
קבוצת התאטרון הירושלמי 

קבוצת התיאטרון הירושלמי הינה הקבוצה הוותיקה בארץ היוצרת תיאטרון פרינג.' הקבוצה 
יוצרת מופעי תיאטרון ומוזיקה מקוריים השאובים מהמקורות היהודים. 

הקבוצה הוקמה ביוזמתה של גבריאלה לב זוכת פרס מפעל חיים "קיפוד הזהב ,[1]"2016 
יחד עם עליזה עליון ישראלי, רות וידר מגן וג'ויס מילר. עבודותיה מקוריות וייחודיות ועל 

יצירתה ותרומתה לתרבות זכתה בפרסים ושבחים רבים בארץ ובעולם. משכנה של הקבוצה 
היום, בית מזיא לתיאטרון, רחוב מסילת ישרים ,18 ירושלים 

ייחודה נובע מחיבור של שתי שפות אמנותיות: שפת התיאטרון המערבי המודרני ושפת 
המדרש היהודי - החברותא. הדיאלוג הצורני בין שתי שפות אלו יצר צורה חדשה של 

תיאטרון יהודי. העיסוק האמנותי בטקסטים מהמקורות היהודיים פתח צוהר לתופעה ארצית 
שניתן לראותה בבתי המדרש החילוניים שצצו ובעיסוק במקרא, בתלמוד ובמדרש כחומר 

ליצירה ישראלית. דלת זו נפתחה לראשונה על ידי קבוצת התיאטרון הירושלמי בזמן 
שנושאים אלו נחשבו כמעט כטאבו בעולם האמנות והתיאטרון בארץ ועל כך ייחודה וכוחה 

הרב של הקבוצה. הקהל הצופה במופעים חווה חוויה תיאטרלית צבעונית, חושנית, 
מוזיקלית, חדשנית ואקטואלית. במהלך השנים הצליחה הקבוצה להשמיע את קולה של 

האשה הן במקורות והן בדו-שיח התרבותי הישראלי בצורה מקורית, חזקה ומפתיעה. ובזה 
העמידה את האשה בקדמת הבמה בתרבות הישראלית. 

מחזה: אלמלא המלאך 

המחזה "אלמלא המלאך", עוסק בשרה, אם האומה ביהדות דרך מדרשים, פרשנות, 

סיפורים, שירה ואפקטים ויזואליים. ההצגה, שהוצגה בבכורה עולמית באוקטובר 2012, 

בפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בדרזדן, מביאה את דמותה של שרה לא רק כאם האומה 

אלא גם כאישה פרטית. דרך דמותה, בפרספקטיבה ופרשנות נשית, עוסק המחזה בשאלה 

הנצחית- האם אמהות שיולדות את ילדן מקריבות אותם לעולם אכזרי? ובישראל של היום- 

כיצד מתמודדות אימהות השולחות את בניהן לצבא? ההצגה משתמשת בשרה כאב טיפוס 

ובוחנת דרכה נושאים איתם התמודדו נשים מאז ומתמיד: יחסים במשפחה, נאמנות, בגידה 

והקרבה. 

בין כותבי הספר הקדוש והמפרשים לא הייתה אפילו לא אישה אחת, בהצגה הזו יש שלוש 

נשים מפרשות הדורשות את הצדק הנשי. על הבמה עולות שלוש "שרות" שרה התנכית, 

שרה תלמודית-מדרשית ושרה בת זמננו. הזמן נודד על הבמה מימי המקרא, לתקופה 

התלמודית ועד האישה הפמינסטית בהווה, כשלכל אלה מכנה משותף -הכוח הנשי כמנחה 

וכמוביל דרך חיים. פרשנותה של קבוצת התיאטרון הירושלמי בהצגה מביאה קול חדש 

לאריטיפ התנכי, ולקול הנשי. 
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