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 Patrons
 For a yearly donation of NIS 35,000 and up, Patrons 
are entitled to:
 • A pair of tickets to the Israeli Opera Premières
•  4 additional tickets to other dates of each production 

(a total of 6 tickets for each production)

as well as the following privileges:
 • Have their names noted in Israeli Opera publications
 • Enjoy personal care at the Friends Association’s office
 •  Receive invitations to receptions and special events 

held exclusively for members of the Friends Association
 •  Invitations to receptions in The Lounge Club during the 

Première intermission
 •  Have specially reserved good tickets for a variety of 

performances held and produced by the Israeli Opera 
 • VIP tickets reservation for the Opera Festival at Masada
 •  Receive a complimentary copy of the opera program 

for each production
 •  Are entitled to exchange their Première tickets to an 

alternative date of the same production, subject to 
advance notice and availability

 •  Enjoy reduced price tickets to the various 
performances at the Opera House

 •  Friends enjoy reduced price tickets to Habimah, the 
Cameri, Beit Lessin and Gesher theaters and to the 
Performing Arts Center in Herzliya

 •  Receive information about all special events presented 
by the Israeli Opera

 Fellows
 For a yearly donation of NIS 23,000 and up, Fellows 
are entitled to:
 • A pair of tickets to the Israeli Opera Premières
•  2 additional tickets to other dates of each production 

(a total of 4 tickets for each production), as well as the 
above privileges

 Friends
 For a yearly donation of NIS 11,500 and up, Friends
are entitled to:
 •  A pair of tickets to the Israeli Opera Premières 

 as well as the above privileges

 Friends Association Membership Options
 the Israeli Opera is delighted to offer you two membership 
options in  the Israeli Opera Friends Association:
 the Opera Friend
 The familiar and beloved option, which includes seven 
of the season’s opera productions at the opera house
 the Arts Friend
 Choice of seven events from the variety of opera, dance 
and music, taking place at the Tel Aviv Performing Arts 
Center (Number of tickets is limited).

אגודת ידידי האופרה הישראלית
עליזה יפו, יו"ר 

תומכים
תרומה שנתית של 35,000 ₪ ומעלה מקנה את ההטבות 

הבאות:
•  זוג כרטיסים להצגות הבכורה של האופרה הישראלית 

•  4 כרטיסים נוספים לכל הפקת אופרה בעונה )סך הכל 6 כרטיסים 
לכל הפקה(

ובנוסף:
•  ציון שם התורם בפרסומי האופרה

•  שירות אישי במשרדי האגודה
•  הזמנות לקבלות פנים ואירועים לחברי האגודה הנערכים במהלך 

העונה
•  השתתפות בקבלות הפנים "נפגשים בטרקלין" הנערכות במהלך 

ההפסקה בערבי הבכורה
•  שמירת כרטיסים טובים במיוחד עבור חברי האגודה למופעים 

המתקיימים בבית האופרה 
•  קדימות בהזמנת כרטיסים לפסטיבל האופרה במצדה

•  קבלת תכניות האופרה ללא תשלום
•  זכות החלפת כרטיסי הצגות הבכורה לתאריך אחר של אותה 

הפקה, בהודעה מראש ועל בסיס מקום פנוי
•  הנחה על רכישת כרטיסים למופעים אחרים המתקיימים בבית 

האופרה
•  הנחה על רכישת כרטיסים להצגות בתיאטרון הבימה, הקאמרי, 

בית ליסין, גשר והיכל אמנויות הבמה בהרצליה
•  קבלת דיוור על כל האירועים המיוחדים שמקיימת האופרה 

הישראלית

יקירים
תרומה שנתית של 23,000 ₪ ומעלה מקנה את ההטבות 

הבאות:
•  זוג כרטיסים להצגות הבכורה של האופרה הישראלית 

•  2 כרטיסים נוספים לכל הפקת אופרה בעונה
   )סך הכל 4 כרטיסים לכל הפקה(

ובנוסף: כל ההטבות המפורטות לעיל

ידידים
תרומה שנתית של 11,500 ₪ ומעלה מקנה את ההטבות 

הבאות: 
•  זוג כרטיסים להצגות הבכורה של האופרה הישראלית בעונה

   )סך הכל 2 כרטיסים לכל הפקה(
ובנוסף: כל ההטבות המפורטות לעיל

מסלולי החברות המוצעים לחברי אגודת 
הידידים

האופרה הישראלית שמחה להציג בפניכם שני מסלולים 
לחברות באגודת ידידי האופרה:

מסלול האופרה
צפייה בשבע הפקות אופרה המתקיימות בבית האופרה

מסלול מופעים מגוון
 צפייה בשבעה ממופעי בית האופרה - אופרה, מחול, מוסיקה - 

על פי בחירתכם )כמות הכרטיסים מוגבלת(
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