
תיאטרון אלמינא שמח להציע מגוון הצגות איכותיות לילדים, למגוון
גילאים, ובנושאים שונים וחשובים. כרוח התיאטרון והעמותה תמצאו

הצגות בעברית לצד הצגות דו לשוניות והצגות בערבית. 
בהצגותינו, אנו שמים דגש על פיתוח ועידוד "הקיום המשותף", דרך חוויה
משמעותית המועברת באמצעות כלים מעולם התיאטרון והאמנות. כוונתנו

לחזק ערכים הומניסטיים כמו אכפתיות, אמפתיה, הכלה וכבוד לאדם האחר
באשר הוא אדם.

 

לתיאטרון אלמינא אפשרות להציג מגוון הצגות גם בהתאם לתקופה ועל פי
התקנים:

הצגות על במות, בגנים ובתי ספר, הצגות חוץ והצגות יחיד. 
 

*ישנן הצגות עם מערכי שיעור ופעילויות מוכנים למוסדות שיתעניינו בכך, פנו
אלינו כדי לשמוע עוד בנושא.

 
למידע נוסף מחירים ותיאומים נא לפנות ל: שון - 0542188128 

shivuk.elminajaffa@gmail.com :או למייל
www.elminajaffa.com :מוזמנים לבקר גם באתר שלנו בכתובת

 
 

כל ההצגות מאושרות סל תרבות ארצי, ניטו טק ופמי פריפריה!
ובנוסף ניתן למצוא את כל ההצגות גם במערכת גפ״ן.

רפרטואר הצגות תיאטרון אלמינא לשנת 2022-23
בשפה עברית /דו- לשוני

mailto:shivuk.elminajaffa@gmail.com
http://www.elminajaffa.com/


האריה של הלן
 
עיבוד מקסים וסוחף לסיפור המוכר 

והאהוב, על חברות פחדים ואומץ.
כיתות גן עד ב'

משך ההצגה: 45 דקות
עברית או ערבית

תיאטרון בובות קסום המתאר חברות אמיצה, בין אלן הילדה והאריה - צעצוע הבד 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 מתעוררים לחיים, דמיון, משחק ויצירה שאין
להם גבול בזמן ובמרחב.

הצגה חדשה!
 

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה!

למשל משל–
مثال مثال

 

בכוורת
הצגה בנושא איכות הסביבה ועל

חשיבות השמירה על כדור הארץ דרך
הצצה לעולם הדבורים.

גילאים א' עד ד׳
משך ההצגה 60 דקות

ערבית או עברית 

בחופשת הקיץ, מאיה בת ה-7 מתארחת אצל סבא שלה במושב ומגלה כוורת נסתרת
ושוקקת חיים. מאותו רגע מתחיל מסע חברות קסום ומופלא בין ילדה אחת לדבורה אחת
הפועלת להצלת הכוורת כולה. מאיה מבינה עד כמה חשוב לשמור על הדבורים האחראים

על מרבית השפע בעולמנו, והדבורות לומדות על בני האדם, שקצת מודעות סביבתית יכולה
לאפשר שינוי.

הצגה חדשה!

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה!

https://youtu.be/1NcWYizaLbQ
https://youtu.be/1NcWYizaLbQ


ארנבים - أرانب

שמוליקיפוד 
شموليك القنفذ

הצגה דו לשונית מקורית על חברות
אמיצה, אהבה קסומה ומלא עוגות גזר!

והיופי של שונות בכל קשר . 
כיתות גן-ג'

משך ההצגה 50 דקות.
דו לשוני, עברית וערבית.

עיבוד מרענן ומפתיע לסיפור המוכר והאהוב,
הצגה דו לשונית בשילוב מוזיקה חיה.

כיתות גן-ג'
משך ההצגה 50 דקות

דו לשוני, עברית וערבית

ארנב העיר וארנב הכפר הם בני דודים וחברים טובים משכבר הימים, יום אחד השניים
מחליטים לגור יחד במחילה ולרגע נראה שהכל ביניהם נפלא! עד שמסתבר שארנב הכפר

מפוזר וקופצני, וחברו העירוני חייב ניקיון וסדר מופתי! האחד אוהב ליהנות ולהשתולל
. האם הם יסתדרו? האם שניהם יתפשרו והשני עסוק רק במטלות וצמוד לכל הרגל.

ויתגמשו? הצטרפו אלינו למסע מסקרן וגם בוגר אודות הפתיחות לשונה וקבלת האחר.

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה!

ערב גשום וסגרירי מאבד שמוליקיפוד, הקיפוד הקוצני, את דרכו בחיפוש אחר חבר לשחק
איתו. הוא מוצא עצמו בחדרו של ילד חולה, שלגמרי במקרה מחפש גם הוא חבר! אבל מה

לקיפוד ולילד? זה קוצני וזה עם שפעת! זה דובר עברית וזה ערבית! האם יצליחו להיות
כרמי. חברים? מבוסס על סיפור הילדים המוכר “שמוליקיפוד” מאת  ט.

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה!

הצגה דו-לשונית

הצגה דו-לשונית

https://youtu.be/S0JimEvrvGQ
https://youtu.be/Z03FcY-S5z8


שניים על גג אחד
הצגה הומוריסטית ופואטית על מתן

כבוד לאחר וחיים בדו קיום. זוכת פרס
אסיטג' להצגה הטובה ביותר בשנת

 .2019
גילאים 10-16

משך ההצגה 50 דקות.
שפה: דו לשונית - עברית וערבית.

הצגה הומוריסטית, פיוטית ומאוד אנושית על מתן כבוד לאחר. ההצגה מגוללת את סיפורם
של שני חיילים משני צבאות שונים המוצאים את עצמם לכודים על גג אחד, שסביבם הכל
מוצף במים. תחילה הם מנסים להילחם זה בזה אך הרצון לחיות גובר. הם מנסים לתקשר
זה עם זה, אך הם לא מדברים את אותה השפה. הצורך במציאת פתרונות יצירתיים והרוח

האנושית יובילו את השניים על גג אחד לנסות ולהבין את האחר ולהתקרב עד לרגע
הפרידה. הצגה על מתן כבוד לאחר וחיים בדו קיום. מבוסס על המחזה "רובינזון וקרוזו".

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה!

פלא

דרמה אנושית מרגשת על קבלת האחר
בעיבוד אקטואלי לרב המכר "פלא" שנבחר

במצעד הספרים של משרד החינוך. 
כיתות א'-ו'

משך ההצגה 60 דקות
עברית

מסע ההסתגלות של אוגי, ילד מיוחד הסובל מעיוות נדיר בפנים שלמד כל חייו בחינוך ביתי,
בבי"ס חדש. הצגה "פלא" בבימויו של נורמן עיסא, מספרת סיפור אישי וקולקטיבי של פאזל
החברה שלנו ועוסקת באופן מרגש בקבלתו של השונה ומעודדת את הבנת הייחודיות של

כל אחד ואחת. 
הביקורות משבחות: יוסי גרנובסקי, סופר ומנהל ספרייה: "אני, המבוגר, התרגשתי עד
דמעות. לא צפיתי בהצגה, הייתי בתוכה. יש הצגות, נדירות, שמתרחש בהן קסם, רגע

מכושף, שבו נברא על הבמה עולם וחיים שלמים". אתי אופיר, פסיכולוגית ילדים בכפר סבא
ואמא לשתיים: "ההצגה פלא היא חובה בכל בי"ס בישראל!"

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה!

הצגה דו-לשונית

https://youtu.be/ucl8bko-554
https://youtu.be/xzaRgeDdkC8


ים - يام
הצגה אקולוגית בנושא שמירה על הים,

מיחזור ואיכות הסביבה.
כיתות גן - ב'

משך ההצגה: 45 דקות
שפה: עברית או ערבית או דו לשונית

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה!

יסמין והכלב שלה יוצאים למסע חיפוש משותף אחר כדור הים שנעלם. בדרך הם פוגשים
יצורים ימיים כמו המדוזה, אבו נפחא, חתול הים ודגים שונים, ומגלים שאלה נפגעו

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

הים השובב, ויסמין מבינה שיש הרבה מה לתקן ולעשות מעכשיו! מסע מרתק אל יצורי
הים המשלב יצירה באומנות ומעודד שמירה על נקיון הסביבה הימית.

 צעצוע בריבוע
لعبة بعلبة 

סיפור על ילד חסר סבלנות ושובב עם לב
של זהב המגלה דרך מסע קסום ודמיוני את

היכולת להיות אמיץ ולשתף פעולה.
כיתות גן - ב'

משך ההצגה 45 דקות
שפה: ערבית או עברית

תיאטרון בובות ושחקנית. בהצגה נפגוש את מיש, ילד סקרן, חסר סבלנות ומאוד שובב –
שמתייחס בחוסר כבוד לאימו ולצעצועיו. יום אחד הוא נשאב בחלום לעולם מסתורי, שם
הוא חווה מסע קסום וצבעוני ומגלה את יכולתו להיות אמיץ, בעל תושייה ואפילו לעזור

לאחרים בשעת צרה.

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה צעצוע בריבוע!

https://youtu.be/Q1y5Rp7Ag_0
https://www.youtube.com/watch?v=QW33UZ4Maow


קרטון - كارتون
הצגת ליצנות קרקסית משעשעת ללא מילים!

כיתות גן עד ג' ולכל המשפחה.
משך ההצגה 45 דקות

ללא שפה, שפת ליצנות

הצגות חוץ

מוביל דירות וחפצים, שרוצה בכלל רק לעשות קסמים, פוגש עוד מוביל של ארגזים, החולם
האם הם לעבוד בקרקסים. לשניהם משימה אחת ויחידה – להעביר ארגז אחד בודד בחזרה.

יפתחו את הארגז ויגלו מה יש בתוכו? האם הם יעזו לבחור להגשים כל אחד את חלומו?

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה!

תיאטרון אלמינא שמח להציע הצגות חוץ במרחב הפתוח, הצגות חוץ איכותיות
. לגילאים צעירים. (וגם להורים שאוהבים לצחוק)

 

קרוואן – كرفان

באז שוכח לסדר את התפאורה, פלורי רוצה את הבמה רק לעצמה ובבית הליצנים יש
הם רבים ומשלימים, מסדרים ומבלגנים אבל בדרכם הליצנית הדברים רק דרמה לא צפויה.
הולכים ומסתבכים. האם יצליחו להשלים בזמן? האם בסוף יהיה מופע? ומה עם הקרוואן?

. הצגת חוץ ניידת לכל האם הוא ישרוד את התלאות? (את זה תצטרכו לגלות בעצמכם)
המשפחה!

הצגת ליצנות קורעת מצחוק!
כיתות גן - ג' ולכל המשפחה

משך ההצגה 45 דקות
ללא שפה, שפת ליצנות

לחץ כאן לצפייה בוידאו פרומו של ההצגה!

https://youtu.be/fDsJpWqjBV8
https://vimeo.com/201652508

