
1

للحجزלהזמנות

03-5-33-5-444  050-2-800-300
W W W. E L M I N A J A F FA . C O M

مهرجان مهرجان املينااملينا
פסטיבל אלמינאפסטיבל אלמינא

ملرسح االطفالملرسح االطفال
להצגות ילדיםלהצגות ילדים

מנדל-יפו תרבות  במרכז 
مبركز الثقافة مندل - يافا

22-2422-24||1212||20222022

מרכז תרבות מנדל



2



3

جدعونا راز نورمان عيىس

أهالً وسهالً بكم جمهورنا العزيز.

اهال وسهال بحضورنا الكرام،
مرنحـــب فيكـــوا بأفتتـــاح مهرجـــان املينـــا الســـابع لألطفـــال والشـــبيبة. احتفـــال متعـــدد الثقافـــات مـــع 

مرسحيـــات متنوعـــة بســـعر مالئـــم لـــكل جيبـــة ومـــع مـــالن فعاليـــات مجانيـــة لـــكل العائلـــة!!
ـــل  ـــا نحتف ـــك قررن ـــبوع, لهي ـــس األس ـــا بنف ـــد راح يصادفون ـــالد املجي ـــد املي ـــوكا وعي ـــد الحان ـــنة عي ـــاي الس ه
ـــة مـــن  ـــات ابداعي ـــي: مرسحي ـــا الفن ـــد مشـــرك “الحانوكريســـمس”. يف برنامجن ـــور مـــن خـــالل عي ـــاد الن بأعي
ـــتضافة  ـــرة، اس ـــرض بشـــكل حـــري والول م ـــات تع ـــالث مرسحي ـــي راح تشـــمل ث ـــا، وال ـــاج مـــرسح املين انت

ـــة: ـــراد العائل ـــع أف ـــة لجمي ـــطة املجاني ـــن األنش ـــة م ـــرى ومجموع ـــارح اخ ـــن مس ـــات م مرسحي
ــم.  ــاج والوشـ ــا املاكيـ ــي وزوايـ ــل ومـــرسح إبداعـ ــات عمـ ــة, ورشـ ــاحة الخارجيـ ــرة يف السـ ــروض مثـ عـ

ــوكوالتة. ــوزع الشـ ــل يـ ــا نويـ ــاً بابـ ــة وطبعـ شـــخصيات تفاعليـ
تعالوا واستمتعوا معنا بتجربة فريدة من نوعها تفتح القلوب وتلهم للحياة املشركة.

  קהל נכבד, אהלן וסהלן. 

לילדים, חגיגה רב תרבותית עם שלל  ברוכים הבאים לפסטיבל אלמינא ה-7 
הצגות מגוונות במחיר של כרטיס לכל כיס ופעילויות חינמיות לכל המשפחה!!!
השנה חג חנוכה וחג הכריסמס נחגגים באותו שבוע ואנו בסימן כפול של חגי 

האור המתחברים לחנוכריסמס משותף.
שלוש  הכוללות  ת.אלמינא  של  היוצר  מבית  הצגות  שלנו:  האמנותית  בתכנית 

בכורות, הצגות אורחות ושלל פעילות חינמית לכל המשפחה:
מופעי חוץ ססגוניים, סדנאות יצירה ותיאטרון, פינות איפור וקעקועים, דמויות 

שטח אינטראקטיביות וכמובן סנטה מחלק שוקולדים.
בואו להנות ולחגוג איתנו יחד חוויה ייחודית, הפותחת לבבות ומעוררת השראה 

לחיים משותפים.

נורמן עיסא                                               גדעונה רז 
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أسم الساعة
املرسحية

تلخيصاألجيالالقاعة

يف الخلية9:00
العربية. 

 يعرض الول 
مرة!

مرسحية حول أهمية الحفاظ 10-5اوديتوريوم
عىل ا لكرة االرضية، من خالل 

ملحة عن عامل النحل الرائع.

أسد ألني10:00
العريبة

اعداد شعري وجديد لكتاب 8-3اوديتوريوم
كروكيت جونسون الرائع، يف 

نسخة عربية ونسخة عربية.
مثال مثال11:00

العربية
مرسحية موسيقية تجمع 8-3اوديتوريوم

بني األغاين واألمثال 
والفكاهة والكثري من الخيال 

املستوحى من أساطري 
إيسوب

يام16:00
ثنائية اللغة

ستوديو 
الطابق 
السفيل

عرض مرسحي بيئي تفاعيل 3-8
وملون، غني بالخيال يجمع 

بني اإلبداع والفن
يف الخلية17:00

عربية .يعرض 
الول مرة 
+ افتتاح 
املهرجان

مرسحية حول أهمية الحفاظ 10-5اوديتوريوم
عىل ا لكرة االرضية، من خالل 

ملحة عن عامل النحل الرائع.

يوم الخميس 22/12/22

الجدول  الزمني للعروض
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תקצירגילאיםאולםשם ההצגהשעה

בכוורת9:00
ערבית - בכורה!

הצגה על חשיבות השמירה על כדור 5-10אודיטוריום
הארץ, דרך הצצה לעולמן המרתק 

של הדבורים.

האריה של הלן10:00
ערבית

עיבוד רענן ופיוטי לספרו הנפלא 3-8אודיטוריום
של קרוקט ג'ונסון, בגרסה בעברית 

וגרסה בערבית. 

למשל משל11:00
ערבית

הצגה מוזיקלית המשלבת שירים, 3-8אודיטוריום
משלים, הומור והרבה  דמיון 

בהשראת משלי איזופוס

ים16:00
דו לשוני

סטודיו קומה 
תחתונה

הצגה אקולוגית אינטראקטיבית 3-8
וצבעונית, עשירה בדמיון ומשלבת 

יצירה באומנות.

בכוורת17:00
עברית בכורה! + 
אירוע הפתיחה

הצגה על חשיבות השמירה על כדור 5-10אודיטוריום
הארץ, דרך הצצה לעולמן המרתק של 

הדבורים.

יום חמישי 22/12/22

לוח ההצגות והמופעים
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أسم الساعة 

املرسحية

تلخيصاألجيالالقاعة

عجيب10:30
العربية

دراما إنسانية مثرية من خالل 12-7اوديتوريوم
اعداد مرسحي مقتبس من 

الرواية املحبوبة األكرث مبيعاً - 
)Wonder( ”عجب“

الحذر عىل 10:45 
الطرق
العربية

ستوديو 
الطابق

 السفيل

يعرض ألول مرة !!! مرسح دمى 3-8
وأغراض وأغاين، عن أهمية مراعاة 

قوانني السري والحذر عىل الطرق.
عائلة فا-مي-12:00

ال
رقص

ستوديو 
ياسمني

عرض راقص يقدم العامل 4-8
السحري لآلالت املوسيقية.

أرانب13:30 
ثنائية اللغة

مرسحية أصلية ثنائية اللغة 7-3اوديتوريوم
عن الصداقة والشجاعة والحب 

السحري والعديد من كعك 
الجزر.

عروض خارجية وورشات- الدخول مجاين

يوم الجمعة 23/12/22

الجدول  الزمني للعروض

أسم الساعة 

املرسحية

تلخيصاألجيالالقاعة

كرفان11:30 
عرض خارجي 

مجاين

الساحة 
الداخلية

 3-8
ولجميع 
العائلة

عرض مهرجني ساخر يف 
الساحة الخاريجة لجميع أفراد 

األرسة!
كل 

الوقت
ورشات فنية, 
زوايا املكياج 

وشخصيات 
ميدانية

الساحة 
الداخلية

لكل 
العائلة

ورشة عمل للحرف اليدوية 
والفنية، منصة مكياج مفتوحة 

للجميع وشخصيات ميدانية 
مثرية ومسلية.
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תקצירגילאיםאולםשם ההצגהשעה

פלא10:30
עברית

דרמה אנושית מרגשת בעיבוד 7-12אודיטוריום 
בימתי לרב המכר האהוב - 

)Wonder( ”פלא“

זהירות בכביש10:45 
ערבית

סטודיו קומה 
תחתונה

בכורה!!! תיאטרון בובות, 3-8
חפצים ושירים,  על חשיבות 

השמירה על כללי זהירות 
בדרכים.

משפחת פה-מי-לה     12:00
מחול לילדים

מופע מחול המציג את עולמם 4-8סטודיו יסמין
הקסום של כלי הנגינה.

ארנבים 13:30 
דו לשוני

הצגה דו לשונית מקורית על 3-7אודיטוריום 
חברות אמיצה, אהבה קסומה 

ומלא עוגות גזר

תקצירגילאיםאולםשם ההצגהשעה

קרוואן11:30 
מופע חוץ חינמי

3-8 וכל פטיו
המשפחה

הצגת חוץ ליצנית לכל 
המשפחה!

כל שעות 
הפעילות

סדנת אמנות, 
עמדת איפור 
ודמויות שטח

לכל פאטיו
המשפחה

סדנת יצירה ואומנות, עמדת 
איפור פתוחה לקהל הרחב 

ודמויות שטח משעשעות

יום שישי 23/12/22

לוח ההצגות והמופעים

מופעי חוץ וסדנאות - בכניסה חופשית
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تلخيصاألجيالالقاعةأسم املرسحيةالساعة 
شموليكيبود10:00

ثنائية اللغة
اعداد جديد ومدهش لقصة 8-3 اوديتوريوم

األطفال املألوفة واملحبوبة من 
تأليف ط. كرمي.

قصة عامل10:30 
مرسح كارون

ستوديو 
الطابق

 السفيل

مرسح دمى فريد من نوعه يحدث 3-8
عىل الجسد، ويجمع بني الرقص 

واملوسيقى ورحلة عرب عوامل رائعة.
أسد ألني12:30

العربية
اعداد شعري وجديد لكتاب كروكيت 8-3اوديتوريوم

جونسون الرائع، يف نسخة عربية 
ونسخة عربية.

ال يوجد يشء 13:00
اسمه تنني

العربية

مرسح الظالل, قصة رائعة عن عامل 8-3املكتبة
األطفال الخيايل والصداقة مع 

حيوان من الخيال.
عرض القط 14:30 

والفأر
كونسريت 

لألطفال

لكل اوديتوريوم
العائلة

توم وجريي، أشهر قط وفأر يف 
العامل، يف عرض تفاعيل أصيل 
يجمع بني املوسيقى الحية مع 

مجموعة متنوعة من اآلالت ومقاطع 
الفيديو مبشاركة الجمهور.

تلخيصاألجيالالقاعةأسم املرسحيةالساعة 
عرض لوتس11:30

عرض خارجي مجاين
الساحة 
الداخلية

لكل 
العائلة

يأيت املهرج لوتس بعرض فريد 
ومضحك يجمع بني السحر واألوهام 

واملفاجآت غري املتوقعة.
ورشة مرسحية 12:00 

لألطفال واالهايل
مجاين, للتسجيل 

املسبق

ستوديو 
ياسمني

5 وما 
فوق 
)مع 

األهل(

ورشة عمل تجريبية ابداعية وممتعة 
لألهل واألطفال تجمع بني التدريبات 

املرسحية واالرتجال. بتوجيه من 
جدعونا راز وميخال روزمان.

عرض لوتس14:00 
عرض خارجي مجاين

الساحة 
الداخلية

لكل 
العائلة

يأيت املهرج لوتس بعرض فريد 
ومضحك يجمع بني السحر واألوهام 

واملفاجآت غري املتوقعة.
كل 

الوقت
ورشات فنية, زوايا 
املكياج وشخصيات 

ميدانية

الساحة 
الداخلية

لكل 
العائلة

ورشة عمل للحرف اليدوية والفنية، 
منصة مكياج مفتوحة للجميع 

وشخصيات ميدانية مثرية ومسلية.

يوم السبت 24/12/22 

الجدول  الزمني للعروض

عروض خارجية وورشات- الدخول مجاين
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תקציר גילאים אולם הצגה שעה 

שמוליקיפוד10:00
דו לשוני

עיבוד רענן ומפתיע לסיפור 3-8 אודיטוריום
הילדים המוכר והאהוב מאת

ט. כרמי.

מעשה בעולם10:30 
תיאטרון הקרון

עברית

סטודיו קומה 
תחתונה

תיאטרון בובות ייחודי המתרחש 3-8
על הגוף, בשילוב ריקוד, מוסיקה 

ומסע בעולמות מופלאים.

האריה של אלן12:30
עברית

עיבוד רענן ופיוטי לספרו הנפלא 3-8 אודיטוריום
של קרוקט ג'ונסון

דרקון אין דבר 13:00
כזה

עברית

תיאטרון צלליות, סיפור מופלא על 3-8ספרייה
עולמם מלא הדמיון של הילדים 
ועל ידידות עם בעל חיים דמיוני.

מופע חתול 14:30 
ועכבר

קונצרט לילדים

לכל אודיטוריום
המשפחה

טום וג'רי, החתול והעכבר 
הכי מוכרים בעולם, במופע 

אינטראקטיבי מקורי בשילוב 
נגינה חיה במגוון כלים וסרטונים 

בשיתוף הקהל.

תקציר גילאים אולם הצגה שעה 

המופע של לוץ11:30
מופע חוץ חינמי

לכל פאטיו
המשפחה

לוץ הליצן מגיע עם מופע ייחודי 
ומצחיק המשלב  קסמים , אשליות 

ומלא הפתעות לא צפויות.

סדנת תיאטרון 12:00 
להורים וילדים

חינם, בהרשמה 
מראש

5 ומעלה סטודיו יסמין 
)עם הורים(

סדנא חוויתית של יצירתיות 
ושעשוע להורים וילדים, המשלבת 

תרגילי תיאטרון ואימפרוביזציה. 
בהנחיית גדעונה רז ומיכל רוזמן.

המופע של לוץ14:00 
מופע חוץ חינמי

לכל פטיו
המשפחה

לוץ הליצן במופע ייחודי ומצחיק 
המשלב קסמים, אשליות ומלא 

הפתעות לא צפויות.

כל שעות 
הפעילות

סדנת אמנות, 
עמדת איפור 
ודמויות שטח

לכל פאטיו
המשפחה

סדנת יצירה ועמדת איפור פתוחה 
לקהל הרחב, ודמויות שטח 

משעשעות

יום שבת 24/12/22

לוח ההצגות והמופעים

מופעי חוץ וסדנאות - בכניסה חופשית
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عروض خارجية مجانية מופעי חוץ חינמיים

רבים  הם  צפויה.  לא  דרמה  יש  הליצנים  בבית 
בדרכם  אבל  ומבלגנים  מסדרים  ומשלימים, 
הצגת  ומסתבכים.  הולכים  רק  הדברים  הליצנית 

חוץ לכל המשפחה!

־לוץ הליצן במופע ייחודי ומצחיק המשלב קס

מים, אשליות ומלא הפתעות לא צפויות  

كرفان  קרוואן
يف بيـــت املهرجـــن حيـــث توجـــد درامـــا غـــر متوقعـــة. إنهـــم 
يقاتلـــون ويتألقـــون ، منظمـــون وفوضويـــون ، لكـــن كل يشء 
يســـر بطريقتهـــم التهريجيـــة التـــي تـــزداد تعقيـــًدا. مرسحيـــة 

خارجيـــة ومتنقلـــة لـــكل افـــراد العائلـــة!

لوتس املهرج לוץ הליצן

ـــحر  ـــن الس ـــع ب ـــك يجم ـــد ومضح ـــرض فري ـــرج يف ع ـــس امله  لوت
ـــة. ـــر املتوقع ـــآت الغ ـــن املفاج ـــر م ـــال والكث والخي

رون النحلة   רון הדבורון 

جاي يضوع الوقت

 מגיע לבזבזזזז לכם את הזמן.

   ثنايئ مهرجي الضوء 
وأوركسرتا رجل واحد

 צמד ליצני האור ותזמורת של 
איש אחד

דמויות שטח שיסתובבו ויעשו שמח 
 شخصيات مثرة يف الساحة الخارجية الطلق متلئ القلوب 

بالضحك والفرحة
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איפור פנים וקעקועים  לילדים וסדנאות יצירה מגוונות 

פעילויות חינמיות במהלך ימי הפסטיבל  במרכז מנדל יפו

סנטה קלאוס המוכר והאהוב מצלצל בפעמון, רוקד ומפזז ומחלק שוקולדים 
לכל הילדים במהלך הפסטיבל.

زاوية رسومات عىل الوجه ووشامت لألطفال وورشات عمل إبداعية ومتنوعة
فعاليات مجانية خالل املهرجان مبركز مندل يافا

يقرع بابا نويل الشهر واملحبوب الجرس, يرقص يتجول ويوزع الشوكوالتة
 عىل جميع األطفال خالل املهرجان.

סדנאות ופעילויות אינטראקטיביות
ورشات عمل وفعاليات مثرية

بابا نويل يوزع الشوكوالته
סנטה קלאוס מחלק שוקולדים
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خـــالل العطلـــة الصيفيـــة، تقيـــم لينـــا البالغـــة مـــن 
ــة  ــة الريفيـ ــا يف القريـ ــع جدهـ ــنوات مـ ــر 7 سـ العمـ
ـــك  ـــن تل ـــة. م ـــأة وصاخب ـــل مخب ـــة نح ـــف خلي وتكتش
اللحظـــة تبـــدأ رحلـــة صداقـــة مميـــزة وســـاحرة بـــن 
ـــا.  ـــة بأكمله ـــاذ الخلي ـــاً إلنق ـــالن مع ـــة ويعم ـــاة ونحل فت
ــل  ــىل النحـ ــاظ عـ ــة الحفـ ــدى أهميـ ــا مـ ــم لينـ تتعلـ
املســـؤول عـــن معظـــم الوفـــرة يف عاملنـــا وحاميتـــه، 
ـــل  ـــع القلي ـــر م ـــن أن الب ـــاغ النحـــالت يتعلم ـــاي وب وب

مـــن الوعـــي البيئـــي ميكـــن أن يتغـــروا أيضـــاً.

בכוורת
הצגה בנושא שמירה על כדור הארץ דרך ההצצה 

לעולם הדבורים.

 בחופשת הקיץ, מאיה בת ה 7- מתארחת 
אצל סבא שלה במושב ומגלה כוורת נסתרת 
מסע  מתחיל  רגע  מאותו  חיים.  ושוקקת 
חברות קסום ומופלא בין ילדה אחת לדבורה 
אחת ויחד הן פועלות להצלת הכוורת כולה. 
ולהגן  לשמור  חשוב  כמה  לומדת  מאיה 
השפע  למרבית  האחראים  הדבורים  על 
בעולמנו, וביי ובאג הדבורות, לומדות שבני 
אדם עם קצת מודעות סביבתית, גם יכולים 

להשתנות.

يف الخلية

مرسحية عن الحفاظ عىل الكرة األرضية من خالل ملحة عن 
عامل النحل.

 לגילאי: 5-10
 משך ההצגה 50 דק’

 שפה: עברית או ערבית

 اجیال: ٥-١٠
 مدة املرسحیة ٥٠ دقیقة

 اللغة: عربیة أو عربیة 

יהודה  יערה  הרוש,  הילה  שחקנים:   
ואודיה ירון  מחזה: שרון בורשטין  והרצל 
טובי  דרמטורגיה: גדעונה רז  בימוי: הרצל 
תלבושות:  שואף   זוהר  תפאורה:  טובי  
יסמין וולק  מוזיקה: יאור כהן  כוריאוגרף: 

עומר שמר  וידאו: גל זיו

  ممثلـــن : ميالنيـــا مطـــر، رانيـــا طحـــان ســـابا، دميـــة 
عفـــاف   كتابـــة: شـــارون بورشـــطاين وهريتســـل 
ــة:  ــاه راز  ترجمـ ــة: جدعونـ طـــويب  كتابـــة مرسحيـ
بســـام بريومـــي  اخـــراج: هريتســـل طـــويب  ديكـــور: 
ـــيقى:  ـــوالك  موس ـــس: ياســـمني ف ـــار شـــوئيف  مالب زوه
ــيمري   ــات: عومـــري شـ ــم الرقصـ ــور كوهـــني  تصميـ يائـ

فيديـــو: غـــال زيـــف

בכורה חגיגית! عرض أحتفايل!
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حمـــودي الشـــقي ، يحصـــل عـــىل دراجـــة جديـــدة يف 
ــن رشح  ــه مـ ــن والدتـ ــل أن تتمكـ ــالده وقبـ ــد ميـ عيـ
ــارع  ــرج إىل الشـ ــرق، يخـ ــالمة عـــىل الطـ ــد السـ قواعـ
ويلتقـــي بإشـــارة املـــرور، والرطـــي وأيًضـــا الســـيارة 

ويتعلـــم بالطريقـــة الصعبـــة عـــن األهميـــة
 مراعاة قواعد وقوانن السالمة عىل الطرق.

זהירות בכביש
תיאטרון בובות, חפצים ושירים, 

על חשיבות השמירה על כללי זהירות בדרכים.

 חמודי השובב מקבל ליום הולדתו אופניים 
חדשות! ולפני שאמא שלו מספיקה להסביר 
לו את חוקי התנועה הוא יוצא לרחוב ופוגש 
ולומד  במכונית  וגם  בשוטר  רמזור,  במר 
בדרך הקשה על חשיבות השמירה על כללי 

הזהירות בדרכים.

الحذر عىل الطرق 

مرسح الدمى، اغراض وأغاين،
 عىل أهمية الحفاظ عىل قوانني الحذر عىل الطرق.

 לגילאי: 3-8
 משך ההצגה 45 דק’

 שפה: ערבית

 اجیال: ٣-٨
 مدة املرسحیة ٤٥ دقیقة

 اللغة: العربیة  

עיסא  נורמן  בימוי:  רז   גדעונה  מחזה:   
בובות  מעצבת  בירומי   בסאם   : תרגום   

ובמה: גליה לוי גרד  מוזיקה: מירה עאזר
 שחקנית : תונה אבו שחאדה.

  مرسحيـــة - جدعونـــا راز   إخـــراج - نورمـــان عيـــىس 
  ترجمـــة - بســـام بريومـــي   مصممـــة الدمـــى 
واملـــرسح - جاليـــا ليفـــي جـــريد    موســـيقى - مـــريا 

عـــازر   متثيـــل - تونـــا أبـــو شـــحادة.

בכורה חגיגית! عرض أحتفايل!
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ـــه راز وشـــارون بورشـــتاين  ـــداد مرسحـــي: جدعون  أع
ـــااله ارشوف  ـــان عيـــىس  موســـيقى: أي  اخـــراج: نورم
ـــس:  ـــم مالب ـــدر   تصمي ـــادا ب ـــور: ع ـــم وديك   تصمي
ــويبيل  ــر تسـ ــة: اوفـ ــم الدميـ ــان | تصميـ ــا دوتـ نوعـ
ــاءة  ــال دفـــوري  إضـ ــع الدمـــى: أفيتـ   العمـــل مـ
وصـــوت: جـــورج قهوجـــي   مســـاعدة مخـــرج: 
ـــارون  ـــون كوهني،ش ـــن: يين ـــل  ممثل ـــت حانانئي أفيفي
بورشـــتاين ، جدعونـــه راز، فيـــوال جومتن،عيـــدان 
يعقـــوب. يائـــور  شنيتســـي،  تـــوم  شـــقروقة، 

גדעונה רז ושרון בורשטין      עיבוד למחזה: 
במאי: נורמן עיסא    מוזיקה: אילה אשרוב  
נועה דותן     עדה פדר  תלבושות:  תפאורה: 
עיצוב בובה: אופיר צויבל   עבודה עם בובות: 
אביטל דבורי    וידאו ארט: ג'ורג' קהוג'י    ע. 
 , כהן  ינון  שחקנים:  חננאל    אביבית  במאי: 
שרון בורשטין ,גדעונה רז ,יולה ימית גוטמן , 

עידן שקרוקה ,יאור יעקב , תום שיניצקי

 דרמה אנושית מרגשת בעיבוד בימתי לרב 
המכר ״פלא״ .

 לגילאי: 12-7
 משך ההצגה 60 דק'

 שפה: עברית

אוגוסט, הסובל מעיוות  מסע ההסתגלות של 
נדיר בפנים, בבי״ס חדש. אוגוסט מרגיש שהוא 
משפחתו  ובני  אחותו  וגם  רגיל.  לגמרי  ילד 
חושבים כך. האם גם אחרים מסוגלים לראות 
יקרה  ומה  נאמן   וחבר  שנון  – ילד  ככה  אותו 
אתם  כיצד  אוגוסט?  את  כשתפגשו  לכם 

תצליחו לראות אותו?

 פלא 

 اجیال: ٧-١٢
 مدة املرسحیة ٦٠ دقیقة

 اللغة: العربية 

ــه, تـــرسد  ــادر بالوجـ ــوه نـ ــاين مـــن تشـ أوغوســـط يعـ
املرسحيـــة رحلـــة التكيـــف واالندمـــاج ألوغوســـط 
ــد  ــه ولـ ــعر وكأنـ ــط يشـ ــدة. أوغوسـ ــة جديـ يف مدرسـ
ـــل  ـــا. ه ـــك أيًض ـــدون ذل ـــه يعتق ـــقيقته وأرست ـــادي. وش ع
ميكـــن أيًضـــا أن يـــراه اآلخـــرون بهـــذه الصـــورة- ولـــد 
ذيك وصديـــق مخلـــص، ومـــاذا ســـيحدث لكـــم عندمـــا 

تقابلـــون أوغوســـط, بـــأي شـــكل ســـرونه؟

  عجيب 
 اعداد مرسحي حديث للدراما املؤثرة واإلنسانية 

 واألكرث مبيًعا يف نيويورك. 
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 לגילאי: 8-3
 משך ההצגה 45 דק'
 שפה: עברית/ערבית

קרוקט  של  הנפלא  לספרו  ופיוטי  רענן  עיבוד 
ג'ונסון "האריה של אלן". הסיפור מתאר חברות 
- צעצוע הבד  והאריה  בין אלן הילדה  אמיצה, 
שלה, איתו היא משחקת, ממציאה הרפתקאות 
נועזות ומשוחחת על דברים חשובים מאוד. היא 
משתפת אותו ברגעים של פחד, משאלות לב 
ושמחה. המפגש בין השניים מרגש, משעשע 
ונוגע ללב, ותמיד מתרחש בחדרה של אלן, שם 
שאין  ויצירה  משחק  דמיון,  לחיים,  מתעוררים 

להם גבול בזמן ובמרחב.

 מאת: קרוקט ג'ונסון  עיבוד ובימוי: נועה לב  
תרגום לעברית: מאירה פירון    יוצרות ומבצעות: 

גילי בית הלחמי, רוני עינב  מוזיקה: נעמה רדלר 
 עיצוב במה ותלבושות: נטע אמיתי  עיצוב בובת 
האריה: אולגה גרצמן  עיצוב תנועת האריה: גילי 

בית הלחמי  עוזרת במאית ורעיונית: נטע מידן.

 اجیال: ٣-٨
 مدة املرسحیة ٤٥ دقیقة

 اللغة: عربیة /عربية
ـــون  ـــت جونس ـــاب كروكی ـــاعري لكت ـــث وش ـــداد حدی اع
ـــجاعة،  ـــة ش ـــة صداق ـــف القص ـــن". تص ـــد ألی ـــع "أس الرائ
بیـــن ألیـــن الفتـــاة واألســـد – لعبتھـــا القامشـــیة، التـــي 
ـــدث  ـــة وتتح ـــرات جریئ ـــن مغام ـــرع ألی ـــا، تخ ـــب بھ تلع
ـــوف  ـــات الخ ـــاركھ لحظ ـــة. تش ـــة للغای ـــیاء مھم ـــن أش ع
ــن  ــن االثنیـ ــاء بیـ ــرح. اللقـ ــة والفـ ــات الصادقـ والتمنیـ
ـــة  ـــدث يف غرف ـــا یح ـــا م ـــر، ودائ ًم ـــع ومؤث ـــر وممت مثی
ـــداع ال  ـــرح وإب ـــال, م ـــاة خی ـــون بالحی ـــاك ینبض ـــن، ھن ألی

حـــدود لھـــم يف الزمـــان واملـــكان.

 ممثلیـــن : إبـــاء منـــذر, اروى حلیحـــل  بقلـــم: كروكیـــت 
ــة  ــا لیـــف   ترجمـ ــراج: نوعـ ــداد وإخـ ــون  اعـ جونسـ
ــر  ــیقى: نعـــاه ریدلـ ــام بیرومـــي  موسـ ــة: بسـ للعربیـ
ــم  ــي   تصمیـ ــع أمیتـ ــس: نیتـ ــرسح ومالبـ ــور مـ  دیكـ
اولجـــا جیرتســـان   مســـاعدة مخرجـــة:  الدمیـــة: 
ـــي ـــت ھالحم ـــي بی ـــى: جی ـــراج الدم ـــدان  اخ ـــاع می نیط

האריה של אלן
עיבוד מקסים וסוחף לסיפור המוכר 
והאהוב, על חברות פחדים ואומץ.

أسد ألین
اعداد مثیر وميء بالسحر للقصة املألوفة 
واملحبوبة، حول صداقة, خوف وشجاعة. 

בכורה חגיגית! عرض أحتفايل!
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 מחזה ובימוי: תום ווליניץ  מוזיקה: עמרי 
דגן  תפאורה ותלבושות: שי אהרון  משחק: 

גילי בית הלחמי,מושיקו ששון.

 الكاتـــب ومخـــرج املرسحيـــة: تـــوم فولينيتـــس 
 موســـيقى: عمـــري داغـــان  ديكـــور ومالبـــس: 
شـــاي أهـــرون  ممثلـــن : جيـــي بيـــت هالخمـــي، 

ــون. ــيكو ساسـ موشـ

 לגילאי: 3-8
 משך ההצגה 50 דק'

 שפה: דו לשונית עברית וערבית

שמוליקיפוד,  מאבד  וסגרירי  גשום  בערב 
אחר  בחיפוש  דרכו  את  הקוצני,  הקיפוד 
בחדרו  עצמו  מוצא  הוא  איתו.  לשחק  חבר 
גם  מחפש  במקרה  שלגמרי  חולה,  ילד  של 
הוא חבר... אבל מה לקיפוד ולילד? זה קוצני 
וזה עם שפעת! זה דובר עברית וזה ערבית! 

האם יצליחו להיות חברים?

שמוליקיפוד
עיבוד רענן ומפתיע לסיפור הילדים האהוב.

 اجیال: ٣-٨
 مدة املرسحیة ٥٠ دقیقة

 اللغة: ثنائية اللغة عربیة أو عربیة

ــموليك  ــرج شـ ــف يخـ ــر وعاصـ ــوم ماطـ ــاء يـ يف مسـ
ـــه يضيـــع  القنفـــذ للبحـــث عـــن صديـــق للهـــو معـــه لكن
ـــض،  ـــد مري ـــة  ول ـــه يف غرف ـــد نفس ـــأة يج ـــق. فج الطري
ـــق.. ـــن صدي ـــث ع ـــك يبح ـــو كذل ـــة ه ـــذي بالصدف وال
ــا املشـــرك بـــن قنفـــذ وولـــد? واحـــد مـــع  لكـــن مـ
أشـــواك واآلخـــر مـــع انفلونـــزا! هـــذا يتكلـــم العربيـــة 
والثـــاين يتكلـــم العربيـــة! هـــل ســـيصبحان أصدقـــاء?
ـــموليكيبود"  ـــعبية "ش ـــال الش ـــة األطف ـــىل قص ـــتند ع  تس

ـــي ـــم ط. كرم بقل

القنفذ شموليك
 إعداد جديد ومثري لقصة األطفال الشعبية
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 كتابـــة وإخـــراج: تـــوم فولينيتـــس   متثيـــل: جيـــي 
بيـــت هلحمـــي/ داين هرتســـيانو ، أمـــري شـــكري 
ــة  ــان   مصممـ ــري داغـ ــيقى: عمـ ــوب  موسـ يعقـ
الديكـــور واملالبـــس: فريـــدا شـــوهام   مصمـــم 

ــيمر ــر شـ ــات: عومـ الرقصـ

 לגילאי: 8-3
 משך ההצגה 50 דק'

 שפה: דו לשונית

דודים  בני  הם  הכפר,  וארנב  העיר  ארנב 
אחד  יום  הימים.  משכבר  טובים  וחברים 
ולרגע  יחד במחילה  לגור  השניים מחליטים 
נראה שהכול ביניהם נפלא ! עד שמסתבר 
שארנב הכפר מפוזר וקופצני וחברו העירוני 
חייב ניקיון וסדר מופתי! האחד אוהב ליהנות 
וצמוד  רק במטלות  והשני עסוק  ולהשתולל 
לכל הרגל... האם הם יסתדרו? האם שניהם 
למסע  אלינו  הצטרפו  ויתגמשו?  יתפשרו 
לשונה  הפתיחות  אודות  בוגר  וגם  מסקרן 

וקבלת האחר.

ארנבים
הצגה דו לשונית חדשה על חברות אמיצה 

אהבה וקשר ומלא עוגות גזר.      

 اجیال: ٣-٨
 مدة املرسحیة ٥٠ دقیقة

 اللغة: ثنائية اللغة 
 أرنـــب املدينـــة وأرنـــب القريـــة، هـــم أبنـــاء العـــم 
وأصدقـــاء قدامـــى. يف أحـــد األيـــام يقـــررون االثنـــان 
العيـــش مًعـــا يف جحـــر وألول وهلـــة تبـــدو األمـــور عـــىل 
ـــر  ـــة مبع ـــب القري ـــح أن أرن ـــى أن يتض ـــرام! حت ـــا ي م
ـــب  ـــة وترتي ـــة إىل نظاف ـــدين بحاج ـــه امل ونطـــاط وصديق
ــب  ــتمتاع واللعـ ــب االسـ ــم يحـ ــد منهـ ــايل! الواحـ مثـ
واآلخـــر مشـــغول باملهـــامت اليوميـــة الروتونيـــة... 
ــيصلون  ــل سـ ــوية؟ هـ ــش سـ ــينجحون بالعيـ ــل سـ هـ
اىل تســـوية ويتفقـــوا؟ انضمـــوا إلينـــا ملغامـــرة مثـــرة 

وناضجـــة حـــول االنفتـــاح للغـــر وتقبـــل اآلخـــر.

أرنبيم
مرسحية ثنائية اللغة جديدة تعرض ألول مرة حول 

صداقة شجاعة, حب والكثري من كعك الجزر.

 מחזה ובימוי: תום ווליניץ  שחקנים: גילי בית 
יעקב   שוקרי  אמיר  הרציאנו,  דני  הלחמי/ 
מוזיקה: עומרי דגן  מעצבת תפאורה ותלבושות: 

פרידה שוהם   כוריאוגרף: עומר שמר
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ـــن : ســـيفان  ـــة وإخـــراج: نورمـــان عيـــىس  ممثل  كتاب
أشـــريوف   أيـــاال  موســـيقى:  كيســـنجر   كيـــر 

ــك ــمني فولـ ــور واملالبـــس: ياسـ ــة الديكـ مصممـ

 לגילאי: 7-3
 משך ההצגה 45 דק'

 שפה: עברית )מתובלת בערבית(

חיפוש  למסע  יוצאים  שלה  והכלב  יסמין 
משותף אחר כדור הים שנעלם. בדרך, הם 
פוגשים יצורים ימיים כמו מדוזה, אבו-נפחא, 
 – מגלים  ולפתע  שונים,  ודגים  ים  חתול 
שנזרקים  ופלסטיק  מפסולת  נפגעו  שאלה 

לים הרבה פעמים...
ולהקטין  להתגבר  להם  לעזור  מנסים  הם 
נזקים, וברגע שהם מבינים כמה חשוב להגן 
חיים,  אנו  עליו  הכדור  ועל  הים  יצורי  על 
ויסמין  השובב  הים  כדור   – לפתע  מתגלה 

מבינה שיש הרבה לעשות ולתקן מעכשיו.

 ים 
 הצגה אקולוגית אינטראקטיבית וצבעונית, 
עשירה בדימיון ומשלבת יצירה באומנות, 

חפצים ובובות.
 اجیال: ٣-٧

 مدة املرسحیة ٤٥ دقیقة
 اللغة: عربية )مع تعابر عربية(

ـــث  ـــة بالبح ـــون يف رحل ـــم״ يخرج ـــا״ ي ـــمن״ وكلبه ״ياس
ــة  ــالل الرحلـ ــت . خـ ــي ضاعـ ــة التـ ــره املائيـ ــن الكـ عـ
ـــو نفخـــه  ـــل البحر،اب ـــة مثـــل قندي ـــات مائي يلتقـــون بكائن
ــم يف  ــفون أنهـ ــا يكتشـ ــامك...ورسعان مـ ــض االسـ وبعـ
ـــر .  ـــاة يف البح ـــتيك امللق ـــاخ والبالس ـــبب األوس ـــر بس خط
ـــة.. ـــص الكارث ـــات وتقلي ـــاعدة الكائن ـــوم مبس ـــمن تق ياس
عندمـــا يدركـــون أهميـــة الحفـــاظ عـــىل الكائنـــات 
ـــة  ـــرة املائي ـــأة يجـــدون״ الك ـــرة األرضية….فج ـــىل الك وع
ـــتمرار  ـــب االس ـــة يج ـــم ان ـــىل عل ـــمن ع ـــة.. ياس ״ الضائع
بالتنظيـــف والحفـــاظ عـــىل البيئـــة والكـــرة األرضيـــة. 

  يم 

 مرسحية تعالج موضوع تلوث البيئة، مرسحية 
مليئة بالخيال،واإلبداع الفني.

 מחזה ובימוי: נורמן עיסא  שחקנית: סיוון 
אשרוב   אילה  מוזיקה:  קיסינגר   קינר 

מעצבת תפאורה ותלבושות: יסמין וולק
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 שחקנים: בסאם בירומי, אמיר שוקרי יעקוב, 
בימוי:  רז   גדעונה  כתיבה:  מורא   מרוואן 
עוזר  בירומי   בסאם  תרגום:  עיסא   נורמן 
במאי: דניאל נאסר  עיצוב תפאורה ותלבושות: 

יסמין וולק  מוזיקה: נדב ויקינסקי

ـــرا ـــروان م ـــوب, م ـــكري یعق ـــر ش ـــي, أمی ـــام بیروم ـــن : بس  ممثلی
 كتابـــة مرسحیـــة : جدعونـــا راز  إخـــراج : نورمـــان عيـــىس  ترجمـــة 
ــم  ــر  تصمیـ ــال نـ ــرج : دانیـ ــاعد مخـ ــي  مسـ ــام بیرومـ : بسـ
الدیكـــور واملالبـــس : یاســـمین فـــوالك  موســـیقى: نـــداڤ فیكینســـي

 לגילאי: 10-5
 משך ההצגה 45 דק'

 שפה: ערבית

אזופוס  למשלי  וקומי  אקטואלי  עיבוד 
והארנב״,  ״הצב  כמו  והאהובים  המוכרים 
הומור  בשילוב  ועוד.  החסידה״  ״השועל 
ושירים נהדרים. אל הצב, שופט החיות בעת 
צרה מגיעות חיות היער לקבל עצה. שועל 
רעב וארנב מתרברב, וגם חסידה רגישה ובת 
עורב מתוסכלת נורא. הצב החכם מרגיע את 
הרוחות, אבל האם יצליח לעשות צדק וסדר 

בין החיות?

למשל משל
הצגה מוזיקלית המשלבת שירים, 

משלים, הומור והרבה דמיון בהשראת 
משלי איזופוס

 اجیال: ٥-١٠
 مدة املرسحیة ٤٥ دقیقة

 اللغة: عربیة 

اعـــداد حديـــث كومیـــدي ألمثـــال إیســـوب الشـــھیرة 
واملحبوبـــة كمثـــل "الســـلحفاة واألرنـــب" و "اللقلـــق 
والثعلـــب" واملزیـــد. بدمـــج مـــع الفكاھـــة واألغـــاين 
الســـلحفاة،  اىٕل  الغابـــة  تـــأيت حیوانـــات  الرائعـــة. 
ـــات يف وقـــت الحاجـــة، للحصـــول عـــىل  حاكمـــة الحیوان
ـــاً  ـــرب، وایض ـــب املتك ـــع واألران ـــب الجائ ـــورة. الثعل املش
لقلـــق حســـاس وابنـــة الغـــراب املحبطـــة. الســـلحفاة 
ــتنجح يف  ــل سـ ــن ھـ ــدٔي األرواح، ولكـ ــة تھـ الحكیمـ

إقامـــة العـــدل والنظـــام بیـــن الحیوانـــات؟

مثالً مثل
مرسحیة موسیقیة تجمع بین األغاين واألمثال والفكاھة 

والكثیر من  الخیال املستوحى من أمثال إیسوب 
املعروفة واملحبوبة.
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"قصة عامل"

مرسح دمى فريد من نوعه يحدث عىل الجسد، ويجمع 
بني الرقص واملوسيقى ورحلة عرب اماكن رائعة. من 

مرسح "هاكارون".
  اجیال: ٣-٨ .

ــع  ــابهنا مـ ــدى تشـ ــا مـ ــن خاللهـ ــة نكتشـــف مـ رحلـ
ـــىل األرض.  ـــا ع ـــش معه ـــي نعي ـــة الت ـــات الرائع املخلوق
راقصتـــان وحيوانـــات مختلفـــة متجســـدة يف أجســـامهن، 
ـــص والفكاهـــة  ـــة - بالرق ـــاألرض والطبيع ـــا ب ـــد ربطن تعي

ـــامل. ـــب الع وح

“מעשה בעולם”
תיאטרון בובות ייחודי המתרחש על הגוף, 

בשילוב ריקוד, מוסיקה ומסע בעולמות 
מופלאים. של תיאטרון הקרון.

  גילאי 3-8. 
לבין  בינינו  הדמיון  רב  כמה  נגלה  בו  מסע 
על  חיים  אנו  שלצידם  המופלאים  היצורים 
כדור הארץ. שתי רקדניות ובעלי חיים שונים 
המגולמים בגופן, מחברים אותנו מחדש אל 
ובאהבה  - בריקוד, בהומור  והטבע  האדמה 

לעולם.

"عائلة فا-مي-له"

عرض راقص لألطفال ولجميع العائلة،
من انتاج مجموعة "باماه".

  اجیال: ٤-٨ .
الجـــد قائـــد الفرقـــة املوســـيقية يأخـــذ حفيدتـــه للعمـــل 
ـــآالت  ـــحري ل ـــامل الس ـــىل الع ـــا ع ـــرا ويعرّفه يف األوركس
املوســـيقية. كل آلـــة تنبـــض بالحيـــاة وتحـــي قصتهـــا 
مـــن خـــالل مقطوعـــة رقـــص قصـــرة. تقـــوم جميـــع 
ــة  ــة مفاجئـ ــت حفلـ ــا بتخطيـ ــيقية مًعـ اآلالت املوسـ

ـــالده. ـــد مي ـــبة عي ـــد مبناس للج

“משפחת פה-מי-לה”
מופע מחול לילדים ולכל המשפחה מבית 

היוצר של קבוצת במה

  גילאי 4-8. 
לעבודתו  נכדתו  את  לוקח  המנצח  סבא 
ומכיר לה את עולמם הקסום של  בתזמורת 
ומספר  לחיים  מתעורר  כלי  כל  הנגינה.  כלי 
את סיפורו בקטע ריקוד קצר. כל הכלים יחד 
יום  לכבוד  הפתעה  מסיבת  לסבא  מכינים 

הולדתו.

הצגות אורחות
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"عرض القط والفأر"

عرض موسيقي اصي تفاعي يرشح ماهية املوسيقى من 
خالل مقاطع فيديو وألعاب الرسوم املتحركة.

   اجیال: لألطفال وجميع أفراد العائلة.
ـــامل،  ـــهرة يف الع ـــر ش ـــأر األك ـــط والف ـــري، الق ـــوم وج ت
ـــي  ـــزف الح ـــن الع ـــع ب ـــاص يجم ـــي خ ـــرض تفاع يف ع
ـــن  ـــلية وم ـــات املس ـــامن، والفيديوه ـــو والك ـــىل البيان ع
ــف  ــوف نكتشـ ــا سـ ــور. مًعـ ــاركة الجمهـ ــالل مشـ خـ
ــيقى  ــامل املوسـ ــن عـ ــة عـ ــدة والقدميـ ــكار الجديـ األفـ

والفـــن.

“מופע חתול ועכבר”
מופע מוסיקה אינטראקטיבי ומקורי 

שמסביר מהי מוסיקה דרך סרטוני אנימציות 
ומשחקים.

  מתאים לילדים ולכל המשפחה 
טום וג’רי, החתול והעכבר הכי מוכרים בעולם, 
נגינה  בשילוב  מקורי  אינטראקטיבי  במופע 
משעשעים  סרטונים  וכינור,  בפסנתר  חיה 
ובשיתוף הקהל. יחד נגלה רעיונות חדשים 

וישנים על עולם המוזיקה והאומנות.

"ال يوجد يشء اسمه تنني"

 مرسح الظالل انتاج مرسح "راحوك".

  اجیال: ٣-٨ .
ـــفه  ـــذي اكتش ـــن ال ـــه التن ـــر ألم ـــي أن يُظه ـــاول جي  يح
يف منزلهـــم، لكـــن والدتـــه ال تـــرى التنـــن وال تؤمـــن 
ـــايل  ـــال الخي ـــامل األطف ـــن ع ـــة ع ـــة رائع ـــوده.  قص بوج

ـــايل. ـــوق خي ـــع مخل ـــة م والصداق

“דרקון אין דבר כזה”
תיאטרון צלליות מבית היוצר

של תיאטרון רחוק.

  גילאי 3-8. 
גילי מנסה להראות לאימו את הדרקון שגילה 
הדרקון  את  רואה  אינה  אימו  אך  בביתם, 
על  מופלא  סיפור  בקיומו.  מאמינה  ואינה 
ידידות  ועל  עולמם מלא הדמיון של הילדים 

עם בעל חיים דמיוני.

הצגות אורחות
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תיאטרון אלמינא חוגג עשור
10 سنوات ملرسح املينا
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צוות אלמינא:
מנהלת: גדעונה רז

מנהל אומנותי: נורמן עיסא
מפיקת הפסטיבל: שון הירש עובדיה 

יח"צ: רחל וילנר 
מנהלת שיווק: פתחיה חמאד

מנהל טכני: ג'ורג' קהווג'י
מנהלת חשבונות: נילי טוב

רו"ח: ואסים בשארה
עיצוב גרפי: רוני עיסא

קריאייטיב ותוכן בדיגיטל: יוסי חלילי
בניית אתר ועיצוב דיגיתלי: רפי גל 

מיתוג : תמיר שפר
דפוס: נקודה

طاقم مرسح املينا:

املديرة: جدعونا راز

املدير الفني: نورمان عيىس

منتجة املهرجان: شون هريش عوفاديا

عالقات عامة: راحيل فيلرن

مديرة التسويق: فتحية حامد

املدير التقني: جورج قهوجي

مدققة الحسابات: نييل توف

املحاسب: وسيم بشارة

تصميم غرافيك: روين عيىس

كتابة محتوى ديجيتال: يويس خلييل

بناء وتصميم ديجيتال: رايف جال

طباعة: نيكوداه
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للحجزלהזמנות

03-5-33-5-444  050-2-800-300
W W W. E L M I N A J A F FA . C O M

مهرجان مهرجان املينااملينا
פסטיבל אלמינאפסטיבל אלמינא

ملرسح االطفالملرسح االطفال
להצגות ילדיםלהצגות ילדים

 Elmina Theater
مرسح املينا-   يافا

תיאטרון אלמינא   
 0502-800-300   03-533-5444
 Elminajaffa@gmail.com

www.elminajaffa.com

דמויות שטח 
ומופעי קרקס

متاثيل حيه
وعروض سريك

סנטה קלאוס
بابا ناويل

איפור פנים 
וקעקועים

مكياج وجوه
 ووشم

הצגות תאטרון אלמינא 
והצגות אורחות

عروض مرسح املينا
وعروض مستضافة

סדנאות תאטרון ויצירה

 
ورشات مرسح واشغال يدوية

מנדל-יפו תרבות  במרכז 
مبركز الثقافة مندل - يافا
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