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Nitnashek”, “The

העונה הכי
,גרועה
הסקס מול
המצלמות
והדייר
ששכחנו
"האח
"הגדול
חוזר
ואנחנו
נזכרים

Prime Minister’s
children” and

could walk
down the street

תענחקיר
!ק

uninterrupted,

תעשיית החתונות

regardless of

,בר רפאלי ועדי עזרא
:כדאי שתקראו את זה

the consistent
work. ‘Fouda’,
as mentioned
before, changed

Busted!

השבוע בפפראצי
גלי עטרי בטרנינג
נינט ויוסי יוצאים לבלות
איתי אנגל חושף חזה
ועלמה זק טוחנת פלאפל

מהנחות על הבופה
ועד הטבות וחינמים
תמורת תמונת פפראצי
כך הפך היום המאושר בחיי
הסלב לעסק כלכלי משגשג
!כל האמת נחשפת

בורקס אאוט

 כל הטרנדים:חתונה טבעונית אין
הקולינריים שירשימו את האורחים

wm
שדרךכוכבו

משנה
בקולנוע
לפני
ובטלוויזיה

איזהו
תקתקליאור רז תפקידי

במשך שנים

 שמסיימת כעת את עונתה הראשונה והמגה־yes סדרתהלהיט של,ב״פאודה״
$TS1$.והמגהמדוברת$TS1$
$DN2$.והמגהמדוברת$DN2$
 רז עודלא,אבל גם אם אהוד ברקואבו מאזן כבר מעריצים.מדוברת
לגמרימעכל
 מה גם שפצעים מהעבר,את מה שקורהסביבו

כמואובדן הברתו שנהרגה

צפים
"ועוליםבמקביללהתעסקות בתכניםהאינטנסיבייםש״פאודה
הקשה

בפיגוע

ראיון עם כוכב שהרוויח את זה בדרך.מספקת

סגנון אביב אבומוב

אוהד וומנו

צלום

מאת קרן נתנזון

מה שעות אחרי

לראיון
שנפגשנו
כר לפצח
את ההצלחה
הראשי
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,הפנומנליתשלה
 היוצר והשחקן,ליאוררז

נאלץלהעלות,"של סדרתהלהיט"פאודה

לפייסמק
ממש מצטער אבל לאיכול לאשר
מארק צוקרנרגהגביל אותיל־
000,5

"שלום:את ההודעה הבאה
 אני,לכולם
,יותר חברים

דף

אבל ישלי

שאתם
 אז אתם,יכולים לתקשר איתיבו
."מוזמנים

הצטברו כבר

אחרי שנים שקיבל בעיטות
 ליאור רז סוף סוף הפך,לאגו
.לכוכב ב"פאודה" האדירה
ראיון עם ג'ק באוור הישראלי

לא רק טהוניה

כל הסלבז שדחו או ביטלו
את החתונה ברגע האחרון
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world is funny”…
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films like “the

סלב מאורס? גזור ושמור

WHAT
A MAN

4 עמוד

3 עמוד

p p l u s . c o. i l
 ש"ח8.50  ש"ח ללא מע"מ10 גיליון

13-7.5.2015 1342

that big time.

איש

שפתחלאחרונה

יותר מ־
000,5

שעשולייק
לזיפים
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,המסוקסיםשלו

הרשמי

גם בעמוד
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וכל
שמועליםזוכים למאות
לייקים
לענות
 הוא אומה "משהו,"אפילו רק ב׳תודהרבה׳,לכולם
 אני דקיודע שזה משהו.גדול קרה ואני לא מבין מה זה בדיוק
 מה שהיה.שמשנה חיים
לפני׳פאודה׳ לא יהיה
."עוד
,בבית הקפה שבו בחרנו לשבת בשעת בוקר מוקדמת
גם עם כובע הצמר
 זיהה,שחבשבגלל הקור הפתאומי
 ושני,אותו אהדהמלצרים שניגשלהחמיא כבד בכניסה
גברים שישבו כמהשולחנות
רק
לידינו ביקשוללחוץ
שלושה חודשים קורם
 ששיחק בתפקידי משנה,רז,לכן
," בהם בסדרות "מתינתנשק,רבים
,""ילדי ראשהממשלה
""פצועים בראש
 ובסרטים כמו,"ו״מסכים
"העולם מצחיק
,"ו״הגננת
""השוטר
,יכול היה ללכת ברחובבלי הפרעה
 שינתה את כל, כאמור,"פאודה״.למרות העשייה העקבית
פוסט או תמונה

תוך זמו קצר"אני מנסה

טשהאודישן
לתפקיז נסדרה
שיצרוז

A

few hours after we met for an interview to analyze

the reasons for the phenomenal success of the hit TV series
‘Fauda’, author and lead actor Lior Raz was forced to post
the following on Facebook: “Hey everyone. I’m really sorry,
but I can’t add anymore friends, Mark Zuckerberg limited
me to no more than 5000, but I have a page where you can
communicate with me, so you’re welcome”. In the official
page that he had opened recently there were also over
5000 likes for his rough stubbles, with each photo or post
receiving hundreds likes in no time. “I try to reply to all of
them, even if it’s just ‘thank you’”, he says. “Something major
has happened and I don’t understand exactly what it is. All I
know that it is a life-changer. Life before ‘Fauda’ is no more”.
At the café where we sat early in the morning, despite a
woolen cap worn due to the unexpected cold, one of the
waiters recognized him at the entrance and approached
to pay a compliment, and two men sitting few tables away
wanted to shake hands. Just three months earlier, Raz,
who starred in many support roles in shows such as “Matay

In the last few

an operator returning to the squad in order to settle the

weeks the series- portraying the tale of an elite, undercover

score with Abu-Ahmed (Hisham Suliman), an arch-terrorist

counter-terrorism unit and the rivaling Palestinian squads

planning a brutal attack. Portraying the lead role of the

they pursue- has become the hottest topic on the Israeli

heroic, yet tormented soldier, taking the law in his own

TV screens, and in the days when it airs, the most common

hands, but does what we all dream of doing even when

Google search. “’Yes Channel we’re very concerned with

the price is heavy, Raz has become the most patriotic thing

the name; they thought it was weird”, Raz recalls, “people

around, brandishing a macho sex-appeal that transcends the

couldn’t even pronounce it correctly, so at first, they wanted

Israeli-Palestinian borders.

to name it ‘The Arabized Squad (Mista’arvim)’, but that
wouldn’t do justice to the subject. ‘Fauda’, which means

“Prior to the shooting I was very nervous, because it was

chaos, is a term that accompanied me for many years in the

‘make or break’”, he reveals. “I have writing partners, but

field. In addition, it was a big gamble: a show where Arabic

since I’m fronting, any failure would be attributed to me.

is spoken most of the time, has subtitles in that language,

Before shooting I had no sleep; when we were done, I knew

choosing me for the lead role and that name”. Well, it’s

we had a good show, but I couldn’t realise the bang it was

safe to say that the gamble paid off. Aside from the insane

about to make”.

amount of buzz, comments came pouring from both ends
of the conflict, on the Israeli side praises came from the

It’s surprising to find out that you auditioned for a part that

likes of Ehud Barak, while the Palestinian side have already

you originally had written for yourself.

confirmed that Chairman Abas is a devoted follower.

“Yes Channel didn’t take it for granted that I would be the

While writing the script with Arabic affairs correspondent

lead, since I’m not an actor whose name draws viewers. At a

Avi Yissaskharov, and screen writer Moshe Zonder, at 43

certain stage they decided to conduct auditions. It was hard

years old, Raz put on the sweaty T-shirt of Doron Qabillio,

for me to accept that, but I agreed. Eventually, I’m grateful
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and I would give everything for us to live in peace, like we

and guide in workshops for body language interpersonal

for their decision because it exempted me for proving that

should. On the other hand, we must guard ourselves, so we

communication and the art of manipulation. Today he lives in

I was worthy of the part. It produced a conflict, because I

won’t get screwed with wars and bombing every other day.

Ramat Aviv with his wife, actress Meital Barda, rasing together

was concerned not only for my own success, but that of the

My father, who was one of Ma’ale Edomim’s founders, once

their three children: Maya (6), Nina (4) and three months’ old

whole show. Anyway, as an actor you get so many ‘no’s’ in

said that you make peace with a lot of power at your back.

Guy.

life and it is very difficult. In leading roles I was always beside,

Today, at the same age as he was when said that, I get it”.

Your son was born a week before the show aired. Did it

the runner-up. When it came down to choosing either me or

?So, how much of what we see in the show is the real Lior

touch a sensitive spot, knowing to the kind of reality he is

this famous guy, they would always take the famous one. Your

“I’m not a ‘killer’ in real life, I’m done with it. I think of myself

?being born into

עמוד 6

עמוד 5

ego gets kicked around because you are told that you’re not
good enough, not pretty enough, not talented

as a family man, but even if the story is fictional,
Doron’s character is very close to me. I put guts

זה,ובענק .בשבועות

out there on the screen, and the element of

imported that ‘switch’- you could be the nicest,

צופה

הסדרה עם

הפרשן
לענייני

were out camping in the desert with friends

במקורלעצמך.

את

and Meital, Guy and I took the car to buy some

קשה .אני מכיר את זה באופן אישי.

כמעט

תמיד

אותי או

חיילת

משכונת בקעה

"שתיתי הרבה

שנרצחה ,ומיד הוא הכין במי מדובר.

התכנסתי בעצמי ,לא

באותה תקופה,

דיברתי

לאדרנלין.
והייתי שקט כמה חודשים .נהייתי מכור
קרה ,לא פחדתי יותרלמות ,כי אמרתי שאם זה יקרה,אולי
אפגוש

אותה וזה

לא

אחרי שזה

בהכרחרע".

יהיה

זו טראומה שבוודאי השאירה צלקת עמוקה.
"לא הצלחתי לאהוב הרבה שנים ,כי חוויתי נטישה של
אהובה .לא רציתילהיקשר ,שנים לא היתהלי חברהולא
הייתיבזוגיות .רק כשמיטל אשתי היתה כהריון הראשון,
התמדתי במשך שנתיים כי
הלכתילטיפול כפעם הראשונה.

רציתילהיות
איך

איש

השפיעהעליך?

פתיחת הפצע הישן

״היתה

לצפות

משפחה סוב

סצנה

בה מהצד.

קפון העדה

אחת שלא
ישבתיליד

נננני™

אני

ששיחקה את

שם

ישבתי על

שיחקתי בה,

שהיהלי

המוניטור וראיתי את תומר

גיוינס,
במרפסת הבית ,מעשנים
התפרקתי.

ואבא

טוב.והצלחתי".

קשה

החברהשלו,

יושבים

צוחקים ונהנים

המוניטור ובכיתי ,זו

סבבה,

ואנשים לא הבינו מאיפה זה בא .מבחינתי ראיתי אותי ואת

איריס בתמימות של
הלפני .בתוך
רגע אינטימי שלי עם עצמי .אגב ,המחבל
הצילומים,
השתחרר מהכלא בזמן

האקשן
והבלגנים,
שרצח

זה

היה

את איריס

והתחתן עם בת

של

אחד הכל

הצילומים לא ישנתי
לי ,בזמן
של מציאותודמיון .מצד שני
עבדנו יחד ,ערבים ויהודים ,כמהלך
רו־קיום וזה היה מדהים .אז לא רק היו
טראומות ופוסט־
$TS1$ופוסטטראומות$TS1$,

בתינו!

קשים

תחושת

היתה

סיבה

שלהקהל,

אחרי

כמה שנים

בחוץ ושיראו אותה".

בכיר

הבלורית",
באוורהישראלי ,רקבלי

?7/j7j
m'rn "hiinb

השחרור

הואאמנם הופיע

מה בדיוק

כי "יש דברים

נסעלעבוד

בארצות

עשהכחייל

קרבי הוא

שלא מדברים
עליהם".

הברית

ושימש בין היתר

התייחס

היו

לכתוב .נוסףלכך ,בהמשך למגמת
לעשייה כבר החלו
לחו״ל,
האחרים שנמכרו
הסדרות והפורמםיםהישראליים
גם כאן יש כבר גישושים מצד גורמים בתעשייה מעברלים.
"ישהתעניינות ,אבל איך זה יקרה ,האם יהיה רימייקולאן
ילך ,איןלי מושג ,אבל בהחלט מגיע לסדרה הזאת להיות
זה

לעשות

11

מתעקש שלאלהרחיב,

הזמנתה של עונה שנייה שרז ושותפיו

גדולים
לפעמים בקריירות משחק ,יש תפקידים
אי אפשר להשתחרר מהם.
"אני עוד לא שם .איןלי בעיה כל החיים שלי להמשיך

בקרב .כרגע

כאחד משומרי הראש שלארנולד
שוווצנגרל׳הוא לא
אלינו יותר מדי ,היינו יותר כמוכלבי שמירה ,לא
ודאחקות") .לאחר מכן אבטח את השחקנית נסט )ה קינ ק;
פולנסקי ובדיוק סיימה את
שהיתה בעבר המוזה של חמן
גיונס("איתה דווקא
מערכת היחסים שלה עם המוזיקאי קוועס
היו הרבה שיחות ,קפה וארוחות
לניסן נתיב הצטרף
בוקר").

התשבחות והחיבוק

הרבה עונות של'פאודה' ולשחק אתדורון.להיותג'ק

בחדר

בשבחנו

העביר

שמתרחשתביפאודה' ,על

$DN2$ופוסטטראומות $DN2$,היתה גם אופטימיות בפרויקטהזה".
טראומות,
היא

אתה

תמיד

ואגרופים,

שלמד
הניס! בירושלים
בהצגות בית הספר ,אכל את השירות הצבאי שלו
מובחרת ביהודה ושומרון,
רז ביחידה
בפעילות דומהלזו

התערבב

טובבכלל ,היוליחלומות
גדולה,
היתה גם תקווה

נוספתלאופטימיות אחריגל

את

המפורסם .האגו שלך חוטף בעיטות

לא

11

שאחר כך

מהחיים.

סצנה

חמאם

שאבי

יששכחף פעםויאיין.

מצד

את ההוא ,או אותי או

המפורסם הזה,

מספיק טוב,

כי

צוק איתן.

מקום שני.

כשהיה

צריךלבחור

לקחו את
כי אומרים לך
אתה לא
אתה לא מספיק מוכשר
בשבילנו".
אז איך הםהחליטו בכל זאת ללכתעליך?
הבמאי שאל
"אחת השאלות שאסף נדנשס
את כל האופציות ,היתה אחרי מי הייתםהולכים
שכולם אמרו שאחריי ,אז גם התפקיד היהשלי".

הצילומים לא ישנתי
בזמן
התערבב לי,
״מצד
אחד הכל
טוב
קשים של
חלומות
בכלל ,היו לי
מציאות ודמיון.
תקווה גדולה ,כי עבדנו יחד,
ערבים ויהודים,
מצד שני היתר .גם
תחושת דו־־קיום וזה היה מדהים .אז לא
היתה
במהלך צוק איתן.
רק
ופוסט־טראומות,
טראומות
בפרויקט הזה״
אופטימיות
היתה גם

supplies. The road was very narrow and winding

הייתיליד

בתפקידים

הראשיים

או

מספיק יפה,

גי!

אחר כך,

כשאהבת

הבמה

התעוררה בו

צחוקים

מחדש ,וכך

הלימודים,ולצד קריירה של
לאחר שסייםבגיל  27את
שזכמנהל קריאייטיב במשרד פרסום ,הקים חברה להפקת

פרסומות

בשם קוקורוזה,

סדנאות לשפתגוף,

כיום הוא מתגורר
ויחד

הםמגדלים

ומשמש כיום

תקשורת בינאישית
ברמת אביב עם אשתו,

את

כמרצה

שחקן

ומנחה

המניפולציה.
ואמנות
השחקנית מי

שלושת
ילדיהם:
,) 5.5
גז״ה(

נח

 45וגיא

נכתב

זה

מבין אתזה".

ערבים אב

"לא היה טבעי  yesשאעשה תפקיד ראשי ,כי אני לא
שחקן שבגלל השם שלו יבואו לראות את הסדרה .היה שלב
לאודישנים .היהלי קשה לקבל
שהחליטו לפתוח את זה
זה ,אבל הסכמתי .בסופו של דבר אני מודה להם ,כי זה
שחרר
בי את הצורך
לתפקיד .זה היה
להוכיח שאני ראוי
קונפליקט,
כי לא רק דאגתילעצמי אלא להצלחה של הסדרה,בכלל,
'לא' בחיים שלך וזה מאוד
כשחקן אתה מקבל כל כך הרבה

recently. The girls were back at the campsite

מבצע מסוכן

חוטא

!»^כרוף ועם התסריטאי tooזונדר,ובגיל  43נכנס רזלתוך
קביליו ,לוחם החוזרליחידה
הטי שירט המיוזעת של דורון
 rracrfoNtrnרב
אחמד
כדילסגור חשבון עם אבו
מחבלים שמתכנןמגה־פיגוע .כשהוא מאייש את
התפקיד
הראשי שלהחייל הגיבור אך מיוסר ,זה שלוקח את החוק
כשהמחיר
לידיים אבל עושה בדיוק מה שהיינוחולמים גם
כבד ,הפך רז לדבר הכי נכון ופטריוטי בסביבה ,עם סקס־
$TS1$סקסאפיל$TS1$
גבולות הקו הירוק.
$DN2$סקסאפיל $DN2$מצ׳ואיסטי שחוצה את
אפיל
"לפני שהסדרה הצטלמה מאוד חששתי ,כי זה או צל״ש
או טר״ש" ,הואמגלה" .ישלי שותפיםלכתיבה ,אבל מכיוון
שאני בפרונט ,ידעתי שאם זה לאילההכישלון יהיה
עליי.
שהסדרה
לפני
הצילומים לא ישנתי ,אחריהם כבר ידעתי
להיות".
טובה ,אבל לא הבנתי את הבוםהגדול שהולך
שכתבת
מפתיע שעשית כמוכולם אודישן לתפקיד

are locked on target and see nothing else. We

heading back’. I was already raging, I regarded

בסדרה

באדיקות.

במקביללכתיבת

greatest guy, but once you’re in fight mode you

were shocked and Meital says: ‘Ok, Lior, we’re

\\ ,שואלת את אחדהלוחמים במהלך
11m
בשטח אם הוא לא חושב על גיא,הילדשלו.
לפני שנתיים ,הרבהלפני שידעתי שגם לילד שלי יקראו
גיא .הוא עונה שלא ,ושברגעים האלה הוא לא חושב ,כי
אם יחשוב
עליו הוא לא יבצע את
המשימה טוב וימות.
לו ,ואתן
אני מאוד רוצה שיחיה במקום שטובונעים
הכל כדי שנחיה פה כמו שצריך,בשלום .מצר שני ,אנחנו
צריכים לשמור על עצמנו ,כדי שלא נאכל אותה כל היום
במלחמותופיגועים .פעם אבאשלי ,שהיה ממקימי
מעלה אדומים ,אמר ששלום עושים רק כשיש מאחורינו
כשאמר את זה ,אני
הרבה כוח ,היום ,כשאניבגיל שלו

משחזררז" ,אנשים לא ידעואפילו איך לבטא
רצולקרוא לה בהתחלה׳המסתערבים; אבל
שהמשמעות שלה זה כאוס ,היא מושג
לנושא'.פאודה',מילה
שליווה אותי הרבה שנים בשטח .מעברלזה מדובר בהימור
שמדברים בה רוב הזמן בערבית ,יש בה כתוביות
גדול :סדרה
בערבית ,הבחירה שלי לתפקיד הראשי וגם שםכזה".
ובכן ,נראה שאפשרלומר כי ההימורהצליח .מלבד
הפשוט פסיכי שלו היא זוכה ,זרמו תגובות משני צידי
הבאזז
שיבחו
כמו
אושיות
הישראלי
כשבצד
המתרס,
אהווגוק,
ומהצד
הפלסטיני כבר הודו שיו״ר ראש הרשות אבו מאזן

sensitivity and aggression. From my service I

avoided it, driving into a field at the roadside, we

מאוד

שהוא מוזרמדי",

חשבו

מהשם ,כי

רונת־לי
כשכתבנו אותה ,שבה נורית ,הרמות שמגלמת

את זהנכון .אז

exposure for me is substantial: pain, anger, love,

this truck bearing down on me at 120 KMPH. I

מסתערבים ,ומנגד עוסקת

זה היה

השלושה חודשים.

הבן שלךנולד שבועלפני שהסדרהעלתה .זה נגע לך
באיזה עצב חשוף ,הידיעהלאיזו מציאות הואנולד?
"אני לא חושב רחוק כל כך ,כמולאןילך כשיתגייס,
כי הוא עודגור .יש שורה בסדרה שלא חשבתיעליה

את קורותיהם שללוחמי יחידת
הפלסטיניות שאיתן הם מתמודדים לדבר
בחוליות
גם
בישראל ,ובימי השידור שלה גם
הכי מדובר על המסכים
גוגל.
המבוקשת ביותר במנוע החיפוש של
למילה
yes

היו מודאגים

so you couldn’t see far ahead. Suddenly, I got

האחרונים

הפכה

הסדרה

המגוללת

בן

”enough for us.

Er T1 jDjn:r
1n
ETlUK
תמיד
כמ^וט
היית* ליד,
 me1שגי.
כשהיה צריך
לבחור או
את
אותי או
ההוא .או
את
אוחי או

המפורסם
הזה ,תמיד
את
לקחו

המפורסם.
האגו
שלך
חוטף
בעיטות
ןאגרופ׳ם
אומרים
כי
אתה
לך
מספיק
לא
אתה
טוב,

ואספיק
לא
יפה,
אתה
לא
מספיק
מוסשר

בשבילנו״

אז כמה מתוך מה

"בחיים

שתאים

אני לאקילה

חושב שאני

גדולה:
הצבא

הבאתי

למוד של

את

אהבה,

הדבר

רגישות וכוחניות.

שנקראסתיץ',

הזה

נחמד ואחלה גבר ,אבל ברגע

קרב,

אתהננעלולא

לא מזמן נסענולקמפינג
משהו .נסענו

חשיפה

מתקופת

זה

רואה שום דברבעיניים.

במדבר עם

חברים ,הבנות

קפצנו

עליות וירידות
מאור צר עם

בכביש

שאתה לא רואה מטר קדימה ופתאום .בשנ״ה ,הופיעה
מולי משאית שנסעה  120קמ״ש .שברת־ עם ההגהלתוך
'אוקיי,
השדות ,היינו שנינו בשוקומיטל אמרהלי:
ליאור,

חוזרים׳ .אני כברקיבלתי
ניסיון לרצח ורציתי שיהיהלנהג
ניסתהלומרלי
יעזוב,
באמת מסוכן ,אבל לא ראיתי אותה ברגע

Bernstein asked when all the options where
debated upon, was who would you follow in

שאתה

שאתה נכנס

איתםבאוהל,ומיטלואני ,יחד עם גיא,

נשארו

לקנות

אני מוציא את

כאן אלמנט של

המסך ,ומבחינתי יש

כאב ,כעס,

יכוללהיות

אבל

One of the questions that director Asaf

אני

הסיפור דמיוני,

גם אם

אליי.
קרובה

הדמות של דורון כזאוד

הקרביים על

גמרתי

משפחה,

איש

ליאור?
בסדרה זה

עםלהיות קילה

?So, how did they end up with you regardless

battle. When everyone named me, I got the
part”.When he studied at the Experimental High

את הסיבוב ,כי מבחינתי זה היה
הזה ברור מה עשה .היא

אתה לא יודע

את האוטו ורדפתי אחרי

מהיכול
לקרות',
הזה.

זה

סובבתי

שאחרי חצי ק״מ

המשאית עד

עקפתי אותה .עצרתי את הנהג בצומת ורצתי
אליו,
פתח את הדלתכולומבוהל ,התחנן ,ביקשסליחה,
להוציאלי מים קרים .לא עשיתילוכלום ,אבלהבלוק
הזה ,זה בדיוק כמודורון.הולך עדהסוף".
יש רגעים שבהם נראה שאתה לא משחק,למשל,

School in Jerusalem, he did perform in school

הוא

רצה

plays, but Raz’s military service was in an elite

"מבחינתי חייתי את זה .התחברתי לכאב אמיתי על
אנשים שישבו בשבי ,שעינו אותם ,מה עבר על הקרובים
תחושת
שלהם,
חשבתי על אחד
התסכול ,המוןתסכול.
כמוהחייל דחת xfjשנפצע וחיכהלחילוץ שלא
הגיע".

unit operating in Judea and Samaria, much like

נסדרה נחטף ואתה שואג.

כשגיסך

זה לא

הציף בך דברים

חברים שנהרגו?

שניסיתלשכוח,

״הסדרה היא סוג של
טיפול.
טראומה ולא מדברעליה

'חופשי',
ועניתי

כי

אם

אותי איך אני

אחרי
רק

משהו

שקרהלי בחייםשלי.

//
7J Flip
FII

פסיכודרמה

מבוקש עם

אקדח

חברה שלבועז,

 ,//7/3נהרגה בפיגוע וזה
משחק תומר

אז

מרגיש

פסיכולוג
לשבת אצל

אוקטובר 1990

שאותו

מחרפן אותו ,זה

הבאנו

אתזה".

בוקר יום ראשון.

מתבל שהגיע חמוש בסכיןלשכונת מגוריםבירושלים
לכיוון
התנפל עלחיילת צעירה שבדיוק יצאה מביתה
למוות.
הבסיס ,ודקר אותה
בהמשך רצח שני בני אדם
נוספים ,עדשנלכד .עד אותו רגע נורא ,במשך שלוש שנים
וחצי ,איריםאזולאיבת ה־ 19היתה זוגתו ואהובתו שלרז.
כשהתרחשהפיגוע ,הוא היה

עין כרם .אנשים

ששמעו

בבדיקה

בחדשות על

בביתהחולים

האירוע

the one depicted in ‘Fauda’. He insists no to

משחררים

שהדחקתי צפו החוצה.

שיחקתי,זו

שבה

ממוסס

תהיה

שמרחיקים לא

הרבה דברים

זה לא רק שכתבתי ,אלא גם
ברמה הגבוהה ביותרלרוץ
בצילומים זו פסיכודרמה ,לא
ולספרלו שרצתי .הסצנה

אתהסובל

אותה ,לא

ופותח

מאושר בח״םשלך ,כי אנשים
שסתום .לא מזמן מישהו שאל

זיכרונות קשים,

הדסה

דיברו על

elaborate on what he was involved in exactly,
because “some things are best not talked
about”. After his discharge, he went to the
US, where he was employed as one of Arnold

yes v0D

it as attempted murder and I wanted that driver

Schwarzenegger’s, among others, bodyguards

to know exactly what he did. She tried to tell

(“he didn’t pay us much attention, we were like

me ‘let it go, you don’t know what might happen’. It really

“I don’t think so far ahead, like where he will serve in the

guard dogs, no laughing around”). Following that he guarded

dangerous, but I never listened. I chased him for about half a

army, because he is still a cub. There’s a line in the show

actress Nastassja Kinski, once Roman Polanski’s muse, who

KM when I passed him. I stopped him at a junction and ran to

that I wrote absent mindedly, when Nurit, Rona-Li Shimon’s

just terminated her relationship with musician Quincy Jones

him. He opened the door in panic, begging for forgiveness,

character, asks one of the operators during a dangerous

(“we actually had many conversations over coffee and

trying to hand me some cold water. I did nothing, but that’s

operation in the field if he didn’t think of his child, Guy. That

breakfasts”). He joined Nissan Nativ’s acting school a few

just like Doron, going all the way”.

was written two years ago, before I knew my child would be

years later when the love of the stage reemerged, and so-

Sometimes it looks like you’re not acting, when your

named Guy as well. He replies he doesn’t, because if he does,

after graduating at 27, pursuing an acting career – he worked

brother-in-law is kidnapped and you roar with anger.

he wouldn’t get the mission done right and would get killed. I

as a creative manager in an advertizing firm, established a

“As far as I’m concerned I was living it. I connected to the

really want for him to grow up in a good and pleasant place,

production house called Kookooruza and is now a lecture
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real pain for people who were captured and tortured. What

hadn’t had a relationship for years. Only when my wife was

their loved ones went through, that frustration, so much

pregnant with our first child I went to therapy for the first

frustration. I thought about someone like the soldier Madkhat

time. I persisted for two years, because I wanted to be a good

Youseff, being injured and waiting for someone to extract

father and husband. I made it”.

him that never came”.

How did opening that old wound affect you?

Weren’t you overflowing with things you tried to forget,
difficult memories, fallen friends?
“The show is a kind of therapy. If you are post-traumatic
and you never talk about it, you will never be happy. People
who suppress can’t let go. Not long ago, someone asked
me how I felt and I said ‘free’, because so many suppressed
things surfaced. It’s not just writing it. It’s the acting. That is
psychodrama at its highest level. Running after a terrorist
with gun in my hand while filming is psychodrama; not just
giving a therapist an account of me running. The scene
where Boaz’s, played by Tomer Capon, girlfriend is killed in a
terrorist attack and he freaks out is something that happened
to me in real life, so we brought it in”.
It happened in late October, 1990 on a Sunday morning.
A terrorist armed with a knife arrived in a Jerusalem
neighborhood and stabbing to death a young female soldier
heading to base. He later killed two more people before he
was apprehended. Up until that horrid moment, 19 years old
Iris Azulay was Raz’s loving partner for three years. When the
attack took place, he was at Hadassah Hospital for a health
check. People who caught the news spoke of a female
soldier from Baqa neighborhood being killed, and he instantly
knew who it was. “I was drinking a lot at the time. I became
secluded, not talking for several months. I became an
adrenaline junky. After that happened, I wasn’t afraid of dying
anymore, I thought that if I would, I might just meet her again

“ON THE ONE HAND,
EVERYTHING GOT
BLURRED FOR ME, I DIDN'T
SLEEP WELL DURING THE
SHOOTING, I HAD ROUGH
DREAMS OF REALITY AND
FICTION. ON THE OTHER
HAND, THERE WAS GREAT
HOPE, SINCE WE WERE
WORKING TOGETHER,
JEWS AND ARABS, DURING
THE RECENT GAZA
CONFLICT. THERE WAS A
SENSE OF COEXISTENCE
AND IT WAS AMAZING. SO,
THERE WAS MORE THAN
JUST TRAUMA AND POSTTRAUMA, THERE WAS
ALSO OPTIMISM
IN THAT PROJECT".

“There was one scene that I wasn’t on that I found difficult to
watch from the sidelines. I sat by the monitor and watched
Tomer Capon and Ya’ara Benbenishti as his girlfriend, sitting
at their porch, smoking a joint ,laughing and having a good
time. I sat there crying. That was a nice scene, people
couldn’t figure out where it was coming from. I saw them
as Iris and I in that innocence, before what had happened.
Inside the action and chaos, that was an intimate moment I
had with myself. By the way, the terrorist that killed her was
released during the shooting and married the daughter of
a high ranking Hamas person that was once interviewed by
Avi Yissaskharov. On the one hand, everything got blurred
for me, I didn’t sleep well during the shooting, I had rough
dreams of reality and fiction. On the other hand, there was
great hope, since we were working together, Jews and
Arabs, during the recent Gaza conflict. There was a sense of
coexistence and it was amazing. So, there was more than just
trauma and post-trauma, there was also optimism in
that project”. Another reason for optimism after the praises
and the embrace from the audience is the coming of a
second season that Raz and his partners are already writing.
In addition, following the trend of Israeli formats and shows
being distributed abroad, here also there were preliminary
contacts by overseas industry representatives. “There’s an
interest, but what would happen, will there be a remake and
in what direction will it go, I can’t say, but this show deserves
to be out there and watched”.

and that’s not necessarily bad”.
That must have scarred you deeply.

Sometimes there are parts in acting career that are too

“I wasn’t capable of loving for many years, since I experienced

great to shake off.

a loved one abandoning me. I didn’t want to be attached; I

“I’m not there yet. I have no problem making many more
seasons of ‘Fauda’ and play Doron. I’ll be the Israeli Jack

2015

Lior Raz | Presskit

T

– separated the event from the service. I didn’t want revenge
I felt that a specific person committed a specific crime. Not

he prettiest girl falls for the toughest soldier. He is

every Palestinian I saw was her killer. There was a killer and

introverted and reclusive and she opens him up, softening

he is imprisoned. By the
way, he was released
in the recent [prisoner
agreed

by

to

of

government

]Netanyahu
married.

swap
the

Benjamin
and

got

”Marouwan something.
murder

his

of

the

wasn’t

The

girlfriend

only thing he brought
from

screen

the

to

those times. This week,
’Yes premiered ‘Fauda
(chaos in Arabic), which

him and now we
10
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הבחורה הכי יפה מתאהבת בלוחם הכי
קשוח .הוא סגור ומופנם ,היא פותחת ומ־
רככת אותו ועכשיו ברור לכולם שבתוך
מכונת המלחמה פועם לב רגיש .ואז היא
מתה .גם ב'פאודה' ,הסדרה החדשה שיצר ליאור רז ובה
הוא מככב ,הבחורה הזו מתה .עבורו זו לא קלישאה שהוא
שיכפל מסרט פעולה גנרי ,אלא זיכרון אמיתי ומד־
מם מגיל  ,19כששירת כחייל ביחידה מיוחדת שפעלה
ביהודה ושומרון כדי לעצור את הפיגוע הבא.
"קראו לה איריס אזולאי ,היא הייתה אהובת נעוריי.
האהבה הראשונה והחזקה שלי ,היינו שלוש שנים יחד
ובאיזה מוצאי שבת פגשתי אותה ,דיברנו ,התחבקנו ,נפ־
רדנו והלכתי הביתה .ביום ראשון בבוקר שמעתי שהיה
פיגוע ,אמרו משהו על חיילת והייתה לי הרגשה שזו היא.
התקשרתי לבית שלה ,לא ענו .בסוף אחיה ענה ואמר,
'היא פצועה קשה ,תבוא מהר' .התחלתי ללכת ברגל ,סה־
רורי ,בלי לדעת לאן .למזלי אמא שלי אספה אותי בדרך.
הגעתי לבית חולים ושמעתי מישהי אומרת 'החיילת
מתה' ,מחבל דקר את איריס בפתח הבית שלה בשכונת
בקעה בירושלים .רצחו את חברה שלי .הרגשתי שמסך
שחור נפל עליי ,נפער בור ואני לא יודע איך אני עומד
לצאת ממנו .לקחו לי את הלב .בצבא נתנו לי חופש ארוך
וכשחזרתי ליחידה עשיתי הפרדה מוחלטת .לא רציתי
לנקום  -הרגשתי שמישהו ספציפי עשה משהו ספציפי.
לא כל הפלסטינים שראיתי שם היו הרוצחים שלה ,היה
רוצח אחד והוא בכלא .אגב ,הוא השתחרר בעסקה האחרו־
נה של ביבי ועכשיו גם התחתן .קוראים לו מרואן משהו".

11

ואעשה מה שצריך".
בעבודה על הסדרה גילית שהדחקת חלקים מהשירות
הצבאי שלך?
"לא זכרתי מבצעים שהייתי בהם ,שמות של כפרים,
דרכים שנסעתי בהן ,הרבה דברים שקרו ,מקומות ומצ־
בים .רציתי להשאיר דברים מאחוריי ולהמשיך קדימה.
בזמן הצילומים הייתי מתעורר בלילה מסיוטים ,התע־
רבבו לי הדברים .הייתי קם עם מבוקשים מולי ,אבוד
בתוך כפר ערבי ,סיוטים שלא היו לי מעולם או כאלה
שהדחקתי וחזרו".

"באנו מהצבא

המוטרף ועכשיו אני שומר
באחוזה של שוורצנגר.
מתקשר מישהו 'שלום ,זה
סליי ,אני רוצה לדבר עם
ארנולד' .אמרתי 'מי זה סליי?
וניתקתי לו .הוא התקשר
שוב וניתקתי שוב .בפעם
השלישית הוא אמר
'זה סילבסטר סטאלון'.
נתתי לו את ארנולד"
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רצח חברתו הוא לא החוויה היחידה מאותה תקופה שרז
הביא למסך .השבוע עלתה ביס הסדרה 'פאודה' (כאוס,
בערבית) המביאה את סיפורה של יחידת מסתערבים
והפלסטינים שבהם היא נלחמת .את 'פאודה' יצר רז
עם העיתונאי אבי יששכרוף  -ששירת אף הוא בראשית
שנות ה־ 90בפיקוד מרכז  -ומלאכת הכתיבה הופקדה
בידי הכתב הצבאי ,התסריטאי והסופר משה זונדר .רז
גם מככב בה בתפקיד דורון ,לוחם שפרש אחרי שחי־
סל את המבוקש מס'  1בגדה המערבית ,מעין מוחמד דף
טלוויזיוני .אלא שגם המבוקש של דורון מסרב למות,
מה שמחזיר אותו למשחק התופסת ביניהם  -ומשם הכל
מתחיל להתדרדר 20 .שנה אחרי שסיים את שירותו הס־
דיר ,המחשבות על מה שקרה שם חזרו אל רז ,כמו דור־
שות שיתמודד איתן לפני שיעכלו אותו מבפנים.
כשביקרתי בסט של 'פאודה' בסוף הקיץ הוא סיפר
לי על מה שנותר אצלו מהאינתיפאדה" :כתבתי גם כדי
לרפא הרבה חלקים מהנפש .הדרכים שבהן אימנו אותנו
היו מדויקות לפעולות הדרושות ,אבל הצבא לא רואה
את השריטה שאתה מקבל ולאן אתה הולך ועם מה אתה
ישן ומתעורר".
וזה משהו שחוזר גם אצל חברים שלך מהתקופה
ההיא?
"כן .יש לנו חלום משותף :אתה נתקל במבוקש ,שולף
את האקדח שלך ,יורה  -והכדור לא פוגע ,נופל על הר־
צפה ,אין לו כוח .אנשים שאני מכיר מהיחידות האלה
חולמים את אותם חלומות ,גם אני".
מה אומר לך החלום הזה?
"זה הפחד מחוסר היכולת להכריע .האימונים שעב־
רנו הפכו אותנו לסוג של כלבי תקיפה .ברגע שמקב־
לים פקודה קורה סוויץ' בראש ורואים רק את המשימה.
שירתנו בשטחים בין  '90ל־ ,'93האינתיפאדה הראשונה,
לא שברנו עצמות ,לא הלכנו עם אלות והרבצנו לפל־
סטינים .היינו צריכים להגיע למבוקש ספציפי בפעולה
כירורגית ולהביא אותו בלי כל הטררם והבלגן .התקופה
הייתה מאוד קשה  -מצד אחד הפגנות ענקיות ,זריקות
אבנים ,בקבוקי תבערה ,מקררים נזרקים מהגגות .מצד
שני חוליות טרור רציניות שפגעו בישראלים .התקופה
הזאת נתנה סטירה לכולנו".
מה חשבת על המצב?
"הייתי חייל ,לא עניין אותי 'הסכסוך' .לא שאלתי את
עצמי אם צריך להחזיר שטחים או לא ,במלחמה אתה
לא שואל את עצמך שאלות כאלה ,אתה חושב איך אתה
שורד את היום הזה .גם אחרי מה שקרה עם איריס -
אתה לא נותן לרגש בכלל לנהל אותך בתוך הסיטואציה
הזאת .פחד ,אהבה ,געגוע ,נקמה ,זה לא פקטור בתוך
הפעילות שלך .יש משימה ,אתה פועל כמו מכונה ,מגן
על עצמך ,המשפחה ,החברים והמדינה .אני יכול אחרי זה
לשבת בבית ולחשוב על מה שקרה .הדבר היחיד שהיה לי
זה כאב וגעגוע .מה שיקרה יקרה  -אם איבדתי את איריס
אז הכל יכול לקרות וזה פחות בשליטתי .אני אהיה אמיץ

אהבת נעוריו שנרצחה בפיגוע.
האימונים שהפכו אותו לכלב
תקיפה .הזוועות שראה
באינתיפאדה .ההרגל לחפש נתיבי
מילוט בכל מסעדה ,בכל מקום.
הסיוטים החוזרים .ליאור רז היה
חייב ליצור את הסדרה 'פאודה'
כדי שתבינו מה עובר על לוחמים
בשטחים  -וגם על הפלסטינים
נבו זיו

צילום :יונתן בלום

portrays the story of an

מה היה קשה במיוחד בשירות הצבאי?
"ראיתי זוועות באינתיפאדה ,נתקלתי ברצון להרוג
אותי על בסיס יומי .פעם אחת הייתי עם עוד שלושה
חיילים מול כפר של מאות שרדפו אחרינו ורצו להרוג
אותנו .הייתה בינינו גדר ,וכולם התנפלו ,קרב לחיים
ולמוות .היום כשאני חושב על זה ,זה מפחיד מאוד ,הד־
ברים שעשינו .אם תשאל אותי אם הייתי עושה את זה
שוב? אז כן .אבל לבן שלי בחיים לא הייתי מסכים .אתה
יודע מה היה אחד הדברים הכי קשים שעברתי בחיים
שלי? מניעת השינה .יותר ממבצעים מסובכים .בתקופה
מסוימת באימונים ישנו פחות מרבע שעה בלילה .היום
זה כבר לא קורה .נוכחתי לדעת שאני טוב בללכת עם
אלונקה על הכתף במסעות ולישון שנת לילה שלמה.
יכולנו ללכת  20ק"מ עם אלונקה והייתי נשען עליה
וישן .העיניים סגורות ,נפתחות לפעמים ,ניקור עמוק,
מן אזור כמו לפני שאתה נרדם בלילה שיש כמה שניות
של חוסר הכרה שאתה פה ואתה שם".
איך השפיע מה שעברת שם על חיי היומיום שלך אחרי
השחרור?
"במשך הרבה שנים לא היה מצב לתפוס אותי יושב
במסעדה עם הגב ליציאה .אין מצב שהייתי נכנס למ־
קום ולא בוחן דרכי מילוט ,איזה עזרים טקטיים יש לידי
שאוכל להשתמש בהם להגנה .תקופה ארוכה נמנעתי
מעימותים ,כי עימות תמיד נגמר בהכרעה .כל דבר,
עקיפות בכביש ,כסף ,לא הייתי מתייחס ,כי כל עימות
מבחינתי יכול להיגמר רע .אפילו עם המשפחה ,עם חב־
רים ,אם הייתי מתחיל להתווכח על משהו הייתי עוזב
באמצע .פעם נסעתי כחייל ליד הסינמטק בירושלים.
פתאום שמעתי פיצוצים ,יצאתי מהאוטו ,דרכתי את
הנשק ,עמדתי מחוץ לאוטו וראיתי זיקוקי דינור מהופעה
של ריטה עפים מעליי ואני עומד עם האקדח ביד .זה
מעיד על המתח שאתה נמצא בו .חיינו ברמות אדרנ־
לין מאוד גבוהות ,כמו לנסוע  150קמ"ש על אופנוע כל
הזמן .אתה המום ,תחושה שאתה חי בתוך סרט אקשן ואם
תסתכל פנימה לא יודע מה יקרה לך".
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"פאודה" היא מרכיב נוסף בשרשרת יצירות שבהן
יורים וכותבים ,עוד דרך לנבור בפצעי המלחמות שלנו.
הגל היצירתי הקודם הגיע  20שנה אחרי מלחמת לבנון
וכלל סרטים כמו 'ואלס עם באשיר'' ,בופור' ו'לבנון'.
הגל הנוכחי עוסק במלחמה האחרונה שהיא גם הנוכחית,
הסכסוך הישראלי־פלסטיני כמו שהוא נשקף מעיני אנשי
ביון ולוחמי היחידות המיוחדות .זה החל עם הסרט הדו־
קומנטרי 'שומרי הסף' (ששודר גם כסדרה בערוץ  )1שבו
שישה ראשי שב"כ לשעבר ערכו חשבון נפש מטלטל עם
פעילות הארגון בשטחים .זה המשיך עם הסרט העלילתי
'בית לחם' שהפליא לצייר את מערכת היחסים בין מפעיל
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איפור :נעמי דלאל

know that the war
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dies. In ‘Fauda ‘, the
new series authored
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Interview by Nevo Ziv | Photographer Yonatan Blum

undercover Arabized unit and the Palestinian whom it fights.

and Samaria to stop the next terrorist attack. “Her name

Raz created ‘Fauda’ with journalist Avi Yissaskharov - who

was Iris Azulai, she was my teenage sweetheart. My first and

serving at the unit in the 1990’s - and the writing was assigned

strong love, we had been together for three years and, on

to military correspondent, screenwriter and author Moshe

one Saturday night I met her, we talked, hugged and said

MURDERED IN A TERRORIST ATTACK. A

Zonder. Raz also stars as Doron, an operator who retired

goodbye and I went home. On Sunday morning they reported

MILITARY TRAINING THAT TURNED HIM

after eliminating the most wanted man in the West Bank, a

an attack. They said something about a female soldier and

INTO AN ATTACK DOG. THE HORRORS

I had a feeling that it was her. I called her house and there

HE WITNESSED DURING THE INTIFADA.

was no answer. Finally her brother answered and said: ‘she

A HABIT HE DEVELOPED OF SEARCHING

is badly wounded, come quickly’. I started walking, out of

FOR ESCAPE ROUTES FROM EVERY

“It would be very hard for people to see
a wanted terrorist, a killer, taking care of
his child, loving his wife and buying her
perfume. It’s hard, but true – even the scum
of the earth loves his wife. We don’t show
poor Palestinians and brutal Israelis, but
Palestinians living, making mistakes, loving,
”killing – human beings.

my mind, not knowing where. Luckily, my mom picked me
up on the way. I arrived at the hospital and heard someone
saying ‘she is dead, the soldier is dead’. A terrorist stabbed
Iris on her doorstep in the Baqa neighborhood in Jerusalem.

HIS TEENAGE SWEETHEART WAS

RESTAURANT, OR ANY OTHER PLACE
HE VISITED. RECURRING NIGHTMARES.
LIOR RAZ HAD TO CREATE ‘FAUDA’ SO

My girlfriend was murdered. I felt as if a black curtain fell on

THAT YOU WOULD UNDERSTAND WHAT

top of me, a gaping hole sucked me in and I didn’t know

SOLDIERS – AND ALSO THE PALESTINIANS

how I was going to climb out. They took my heart. The

–EXPERIENCE IN THE TERRITORIES.

army gave me leave time and when I got back I completely

2015

Lior Raz | Presskit

“I couldn’t remember a lot of the operations I was in, names
of villages, roads that I drove on, a lot of what had happened,
places and situations. I wanted to leave things behind and
move forward. In the middle of the shooting I would wake up
at night from nightmares, everything was mixed up. I would
wake up with wanted men in front of me, lost in a Palestinian
village, nightmares that I never had, or that were suppressed
and were coming back”.
?What was the most difficult in the service
I saw horrible things during the Intifada. I saw people wanting
to kill me on a daily basis. I was once with three other men
facing hundreds of villagers chasing us trying to kill us. There
was a fence between us and they all charged, a battle to the
death. Today when I think about it, it is very frightening, the
stuff we did. Would I do it again? Yes. But I would never let
my son do it. “You know what was one of the hardest things
I’ve been through in my life? Sleep deprivation – more than
complex operations. In some parts of the training we slept
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"שמעתי שהיה פיגוע
והייתה לי הרגשה שזו
היא .התחלתי ללכת ברגל,
סהרורי ,בלי לדעת לאן.
הגעתי לבית חולים ומישהי
אמרה 'החיילת מתה' .מחבל
דקר את איריס בפתח
הבית שלה בשכונת בקעה
בירושלים .רצחו את חברה
שלי .הרגשתי שמסך שחור
נפל עליי ,לקחו לי את הלב"

המשך מעמוד >>> 11
שב"כ והחפרפרת שלו בחמאס במרדף לעצור את
הפיגוע הבא (אגב ,גם ב'פאודה' מופיעים שחקני 'בית
לחם' צחי הלוי ,שאדי מרעי והישאם סולימן בתפקי־
דים דומים  -הלוי הוא מסתערב ,מרעי וסולימן הם
מבוקשי חמאס) .השלישי היה 'הנסיך הירוק' ,הסרט
הדוקומנטרי המביא את סיפורם של בן ראש החמאס
בגדה ,מסעב יוסף ,שהפך משת"פ ישראלי ,והחברות
חוצת הגבולות עם גונן בן־יצחק ,מפעילו מהשב"כ.
'פאודה' צוללת פנימה דרך הצוהר שפערו קוד־
מותיה ובדרך מעלה הילוך בתחום האקשן .יש שם
מרדפים ואנשים שמקבלים כדור בראש וטירוף
בסמטאות .המשותף לכל היצירות היא ההסתכ־
לות המרובדת על הסכסוך שעליו התרגל הצופה
הישראלי להביט מנקודת מבט דיכוטומית :לוחמינו
האמיצים מול חיות האדם שלהם .ב'פאודה' הער־
בים מורכבים ,דיאלוגים רבים מתנהלים בערבית,
גם הכתוביות בפתיח .בישראל  2015זה לא מובן
מאליו .רז מתעקש שהסדרה לא פוליטית כי הוא
נותן משמעות צרה למונח 'פוליטי'.
"אני לא מסתכל על זה פוליטית ,זה לא מעניין
אותי אם השהייה שלנו בשטחים מוצדקת ,לא יצרתי
אותה בשביל הצד הפלסטיני או להראות שאני כמה
לשלום .הסדרה היא על הלוחמים ,לא על אם מוצ־
דק לשלוח אותם לקרב .מעניין אותי המחיר הנפשי
שאנחנו משלמים על הלחימה הזו .שנים אני חושב
על מה קורה לאנשים במלחמה .אני רוצה שכולם
יבינו שיש מחיר אישי של הלוחמים ושל המשפחות
שלהם בדיוק כמו שיש מחיר גבוה למי שמתעסק
בטרור בצד השני .במדינת ישראל מסתובבים הרבה
אנשים עם פוסט־טראומה .כשאתה בתוך הלחימה
אתה לא שם לב שאתה מכור לאדרנלין הזה .הגיבור
הראשי הוא מישהו שמריח את המלחמה ומיד חוזר,
מי שאוכל אותה זה אשתו והילדים".
הסדרה החזירה אותך לגיל  .18מה הבנת?
"שכשאתה בן  18הכול שחור ולבן ,הכול ברור.
היום אני מבין שאני לא יודע הכל .אנחנו יושבים
בתל־אביב ושותים אספרסו ו־ 20דקות מפה יש
מציאות שונה לחלוטין .קל להוריד את העיניים ולא
לראות מה קורה לידנו .בסדרה אנחנו פותחים חלון
לכל הישראלים להסתכל מה קורה בצד השני  -מה
האנשים שנותנים לנו לישון טוב בלילה עושים
למעננו ,הלוחמים שלנו .ומצד שני  -הפלסטינים
שנמצאים שם .החברים שלי כילד  -בחופשים ,אחר
הצהריים  -היו ערבים .אבא שלי דובר ערבית והיו
לו המון חברים מהסביבה .כשהגעתי לצבא פתאום
הבנתי שיש עולם אחר .שלאנשים יש רצון אחר
ממה שחשבתי עליו .בכלל לא דמיינתי שיש את
הדבר הזה  -רצון למדינה ,לעצמאות ,הגדרה עצ־
מית ,לא רק לעבוד אצלנו".
ואולי אנחנו לא רוצים לראות את המציאות הזו
שמוצגת בצורה אנושית בסדרה.
"יהיה קשה מאוד לאנשים לראות מבוקש פלס־
טיני ,רוצח וטרוריסט ,דואג לילדה שלו ,אוהב את
אשתו וקונה לה בושם .זה קשה אבל זו האמת  -גם
פסולת המין האנושי אוהב את אשתו .אנחנו לא
מראים פלסטינים מסכנים וישראלים קלגסים ,אלא
פלסטינים חיים ,עושים טעויות ,אוהבים ,רוצחים -
אנשים .ככה זה ,כתבנו דברים בדיוניים והמציאות
עלתה עלינו שוב ושוב .כמו מוחמד דף  -גם אצלנו
חשבו שהמבוקש מספר אחת מת ופתאום הוא חי.
אבי סיפר שלחוטפים של שלושת הנערים מגוש
עציון היה את אותו מחבוא מתחת לשטיח בדיוק
כמו המחבוא של המבוקש שלנו בסדרה".

less than 15 minutes a night. They don’t do that anymore.
I learned that I was good at walking with a stretcher on my
shoulder and have a full night’s sleep. We could hike 20KM

after eliminating the most wanted man in the West Bank, a

חלון למה שקורה  20דקות מתל־אביב .פאודה

"נסעתי כחייל
בירושלים .שמעתי פיצוצים,
יצאתי מהאוטו ,דרכתי את
הנשק ,עמדתי מחוץ לאוטו
וראיתי זיקוקים מהופעה
של ריטה עפים מעליי ואני
עם האקדח ביד .זה מעיד
על המתח .רמות אדרנלין
מאוד גבוהות ,כמו 150
קמ"ש על אופנוע כל הזמן"
צילמתם בזמן צוק איתן.
"כן ,צוות של יהודים וערבים שעובדים יחד
בכפר קאסם .בזמן הצילומים התחילה המלחמה
והייתי מאוד מבולבל .כעסתי מאוד על מה שקו־
רה בצד הפלסטיני ,הפטריוטיזם שלי עלה ועלה,
ומצד שני אני בכפר קאסם בחום בקיץ עם M-16
בסמטה ויוצא מישהו ממשפחה ואני אומר 'מסכנים,
בטח רוצים שנצא מפה' והוא אומר' ,בואו תאכלו
אצלנו צהריים' .תבין ,אנחנו צוות של  50איש ויש
אזעקות ומלחמה .אנחנו אומרים 'לא תודה' ואז הוא
חזר אלינו עם שקיות של ארטיקים לכל הצוות".
בשנים האחרונות נוהגים ראשי שב"כ ומו־
סד שפרשו לבקר בחריפות את הדרג המדיני,
במיוחד את נתניהו .מה דעתך?
"אם אני צריך להאמין למישהו פוליטי או מק־
צועי מהשטח אני בוחר להאמין לגורם המקצועי .זה
אנשים שהיו שם וכנראה שבאמת אכפת להם מהמ־
דינה .יובל דיסקין ,מאיר דגן ,אלו אנשים שהקדישו
את החיים שלהם לביטחון המדינה ,לא פחות מכל
פוליטיקאי שנמצא שם והם אומרים את הדברים
בדם ליבם ומכיוון שזה כך אני מאמין להם".

¥¥¥
נולד בירושלים ,גדל בקטמון ,ובגיל ארבע המ־
שפחה עברה ליישוב חדש" .ההורים שלי החליטו
החלטה אידיאולוגית ללכת להקים את מעלה־ אדו־
מים עם עוד איזה  20משפחות ,אבא שלי היה מזכיר
היישוב .הגעתי כילד למדבר ,התרוצצתי שם ,הלכתי
לרעות עיזים עם בדואים .מצד שני ,שמו אותי בבית
הספר הניסויי בירושלים ,אבי בתי הספר הדמוקר־
טיים ,מהגן עד י"ב .הרבה ילדים של אנשי רוח למדו
שם .אז ספגתי משני הצדדים ,בבית את הציונות
ואהבת הארץ ,ומצד שני את הליברליות והאמנות".
איש רציני ומאופק ,עיניים ירוקות ,זיפים של
חייל עם פטור מגילוח ,תנועות גוף נוקשות .יודע
להיות מצחיק רק כשהוא קצת משתחרר ,אבל הוא
לא משתחרר .אנחנו קובעים להיפגש במשרד שלו
(כמה שחקנים עם משרד אתם מכירים?) הוא מסמס
לי שיש חניה צמודה .אני שואל בצחוק אם יש חניה
לאופניים שלי ,הוא עונה ברצינות" ,אודיע לך" .בן
 ,43נשוי לשחקנית מיטל ברדה־רז ,גרים בתל־אביב
ובונים בית בגליל" ,נעבור מתישהו ,נראה לי" .יש
להם שתי בנות ובן שנולד בחודש האחרון.
הקריירה שלו מפוצלת .מצד אחד שחקן עסוק:
'מתי נתנשק'' ,גירושים נפלאים'' ,מיכאלה',
'מילואים'' ,אולי הפעם'' ,מסכים'' ,ילדי ראש

הממשלה' ועוד" .משחק בדברים שכיף לי" ,הוא
אומר .במקביל פיתח קריירה בעולם הפרסום  -עבד
כמנהל קריאטיב במשרד הפרסום "גיתם"BBDO/
ופיתח את דמותו של שפיגלר הכריש שהפך למי־
ני־סנסציה אינטרנטית בקרב אנשי פרסום ומדיה.
"זו דמות שהמצאתי לפני שש־שבע שנים של ערס
ישראלי שמבין בטכנולוגיה ונותן עצות בפנים לכל
העולם .יצאו הרבה סרטונים של הכריש ,נכתב
עליו בגארדיאן ובטק קראנץ' .עשיתי סרט לכנס
עם עצות למארק צוקרברג ודי ניבאתי הרבה דברים
שנעשו אחר כך בפייסבוק .עשיתי גם לווייז סרט
ושם נתתי עצות איך למכור את עצמם במיליארד
דולר ואז הם מכרו את עצמם במיליארד דולר".
בשנים האחרונות הוא שותף בחברה להפקת פרסו־
מות לטלוויזיה ולאינטרנט.
"וזה שאני שחקן גורם לי להיות גם איש עסקים
טוב יותר .אני מבין אנשים הרבה יותר טוב .זה נותן
לי בסיס ,ביטחון ,שקט ,אני יכול לשחק ולבחור מה
שאני רוצה".
אחרי הצבא עשה מה שכל חייל קרבי שרוצה לה־
תמודד עם המציאות הישראלית עושה :עף מהארץ.
"נסעתי לארה"ב עם חבר טוב ,נועם ברדין ,היום
מנכ"ל ווייז .טיילנו בקרוואן ,שנינו ניווטנו אבל
האמת שהוא ניווט יותר טוב ממני" .הניווט לקח
אותו שוב לסרט אקשן ,אבל מכיוון אחר לגמרי.
"הגענו ללוס־אנג'לס והלכנו לראיון עבודה
בחברת אבטחה ישראלית .מודיעים לך' ,אתה
מוצב אצל ארנולד שוורצנגר' .זה היה מגו־
חך ,באנו מהצבא המוטרף הזה ועכשיו אני יושב
בבוטקה של האחוזה שלו ,מקום שיש בו תמונות
אמיתיות של פיקאסו ורמברנדט .כסף מטורף .הכי
התלהבתי מזה שיש מקרר של קוקה־קולה חינם
שאתה יכול לשתות ממנו כל היום .השכן שלו זה
ג'ון פורסיית' ,מי ששיחק את בלייק ב'שושלת'.
אתה יושב שם ופתאום בלייק קרינגטון מגיע
ושואל אם אתה רוצה להצטרף אליו לטיול בוקר.
פעם אחת התקשר מישהו' ,שלום ,זה סליי ,אני
רוצה לדבר עם ארנולד' .אמרתי' ,מי זה סליי? אני
לא מכיר מישהו כזה' וניתקתי לו .הוא התקשר
שוב' ,זה סליי ,אני רוצה לדבר עם ארנולד שוור־
צנגר' ,אמרתי לו' ,אדוני אתה יכול להשאיר הוד־
עה' וניתקתי לו שוב .בפעם השלישית הוא אמר,
'זה סילבסטר סטאלון'  -נתתי לו את ארנולד .רוב
הזמן הייתי עם אשתו בבית ,לפעמים יצאנו איתו
והיינו מאחור .לידו היו אנשים גדולים ואנחנו
היינו אלה שיודעים באמת מה לעשות אם צריך.

אחד מהגדולים שם ברח באמצע משמרת כי הוא
ראה נחש".
רגע לפני היית גיבור של סרט אקשן ,עכשיו אתה
עובד אצל אחד כזה.
"בתקופה אצלו הרגשתי כמו שומר פשוט בקניון".
והקניון שייך לו.
"כן .בדיוק אז יצא הסרט 'שומר הראש' עם קווין
קוסטנר .אבל ממש לא היינו ככה .לא היה זוהר ,חוץ
מזה שאתה יוצא לבר ואומר לבחורה שאתה שומר
ראש של שוורצנגר אז זה קצת עוזר".
ואחרי ארנולד?
"הזמינו אותי לראיון אצל נסטסיה קינסקי .לא
ידעתי מי זאת ,לא היה גוגל .חשבתי שזו איזו זקנה
פולנייה שאני צריך לשבת אצלה בסלון .הגעתי,
דפקתי בדלת ,פותחת לי האישה הכי יפה שראיתי
בחיי .אני אמרתי' ,וואו ,זו האופר ,הולך להיות פה
כיף' .היא אומרת 'נעים מאוד ,אני נסטסיה קינס־
קי' ואז הבנתי מה היא .איתה היה מאוד כיף ,הרבה
שיחות .היא פחדה מאקס שלה שעקב אחריה ,היינו
עושים התחמקויות ברכב ,נסיעות".
לא התאהבת.
"ממ ...לא .היא הייתה מדהימה .אבל גרושה ,עם
ילדים ,וזה .לא קרה מה שקרה ב'שומר הראש' .ולא
חשבתי על להיות שחקן בתקופה ההיא".
אז איך בכלל הגעת למשחק?
"עשיתי מכינת תיאטרון כנער וכשנשבר לי מע־
בודה בחברת תקשורת בירושלים פתחתי דפי זהב
והתקשרתי לניסן נתיב".
מה" ,תשיגו לי את ניסן"?
"אמרתי שאני רוצה להתחיל ללמוד אצלם אבל
הם אמרו שאני לא יכול להצטרף כי הבחינות
והאודישנים הסתיימו ועוד שלושה שבועות מת־
חילים ללמוד .אמרתי' ,אחלה ,בואו תראו אותי'".
ובלימודים עצמם?
"הכל השתחרר .כל המתח ,הלחץ ,זו תקופה של
נבירה במי אתה ומה אתה ,סוג של טיפול בשלוש
שנים .בשנה הראשונה היו לנו שעות של ריקוד
אבסטרקט .ההבדל היה שהם היו רוקדים ואני הייתי
עושה שכיבות סמיכה בצד .ואז היה לנו תרגיל שהיה
צריך לבכות .אני בן אדם מאוד מוחזק ,איך אני
אבכה? מאז שאיריס מתה לא בכיתי ,לא מול אף אחד,
אף פעם .אבל אז ישבתי שם מול כל הכיתה וממש
התפרקתי .בכי כזה של יללות .הבכי הזה היה על כל
השנים שבהן כביכול הכל היה בסדר ,איזה שש שנים
שלא בכיתי ועברתי הרבה דברים .השתחררתי".
' nevo21@gmail.com

and I would just lean against the stretcher and sleep. The

kind of a televised version of Muhammad Deif. Only Doron’s
man wouldn’t die as well, which brings him back to the game
of cat and mouse and everything starts falling apart.
20 years after his service, thoughts of what had
happened returned to Raz’s mind, as if demanding to be
acknowledged before they consume him. When I visited
‘Fauda’s’ set at the end of the summer, he told me about
what was left inside him from that time: “I wrote also to
heal parts of my soul. The ways we were trained were
specifically geared for the operations we would carry out,
but the military doesn’t see the trauma you experience and
the things you sleep and wake up with”.
?Does that occur with your friends from that time
Yes. We have a common dream: you run into a wanted
man, draw your pistol, shoot, and the bullet falls to the floor,
powerless. People that I know who served in those units
have those kinds of dreams. So do I”.
?What does that dream tell you
“That is the fear of not being able to overcome your enemy.
The training we went through turned us to attack dogs.

eyes are shut; sometimes open, in a deep drowse. It is kind

You don’t ask yourself those questions in war, you think

Once you are given an order the switch flicks in your head

of area like those seconds you experience before you fall

about surviving this day. Even after what happened to Iris,

and all you see is the mission. We served between 1990 an

asleep – when you are unconscious, in a limbo.

you don’t let your emotions manage you in that situation.

1993, during the first Intifada. We didn’t break bones, didn’t

Fear, love, longing, revenge are not a factor in your activity.

hit Palestinians with clubs. We needed to get our man in a

How those things you’ve been through did affect your

There’s a mission, you act like a machine, defending yourself,

surgical action and bring him in without all the mess. It was

?everyday life after you were discharged

your family, your friends and your country. I can later sit at

a very tough time - on the one hand massive riots, stones

“For years you could never catch me sitting in a restaurant

home and think about what happened. The only thing I had

being thrown, Molotov cocktails, refrigerators thrown down

with my back to the exit. There was no way that I would get

was pain and longing. Whatever will be will be – if I lost Iris

from rooftops. On the other hand, major terrorist squads

into a place and not examine the tactical aids that I had to

anything could happen and I can’t control it. I’ll be brave and

doing serious damage to Israelis. That time slapped us all in

use for protection, escape routes. For a long time I avoided

get the job done”.

the face”.
?What did you think of the conflict

confrontations, because they always have to be determined.
Anything – on the road, about money – I would just would

Working on the show, did you find out parts of your

“I was a soldier, I couldn’t care for ‘the conflict’. I wasn’t

react because every conflict could have ended badly for me.

?service that were suppressed

asking myself whether we should give up territories or not.

2015

Lior Raz | Presskit
Even with family and friends, I would walk out in the middle

actors Tzachi Halevi and Shadi Mar’i and Hisham Suliman in

of arguments. Once, as a soldier, I drove near the Jerusalem

the same roles - an undercover operator and wanted Hamas

Cinematheque. Suddenly, I heard sounds of explosions. I got

terrorists, respectively).

out of the car, cocked my pistol and saw fireworks from a

The third was ‘The Green Prince’, a documentary film that

concert flying over my head and I’m standing there with a

brings the story of Massab Yousef, son of Hamas leader in

pistol in my hand. That indicates the level of tension we were

the West Bank who cooperated with Israel, and his friendship

living in. We had very high levels of adrenaline, like riding a

with his GSS operator, Gonen Ben-Itzkhak.

motorbike at 150 KMPH all the time. You are overwhelmed,

‘Fauda’ dives in through the gap created by its predecessors

feelings like you live in an action film and if you looked inside

and turns up the heat when it comes to the action. There

you couldn’t tell what would happen to you”.

are high-speed chases and people getting bullets in their

‘Fauda’ is another link in a series of shooting and writing

heads and alleyway madness. What is common to all those

pieces, another way of prying into our wartime wounds. The

pieces is the layered viewpoint of the conflict as opposed to

former creative wave came 20 years after the first Lebanon

the dichotomy that the Israeli viewer is accustomed to: our

war, including films like “Waltz with Bashir”, “Beaufort”

heroes versus their animals. In ‘Fauda’, the Arab characters are

“Lebanon”.

current

complex; many of the dialogues

wave deals with the last war

are in Arabic, as are the opening

which is also the current one,

titles. In 2015 Israel, that is not

the

trivial.

and

The

Israeli-Palestinian-conflict,

as it is perceived through the

Raz insists that the series is not

eyes of intelligence personnel

political, since he endows the

and

elite

term in a narrow way. “I don’t look

commando units. It started with

at it from a political perspective, I

the documentary film “The Gate

don’t care if we should stay in the

Keepers” (aired as a series in

territories or not. I didn’t create

Channel 1) where six former GSS

the show for the Palestinian side

(Shin Bet) heads conducted an

or to show how much I yearn

unprecedented

self-criticizing

for peace. The show is about

like on those who engage in terror on the other side. There

debate about the organization’s

the fighters, not whether or not

are a lot of post-traumatic people in Israel. When you’re in

activity in the occupied territories.

sending them to battle is justified.

the fight, you don’t realize that you’re an adrenaline junky.

It continued with the feature

I care about the mental price that

The lead man is someone who catches the scent of war and

‘Bethlehem’

marvelously

we pay for that fighting. For years

rushes right back. His wife and children are the ones who

relationship

I’ve been thinking about what

suffer”.

between a GSS operator and

happens to people in wartime. I

his Hamas mole in the pursuit

want everybody to understand

The transported you back to the time when you were 18.

to stop the next terrorist attack

that there’s a personal toll on the

What were your insights?

(by the way, ‘Fauda’ features the

fighters and their families, just

and

depicted

members

that
the

of
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“When you’re 18, everything is either black or white, its all

Palestinian side, my patriotism increased further and further.

If I had to choose between believing a politician or a field

clear. Today I realize that I don’t know it all. We’re sitting in

On the other hand, I’m in Kafar Qasem in the summer’s heat

professional, I would go with the professional. Those people

Tel-Aviv, having an espresso and 20 minutes away there’s a

with an M-16 in an alleyway, when someone comes outside

have been out there and they care about the country. Yuval

completely different reality. It’s easy to look away and not see

and I’m thinking ‘poor man, they must want us out of here.’

Diskin, Meir Dagan, those are people who devoted their lives

what is happening under our noses. In the show, we open a

And then he invites us for lunch. Now, we are a crew of 50

to the security of Israel, no less than any politician around.

window through which Israelis can see what is happening on

They speak from the heart and that’s why I believe them.”

other side - what the people who allow us to sleep well at

He was born in Jerusalem and raised in Qatmon

night are doing for us, our fighters. And on the other hand,

neighborhood when, at the age of 4, the family relocated to

the Palestinians are also there. My friends, growing up – in
holidays in the afternoons – were Arabs. My father speaks
Arabic, and he had a lot of Arab friends from the area. When
I got to the army I suddenly realized that there’s a different
world. That people have different aspirations than the ones I
thought they had. I never imagined that it existed – wanting
a state, independence, self-determination, not just working
for us”.
Maybe we don’t want to see that reality being described
humanely in the series.
“It would be very hard for people to see a wanted terrorist,
a killer, taking care of his child, loving his wife and buying
her perfume. It’s hard, but true – even the scum of the earth
loves his wife. We don’t show poor Palestinians and brutal
Israelis, but Palestinians living, making mistakes, loving,
killing – human beings. That’s how it is, we were writing
fiction and reality surpassed us, over and over. Just like with
Muhammad Dief – our guys thought their number one man
was dead and he turns up again. Avi told me that the squad
who kidnapped the three boys from Gush-Etzion had the

On Sunday morning they reported
an attack. They said something about
a female soldier and I had a feeling
that it was her. I called her house
and there was no answer. Finally
her brother answered and said: 'she
is badly wounded, come quickly'. I
started walking, out of my mind, not
knowing where. Luckily, my mom
picked me up on the way. I arrived
at the hospital and heard someone
saying 'she is dead, the soldier is
dead'. A terrorist stabbed Iris on her
doorstep in the Baqa neighborhood
in Jerusalem. My girlfriend was
murdered. I felt as if a black curtain
fell on top of me, a gaping hole
sucked me in and I didn't know how
I was going to climb out. They took
my heart.

a new settlement. “My parents made an ideological decision
to go and establish Ma’ale Edomim with 20 more families.
My father was the secretary. I came to the desert as a child,
running around, going to hurd goats with the Bedouins. On
the other hand, I was sent to the Experimental High School
in Jerusalem, the father of all the democratic schools, from
kindergarten to senior year. The children of a lot of artists
and writers went to school there. So I absorbed both sides,
at home Zionism and love for the land and country, and art
and liberalism from school.”
He is a serious, reserved man, green eyes and the stubbles of
a soldier, harsh body language. He can be funny only when
he lets himself go, but he doesn’t. We schedule a meeting in
his office (how many actors with an office do you know?).
He texts me that there’s a parking space. I reply jokingly if
there’s parking space for bicycle and he seriously responds:
“I’ll get back to you.” He is 43 years old, married to actress
Meital Barda, living in Tel-Aviv and building their house in the
Galilee. “We’re going to move sometimes, I think”. They have
two daughters and a newborn son.
He has a split career. On the hand, a busy actor: “I pick parts

same hideout under the carpet – just like our wanted man

that I find enjoyable”, he says. At the same time, he developed

in the show”.

an advertising career. He worked as creative manager for
and alarms are going off, and war. We say ‘no, thank you’ and

BBDO\Gitam firm and developed the character of Spiegler

You were filming during the last Gaza conflict

he returns with bags of ice creams for the whole crew.

‘the shark’ that turned into a mini-sensation on the web in

Yes, a crew of Jews and Arabs working together in Kafar

In recent years, former GSS and Mosad heads have harshly

media and advertising circles. “It’s a character I developed

Qasem. During the shooting the war broke out and I was very

criticized the politicians, especially Netanyahu. What do

six t seven years ago of a boastful Israeli who knows about

confused. I was very angry of what was happening on the

you think?

technology and advises the whole world to their faces. Many
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videos of the shark were posted, The Guardian and Tech

around him and we were the ones who knew what to do in

Crunch wrote about him. I produced a film for a convention

case something happened. One of the big guys ran off in the

with advice for Mark Zuckerberg and sort of predicted many of

middle of a shift because he saw a snake.”

the things that were later done on Facebook. I also produced
a film for Waze, where I provided tips to sell themselves for a

A moment ago you were the hero of an action film, now

billion dollars and then they were sold for a billion dollars.” In

you work for one.

recent years, he has been a partner in a production company,

“With him I felt more like a shopping mall security guard.”

producing TV and Internet commercials. “Being an actor
makes me a better businessman. I know people a lot better.

And he owns the mall.

It gives me a foundation, a base, peace of mind; I can choose

“Right. The film ‘the Bodyguard’ just came out, with Kevin

and act in whatever project I want to.”

Costner, but we were nothing like that. There was no
glamour, besides sitting in a bar and telling a girl that you’re

After the service he did what every Israeli combat soldier who
wants to face the reality here does: got out of the country. “I
went to the US with a good friend, Noam Bardin, today CEO
of Waze. We traveled in a camper, navigating on our own,
although he was better than me.” This navigation took him
to a different kind of an action film.
“We came to LA and went to a job interview with an Israeli
security company. They just tell you, ‘you’re posted at
Schwarzenegger’s house’. It was ridiculous. We came from
this crazy military service and now I’m at his mansion’s little
guardhouse, where there are real Picasso’s and Rembrandt’s.
Insane amounts of money. I was the most excited about

“As a soldier, I drove near the
Jerusalem Cinematheque. Suddenly,
I heard sounds of explosions. I got
out of the car, cocked my pistol and
saw fireworks from a concert flying
over my head and I’m standing
there with a pistol in my hand. That
indicates the level of tension we were
living in. We had very high levels of
adrenaline, like riding a motorbike at
150 KMPH all the time.”

Arnold Schwarzenegger’s bodyguard. That helps a bit.”
And after Arnold?
I was invited to an interview with Nastassja Kinski. I had no
idea who she was, there was no Google. I thought she was an
old Polish lady that I’d have to sit in a living room with. I came
to the house, knocked on the door and the most beautiful
woman I ever saw opens. I was saying, ‘Oh, wow, that’s the
au pair, this is going to be fun’ She says ‘how do you do?
I’m Nastassja Kinski’ Then I realized what she was about. She
was fun, a lot of conversations. She feared her ex, who was
following her, we use to evade him while driving the car.

having a free Coca-Cola filled refrigerator. His neighbor was
John Forsyth, who played Blake Carrington on ‘Dynasty’.

You didn’t fall in love?

You’re just sitting there, and along comes Blake and offers

“Mmm… no. She was gorgeous, but divorced, with children

you to join him for a morning walk. One time a guy calls to

and all that. That wasn’t ‘the Bodyguard’, and I never thought

the house and said, ‘this is Sly, can I talk to Arnold?’, I said,

of acting at the time.”

‘who’s Sly?, I don’t know anyone by that name’ and hung
up. He calls again, saying, ‘this is Sly, I want to talk to Arnold

How did you get to acting anyway?

Schwarzenegger’, I said, ‘Sir, you can leave a message’ and

“I took drama as a teenager and, when I was fed up with

hung up again. On the third time, he said, ‘this is Sylvester

working for a Jerusalem communications company, I opened

Stallone’. I put Arnold through.

the yellow pages and called Nisan Nativ’s acting school.”

“Most of the time I was at home with his wife. Sometimes we
would go out with him, staying at the back. He had big guys

Lior Raz | Presskit

What, like “get me Nisan Nativ?”
“I said I wanted to start school, but they told me
that I couldn’t because the auditions and exams
were done and that they started in three weeks.
I said, ‘great, come see me’.”
And at school?
Everything was released. All that stress, the
tension, it’s a time of digging deep into
yourself and what you are, a kind of a threeyear therapy session. In the first year we had
an abstract dance class. Only that everybody
was dancing and I was doing pushups on the
sidelines. Then we had an exercise where we
had to cry. I’m a very restrained person, how
could I cry? I haven’t cried since Iris died. But
I sat there in front of the whole class and fell
apart. Howling and wailing. That was for all
those years when everything was ostensibly
okay, I haven’t cried in six years and I been
through a lot. I let go.”
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THE PEOPLE
WANT MORE
FAUDA –
THANKS
YES believed in it, and
justifiably so. The war that was
portrayed showed both sides
of the conflict, was impressive,
effective, and had as its central
character the most Israeli
hero that we have seen on our
screens in a long time. The
first season of ‘Fauda’ has just
ended, and we are already
waiting for the next season.
"Fauda" is a candy bar with an animal-like energy. All who
tasted it were taken by surprise. You just couldn't stop. Last
night it concluded with a cliff-hanger final episode, leaving
some loose ends for the next season. Let's get some more
of that 'Fauda'.
It's easy to relish the success, but let's analyze the reasons
that 'Fauda' became a hit that transcended social sectors.
Airing the show on OH Yes Channel implies that it received
home support. Yes Channel bet on the right commando
troop: Doron (creator of 'Fauda', Lior Raz) has turned into

Tv Review, NRG

Tv Review, "Israel Today"

such a hero that one can only wonder where he's been all

The characters were well placed, the plot had a great pace,

along. The tough, introverted and strong operator that hides

the tension was built gradually and persistently and the

a soft heart. You can't get more Israeli than that besides

drama was compelling - even if not reliable. The suspension

Friday evening TV news stories.

of disbelieve is a prerequisite in any action drama. Not

"Fauda" introduced the viewers to Doron and his company

everything happened, or could have happened, but as a

without ignoring the other side's viewpoint. "The conflict", or

viewer caught in the action, running in the alleys with Doron,

"The Israeli-Palestinian conflict" was absent, but the whole

looking for "the panther", it was easy to avoid unfounded

thing bubbled and boiled, reaching the climax in a bang that

occurrences and lack of logic- i.e. Jack Bauer beheading

could be heard both in Jerusalem and Ramallah. 'Fauda'

an unfriendly Chinese – in favour of the overall picture. And

was the most political scripted drama that hit the screen in

'Fauda's' picture was relevant, direct and poignant. 'Fauda'

the last decade. There were prior attempts (such as "Good

sucked the viewers also due to original soundtrack, masterful

Intentions"), but it alone dared to say it loudly: this is W A R.

editing and a talented director that captured the imagination

The war that Lior Raz portrayed was effective and impressive.

and left us a lot of think about. Now, more please.
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Television
Michael Handelzalts

Overtly
black
All hell breaks loose in
‘Fauda,’ showing us the
everyday reality Israelis
prefer not to see

E
Te le vis io n

ach of the 12 episodes of “Fauda”
(an Israeli action-drama series
on the Israeli-Palestinian rift that
takes place in the very here-and-now, and
which just finished its run on Yes Action)
opens with a disclaimer: that it is “a work
of fiction, and not based on facts.” This
in itself sort of prods the viewer to disbelieve it and seek grains of truth in the soil
of the on-screen action.
“Fauda” means, literally, “chaos” in
Arabic. It was a general term for what
was going on in the occupied Palestinian
territories (a.k.a Palestine, the West
Bank, Judea and Samaria, Greater
Israel or The Land of Our Forefathers)
before 1987, when it became an intifada
(of which we have had opus 1 and 2, and
are gearing up for 3, God forbid). More
specifically, it is the code word of alert
in a particular Israeli undercover unit
operating in the territories, meaning
that their cover has been blown and they
must “act” or “abort” and flee immediately. In both instances it means, “hell
has just broken loose.”
It has been common knowledge, at
least since the mid-1990s, that in order to
maintain its control over the Palestinian
territories, the IDF must resort to a sort
of overtly black op tactic. Volunteers
who served in elite fighting units and
are willing and ready to assume an Arab
guise – false biography, alias, language,
manners, looks – infiltrate into the fabric
of life on the West Bank with the aim of
providing firsthand intelligence and act
with lethal efficiency if need be.
To clarify – though any clarification is a sort of obfuscation: Such units
are anything but covert, as their existence is openly confirmed; and yet they
certainly fall under the category of
“black op” stuff by the very nature of
their activities.
That is the fertile ground that
spawned the 12 episodes of the first season of “Fauda” and you can still – and it is
certainly worthwhile – binge-watch it on
Yes VOD. A second season is in the planning stages, and talks are underway for
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A scene from “Fauda.” True to life, gripping and depressing.

the series to be broadcast as is – not as
a remake – both in the U.S. and Europe.
Don’t feel deterred from watching it
for fear you may not be able to follow the
Hebrew. Most of it is in Arabic anyway
(there are Hebrew subtitles), as more
than half the characters are Palestinian
and settings are in the Palestinian territories. That was, by the way, one of the
series’ distinctions in Israeli TV viewing:
For the first time the Israeli mainstream
viewer was presented, on prime time
TV, with a not-too-distorted mirror of
his or her reality in a language that has –
regretfully – a mainly menacing sound to
many Israeli ears.
The series is the brainchild of Lior
Raz (writing and acting as the main character) and Avi Issacharoff (at one time
a Haaretz reporter on Palestinian matters). Both have considerable mileage in
double-and-triple lives on the other side
of the Israeli-Palestinian divide – Raz as a
member of one of those undercover units,
and Issacharoff who has been covering
this very confusing reality on a day-today basis. The expressed aim was to present the everyday reality that most Israelis
prefer not to see up close, and instead of
simplifying it in black and white, to show
that it is made up of more than 50 shades
of all-too-human gray that can explode at
any moment into the most crimson red.

Tangled story
It is basically the story of a showdown in the making (and remaking). The
team leader of an undercover crypto-

Palestinian unit (Doron Kavillio, played
by Raz) has retired after assassinating
a Hamas arch-villain, Abu Ahmed, a.k.a.
“The Panther,” and is leading an uneasy
family life producing wine. When it transpires that The Panther is very much
alive and planning to unleash another
wave of atrocities on the Israelis, Doron
succumbs to the temptation to enlist
again and execute the “second killing”
of his now personal nemesis. What was,
at least theoretically, a national-security
affair in which there are good and bad

What was, at least theoretically,
a national-security affair in
which there are good and
bad guys, becomes a tangled
story of conflicted individuals
who are all very human.

guys, with “our” side being “good” and
the “other” (i.e. Palestinian) being “bad,”
becomes a tangled story of conflicted
individuals who are all, in their own way,
very human, meaning deeply flawed.
There are Doron’s team members – a
family of men, all-for-one and one-for-all,
with possible male rivalry issues – and
their assorted nearest and dearest, women and children included and extracting
all expected emotional value. There is
one woman, as befits any action series;
she is Nurit, played by Rona-Lee Shimon.

There are the Palestinians with their
warring political factions and family
entanglements, which are more convoluted due to characters living in constant
hiding and fear. Waves of personal and
political confusion flow constantly from
one side to another, and the viewer finds
himself constantly tempted to identify
with the other side of the conflict from
the one he or she lives in.
The series was created by Israelis who
know what is really going on. As such it
takes the Israeli side for granted and
does not try to present a “balanced view”
of the conflict. It assumes – rightly in my
mind – that for Israeli viewers, the dice
is loaded for the home (Israeli) team. As
a result, it sometimes looks as though the
Palestinian side of the story is presented
with an extra dose of understanding and
compassion. If indeed this is so, it is a belated and much needed redress: It is high
time for Israelis to accept that there are
human beings on the other side as well.
The series was shot in Israel in
Hebrew and Arabic, with the cast and
crew being Israeli and Palestinian,
during the days of the war in Gaza last
summer. The production teams for the
“Tyrant” and “Dig” series – which also
take place in the Middle East – fled. But
the “Fauda” team remained on location
in Kafr Qasem, as if to prove that while it
claims to be “fiction,” it is an extremely
gripping and terribly depressing story
based on true and painful facts – very
well made and brilliantly acted. And hell
keeps breaking loose around us as we
watch.
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פרטנר

איו

סדרה על
'פאודה׳ היא לא רק
מסתערבים ,אלא גם על גבר

לדו-קיום

עם

אשתו
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רונה קופרבוים!

בדיוק

ככה.

שלא

מוכן

אנחנו רוצים

את

 nt LMfilfiluAUillעמוק ,מסוכך ,לא פתור,
לפעמים תקוע ,ואז מידרדר תוך שנייה .החיים וכל
שהמרחב שלה
דרמה
צבאם התנקזו לתוך׳פאודה׳ ,וזו
יש מקום בתוכה לקרבות הקטנים,לאסונות
כה גדול
ששרד אותם כי לא הייתה ברירה .וזה
הגדולים ,ולמי
טוב ש׳פאודה׳ מספרת את ההתנגשות בין ישראלים לפ־
$TS1$לפלסטינים$TS1$
הקרב על חנית .פאודה
לסטינים
$DN2$לפלסטינים$DN2$
בתוך
דינמיקה של צפיפות על סף ביקוע
מרחב דרמטי נדיב .בתוך מרחב כזה יש מקוםלדבר .הרי
$DN2$בעבודה $DN2$,בכל מקום אחר .אנחנו מכירים את זד ,מאלף סדרות
דה,
(נטע גרטי) מחזיקה אה המפתחות .היא אומרתשהילדים
מה שלא מדובר הופך לשדים.
משטרה כמו ׳הסמויה׳ו׳בלש אמיתי' ,ואם הקלישאה הזו
צריכים אותו בבית ,וגם היא ,ושהוא הבטיחלהפכיל .בת־
$TS1$בתגובה$TS1$
'פאודה׳ ,שבנויהלעילא ,פרוסה בין קטבים ,למשל
עדיין כה נוכחת על המסך סימן שהיא עדיין חיה בתוכנו.
$DN2$בתגובה $DN2$הואמקלל ,יוצא מהאוטו ופשוט מתחיל ללכת ברגל
גובה
הצ־
$TS1$הצדדים$TS1$,
הישראלי־פלסטיני .וכאן ישלנו לא סתם מלחמה בין
ב׳פאודה׳ ההבדל בולט עוד יותר כי תרח משקיע הרבה
המפקדה .הנאמנות שלו שייכת קודם כלליחידה ורק
$DN2$הצדדים $DN2$,אלא הרגע המסוים שבו אתה מתחפשלאויב שלך,
אל
דדים,
מאשר את
־ותר מאמץ בללמוד את השפה של המחבלים
אחר כך למשפחה .המדינה זקוקהלו ,החברים למסטינג
שפתו ונכנס אל תוך הבית
לובש את בגדיו ומדבר את
מאשר איתה.
השפה של בתהזוג .הוא מזדהה זלחזג ־ותר
זקוקיםלו ,אין לו פנאי או חשק "לדבר על זה״ .הדיבור
שלו ורוקדלצלילי המחיקהשלו .היפוך המקומות אפשרי
הוא נדנוד טורדני
כשהוא רוצהלהביע חיבה
שאשתו מוזמנתלקיים עם עצמה .אין
המרחק
בכל רגע נתון .אבל באופן מטריד ,נראהכאילו
לחבריו ,הוא מדבר איתם בע־
$TS1$בערבית$TS1$.
$DN2$בערבית $DN2$.זה מאחד ביניהם ומ־יחד אותם .א־תה א־ן לו לשון
רבית.
לד .פרטנר ואין משא ומתן .דו־ק־ום מבחינתו זה לקבל
מהמרחק בין
בין ישראליםלפלסטינים עדיין קצר יותר
מיוהדת .ה־א צריכהלהצדיעולשתוק .בעיקר לשתוק .כ־
$TS1$כהדיבור$TS1$
מסתובבת
להתווכח .היא
את מה שהוא מוכן לתת ולא
גברים ונשים.
קטבים אחרים שמוצגים בסדרה
$DN2$כהדיבור $DN2$הוא הזמנהלהרהור ,ומשםלבחירה ,ואז גם לשי־
$TS1$לשינוי$TS1$.
הדיבור
עגמומית ושבורת רוח אבל הוא לא שם לב .בוא נמכור
(ליאור רז שגם יצר את הסדרה
ניקח לדוגמא את דורון
כשרוצים להילחם במישהו ,חשוב לא לדבר א־תו.
$DN2$לשינוי$DN2$.לכן
נוי.
את העסק ונעוף מכאן ,היא מציעה בייאוש .הוא נוזף בה.
המסת־
$TS1$המסתערבים$TS1$
שפרש מיחידת
יחד עם העיתונאי אבי יששכרוף)
אבל ב׳פאודה׳ מדברים חצי בעברית וחצ־ בערבית .ככה זה
היא
$DN2$המסתערבים $DN2$אבלמעולם לא עזב אותה .כשקוראים לולחזור
מסתובבת מובסתוהולכת משם.
ערבים

הוא נכנס

לאוטו.
מיד

רק

שהוא לאיכול
להתניע:

אשתו

זו

מציאות

של

גברים קרים בבית וחמים בצבא ,בעבו־
$TS1$בעבודה$TS1$,

כשמוכניםלשמוע.

