
מנצח: דן אטינגר

במאי: ז'אן-קלוד אוברה
צ'ייקובסקי ופושקין שבים עם האופרה הרוסית 
האהובה ביותר על טטיאנה הצעירה שאהבתה 
הראשונית נדחית בבוז על ידי אונייגין היהיר.    

וולפגנג אמדאוס מוצרט
מנצח: נמרוד דוד פפר

במאים: סוזנה אנדראדה, בארי קוסקי
ההפקה המדוברת ביותר בעולם של הבמאי בארי 

קוסקי מגיעה לישראל. חיבור בין המוסיקה הקסומה 
של מוצרט ליצירת וידאו מלאת הומור והשראה.

רוכשים מנוי הכולל 2 אופרות קבועות,
בוחרים 6-3 אופרות נוספות ונהנים כל פעם מחדש!

אופרה | עונת 2022-2021

מבצע מיוחד לעמיתי מועדון "יחד״ 
אופרה
קבועה

יולי - אוגוסט 2022

חנוך לוין - ביג תוחעס

השירה בעברית | הפקה חדשה

מאי 2022

אלצ'ינה
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נישואי פיגרו
מרס - אפריל 2022
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יוני - יולי 2022

אאידה
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 מלחינים: יוסי בן נון, יונתן כנען,
דוד זבה, יונתן קרת, רוני רשף

מנצח: איתן שמייסר   במאי: עידו רוזנברג
הפכו  לוין  חנוך  של  האהובים  והשירים  המערכונים 
ובהרבה  בעצב  בשמחה,  מלאות  אופראיות  ליצירות 

הומור. אופרה אחרת לגמרי.

ג'וזפה ורדי
מנצח: ג'וליאנו קרלה

במאי: סטאטיס ליוואטינוס
האופרה האהובה על המחיר הכואב של מלחמה 

ואיבה בין עמים, חוזרת בהפקה חדשה ורבת 
משתתפים.

גאורג פרידריך הנדל
מנצח: איתן שמייסר

במאי: עידו ריקלין
הקוסמת אלצ'ינה מכשפת גברים כדי שימלאו את כל 
תשוקותיה. האם האהבה תסיר את הכישוף? הפקה 
ריקלין לאחת מאופרות הבארוק  עידו  עוצמתית של 

האהובות ביותר.

וולפגנג אמדאוס מוצרט
מנצח: מיקלה גמבה

במאי: דייויד פאונטני
פיגרו, חוזר אל הבמה עם אהובתו סוזנה וביחד 
 הם מלמדים את הרוזן לקח שלא יישכח לעולם.
הפקה חדשה של דייויד פאונטני, מבכירי במאי 

האופרה בעולם.

ביג תוחעס
  באופרה 

אופרה
קבועה
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  ברצוני להזמין  מנוי/ים למפגשי ״לקראת בכורה״

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 2022-2021 יתקיימו לפני האופרות:

לה טרוויאטה 22.1.22 | פליאצ'י 19.2.22 | נישואי פיגרו 26.3.22 | אאידה 18.6.22

 לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית. ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202
menuim@israelopera.org.il :פקס: 03-6927733 / מייל

 אני מנוי ותיק וברצוני:

     לשמור את מקומי באופרות הקבועות באותה סדרה. מספר הסדרה 

     לשנות את מקומי באופרות הקבועות

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה לעונת 2022-2021

ברצוני להזמין  מנוי/ים ל-  אופרות

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

למנוי אופרה ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית

 ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים.

הערות: 

מופעי סדרות האופרה עונת 2022-2021 שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:

תאריך לידה:

טל. נייד*:

טל. נוסף:

כתובת מייל*:

 מחיר מנוי לאחר הנחה ל-4 מפגשי ״לקראת בכורה״ - 196 ₪
מחיר כרטיס בודד )לא במסגרת מנוי( - 70 ₪ לכרטיס

תאריך:  חתימה: 

למשלמים באשראי -  מס' כרטיס:

בתוקף עד:   

3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 

 בתשלום אחד    ב-  תשלומים,   בסך כולל של:  ₪

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב  המחאה/ות,   בסך כולל של:  ₪

מפאת קוצר הזמן שמירת המקומות למנויים הותיקים 
באופרות הקבועות תסתיים ביום ה׳ 5.8.21

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

2022-20212022

יום
בשבוע

מספר 
סדרה

 חליל
הקסם

 יבגני
אונייגין

לה 
 נישואיפליאצ'יטרוויאטה

חנוך לוין-אאידהאלצ'ינהפיגרו
ביג תוחעס

113.111.15.25.32.428.59.74.8מוצ"ש
יום ה*

213.118.112.25.32.428.52.74.8מוצ"ש
יום ה*

35.117.128.14.31.427.51.729.7יום ו

412.1131.1211.225.21.427.524.629.7יום ו

1112.1131.124.225.28.427.58.729.7יום ו

68.115.1יום ב
31.128.227.3יום ד*

16.527.62.8 יום א*
יום ג*

79.114.11.26.3יום ג
29.316.5יום א*

28.62.8יום ב*

87.11יום ד
5.12.26.3יום א*

6.416.5יום א*
6.74.8יום ב*

יום ה*

911.1130.1210.23.331.316.5יום ה
30.64.8יום ב*

סדרת
6:00 
בערב

1015.11
יום ב

3.1
יום ב

7.2
יום ב

1.3
יום ג

4.4
יום ב

16.5
יום ב*

שעה 8:00
בערב

4.7
יום ב

2.8
יום ג*

שעה 8:00
בערב

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

*  האופרות במוצ"ש החל מ- 26.3.22 מתחילות בשעה 21:00  בשל המעבר לשעון קיץ.
*  לתשומת לב! העונה בוטלה סדרה 5 – יום חול מעורב, מנויים ותיקים מסדרה זו

יקבלו קדימות בשיבוץ בסדרות השונות.

 לקבלת ההנחה יש לצרף צילום כרטיס אשראי
נושא לוגו מועדון "יחד"

מחיר כרטיס במנוי אופרה לעמיתי מועדון "יחד" לאחר ההנחה
המנוי כולל לפחות 5 אופרות

מחיר כרטיס במנוי נמוך בכ -30% ממחירו המלא

יש לסמן בטבלה שלפנייך את האופרות שבחרת בנוסף לאופרות הקבועות, ולציין את רמת המחיר הרצויה:

 מחיר המנוי יקבע סופית בהתאם לאופרות הנבחרות ושיבוץ המקומות בהתאם לרמת המחיר.

ספח הזמנת מנוי אופרה עונת 2022-2021

*כרטיסי המנוי נשלחים במייל, אנא הקפידו למלא במדויק את כתובת המייל שלכם.

שם האופרה
רמת מחיר

  ה  ד  ג  ב  א

319283216171121  חליל הקסם

319283216171121  יבגני אונייגין

319283216171121  לה טרוויאטה

319283216171121  פליאצ’י

319283216171121  נישואי פיגרו

319283216171121  אאידה

מחיר אחיד   180  אלצ’ינה

מחיר אחיד   180  חנוך לוין - ביג תוחעס

)פנימי: ת. ארגונים / ג.בקופה( מועדון "יחד" - מועדון צרכנות


