
 

   

    

 

 

  

             

 

 

   

 

 

 

         

        

     

                                                             

                                                      
 

  

       

                       

 

              

 
 

 

     

 
 

  
 

 03-6927733פקס:  6133202, "א, מיקוד:  ת 33321נויים, האופרה הישראלית. ת.ד.  כבוד: מחלקת המל

 2020-2019ונת עזמנת מנוי אופרה ספח ה
שם פרטי: : שם משפחה

כתובת:  

 מיקוד: עיר: 

 זהות:ת. 

דה: ליתאריך  

טל:          

טל. נוסף: 

כתובת מייל: 

 וברצוני:מנוי ותיק אני  

. מספר הסדרה באופרות הקבועות באותה סדרה את מקומי לשמור

 את מקומי באופרות הקבועותלשנות 

 2020-2019 לאופרה לעונת כמנוי חדשאבקש להצטרף 

אופרות מנוי/ים ל- ברצוני להזמין

 מחיר:ת מבר  א  ב  ג  ד  ה      

עדיפות שנייה לרמת מחיר 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 בערב   6-סדרת 10 לסדרה: 

 בשבועעדיפות שנייה לסדרה ביום אחר 

ך.תת לבקשוניעוכל להנאת לומיומסת  וופראו באדרה מקרה שבסיה, בינת שויפדין עיש לצי

  לה טרוויאטההספר מסוויליה    

פליאצ׳י /   שיץ   יבגני אונייגין    אידומנאו   איש מת מהלך    מנון     

הערות:  

7 
אופרות 

6 
אופרות 

5 
אופרות 

רמת  
מחיר 

א  1775 2130 2485

ב  1575 1890 2205

ג  1200 1440 1680

ד  950 1140 1330

ה  675 810 945

מנוי למפגשי "לקראת בכורה" 
ני עליית המסך על האופרה,מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפ

 בבוקר. המפגש כולל שיח עם יוצרי ומשתתפי ההפקה בשילוב קטעי שירה 11ב- 
 יתקיימו לפני האופרות: 2020-2019" בעונת  "לקראת בכורהמהאופרה. מפגשי  

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

״ ״לקראת בכורה/ים למפגשי  מנוילהזמין ברצוני 

 165 ₪ מפגשי ״לקראת בכורה״ במחיר 3רוכשים מנוי ל-
ומקבלים את המפגש לשיץ/פליאצ׳י במתנה 

ס  ₪ לכרטי 70סגרת מנוי( -  מחיר כרטיס בקופה )לא במ

מופעי סדרות האופרה
 2020-2019עונת  

2020 2019 

 /שיץ  

פליאצ׳י 
לה 

טרוויאטה
יבגני  

אונייגין 
ספר  ה

הסווילימ אידומנאו  איש מת 
מהלך  מנון  ס' מ

סדרה 
יום  

ע בשבו

מוצ"ש  1 9.11 14.12 25.1 7.3 28.3 16.5 27.6

מוצ"ש  2 16.11 14.12 25.1 29.2 28.3 23.5 27.6

יום ו  3 15.11 13.12 31.1 28.2 20.3 15.5 26.6

יום ו  4 8.11 13.12 24.1 6.3 20.3 22.5 3.7

3.7 
 * יום ה 28.5

ערב שבועות 
13:00 

יום ו  11 8.11 13.12 31.1 21.2 27.3

5.7 
יום א 

24.5 
יום א 

23.3 
יום ב 

1.3 
יום א 

20.1 
יום ב 

16.12 
יום ב 

11.11 
יום ב  יום חול  5

מעורב 

יום ב  6 11.11 16.12 27.1 24.2 23.3 18.5 6.7

30.6 19.5 31.3 25.2 * 20.1 
יום ב 

* 16.12 
יום ב  יום ג  7 12.11

1.7 20.5 25.3 4.3 29.1 * 19.12 
יום ה  ד יום   8 13.11

יום ה  9 14.11 19.12 23.1 27.2 26.3 14.5 2.7

8.7
דיום  

27.5
ד יום  

1.4
ד יום  

2.3 
יום ב 

28.1 
יום ג 

18.12
ד יום  

18.11 
יום ב  דרת ס 10

 בערב 6

 חום.               ברקענות  מסומ הקבועות האופרות
דרה.  עם כוכבית הינם ימים שונים מהיום הקבוע של הסבאדום התאריכים המופיעים  

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

עונת  2020-2019 מחירי המנוי לאופרה ל
המנוי כולל לפחות   5 אופרות

ה פוקס ביטרר כיחמ מ-20%כך בומי נונמס ביטרכר היחמ

עותשמירת מקומות למנויים ותיקים באופרות הקבו
 29.4.19תסתיים ביום ב׳  

מס' כרטיס:  -באשראי למשלמים 

בתוקף עד:  

 הספרות האחרונות שבגב כרטיס האשראי 3

 ₪בסך כולל של:   תשלומים, ב-  בתשלום אחד   

דת האופרה הישראלית()ההמחאה לפקולמשלמים בהמחאות: 

 ₪  בסך כולל של:  המחאה/ות,מצ"ב  

דואר האלקטרוני, דואר, הדעות באמצעות הני מאשר לקבל מהאופרה הישראלית הוא
 .SMSדעות       הטלפון והו

 חתימה: תאריך: 

ם ללא ריבית  ם  עד 5 תשלומים שווי למנוי אופרה  ניתן לשל

נויים הותיקיםדר הגעתם. ראשית יטופלו המ ספחי ההזמנה יטופלו לפי ס. 
נפרד. ישלחו בנוי נים ולכן כרטיסי המדים שודרות המנויים השונות מתבצע במוע הטיפול בס
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