
רקוויאם
וולפגנג אמדאוס מוצרט

הרקוויאם של מוצרט בביצוע בימתי נדיר.
מעצב התאורה נדב ברנע והבמאית 

שירית לי וייס מחברים אור ותנועה אל 
יצירתו האלמותית של מוצרט ויוצרים 

חוויה מוסיקלית-בימתית בלתי נשכחת.

2 0 2 3 י  ל ו י
הפקה חדשה | השירה בלטינית

מאדאם בטרפליי
ג'קומו פוצ'יני

דן אטינגר מנצח על ההפקה היפיפייה 
של הבמאי מריוש טרלינסקי לאופרה 

הנוגעת ללב על הנערה היפנית המתאהבת 
בקצין צי אמריקאי ומחליטה להקריב את 

הכל למען עתידו של בנה.

2 0 2 2 ר  ב מ צ ד
מן הרפרטואר | השירה באיטלקית

רינלדו
גאורג פרידריך הנדל

קוסמים, מכשפות ואבירים היוצאים 
במסע צלב לשחרר את ירושלים מהמלך 
הכופר השולט בה. האופרה הנודעת של 
הנדל על אהבה, קנאה, קרבות ותככים, 

מגיעה אל הבמה בהפקה מרהיבה,
עם תזמורת בארוקדה.

2 0 2 3 ר  א ו ר ב פ
הפקה חדשה | השירה באנגלית

דון ג'ובני
וולפגנג אמדאוס מוצרט

עוד ועוד נשים מצטרפות לרשימת 
הכיבושים של ג'ובני, עד אשר הוא מגיע 

לסופו הבלתי נמנע. יצירת המופת חוזרת 
לבמה בהפקה המסחררת של הבמאי 

קספר הולטן.

2 0 2 3 ל  י ר פ א - ס ר מ
מן הרפרטואר | השירה באיטלקית

תיאודור
יונתן כנען

אופרה ישראלית מקורית על דמותו של 
חוזה המדינה הכורכת יחד שתי תקופות 

בחייו - רגע לפני שהפך את עצמו לאגדה. 
הטיול הלילי המסויט של הרצל הבוגר, 

שזור בתמונות מלאות אושר ותקווה של 
תיאודור הצעיר. 

2 0 2 3 י  א מ
הפקה חדשה | השירה בעברית

הטרובדור
ג'וזפה ורדי

דם ואש ותימרות עשן באופרה הסוחפת 
של ורדי שבמרכזה סיפור נקמה מצמרר 

ואהבה שאין לה כל סיכוי להתממש. 
דניאל אבאדו מביים לראשונה באופרה 

הישראלית הפקה עוצרת נשימה, בניצוח 
ג'וליאנו קרלה.

2 0 2 3 י  ל ו י - י נ ו י
הפקה חדשה | השירה באיטלקית

סיפורי הופמן
ז'אק אופנבך

סטפנו פודה חוזר בהפקה גרנדיוזית 
לאופרה אחת שהיא שלושה סיפורים, 

על שלוש הנשים של הופמן שלא מצליח 
לממש את אהבתו לאף אחת מהן. הפקה 

חדשה ומרהיבה של אופרה העוסקת 
במהות האמן ויצירתו, בניצוח דן אטינגר.

2 0 2 2 ר  ב מ ב ו נ
הפקה חדשה | השירה בצרפתית

קוולריה רוסטיקנה פייטרו מסקאני/
אלקו סרגיי רחמנינוב

שתי אופרות קצרות על יצרים בוערים ותשוקה 
יוקדת, אהבה ורצח בערב אחד. זמפירה 

הצוענייה בוגדת בבעלה אלקו באופרה הסוחפת 
של רחמנינוב, בעוד לולה בוגדת באלפיו בדרמה 

הסיציליאנית המצמררת של מסקני.

2 0 2 3 ר  א ו נ י
הפקות   קוולריה: השירה באיטלקית

חדשות   אלקו: השירה ברוסית

אופרה עונת 2023-2022
רוכשים מנוי ובוחרים 8-5 אופרות מרתקות

הנחה מיוחדת להסתדרות המהנדסים
חברי האגודה העותומנית מועדון שחר



רקוויאם הטרובדור  תיאודור  דון  רינלדו  קוולריה  מאדאם  סיפורי   מס׳ 
מוצרט ג'ובני    רוסטיקנה   בטרפליי  הופמן  סדרה 

/אלקו     

19.7  25.6  14.5  26.3  21.2  15.1  11.12  6.11  1
יום ד יום א  יום א  יום א  יום ג  יום א  יום א  יום א   20:00

19.7  19.6  15.5  20.3  21.2  15.1  5.12  14.11  2
יום ד יום ב  יום ב  יום ב  יום ג  יום א  יום ב  יום ב   20:00

19.7  20.6  15.5  21.3  23.2  17.1  6.12  8.11  3
יום ד יום ג  יום ב  יום ג  יום ה  יום ג  יום ג  יום ג   20:00

19.7  21.6  14.5  22.3  23.2  18.1  7.12  16.11  4
יום ד יום ד  יום א  יום ד  יום ה  יום ד  יום ד  יום ד   20:00

19.7  28.6  15.5  29.3  23.2  18.1  15.12  10.11  5
יום ד יום ד  יום ב  יום ד  יום ה  יום ד  יום ה  יום ה   20:00

19.7  26.6  14.5  27.3  21.2  22.1  12.12  13.11  6
יום ד יום ב  יום א  יום ב  יום ג  יום א  יום ב  יום א   18:00

20:00   20:00   20:00     

21.7  16.6  12.5  24.3  17.2  13.1  9.12  4.11  7
13:00
 יום ו׳ 

21.7  23.6  12.5  17.3  17.2  20.1  2.12  11.11  8
13:00

 יום ו׳  

19.7  24.6  14.5  25.3  25.2  21.1  10.12  12.11  9
יום ד יום א         20:00

מוצ״ש

   אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את מנוי האופרה לעונת 2023-2022

   אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה לעונת 2023-2022

ברצוני להזמין: _____________ מנוי/ים  ל - ______________ אופרות

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

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

לאופרות:    סיפורי הופמן       מאדאם בטרפליי       קוולריה/אלקו

  רינלדו       דון ג’ובני       תיאודור       הטרובדור       רקוויאם-מוצרט

שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות: 

תאריך לידה:       

טל. נייד*: 

טל. נוסף: 

כתובת מייל*:       

למנוי אופרה ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית

תאריך: 

חתימה: 

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

מחיר המנוי נקבע בהתאם לאופרות הנבחרות ורמת המחיר שנבחרה.  ✱
הבוחרים באופרה תיאודור ו/או ברקוויאם, יפחיתו סך של 60 ₪ לכל אחת מהן,   ✱

בכל מנוי, בעמודות 5 ו-6 אופרות.  
7 אופרות מוצגות בטבלה בשתי עמודות.  ✱

בעמודת 8 אופרות ההפחתה כלולה כבר במחיר.  ✱

* התאריכים או השעות באדום שונים מהיום או השעה הקבועה בסדרה.
* כל האופרות במוצ"ש מתחילות בשעה 20:00.

2023        2022

מופעי סדרות האופרה
עונת 2023-2022

למשלמים באשראי -  מס' כרטיס:

בתוקף עד:   3 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי  

___ תשלומים, בסך כולל של:  ₪  בתשלום אחד    ב-

למשלמים בהמחאות: )ההמחאה לפקודת האופרה הישראלית(

מצ"ב     המחאה/ות, בסך כולל של:  ₪

הערות: 

*כרטיסי המנוי נשלחים במייל ובהודעת טקסט לנייד
  אנא הקפידו למלא במדויק את הפרטים בספח.

8 אופרות 7 אופרות  7 אופרות   6  5 רמות   
בהפחתת בהפחתת  בהפחתת  אופרות  אופרות  מחיר   
תיאודור תיאודור  תיאודור או      
ורקוויאם ורקוויאם  רקוויאם      

2432  2113  2173  1914  1595 א׳   

2144  1861   1921  1698  1415 ב׳   

1608  1392  1452  1296  1080 ג׳   

1248  1077  1137  1026  855 ד׳   

848  727  787  726  605 ה׳   

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

ספח הזמנת מנוי אופרה
עונת 2023-2022

את הספח ניתן לשלוח בדואר למח' המנויים,
 האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202

בפקס: 03-6927733 או במייל:
menuim@israelopera.org.ilmenuim@israelopera.org.il

ההנחה להסתדרות המהנדסים חברי האגודה העותומנית בלבד 
ואינה ניתנת להעברה

מחירי המנוי לאופרה לאחר הנחה להסתדרות
המהנדסים חברי האגודה העותומנית

5 אופרות המנוי כולל לפחות 
30% ממחיר כרטיס בקופה מחיר הכרטיס במנוי נמוך בכ-


