
ספחי הזמנת מנויים
במחירי הנחה לארגונים

קר
צב

סי 
: יו

לם
צ

פרטים במחלקת המנויים: 03-6927777

מבצע מנויים מיוחד לעמיתי "חבר" משרתי הקבע והגימלאים
מבצע מנויים לאופרה ולמחול הינו חלק מהזכאות למנוי תיאטראות 20-19

בספחים המצורפים ניתן להשתמש להזמנת מנוי לאופרה ומנוי למחול בתנאי חבר.
מכירת מנויי האופרה ומנויי המחול מבוצעת ישירות דרך האופרה

רכישת מנוי/ים לחלק מסדרות המוסיקה והילדים במחירי הנחה והשתתפות הארגון, ניתן יהיה לרכוש באמצעות אתר "חבר" החל מחודש מאי בלבד.
זכאים להנחה ולסבסוד רק עמיתי חבר - משרתי קבע בפועל או גימלאי "צוות" ואלמנות בלבד המשלמים דמי חבר.

• בספח ההזמנה יש להקפיד לציין את פרטי העמית ב״חבר״ ואת מס׳ תעודת הזהות של העמית.

עמיתי "חבר" ייהנו מסבסוד על המחירים המופיעים בטבלת האופרה:
למנוי יחיד עד 120 ₪, למנוי זוגי עד 240 ₪
בהתאם לרמת המחיר ומספר האופרות במנוי.

עמיתי "חבר" ייהנו מסבסוד על המחירים המופיעים בטבלת המחול
בגובה של 10% עד תקרה של 120 ₪ למנוי,

בתנאי "חבר" ניתן לרכוש מנוי יחיד או זוגי בלבד.



)פנימי: ת. ארגונים( שם הארגון:                 

לקבלת ההנחה יש למלא את שם הארגון ולצרף צילום תעודת עובד/גימלאי של הארגון

 אני מנוי ותיק וברצוני:

     לשמור את מקומי באופרות הקבועות באותה סדרה. מספר הסדרה 

     לשנות את מקומי באופרות הקבועות

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה לעונת 2020-2019

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.

מופעי סדרות האופרה עונת 2020-2019 שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

כתובת מייל: 

20192020

יום 
בשבוע

 מס'
איש מת מנוןסדרה

הספר אידומנאומהלך
מסוויליה

יבגני 
אונייגין

לה
טרוויאטה

שיץ / 
פליאצ׳י

19.1114.1225.17.328.316.527.6מוצ"ש

216.1114.1225.129.228.323.527.6מוצ"ש

315.1113.1231.128.220.315.526.6יום ו

48.1113.1224.16.320.322.53.7יום ו

118.1113.1231.121.227.3יום ו
28.5 * יום ה

ערב שבועות 
13:00

3.7

יום חול 
511.11מעורב

יום ב
16.12
יום ב

20.1
יום ב

1.3
יום א

23.3
יום ב

24.5
יום א

5.7
יום א

611.1116.1227.124.223.318.56.7יום ב

   16.12 *712.11יום ג
יום ב

* 20.1   
25.231.319.530.6יום ב

   19.12 *813.11יום ד
29.14.325.320.51.7יום ה

914.1119.1223.127.226.314.52.7יום ה

סדרת
61018.11 בערב

יום ב
18.12
יום ד

28.1
יום ג

2.3
יום ב

1.4
יום ד

27.5
יום ד

8.7
יום ד

  הספר מסוויליה          לה טרוויאטה

  מנון       איש מת מהלך       אידומנאו     יבגני אונייגין     שיץ / פליאצ׳י
מחירי המנוי לאופרה לאחר הנחה של כ- 10% לארגונים 

המנוי כולל לפחות 5 אופרות

רמת 
מחיר

5
אופרות

6
אופרות

7
אופרות

159519142233א

141516981981ב

108012961512ג

85510261197ד

605726847ה

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

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 2020-2019 יתקיימו לפני האופרות:

מנון 2.11.19  |  אידומנאו 11.1.20  |  לה טרוויאטה 9.5.20  |   שיץ / פליאצ׳י 20.6.20

 רוכשים מנוי ל-3 מפגשי ״לקראת בכורה״ במחיר 144 ₪
ומקבלים את המפגש לשיץ/פליאצ׳י במתנה 

מחיר כרטיס בקופה )לא במסגרת מנוי( - 70 ₪ לכרטיס

  ברצוני להזמין  מנוי/ים למפגשי ״לקראת בכורה״

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

  האופרות במוצ"ש החל מ-28.3.20 מתחילות בשעה 21:00 - בשל המעבר לשעון קיץ.

שמירת מקומות למנויים ותיקים באופרות הקבועות תסתיים ביום ב׳ 29.4.19

למנוי אופרה ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית

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

 הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.

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:  ₪

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

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

ספח הזמנת מנוי אופרה עונת 2020-2019

הערות: 



 שעהתאריךיום בשבוע  שם המופע
רמת מחיר

הדגבא

  פינה באוש - ציפורנים
       תיאטרון מחול וופרטאל

17.10.1920:00  ה'

392353324245209 18.10.1913:00  ו׳

19.10.1920:00  מוצ״ש

    להקת  חופש שכטר - גראנד פינלה
27.11.1920:00  ד'

238209180151115
29.11.1913:00  ו׳

  אטרבלטו - אנטיתזה
1.1.2020:00  ד'

238209180151115
3.1.2013:00  ו'

   יאנג לי פינג - פולחן האביב

5.2.2020:00  ד'

266245223173137 6.2.2020:00  ה׳

7.2.2013:00  ו׳

   בלט דורטמונד - פורסייט, אינגר, אקמן
22.4.2020:00  ד'

238209180151115
24.4.2013:00  ו׳

    סנקאי ג׳וקו - בין שתי מראות

3.6.2020:00  ד'

238209180151115 4.6.2020:00  ה'

5.6.2013:00  ו'

   בלט בזל - כרמן
16.7.2020:00  ה׳

266245223173137
17.7.2013:00  ו'

מחיר כרטיס במנוי נמוך בכ- 30% ממחיר כרטיס בקופה מחירי מנוי המחול לעונת 2020-2019
יש לסמן את המופעים שבחרת, את התאריך הרצוי ולהקיף בעיגול את רמת המחיר המבוקשת בכל מופע

חתימה: תאריך:  

שם משפחה:   שם פרטי: 

כתובת: 

עיר:  מיקוד: 

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

כתובת מייל: 

 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת המחול לעונת 2020-2019

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לסדרת המחול לעונת 2020-2019

ברצוני להזמין  מנוי/י מחול ל-  מופעים בכל מנוי

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

 ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים.למנוי מחול ניתן לשלם עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית

 הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.

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:  ₪

הערות: 

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

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

ספח הזמנת מנוי מחול עונת 2020-2019

)פנימי: ת. ארגונים( שם הארגון:                 

לקבלת ההנחה יש למלא את שם הארגון ולצרף צילום תעודת עובד/גימלאי של הארגון



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

ספח הזמנת מנוי לסדרות המוסיקה והילדים עונת 2020-2019

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 2020-2019:

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לסדרת/ות המוסיקה ו/או הילדים לעונת 2020-2019

ברצוני להזמין  מנוי/ים לסדרת/ות: 

ברמת מחיר - השתקפויות, מזרח מערב, בארוק והמהפכה     א      ב      ג       )יש להקיף בעיגול(

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

בסדרה הקאמרית - באולם הקטן - רמת מחיר אחידה

בסדרת צלילי קסם ובשעת אופרה לילדים - רמת מחיר 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:  ₪

למשלמים באשראי -  מס' כרטיס:

יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות:

מוסיקה
שעהתאריךיום בשבועשם המופע שם הסדרה

  שלומי שבן והקאמרטה
    3 מופעים

 25.11.1921:00ב'בחזרה למזל גדי

 2.2.2021:00א'אבישי כהן - חצוצרה

 13.7.2021:00ב'היפ הופ באופרה

  סדרת מזרח-מערב
4 מופעים

 10.11.1920:00א'הפסנתר והתזמורת

 5.1.2020:00א'סלוניקי מו

 30.3.2020:00ב'חוה אלברשטיין - משירי ארץ אהבתי

 7.7.2020:00ג׳הומאז' לפיירוז

 סדרת המהפכה
    3 מופעים

 17.12.1921:00ג׳התרנגולים - הרמיקס

 24.3.2021:00ג׳ציפורלה והמהפכה

J. VIEWS 1.6.2021:00ב׳תזמורת המהפכה מארחת את 

  סדרת הבארוק
     2 מופעים

24.9.1920:00ג׳אורלנדו - הנדל

2.4.2020:00ה׳המלך הרועה - מוצרט

  הסדרה הקאמרית
     4 מופעים

17.12.1920:30ג׳שוברט - מסע חורף

13.1.2020:30ב׳סיפורו של פרינלי

12.3.2020:30ה׳צ׳ייקובסקי ופושקין

4.5.2020:30ב׳מוצרט ורוסיני

  שבת של זהב
     5 מופעים

 9.11.1911:00שבת אהבה בעיר האורות

 25.1.2011:00שבת בערבות רוסיה

 28.3.2011:00שבתעל אדונים ומשרתים

 16.5.2011:00שבתהורים וילדים

 27.6.2011:00שבתחגיגת קיץ

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

  צלילי קסם
 עם ניצה שאול

5 מופעים

 היידן - על מי כעסה הקיסרית?
 10-14.11.19 

 רוסיני - בואו נבשל אופרה!
 26-30.1.20

 סן סנס - קרנבל החיות
 22-26.3.20

 מוסיקת רנסנס - תחרות התחפושות בוונציה
 17-21.5.20

 צ׳ייקובסקי - הברבור היפה באגם
 21-25.6.20

   שעת אופרה לילדים - מנוי ל-5 מופעים ב- 150 ₪.
      סינדרלה  |  תיבת ההפתעות  |  חליל הקסם  |  הנזל וגרטל  |  נישואי פיגרו  |  שיקוי האהבה

ילדים
בסדרת צלילי קסם ובשעת אופרה רמת המחיר אחידה. אנא סמנו בצלילי קסם את היום והשעה המועדפים

 ג' 17:00
 ב' 17:00 א' 17:30

 ד' 17:00
 ה' 17:00

 ג' 17:00
 ב' 17:00 א' 17:30

 ד' 17:00
 ה' 17:00

 ג' 17:00
 ב' 17:00 א' 17:30

 ד' 17:00
 ה' 17:00

 ג' 17:00
 ב' 17:00 א' 17:30

 ד' 17:00
 ה' 17:00

 ג' 17:00
 ב' 17:00 א' 17:30

 ד' 17:00
 ה' 17:00

 ספחי ההזמנה יטופלו לפי סדר הגעתם. ראשית יטופלו המנויים הותיקים. הטיפול בסדרות המנויים השונות מתבצע במועדים שונים ולכן כרטיסי המנוי ישלחו בנפרד.

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

למנויי המוסיקה והילדים ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית

רמת מחיר
שלומי שבן
והקאמרטה
3 מופעים

סדרת
מזרח-מערב

4 מופעים

סדרת
המהפכה
3 מופעים

 סדרת
הבארוק
2 מופעים

 הסדרה
הקאמרית

4 קונצרטים

שבת
של זהב

5 מופעים

שעת אופרה
לילדים

5 מופעים
533460324252א

252
מחיר אחיד

300
300

מחיר אחיד
150

מנוי פתוח 468388270194225ב
-388344216158ג

צלילי קסם
5 מופעים

)פנימי: ת. ארגונים( שם הארגון:                 

לקבלת ההנחה יש למלא את שם הארגון ולצרף צילום תעודת עובד/גימלאי של הארגון



THE SHLOMO LAHAT OPERA HOUSE בית האופרה ע"ש שלמה להט )צ'יץ'( 

לידיעתכם, בגלל מבנה הפרסה של אולמות אופרה, בהפקות מסוימות תיתכן 
ראייה חלקית ממושבים מסוימים ברמות מחיר ג', ד', ה'.

אנא שימו לב!
רמות המחיר מפוזרות באזורים שונים באולם וביציעים.

*במופעי המחול והמוסיקה ייתכנו מקרים בהם
 יפתח/ייסגר הפיט )שורות א'-ה'(.

 עדכון ניתן לקבל מספר ימים לפני המופע בקופות.

* At certain dance and music events the pit rows
   (A-E) could be added to the auditorium.
   Details will be available at the box office.

Please note that seats in the various price categories 
are scattered throughout the auditorium.
Please note: Because of the horseshoe structure of opera houses, in 
certain productions the view from some of the seats in categories C, 
D and E might be partial.
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