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לפי עקרון אי הוודאות של תורת הקוונטים, 
המציאות אינה נגלית לפנינו בשלמותה. 

לכל היותר מחצית מן המשתנים שיכולים 
לאפיין מצב מסוים ניתנים למדידה מדויקת.

כלומר ברגע נתון אנו יכולים לדעת את המהירות 
של חלקיק או את מיקומו המדויק במרחב, אך לא 

את שניהם יחדיו. 

נראה כאילו המידע המסוים שבידינו 
מסתיר מאיתנו מידע אחר, שיכול היה 

להשלים את התמונה. 

ידיעה 'שלמה' של המציאות היא אשליה.



בשביל רבים, מסמלת העיר ירושלים הקצנה וקוטביות של 
החברה הישראלית, אבל בשבילי היא בדיוק ההפך מזה – 

בירושלים מתרחשים חיבורים שלא נמצאים בשום מקום אחר, 
ורבים מהם מתרחשים דווקא בסצינה התרבותית הייחודית 

והמרתקת של ירושלים.

קבוצת ה"תיאו-טרון" היא בדיוק כזו: קבוצה שבחרה למצוא את 
המאחד בין דתיים וחילונים, בין ימנים ושמאלנים, ולהתמקד 

במכנים המשותפים- באהבה לתיאטרון ואומנות ובחיבור 
למקורות היהודיים.

האידיאל של חיבור בין שני עולמות הוביל לבנייתה של קבוצה 
ייחודית ומוכשרת שיוצרת תיאטרון מקורי ומרענן.

אנו שמחים וגאים לתת לקבוצה זו בית בתיאטרון החאן ולאמצה 
אלינו בשנים האחרונות. 

כולי תקווה ש"התיאו-טרון" יפרח ויפרוץ – ויביא לחברה 
הישראלית כולה את הבשורה המיוחדת, זו שיכולה לצאת 

רק מירושלים.

אלישבע מזי"א
מנכ"לית תיאטרון החאן 





נתנאלה תירוש // ערפל

כשיוצאים למסע יצירה במרחבי הפרינג' הישראלי עומדים 
פנים אל פנים מול אי הוודאות... יצירה כשלעצמה היא 
הליכה אל הלא נודע ולכך מצטרפים חודשים ארוכים, 
תלויים על בלימה, של המתנה לתשובות שיפתחו את 

הדלת לאותה פנטזיה אמנותית שכבר הצמיחה כנפיים. 

לאורך חודשי היצירה בהם קיווינו ואיבדנו, התייאשנו 
וייחלנו התערבבה אותה המתנה בחומרי העבודה, הדמויות 

האנונימיות מתוך מקורות ההשראה הפכו קרובות לחווייה 
היומיומית. מצאתי את עצמי חושבת הרבה על היוצאים 

ממצריים. מה קרה להם שם כשעמדו תחת ההר וחיכו 
למשה שישוב מתוך הערפל? הלא נודע הוליד פסל. הפחד 

להיות "לא יודע", להיות אנוש, תלוי, הוליד עבודה שהיא 
זרה למרחבו של המאמין.

בין עגל לעגלה- הֶעְגָלה מספר דברים שהיא דימוי מרכזי 
בהצגה שלנו, היא בעיני, שרשור הפוך של העגל. היא אינה 
נבהלת מאי הידיעה- ידינו לא שפכו את הדם הזה ואין אנו 
יודעים מי שפך ואנו עוצרים כאן את מעגל הדמים השקרי 

שעלול להתגלגל במסלול עיוור.

ואז קראנו את הפסוק - "ומשה ניגש אל הערפל אשר שם 
האלוהים" )שמות כ', יז'( - ועמד לי הלב. פתאום היצירה 
שהפכנו והפכנו בה נקראה שחור על גבי לבן מתוך ספר 



שמות. האלוהים מסתתר בערפל. אי ההסכמה לערפל 
מולידה עבודות אחרות, זרות, לא משתייכות, בלי אמת.

ומה עם להיות אמא? התיאטרון השיק לחיים ולפעמים אף 
הפך איתם לאחד. הבנתי שגם אם עשית את הבחירה עדין 
חוויית ההורות היומיומית, הפשוטה, רצופה התמודדות של 

עמידה מול הלא נודע. כמו רבים אחרים אני חווה את הפחד 
הסמוי של- מה יהיה אם יקרה להם או לי משהו? 

מה יהיה אם..............................................................?

תהליך הלימוד והיצירה הוליד הבנה לתנועתו הפנימית של 
המאמין. הוא לא יודע. הוא עומד מול השאלות האלה, מול 
הפחד המשתק, ובמקום לוותר לשיתוק הוא עושה קפיצת 

ראש אל תוך הערפל.

תודה גדולה לשותפים שלנו - משפחת פרומן ותיאטרון 
החאן שיד ביד עוזרים לנו להאמין ולכל היוצרים והשחקנים 
האהובים שקראו תיגר על השיתוק והתמסרו אתנו לקפיצה.



פרשת עגלה ערופה // דברים, פרק כא', א'-ט'

ר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך  ֲאָדָמה ֲאׁשֶ ֵצא ָחָלל ּבָ י ִיּמָ א ּכִ
הוּ ב ְויְָצאוּ  ֶדה לֹא נֹוַדע ִמי ִהּכָ ּשָׂ ּה נֵֹפל ּבַ ּתָ ְלִרׁשְ
ר ְסִביבֹת  ְזֵקֶניָך ְוׁשְֹפֶטיָך וָּמְדדוּ ֶאל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ

רָֹבה ֶאל ֶהָחָלל ְוָלְקחוּ ִזְקֵני  ֶהָחָלל ג ְוָהיָה ָהִעיר ַהּקְ
ר לֹא  ּה ֲאׁשֶ ד ּבָ ר לֹא ֻעּבַ ָקר ֲאׁשֶ ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ּבָ
עֹל ד ְוהֹוִרדוּ ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה  ָכה ּבְ ָמׁשְ

ֵרַע ְוָעְרפוּ  ר לֹא יֵָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיזָּ ֶאל ַנַחל ֵאיָתן ֲאׁשֶ
י  ֵני ֵלִוי ּכִ ׁשוּ ַהּכֲֹהִנים ּבְ ַחל ה ְוִנּגְ ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ ׁשָ

ם ה' ְוַעל  ׁשֵ ְרתֹו וְּלָבֵרְך ּבְ ַחר ה' ֱאלֶֹהיָך ְלׁשָ ָבם ּבָ
ל ִריב ְוָכל ָנַגע ו ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא  יֶהם ִיְהיֶה ּכָ ּפִ

רִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצוּ ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה  ַהּקְ
ַחל ז ְוָענוּ ְוָאְמרוּ  יֵָדינוּ לֹא שפכה  ָהֲערוָּפה ַבּנָ

ָך  ר ְלַעּמְ ּפֵ ם ַהזֶּה ְוֵעיֵנינוּ, לֹא ָראוּ ח ּכַ ְפכוּ( ֶאת ַהּדָ )ׁשָ
ָך  ֶקֶרב ַעּמְ ם ָנִקי ּבְ ן ּדָ ּתֵ ִדיָת ה' ְוַאל ּתִ ר ּפָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ
ִקי  ם ַהּנָ ַבֵער ַהּדָ ה ּתְ ם ט ְוַאּתָ ר ָלֶהם ַהּדָ ּפֵ ָרֵאל ְוִנּכַ ִיׂשְ

ֵעיֵני ה'.   ר ּבְ ה ַהיָּׁשָ י ַתֲעׂשֶ ָך ּכִ ְרּבֶ ִמּקִ



חטא העגל // שמות, פרקים כ' יד'- יז',  לב' א'-ו'

יִדם, ְוֵאת  ּפִ יד ְוָכל-ָהָעם רִֹאים ֶאת-ַהּקֹולֹת ְוֶאת-ַהּלַ
ן; וַיְַּרא ָהָעם וַיָֻּנעוּ, וַיַַּעְמדוּ  ָֹפר, ְוֶאת-ָהָהר, ָעׁשֵ קֹול ַהּשׁ

נוּ,  ה ִעּמָ ר-ַאּתָ ּבֵ ה, ּדַ ֵמָרחֹק.  טו וַיֹּאְמרוּ, ֶאל-מֹׁשֶ
ן-ָנמוּת.  טז וַיֹּאֶמר  נוּ ֱאלִֹהים, ּפֶ ר ִעּמָ ָמָעה; ְוַאל-ְיַדּבֵ ְוִנׁשְ

י ְלַבֲעבוּר ַנּסֹות ֶאְתֶכם,  יָראוּ, ּכִ ה ֶאל-ָהָעם, ַאל-ּתִ מֹׁשֶ
י  ֵניֶכם--ְלִבְלּתִ ְהיֶה ִיְרָאתֹו ַעל-ּפְ א ָהֱאלִֹהים; וַּבֲעבוּר, ּתִ ּבָ

ׁש ֶאל- ה ִנּגַ ֶתֱחָטאוּ.  יז וַיֲַּעמֹד ָהָעם, ֵמָרחֹק; וּמֹׁשֶ
ם ָהֱאלִֹהים. ר-ׁשָ ָהֲעָרֶפל, ֲאׁשֶ

ֵהל  ּקָ ִּ ה ָלֶרֶדת ִמן-ָהָהר; וַי ׁש מֹׁשֶ י-בֹׁשֵ א וַיְַּרא ָהָעם, ּכִ
ה-ָלנוּ ֱאלִֹהים  ָהָעם ַעל-ַאֲהרֹן, וַיֹּאְמרוּ ֵאָליו קוּם ֲעׂשֵ
ר ֶהֱעָלנוּ  ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ י-ֶזה מֹׁשֶ ר יְֵלכוּ ְלָפֵנינוּ--ּכִ ֲאׁשֶ

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, לֹא יַָדְענוּ ֶמה-ָהיָה לֹו  ב וַיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם, 
ֵניֶכם  יֶכם ּבְ ָאְזֵני ְנׁשֵ ר ּבְ ָהב, ֲאׁשֶ ְרקוּ ִנְזֵמי ַהזָּ ַאֲהרֹן, ּפָ

ל-ָהָעם, ֶאת-ִנְזֵמי  ְרקוּ, ּכָ ְתּפָ ִּ וְּבנֵֹתיֶכם; ְוָהִביאוּ, ֵאָלי ג וַי
ח ִמיָָּדם,  ּקַ ִּ ָאְזֵניֶהם; וַיִָּביאוּ, ֶאל-ַאֲהרֹן  ד וַי ר ּבְ ָהב, ֲאׁשֶ ַהזָּ

ה  ָכה; וַיֹּאְמרוּ--ֵאּלֶ הוּ, ֵעֶגל ַמּסֵ ֶחֶרט, וַיֲַּעׂשֵ וַיַָּצר אֹתֹו ּבַ
ר ֶהֱעלוָּך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  ה וַיְַּרא  ָרֵאל, ֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ

ְקָרא ַאֲהרֹן וַיֹּאַמר, ַחג ַליהוָה  ִּ ַח ְלָפָניו; וַי ֶבן ִמְזּבֵ ִּ ַאֲהרֹן, וַי
ָלִמים;  ׁשוּ ׁשְ ֳחָרת, וַיֲַּעלוּ עֹלֹת, וַיַּּגִ ימוּ, ִמּמָ ּכִ ָמָחר  ו וַיַּׁשְ

תֹו, וַיָֻּקמוּ ְלַצחק. ב ָהָעם ֶלֱאכֹל ְוׁשָ וַיֵּׁשֶ







ליקוטי מוהר"ן // תורה קטו

ם  ר ָשׁ ה ִנַגּׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶשׁ "ַוַיֲּעמד ָהָעם ֵמָרחֹק וּמֶשׁ
מֹות כ( ָהֱאלֹהים" )ְשׁ

ם  ִניָעה, וּמֹוֵצא ָשׁ ַהְמּ ל ְבּ ֵכּ ַעת, הוּא ִמְסַתּ ר ַדּ הוּא ַבּ ִמי ֶשׁ
ִניָעה  רֹוֶאה ַהְמּ ֶשׁ ַעת, ְכּ ר ַדּ ֵאינֹו ַבּ רוּך הוּא... וִּמי ֶשׁ ַהּבֹוֵרא ָבּ

י  ִחיַנת ָעָנן וֲַעָרֶפל ִכּ ֶכף ַלֲאחֹוָריו וְּמִניָעה הוּא ְבּ חֹוֵזר ֵתּ
תוּב  ָכּ מֹו ֶשׁ ך הוּא ְלׁשֹון ְמִניָעה ְכּ ך, חֶֹשׁ ָעָנן וֲַעָרֶפל ַהְינוּ חֶֹשׁ

י  ". וַיֲַּעמד ָהָעם ֵמָרחֹק ִכּ ית כ"ב( : "ְולא ָחַשְׂכָתּ ֵראִשׁ )ְבּ
ַנּ"ל, עֹוְמִדין ֵמָרחֹק  ִניָעה ַכּ רֹוִאין ָהֲעָרֶפל, ַהְינוּ ַהְמּ ֶשׁ ְכּ

ל ִיְשָׂרֵאל ִנַגּׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל,  ַעת ָכּ ִחינֹות ַדּ הוּא ְבּ ה, ֶשׁ וּמֶשׁ
ר  ַעְצָמּה ִנְסָתּ ּה ְבּ ָבּ ִניָעה, ֶשׁ ם ָהֱאלִֹקים ַהְינוּ ֶאל ַהְמּ ר ָשׁ ֲאֶשׁ

יר ֶאת ַעְצמֹו  ַעְצמֹו ַמְסִתּ ַרך ְבּ ַרך... הוּא ִיְתָבּ ם ִיְתָבּ ַהֵשּׁ
ַעת יָכֹול ִלְמצא  ר ַדּ הוּא ַבּ ִניעֹות וִּמי ֶשׁ תֹוך ַהְמּ ְביָכֹול ְבּ ִכּ
ֱאֶמת ֵאין  י ֶבּ ַעְצָמן ִכּ ִניעֹות ְבּ תֹוך ַהְמּ ַרך ְבּ ם ִיְתָבּ ֶאת ַהֵשּׁ

ר  ַעְצָמן ִנְסָתּ ִניעֹות ְבּ ֹתֶקף ַהְמּ י ְבּ ָלל ִכּ עֹוָלם ְכּ ׁשוּם ְמִניָעה ָבּ
ַרך..." ם ִיְתָבּ ַהֵשּׁ

אי של אי ידיעה // יוסי פרומן

בשדה, במרכז הבמה, נמצא חלל
אי של אי-ידיעה

חור שחור השואב אליו מחול של ממלאי חלל:
חוקים, טקסים, ציניות, מלל של פרשני חדשות

אופטימיות הזויה

המחזה שלפניכם נולד מתוך לימוד וחקר של מצוות "עגלה ערופה": חלל 
נמצא נופל בשדה, לא ידוע מי הרג אותו. הטקס של עגלה ערופה מתחיל 
ממדידה אל הערים הקרובות. ואז, זקני אותה העיר מביאים עגלת בקר, 

שמעולם לא השתמשו בה בני אדם, ועורפים אותה שם, בנחל.
נשאבנו אל החלל שפותח את הסיפור הזה. נראה היה לנו שאי הידיעה כאן 

היא מהותית. כל הטקס שקורה בעקבותיו עורר בנו מחשבות על הקושי 
האנושי, הכל כך בסיסי, לעמוד מול חוסר ידיעה, על הצורך המיידי למדוד 

ולכמת כל חלל שנפער לו באמצע החיים, ובכך להחזיר משהו מתחושת 
השליטה האבודה. ובעיקר חשבנו על שלל הטקסים שבחיינו, עתיקים וגם 

מודרניים, שהם כיסוי על חלל גדול. פרשני-החדשות, חיצוניים וגם פנימיים, 
שממלאים את מרקע חיינו במלל שכולו כיסוי למה שאין מילים אודותיו. 
ומה עם התיאטרון עצמו? האם הוא בעצם עוד טקס התחמקות מהחלל 

הגדול שבחיינו? 
או אולי להפך?

אולי אנחנו נקראים לא להתפתות. לא להאמין למשחק.
רק להישיר מבט אל החלל ולומר:

אני לא יודע.





מה אני יודע // יונתן בלומנפלד
 

מעל כוס הוויסקי הרביעית שלו, הכריז הרב קוק: ״הידיעה 
הברורה מחוללת את הרצון״, ומיד, מן העבר השני של הבר, 

הרים הפילוסוף הגרמני, ארתור שופנהאואור, את כוסית 
הערק שלו וחיזק ״אין לך דבר המרגיע אותנו באופן כל כך 

מושלם כמו הידיעה הברורה!״
ואני המשכתי לפלש את הכוסות ולא התערבתי כי אני בסך 
הכל די חדש פה, אבל כן חשבתי לעצמי שמעניין כל העניין 

הזה שהם מתעניינים בו.

מהרגע שאנו נולדים אנו מוקפים במורים, כוהני דת, 
יועצים, כוהני ניו-אייג׳, קואצ׳רים, מדינאים, מדענים 

ופרשנים, שכל תפקידם לספק לנו חוקים, נהלים, מחקרים, 
פרשנויות, זוויות, הערות, הארות… 

או במילים אחרות - 
תשובה.

ואני מצטרף לצורך הנ״ל, ושואל - למה?
למה אנחנו בכלל צריכים לדעת משהו?

)חשוב לציין - אני לא מתנגד לצורך בתשובה, ולי עצמי יש 
צורך בלתי פוסק לדעת, לסדר ולמסגר -

אם יש בעיה, אתן לה כותרת.
אם יש תופעה, אדביק לה הסבר.

אם יש פחד, אעמיד פנים שאין, אבל זו כבר בעיה אחרת ואני 
עובד עליה.(

אני מסיים לפלש את הכוסות ומגיש לקוק ושופנהאואר את 
החשבון. ״בקרוב אלך הביתה״ אני חושב לעצמי, כשפתאום 
נכנס מאיר אריאל ומצהיר ״האדם חץ שלוח אל לב החידה, 

אשר משתוקקת להיוודע.״
אני מגיש לו בירה וחושב שבאמת יכול להיות שיש קשר 

מסוים בין ידיעה לתנועה, בין הגדרה לתכלית, בין השאלה 
״לשם מה?״ לבין שם-מה שניתן לדבר-מה על ידי איש-מה 

שלא מרגיש מי-יודע-מה. 

הרי מצד אחד אנו רוצים לדעת, קוראים לכל דבר בשם, 
ממלאים כל חריץ של אי וודאות בחומר איטום של ידיעה,

ומצד שני, מראש מציבים את עצמנו בלב השאלה, ולוקחים 
על עצמנו את האחריות לענות מבלי שאיש ביקש מאיתנו. 

מראש נעים בכיוון מסוים, בצורך מסוים, כמו אומרים - 
בשביל ללכת, אנחנו חייבים לדעת לאן - אבל בכל צעד 

מציבים את עצמנו מחדש בתוך שאלה חדשה.  
כל צעד כרוך באי וודאות, כל גדילה כרוכה בחידה, כל 

התפתחות כרוכה בכאב.
אז אולי ידיעה היא בכלל לא העניין...



אלא רגע ההתגלות, הפסיק שבין אי ידיעה לידיעה, הווילון 
העומד להפתח, אולי שם, בחשכה, מסתתר הדחף לחיות.

״תפסיק לחלום!״ צועק עלי אחראי המשמרת, קהלת.
אני פתאום שם לב שאני לבד לגמרי בבר. אני מנקה מהר 

את ברז הבירה האחרון ושואל את קהלת אם יש צורך שאבוא 
מחר בבוקר או שאני בסטנד ביי שוב.

הוא צועק עלי ״כי ברב חכמה רב כעס, ויוסיף דעת - יוסיף 
מכאוב!״, ואני משיב לו ״אבל אי אפשר ככה! אתה מצפה 
ממני פשוט לשבת בבית ולחכות שתודיע לי מה איתי בלי 

לעשות כלום?!״
ואז הוא מחייך את החיוך המעצבן הזה שלו ואומר ״כשתהיה 

אחמ״ש בעצמך, תבין, וגם אז, לא תבין כלום.״
אני שונא את קהלת. המשמרות איתו תמיד מערערות אותי. 

 
נ.ב

כתבתי וביימתי את המחזה מתוך אהבה לצורה של 
התיאטרון, ז׳אנר שכולו הווה פתייני הקורא לנו לעצור 

ולהתמסר למתרחש ברגע זה. כאן, הרחק מכל מרחק, ננסה 
לשכוח את כל מה שאנחנו יודעים על העולם שבחוץ, ואולי 

אפילו נצליח לייצר רגע של אמת.



נתנאלה תירוש / ניהול כללי ואמנותי
שחקנית, מחזאית ובמאית תאטרון.

בוגרת הסטודיו למשחק של ניסן נתיב ומסלול הבימוי בסמינר הקיבוצים. 
זוכת פרס השחקנית המצטיינת בפסטיבל עכו 2006. 

בין ההצגות שיצרה - "ספר תולדות אדם" אנסמבל התיאו-טרון, "בונבוניירה של סיפור" מרכז ג'רר בכר 
ירושלים, "הפנס של מיקה" פסטיבל ירושלים 2014 בית מזי"א לתאטרון ועוד. 

זוכת מלגת מפעל הפיס לפיתוח מחזות עבור המחזה "שומרון". 
זוכת פרס שר החינוך לתרבות יהודית ע"ש אורי אורבך 2019.

יונתן בלומנפלד / מחזה, בימוי והלחנה
תסריטאי, במאי, מחזאי, מוזיקאי ואמן ספוקן וורד. 

בוגר המסלול לתסריטאות בבית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה. יוצר ותסריטאי הסדרה ״פילו וסופי״ 
בטלוויזיה החינוכית. 

בין ההצגות שיצר - ״גידי - מחזמר בהקיץ״, עליה זכה בפרס קיפוד הזהב בקטגוריית המוזיקה ובשני 
פרסים ממגזין Broadway World )על בימוי והבטחת השנה(, "האם החמישית" בבית אבי-חי ובבית 

מזרח ומערב בתל אביב, מופע האלבום "רישומי פחם" של מאיר אריאל במוזיאון תל אביב, ״יש תורם״ - 
עיבוד מחודש למחזהו הגנוז של מאיר אריאל בהפקת תיאטרון האינקובטור ובית אבי- חי ועוד.

יונתן הוא אלוף ישראל בפואטרי סלאם לשנת 2014, וחבר בלהקת  .Dirty Fly מופיע עם פרויקט הסולו 
המוזיקלי שלו, ומשתף פעולה עם אמנים בולטים, ביניהם שאנן סטריט ואביב גדג׳.

שלומית כהן-סקלי / דרמטורגיה
דוקטורנטית באומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב. 

דרמטורגיה בהצגה "ספר תולדות אדם" אנסמבל התיאו-טרון, דרמטורגיה ובימוי בהצגה "העלאה 
במשכורת" אנסמבל שאזה. 

שיחקה בהצגות "לשם ייחוד" פסטיבל עכו,  "שעונים" שירה פוגשת במה, "הפרוטוקולים" פסטיבל 360. 
מורה לתיאטרון ומלווה הפקות גמר. 



יוסי פרומן / ליווי תוכן והנחיית מפגשי הלימוד
בוגר ישיבת עתניאל.

משמש כר"מ בישיבת מחניים.
מנחה קבוצות לימוד, חבורות תפילה ועבודה פנימית.

יערה צדוק / עיצוב במה ותלבושות
בוגרת בית הספר לעיצוב לאמנויות הבמה בהנהלת רקפת לוי. מאז עיצבה עבור מעל 50 הצגות. 
בין עבודותיה: "אורפאוס", "מלכת השלג" )קולבן דאנס(, "דוד", "שאול", "אגדות הלבנה", "הכוח 

של נוח" ו"ים יבשה" )בית אבי חי, בימוי ברכי ליפשיץ(, "אלמלא" )בימוי: אלית ובר(, "השיר של 
לולה" )תיאטרון קליפה, בימוי עידית הרמן(, "חלום על נייר זכוכית" )תיאטרון תמונע, בימוי: עידן 

זילברשטיין(, "חינוך מחדש" )זוכת פסטיבל עכו 2010 עם ציון לשבח על עיצוב( ועוד.

טל קון / עיצוב תנועה
בוגרת בהצטיינות של בית הספר לאומניות המחול במכללת סמינר הקיבוצים, תואר ראשון 

B.ED בהתמחות בהוראת תיאטרון-מחול.)2012( ; סטודנטית תואר שני MFA בחוג לתיאטרון 
באוניברסיטת תל אביב.

בין עבודותיה ככוריאוגרפית: "Aquarium(" Landestheater, אוסטריה(. "בעלים ונשים", 
"אקווריום", )תיאטרון חיפה(. "מפיסטו" )תיאטרון הקאמרי(. "גידי – מחזמר בהקיץ" )תיאטרון 

האינקובטור(.  "קאיטוש הילד המכשף" )תיאטרון המדיטק(. "נראתה לאחרונה" )תיאטרון אורנה 
פורת(. "ככלות חמש שנים" )סטודיו למשחק ניסן נתיב(. "הסערה", )סמינר הקיבוצים(. "האם דגים 

ישנים" )פסטיבל תיאטרונטו( ועוד.

אסי גוטסמן / עיצוב תאורה
בוגר לימודי תיאטרון באוניברסיטת תל אביב )1999(.

עוסק בתאורה ובחקלאות. 



שחקנים
נועם דוד בוקובזה 

בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים 2018.
משחק בתיאטרון תמונע, ובמספר הצגות לילדים ולנוער.

בצלאל בורוכוב 
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב 2015.

תיאטרון: אספקלריא, תיאטרון הקרון, תיאטרון קליפה ועוד; טלוויזיה: המדובב )יס(, אוטונומיות )הוט(, "איפה 
אתה חי?" )כאן( ועוד; קולנוע: ישמח חתני, מלחמת 90 הדקות, ברש ועוד; מוזיקה לתיאטרון: הגשם של סבא 
אהרון )פרס המוזיקה הטובה ביותר בפסטיבל חיפה 2017(, לימפופו )תיאטרון כלים(, מישהו בבית )תיאטרון 

קליפה(, כרוניקה של מוות ידוע מראש )ניסן נתיב ירושלים(.

אביה ברוש 
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים 2009. 

זוכת פרס קיפוד הזהב לשחקנית משנה שנת 2014 ופרס קרן התרבות אמריקה ישראל לשחקנית שנת 2008.
משחקת בין השאר בתיאטרון החאן, תיאטרון באר שבע, תיאטרון נוצר, תיאטרון תמונע ועוד.

אריאל כהן סקלי 
בוגר בית הספר למשחק בסמינר הקיבוצים 2009.

שיחק בין השאר בהצגות "בגדי המלך החדשים" )אורנה פורת(, "כיתת יורים" )הקאמרי(, "כתמים" – )פסטיבל 
עכו ופסטיבל NSDF בשפילד, אנגליה(, "הבלון האדום" - פסטיבל בת ים ועוד.

במאי בהצגות "העלאה במשכורת" )אנסמבל שאזה( ו"משדר טלוויזיה" )תיאטרון פרסונה( ועוד.

נתנאלה תירוש 
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים 2005. 

זוכת פרס השחקנית המצטיינת בפסטיבל עכו 2006. 
שיחקה בהצגות- "המשרתות" )הזירה הבינתחומית(, "לשם יחוד" )פסטיבל עכו(, "מעורבות" )תאטרון 

אספקלריא(, "הלמות הלב" בשיתוף המשוררת גילית חומסקי )פסטיבל ירושלים 2016( ועוד.   





Chalila
The Teo-Tron Ensemble

Written, Composed and Directed by Yonatan Blumenfeld

תודות
לתיאטרון החאן - אלישבע מזי"א, אודי בן משה, אסף ברזניצקי, אירית בלומנפלד, ברטה שטרית, 

דפנה לוטן, נעמה אנוש, ששון חזם, רוני כהן, מיכאל אבבו.
לעמותת בית התיאו-טרון- הדסה פרומן, שיבי פרומן, אהוד יהודה )אודי( ליאון, אורלי שדה, מיכל שרון.

למיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים ברשות לפיתוח ירושלים - מר יורם הוניג, הגב' גליה אלטרץ, מיכל פינסקי.

התיאו-טרון הוא אנסמבל יוצרים דתיים וחילוניים אשר קם במטרה ליצור תיאטרון ירושלמי מרענן 
ואקטואלי  השואב השראה מהחיבור בין מקורות יהודיים לבין המדיום התיאטרוני.

האנסמבל קם בעקבות חזונו של הרב מנחם פרומן וקיבל בית בתיאטרון החאן. 

לפרטים התקשרו: 052-5393543

עמותת בית התיאו-טרון:
יושב ראש ועד מנהל: שיבי פרומן
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מנכ"לית: מיכל שרון

אנסמבל התיאו-טרון:
ניהול כללי ואמנותי: נתנאלה תירוש
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תהליכי פיתוח: שלומית כהן-סקלי
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