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תזמורת האופרה
 התזמורת הסימפונית הישראלית 

ראשון לציון
מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי: ג'יימס ג'אד 

מנצח אורח ראשי: דן אטינגר

THE OPERA ORCHESTRA
THE ISRAEL SYMPHONY ORCHESTRA
RISHON LEZION
MUSIC DIRECTOR & CHIEF CONDUCTOR: JAMES JUDD
PRINCIPAL GUEST CONDUCTOR: DAN ETTINGER

THE OPERA CHORUSמקהלת האופרה
THE ISRAELI OPERA CHORUS  
IN LOVING MEMORY OF MALKA SALOMON
CONDUCTOR: ETHAN SCHMEISSER
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לה בוהם
 ג׳קומו פוצ׳יני

 אהבה ממבט ראשון, פרידה, איחוד מחדש ומוות - 
 האופרה האהובה של פוצ'יני על חיי הבוהמה בפריס. 

 הפקה מרגשת המביאה אל הבמה את קסם 
סמטאותיה של עיר האוהבים בחג המולד.    

מנצח: פרנצ׳סקו צ׳ילופו
במאי: סטפנו מצוניס די פראלפרה

מעצב תפאורה: קרלו סאלה
מעצב תלבושות: פרננד רואיז

מעצב תאורה: פרנקו מארי

בין הסולנים:
רודולפו: גסטון ריברו / ארתור אספיריטו

מימי: אירה ברטמן / נועה דנון 
מרצ'לו: ויטוריו ויטלי / יונוץ פאסקו

מוזטה: אלה וסילביצקי / שירי הרשקוביץ

 מן הרפרטואר

ליברית: לואיג'י איליקה וג'וזפה ג׳קוזה, השירה באיטלקית

נובמבר-דצמבר 2017
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LA BOHÈME
GIACOMO PUCCINI
Love at first sight, farewell, reunion and death. 
Puccini’s poignant Parisian opera of love lost  
and regained returns to the stage with all 
it׳s mesmerizing melodies.

Conductor: Francesco Cilluffo
Director: Stefano Mazzonis di Pralafera

Set Designer: Carlo Sala
Costume Designer: Fernand Ruiz
Lighting Designer: Franco Mari

Among the soloists:
Rodolfo: Gaston Rivero / Arthur Espiritu
Mimi: Ira Bertman / Noa Danon
Marcello: Vittorio Vitelli / Ionut Pascu
Musetta: Alla Vasilevitsky / Shiri Hershkovitz

From the repertoire

Libretto: Giuseppe Giacosa and Luigi Illica, sung in Italian

November-December 2017
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חלום
ליל קיץ

בנג'מין בריטן
 עידו ריקלין חוזר לביים באופרה הישראלית, 
 והפעם עם הקומדיה האהובה של שקספיר, 

 המוסיקה הנפלאה של בריטן ומלכת פיות אחת 
שמתאהבת ב... חמור.

מנצח: דניאל כהן
במאי: עידו ריקלין

מעצב תפאורה: אלכסנדר ליסיאנסקי
מעצב תלבושות: אורן דר

כוריאוגרף: יורם כרמי
מעצב תאורה: אבי יונה בואנו )במבי(

מעצב וידאו: נמרוד צין

בין הסולנים:
טיטניה: הילה בג'יו

אוברון: אלון הררי / יניב ד'אור 
הלנה: יעל לויטה / מורן אבולוף 

בוטום: ג'ונתן למלו / ג'ושוע בלום

הפקה חדשה

ליברית: בנג'מין בריטן ופיטר פירס, על-פי המחזה של שקספיר, השירה באנגלית

ינואר 2018
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BENJAMIN BRITTEN
Ido Ricklin returns to the Israeli Opera to direct
Britten’s haunting score of Shakespeare’s comedy.
Four lovers are lost in a night of agony and
ecstasy at the center of which the queen of
the fairies falls in love with an... ass.

Conductor: Daniel Cohen

Director: Ido Ricklin

Set Designer: Alexander Lisyanski
Costume Designer: Oren Dar
Choreographer: Yoram Karmi
Lighting Designer: Avi Yona Bueno (Bambi)
Video Designer: Nimrod Zin

Among the soloists:
Tytania: Hila Baggio
Oberon: Alon Harari / Yaniv D’Or
Helena: Yael Levita / Moran Abouloff
Bottom: Jonathan Lemalu / Joshua Bloom

New production

Libretto: Benjamin Britten and Peter Pears,
after the play of Shakespeare, sung in English

January 2018

 A MIDSUMMER
NIGHT’S  DREAM
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דון 
ג׳ובני

וולפגנג אמדאוס מוצרט
 המאהב הגדול מכולם רודף בלהט 

 אחר נשים רבות, אבל באופרה השמימית 
 של מוצרט הוא נכשל פעם אחר פעם.

 הפקה מרהיבה של אחת האופרות 
הגדולות בכל הזמנים.

מנצח: דניאל אורן
במאי: קספר הולטן
מעצבת תפאורה: אס דבלין

מעצבת תלבושות: אנייה ואנג קראג
מעצב וידאו: לוק האלס

מעצב תאורה: ברונו פואט
כוריאוגרפית: סיגנה פבריציוס

בין הסולנים:
דון ג'ובני: נאהול די פיירו / פאלה קנודסן

דונה אנה: יקטרינה בקנובה / אלה וסילביצקי
דונה אלווירה: סלין בירן / אילבה קילברג

דון אוטביו: ג'ייסון ברידג'ס / כריסטיאן אדם

 הפקה חדשה

ליברית: לורנצו דה פונטה, השירה באיטלקית

פברואר 2018
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
The greatest lover of all time chases women from 
land to land before he settles in Spain where he fails 
to add another conquest to the 1,003 women he 
already seduced there. One of the greatest operas 
ever written in a new captivating production.

Conductor: Daniel Oren

Director: Kasper Holten

Set Designer: Es Devlin
Costume Designer: Anja Vang Kragh
Video Designer: Luke Halls
Lighting Designer: Bruno Poet
Choreographer: Signe Fabricius

Among the soloists:
Don Giovanni: Nahuel di Pierro / Palle Knudsen
Donna Anna: Ekaterina Bakanova / Alla Vasilevitsky
Donna Elvira: Celine Byrne / Ylve Khilberg
Don Ottavio: Jason Bridges / Krystian Adam 

New production

Libretto: Lorenzo da Ponte, sung in Italian

February 2018

DON 
GIOVANNI
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דון קרלו
ג'וזפה ורדי

 דניאל אורן מנצח על הפקה חדשה של האופרה 
 המופתית של ורדי לפי מחזה מאת פרידריך שילר, 

 על מאבק בין דת למדינה, תככים פוליטיים 
ומזימות של אוהבים מתוסכלים.

מנצח: דניאל אורן
במאי: ג׳נקרלו דל מונקו
מעצב תפאורה: קרלו צ'נטולאביניה

מעצב תלבושות: חסוס רואיז
מעצב תאורה: וולפגנג פון צובק

בין הסולנים:
דון קרלו: גוסטבו פורטה
אליזבת: ברברה פריטולי

רודריגו: חואן חסוס רודריגז / יונוץ פאסקו
פיליפ השני: אינסונג סים / סימון לים

 הפקה חדשה

ליברית: ז'וזף מרי וקאמיל דו לוקל, השירה באיטלקית

מרס 2018
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GIUSEPPE VERDI
Daniel Oren conducts a new production of Verdi’s 
masterpiece, based on a play by Schiller, about love, 
friendship, political intrigues and the ongoing
battle between state and religion.

Conductor: Daniel Oren

Director: Giancarlo del Monaco

Set Designer: Carlo Centolavigna
Costume Designer: Jesus Ruiz
Lighting Designer: Wolfgang von Zoubeck

Among the soloists:
Don Carlo: Gustavo Porta
Elisabetta: Barbara Frittoli 
Rodrigo: Juan Jesus Rodriguez / Ionut Pascu
Filippo II: Insung Sim / Simon Lim

New production

Libretto: Joseph Mery and Camille du Locle, sung in Italian

March 2018

DON CARLO
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 סיפורו 
של הצאר 

סלטן
ניקולאי רימסקי-קורסקוב

 לראשונה בישראל – האופרה המרגשת 
של רימסקי-קורסקוב על פי פואמה מאת פושקין. 
הפקה קסומה על שלוש אחיות, שלוש משאלות, 

והלהיט הגדול של מעוף הדבורה.

מנצח: יבגני ברז׳ניק
במאי: אלכסנדר טיטל

מעצב תפאורה: יורי אוסטינוב
מעצבת תלבושות: אירינה אקימובה 

מעצב תאורה: אילדר בדרדינוב

הסולנים, התזמורת והמקהלה של בית האופרה 
סטניסלבסקי, מוסקבה 

הפקה אורחת

ליברית: ולדימיר בלסקי על-פי פושקין, השירה ברוסית

מאי 2018
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NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV
For the first time in Israel – Rimsky-Korsakov’s 
beguiling opera based on a fairy tale by Pushkin.
A magical production featuring three sisters, three 
wishes and that everlasting haunting melody of the 
flight of the bumblebee. 

Conductor: Evgeny Brazhnik
Director: Alexander Titel

Set Designer: Yuri Ustinov
Costume Designer: Irina Akimova
Lighting Designer: Ildar Bederdinov

Soloists, orchestra and chorus of the Stanislavsky and 
Nemirovich-Danchenko Opera House, Moscow 

Visiting production

Libretto: Vladimir Belsky after Pushkin, sung in Russian

May 2018

 THE TALE
 OF TSAR
SALTAN
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דידו 
ואניאס

הנרי פרסל
 סיפור אהבתם העזה של מלכת קרתגו 

 והנסיך הטרויאני שכובש את ליבה בסערה 
 ואז עוזב אותה למות בודדה בייאושה. 

 הפקה חדשה וצבעונית לסיפור 
 האהבה הנוגה שכתב ורגיליוס ולצלילי 

המוסיקה הכובשת של הנרי פרסל.

מנצח: איתן שמייסר
בימאים, כוריאוגרפים ומעצבים:

ססיל רוסה וז׳וליאן לובק 

מעצב תאורה: מרקו גינגולד 

בין הסולנים:
דידו: ענת צ'רני / שחר לביא

אניאס: עודד רייך / יאיר פולישוק
בלינדה: דניאלה סקורקה / טל ברגמן

מכשפה: גיא מנהיים

תזמורת בארוקדה

 הפקה חדשה

ליברית: נחום טייט, השירה באנגלית

יוני 2018
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HENRY PURCELL
The emotional love story of the
Queen of Carthage and the Trojan
prince who, after conquering
her heart, leaves her to die in
despair. A new colorful production 
of Virgil's emotional tale of love
set to Purcell's beguiling score.

Conductor: Ethan Schmeisser
Directors, Designers  
and Choreographers:  
Cècile Roussat & Julien Lubek

Lighting Designer: Marco Gingold

Among the soloists:
Dido: Anat Czarny / Shahar Lavi 
Aeneas: Oded Reich / Yair Polishook
Belinda: Daniela Skorka / Tal Bergman 
Sorceress: Guy Mannheim 

Barrocade Orchestra

New production

Libretto: Nahum Tate, sung in English

June 2018

 DIDO AND
AENEAS
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כרמן
ז'ורז' ביזה

ההפקה התוססת והצבעונית של פרנקו זפירלי 
מתעוררת מחדש לחיים עם מאות משתתפים,
 עם המוסיקה החושנית והעוצמתית של ביזה, 

ועם הגיבורה הצוענייה של אחת האופרות 
הפופולאריות ביותר בכל הזמנים.

מנצחת: קרן קמנסק
במאי מחדש: גדי שכטר

על-פי ההפקה של פרנקו זפירלי 

מעצבת תלבושות: אנה אני 
מעצב תאורה: אייל לוי שרון

כוריאוגרפית: נטע שיזף

בין הסולנים:
כרמן: אלנה מקסימובה / נעמה גולדמן

דון ז'וזה: גוסטבו פורטה / נג'מדין מבליאנוב
מיכאלה: אלה וסילביצקי / הילה בג'יו

אסקמיו: דריו סולארי

מן הרפרטואר

ליברית: אנרי מייאק ולודוביק הלוי, השירה בצרפתית

יולי 2018

18



GEORGES BIZET
The Metropolitan Opera’s sizzling and larger 
than life production of one of the most popular 
operas in all time returns to the stage with 
hundreds of participants featuring Bizet’s 
sensuous score and the free spirited gypsy who 
believes in free love.

Conductor: Karen Kamensek
Revival Director: Gadi Shechter
After the production of Franco Zeffirelli  

Costume Designer: Anna Ani
Lighting Designer: Eyal Levi Sharon
Choreographer: Neta Shezaf 

Among the soloists:
Carmen: Elena Maximova / Na’ama Goldman
Don Jose: Gustavo Porta / Najmadin Mavlianov
Micaela: Alla Vasilevitsky / Hila Baggio
Escamillo: Dario Solari

From the repertoire

Libretto: Henri Meilhac and Ludovic Halévy, sung in French

July 2018

CARMEN
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Blood, sex and political intrigues in one 
of Handel’s enchanting operas. A new 
production in the Crusader Court in Akko.

Conductor: Ethan Schmeisser
Director: Tomer Zvulun
Set Designer: Alkexander Lisyanski 
Costume Designer: Mattie Ullrich
Lighting Designer: Uri Morag
Choreographer: Donald Byrd
Video Designer: Yoav Cohen
Sound Designer: Yuval Silberstein

Among the soloists:
Giulio Cesare: Yaniv D'Or
Cleopatra: Claire Meghnagi
Tolomeo: Alon Harari
Sesto: Anat Czarny

Israel Camerata Orchestra, Jerusalem
Libretto: Nicola Francesco Heim, sung in Italian

יוליוס קיסר 
במצרים

ג'ורג' פרידריך הנדל

 GIULIO CESARE
IN EGITTO
GEORGE FRIDERIC HANDEL

דם, סקס והרבה מזימות פוליטיות
 באחת מאופרות הבארוק הנודעות ביותר. 

הפקה חדשה בחצר האבירים בעכו.

מנצח: איתן שמייסר
במאי: תומר זבולון

מעצב תפאורה: אלכסנדר ליסיאנסקי
מעצבת תלבושות: מתי אולריך

מעצב תאורה: אורי מורג 
כוריאוגרף: דונלד בירד
מעצב וידאו: יואב כהן

מעצב סאונד: יובל זילברשטין

בין הסולנים:
יוליוס קיסר: יניב ד'אור  

קלאופטרה: קלייר מגנאג'י
טולומאו: אלון הררי

ססטו: ענת צ'רני

תזמורת הקאמרטה הישראלית, ירושלים
ליברית: ניקולה פרנצ'סקו היים, השירה באיטלקית

AKKO OPERA FESTIVALפסטיבל האופרה בעכו

3,5.8.17
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TOSCA IN
THE PARK
GIACOMO PUCCINI

OPERA AT THE HAYARKON PARK

הפקת ענק חדשה בפארק לסיפור הטראגי 
על בגידות,  שקרים, קינאה ואהבה מטורפת 

עטוף במוסיקה המצמררת של פוצ'יני 
שמצליחה להקנות יופי ואנושיות גם 

לסיפור זה.  הכניסה חופשית.

מנצח: ישי שטקלר
במאי: גדי שכטר

מעצב תפאורה ותלבושות: ניב מנור
מעצב תאורה: אורי מורג

מעצב סאונד: יובל זילברשטין

בין הסולנים:
טוסקה: אירה ברטמן

קוורדוסי: גוסטבו פורטה
סקרפיה: יונוץ פאסקו

ליברית: ג'וזפה ג'קוזה ולואיג'י איליקה,
השירה באיטלקית

כתוביות תרגום מוקרנות בעברית

Love, lust, jealousy and betrayal in 
Puccini’s passionate tale of power that 
corrupts and love that kills. A new grand 
production created especially for the 
park. Admission free.

Conductor: Ishai Steckler
Director: Gadi Schechter
Set & Costume Designer: Niv Manor
Lighting Designer: Uri Morag
Sound Designer: Yuval Silberstein

Among the soloists:
Tosca: Ira Bertman
Cavaradossi: Gustavo Porta
Scarpia: Ionut Pascu
 
Libretto: Giuseppe Giacosa
& Luigi Illica, sung in Italian

10.8.17

טוסקה 
בפארק
ג'קומו פוצ'יני

אופרה בפארק הירקון
בשיתוף מחלקת המופעים 

עיריית תל-אביב-יפו
WITH TEL-AVIV-YAFO  
MUNICIPALITY
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ארתור אספיריטו - טנור
Arthur Espiritu

tenor

דניאל אורן - מנהל מוסיקלי 
Daniel Oren

music director

סלין בירן - סופרן
Celine Byrne

soprano

הילה בג׳יו - סופרן
Hila Baggio

soprano

האמנים של העונה

יקטרינה בקנובה - סופרן 
 Ekaterina Bakanova

soprano

שירי הרשקוביץ - סופרן 
Shiri Hershkovitz

soprano

אלון הררי - קונטרה טנור
Alon Harari 

counter tenor

אלה וסילביצקי - סופרן
Alla Vasilevitsky

soprano

ויטוריו ויטלי - בריטון
Vittorio Vitelli

baritone

דניאל כהן - מנצח
Daniel Cohen

conductor

טל ברגמן - סופרן
Tal Bergman

soprano

ולדימיר בראון - בס-בריטון
Vladimir Braun
bass - baritone

נח בריגר - בריטון
 Noah Briger

baritone

אירה ברטמן - סופרן
 Ira Bertman

soprano

נעמה גולדמן - מצו סופרן
Na’ama Goldman
mezzo soprano

מורן אבולוף - סופרן 
Moran Abouloff

soprano

נועה דנון - סופרן
Noa Danon

soprano

ג'נקרלו דל מונקו - במאי 
   Giancarlo del Monaco

director

קספר הולטן - במאי
Kasper Holten

director

יניב ד׳אור - קונטרה טנור
Yaniv D’Or

counter tenor



פרצ'סקו צ'ילופו - מנצח  
  Francesco Cilluffo

conductor

גסטון  ריברו - טנור
Gaston Rivero

tenor

קרן  קמסנק - מנצחת
  Karen Kamensek

conductor

ענת צ'רני - מצו סופרן
 Anat Czarny

mezzo soprano

חואן חסוס רודריגז - בריטון
Juan Jesus Rodriguez  

baritone

עידו ריקלין - במאי 
Ido Ricklin

director

עודד רייך - בריטון
Oded Reich

baritone

גוסטבו פורטה - טנור 
Gustavo Porta

tenor

פאלה קנודסן - בריטון
Palle Knudsen

baritone

THE ARTISTS OF THE SEASON

ברברה פריטולי - סופרן 
Barbara Frittoli

soprano

ג'ונתן למלו - בס 
Jonathan  Lemalu

bass

יעל לויטה - סופרן
Yael Levita

soprano

גיא מנהיים - טנור
Guy Mannheim

tenor

נג'מדין מבליאנוב - טנור
Najmiddin Mavlianov

tenor

סטפנו מצוניס די 
פראלפרה - במאי

 Stefano Mazzonis di
Pralafera - director

דריו סולארי - בריטון
Dario Solari

baritone

אלנה מקסימובה
מצו סופרן

Elena Maximova
mezzo soprano

דניאלה סקורקה - סופרן 
Daniela Skorka

soprano

אינסונג סים - בס
Insung Sim

bass

יונוץ פאסקו - בריטון
Ionut Pascu

baritone 



האופרה
הישראלית
מכל הלב

THE ISRAELI OPERA
FROM THE BOTTOM

OF OUR HEART

The Israeli Opera is a love story, a story that 
goes from the heart to the heart. It is a love 
story between the Opera and its audience, each 
and every one, in every place and any time.
 
In the community. Our community productions 
reach neighbourhoods and community centres 
in the periphery creating a full opera production 
with local talents.

In education. Every morning our education 
teams leave the opera house to all corners of our 
land and present the magic of opera to school 
children of all ages.

In the public domain. Opera in the Park in
Tel-Aviv, opera in Akko and in Jerusalem,
"opera tastings" in markets all over Israel.
The Israeli Opera singers bring the opera buzz to 
people around our land.

In the future. Meitar Opera Studio is our young 
artist program nurturing the future talents of 
Israeli opera singers.

 גם זוהי האופרה הישראלית. סיפור אהבה 

בין האופרה לקהל. סיפור שיוצא מהלב ומגיע ללב 

של כל אחד, בכל מקום. 

בקהילה. אנו מרבים לפגוש את הקהל גם מחוץ 

לבית האופרה. מיזם "אופרה בקהילה" מגיע 

לשכונות ולמתנ"סים, ויוצר יחד עם הכישרונות 

המקומיים הפקה אופראית שלמה ומרגשת. 

בחינוך. מדי בוקר יוצאים צוותים שלנו למסגרות 

חינוך מגוונות, עורכים לתלמידים היכרות חווייתית 

 קלילה עם האופרה, ומלמדים אותם לאהוב ולגדול 

אל תוך האמנות הקסומה הזו. 

במרחב הציבורי.  מופע "אופרה בפארק" בגני יהושע, 

מופעי אופרה בעכו ובירושלים, או "טעימות אופרה" 

בשווקים, חושפים את פלאי האופרה לקהל הרחב. 

אפילו בעתיד. "מיתר אופרה סטודיו", 

תכנית ההכשרה האקסקלוסיבית לסולני אופרה, 

מטפחת את הדור הבא של האופרה בישראל. 
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מחול
להקת דרזדן-פרנקפורט

להקת אריק גוטייה
להקת בלנקה לי

להקת מארי שווינאר
ורטיגו ותזמורת המהפכה

להקת יאנג לי פינג
DANCEבלט ציריך

Dresden-Frankfurt Dance Company
Gauthier Dance
Blanca Li Dance Company 
Marie Chouinard Dance Company 
Vertigo & The Revolution Orchestra
Yang Liping Contemporary Dance
Zurich Ballet



October 2017אוקטובר 2017

ג׳קופו גודאני | טרילוגיית היונקים
להקת דרזדן-פרנקפורט

Jacopo Godani | The Primate Trilogy  
Dresden-Frankfurt Dance Company

Jacopo Godani presents a visceral triple bill in 
which music and movement are tightly bound. 
The combination of his very athletic and powerful 
movement and dancers intertwine with the music 
of Bartok and Ravel performed live on stage. 

Metamorphers
Music: Bartok – String Quartet No. 4

Echoes from a Restless Soul
Music: Ravel – from Gaspard de la Nuit 

Moto Perpetuo
Music: 48nord, Ulrich Muller and Sigfried Rosert

שלוש יצירות חדשות ומרתקות של ג'קופו גודאני, 
אחד מיוצרי המחול הבולטים כיום. היצירות מבוצעות 

עם מוסיקה חיה בביצוע רביעיית אנסמבל מודרן 
והפסנתרן הנודע רוסלן בזברוז'.

מטאמורפרז
מוסיקה: ברטוק - רביעיית מיתרים מס' 4

הדים מנפש חסרת מנוח
מוסיקה: רוול מתוך גספאר של הלילה

מוטו פרפטואו
מוסיקה: קבוצת 48nord, אולריך מולר וזיגפריד רוזרט
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מרקו גקה | ניז׳ינסקי 
להקת אריק גוטייה

Marco Goecke | Nijinsky
Gauthier Dance

October 2017אוקטובר 2017

 מוסיקה: שופן, גלזונוב
מוסיקת עם ופאנק רוסית

בלט חדש ומקורי מאת מרקו גקה על חייו של הרקדן 
והכוריאוגרף ואצלב ניז'ינסקי ועל הקו הדק בו הילך

בין אמנות לשיגעון.
ניז'ינסקי, אחד האמנים הבולטים במאה הקודמת, עשה 

היסטוריה בזכות תפקידיו הבלתי נשכחים ב"פטרושקה", 
ב"רוח הורד" וב"שחרזדה".  

יצירה מרתקת השואבת את הצופה למסע של סערות נפש 
אל דמות מורכבת, דינמית, יצרית וכואבת.

Music: Chopin, Glazunov
Russian folk and punk music

A new full-length ballet focusing on Vaslav 
Nijinsky, the artist and the man. Goecke 
and 16 young and very dramatic dancers 
bring to life stages of Nijinsky’s life from 
his youth through his grand triumphs to his 
relentless decline, showing how closely art 
and madness are related. 
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אוקטובר 2017

בלנקה לי | רובוט
להקת בלנקה לי

Blanca Li | Robot 
Blanca Li Dance Company

October 2017

Music: Maywa Denki’s mechanical orchestra

A fascinating journey of eight human 
dancers and seven robots who learned to 
dance, cleverly exploring the relationship 
between humans and machines. Robot is 
a highly intelligent and hilarious opus in 
which man and machine interact.  

מוסיקה: התזמורת המכנית של מאיווה דנקי

מסע מופלא של שמונה רקדנים אנושיים ושבעה רובוטים 
שלמדו לרקוד. בלנקה לי יצרה את המופע בשיתוף עם 

סטודיו האמנות המודרנית היפני "מיאווה דנקי", כשבמרכזו 
מערכות היחסים של המין האנושי עם מכונות.

"בלנקה לי מביאה בני אדם ורובוטים למופע עתידני,
מרגש ומצחיק." )לה פריזיאן(
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Music: Dufort

The ingenious Canadian choreographer, 
returns to Israel presenting her mesmerizing 
vision of movement and drama based on one 
of the greatest paintings of all times. 

Act I: The Garden of Earthly Delights
Act II: Hell | Act III: Paradise
 Just as a choreographer can start with a״
piece of music in order to create, I am starting 
with the painting by Bosch״. Marie Chouinard

November 2017נובמבר 2017

מוסיקה: דופור

הכוריאוגרפית הקנדית המבריקה שבה לישראל עם יצירת 
מחול בשלוש מערכות, על-פי הטריפטיכון המפורסם

של הצייר ההולנדי הירונימוס בוש.

מערכה ראשונה: גן התענוגות | מערכה שנייה: גיהינום
מערכה שלישית: גן-עדן

 "כמו שכוריאוגרף מתחיל מיצירה מוסיקלית כדי ליצור, 
 אני מתחילה מהציור של בוש. אני קדה בחדווה 

בפני יצירת מופת!"  מארי שווינאר 

Marie Chouinard | The Garden of Earthly Delights 
Marie Chouinard Dance Company

 מארי שווינאר | גן התענוגות הארציים 
להקת מארי שווינאר
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Noa Wertheim | White Noise 2018
Vertigo & The Revolution Orchestra

Marie Chouinard | The Garden of Earthly Delights 
Marie Chouinard Dance Company

 נעה ורטהיים | רעש לבן 2018 
ורטיגו ותזמורת המהפכה

A unique collaboration between Vertigo Dance 
Company and The Revolution Orchestra gave 
birth to a new version of the acclaimed creation 
that was presented a decade ago.
"White Noise 2018" questions the way we live, 
think and explore the tension between the noise 
around us and our longing for internal tranquility.

ינואר 2018

מוסיקה: בגנו
מנצח: רועי אופנהיים 

מנהל מוסיקלי: זהר שרון

שיתוף פעולה ייחודי בין להקת ורטיגו ותזמורת המהפכה 
הוליד גרסה חדשה ליצירה עטורת השבחים, אשר עלתה 

לפני עשור.
"רעש לבן 2018" מטילה ספק בדרך שבה אנו חיים 

וחושבים ועוסקת במתח שבין הרעש הסובב אותנו 
לכמיהה לשקט הפנימי.

Music: Bagno
Conductor: Roy Oppenheim
Music Director: Zohar Sharon

צלם: גדי דגון

January 2018
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Yang Liping | Under Siege  
Yang Liping 

Contemporary Dance

 יאנג לי פינג | תחת מצור 
 להקת

יאנג לי פינג

April 2018אפריל 2018

מוסיקה: זאו ג'יפין, וו יונג, לאו לו,
אר דונג, וואן לי 

אהבת נצח ביצירה עוצרת נשימה המשלבת מחול 
עכשווי, היפ-הופ, אופרה סינית ומוסיקה חיה. 

הכוריאוגרפית הסינית הנודעת יאנג לי פינג מביאה 
את המופע המצליח "תחת מצור" - סיפורו של 

הקרב העקוב מדם בין צבאות הממלכות העתיקות 
האן וצ'ו, ששינה את פני ההיסטוריה של סין.

"מרחץ דמים יפהפה ועוצר נשימה".
)פייננשל טיימס(

Music: Zhao Jiping, Wu Yong, Lau Luo,
Er Dong, Wan Li

Renowned Chinese choreographer and 
dancer Yang Liping presents a stunning 
vision of the climactic battle between the 
Chu and Han armies, an encounter that 
changed the course of Chinese history. 
A visual magic on stage in a work that 
combines dance, hip-hop, Chinese opera 
and live musicians on the stage.
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June 2018יוני 2018

Christian Spuck | Anna Karenina   
Zurich Ballet

 כריסטיאן שפוק | אנה קרנינה 
בלט ציריך

מוסיקה: רחמנינוב, לוטוסלבסקי,
צינטסאדזה וברדנשווילי

הכוריאוגרף הנודע כריסטיאן שפוק, יצר גירסה 
מהפנטת לספרו הנודע של טולסטוי. באמצעות 

צוות הרקדנים הנפלאים של בלט ציריך, הוא הצליח 
להעביר אל הבמה את סיפורה של אנה קרנינה 

ושל הדמויות הסובבות אותה. היצירה התקבלה 
בהתלהבות אדירה בציריך, באוסלו ובמוסקבה.

בהשתתפות 50 רקדנים

Music: Rachmaninov, Lutoslawski,
Tsinsadze and Bardanashvili

The fantastic dancers of Zurich Ballet return 
to Israel in Spuck’s powerful realization of 
the Tolstoy novel - "Anna Karenina".
The grand epic tale of love and despair 
comes to life in this new full-length ballet.
With 50 dancers
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פיקסל, להקת קאפיג, צרפת
מופע מחול חדשני שהפך לסנסציה עולמית, המשלב היפ-הופ 
אורבני וקרקסי עם תפאורה דיגיטלית תלת-מימדית, שיוצרת 

אשליות אופטיות. הגבולות בין הריאלי, הוירטואלי והגוף 
מטושטשים ויוצרים עולם שבו הכל אפשרי.

"מהמם! כיף אדיר! מכה את הצופה בתדהמה!"
)לה מונד(

"קרקס אנלוגי בעולם דיגיטלי מלא פליאה... נהדר, לא להחמיץ!" 
)הארץ(

PIXEL, Kafig Dance Company, France
A striking combination of innovative urban dance 
and circus with a three-dimensional digital décor, 
creating optical illusions and a new theatrical reality.
 
"A remarkable spectacle... everything is possible on 
the stage, it's magical, it's exciting!" (France 2 TV)

September 2017ספטמבר 2017

ליזט אלפונסו
לראשונה בישראל להקת המחול הקובנית ליזט אלפונסו 
דאנס קובה עם 20 רקדניות, תזמורת וזמרים על הבמה. 

מופע עוצר נשימה, מחול מדויק להפליא, המשלב פלמנקו, 
סלסה, בלט קלאסי ומחול מודרני במקצבים ספרדיים

ואפרו-קובאניים.

"המוסיקה והריקודים כל כך מרגשים... הרקדניות שולטות 
 )broadwayworld.com( .בבמה באנרגיה ובדיוק מופתי״

Lizt Alfonso Dance Cuba
For the first time in Israel – a fiery celebration of 
Spanish and Afro-Cuban rhythms.
A breathtaking show with 20 dancers, orchestra 
and singers. Flamenco, salsa, classical ballet and 
modern dance from the heart and soul of Cuba.

November 2017נובמבר 2017

תיאטרון מחול אודיסאה - מייקל ג'קסון
מוסיקה: שירים מאת מייקל ג'קסון

כוריאוגרף: דריל ייגר

להקת מחול הג'אז מסולט לייק סיטי, במופע מחווה למייקל ג'קסון. 
מופע שכולו חגיגת מחול המערבבת קלאסי עם ג'אז, היפ-הופ 

עם סטפס, ברוח מופעי הוודוויל וברודווי.
בהשתתפות 50 רקדנים.

April 2018אפריל 2018

הטבה מיוחדת לרוכשים
מנוי לעונת 2018-2017

20% הנחה למבחר מופעים בינלאומיים

SPECIAL BENEFIT FOR
2017-2018 SEASON SUBSCRIBERS
20% OFF FOR INTERNATIONAL SHOWS

Odyssey Dance Theatre
Music: Michael Jackson songs
Choreographer: Derryl Yeager

MJ – A celebration of the music of Michael Jackson. 
The Jazz Dance Company of Salt Lake City in a 
Broadway style homage to Michael Jackson.
With 50 dancers.
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SymphonyNo. 1,Jeremiah

Maginifcat

MessiahGerman  Requiem

פורה - היידן
היידן - מיסה לעת מלחמה

פורה - רקויאם 

פרדריק שאזלן, מנצח
הילה בג'יו, סופרן

שחר לביא, מצו סופרן
עודד רייך, בריטון

מקהלת מונטוורדי, המבורג

באך - ברנשטיין
באך - מגניפיקט

ברנשטיין - מזמורי צ'יצ'סטר
ברנשטיין - סימפוניה מספר 1, ירמיהו

ירון גוטפריד, מנצח
דניאלה סקורקה, סופרן

טלי קצף, סופרן
ניצן אלון, מצו סופרן

זלטה קרשברג, מצו סופרן
איתן דרורי, טנור
עודד רייך, בריטון

ברהמס – רקויאם
ברהמס - רקויאם גרמני

קרל היינץ שטפנס, מנצח
אלה וסילביצקי, סופרן

עודד רייך, בריטון

הנדל - משיח
הנדל - משיח 

ניקולס מקגיגן, מנצח
טל גנור, סופרן

אלון הררי, קונטרה טנור
רובין טריטצ'לר, טנור

עודד רייך, בריטון

הסדרה הליטורגית
ירושלים 24.10.17תל אביב 23.10.17

ירושלים 18.1.18תל אביב 16.1.18

ירושלים 22.3.18תל אביב 21.3.18

ירושלים 18.6.18תל אביב 17.6.18

סדרת קונצרטים עם היצירות הליטורגיות הנצחיות
בהשתתפות מנצחים, סולנים ומקהלות מהארץ ומהעולם

התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור
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Chichester Psalms

Requiem
Mass in tempore belli

German  Requiem
THE LITURGICAL SERIES

Brahms - Requiem
Brahms - German Requiem

Karl Heinz Steffans, conductor
Alla Vasilevitsky, soprano
Oded Reich, baritone

Jerusalem 22.3.18

Handel - Messiah
Handel - Messiah

Nicholas McGegan, conductor
Tal Ganor, soprano
Alon Harari, counter tenor
Robin Tritschler, tenor
Oded Reich, baritone

Jerusalem 18.6.18

Faure - Haydn
Haydn - Mass in Tempore Belli
Faure - Requiem

Frederic Chaslin, conductor
Hila Baggio, soprano
Shahar Lavi, mezzo soprano
Oded Reich, baritone

Monteverdi Choir, Hamburg

Bach - Bernstein
Bach - Maginifcat
Bernstein - Chichester Psalms
Bernstein - Symphony No. 1, Jeremiah

Yaron Gottfried , conductor
Tali Ketzef, soprano
Daniela Skorka, soprano
Nitzan Alon, mezzo soprano
Zlata Kershberg, mezzo soprano
Eitan Drori, tenor
Oded Reich, baritone

Jerusalem 24.10.17

Jerusalem 18.1.18

Tel Aviv 23.10.17

Tel Aviv 16.1.18

Tel Aviv 21.3.18

Tel Aviv 17.6.18

The greatest liturgical works in the repertoire performed 
by conductors, soloists and choirs from Israel and abroad
The Jerusalem Symphony Orchestra, IBA
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סדרת מזרח-מערב
המזרח נושק למערב עם התזמורת האנדלוסית ירושלים 

מפגשים מוסיקליים מרגשים מסביב לים התיכון
מנצח, מעבד ומנהל מוסיקלי: תום כהן

בון שאנסון
דויד ד'אור, אלה דניאל, זמרים

אריאל ברט, מפוחית
מיטב השאנסונים הצרפתיים הקלאסיים, איב מונטאן, שארל 

אזנבור, אדית פיאף, בלבוש צפון אפריקאי, ערבי ותורכי 
מקורי. ערב מפתיע של התזמורת הירושלמית, עם סאונד כובש 

ועיבודים חדשים, היוצרים סינרגיה ייחודית בין מזרח ומערב.

Bonnes Chansons
David D’Or, Ela Daniel, singers
Ariel Bart, harmonica
The greatest chansons of Edith Piaf, Jacques Brel, 
Yves Montand, Charles Aznavour and many others 
performed in a unique North African, Arab and 
Turkish style.

A Tribute to Jo Amar
Emil Zrihan, Orit Attar, Yoni Rohe, singers
A homage to one of the founding fathers of Eastern 
song in Israel, Jo Amar. A combination of his famous 
hits as well as a selection of his favourite Andelusian 
chants with three exceptional singers each featuring 
different facets of Amar’s virtuosity.

הומאז' לג'ו עמר
אמיל זריהן, אורית עטר ויוני רועה, זמרים

מחווה לאגדה ים-תיכונית. חוויה נוסטלגית מרגשת, 
הכוללת מבחר משיריו האהובים של ג'ו עמר, אחד מאבות 

השירה המזרחית בארץ, מהלהיטים ועד הפיוטים. 

24.10.17

20.2.18

צלם: עידו כהן
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EAST-WEST SERIES
East meets West with the Jerusalem Andalusian Orchestra
Exciting Mediterranean musical encounters
Conductor, Arranger and Music Director: Tom Cohen

מחווה ל״חבורת אוראן״ 
ברי סחרוף ועמיר בניון, זמרים

עומרי מור, פסנתר
מופע מחווה למוסיקה של "חבורת אוראן", שפעלה 

באלג'יר בימים שלפני מלחמת האזרחים במדינה. 
מופע אותנטי, המשלב את הסגנונות המוסיקליים 

האירופיים עם הסולמות והמקצבים הסוחפים של המגרב.

A Tribute to the Oran Group
Berry Sakharof, Amir Benayoun, singers
Omri Mor, piano
A tribute to the Oran Group, an ensemble that was 
active in Wahran, Algiers, before the civil war, creating 
music and rhythms that blended European musical 
styles with the scales of the Maghreb.

אום כלת'ום לנצח
נסרין קדרי וזיו יחזקאל, זמרים

ועידת פסגה של ארבעת ענקי המוסיקה המצרית: 
אום כלת'ום, עבד אל ווהאב, פריד אל אטראש 

ועבד אל חלים חאפז. קלאסיקה מצרית, במפגש 
הרמוני בין זמרת מוסלמית וזמר יהודי חרדי

על במה אחת.

Umm Kulthum Forever
Nasreen Qadri, Ziv Yehezkel, singers
A celebration of the music of the giant Egyptian 
musicians of all time – Umm Kulthum, Abdel Halim 
Hafez, Mohammed Abdel Wahab and Farid al Atrash. 
With two exceptional soloists – a Muslim female singer 
and a Jewish orthodox male singer. 

23.4.18

10.6.18
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לנוע בלי לזוז - פנטסיה מוסיקלית
יצירה רב-תחומית לשחקן, תזמורת ווידאו-ארט.
מסע בדרכו הלא נודעת של יוצר הבורא עולמות 
חדשים ומנסה למצוא את מקומו בכל אחד מהם.

מוסיקה: זהר שרון

(E)motion Without Movement
a Musical Fantasy
An original multidisciplinary work for an actor,  
orchestra and video art. A journey in an uncharted 
territory of an initiator who creates new worlds and 
tries to find a place in each one of them.
Music: Zohar Sharon

14.9.17

THE REVOLUTION SERIES

 תזמורת המהפכה
בסדרה מקורית 

ומעוררת השראה
מנצח: רועי אופנהיים

מנהל מוסיקלי: זהר שרון

An inspiring original 
series featuring
The Revolution Orchestra
Conductor: Roy Oppenheim 
Music Director: Zohar Sharon 

ורטיגו ותזמורת המהפכה 
רעש לבן 2018

שיתוף פעולה ייחודי עם להקת המחול ורטיגו הוליד 
גרסה חדשה ליצירה עטורת השבחים, אשר עלתה

לפני עשור. "רעש לבן 2018" מטילה ספק בדרך שבה 
אנו חיים וחושבים ועוסקת במתח שבין הרעש הסובב 

אותנו לכמיהה לשקט הפנימי. 
מוסיקה: רן בגנו | כוריאוגרפית: נעה ורטהיים

20.1.18

Vertigo & The Revolution Orchestra
White Noise 2018
A unique collaboration gave birth to a new version 
of the acclaimed creation presented a decade ago. 
"White Noise 2018" questions the way we live and 
think and explores the tension between the noise 
around us and our longing for internal tranquility.
Music: Ran Bango | Choreographer: Noa Wertheim
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אופרת רוק עם אלון עדר ולהקה 
תזמורת המהפכה חוברת אל אלון עדר ולהקה לאופרת 

רוק מקורית.
שירים חדשים לצד שירים אהובים מאלבומיו הקודמים 
של אלון עדר, הופכים יחדיו ליצירה מוסיקלית שלמה.

Rock Opera with Alon Eder & Band
The Revolution Orchestra joins Alon Eder and 
Band for an original rock opera. New songs and 
old favourites are the basis of this brand new 
musical opus.

Orchestra at the Movies
An exciting encounter between live orchestral 
music and original animation films. A very unique 
combination of two art forms that will continue to 
fascinate you long after the curtain closes.

התזמורת חיה בסרט
מפגש מרתק בין מוסיקה תזמורתית חיה לסרטי אנימציה 
מקוריים. שילוב מהפנט של סרטים ומוסיקה שיוצר חוויה 

מפתיעה ומרגשת.

30.4.18

14.6.18
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 שבת 
של זהב

 SATURDAY  MORNING 
OPERA  HIGHLIGHTS

אהבה בפריס, אופרה על גדות הסן
פריס מתגלה דרך האופרות ששאבו את השראתן ממנה: 
המסתיימת  טראוויאטה  בלה  ויולטה  של  החיים  חגיגת 
הגדולים  וסיפורי האהבה  ומאבקי ההישרדות  גדול  בכאב 

בלה בוהם. מסע אופראי מרגש בעיר הרומנטית בעולם.

Parisian Love, Opera on the Seine
The magical world of Parisian opera from the love 
turned into pain of Violetta in La traviata to the survival 
of the lovers in La bohème. A captivating operatic 
journey in the most romantic city in the world. 

הגיבורות של ורדי - בין אהבה להקרבה
ומרתקות.  עוצמתיות  ורדי  של  באופרות  הנשים  דמויות 
אוהבות עד אין סוף אך אהבה זו מסתיימת לעיתים בהקרבה 

בלתי נתפסת. דרמה ותשוקה בעולמו של ורדי.

Verdi’s Heroines - What I Did for Love
Verdi’s powerful heroines sacrifice themselves on the 
altar of true love after all is lost in their passionate love 
stories, which are bound to fail. A program of Verdian 
passion and everlasting dramatic conflicts.

Upstairs Downstairs
Dangerous Liaisons in Mozart’s Operas
Susanna and Figaro try to survive their wedding day in a 
game of wits against the Count, their master.
Don Giovanni chases every woman around. And do all 
women really do the same in the battle of the sexes? A 
morning of pure Mozart magic.

על אדונים ומשרתים
יחסים מסוכנים באופרות של מוצרט

כך  יום חתונתם. האמנם,  מנסים לשרוד את  ופיגרו  סוזנה 
עושות כולן? פיורדליג'י ודורבלה מתאהבות, כואבות  ונכנעות 
לתשוקה. דון ג'ובני חי על הקצה במרדף אין סופי אחרי נשים 
ומעלות  בועטות  אמיתיות,  מוצרט  של  הדמויות  וסיפוק. 

שאלות נוקבות על מוסר ורצון.

אהבה חובקת עולם 
לאהוב בגדול עם השירים הנפוליטניים, להתגעגע למרחקים 
האין סופיים של רוסיה הגדולה, לכאוב בצרפתית ולהתרגש 

עד דמעות באידיש.
השירה הקלאסית פוגשת את הפולקלור בשירים נפוליטניים, 

שנסונים, רומנסות והרפרטואר האידי.

Love Is a Many Splendor Thing
Neapolitan love songs, Russian romances, French 
chansons and even some Yiddish delights. The magic 
and the pain of love, brought to life in mesmerizing 
music from all over the world.

Summer Delights – From Opera to Musical
A musical summit where the greatest and most popular 
opera highlights meet the best musicals in the repertoire. 
From Carmen to West Side Story, from The Magic Flute to 
My Fair Lady and from Rigoletto to Les Miserables.

חגיגת קיץ - מאופרה למחזמר
מפגש ענקים של שירה ודרמה. להיטי אופרה מוכרים 
פוגשים את מיטב מחזות הזמר - מכרמן לסיפור 
הפרברים, מחליל הקסם לגברתי הנאוה ומריגולטו 

לעלובי החיים.

25.11.17

6.1.18

17.3.18

12.5.18

14.7.18

סדרת מופעים המשלבת אריות, דואטים ואנסמבלים 
מוכרים מאופרות פופולאריות בביצוע סולני האופרה 

הישראלית בליווי פסנתר.

A series of concerts dedicated to the most popular 
arias, duets and ensembles from favorite operas 
with soloists of the Israeli Opera.

42



43



The Israel Symphony Orchestra Rishon LeZionהתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון

הסדרה 
הסימפונית

THE  SYMPHONIC 
SERIES

SUN | 20:00 | 17.9.17 | ראשון

SUN | 20:00 | 22.10.17 | ראשון

SUN | 20:00 | 5.11.17 | ראשון

SUN | 20:00 | 10.12.17 | ראשון

SUN | 20:00 | 21.1.18 | ראשון

MON | 20:00 | 16.4.18 | שני

WED | 20:00 | 28.3.18 | רביעי

ערב וינאי
אבי אוסטרובסקי, מנצח

הילה בג'יו, סופרן

גלעד הוכמן – "קול קורא"
שוברט – חמישה שירים לסופרן ולתזמורת )עיבוד: מקס רגר(

מאהלר – סימפוניה מס' 4
קלאסיקה

סטיבן ד'אגוסטינו, מנצח )ארה"ב(
רן צמח, פסנתר

היידן – סימפוניה מס' 96  )"הנס"(
בטהובן – קונצ'רטו מס' 4 לפסנתר ולתזמורת

יורם מיוחס – פתיחה סימפונית מס' 2
מוצרט – סימפוניה מס' 36 )"לינץ"(

תעלולים בשמונה ידיים
דמיטרי יבלונסקי, מנצח

אנסמבל מולטיפיאנו:
תומר לב, ברניקה גליקסמן, נמרוד מאירי-הפטל, אלמוג סגל, פסנתר

אריה לבנון – ״ארץ ארבע השפות״, לשני פסנתרים בשמונה ידיים ותזמורת
מנדלסון – פנטזיה בריליאנטית לשני פסנתרים ולתזמורת

באך/ויוולדי – קונצ'רטו לארבעה פסנתרים בלה מינור
ר. שטראוס – ״דון ז'ואן״, ״תעלוליו העליזים של טיל אוילנשפיגל״

מוסטונן פסט
אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(

צבי פלסר, צ'לו
ישראל רנד, חזן

מקהלת אלרהיין )אסטוניה(, מקהלת בת קול )ישראל(

אלר – פואמה סימפונית "שחר"
יוסף ברדנשווילי – ״אשכבה לבן עמי״ לחזן, מקהלה ותזמורת

גדעון לבינסון – ״דור אי מופאסל – פנינים נפרדות״ לצ'לו ולתזמורת )בכורה(
ליסט – סימפוניית דנטה

גאלה: הוירטואוז )קונצרט בחירה למנויים*(
אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(
בוריס ברזובסקי, פסנתר )רוסיה(

רחמנינוב – קונצ'רטו מס' 3 לפסנתר ולתזמורת
מאהלר – סימפוניה מס' 10 - אדאג'ו

פרוקופייב - רומיאו ויוליה, סוויטה מס' 2

גאלה: איטליה והגורל )קונצרט בחירה למנויים*( 
דניאל אורן, מנצח

ג'אמפיירו סוברינו, קלרנית )איטליה(

דוניצטי – קונצ'רטינו לקלרנית ולתזמורת
ורדי/באסי – קונצ'רטו פנטסיה על נושאים מ״ריגולטו״

צ'ייקובסקי – סימפוניה מס' 4

לראות את הצלילים
ירון גוטפריד, מנצח

יונתן אלבלק, גיטרה חשמלית
יעל תורן, וידאו ארט

גוטפריד – קונצ'רטו לגיטרה חשמלית
טקמיצו – ״כמה איטית הרוח״

בטהובן – סימפוניה מס' 7

הכל ברהמס
דניאל אורן, מנצח
מי-קיונג לי, כינור

אנריקו דינדו, צ'לו )איטליה(

ברהמס – הקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו, סימפוניה מס' 2
הרקויאם של דבוז'ק

אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(
מקהלת האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים )מנצח: סטנלי ספרבר(

מקהלת עמק חפר )מנצח: שמעון לבטוב(
זמרים בינלאומיים - יפורסמו

דבוז'ק – רקויאם

SUN | 21:00 | 20.5.18 | ראשון

SUN | 20:00 | 24.6.18 | ראשון
אש גדולה

דן אטינגר, מנצח
מרגלית גפני, חליל

סטרווינסקי – ״ציפור האש״, סוויטה מס' 2
עודד זהבי – קונצ'רטו לחליל ולתזמורת )בכורה(

שוברט – סימפוניה מס' 9 )"הגדולה"(

The Classics
Stephen D'Agostino, conductor (USA)
Ran Zemach, piano

Haydn - Symphony No. 96 ("The Miracle") 
Beethoven - Piano concerto No. 4 
Yoram Meyouhas - Symphonic overture No. 2 
Mozart - Symphony No. 36 ("Linz")

Viennese Evening 
Avi Ostrowsky, conductor
Hila Baggio, soprano

Gilad Hochman – "A Voice in the Wilderness"
Schubert – Five lieder for soprano and orchestra (Arr. Max Reger)
Mahler – Symphony No. 4

Eight Hands Pranks
Dmitry Yablonsky, conductor 
MultiPiano Ensemble:
Tomer Lev, Berenika Glixman, Nimrod Meiry-Haftel, Almog Segal, piano

Aryeh Levanon - "Land of 4 Languages"  for 2 pianos in 8 hands 
Mendelssohn - Fantaisie Brillante & Variations for 2 pianos & orchestra 
Bach/Vivaldi - Concerto for 4 keyboards in a minor 
R. Strauss – "Don Juan", "Till Eulenspiegel's Merry Pranks"

Gala Concert: The Virtuoso (Optional for subscribers*)
Anders Mustonen, conductor (Estonia)
Boris Berezovsky, piano (Russia)

Rachmaninov – Piano concerto No. 3
Mahler – Symphony No. 10 – Adagio
Prokofiev - Romeo and Juliet, Suite No. 2

Gala Concert: Italy and Fate (Optional for subscribers*)
Daniel Oren, conductor
Giampiero Sobrino, clarinet (Italy)

Donizetti – Concertino for clarinet and orchestra
Verdi/Bassi – Concerto Fantasia on themes from "Rigoletto"
Tchaikovsky – Symphony No. 4

Mustonen Fest
Andres Mustonen, conductor (Estonia)
Zvi Plesser, cello
Israel Rand, cantor
Ellerhein Choir (Estonia), Bat Kol Choir (Israel)

Eller – Symphonic poem "Dawn"
Josef Bardanashvili – "Ashkava le Benami" for cantor, choir and orchestra
Gideon Levinson - "Durr-i-Mufassal - Separated Pearls" for cello and orchestra (première)
Liszt – Dante Symphony

Totally Brahms
Daniel Oren, conductor
Mi-Kyung Lee, violin
Enrico Dindo, cello (Italy)

Brahms – Double concerto for violin and cello, Symphony No. 2

Dvorak Requiem
Andres Mustonen, conductor (Estonia)
Jerusalem Academy Choir (conductor: Stanley Sperber)
Emek Hefer Choir (conductor: Shimon Levtov)
International singers – TBA

Dvorak - Requiem

See the Sounds
Yaron Gottfried, conductor
Yonathan Albalak, electric guitar
Yael Toren, video art

Yaron Gottfried – Concerto for electric guitar
Takemitsu - "How Slow the Wind"
Beethoven – Symphony No. 7

Great Fire
Dan Ettinger, conductor
Margalit Gafni, flute

Stravinsky – "The Firebird", suite No.2
Oded Zehavi – Concerto for flute and orchestra (première)
Schubert – Symphony No. 9 ("The Great")

MON | 20:00 | 19.2.18 | שני

 * המנוי 1+8 לסדרה הסימפונית כולל 8 קונצרטים ובנוסף, קונצרט אחד לבחירה  
    מבין שני קונצרטי הגאלה: הוירטואוז / איטליה והגורל. הנחה מיוחדת למנויים  

   הרוכשים כרטיסים גם לקונצרט הגאלה השני.

* The 8+1 symphonic series subscription includes 8 concerts and  
   additionally, a choice of one of the two gala concerts: The Virtuoso   
   / Italy and the Fate. Subscribers buying tickets for the second gala  
   concert are entitled to a special reduction.
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צלילי קסם
ניצה שאול

My Best Friend! The Story Of Ludwig van Beethoven
Little Beethoven was an abandoned yet very talented child 
and at the age of ten already became the assistant organ 
musician in the king’s court. Beethoven’s beautiful music 
will be performed by musicians and dancers.

החברה הכי טובה שלי! סיפורו של לודויג ון בטהובן
לודויג ון בטהובן הקטן היה ילד מוזנח אבל מוכשר כמו שד, 
למוסיקה כמובן, ובגיל עשר התמנה כסגן לנגן העוגב הראשי

בחצר המלך. המוסיקה הנפלאה של בטהובן תלווה את המופע 
בביצוע נגנים ורקדנים.

The Race to the Vienna Ball 
Composers: Strauss, Brahms, Smetana and Dvorak
A musical cruise on the Danube, from the Black Forest in 
Germany to the Black Sea. And the ball in Vienna? Join 
us and you are bound to discover. With a string quartet, 
pianist, singer and dancers. 

המרוץ  לנשף בווינה!
מלחינים: שטראוס, ברהמס, סמטנה ודבוז'ק

 מסע הפלגה מרתק על אחד הנהרות המפורסמים באירופה 
ובעולם כולו, נהר הדנובה. המסע מתחיל ביער השחור בגרמניה, 

ומסתיים בים השחור. והנשף בווינה? הצטרפו ותגלו!
בהשתתפות רביעית מיתרים, פסנתרן, זמרת ורקדנים.

A Little Moonlight Dancer, The Painter Edgar Degas 
and the Composer Claude Debussy
Degas loved to paint female dancers. Debussy composed 
beautiful music and the two were members of the French 
Impressionism. A program with Debussy's captivating 
music and with the participation of dancers.

רקדנית קטנה לאור הירח,
הצייר אדגר דגה, המוסיקה קלוד דביסי

הצייר אדגר דגה אהב מאד לצייר רקדניות. המלחין קלוד דביסי 
כתב מוסיקה מופלאה ושניהם היו חברים בתנועת האימפרסיוניזם 

התרשמות בצרפת. מופע עם המוסיקה המקסימה של דביסי
בהשתתפות רקדנים.

City Dances and Country Songs
The Story of Bela Bartok
The curious Bartok emerged on a musical journey collecting 
folk melodies on the way and was captivated by the world of 
dances, sounds and the tales of the gypsies that he discovered 
on the countryside. With a string quartet, pianist and dancers.

מחולות עיר ושירי כפר
סיפורו של בלה ברטוק

ברטוק הסקרן יצא למסע איסוף שירי עם, כשהוא מוקסם מהחן 
של בני הכפר דרכם גילה עולם שלם של מחולות, צלילים, 
אגדות עם ושבטי צוענים. בהשתתפות רביעיית מיתרים, 

פסנתרן ורקדנים.

Musical Adventures in New Orleans
New Orleans is the everlasting queen of jazz music. 
However, how does one play it? And why was it invented 
by black Americans? A program of electrifying music from 
blues to rag and swing. Accompanied by jazz musicians,
a singer and dancers.

הרפתקאות מוסיקליות בניו אורלינס
ניו אורלינס היא מלכת הג'אז של כל הזמנים. אבל איך מנגנים את זה? 

למה דווקא השחורים באמריקה המציאו אותו?
מוסיקה מחשמלת בסגנונות שונים: בלוז, ראגטיים, סווינג ועוד. 

בליווי הרכב נגני ג'אז, זמרת ורקדנים.

MAGICAL  SOUNDS
Nitza Shaul

November 2017 נובמבר

January 2018 ינואר

March 2018 מרס

April 2018 אפריל

June 2018 יוני

סדרת המופעים האהובה בהנחייתה של ניצה שאול
שמספרת את סיפורם של המלחינים הגדולים בכל

הזמנים במשחק, נגינה, שירה וריקוד.

The popular series moderated by Nitza Shaul tells 
the stories of the greatest composers with acting, 
singing and dancing.

המופעים מיועדים לגילאים 4-10 ומתקיימים בסטודיו של בית האופרה. הישיבה לילדים על שטיחים קרובים לבמה
והמבוגרים סביבם על כסאות. משך המופע כשעה. כל גיל חייב בכרטיס.



 CHILDREN
OPERA  HOUR

שעת אופרה 
לילדים

מנוי פתוח לחמישה מופעים ב-150 ₪ 
למימוש המנוי וקביעת תאריכי המופעים, יש ליצור קשר עם קופת האופרה הישראלית החל מיום א' 3.9.17

הנזל וגרטל
הומפרדינק

חליל הקסם
מוצרט

סינדרלה
רוסיני

בת הים הקטנה
דבוז׳ק

תיבת ההפתעות
מוצרט

נישואי פיגרו
מוצרט

 שעה קלה של קסם אופראי לקטנטנים בעיבוד מיוחד לשפה העברית, 
בבימוי מלא ובתלבושות ססגוניות באכסדרת בית האופרה בליווי פסנתר

בביצוע: זמרי מיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית

המופעים מיועדים לגילאי 8-3. הישיבה לילדים על שטיחים קרובים לבמה, והמבוגרים סביבם על כסאות.
משך המופע - כשעה. כל גיל חייב בכרטיס.

The perfect introduction to opera for young children 
One hour versions (in Hebrew) of opera classics in fully staged 

productions with colourful costumes and  
accompanied by piano at the Foyer of the Opera House 

Programs include: The Magic Flute, Cinderella,  
Hansel and Gretel, Figaro's Wedding, The Little Mermaid  

and Mozart's Surprise Box
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אגודת הידידים מלווה את האופרה הישראלית מתחילת דרכה ושותפה 
לפעילותה המגוונת. באגודה חברים אנשים וגופים חדורי אהבה לאופרה. 

חברי אגודת הידידים נהנים מכרטיסי כניסה להצגות הבכורה של האופרה 
)כולל תכניה לכל הפקת אופרה( ומהזמנות למגוון אירועים ופעילויות כגון 
חזרות, מפגשים מיוחדים עם אמני האופרה, קבלות פנים בערבי בכורות, 

 קונצרטים ביתיים ועוד. 
 כמו כן מאורגנים עבור ידידי האופרה טיולים מודרכים לפסטיבלי 

ומופעי אופרה ברחבי העולם )בתשלום(.

 ידידי האופרה נהנים מטיפול אישי במשרד האגודה בכל הכרוך 
 בהחלפת כרטיסים ורכישת כרטיסים )בהנחה( למופעים שונים 

בבית האופרה ע"ש שלמה להט )צ'יץ'(.
התרומה לאופרה הישראלית מוכרת לצרכי מס הכנסה.

 אנו מזמינים אתכם להצטרף לאגודת ידידי האופרה הישראלית,
ליהנות ממגוון האירועים, ולהביא לקידום התרבות בישראל.

 לפרטים נוספים לגבי הצטרפות לאגודת הידידים 
של האופרה הישראלית הנכם מוזמנים לפנות למשרדי האגודה,

 לציפי גנה או למיכל שובל:
friends@israelopera.org.il | 03-6927849/99 :'טל

לפרטים לגבי שיתופי פעולה מסחריים ותרומות
הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד לימור שגיא:

 limor@israelopera.org.il | 03-6927782 :'טל

The Israeli Opera Friends Association was founded in the Opera's 
early days. The Association has among its members people and 
organizations with faith, goodwill and love of opera.
The Friends are invited to première performances of opera 
productions and in addition they enjoy numerous special events: 
attending rehearsals, private concerts, VIP events, meetings  
with opera artists and more. The Friends Association also  
organizes for its members special opera trips abroad
(for additional costs). 

The Friends are entitled to tickets in reduced prices for operatic and 
other performances held at the Shlomo Lahat Opera House, and 
receive personal service through the Friends' office.

All donations are tax deductible.

We invite you, to join the Israeli Opera Friends Association,
and enjoy our various benefits and activities.

To join the Friends Association please contact
Tzipi Gana or Michal Shoval at the Friends' office: 
Tel: 03-6927849/99 | friends@israelopera.org.il

For further information about business development and 
donations please contact:
Limor Sagi, Adv. Tel: 03-6927782 | limor@israelopera.org.il

 הצטרפו 
והיו שותפים 

להצלחה

 אגודת 
ידידי 

האופרה 
הישראלית

יו"ר, עליזה יפו

THE  ISRAELI 
OPERA 

FRIENDS 
ASSOCIATION

Chairperson, 
Aliza Jaffa

Join us and 
be part of our 

success
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קרן חנה מוניץ לחינוך לאופרה
האופרה הישראלית פועלת בכל רחבי המדינה להנחלת אהבת האופרה לילדים ובני נוער ולבניית דור 

העתיד של אוהבי אופרה בישראל. אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לפעילות החינוכית של קרן חנה מוניץ 

לחינוך לאופרה, ולאפשר לנו להרחיב את פעילותנו ולהגיע לאלפי תלמידים נוספים בכל הארץ.

הכיסא שלך בבית האופרה
האופרה הישראלית מזמינה אתכם להקדיש כסא בבית האופרה, באמצעות כיתוב על לוחית נחושת 

שתוצמד לגב הכסא. על-ידי הקדשת כסא תהיו שותפים לעשייה האמנותית המגוונת בבית האופרה.

אופרה לתמיד
האופרה הישראלית מציעה לכם לבחור הופעת אופרה אשר תוקדש באהבה מדי שנה

לאדם אהוב או לציון אירוע מיוחד בדרך בלתי נשכחת.

The Hanna Munitz Fund for Operatic Education
The Israeli Opera works extensively to bring the magic of opera to young children and adolescents 

from all across the country and thus creates a new generation of opera lovers.
We invite you to be a part of the exciting activities of the Hanna Munitz Fund for Operatic 
Education, enable us to widen the scope of our activities, and ultimately help us to reach 

additional thousands of children throughout Israel.

A Chair to Cherish at the Israeli Opera 
 The Israeli Opera invites you to commemorate your name and the names of your dear ones  

in purchasing a chair at the Opera House. The name of the donor will be engraved on a plaque 
which will be placed on a chair at the Opera House. Take part in the artistic achievements and 

activities of the Israeli Opera all over the country.

Opera Forever 
The Israeli Opera invites you to elect an opera performance each year and dedicate it 

to your loved-ones or any special event.

הערב שלכם באופרה
האופרה הישראלית מזמינה אתכם להקדיש ערב אופרה לרגל תאריכים משמעותיים בחייכם

או בחיי יקיריכם. זו דרך נפלאה ומקורית לציין ימי הולדת, ימי נישואין, הגעה לגבורות וכיוצא באלו.

Your Special Evening at the Opera
The Israeli Opera invites you to dedicate an opera evening to your loved ones, where 
you and your guests will be able to mark and celebrate the important events of life 

such as birthdays, anniversaries, etc.
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אגודת ידידי האופרה הישראלית
יו"ר, עליזה יפו

תומכים (37,000 ₪ ומעלה)
אקרשטיין תעשיות בע”מ

קרן נחום ושילה גלבר לאמנויות
לזכר מרים ודוד וייס, קראקס, ונצואלה

יוסף חכמי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

פועלים בקהילה - קבוצת בנק הפועלים
פייגי ורובין צימרמן

מוריס קאהן
עדנה ומולי רבינא
ליזיקה ועמי שגיא

כנה וזלמן שובל
תרומות בעילום שם

יקירים (25,000 ₪ ומעלה)
אלפרד אקירוב   

מרים וולדמן-קוטיק לזכר ד”ר מאיר קוטיק
נירה טולידאנו

ריקי ומיכאל לוי
פרופ' דוד ליבאי
טובה וסמי סגול

לינדה ויצחק סגול 
תותי וישראל תמיר
תרומות בעילום שם

ידידים (12,500 ₪ ומעלה)
ברוריה אבידן-בריר וד”ר אברהם בריר

טל אבנון ואמיר באן
קרן ומרטין אברמסון

אדיקו אחזקות בע”מ לזכרם של
 חנה ואליעזר וקסמן ז”ל

רונית וראובן אדלר
ב. סוזנה אולברה 

יעל ורמי אונגר
גבי ויהודה אוסטרומצקי

ד"ר סימה ופרופ' אבינועם אופיר 
שרי ותנחום אורן

שרה אילין ושמואל ברגר
אילנה ויעקב אלאלוף

שרה ומשה אלאלוף
יצחק אלדן 

איטה אלחנני
ליאון אלי, עו”ד, כהוקרה לאסתר

 וד”ר ר. אלי
בלה אלמוג ועליזה ידלין, לזכרו של אביהן,  

 יעקב רוזנבך ז"ל
אהוד ועדית אלקון

אסתי ואליעזר אלקון
מטילדה אלקלעי
נעמי ונוני אלשיך

אבי אנג'ל יזמות עסקית בע"מ
חוה ופסח אנדרמן
דניאלה אפשטיין

אודט אריאב
רות ואוריאל ארנון

רנה באום לזכר הורי ויולט ושמעיה סרוב ז"ל
ניצה וישראל באומן

יוסף (ג'ו) בהט לזכר רעייתו מרישה
בת-שבע ומשה בובליל

נורית בוקשפן
פטר ואדריאן ביברשטיין

ניצה וראובן בילט
רחל ובני בירמן

ציפי בית-און
ליאורה ומרטין בלום

משפחת בלומפילד ממונטריאול,
 קנדה - קרן אלדי

ארנולד בנג'יס ולאה גולן-בנג'יס
ורד בן דהן לזכרו של אלברט

חנה בן-דוד
ברכה ורועי בן-ימי
רות ועובד בן עוזר

ריבה וצבי בר
דבורה ואבי ברגר

ליאורה ורוני בר טור  
ד”ר מארק אן וג’ייקוב ברייס

וונדי והנרי בריצ'ר
קוני ודן ברניצקי
רות ואמיר ברנע

נאוה ברק
עדנה וארנן גבריאלי

קרן אהרון גוטוירט
ד”ר אלן גור

שמואל גורטלר

רות ואלי גורנשטיין - לרוש השקעות בע”מ
רות גטלן

תמר וישראל גיא
ד"ר אלישבע ג'יבלי ובנימין ז"ל

אלאן ודורין גיינספורד
ג’ניס ודני גילרמן

פנינה גירון
אלכס גלעדי   

אריאלה ועמי גניגר
מרים גרבר רפופורט

צביה ופרופ’ יוסף גרוס
רחל גרוס

יעל ורון גרינהולץ
חיה ודוד גרנות

אפרת ודן גרשט
פנינה וזהר דבורין

פנינה דגן
שלומית דונרשטיין

מרים דורון
אמנון וטובה דותן 

בריל וניל דייויס לזכר ה-6 מיליון
ד”ר דורון דינאי

אביבה דנקנר לזכרו של ד"ר דוד דנקנר
אורלי ונוחי דנקנר

רחל ז”ל ומיכאל דעואל 
אירה האגן

נעמי ואהוד הומינר
דבורי הופמן ואיתן לוביץ’

דליה ואלי הורביץ
צילה הורוביץ

אילנה ויאיר המבורגר
חנה וגדעון המבורגר

אורה הראל
אסתר ואלקס הרטמן

ד”ר לורט הרציאנו
נורית ודוד וולף

עו"ד זאב וייס
תה ויסוצקי (ישראל) בע”מ

מרים ודניאל ולפיש
שושי וטומי ורה

טליה וגד זאבי
מיכל ואבינעם זהבי

מרינה זיו
גילי ואלי זילכה

לילית ושמוליק זיסמן
תלמה זכאי כנר

אילנה וראובן זכר
ברכה ושמשון זליג
עירית ועמירם זמני
אורה ויוסי זרניצקי

שוש חבס לזכר אברהם חבס
אמי ודוד חודק 

גדעון חושן
חוה חכמי

מירה ואברהם חמו
אסתר ויוסף חנני

רפאלה חרל"פ
רות ומישאל חשין
ד”ר עדנה טוקטלי

טל תעופה - גדעון טהלר
עירונה טייק לזכרו של בעלה דוד טייק 

רחל טימור
ענת טמיר לזכר דוד ז”ל

רותי ודורון טמיר
ד”ר אלן טרייטל

שלומית ידיד
ליאורה ורמי יהושע

לזכרו של דב יודקובסקי
איבון ופרופ' אדריאן יוינוביץ 

נעמי ומנחם ים-שחור
רחל ומשה ינאי

עפרה וחיים יעקבי
אוולין ומירון יעקובסון

עליזה ואריאל יפו
עדה ומנחם כהן לזכרה של טרודה הורמן

ויויאן ושמואל י. כהן
ד”ר יפעת כהן ומרטין צדרבאום

אתי כספי
זהבה ודוד כץ

ד"ר יהודית ויהודה כצמן 
שוש ואליעזר כרמל

רחל כרמלי
חיה ורובי לדנר

רחל לוטן
טניה ואייבי לוי

רינה לוי 

תמר ויוחנן לוין
חברת לוקהיד מרטין

אלינור ואלן לורבר
איזה ליאור לזכר בעלה יעקב צבי

רותי ליבנה ויורם וסרצוג
דייויד ליונס 
מולי ליטבק

לייטהאוס
יהודית לין

ילנה וסימון ליצין
ליאורה ואלי לנדאו

יהודית ואלכס לנדסברג
רות לסט 

גילה ועמי לפידות
נילי ושי מאיר

אילנה מאירוביץ’
אריאלה ודני מושקוביץ

אווי מושר שכטר 
רוברט ונעמי מזרחי

מלכה מטלון איסטריק 
רוני ודן מירקין

עפרה מיתר
יוספה ופרופ’ אמנון מקלר

מלכה ושמואל מרום
עמנואל וחיה מרינקו
אוולין ועזרא מרקוס

ד”ר שלמה ואריאל מרקל
רנה משל-גרוניס

דינה נאור ואברהם קמחי
ננסי ואלברט נאסר

חנה ודניאל ניסימי לזכר בנם יצחק ז”ל 
נכסית בע”מ - ד”ר יוספה שטיינר

גד נשיץ
ורדה סאמט

אן וברי סברסקי
לילי סגל, לזכר הורי האהובים, 

 רות ויצחק אוסטרוביץ', שהנחילו לי
 את האהבה לאופרה

מרשה ומיכאל סגל
אסתר סגל כהנא

דליה סגל-דילס לזכר הוריה
 שושנה ואברהם דילס

דורין וד”ר עובדיה סופר
אילה ואלכס סחרוב
רחל וערי סטימצקי

קרול סילבסטר
עדני סימקין 

נילי סיקורסקי
פט סלונים

ד”ר פנינה סלע
ד”ר רות ומנחם סלע לזכר

 אסתר וחיים צדוק
שרה ומיכאל סלע

דוריס וד”ר בוב סמול
ידין סקר ומנדי מוסקוביץ

רות סקר
רות עופר לזכר בעלה יולי עופר ז”ל

מירי ושלמה עזורי
רחל ושמואל עטיה

רחל ועודד עידן
לזכר רחל ואבא עירוני

תמר ומנחם עצמון
בני וענת פדני לזכרם של אורי ומלווינה פדני

ליאורה ומיקי פדרמן
סמדר ואבי פוגל  

נעמי ואברהם פודהורצר
חנה פוליצר
נעמי פורמן

מיכל ודוד פורר
שרה ואבנר פלטק

פלמינגו נסיעות ותיירות בע”מ לזכרו
 של ערן יפה

רות פרומצ’נקו
סוזי פרופר

גיטה ושמחה פרייזלר
אורנה וד"ר חיים פרלוק

פרופ' יעקב פרנקל ואיריס לביא
רבקה ואלי פרקש

דליה ויוסי פרשקר
דליה ואוריאל צבילינגר לזכרה של

 לולה בר-אבנר
בוקי ומיכל צוקר

אורנה ויגאל צח לזכר ורה וד"ר מיכאל גלרט 
יונה צח

מיכל ומיכאל צלטנר
עדנה קוברסקי ופרופ’ דב פקלמן

ד"ר בלה ואמיל קויפמן
ד"ר הילה קומרוב סלע 

ציפי ואפרים קונדה
נילי וישראל קז

לזכר בעלי האהוב יונה קליין ז"ל
צביקה קליפר לזכרה של סוזי

יהודית קצין
טובה ואהוד קרונפלד

נילי וד”ר שמואל קריב
בטי וג’ק קריסטל
קרן מרדכי קריתי
עליזה קרמר גולן

רחל קרמרמן
נורית ודן רביב

ברכה רגר
הילה ורן רהב

יהודית וגיורא רובינשטיין
רוני ואמנון רובינשטיין 

תמר רודיך
תמי ויהודה רוה

טובה וד”ר דורון רוזן לזכר 
 ונדה ומיכאל קימלמן וד”ר סופיה רוזן

תמר ויעקב רוזן
ריקי רוזנברג 

לזכרו של דוד רוטלוי ז”ל
ריטה ונחום רויטמן

חנה רומן
רוני וגדעון רוס

נילי וד"ר אלכס רז 
יהודית ולוי רחמני

דליה ודן ריזל
יהודית וקובי ריכטר

אורית וד”ר חיים רסנר
עירית רפפורט וגלן פרי

חנה שבו לזכר פרופ' יובל שבו
תמר שוחט

ג’ודי ויצחק שויגר
מרים וחנן שזיפי

קולין וניקול שחט 
תמימה שחר לזכרו של יוסף שחר ז”ל 

רינה וריצ’רד שטיין
גיל שיבה

לזכרו של חיים שיף
רות שמיר-פופקין

אנט שמעוני
חנן, נורית ואמיר שנון לזכר
 עדה ופרופ’ יעקב שנון ז”ל

לאה ואהרון שני
רחל שפירא לזכר בעלה רובי שפירא ז"ל

רבקה שפירו 
נעמה ויגאל שפר

ישעיהו ושושנה שקד
רותי ושלמה שרון

רות וראובן שריפט
יוכי ואיציק שרם

רותי שרף
זיוה ואהרון תומרס
תרומות בעילום שם

אגודת הידידים הבינלאומית (רכזים)
ארה”ב

אילנה וראובן זכר, חברי הנהלה 
בריטניה

ויקטור פוקס, יו”ר
ג'יימי טיילור, גזבר 

צרפת
עמי שגיא, יו"ר

ז'רום קלמונט, נשיא
ז'יל-וויליאם גודנאדל, מזכיר 

נטלי ליזרוביץ, מתאמת

 האופרה הישראלית מודה מקרב לב לחבריה האוהבים.
 בזכות שותפים לדרך שכאלו, יכולה האופרה הישראלית להמשיך את פעילותה 

התרבותית הענפה בבית האופרה ומחוצה לו ולהמריא לשיאים חדשים.

The Israeli Opera thanks its loving friends. 
Thanks to such loyal partners, the Israeli Opera is able to continue its multi faceted activities 

in the opera house and throughout Israel and soar to new operatic heights.

טרקלין הידידים באדיבות רות ואוריאל ארנון 
אנו אסירי תודה על המסירות ועל החברות האמיתית של רות ואוריאל ארנון 

שמהווים דוגמה אישית ומופת לנתינה כנה.

The Friends Lounge with the courtesy of Ruth & Uriel Arnon
We are truthfully indebted for the sincere friendship and devotion of Ruth & Uriel 
Arnon who are a personal example of genuine giving and a philanthropic heart.

אכסדרה ע"ש ליזיקה, עמי וטדי שגיא
האופרה הישראלית מודה למשפחת שגיא על תרומתם הנדיבה ועל חברותם הנאמנה.

The Lizika, Ami & Teddy Sagi Foyer
The Israeli Opera is grateful to the Sagi family for their generous donation and loyal friendship.

מקהלת האופרה הישראלית על שם מלכה סלומון
האופרה הישראלית מודה לדליה הורביץ ולרות חשין על תרומתן לאופרה,

ועל כך שבחרו באמצעות תרומה זו להנציח את אמן, מלכה סלומון.

The Israeli Opera Chorus  in loving memory of Malka Salomon
 The Israeli Opera thanks Dalia Hurvitz and Ruth Cheshin for their gift to the Opera, 

and for their decision to perpetuate their mother, Malka Salomon this way.

אופרה לתמיד עונת 2018-2017 
"אופרה לתמיד" - אירוע פתיחת העונה, תרומת שרה ופרופ' מיכאל סלע - לה בוהם, בכורה 22.11.17

 לזכרו של אהובנו ד"ר ישראל )רֹולי( יוֵבל ז"ל שאהב והתרגש ממוסיקה, מחול, אופרה ואמנות - ורטיגו ותזמורת המהפכה, 19.1.18
"אופרה לתמיד" מדי שנה ע"ש ליזיקה, עמי וטדי שגיא - דון ג׳ובני, בכורה  8.2.18  

 לזכרו של אהובנו שמשון זליג ז"ל - סיפורו של הצאר סלטן, 11.5.18
לדן דוד, זוכרים ומתגעגעים גם דרך המוסיקה, אריאל וגבי - כרמן, בכורה 15.7.18

Opera Forever Season 2017-2018
"Opera Forever" the Opening Event of the Opera Season,  

donated by Sara and Prof. Michael Sela - La bohème, première 22.11.17  
 In memory of our beloved Dr. Israel (Rolly) Yovel, of blessed memory, 

who loved and cherished music, dance and art - Vertigo & The Revolution Orchestra, 19.1.18
 "Opera Forever" each year. Lizika, Ami & Teddy Sagy - Don Giovanni, première 8.2.18 

In memory of our beloved Shimshon Zelig - The Tale of Tsar Saltan, 11.5.18 
To Dan David, remembering and missing you also through music, Ariel and Gabi - Carmen, première 15.7.18



אגודת ידידי האופרה הישראלית
יו"ר, עליזה יפו

תומכים (37,000 ₪ ומעלה)
אקרשטיין תעשיות בע”מ

קרן נחום ושילה גלבר לאמנויות
לזכר מרים ודוד וייס, קראקס, ונצואלה

יוסף חכמי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

פועלים בקהילה - קבוצת בנק הפועלים
פייגי ורובין צימרמן

מוריס קאהן
עדנה ומולי רבינא
ליזיקה ועמי שגיא

כנה וזלמן שובל
תרומות בעילום שם

יקירים (25,000 ₪ ומעלה)
אלפרד אקירוב   

מרים וולדמן-קוטיק לזכר ד”ר מאיר קוטיק
נירה טולידאנו

ריקי ומיכאל לוי
פרופ' דוד ליבאי
טובה וסמי סגול

לינדה ויצחק סגול 
תותי וישראל תמיר
תרומות בעילום שם

ידידים (12,500 ₪ ומעלה)
ברוריה אבידן-בריר וד”ר אברהם בריר

טל אבנון ואמיר באן
קרן ומרטין אברמסון

אדיקו אחזקות בע”מ לזכרם של
 חנה ואליעזר וקסמן ז”ל

רונית וראובן אדלר
ב. סוזנה אולברה 

יעל ורמי אונגר
גבי ויהודה אוסטרומצקי

ד"ר סימה ופרופ' אבינועם אופיר 
שרי ותנחום אורן

שרה אילין ושמואל ברגר
אילנה ויעקב אלאלוף

שרה ומשה אלאלוף
יצחק אלדן 

איטה אלחנני
ליאון אלי, עו”ד, כהוקרה לאסתר

 וד”ר ר. אלי
בלה אלמוג ועליזה ידלין, לזכרו של אביהן,  

 יעקב רוזנבך ז"ל
אהוד ועדית אלקון

אסתי ואליעזר אלקון
מטילדה אלקלעי
נעמי ונוני אלשיך

אבי אנג'ל יזמות עסקית בע"מ
חוה ופסח אנדרמן
דניאלה אפשטיין

אודט אריאב
רות ואוריאל ארנון

רנה באום לזכר הורי ויולט ושמעיה סרוב ז"ל
ניצה וישראל באומן

יוסף (ג'ו) בהט לזכר רעייתו מרישה
בת-שבע ומשה בובליל

נורית בוקשפן
פטר ואדריאן ביברשטיין

ניצה וראובן בילט
רחל ובני בירמן

ציפי בית-און
ליאורה ומרטין בלום

משפחת בלומפילד ממונטריאול,
 קנדה - קרן אלדי

ארנולד בנג'יס ולאה גולן-בנג'יס
ורד בן דהן לזכרו של אלברט

חנה בן-דוד
ברכה ורועי בן-ימי
רות ועובד בן עוזר

ריבה וצבי בר
דבורה ואבי ברגר

ליאורה ורוני בר טור  
ד”ר מארק אן וג’ייקוב ברייס

וונדי והנרי בריצ'ר
קוני ודן ברניצקי
רות ואמיר ברנע

נאוה ברק
עדנה וארנן גבריאלי

קרן אהרון גוטוירט
ד”ר אלן גור

שמואל גורטלר

רות ואלי גורנשטיין - לרוש השקעות בע”מ
רות גטלן

תמר וישראל גיא
ד"ר אלישבע ג'יבלי ובנימין ז"ל

אלאן ודורין גיינספורד
ג’ניס ודני גילרמן

פנינה גירון
אלכס גלעדי   

אריאלה ועמי גניגר
מרים גרבר רפופורט

צביה ופרופ’ יוסף גרוס
רחל גרוס

יעל ורון גרינהולץ
חיה ודוד גרנות

אפרת ודן גרשט
פנינה וזהר דבורין

פנינה דגן
שלומית דונרשטיין

מרים דורון
אמנון וטובה דותן 

בריל וניל דייויס לזכר ה-6 מיליון
ד”ר דורון דינאי

אביבה דנקנר לזכרו של ד"ר דוד דנקנר
אורלי ונוחי דנקנר

רחל ז”ל ומיכאל דעואל 
אירה האגן

נעמי ואהוד הומינר
דבורי הופמן ואיתן לוביץ’

דליה ואלי הורביץ
צילה הורוביץ

אילנה ויאיר המבורגר
חנה וגדעון המבורגר

אורה הראל
אסתר ואלקס הרטמן

ד”ר לורט הרציאנו
נורית ודוד וולף

עו"ד זאב וייס
תה ויסוצקי (ישראל) בע”מ

מרים ודניאל ולפיש
שושי וטומי ורה

טליה וגד זאבי
מיכל ואבינעם זהבי

מרינה זיו
גילי ואלי זילכה

לילית ושמוליק זיסמן
תלמה זכאי כנר

אילנה וראובן זכר
ברכה ושמשון זליג
עירית ועמירם זמני
אורה ויוסי זרניצקי

שוש חבס לזכר אברהם חבס
אמי ודוד חודק 

גדעון חושן
חוה חכמי

מירה ואברהם חמו
אסתר ויוסף חנני

רפאלה חרל"פ
רות ומישאל חשין
ד”ר עדנה טוקטלי

טל תעופה - גדעון טהלר
עירונה טייק לזכרו של בעלה דוד טייק 

רחל טימור
ענת טמיר לזכר דוד ז”ל

רותי ודורון טמיר
ד”ר אלן טרייטל

שלומית ידיד
ליאורה ורמי יהושע

לזכרו של דב יודקובסקי
איבון ופרופ' אדריאן יוינוביץ 

נעמי ומנחם ים-שחור
רחל ומשה ינאי

עפרה וחיים יעקבי
אוולין ומירון יעקובסון

עליזה ואריאל יפו
עדה ומנחם כהן לזכרה של טרודה הורמן

ויויאן ושמואל י. כהן
ד”ר יפעת כהן ומרטין צדרבאום

אתי כספי
זהבה ודוד כץ

ד"ר יהודית ויהודה כצמן 
שוש ואליעזר כרמל

רחל כרמלי
חיה ורובי לדנר

רחל לוטן
טניה ואייבי לוי

רינה לוי 

תמר ויוחנן לוין
חברת לוקהיד מרטין

אלינור ואלן לורבר
איזה ליאור לזכר בעלה יעקב צבי

רותי ליבנה ויורם וסרצוג
דייויד ליונס 
מולי ליטבק

לייטהאוס
יהודית לין

ילנה וסימון ליצין
ליאורה ואלי לנדאו

יהודית ואלכס לנדסברג
רות לסט 

גילה ועמי לפידות
נילי ושי מאיר

אילנה מאירוביץ’
אריאלה ודני מושקוביץ

אווי מושר שכטר 
רוברט ונעמי מזרחי

מלכה מטלון איסטריק 
רוני ודן מירקין

עפרה מיתר
יוספה ופרופ’ אמנון מקלר

מלכה ושמואל מרום
עמנואל וחיה מרינקו
אוולין ועזרא מרקוס

ד”ר שלמה ואריאל מרקל
רנה משל-גרוניס

דינה נאור ואברהם קמחי
ננסי ואלברט נאסר

חנה ודניאל ניסימי לזכר בנם יצחק ז”ל 
נכסית בע”מ - ד”ר יוספה שטיינר

גד נשיץ
ורדה סאמט

אן וברי סברסקי
לילי סגל, לזכר הורי האהובים, 

 רות ויצחק אוסטרוביץ', שהנחילו לי
 את האהבה לאופרה

מרשה ומיכאל סגל
אסתר סגל כהנא

דליה סגל-דילס לזכר הוריה
 שושנה ואברהם דילס

דורין וד”ר עובדיה סופר
אילה ואלכס סחרוב
רחל וערי סטימצקי

קרול סילבסטר
עדני סימקין 

נילי סיקורסקי
פט סלונים

ד”ר פנינה סלע
ד”ר רות ומנחם סלע לזכר

 אסתר וחיים צדוק
שרה ומיכאל סלע

דוריס וד”ר בוב סמול
ידין סקר ומנדי מוסקוביץ

רות סקר
רות עופר לזכר בעלה יולי עופר ז”ל

מירי ושלמה עזורי
רחל ושמואל עטיה

רחל ועודד עידן
לזכר רחל ואבא עירוני

תמר ומנחם עצמון
בני וענת פדני לזכרם של אורי ומלווינה פדני

ליאורה ומיקי פדרמן
סמדר ואבי פוגל  

נעמי ואברהם פודהורצר
חנה פוליצר
נעמי פורמן

מיכל ודוד פורר
שרה ואבנר פלטק

פלמינגו נסיעות ותיירות בע”מ לזכרו
 של ערן יפה

רות פרומצ’נקו
סוזי פרופר

גיטה ושמחה פרייזלר
אורנה וד"ר חיים פרלוק

פרופ' יעקב פרנקל ואיריס לביא
רבקה ואלי פרקש

דליה ויוסי פרשקר
דליה ואוריאל צבילינגר לזכרה של

 לולה בר-אבנר
בוקי ומיכל צוקר

אורנה ויגאל צח לזכר ורה וד"ר מיכאל גלרט 
יונה צח

מיכל ומיכאל צלטנר
עדנה קוברסקי ופרופ’ דב פקלמן

ד"ר בלה ואמיל קויפמן
ד"ר הילה קומרוב סלע 

ציפי ואפרים קונדה
נילי וישראל קז

לזכר בעלי האהוב יונה קליין ז"ל
צביקה קליפר לזכרה של סוזי

יהודית קצין
טובה ואהוד קרונפלד

נילי וד”ר שמואל קריב
בטי וג’ק קריסטל
קרן מרדכי קריתי
עליזה קרמר גולן

רחל קרמרמן
נורית ודן רביב

ברכה רגר
הילה ורן רהב

יהודית וגיורא רובינשטיין
רוני ואמנון רובינשטיין 

תמר רודיך
תמי ויהודה רוה

טובה וד”ר דורון רוזן לזכר 
 ונדה ומיכאל קימלמן וד”ר סופיה רוזן

תמר ויעקב רוזן
ריקי רוזנברג 

לזכרו של דוד רוטלוי ז”ל
ריטה ונחום רויטמן

חנה רומן
רוני וגדעון רוס

נילי וד"ר אלכס רז 
יהודית ולוי רחמני

דליה ודן ריזל
יהודית וקובי ריכטר

אורית וד”ר חיים רסנר
עירית רפפורט וגלן פרי

חנה שבו לזכר פרופ' יובל שבו
תמר שוחט

ג’ודי ויצחק שויגר
מרים וחנן שזיפי

קולין וניקול שחט 
תמימה שחר לזכרו של יוסף שחר ז”ל 

רינה וריצ’רד שטיין
גיל שיבה

לזכרו של חיים שיף
רות שמיר-פופקין

אנט שמעוני
חנן, נורית ואמיר שנון לזכר
 עדה ופרופ’ יעקב שנון ז”ל

לאה ואהרון שני
רחל שפירא לזכר בעלה רובי שפירא ז"ל

רבקה שפירו 
נעמה ויגאל שפר

ישעיהו ושושנה שקד
רותי ושלמה שרון

רות וראובן שריפט
יוכי ואיציק שרם

רותי שרף
זיוה ואהרון תומרס
תרומות בעילום שם

אגודת הידידים הבינלאומית (רכזים)
ארה”ב

אילנה וראובן זכר, חברי הנהלה 
בריטניה

ויקטור פוקס, יו”ר
ג'יימי טיילור, גזבר 

צרפת
עמי שגיא, יו"ר

ז'רום קלמונט, נשיא
ז'יל-וויליאם גודנאדל, מזכיר 

נטלי ליזרוביץ, מתאמת

אגודת ידידי האופרה הישראלית
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חסויות ותרומות מיוחדות

תעודת הוקרה לתרומה
מעל 5 מיליון ₪ נתרם ע"י קרן
משפחת צבי ועפרה מיתר   

מיתר אופרה סטודיו  
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

קרן אלרוב
רחל ובני בירמן

עדנה וארנן גבריאלי
ליאורה גולדמן לזכרה של אמה אהובה 

(לילי) גולדמן
לזכרו של ד"ר אליעזר דומקה, ממשפחתו 

האוהבת
לכבודה של דליה הורביץ, באהבה מרותי 

ומישה
אורי וולטש

לזכר מרים ודוד וייס, קראקס, ונצואלה
משפחת זכאי לזכרו של פנחס (פיני) זכאי

משפחת לנדסברג לזכרה של אוה לנדסברג, 
אהובתנו היקרה והבלתי נשכחת, בת אם 

ואחות
מוקדש באהבה לזכרה של אמי ג'יין פוגל. 

מרשה סגל
הלן ופטר סימפסון לזכר טדי וארנסט 

סימפסון / שוויצר
דיים שירלי פורטר וסר לסלי ז"ל

מוריס קאהן
קרן המלגות של אגודת הידידים הבריטים 

של האופרה הישראלית
ציקי רוזנטל (גנמור) ומשפחתה לזכר בעלה 

האהוב ד"ר ג'רום רוזנטל
"קרן רונן" לקידום אמנים צעירים 

בתחום המוסיקה הקלאסית
עירית רפפורט וגלן פרי

תרומות בעילום שם

אופרה לתמיד     
לדן דוד, זוכרים ומתגעגעים גם דרך 

המוסיקה. אריאל וגבי
לזכרו של אהובנו שמשון זליג ז"ל

לזכרו של אהובנו ד"ר ישראל (רולי) יובל ז"ל 
שאהב והתרגש ממוסיקה, מחול, 

אופרה ואמנות
"אופרה לתמיד" אירוע פתיחת העונה, 

תרומת שרה ופרופ' מיכאל סלע
"אופרה לתמיד" מידי שנה בינואר ע"ש 

ליזיקה, עמי וטדי שגיא

קרן חנה מוניץ לחינוך לאופרה
רחל ובני בירמן
טליה וגד זאבי

דיתי ואלכס לנדסברג
טובה וסמי סגול

שרה ופרופ' מיכאל סלע
ריטה ונחום רויטמן

כנה וזלמן שובל

חסויות ותרומות מיוחדות
הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון   
(ישראל) חברה לתועלת הציבור בע"מ
טרקלין הידידים ארנון באדיבות רות 

ואוריאל ארנון 
קרן משפחת בלווטניק

בנק הפועלים     
סוזן ורנה ברגינסקי

קרן ראסל ברי
קרן ברכה     

משפחת דב גוטסמן
ברברה וסטנלי גרין

לכבודה של מלכה סלומון, תרומת בנותיה 
דליה הורביץ, רותי חשין

אילנה ויאיר המבורגר                   
חנה וגדעון המבורגר      

הנרי זימנד (מונקו)             
לזכר אנדה האהובה ז"ל

עליזה ואריאל יפו

שוש כרמל

לאומי, בנקאות פרטית     
תודה למר ברונו לנדסברג, חבר כבוד של 

האופרה הישראלית, על תרומתו, חברותו 
ואהבתו

ברונו, דיתי ואלכס לנדסברג

שרה מאיר לזכרו של משה מאיר ז"ל
רפי מהודר

ד"ר סטנלי מייזלר
המכון האיטלקי לתרבות – 

לציון 15 שנות שיתופי
פעולה יוצאי דופן

לזכרה של גב' חנה נדיבי שבנדיבותה תרמה 
את עיזבונה לאופרה הישראלית
דיים שירלי פורטר וסר לסלי ז"ל

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות    
צים חברת השייט הישראלית בע"מ  

מוריס קאהן
תרומה של חברת קוקה-קולה ישראל למען 
הקרנת פסטיבלי האופרה במצדה ביישובי 

פריפריה ברחבי הארץ
חברת קרליין     

תמר רודיך
עירית רפפורט וגלן פרי

אכסדרת בית האופרה ע"ש
ליזיקה, עמי וטדי שגיא 

כנה וזלמן שובלכנה וזלמן שובל
שלמה סיקסט   

יוכי ואיציק שרם
תרומה בעילום שם

מלגות לעידוד זמרים צעירים
ליאון אלי, כהוקרה להוריו אסתר וד"ר ר. אלי

יצחק בסר ז"ל
סידוניה ברקוביץ ז"ל

ברוך גרבוב ז"ל

הכסא שלך בבית האופרה
תורמי שני כסאות או יותר

לזכר סוניה ויצחק אורן 
ג’ניס ורוברט אטקין 

לחגיגות 25 שנות נישואיהם של  סוזי וויקטור  
 פוקס מאחלים ג’ניס ורוברט אטקין

ליאון אלי, עו”ד, כהוקרה לאסתר וד”ר ר. אלי 
לזכר שרה ואלכסנדר ארז רוזנברג 

 נתרם באהבה ע”י בתם פרופ’ רות ארנון
נתרם על ידי רות ואוריאל ארנון
 לכבוד מיכאל אייזנשטדט לזכר

 אביו פרופ’ שמואל נח אייזנשטדט    
ג'ני וחנינא ברנדס

לג'ניס ודני גילרמן באהבה מהחברים
מוקדש באהבה לזכרה של אשתי ואמנו   

 אסתר גרימברג
נתרם ע”י ד”ר ברנרד גרימברג לזכרה

 של אשתו האהובה
לאמא – בתודה שחשפת אותי לאופרה

 גבריאלה דוד
לאבא – בתודה על עולם המוסיקה.

 גבריאלה דוד
אנדה והנרי זימנד

ידידי האופרה הישראלית, בריטניה
לכבוד לואיז ונורמן נפתלין,

 ידידי האופרה הישראלית, בריטניה 
רות והרווי כהן

לרובי וחיה לדנר באהבה מהחברים 
ריקי ומיכאל לוי

שרה וליאון לוי ג'ושקון, מאיסטנבול, טורקיה
Isaak איזה ליאור לזכרם של יקירנו

Jenny (יצחק) ושל אמי האהובה 
יוסי סגול

יצחק סגול
ליאת סגול

לינדה סגול
מפרופסור מיכאל ושרה סלע

 בהוקרה לחנה מוניץ

מרבקה סקר ועוזי צוקר
מוקדש באהבה לזכרם של הורינו

 ורדה ואמנון עברון ז”ל
 מנילי רוטנברג ועודד עברון

סטפני ודוד עזריאלי
לאופרה הישראלית מרחל ועודד עידן

בהוקרה לחנה מוניץ על שנים של מסירות  
 והישגים מרחל ועודד עידן

רחל ומישל פולק
סוזי וויקטור פוקס לזכרו של וויליאם רוז האהוב
סוזי וויקטור פוקס לזכרה של בטי רוז האהובה

אהבתנו והערכתנו לזמרי האופרה
 סטודיו 2008, סוזי וויקטור פוקס

לזכרו של סולי פוקס האהוב ממשפחתו
לזכרה של רנה פוקס האהובה ממשפחתה 

פרופסור מיכאל ושושנה פורה לזכר ההורים: 
 רחל ונחמן פורה; אירנה ופאול שורץ

ג’ין ומיכאל קווהזי
לזכר הורינו אוהבי האופרה, 

 מרות ודיוויד רוטנברג
ליילה וד”ר קארל ריבשטיין

ליזיקה ועמי שגיא
ליזיקה ועמי שגיא לזכרם של

 רבקה ואליעזר צבי ז”ל האהובים
ליזיקה ועמי שגיא לזכרם

 של סול ומקס שגיא ז”ל האהובים
CBE אמה ונוויל שולמן

אמה שולמן לזכר הורי היקרים
 בתיה ופליקס ברוידה

עבור יוסף שטיקל, שפתח לנו את
 עולם המוסיקה ומלואו.

 להנצחת כבודו במקומו. מהמשפחה.
יזכור למינה שמיר,

 ראשונת השופטות בעירה תל-אביב
לתפארת פורצי דרך בורמה -
 חטיבה 7 ומפקדה ש. שמיר

תורמי כסא יחיד 
לאלן אדלר, לרגל חגיגת

 30 שנות נישואין נפלאות מואלרי
באהבה מעדית אלקון לזכרו

 של אהוד אלקון 
נתרם על-ידי קרן אנדור

לכבוד דינה אתינגר מבתה תמר רודיך
לזכרו של צבי בוקסר,

 נתרם באהבה על ידי אשתו וילדיו
ד”ר נחמיה ועלי בורשטיין לזכר

 הוריהם לוסיה (פרלה) ואהרון בורשטיין ז”ל
לזכר אמנו האהובה הלן גיגר, ממיכה ובני
לזכר יקירנו לאונרד גרין שהיה חובב   

 מוסיקה ואופרה
לאופרה הישראלית באהבה
 מפרנק וגלוריה גרין, לונדון

לזכרו של ד"ר דוד דנקנר, מאביבה דנקנר
אלן הווארד

לזכר אורה וייזר נתרם באהבה
 ע”י ילדיה ואחותה

שוש, יעל ויוסי חבס לזכר אברהם חבס
מירי ושלמה לביא לזכר שולמית לביא ז”ל
לזכר יקירנו דן פלורין, תודוריקה וטריאן לופו

לזכרה של נאוה רון ליבאי
לזכר ביאטריס ואפרים רונת באהבה   

 מאילנה ופסקל מנטו
אריאלי ושלמה מרקל

לכבוד ליאון ודפנה נהון
מוקדש באהבה לזכרה של אמי

 ג'יין פוגל. מרשה סגל
לכבוד קרול וסם סילבסטר

בת שבע וחיים סקירבל
לכבוד סטיבן פישר

ציפי לזכרו של נטליו נורברטו פריימן   
יהודית ורוני קצין

קרן ריץ’ לחינוך, תרבות ורווחה (לוצרן, שוויץ) 
 לכבוד שולמית אלוני

לזכר נחמה שכטר ז”ל, נתרם באהבה על ידי 
 בעלה דוד שכטר ובנה ד”ר מיכאל שכטר

לזכר אייב ואידה שפירו, קייפטאון

SPECIAL DONATIONS & SPONSORSHIPS

MEITAR OPERA STUDIO               
Zvi & Ofra Meitar Family Fund

Alrov Fund

Rachel and Beny Birman

In loving memory of Dr. Eliezer Domke, from 
his family

The Friends of the Israeli Opera (UK) 
Scholarship Fund

Edna & Arnan Gabrieli

Leora Goldman in memory of her mother 
Ahuva (Lili) Goldman

In honor of Dalia Hurvitz, with love from 
Ruthi and Misha

Morris Kahn

In everlasting memory of Eva Landesberg; 
beloved never to be forgotten, daughter 
mother sister

Dame Shirley Porter & the late Sir Leslie

Irith Rappaport & Glen Perry

”Ronen Foundation” Advancing     
Young Artists in Classical Music

Tsiky Rosenthal (Ganmore) and family in loving 
memory of her husband, Dr. Jerome Rosenthal

In loving memory of my mother Jane Fogel. 
Marsha Segal

Helen & Peter Simpson in memory of Teddy & 
Ernst Simpson / Schweitzer

In memory of Miriam & David Weisz, 
Caracas, Venezuela

Uri Weltsch

Zakai family in memory of Pinchas (Pini) Zakai

Anonymous Donations

OPERA FOREVER
To Dan David, remembering and missing you 
also through music. Ariel and Gabi

"Opera Forever" 
each year on January
Lizika, Ami & Teddy Sagy     

"Opera Forever"- The Opening Event of the 
Opera Season, Donated By Sara and Prof. 
Michael Sela  

In memory of our beloved Dr. Israel (Rolly) 
Yovel, of blessed memory, that loved and 
cherished music, dance, opera and art.

In memory of our beloved Shimshon Zelig

HANNA MUNITZ FUND FOR OPERATIC 
EDUCATION
Rachel & Beny Birman
Diti & Alex Landesberg
Tova & Sami Sagol
Sara & Prof. Michael Sela
Rita & Nachum Roitman
Kena & Zalman Shoval
Talia & Gad Zeevi

SPECIAL DONATIONS & SPONSORSHIPS
The Ted Arison Family Foundation     

SPECIAL DONATIONS & SPONSORSHIPS

The Arnon Friends Lounge with courtesy of 
Ruth & Uriel Arnon 

Bank Hapoalim     

Beracha Foundation     

The Russell Berrie Foundation

 

Susanne & Rene Braginsky

Careline     

Shosh Carmel

Donation dedicated by Coca Cola Israel for 
screening the Masada Opera Festivals in 
various periphery areas in Israel

Dov Gottesman Family

Barbara & Stanley Green

Hana & Gideon Hamburger                    

Ilana & Yair Hamburge         

Italian Cultural Institute - for a remarkable 
15-year collaboration     
Italian Cultural Institute - for a remarkable 

Aliza & Ariel Jaffa

Morris Kahn

Thank you Mr. Bruno Landesberg, an
honorary friend of the Israeli Opera, for your 
donation, friendship and love

Bruno, Diti & Alex Landesberg

Leumi, Private Banking     

Israel Lottery Council for the Arts       

Donation by Sara Mayer 
in memory of Moshe Mayer

Rafi Mehoudar

Dr. Stanley Misler

In memory of Ms. Hana Nadivi who left her 
estate to the Israeli Opera

Dame Shirley Porter & the late Sir Leslie

Irith Rappaport & Glen Perry

Tamar Rudich

The Lizika, Ami & Teddy Sagi Foyer

In honor of Malka Salomon donated by her 
daughters Dalia Hurvitz, Ruthi Cheshin

Kena & Zalman Shoval

Yochy & Itzhak Shrem

Henri Zimand (Monaco) in loving memory of 
Anda     

Zimline Navigation Comp.     

Anonymous Donation

SCHOLARSHIPS FOR YOUNG SINGERS
The Late Itzhak Basser

The Late Sidonia Bercovici

Leon Ely, in honor of his parents Esther & 
Dr. R. Ely

The late Baruch Grabov

CERTIFICATE OF GRATITUDE
for a golden donation of over

NIS 5,000,000
by Zvi & Ofra Meitar Family Fund

A CHAIR TO CHERISH AT THE ISRAELI OPERA
DONATION FOR TWO CHAIRS OR MORE
Prof. Ruth Arnon in loving memory of 
 Sara & Alexander Erez (Rosenberg)
Ruth & Uriel Arnon for Michael Ajzenstadt  
 in memory of his father Prof. Shmuel 
 Noah Eisenstadt
Janice & Robert Atkin
To celebrate 25th Wedding Anniversary of   
 Susie & Victor Faux from Janice & 
 Robert Atkin
Stephanie & David Azrieli
Genny & Hanina Brandes
Ruth & Harvey Cohen
To my mother – thanks for opening the world  
 of opera for me. Gabriella David
To my father – thanks for the world of music.  
 Gabriella David
To the Israeli Opera from Rachel & Oded E’dan
Dedicated to Hanna Munitz, for years of   
 devotion and TOP LEVEL  achievements.  
 From Rachel and Oded E'dan
Leon Ely, Adv. in honor of Esther & Dr. R. Ely
In loving memory of our parents 
 Varda & Amnon Evron from 
 Nili Rotenberg & Oded Evron
Our love & thanks to the Opera Studio singers  
 2008 from Susie & Victor Faux
In loving memory of Betty Rose from Susie &  
 Victor Faux
In loving memory of William Rose from Susie  
 & Victor Faux
In loving memory of Renee Faux from her family 
In loving memory of Solle Faux from his family
Friends of the Israeli Opera, UK
In honor of Louise & Norman Naftalin, Friends
 of the Israel Opera, UK
To Janice & Danny Gillerman with love from  
 your Friends
Donated by Dr. Bernard Grimberg in memory  
 of his beloved wife
In loving memory of my wife and our mother  
 Esther Grimberg

Gene & Michael Kevehazi
To Robi and Haya Ladner
 with love from your friends
Riki & Michael Levi
Sarah & Leon Levi Coşkun, from Istanbul,   
 Turkey
Isa Lior in loving memory of our dear Isaak  
 and of my beloved mother Jenny
In memory of Soniya & Ytzhak Oren
Rachel & Michelle Pollak
Professor Michael & Shoshana Poreh in 
 memory of their parents: Rachel &   
 Nachman Poreh (Porensky); 
 Irene & Paul Schwartz
Leila & Dr. Karl Ribstein
In fond memory of our opera loving parents  
 Ruth & David Rothenberg
Itzhak Sagol
Liat Sagol
Linda Sagol
Yosi Sagol
Lizika & Ami Sagy
In loving memory of Sol & Max Sagy
 Donated by Lizika & Ami Sagy
In loving memory of Rebecca & Eliezer Zvi   
 Donated by Lizika & Ami Sagy
From Rivka Saker and Uzi Zucker
Prof. Michael & Sara Sela, in honor of 
 Hanna Munitz
In memory of Mina Shamir, Tel Aviv’s first  
 lady judge
A tribute to the 7th Brigade and its first   
 commander – Shlomo Shamir
For Yossef Shtickel, who gave us the key
 to the world of music. For his place of   
 honor as in our hearts. The family.
Emma & Neville Shulman CBE
Emma Shulman in memory of her dear   
 parents Batia & Felix Broide
Anda & Henri Zimand

 DONATION FOR A SINGLE CHAIR
For Alan Adler, celebrating 30 wonderful   
 years, from Valerie 
Donated by the Andor Charitable Trust
Yoheved Jacob and Michelle, in loving   
 memory of Zvi Bokser
Dr. Nechemia & Ali Burshtein in 
 memory of  their parents 
 Lusia (Perla) & Aharon Burshtein
In loving memory of Dr. David Dankner, from  
 Aviva Dankner 
In loving memory of Ehud Elkon from 
 Edith Elkon
In honor of Dina Ettinger from her daughter  
 Tamar Rudich
In honor of Steven Fisher
Tzipora in memory of Natalio Norberto Frajman
In memory of our beloved mother 
 Helen Geiger, Micha & Benny
To the Israeli Opera from Frank & 
 Gloria Green, London
In loving memory of Leonard Green, 
 who loved music and opera
Shosh, Yael & Joseph Habas in memory of   
 Abraham Habas
Alan Howard

Yehudith and Ronnie Katzin
Miri & Shlomo Lavy in memory of
  Shulamit Lavy
In memory of Nava Ron Libai
In loving memory of Dan Florin Tudorica &  
 Traian Lupu
In loving memory of Beatrice & Efraim Ronat,  
 from Ilana & Pascal Mantoux
Arieli and Shlomo Markel
In honor of Leon & Daphna Nahon
The Rich Foundation for Education, Culture  
 & Welfare (Lucerne, Switzerland) in honor  
 of Shulamit Aloni
In loving memory of my mother 
 Jane Fogel. Marsha Segal
In loving memory of Abe & Ida Shapiro, 
 Cape Town
In loving memory of Nechama Shechter from  
 her husband David Shechter and her son 
 Dr. Michael Shechter
Sheba & Henry Skirball
In honor of Carole & Sam Sylvester
In loving memory of Ora Weiser from her   
 children & sister

הכסא שלך בבית האופרה

חסויות ותרומות מיוחדות
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חסויות ותרומות מיוחדות

תעודת הוקרה לתרומה
מעל 5 מיליון ₪ נתרם ע"י קרן
משפחת צבי ועפרה מיתר   

מיתר אופרה סטודיו  
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

קרן אלרוב
רחל ובני בירמן

עדנה וארנן גבריאלי
ליאורה גולדמן לזכרה של אמה אהובה 

(לילי) גולדמן
לזכרו של ד"ר אליעזר דומקה, ממשפחתו 

האוהבת
לכבודה של דליה הורביץ, באהבה מרותי 

ומישה
אורי וולטש

לזכר מרים ודוד וייס, קראקס, ונצואלה
משפחת זכאי לזכרו של פנחס (פיני) זכאי

משפחת לנדסברג לזכרה של אוה לנדסברג, 
אהובתנו היקרה והבלתי נשכחת, בת אם 

ואחות
מוקדש באהבה לזכרה של אמי ג'יין פוגל. 

מרשה סגל
הלן ופטר סימפסון לזכר טדי וארנסט 

סימפסון / שוויצר
דיים שירלי פורטר וסר לסלי ז"ל

מוריס קאהן
קרן המלגות של אגודת הידידים הבריטים 

של האופרה הישראלית
ציקי רוזנטל (גנמור) ומשפחתה לזכר בעלה 

האהוב ד"ר ג'רום רוזנטל
"קרן רונן" לקידום אמנים צעירים 

בתחום המוסיקה הקלאסית
עירית רפפורט וגלן פרי

תרומות בעילום שם

אופרה לתמיד     
לדן דוד, זוכרים ומתגעגעים גם דרך 

המוסיקה. אריאל וגבי
לזכרו של אהובנו שמשון זליג ז"ל

לזכרו של אהובנו ד"ר ישראל (רולי) יובל ז"ל 
שאהב והתרגש ממוסיקה, מחול, 

אופרה ואמנות
"אופרה לתמיד" אירוע פתיחת העונה, 

תרומת שרה ופרופ' מיכאל סלע
"אופרה לתמיד" מידי שנה בינואר ע"ש 

ליזיקה, עמי וטדי שגיא

קרן חנה מוניץ לחינוך לאופרה
רחל ובני בירמן
טליה וגד זאבי

דיתי ואלכס לנדסברג
טובה וסמי סגול

שרה ופרופ' מיכאל סלע
ריטה ונחום רויטמן

כנה וזלמן שובל

חסויות ותרומות מיוחדות
הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון   
(ישראל) חברה לתועלת הציבור בע"מ
טרקלין הידידים ארנון באדיבות רות 

ואוריאל ארנון 
קרן משפחת בלווטניק

בנק הפועלים     
סוזן ורנה ברגינסקי

קרן ראסל ברי
קרן ברכה     

משפחת דב גוטסמן
ברברה וסטנלי גרין

לכבודה של מלכה סלומון, תרומת בנותיה 
דליה הורביץ, רותי חשין

אילנה ויאיר המבורגר                   
חנה וגדעון המבורגר      

הנרי זימנד (מונקו)             
לזכר אנדה האהובה ז"ל

עליזה ואריאל יפו

שוש כרמל

לאומי, בנקאות פרטית     
תודה למר ברונו לנדסברג, חבר כבוד של 

האופרה הישראלית, על תרומתו, חברותו 
ואהבתו

ברונו, דיתי ואלכס לנדסברג

שרה מאיר לזכרו של משה מאיר ז"ל
רפי מהודר

ד"ר סטנלי מייזלר
המכון האיטלקי לתרבות – 

לציון 15 שנות שיתופי
פעולה יוצאי דופן

לזכרה של גב' חנה נדיבי שבנדיבותה תרמה 
את עיזבונה לאופרה הישראלית
דיים שירלי פורטר וסר לסלי ז"ל

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות    
צים חברת השייט הישראלית בע"מ  

מוריס קאהן
תרומה של חברת קוקה-קולה ישראל למען 
הקרנת פסטיבלי האופרה במצדה ביישובי 

פריפריה ברחבי הארץ
חברת קרליין     

תמר רודיך
עירית רפפורט וגלן פרי

אכסדרת בית האופרה ע"ש
ליזיקה, עמי וטדי שגיא 

כנה וזלמן שובלכנה וזלמן שובל
שלמה סיקסט   

יוכי ואיציק שרם
תרומה בעילום שם

מלגות לעידוד זמרים צעירים
ליאון אלי, כהוקרה להוריו אסתר וד"ר ר. אלי

יצחק בסר ז"ל
סידוניה ברקוביץ ז"ל

ברוך גרבוב ז"ל

הכסא שלך בבית האופרה
תורמי שני כסאות או יותר

לזכר סוניה ויצחק אורן 
ג’ניס ורוברט אטקין 

לחגיגות 25 שנות נישואיהם של  סוזי וויקטור  
 פוקס מאחלים ג’ניס ורוברט אטקין

ליאון אלי, עו”ד, כהוקרה לאסתר וד”ר ר. אלי 
לזכר שרה ואלכסנדר ארז רוזנברג 

 נתרם באהבה ע”י בתם פרופ’ רות ארנון
נתרם על ידי רות ואוריאל ארנון
 לכבוד מיכאל אייזנשטדט לזכר

 אביו פרופ’ שמואל נח אייזנשטדט    
ג'ני וחנינא ברנדס

לג'ניס ודני גילרמן באהבה מהחברים
מוקדש באהבה לזכרה של אשתי ואמנו   

 אסתר גרימברג
נתרם ע”י ד”ר ברנרד גרימברג לזכרה

 של אשתו האהובה
לאמא – בתודה שחשפת אותי לאופרה

 גבריאלה דוד
לאבא – בתודה על עולם המוסיקה.

 גבריאלה דוד
אנדה והנרי זימנד

ידידי האופרה הישראלית, בריטניה
לכבוד לואיז ונורמן נפתלין,

 ידידי האופרה הישראלית, בריטניה 
רות והרווי כהן

לרובי וחיה לדנר באהבה מהחברים 
ריקי ומיכאל לוי

שרה וליאון לוי ג'ושקון, מאיסטנבול, טורקיה
Isaak איזה ליאור לזכרם של יקירנו

Jenny (יצחק) ושל אמי האהובה 
יוסי סגול

יצחק סגול
ליאת סגול

לינדה סגול
מפרופסור מיכאל ושרה סלע

 בהוקרה לחנה מוניץ

מרבקה סקר ועוזי צוקר
מוקדש באהבה לזכרם של הורינו

 ורדה ואמנון עברון ז”ל
 מנילי רוטנברג ועודד עברון

סטפני ודוד עזריאלי
לאופרה הישראלית מרחל ועודד עידן

בהוקרה לחנה מוניץ על שנים של מסירות  
 והישגים מרחל ועודד עידן

רחל ומישל פולק
סוזי וויקטור פוקס לזכרו של וויליאם רוז האהוב
סוזי וויקטור פוקס לזכרה של בטי רוז האהובה

אהבתנו והערכתנו לזמרי האופרה
 סטודיו 2008, סוזי וויקטור פוקס

לזכרו של סולי פוקס האהוב ממשפחתו
לזכרה של רנה פוקס האהובה ממשפחתה 

פרופסור מיכאל ושושנה פורה לזכר ההורים: 
 רחל ונחמן פורה; אירנה ופאול שורץ

ג’ין ומיכאל קווהזי
לזכר הורינו אוהבי האופרה, 

 מרות ודיוויד רוטנברג
ליילה וד”ר קארל ריבשטיין

ליזיקה ועמי שגיא
ליזיקה ועמי שגיא לזכרם של

 רבקה ואליעזר צבי ז”ל האהובים
ליזיקה ועמי שגיא לזכרם

 של סול ומקס שגיא ז”ל האהובים
CBE אמה ונוויל שולמן

אמה שולמן לזכר הורי היקרים
 בתיה ופליקס ברוידה

עבור יוסף שטיקל, שפתח לנו את
 עולם המוסיקה ומלואו.

 להנצחת כבודו במקומו. מהמשפחה.
יזכור למינה שמיר,

 ראשונת השופטות בעירה תל-אביב
לתפארת פורצי דרך בורמה -
 חטיבה 7 ומפקדה ש. שמיר

תורמי כסא יחיד 
לאלן אדלר, לרגל חגיגת

 30 שנות נישואין נפלאות מואלרי
באהבה מעדית אלקון לזכרו

 של אהוד אלקון 
נתרם על-ידי קרן אנדור

לכבוד דינה אתינגר מבתה תמר רודיך
לזכרו של צבי בוקסר,

 נתרם באהבה על ידי אשתו וילדיו
ד”ר נחמיה ועלי בורשטיין לזכר

 הוריהם לוסיה (פרלה) ואהרון בורשטיין ז”ל
לזכר אמנו האהובה הלן גיגר, ממיכה ובני
לזכר יקירנו לאונרד גרין שהיה חובב   

 מוסיקה ואופרה
לאופרה הישראלית באהבה
 מפרנק וגלוריה גרין, לונדון

לזכרו של ד"ר דוד דנקנר, מאביבה דנקנר
אלן הווארד

לזכר אורה וייזר נתרם באהבה
 ע”י ילדיה ואחותה

שוש, יעל ויוסי חבס לזכר אברהם חבס
מירי ושלמה לביא לזכר שולמית לביא ז”ל
לזכר יקירנו דן פלורין, תודוריקה וטריאן לופו

לזכרה של נאוה רון ליבאי
לזכר ביאטריס ואפרים רונת באהבה   

 מאילנה ופסקל מנטו
אריאלי ושלמה מרקל

לכבוד ליאון ודפנה נהון
מוקדש באהבה לזכרה של אמי

 ג'יין פוגל. מרשה סגל
לכבוד קרול וסם סילבסטר

בת שבע וחיים סקירבל
לכבוד סטיבן פישר

ציפי לזכרו של נטליו נורברטו פריימן   
יהודית ורוני קצין

קרן ריץ’ לחינוך, תרבות ורווחה (לוצרן, שוויץ) 
 לכבוד שולמית אלוני

לזכר נחמה שכטר ז”ל, נתרם באהבה על ידי 
 בעלה דוד שכטר ובנה ד”ר מיכאל שכטר

לזכר אייב ואידה שפירו, קייפטאון
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In honor of Dalia Hurvitz, with love from 
Ruthi and Misha

Morris Kahn

In everlasting memory of Eva Landesberg; 
beloved never to be forgotten, daughter 
mother sister

Dame Shirley Porter & the late Sir Leslie

Irith Rappaport & Glen Perry

”Ronen Foundation” Advancing     
Young Artists in Classical Music

Tsiky Rosenthal (Ganmore) and family in loving 
memory of her husband, Dr. Jerome Rosenthal

In loving memory of my mother Jane Fogel. 
Marsha Segal

Helen & Peter Simpson in memory of Teddy & 
Ernst Simpson / Schweitzer

In memory of Miriam & David Weisz, 
Caracas, Venezuela

Uri Weltsch

Zakai family in memory of Pinchas (Pini) Zakai

Anonymous Donations

OPERA FOREVER
To Dan David, remembering and missing you 
also through music. Ariel and Gabi

"Opera Forever" 
each year on January
Lizika, Ami & Teddy Sagy     

"Opera Forever"- The Opening Event of the 
Opera Season, Donated By Sara and Prof. 
Michael Sela  

In memory of our beloved Dr. Israel (Rolly) 
Yovel, of blessed memory, that loved and 
cherished music, dance, opera and art.

In memory of our beloved Shimshon Zelig

HANNA MUNITZ FUND FOR OPERATIC 
EDUCATION
Rachel & Beny Birman
Diti & Alex Landesberg
Tova & Sami Sagol
Sara & Prof. Michael Sela
Rita & Nachum Roitman
Kena & Zalman Shoval
Talia & Gad Zeevi

SPECIAL DONATIONS & SPONSORSHIPS
The Ted Arison Family Foundation     

SPECIAL DONATIONS & SPONSORSHIPS

The Arnon Friends Lounge with courtesy of 
Ruth & Uriel Arnon 

Bank Hapoalim     

Beracha Foundation     

The Russell Berrie Foundation

 

Susanne & Rene Braginsky

Careline     

Shosh Carmel

Donation dedicated by Coca Cola Israel for 
screening the Masada Opera Festivals in 
various periphery areas in Israel

Dov Gottesman Family

Barbara & Stanley Green

Hana & Gideon Hamburger                    

Ilana & Yair Hamburge         

Italian Cultural Institute - for a remarkable 
15-year collaboration     
Italian Cultural Institute - for a remarkable 

Aliza & Ariel Jaffa

Morris Kahn

Thank you Mr. Bruno Landesberg, an
honorary friend of the Israeli Opera, for your 
donation, friendship and love

Bruno, Diti & Alex Landesberg

Leumi, Private Banking     

Israel Lottery Council for the Arts       

Donation by Sara Mayer 
in memory of Moshe Mayer

Rafi Mehoudar

Dr. Stanley Misler

In memory of Ms. Hana Nadivi who left her 
estate to the Israeli Opera

Dame Shirley Porter & the late Sir Leslie

Irith Rappaport & Glen Perry

Tamar Rudich

The Lizika, Ami & Teddy Sagi Foyer

In honor of Malka Salomon donated by her 
daughters Dalia Hurvitz, Ruthi Cheshin

Kena & Zalman Shoval

Yochy & Itzhak Shrem

Henri Zimand (Monaco) in loving memory of 
Anda     

Zimline Navigation Comp.     

Anonymous Donation

SCHOLARSHIPS FOR YOUNG SINGERS
The Late Itzhak Basser

The Late Sidonia Bercovici

Leon Ely, in honor of his parents Esther & 
Dr. R. Ely

The late Baruch Grabov

CERTIFICATE OF GRATITUDE
for a golden donation of over

NIS 5,000,000
by Zvi & Ofra Meitar Family Fund

A CHAIR TO CHERISH AT THE ISRAELI OPERA
DONATION FOR TWO CHAIRS OR MORE
Prof. Ruth Arnon in loving memory of 
 Sara & Alexander Erez (Rosenberg)
Ruth & Uriel Arnon for Michael Ajzenstadt  
 in memory of his father Prof. Shmuel 
 Noah Eisenstadt
Janice & Robert Atkin
To celebrate 25th Wedding Anniversary of   
 Susie & Victor Faux from Janice & 
 Robert Atkin
Stephanie & David Azrieli
Genny & Hanina Brandes
Ruth & Harvey Cohen
To my mother – thanks for opening the world  
 of opera for me. Gabriella David
To my father – thanks for the world of music.  
 Gabriella David
To the Israeli Opera from Rachel & Oded E’dan
Dedicated to Hanna Munitz, for years of   
 devotion and TOP LEVEL  achievements.  
 From Rachel and Oded E'dan
Leon Ely, Adv. in honor of Esther & Dr. R. Ely
In loving memory of our parents 
 Varda & Amnon Evron from 
 Nili Rotenberg & Oded Evron
Our love & thanks to the Opera Studio singers  
 2008 from Susie & Victor Faux
In loving memory of Betty Rose from Susie &  
 Victor Faux
In loving memory of William Rose from Susie  
 & Victor Faux
In loving memory of Renee Faux from her family 
In loving memory of Solle Faux from his family
Friends of the Israeli Opera, UK
In honor of Louise & Norman Naftalin, Friends
 of the Israel Opera, UK
To Janice & Danny Gillerman with love from  
 your Friends
Donated by Dr. Bernard Grimberg in memory  
 of his beloved wife
In loving memory of my wife and our mother  
 Esther Grimberg

Gene & Michael Kevehazi
To Robi and Haya Ladner
 with love from your friends
Riki & Michael Levi
Sarah & Leon Levi Coşkun, from Istanbul,   
 Turkey
Isa Lior in loving memory of our dear Isaak  
 and of my beloved mother Jenny
In memory of Soniya & Ytzhak Oren
Rachel & Michelle Pollak
Professor Michael & Shoshana Poreh in 
 memory of their parents: Rachel &   
 Nachman Poreh (Porensky); 
 Irene & Paul Schwartz
Leila & Dr. Karl Ribstein
In fond memory of our opera loving parents  
 Ruth & David Rothenberg
Itzhak Sagol
Liat Sagol
Linda Sagol
Yosi Sagol
Lizika & Ami Sagy
In loving memory of Sol & Max Sagy
 Donated by Lizika & Ami Sagy
In loving memory of Rebecca & Eliezer Zvi   
 Donated by Lizika & Ami Sagy
From Rivka Saker and Uzi Zucker
Prof. Michael & Sara Sela, in honor of 
 Hanna Munitz
In memory of Mina Shamir, Tel Aviv’s first  
 lady judge
A tribute to the 7th Brigade and its first   
 commander – Shlomo Shamir
For Yossef Shtickel, who gave us the key
 to the world of music. For his place of   
 honor as in our hearts. The family.
Emma & Neville Shulman CBE
Emma Shulman in memory of her dear   
 parents Batia & Felix Broide
Anda & Henri Zimand

 DONATION FOR A SINGLE CHAIR
For Alan Adler, celebrating 30 wonderful   
 years, from Valerie 
Donated by the Andor Charitable Trust
Yoheved Jacob and Michelle, in loving   
 memory of Zvi Bokser
Dr. Nechemia & Ali Burshtein in 
 memory of  their parents 
 Lusia (Perla) & Aharon Burshtein
In loving memory of Dr. David Dankner, from  
 Aviva Dankner 
In loving memory of Ehud Elkon from 
 Edith Elkon
In honor of Dina Ettinger from her daughter  
 Tamar Rudich
In honor of Steven Fisher
Tzipora in memory of Natalio Norberto Frajman
In memory of our beloved mother 
 Helen Geiger, Micha & Benny
To the Israeli Opera from Frank & 
 Gloria Green, London
In loving memory of Leonard Green, 
 who loved music and opera
Shosh, Yael & Joseph Habas in memory of   
 Abraham Habas
Alan Howard

Yehudith and Ronnie Katzin
Miri & Shlomo Lavy in memory of
  Shulamit Lavy
In memory of Nava Ron Libai
In loving memory of Dan Florin Tudorica &  
 Traian Lupu
In loving memory of Beatrice & Efraim Ronat,  
 from Ilana & Pascal Mantoux
Arieli and Shlomo Markel
In honor of Leon & Daphna Nahon
The Rich Foundation for Education, Culture  
 & Welfare (Lucerne, Switzerland) in honor  
 of Shulamit Aloni
In loving memory of my mother 
 Jane Fogel. Marsha Segal
In loving memory of Abe & Ida Shapiro, 
 Cape Town
In loving memory of Nechama Shechter from  
 her husband David Shechter and her son 
 Dr. Michael Shechter
Sheba & Henry Skirball
In honor of Carole & Sam Sylvester
In loving memory of Ora Weiser from her   
 children & sister

SPECIAL DONATIONS & SPONSORSHIPS

A CHAIR TO CHERISH AT THE ISRAELI OPERA
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    THE ISRAELI OPERA FRIENDS ASSOCIATION
Chairperson, Aliza Jaffa

PATRONS (NIS 37,000 or more)
Ackerstein Industries Ltd.
Nahum & Sheila Gelber Fund for the Arts
Joseph Hackmey
Morris Kahn
Ofra & Zvi Meitar
Poalim in the Community -
 Bank Hapoalim Group
Edna & Muli Rabina
Lizika & Ami Sagy
Kena & Zalman Shoval
In memory of Miriam & David Weisz,   
 Caracas, Venezuela
Faigie & Rubin Zimmerman
Anonymous Donations

HONORARY FELLOWS
(NIS 25,000 or more)
Alfred Akirov
Riki & Michael Levy
Prof. David Libai
Linda & Itzhak Sagol
Tova & Sami Sagol
Tuti & Israel Tamir
Nira Toledano
Miriam Waldman-Cotic in memory of
 Dr. Meir Cotic
Anonymous Donations

FRIENDS (NIS 12,500 or more)
Karen & Martin Abramson
Ronit & Reuven Adler
Mathilda Alkalai
Ilana & Jacob Allalouf
Sara & Moshe Allalouf
Bella Almog & Aliza Yedlin, in memory of   
 their father, Jacob Rosenbach
Noamy & Nony Alsheh
Chava & Pessach Anderman
Avi Angel Business Promotion Ltd.
Odette Ariav
Ruth & Uriel Arnon
Rachel & Shmuel Attia
Tamar & Menachem Atzmon
Bruria Avidan-Barir & Dr. Abraham Barir
Tal Avnon & Amir Ban
Miri & Shlomo Azouri
Joseph Bahat in memory of his wife Marisha
Riva & Zvi Bar
Nava Barak
Ruth & Amir Barnea
Liora & Ronnie Bar Tur
Rina Baum in memory of my parents 
 Violet & Shmaya Sarov
Nitza & Israel Bauman
Tzipi Beit-On
Vered Ben Dahan in memory of Albert
Hannah Ben-David
Arnold Bengis & Lea Golan-Bengis
Ruth & Oved Ben-Ozair
Bracha & Roy Ben-Yami
Dvora & Avi Berger
Peter & Adrienne Biberstein
Nitza & Reuven Bilet
Rachel & Beny Birman
The Bloomfield Family of Montreal,
 Canada - Eldee Foundation
Liora & Martin Blum
Connie & Dan Branitzky
Henry & Wendy Brecher
Dr. Mark & Ann & Jacob Bryce
Bat-Sheva & Moshe Bublil
Nurit Bukspan
Shosh & Eliezer Carmel
Etty Caspi
Ruth & Mishael Cheshin
Ada & Menachem Cohen in memory of
 Trude Horman
Dr. Yifat Cohen & Martin Cederbaum
Vivienne & Samuel I. Cohen
Betty & Jack Crystal
Pnina Dagan
Aviva Dankner in memory of Dr. David Dankner
Orly & Nochi Dankner
Beryl & Neil Davis in memoryof the 6 Million
Rachel (late) & Michael Deouell
Dr. Doron Dinai
Shlomit Donnerstein
Miriam Doron

Amnon & Tova Dotan
Pnina & Zohar Dvorin
Rachel & Oded E’dan
Ediko Holdings Ltd. In memory of
 Chana & Eliezer Wachsman
Yitzhak Eldan
Ita Elhanani
Ehud & Edith Elkon
Esty & Eliezer Elkon
Leon Ely, Adv. In honor of Esther & Dr. R. Ely
Daniella Epstein
Rivka & Eli Farkash
Liorah & Micky Federman
Flamingo Travel & Tours in memory of Eran Yaffe
Smadar & Avi Fogel
Prof. Jacob Frenkel & Iris Lavy
Ruth Fromcenko
Michal & David Fuhrer
Naomi Furman
Edna & Arnan Gabrieli
Alan & Doreen Gainsford
Ruth Gatlan
Mirjam Gerber Rapoport
Efrat & Dan Gersht
Alex Gilady
Janice & Dan Gillerman
Ariella & Ami Giniger
Pnina Garrun
Dr. Elisheva Givli & the late Benjamin
Ellen Goor M.D.
Eli & Ruth Gorenstein - Lerosh Investments Ltd.
Shmuel Gortler
Haya & David Granot
Rachel Gross
Zvia & Prof. Joseph Gross
Yael & Ron Grynholc
Aaron Gutwirth Fund
Tamar & Israel Guy
Shosh Habas in memory of Abraham Habas
Hava Hackmey
Ira Hagen
Hana & Gideon Hamburger
Ilana & Yair Hamburger
Esther & Joseph Hanany
Ora Harel
Raphaela Harlap
Mira & Abraham Hemmo
Esther & Alex Hertman
Dr. Lorette Hertzeanu
Emmy & David Hodak
Dvori Hoffman & Eitan Lubitch
Cilla Horowitz
Gideon Hoshen
Naomi & Ehud Houminer
Dalia & Eli Hurvitz
Sara Ilin & Samuel Berger
Yvonne & Prof. Adrian Ioinovici
In memory of Rachel & Aba Irony
Ofra & Haim Jacobi
Evelyne & Miron Jacobson
Aliza & Ariel Jaffa
In memory of Dov Judkowski
Rachel Karmeli
Nili & Dr. Samuel Kariv
Nily & Israel Kass
Zehava & David Katz
Yehudith Katzin
Dr. Judy & Yehuda Katzman
Mordechai Kiriaty Fund
In Loving memory of Yonah Klein
Zvika Kliffer in memory of Suzy
Dr. Bella & Emil Koifman
Dr. Hila Komarov Sela
Edna Kowarsky & Prof. Dov Pekelman
Alisa Kramer Golan
Rachel Kremerman
Tova & Ehud Kronfeld
Tzipy & Ephraim Kunda
Haya & Robert Ladner
Liora & Eli Landau
Judith & Alex Landesberg
Gila & Ami Lapidot
Routh Last
Rina Levy
Tania & Evi Levy
Tamar & Jochanan Lewin
Lighthouse
Isa Lior in memory of her husband Jacob Zvi
Elena & Simon Litsyn
Muly Litvak

Ruti Livne & Yoram Wassercug
Eleanor & Alan Lorber
Rachel Lotan
Lockheed Martin
Judith Lynn
David Lyons
Yosefa & Prof. Amnon Makler
Eva & Ezra Marcos
Dr. Shlomo & Ariel Markel
Malka & Shmuel Marom
Emanuel & Haia Marynko
Malca Matalon Istrik
Nily & Shay Mayer
Ilana Meerovitch
Ofra Meitar
Rina Meshel-Grunis
Roni & Daniel Mirkin
Robert & Naomi Misrahi
Ariella & Danny Moskovitz
Evi Musher Shechter
Dina Naor & Abraham Kimchi
Peter Gad Naschitz
Nancy & Albert Nasser
Hanna & Daniel Nessimi in memory of
 their son Itzhak
Nichsit Ltd. - Dr. Yosepha Steiner
Ruti Ofer in memory of her
 husband Yuli Ofer
B. Susana Olvera
Dr. Sima & Prof. Avinoam Ophir
Sari & Tanhum Oren
Gabi & Yehuda Ostrometzky
Beni & Anat Padani in memory of 
 Uri & Malvina Padani
Orna & Dr. Chaim Perluk
Sara & Avner Platek
Noemi & Abraham Podhorzer
Hanna Pollitzer
Dalia & Yossie Prashker
Gitta & Simcha Preisler
Susie Propper
Judith & Levi Rachmani
Hila & Ran Rahav
Bracha Rager
Irith Rappaport & Glen Perry 
Orit & Dr. Haim Rasner
Tami & Yehuda Raveh
Nurit & Dan Raviv
Nili & Dr. Alex Raz
Judith & Kobi Richter
Dalia & Dan Riesel
Rita & Nachum Roitman
Hana Roman
Tova & Dr. Doron Rosen in memory of
 Wanda & Michael Kimelman and
 Dr. Sophia Rosen
Ricky Rosenberg
Rony & Gideon Ross
In memory of David Rotlevy
Tamar & Jakov Rozen
Judith & Giora Rubinstein
Ronie & Amnon Rubinstein
Tamar Rudich
Ayala & Alex Sacharov
Ilana & Reuven Sacher
Ruth Saker
Yadin Saker & Mendi Moscovitsh
Varda Samet
Ora & Joseph Sarnitzky
Colin & Nicole Schachat
Rywka Schapiro
Ruthi Scherf
Ruth & Reuben Schrift
Judy & Itshak Schweiger
Lili Segal in memory of her parents
 Ruth and Itzhak Ostrowitz
Marsha & Michael Segal
Dalia Segal-Dailes in memory of her
 parents Shoshana & Abraham Dailes
Esther Segal Kahana
Dr. Pnina Sela
Sara & Michael Sela
Dr. Ruth & Menachem Sella in memory
 of Esther & Haim Zadok
Tmima Shahar in memory of Josef Shahar
Shoshana & Jeshayahu Shaked
Ruth Shamir-Popkin
Lea & Aaron Shani
Hanan, Nurit & Amir Shanon, in memory of  
 Ada & Prof. Jacob Shanon

Rachel Shapira in memory of her husband 
 Robi Shapira
Ruth & Shlomo Sharon
Naama & Yigal Shefer
Miryam & Chanan Shezifi
In memory of Haim Shiff
Annette Shimoni
Gil Shiva
Tamar Shochat
Yochy & Itzhak Shrem
Hanna Shvo in memory of Prof. Youval Shvo
Marina Siev
Nilly Sikorsky
Edni Simkin 
Pat Slonim
Doris & Dr. Bob Small
Dorine & Dr. Ovadia Soffer
Rachel & Eri Steimatzky
Rena & Richard Stein
Carole Sylvester
Ann & Barry Swersky
Irona Taic in memory of her  
 husband David Taic
Tal Aviation - Gideon Thaler
Anat Tamir in memory of David
Ruth & Doron Tamir
Rachel Timor
Dr. Edna Tocatly
Ziva & Aaron Tomares
Dr. Ellen Treitel
Yael & Rami Ungar
Shoshe & Tommy Vera
Miriam & Daniel Walfisz
Zeev Weiss
Wissotzky Tea (Israel) Ltd.
Nurit & David Wolf
Shlomit Yadid
Naomi & Menahem Yam-Shahor
Rachel & Moshe Yanai
Liora & Rami Yehoshua
Orna & Igal Zach in memory of
 Vera & Dr. Michael Gellert
Yona Zach
Michal & Avinoam Zahavi
Talma Zakai Kanner
Talia & Gad Zeevi
Bracha & Shimshon Zelig
Michal & Michael Zeltner
Gilly & Elie Zilkha
Irit & Amiram Zmany
Buki & Michal Zuker
Dalia & Uriel Zwillinger –
 In memory of Lola Ber-Ebner
Lilit & Shmulik Zysman
Anonymous Donations

INTERNATIONAL FRIENDS ASSOCIATIONS 
(Coordinators)
FRANCE
Ami Sagy, Chairman
Jérôme Clément, President
Gilles-William Godnadel, General Secretary
Nathalie Leiserowicz, Coordinator
GREAT BRITAIN
Victor Faux, Chairman 
Jamie Taylor, Treasurer
USA
Ilana & Reuven Sacher, Board Members

FRIENDS OF THE ISRAELI OPERA (UK)
Established 25 years ago, we support the 
Israeli Opera mainly through the young 
singers of the Meitar Studio.
Annual London and Manchester Galas, 
visits to Opera events, Speakers' Programs, 
informal evenings, Opera Festivals in Israel, 
including at Masada, Akko, Jerusalem etc.
Registered Charity number: 1011366 as: 
Friends of the Israel Opera Trust.
Please contact Victor Faux, Chairman, for 
more information: 
email: victorfaux@gmail.com
Mobile UK: (0044) 7971795389
Mobile Israel (00972) 549474744.

THE ISRAELI OPERA FRIENDS ASSOCIATION
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 עכשיו מנוי לאופרה הישראלית, 
 מכל מקום ובכל שעה. פשוט נכנסים לאתר, 

ממלאים את הפרטים, בוחרים מופעים ומצטרפים!
יותר פשוט ומהיר, הרבה יותר נוח.

לרכישת "מנוי און-ליין" )אפילו עכשיו(,
israel-opera.co.il :היכנסו לאתר

 מהיום ניתן לרכוש מנוי לסדרות האופרה, 
המחול והמוסיקה, דרך האינטרנט!

 חדש!
מנוי און-ליין<

* לסדרות האופרות לאחר רישום הפרטים והתשלום,
   נציג מחלקת המנויים ייצור עמכם קשר לשיבוץ המקומות.

 מהיום, אפשר לחוות את קסם האופרה
גם בשעה מוקדמת יותר. 

 סדרת מנויים חדשה מאפשרת לכם 
לצאת מהאופרה, כשכל הערב עדיין לפניכם.

פרטים בספח ההרשמה בסוף החוברת

*לא כולל את האופרה כרמן

מנוי ל- 6 אופרות בשעה 18:00

חדש! 
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לוח מופעים

OPERA אופרה

דון קרלו
Don Carlo

לקראת בכורה
SAT 11:00 3.3.18 שבת
Towards Opening

9.3.1813:00FRIו'

10.3.1820:00SATמוצ"ש

ב'
12.3.1820:00MON*בכורה

13.3.1820:00TUEג'

14.3.1820:00WEDד'

16.3.1813:00FRIו'

17.3.1820:00SATמוצ"ש

18.3.1820:00SUNא'

19.3.1820:00MONב'

20.3.1818:00TUEג'

22.3.1820:00THUה'

23.3.1813:00FRIו'

סיפורו של הצאר סלטן
The Tale of Tsar Saltan

4.5.1813:00FRIו'

5.5.1821:00SATמוצ"ש

א'
6.5.1820:00SUN*בכורה

7.5.1820:00MONב'

9.5.1820:00WEDד'

10.5.1820:00THUה'

11.5.1813:00FRIו'

12.5.1821:00SATמוצ"ש

13.5.1818:00SUNא'

דידו ואניאס
Dido and Aeneas

לקראת בכורה
SAT 11:00 26.5.18 שבת
Towards Opening

1.6.1813:00FRIו'

2.6.1821:00SATמוצ"ש

א'
3.6.1820:00SUN*בכורה

5.6.1818:00TUEג'

6.6.1820:00WEDד

7.6.1820:00THUה'

8.6.1813:00FRIו'

9.6.1821:00SATמוצ"ש

11.6.1820:00MONב'

כרמן
Carmen

13.7.1813:00FRIו'

14.7.1821:00SATמוצ"ש

א'
15.7.1820:00SUN*בכורה

18.7.1820:00WEDד'

19.7.1820:00THUה'

20.7.1813:00FRIו'

22.7.1820:00SUNא'

23.7.1820:00WEDב'

24.7.1820:00TUEג'

27.7.1813:00FRIו'

28.7.1821:00SATמוצ"ש

11.5.18 - המופע מוקדש לזכרו
של אהובנו שמשון זליג ז״ל

15.7.18 - ערב הבכורה
מוקדש לדן דוד

לה בוהם
La bohème

ד'
22.11.1720:00WED*בכורה

24.11.1713:00FRIו'

25.11.1720:00SATמוצ"ש

26.11.1720:00SUNא'

28.11.1720:00TUEג'

30.11.1718:00THUה'

1.12.1713:00FRIו'

2.12.1720:00SATמוצ"ש

4.12.1720:00MONב'

6.12.1720:00WEDד'

7.12.1720:00THUה'

8.12.1713:00FRIו'

חלום ליל קיץ
A Midsummer
Night’s Dream

לקראת בכורה
SAT 11:00 30.12.17 שבת

Towards Opening

ה'
4.1.1820:00THU*בכורה

5.1.1813:00FRIו'

6.1.1820:00SATמוצ"ש

8.1.1820:00MONב'

9.1.1820:00TUEג'

11.1.1820:00THUה'

12.1.1813:00FRIו'

13.1.1820:00SATמוצ"ש

14.1.1818:00SUNא'

17.1.1820:00WEDד'

דון ג'ובני
Don Giovanni

לקראת בכורה
SAT 11:00 3.2.18 שבת
Towards Opening

ה'
8.2.1820:00THU*בכורה

9.2.1813:00FRIו'

10.2.1820:00SATמוצ"ש

12.2.1820:00MONב'

13.2.1820:00TUEג'

15.2.1820:00THUה'

16.2.1813:00FRIו'

17.2.1820:00SATמוצ"ש

18.2.1820:00SUNא'

21.2.1820:00WEDד'

22.2.1818:00THUה'

23.2.1813:00FRIו'

22.11.17- פתיחת העונה,
תרומת שרה ופרופ׳ מיכאל סלע

8.2.18 - ערב הבכורה
באדיבות ליזיקה, עמי וטדי שגיא
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להקת דרזדן-פרנקפורט 
Dresden - Frankfurt

Dance Company

13.10.1713:00FRIו'

14.10.1720:00SATמוצ"ש

להקת אריק גוטייה
 Gauthier Dance Company

19.10.1720:00THUה'

20.10.1713:00FRIו'

להקת בלנקה לי 
Blanca Li Dance Company

25.10.1720:00WEDד'

26.10.1720:00THUה'

27.10.1713:00FRIו'

להקת מארי שווינאר
Marie Chouinard
Dance Company

6.11.1720:00MONב'

7.11.1720:00TUEג'

ורטיגו ותזמורת המהפכה
 Vertigo & The Revolution

Orchestra

19.1.1813:00FRIו'

20.1.1821:00SATמוצ"ש

להקת יאנג לי פינג 
 Yang Liping

 Contemporary Dance 
Company

26.4.1820:00THUה'

27.4.1813:00FRIו'

28.4.1820:00SATמוצ"ש

בלט ציריך
Zurich Ballet

26.6.1820:00TUEג'

27.6.1820:00WEDד'

29.6.1813:00FRIו'

DANCE מחול
The Liturgical Series  הסדרה הליטורגית

פורה - היידן
Faure – Haydn'23.10.1720:00בMON

באך - ברנשטיין
 Bach - Bernstein'16.1.1820:00גTUE

ברהמס - רקויאם
Brahms - Requiem'21.3.1820:00דWED

הנדל - משיח
Handel – Messiah'17.6.1820:00אSUN

East-West Series  סדרת מזרח-מערב

בון שאנסון
Bonnes Chansons'24.10.1720:00גTUE

הומאז׳ לג׳ו עמר
A Tribute to Jo Amar'20.2.1820:00גTUE

מחווה לחבורת אוראן
A Tribute to the Oran Group'23.4.1820:00בMON

אום כלת׳ום לנצח
Umm Kulthum Forever'10.6.1820:00אSUN

The Revolution Series  סדרת המהפכה
לנוע בלי לזוז - פנטזיה מוסיקלית

Moving Without Movement
 a Musical Fantasy

14.9.1721:00THUה'

להקת ורטיגו - רעש לבן 2018
Vertigo Dance: White Noise 201820.1.1821:00מוצ"שSAT

התזמורת חיה בסרט
Orchestra at the Movies'30.4.1821:00בMON

אלון עדר ולהקה
Alon Eder & Band'14.6.1821:00הTHU

MUSIC מוסיקה

The Symphonic Series   הסדרה הסימפונית

ערב וינאי
Viennese Evening'17.9.1720:00אSUN

קלאסיקה
The Classics'22.10.1720:00אSUN

תעלולים בשמונה ידיים
Eight Hands Pranks'5.11.1720:00אSUN

הוירטואוז
 The Virtuoso'10.12.1720:00אSUN

איטליה והגורל
Italy and Fate'21.1.1820:00אSUN

מוסטונן פסט
Mustonen Fest'19.2.1820:00בMON

הכל ברהמס
Totally Brahms'28.3.1820:00דWED

הרקויאם של דבוז׳ק
Dvorak Requiem'16.4.1820:00בMON

לראות את הצלילים
See the Sounds'20.5.1821:00אSUN

אש גדולה
Great Fire'24.6.1820:00אSUN

Saturday Morning Opera Highlights   שבת של זהב

אהבה בפריס
Parisian Love25.11.1711:00שבתSAT

על אדונים ומשרתים
Upstairs Downstairs6.1.1811:00שבתSAT

הגיבורות של ורדי
Verdi’s Heroines17.3.1811:00שבתSAT

אהבה חובקת עולם
Love is a Many Splendor Thing12.5.1811:00שבתSAT

חגיגת קיץ
Summer Delights14.7.1811:00שבתSAT

19.1.18- המופע מוקדש באהבה לזכרו 
של ד״ר ישראל )רולי( יוֵבל ז״ל

Nitza Shaul's Magical Sounds   ניצה שאול - צלילי קסם

החברה הכי טובה שלי
סיפורו של לודוויג ון בטהובן

My Best Friend

    ב'   13.11.17
    ג'   14.11.1
    ד'   15.11.17
  ה'   16.11.17

18:00
17:00
17:00

18:30/17:00

המרוץ לנשף בווינה!
מלחינים: שטראוס, ברהמס,

סמטנה ודבוז'ק
The Race to the Vienna Ball

    ב'   1.1.18
    ג'   2.1.18   

    ד'   3.1.18
  ה'   4.1.18

18:00
17:00
17:00

18:30/17:00

רקדנית קטנה לאור הירח
הצייר אדגר דגה,

המוסיקה קלוד דביסי
A Little Moonlight Dancer

    ב'   5.3.18
    ג'   6.3.18
    ד'   7.3.18
  ה'   8.3.18

18:00
17:00
17:00

18:30/17:00

מחולות עיר ושירי כפר 
סיפורו של בלה ברטוק

City Dances and Country Songs

    ב'   23.4.18
    ג'    24.4.18
    ד'  25.4.18
  ה'   26.4.18

18:00
17:00
17:00

18:30/17:00

הרפתקאות מוסיקליות בניו אורלינס
Musical Adventures in

New Orleans

    ב'   11.6.18
    ג'   12.6.18
    ד'   13.6.18
  ה'   14.6.18

18:00
17:00
17:00

18:30/17:00

Performance Schedule



כיצד מצטרפים למועדון המנויים?

מנוי לאופרה
המנוי מורכב מ-7-5 אופרות, ביניהן שתי אופרות קבועות: דון ג׳ובני 

ודון קרלו ו- 5-3 אופרות נוספות לבחירה. 
האופרה מציעה 11 סדרות מנויים לפי הימים בשבוע. השנה, לבקשת 
הקהל, אחת הסדרות תתקיים בשעה 18:00 במקום בשעה 20:00. 

לעיתים, בשל אילוצים, היום הקבוע בחלק מהמופעים שונה.
כמו כן, קיימות 5 רמות מחיר על-פי המיקום באולם וביציע. בטופס 
הזמנת המנוי עליכם לציין את האופרות הנוספות שבחרתם, את 
רמת המחיר ואת הסדרה המבוקשת. אנא פרטו עדיפות ראשונה 
ושנייה. נשתדל, כמובן, להיענות לעדיפות הראשונה במידת האפשר.
אם לא נוכל להיענות לבקשתכם, תינתן העדיפות השנייה בחלק 

או בכל האופרות.

מנויים ותיקים המבקשים לשמור על מקומם מעונת 2017-2016 
באופרות הקבועות:

אנא שימו לב כי בחירתכם להישאר באותם מקומות מן העונה 
החולפת מחייבת הישארות באותה סדרה באופרות הקבועות 
)השנה בשתי אופרות בלבד(, באופרות הבחירה המקומות 
משתנים. שינוי סדרה מחייב שינוי מקום! לצערנו לא נוכל להיענות 
לבקשות לשמירת מקום שיגיעו למשרדנו לאחר יום א' 23.4.17

מנויים ותיקים המעוניינים לשנות את מקומם מעונת 2017-2016 
באופרות הקבועות:

אם ברצונכם לשנות מקום או סדרה, חשוב לזכור כי אתם מוותרים 
על מקומכם הקודם מבלי לדעת את מקומכם החדש. המקומות 
החדשים נבחרים מתוך כלל המקומות שיתפנו, ולכן איננו יודעים 
עליהם מראש. אנו נטפל בבקשותיכם לפי סדר הגעת הטפסים. 
הותיקים  המנויים  שיבוץ  סיום  לאחר  רק  בטיפול  להתחיל  נוכל 

המחדשים ללא שינוי מקום, ולא לפני יום ה' 25.5.17

מנוי לסדרת מחול במשכן
מנוי המחול כולל העונה 7 מופעים מהארץ ומהעולם, ניתן לרכוש 
על-פי  מחיר  רמות   5 קיימות  המחול  במופעי  מופעים.   7-4 בין  מנוי 
המיקום באולם וביציעים, בתוספת שורות הפיט. בטופס הזמנת 
המנוי עליכם לציין את המופעים שבחרתם ואת התאריך המועדף 
המחול  מופעי  של  השונים  למחירים  לב  שימו  אנא  עליכם. 

המופיעים בטבלת המחירים וחשבו את סכום המנוי בהתאם.

מנוי לסדרות המוסיקה
זהב,  של  ושבת  הליטורגית  הסדרה  מלבד  המוסיקה,  בסדרות 
סדרת  חדשות,  ייחודיות  סדרות  שתי  העונה  לכם  מציעים  אנו 
הקונצרטים  לבכם,  לתשומת  מזרח-מערב.  וסדרת  המהפכה 
בסדרות המוסיקה הינם קבועים וחד-פעמיים. במופעי המוסיקה 
בספח  סמנו  אנא  באולם.  המיקום  על-פי  מחיר  רמות  קיימות 
ההזמנה את שם הסדרה שבחרתם ואת רמת המחיר המבוקשת.

מנויים ותיקים מעונת 2017-2016 בסדרות המחול והמוסיקה
אין  למופע,  ממופע  משתנה  המקום  והמוסיקה  המחול  בסדרות 
אפשרות לשמור את המקומות מהעונה הקודמת. נשתדל לשבץ 
אתכם במקומות דומים למקומות בהם ישבתם בעונה הקודמת, 
ראשונים  זכות  הטפסים,  הגעת  סדר  על-פי  ייעשה  השיבוץ 

למנויים ותיקים.

מנויים חדשים בכל הסדרות לעונת 2018-2017:
ההזמנה  טפסי  הגעת  סדר  לפי  ייעשה  בבקשותיכם  הטיפול 

למשרדנו, מיד לאחר שיבוץ המנויים הותיקים.
הצטרפותכם חשובה לנו, אנא התאזרו בסבלנות.

אם התאריך שבחרתם להפקה מסוימת מתברר כלא מתאים במהלך העונה, תוכלו להחליפו לתאריך אחר 
באותה הפקה בלבד עד 48 שעות לפני המופע המקורי, על בסיס המקומות הפנויים בקופה, לאו דווקא 
באותה רמת מחיר. לצערנו, לא נוכל להחליף כרטיסים שלא נוצלו במועדם או להחזיר כסף תמורתם.

המידע בחוברת זו נכון ליום פרסומה - הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

פרטים נוספים במחלקת המנויים טל': 03-6927777

לתשומת לבכם!
•   חשוב! הקדימו לשלוח את טפסי ההזמנה בכדי להבטיח 

את מקומותיכם באופרות הבחירה.
• השנה, מחיר הסדרות במוצ״ש זהה למחיר הסדרות בימי חול.

•  המעוניינים בסדרה זהה ובמקומות צמודים ישלחו את 
ויציינו  טפסי הזמנת המנוי יחד, ימספרו את העמודים 

את שייכותם זה לזה.
•  בעת קבלת כרטיסי המנוי אנא בדקו את סכומי החיוב, את 
התאריכים, שעות המופעים והמקומות שקיבלתם שאכן 

תואמים להזמנתכם ורשמו לפניכם.
יודעת  •  עד למועד החזרה הגנרלית, אין הנהלת האופרה 
את שיבוץ הזמרים בהפקות האופרה, בתאריכים השונים.
• החלפת תאריכי האופרה ניתן לבצע החל מיום ד׳ 2.8.17

השנה לנוחיותכם, פתחנו ערוץ חדש, המאפשר רכישת 
מנוי מתחילתו ועד סופו באופן עצמאי, באמצעות אתר 

האינטרנט שלנו.
בשל מבנה מנוי האופרה, רק במנוי זה, תהליך השיבוץ מתבצע 

לאחר ההרשמה מול נציג מחלקת המנויים.
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להלן ספחי הזמנת המנויים. אנא מלאו את כל הפרטים האישיים 
בכתב יד ברור ובפרט את כתובת המייל שלכם.

ספחי הזמנת מנויים
עונת המנויים 2018-2017 

מוסיקהמחולאופרה





 אני מנוי ותיק וברצוני:
     לשמור את מקומי באופרות הקבועות באותה סדרה. מספר הסדרה 

     לשנות את מקומי באופרות הקבועות

 אבקש להצטרף כמנוי חדש לאופרה לעונת 2018-2017

 אבקש להצטרף לסדרת האופרה בשעה 6:00 בערב

ברצוני להזמין  מנוי/ים ל-  אופרות כל מנוי.

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  6 ב-6:00  )יש להקיף בעיגול(

עדיפות שנייה לסדרה ביום אחר בשבוע 

 יש לציין עדיפות שנייה, במקרה שבסדרה או באופרות מסוימות
לא נוכל להיענות לבקשתך.

למנוי אופרה ניתן לשלם עד חמישה 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: 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,

שם משפחה: 

שם פרטי: 

כתובת: 

מיקוד:  עיר:  

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

דואר אלקטרוני: 

מופעי סדרות האופרה
עונת 2018-2017

.SMS הדואר האלקטרוני, הטלפון והודעות

מחירי המנוי לאופרה לעונת 2018-2017
המנוי כולל לפחות 5 אופרות

מחיר הכרטיס במנוי נמוך בכ -20% ממחיר כרטיס בקופה

ספח הזמנת מנוי אופרה עונת 2018-2017
לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733

  דון ג׳ובני          דון קרלו

  לה בוהם         חלום ליל קיץ       סיפורו של הצאר סלטן

  דידו ואניאס     כרמן

20172018

יום 
בשבוע

 מס'
חלוםלה בוהםסדרה

דון קרלודון ג׳ובניליל קיץ
סיפורו 

של הצאר 
סלטן

כרמןדידו ואניאס

125.1113.110.217.35.59.614.7מוצ"ש

22.126.117.210.312.52.628.7מוצ"ש

324.1112.19.223.34.58.613.7יום ו׳

41.125.116.29.311.51.627.7יום ו'

118.125.123.216.34.58.620.7יום ו'

יום חול 
526.11מעורב

יום א׳
8.1

יום ב׳
18.2
יום א׳

18.3
יום א׳

9.5
יום ד׳

11.6
יום ב׳

22.7
יום א׳

64.128.112.219.37.511.623.7יום ב׳

7.5*728.119.113.213.3יום ג'
יום ב׳

*6.6
24.7יום ד׳

6.618.7 86.1217.121.214.39.5יום ד'

97.1211.115.222.310.57.619.7יום ה'

6 אופרות
ב- 18:00

30.11
יום ה׳

14.1
יום א׳

22.2
יום ה׳

20.3
יום ג׳

13.5
יום א׳

5.6
יום ג׳

24.7
יום ג׳

ב- 20:00

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

* לתשומת לבכם! העונה סדרת מוצ״ש 12 בוטלה
* חדש! - נוספה סדרה בימי חול בשעה 18:00 - שש אופרות בשעה שש בערב

* האופרות במוצ״ש מחודש מאי 2018 מתחילות בשעה 21:00 - שעון קיץ.

מפגש מקדים להפקות האופרה המתקיים בשבת שלפני עליית המסך על 

האופרה, בשעה 11:00 בבוקר. המפגש כולל שיחות עם יוצרי ומשתתפי 

ההפקה בשילוב קטעים מן האופרה.

מפגש "לקראת בכורה" בעונת 2018-2017 יתקיים לפני האופרות:

חלום ליל קיץ  30.12.17  |  דון ג׳ובני  3.2.18

דון קרלו  3.3.18    |    דידו ואניאס  26.5.18

ספח הזמנת מנוי ל"לקראת בכורה"

ברצוני להזמין  מנויים למפגשי "לקראת בכורה".

מנוי ל"לקראת בכורה" לעונת 2018-2017 כולל 4 מפגשים
מחיר המנוי: 220 ₪  בלבד. 

מחיר רגיל בקופה )לא במסגרת מנוי( - 70 ₪ לכרטיס.

שמירת מקומות למנויים ותיקים באופרות הקבועות
תסתיים ביום א׳ 23.4.17

רמת 
מחיר

5
אופרות

6
אופרות

7
אופרות

172020642408א

153018362142ב

116513981631ג

92511101295ד

660792924ה





 אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרת מחול במשכן 

 אבקש להצטרף כמנוי לסדרת מחול במשכן לעונת 2018-2017

 ברצוני להזמין  מנוי/ים למחול ל-  מופעים

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

שם משפחה: 

שם פרטי: 

כתובת: 

מיקוד:  עיר:  

ספח הזמנת מנוי מחול עונת 2018-2017

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

@דואר אלקטרוני: 

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

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

למנוי מחול ניתן לשלם עד חמישה תשלומים שווים ללא ריבית

רמת 
מחיר

4
מופעים

5
מופעים

6
מופעים

7
מופעים

956119514341693א

824103012361462ב

74092511101315ג

5607008401000ד

448560672804ה

מחירי מנוי המחול לעונת 2018-2017

  * הבוחרים בבלט ציריך ו/או להקת יאנג לי פינג יוסיפו 40 ₪ לכל כרטיס,
    על המחירים המופיעים בטבלה.

* הבוחרים בלהקת ורטיגו יפחיתו 60 ₪ לכרטיס מהמחיר בטבלה.  
** המחירים בעמודת "7 מופעים" כוללים את המחירים המעודכנים.

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

יש לסמן את מופעי הבחירה של המחול ואת התאריך הרצוי בכל מופע:

 שעהתאריךיום בשבועשם המופע

  ו'   להקת דרזדן-פרנקפורט
  מוצ״ש

13.10.17
14.10.17

 13:00
20:00

  ה'  להקת אריק גוטייה
  ו'

19.10.17
20.10.17

20:00 
13:00

  להקת בלנקה לי
  ד'
  ה'

25.10.17
26.10.17

 20:00
20:00

  להקת מארי שווינאר
  ב'
  ג'

6.11.17
7.11.17

20:00 
20:00

 ורטיגו ותזמורת המהפכה
 ו'

 מוצ״ש
 19.1.18
20.1.18

13:00 
21:00

   להקת יאנג לי פינג
 ה'
 ו'

26.4.18
27.4.18

20:00 
13:00

  בלט ציריך
 ג'
 ד'

26.6.18
27.6.18

 20:00
20:00





  אני מנוי ותיק וברצוני לחדש את המנוי לסדרה/ות המוסיקה 

ו/או לסדרה/ות הילדים: 

  אבקש להצטרף כמנוי לסדרה/ות המוסיקה ו/או הילדים: 

שם משפחה: 

שם פרטי: 

כתובת: 

מיקוד:  עיר:  

ברצוני להזמין  מנוי/ים לסדרה/ות: 

 

 ברמת מחיר: בסדרות הליטורגית, מזרח-מערב והמהפכה:  א   ב   ג    )יש להקיף בעיגול(

                 בשבת של זהב:    א      ב     )יש להקיף בעיגול(

                 בסדרת צלילי קסם ובשעת אופרה לילדים רמת המחיר אחידה

• 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: 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

ת. זהות:             

תאריך לידה:

טל:         

טל. נוסף: 

@דואר אלקטרוני: 

מחירי מנוי סדרות המוסיקה והילדים לעונת 2018-2017

רמת 
מחיר

 הסדרה
הליטורגית

4 קונצרטים

סדרת
מזרח-מערב
4 מופעים

שבתסדרת המהפכה
של זהב

5 מופעים

הסדרה
הסימפונית

8 קונצרטים + 1
צלילי קסם
5 מופעים

שעת אופרה
לילדים

5 מופעים 3 מופעים ללא
להקת ורטיגו

4 מופעים כולל  
להקת ורטיגו

5444003605393001647-1499א
335

מחיר אחיד
150

מנוי פתוח 
ל-5 מופעים

4203403004462251299-1229ב

320280240365-1029-969ג

ספח הזמנת מנוי לסדרות המוסיקה והילדים עונת 2018-2017
לכבוד: מחלקת המנויים, האופרה הישראלית, ת.ד. 33321 ת"א, מיקוד: 6133202  פקס: 03-6927733

למנויי מוסיקה וילדים
 ניתן לשלם עד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית

  צלילי קסם
עם ניצה 

 שאול
5 מופעים

החברה הכי טובה שלי!
סיפורו של

לודויג ון בטהובן

    ב'   13.11.17    18:00
    ג'   14.11.17    17:00
    ד'   15.11.17    17:00

    ה'   16.11.17   18:30/17:00

המרוץ לנשף בווינה!  
מלחינים: שטראוס,

ברהמס, סמטנה ודבוז'ק

    ב'   1.1.18         18:00
    ג'   2.1.18         17:00
    ד'  3.1.18         17:00

    ה'   4.1.18        18:30/17:00

רקדנית קטנה
לאור הירח

הצייר אדגר דגה,
המוסיקה קלוד דביסי

    ב'  5.3.18        18:00
    ג'   6.3.18        17:00
    ד'  7.3.18       17:00

    ה'   8.3.18        18:30/17:00

מחולות עיר ושירי כפר  
סיפורו של בלה ברטוק

    ב'  23.4.18       18:00
    ג'   24.4.18      17:00
    ד'  25.4.18       17:00

    ה'   26.4.18      18:30/17:00

הרפתקאות מוסיקליות
בניו אורלינס

    ב'  11.6.18       18:00
    ג'   12.6.18       17:00 
    ד'  13.6.18       17:00ֿ

    ה'   14.6.18      18:30/17:00

   שעת אופרה לילדים - מנוי פתוח לחמישה מופעים ב-150 ₪
     שעה קלה של קסם אופראי לגילאי 8-3 בבימוי מלא בליווי פסנתר, באכסדרת בית האופרה.

ילדים:
אנא סמנו את היום והשעה המועדפים בסדרת צלילי קסם:

מוסיקה:
יש לסמן את הסדרה/ות הרצויה/ות:

שעהתאריך שם הקונצרט שם הסדרה

   הסדרה 
 הליטורגית

4 קונצרטים

 20:00ב'      23.10.17 פורה - היידן

 20:00ג'       16.1.18 באך - ברנשטיין

 20:00ד'      21.3.18 ברהמס - רקויאם

 20:00א'      17.6.18 הנדל - משיח

  סדרת
    מזרח-מערב

    4 מופעים

 20:00ג'       24.10.17 בון שאנסון

 20:00ג'       20.2.18  הומאז׳ לג׳ו עמר

 20:00ב'      23.4.18 מחווה ל״חבורת אוראן״

 20:00א'      10.6.18  אום כלת׳ום לנצח

  סדרת
   המהפכה

    4/3 מופעים

 21:00ה'      14.9.17 לנוע בלי לזוז - פנטסיה מוסיקלית

 21:00מוצ״ש 20.1.18 להקת ורטיגו - רעש לבן 2018 

 21:00ה'      30.4.18 התזמורת חיה בסרט

 21:00ה'      14.6.18 אופרת רוק עם אלון עדר ולהקה 

   שבת של 
 זהב

5 מופעים

 11:00ש׳       25.11.17 אהבה בפריס, אופרה על גדות הסן

 11:00ש׳       6.1.18 על אדונים ומשרתים, יחסים מסוכנים

 11:00ש׳       17.3.18 הגיבורות של ורדי, בין אהבה להקרבה 

 11:00ש׳       12.5.18 אהבה חובקת עולם 

 11:00ש׳       14.7.18 חגיגת קיץ - מאופרה למחזמר

   הסדרה
   הסימפונית
   8 קונצרטים
   + 1 לבחירה

הישראלית הסימפונית  התזמורת  במשרדי  מנויים  ורכישת  פרטים 
03-9484840 הסימפונית:  התזמורת   - המנויים  מחלקת   | לציון  ראשון 
www.isorl.co.il התזמורת:  אתר   |  sales@isorl.co.il המנויים:  מח' 




