
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 לחברי שחר - מועדון תרבות ופנאי



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

5

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׳

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

רמת 
מחיר

5
אופרות

6
אופרות

7
אופרות

159519142233א

141516981981ב

108012961512ג

85510261197ד

605726847ה

 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.  

מחירי המנוי לאופרה לעונת 2019-2018
לאחר הנחה של כ- 10% לחברי מועדון שחר

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

שחר - מועדון תרבות ופנאי

לקבלת ההנחה יש לצרף 
אישור זכאות ממועדון שחר

מבצע מיוחד לחברי
שחר - מועדון תרבות ופנאי



מוסיקה וילדים
עונת 2019-2018

שלומי שבן והקאמרטה 
השתקפויות

שלושה קונצרטים מפתיעים המשלבים 
מוסיקה קלאסית ופופולארית,

החדש והנצחי משתקפים זה בזה 
ניהול אמנותי: שלומי שבן ואבנר בירון

• לילה אלקטרוני באופרה
• מארינה מקסימיליאן והתזמורת

• חוה אלברשטיין והתזמורת

סדרת מזרח-מערב
תזמורת ירושלים מזרח מערב בארבעה

מפגשים מוסיקליים מרגשים מסביב
לים התיכון

מנצח, מעבד ומנהל מוסיקלי: תום כהן

• אפריקה
• אתונה - ירושלים

• גיברלטר
• זוהר

תזמורת המהפכה בעונה נוספת מקורית 
ומעוררת השראה, בשלושה מפגשים 

מוסיקליים מפתיעים
ניהול אמנותי: רועי אופנהיים וזהר שרון

• A STANDARD REVOLUTION עם אסתר רדא
GESHEM ולהקת   

• סימנים של חולשה
•  RE:PLAY - הופעה חיה של אמנים מתים

סדרת המהפכה

צלילי קסם
עם ניצה שאול

סיפורם המרגש של המלחינים הגדולים ועולם 
המוסיקה המופלא בשירה, בנגינה ובמחול

• ריקודי בארוק - באך וחברים
• תמונות בתערוכה - מוסורגסקי

• מחול החרבות - חצ'טוריאן
• הקרנבל בריו

• ילד הפלא - מוצרט

שבת של זהב
סדרת מופעים המשלבים אריות, דואטים 

ואנסמבלים מוכרים מאופרות פופלאריות, 
בביצוע סולני האופרה הישראלית בליווי פסנתר

• כרמן וחברותיה - אהבה חופשית
• הגיבורות של פוצ'יני - למות מאהבה

• משחקי אהבה - דואטים מכל הסוגים
• תשע הסופרניות - האהבה לצלילים הגבוהים

• חגיגת קיץ - האריות שכולם אוהבים

שעת אופרה לילדים
שעה קלה של קסם אופראי לקטנטנים בעיבוד 
מיוחד לשפה העברית, בבימוי מלא ובתלבושות 
ססגוניות באכסדרת בית האופרה בליווי פסנתר 
ובביצוע זמרי מיתר אופרה סטודיו של האופרה 

הישראלית
• סינדרלה - רוסיני • הנזל וגרטל - הומפרדינק

• תיבת ההפמעות - מוצרט • חליל הקסם - מוצרט
• נישואי פיגרו - מוצרט • שיקוי האהבה - דוניצטי

סדרות המוסיקה והילדים של האופרה הישראלית 
במחירי הנחה של כ-10% לארגונים



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

ספח הזמנת מנוי מוסיקה וילדים עונת 2019-2018

רמת מחיר
שלומי שבן
והקאמרטה
3 מופעים

סדרת
מזרח-מערב

4 מופעים

סדרת
המהפכה
3 מופעים

שבת
של זהב

5 מופעים
צלילי קסם
5 מופעים

שעת אופרה
לילדים

5 מופעים

553396342300א
300

מחיר אחיד
150

מנוי פתוח 486340288225ב
-378288234ג

מחירי מנוי סדרות המוסיקה והילדים לעונת 2019-2018 לאחר הנחה של כ- 10% לארגונים

ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית )החל מחודש יוני(

יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות:

שעהתאריךיום בשבועשם המופע שם הסדרה

  שלומי שבן והקאמרטה
    3 מופעים

 2.12.1820:00א' לילה אלקטרוני באופרה

 10.1.1920:00ה' מארינה מקסימיליאן והתזמורת

 7.7.1920:00א' חוה אלברשטיין והתזמורת

  סדרת מזרח-מערב
4 מופעים

 20.11.1820:00ג' אפריקה

 13.2.1920:00ד'  אתונה - ירושלים

 8.4.1920:00ב' גיברלטר

 16.7.1920:00ג׳זוהר

 סדרת המהפכה
    3 מופעים

A STANDARD REVOLUTION 25.2.1921:00ב׳ 

 3.4.1921:00ד׳סימנים של חולשה
    RE: PLAY  II20.6.1921:00ה׳ 

  שבת של זהב
     5 מופעים

 17.11.1811:00שבת כרמן וחברותיה

 19.1.1911:00שבת הגיבורות של פוצ׳יני
 16.2.1911:00שבתמשחקי אהבה 

 6.4.1911:00שבתתשע הסופרניות

 13.7.1911:00שבתחגיגת קיץ

מוסיקה

  צלילי קסם
 עם ניצה שאול

5 מופעים

ריקודי בארוק
באך וחברים

18.11.1817:30   א' 
19.11.1817:00   ב' 
20.11.1817:00   ג'
21.11.1817:00    ד'
22.11.1817:00    ה'

תמונות בתערוכה
מוסורגסקי

6.1.1917:30   א' 
7.1.1917:00   ב'
8.1.1917:00   ג'
9.1.1917:00   ד'
10.1.1917:00    ה'

מחול החרבות
חצ׳טוריאן

10.3.1917:30   א' 
11.3.1917:00   ב'
12.3.1917:00   ג'
13.3.1917:00   ד'
14.3.1917:00    ה'

הקרנבל בריו

12.5.1917:30   א' 
13.5.1917:00   ב'
14.5.1917:00   ג'
15.5.1917:00   ד'
16.5.1917:00    ה'

ילד הפלא מוצרט

16.6.1917:30   א' 
17.6.1917:00   ב'
18.6.1917:00   ג'
19.6.1917:00   ד'
20.6.1917:00    ה'

   שעת אופרה לילדים - 5 מופעים
      סינדרלה  |  תיבת ההפתעות  |  חליל הקסם  |  הנזל וגרטל  |  נישואי פיגרו  |  שיקוי האהבה

ילדים
בסדרת צלילי קסם רמת המחיר אחידה אנא סמנו את היום והשעה המועדפים

שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

כתובת מייל: 

תאריך:  חתימה: 

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת/ות המוסיקה ו/או הילדים

    לעונת 2019-2018:

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לסדרת/ות המוסיקה ו/או הילדים לעונת 2019-2018

ברצוני להזמין  מנוי/ים לסדרת/ות: 

ברמת מחיר - שלומי שבן, מזרח מערב והמהפכה     א      ב      ג       )יש להקיף בעיגול(

ברמת מחיר - שבת של זהב     א      ב    )יש להקיף בעיגול(

בסדרת צלילי קסם ובשעת אופרה לילדים רמת המחיר אחידה

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:  ₪

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

למשלמים באשראי -  מס' כרטיס:

)פנימי: ת. ארגונים / ג. _____________( שם הארגון: 

חתימה וחותמת הארגון: 



המנוי כולל 8-4 מופעים של גדולי 
הכוריאוגרפים והלהקות המובילות בעולם מחול

עונת 2019-2018

נובמבר 2018אוקטובר 2018אוקטובר 2018אוקטובר 2018

השירה באיטלקית | מן הרפרטואר

יולי 2019מאי 2019פברואר-מרס 2019דצמבר 2018

תיאטרון מחול וופרטאל

פינה באוש
מזורקה פוגו

של  מוכתרת  הבלתי  הקיסרית  של  המחול  להקת 
רבות  שנים  אחרי  ארצה  חוזרת  המודרני  המחול 
עם יצירה המוקדשת לעיר ליסבון המלאה בצלילים 
אלינגטון  דיוק  רודריגז,  עמליה  של  הסוחפים 

ומלחינים נוספים.

בלט אייפמן
צ'ייקובסקי, בעד ונגד

מוסיקה: פיוטר איליץ׳ צ׳ייקובסקי
אייפמן  והאהובות של  מיצירותיו המרשימות  אחת 
בגירסה חדשה ומודרנית על חייו הטרגיים של המלחין 

הרוסי האהוב.

המלט הרוסי
מוסיקה: לודוויג ון בטהובן, גוסטב מהלר

להיות או לא להיות? הדילמה הנצחית של המלט 
- הנסיך הרוסי פול שאביו נרצח ואמו שנאה אותו. 
הלהקות  אחת  של  חדשה  בגירסה  סוחפת  יצירה 

המוערכות בעולם.

ENTITY
מוסיקה: ג'ובי טלבוט וג'ון הופקינס

ברחבי  קהלים  שהסעירה  פרסים  עטורת  יצירה 
העולם. מסע יצרי עוצר נשימה של רקדנים בשילוב 
מאת  מוסיקה  בליווי  וקולנוע,  טכנולוגיה  אורות, 
היוצר האגדי ג'ון הופקינס שהלחין עבור קולדפליי 

והמלחין ג'ובי טלבוט.

בלט אייפמן

תיאטרון מחול יורי גריגורוביץ'

ספרטקוס
מוסיקה: ארם חצ'טוריאן

הקלאסי  הבלט  להקת  של  וירטואוזים  רקדנים   60
המוערכת בכל העולם, מבצעים את אחת מיצירות 
הבלט הנודעות והגרנדיוזיות ביותר של כל הזמנים.

הבלט הקנדי הגדול

ונדטה
סיפורי המאפיה

כוריאוגרפית: אנאבל לופז אוחואה
תשוקה בוערת. כעס. תאוות בצע. קנאה ותסכול. 
אותנו  הלוקחים  בסיפורים  המלאה  חדשה  יצירה 
האיטלקית,  המאפיה  של  האפל  העולם  לתוך 

בביצוע הלהקה הקנדית הנודעת.

CONTINU
קלוד  וארז,  אדגר  קסנאקיס,  יאניס  מוסיקה: 

ויוויה, וולפגנג אמדאוס מוצרט 
מהמוסיקה  הנובעת  לילית  געשית  התפרצות 
אנרגטי  כפסקול  משמשת  וארז  אדגר  של  העזה 
ליצירה חדשה המלאה במתח עוצמתי ויצירתי בין 
התנועה, המוסיקה והעיצוב, המביעה את ההמשכיות 

המתמדת של כוחות הטבע. 

כוריאוגרף: גוסטבו רמירז סאנסאנו
כרמן תוססת, צעירה ומטריפה. מחול פיסי וחושני 
הפלמנקו  של  הסוחף  והקצב  פיקאסו  בהשראת 
החדשה  יצירתו  של  אנרגטי  ביצוע  והפאסדובלה. 
בכוריאוגרפיה  ומרענן  חדש  קול  סאנסאנו,  של 

הספרדית.

בלט היספניקולהקת סשה וולץ

כרמן

מבצע מיוחד לחברי שחר - מועדון תרבות ופנאי



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

ספח הזמנת מנוי מחול עונת 2019-2018

תאריך:                                                                             חתימה: 

מחיר כרטיס במנוי נמוך בכ- 30% ממחיר כרטיס בקופה
מחירי הכרטיסים במנוי המחול לאחר הנחה של כ- 10% לחברי מועדון ״שחר״

הדגבא שעהתאריךיום בשבוע  שם המופע

  פינה באוש - מזורקה פוגו *

5.10.1813:00  ו'
392353331245209

7.10.1820:00  א׳

    בלט אייפמן

צ׳ייקובסקי, בעד ונגד
22.10.1820:00   ב'

266245223173137
23.10.1820:00  ג׳

המלט הרוסי
26.10.1813:00  ו'

266245223173137
27.10.1820:00  מוצ״ש

ENTITY - ויין מקרגור   

29.11.1820:00  ה'
230209187151115

30.11.1813:00  ו'

   תיאטרון מחול יורי גריגורוביץ׳ - ספרטקוס *

13.12.1820:00  ה'
310288252194155

15.12.1821:00  מוצ״ש

   הבלט הקנדי הגדול - ונדטה, סיפורי המאפיה

27.2.1920:00  ד'
266245223173137

1.3.1913:00  ו׳

 CONTINU - להקת סשה וולץ    
15.5.1920:00   ד'

266245223173137
17.5.1913:00  ו'

   בלט היספניקו - כרמן

20.7.1921:00  מוצ״ש
230209187151115

22.7.1920:00  ב'

מחיר המנוי משתנה בהתאם למופעים הנבחרים, יש לסמן את המופעים, את התאריך הרצוי ואת רמת המחיר המבוקשת בכל מופע:

* במופעים המסומנים כל השורות באולם ברמה א׳

ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית )החל מחודש אפריל/מאי(

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת המחול לעונת 2019-2018:

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לסדרת המחול לעונת 2019-2018

ברצוני להזמין  מנוי/י מחול ל-  מופעים בכל מנוי

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

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:  ₪

שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

כתובת מייל: 

  אני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הודעות באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני,

.SMS הטלפון והודעות      

לקבלת ההנחה יש לצרף אישור זכאות ממועדון שחר

)פנימי: ת. ארגונים / ג. בקופה( שחר - מועדון תרבות ופנאי

מבצע מיוחד לחברי שחר - מועדון תרבות ופנאי


