
      

  

 קופת חולים מאוחדתמבצע מיוחד לעובדי 
 2017חנוכה  -הקסם הניצחי  –פיטר פן 

 בכיכובם של עופר שכטר ורוני דואני

 
פיטר פן, הילד שלא גדל לעולם, מלמד אותנו לעוף וסוחף אותנו אל מסע קסום 

 מחשבות טובות.בכוח של 
הוא מנצח את הוק המרושע בתחכום ושובבות ומנהיג את כל הילדים האבודים 

 אבודים אל עולם בו הלב מכתיב את מעשינו.-והלא

סיקה, חוזר השנה לבמה בגירסה אלהפך לק הילד הניצחי, שסיפורו שובה הלב
חדשה, קצבית ומעודכנת שתישא בעזרת מעט אבק פיות את הילדים הצעירים 

ת הילדים המבוגרים אל אי של הרפתקאות, גיבורים, שודדי ים, אינדיאנים וא
 ובנות ים.

 
 : נועה ברנר וירון כפכפיכתיבה: ירון כפכפי, בימוי ולחנים

:  עופר שכטר, רוני דואני, מתן קליגר/עופר ריגרר, דוריס נימני/מעיין עמרני, חנן שחקנים
 יר ברק, גל בן ארצי/יאיר פיש.שוורצברג, דור סרוגו, אור משיח, זיו פלג, נ

 : רוני פרידמןכוריאוגרפיה: אלה קולסניק, תלבושות: בתיה ומיכאל פיק, תפאורה
 : אלעד זהביעיצוב תאורה: ברק גונן, קרבות במה: אורית גפן, ע. במאי

 : קרן בובליל קריספיןהפקה בפועל: נמרוד צין, וידאו ארט
 

 
 , אשדודהמשכן לאומנויות הבמה  17:30שעה  13.12 ,אשקלוןהיכל התרבות  17:30שעה  5.12 

 ,םירושליתיאטרון  9:45,12:00שעות  15.12, ראשל"צהיכל התרבות  0011,45:9:שעות  14.12

  15:45,17:45 פורט סיטיאיירהיכל התרבות  18.12, מודיעיןהיכל התרבות  16:30שעה  17.12
 ,חולון  תיאטרון 11:45,17:30שעות  20.12  תל אביב בית החייל 10:00,12:00,16:00,18:00 19.12

 באר שבעהמשכן לאומנויות הבמה  11:00שעה  23.12 

 בלבד₪  75הנחה מיוחד: מחיר 
 

 מחזמר מלהיב ומרגש לכל המשפחה!
 בכיכובם של: סופי צדקה, מתי אטלס, עודד מנסטר, אור משיח ועוד...

 עודד פלוט.במאי: אורי אומנותי.  מלחין: רוני וייס.  כותב: 
 זהו סיפורו של שולית הקוסם שבזכות תושייה ואומץ לב הציל ממלכה שלמה. 

הסיפור מתרחש בממלכתו של הקוסם הגדול. לארמון מגיעה נסיכה יפת מראה 
המבקשת להציל את פרח השושן, סמל הממלכה. הקוסם מצליח לרפא בעזרת 

 השניים.אבן הבדולח שברשותו את הפרח המלכותי וכך מתאהבים 
הו אז מגיעה במפתיע אחותה התאומה והמרושעת של הנסיכה עם יד ימינה 

סחבון, והשניים מקפיאים את הנסיכה בכישוף מיוחד ומנסים לחטוף מהקוסם את 
 אבן הקסמים. רק שולית הקוסם יוכל להתמודד מול אויבי ממלכה.

סע האם המכשפה תצליח לזכות בכוחות על טבעיים? את זה תגלו בסוף המ
המרתק והמשעשע של שולית הקוסם. כשיפגוש בדרכו חברים חדשים וילמד 

 שלעולם אסור לוותר, גם אם אתה רק השוליה.
שזור עיבוד חדש ומבדר של אורי אומנותי לפי מחזה של עודד פלוט. המחזמר 

 בשלל שירים וריקודים ומעוטר בתלבושות מרהיבות.

 ,היכל התרבות מודיעין 11:30בשעה 1216/ היכל התרבות ראשל"צ, 17:45בשעה  14/12
 תיאטרון היהלום רמת גן 18:00, 16:00שעות  18/12 ,היכל התיאטרון קרית מוצקין 17:30בשעה  17/12 

 תיאטרון חולון 11:30בשעה  23/12, אולם המופעים קיבוץ גבעת ברנר 3010:בשעה  1220/
 

 בלבד₪  50הנחה מיוחד: מחיר 
 

 6123719-03הזמנת כרטיסים בטלפון: 


