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א. מ.: מדוע בחרת להרחיק את העלילה ולמקמה ביפן 
העתיקה?

ג. ע.: זו לא פעם ראשונה שאני יוצא למסע במחוזות 
“יהוא“, למשל, הרחקתי לממלכת  אחרים. בהצגה 
ישראל של התנ“ך. אני מתרחק לא כדי להתרחק 
ולחדור  לנסות  ועכשיו.  לכאן  להתקרב  כדי  אלא 
כי  הישראלית.  העור של המציאות  לפני  מתחת 
יום  ברעש המיוזע, המצטעק והמתלהם של היום 
והטלת רפש, האוזן מתחרשת  פה, שספוג עלבון 
והלב נעשה אטום, ומה שנמצא מתחת לרגליים אינו 
לידי ביטוי. ההתרחקות למקום אחר,  מגיע בכלל 
ליפן של ימי הביניים הפיאודליים במקרה זה, יחד 
עם הסיגנון שנדרש בהצגה כזו, הקפדנות, היופי, וגם 
האלימות, מאפשר לנקות את רעשי הרקע האלה 
ולגעת ביתר צלילות בחומרים שמהותיים גם לחברה 

שלנו.
להרחקה יש גם משמעות נוספת עבורי - המקומות 
אלינו  מתווכים  אחרות  מתקופות  הרחוקים 
באמצעות טקסטים. במקרה הנוכחי של “הר לא זז“ 
יפניים ובמיוחד עם הסרט  זהו דיאלוג עם סרטים 
“קגמושה“ בבימוי קורוסאווה. הערנות לשיח הבין 
טקסטואלי הזה, מאפשר לנו לחשוב בזמן הכתיבה 
והעשייה של ההצגה על שפת התיאטרון עכשיו. לא 
לראות בה דבר נתון. אלא לשאול כל פעם מחדש 

למה ואיך.

א. מ.: בחלקו, המחזה מתווה דיון מרתק בשאלה: 
מי הוא מנהיג, או ממה קורץ מנהיג. האם עסקת 
הפוליטיקה  את  שהעסיקו  בסוגיות  במודע  כאן 
הישראלית בשנות התשעים של המאה הקודמת, 

ומה הרלוונטיות שלהן לימינו אנו?

ומנגנוני כוח פוליטיים  שאלות על מנהיגות  ע.:  ג. 
ביותר. מה  אפשר למצוא גם באפוסים העתיקים 
שמשתנה לאורך השנים הוא אופני הייצוג של הכוח, 
ובתוך עשרות השנים האחרונות ניכר המעבר החריף 
ממנהיגים שאפשר היה לשאול על תפיסת עולמם 

להתקרב לכאן ועכשיו...
ראיון עם המחזאי גלעד עברון

לכאלה שמאופיינים בעיקר ביכולתם להופיע. 
המניפולציה בשימוש הכוח הפוליטי חשופה 
יותר לצד הציניות שלו, השימוש הבוטה שהוא 
עושה במדיה, מעורבות האוליגרכיה הכלכלית, 
של  נראות,  של  דימויים,  של  משחק  והיותו 
קליפות שמעוררות את השאלה מה נמצא שם 

מאחור, אם בכלל נמצא שם משהו. 

מ.: האם אתה מחזאי פוליטי? מה החשיבות  א. 
שאתה רואה, אם בכלל, בעיסוק בשאלות פוליטיות 

בתיאטרון? 

ג. ע.: אני כמובן מתייחס לשאלה שלך על ה“פוליטי“ 
במשמעותה הרחבה - כהשתקפות של יחסים בין 
אנשים והכוחות הפועלים עליהם, ולא להתכתשות 
מפלגתית. אז אומר כך - אין דבר כזה מחזאי שאינו 
זוטות משפחתיות או  גם כותב שמתאר  פוליטי. 

מפני  פוליטי  הוא  הירוק  באחו  בפרחים  בהייה 
שהוא חי במציאות פוליטית, כמו כל אדם. הוא יכול 
להתעלם מהעובדה הזו, אבל עצם התעלמותו מכך 
יש לה משמעויות פוליטיות ברורות. לכן משמעות 
האמירה )או הפקודה( לא להיות פוליטי בתיאטרון, 
כפי שלא מעט אנשים אולי היו רוצים, היא כמו 
ההוראה לחדול מלגעת באהבה, או לעשות תיאטרון 

שאין בו בני אדם.
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א. מ.: המחזה מטפל גם בשאלה “ממה מורכבת הזהות 
האנושית“, וכאן הוא מצטרף בגאווה אל שורה ארוכה 
של מחזות שעסקו בשאלות האלה - די אם אזכיר את 
“אמפיטריון“ של מולייר, “אדם הוא אדם“ של ברכט 
או “פיגמליון“ של שואו. איך אתה רואה את העיסוק 

בדילמות של זהות במסגרת המחזה הזה?

ופרוע  ירוד  גנב  במרכז המחזה מופיע שחקן.  ע.:  ג. 
שצריך להצמיח אותו וללמדו כיצד להתנהג כמנהיג. 
המחזה מציג את תפקיד השחקן כנקודת בוחן לשאול 
על מה אמיתי ומה לא, מה אוטנטי ומה איננו, כמה 
אנחנו תוצרים של מבנים שאיננו יכולים להיחלץ מהם 
ועד כמה, אם בכלל, יש עוד מובן למושג להיות אדם 
אוטונומי וחופשי. זה אינו דיון אקדמי. עלילת הדברים 
גורמת לשאלות הללו להישאל בתוך מאבקים אלימים, 
בלבה של חברה מיליטריסטית, בתוך מתח בלתי פוסק. 
זהו הרקע של יפן של ימי הביניים, אבל זו גם החוויה 
של היום יום שלנו, הרקע שלצלו נאלצים אנשים לגבש 

את זהותם. 

א. מ.: מניה וביה הפכו מחזותיך, על ידי העלאות איכותיות 
על מפת  דעתך  ישראלית“ . מה  מחודשות, ל“קלסיקה 
תרבות התיאטרון בארץ כיום, ובהשוואה לתקופות שבהם 

הועלו המחזות לראשונה?

ברור לכולם שהלחצים הכלכליים לצד הניסיונות  ע.:  ג. 
להתערבות פוליטית החמירו ללא היכר. הסכנה ברורה. 
לרידוד  והשפעתו  היום  אגב, תהליך שלא התחיל  זהו, 
החוויה התיאטרונית לכדי בידור ירוד מורגשת היטב. אני 
מאמין בקהל שרוצה להשתתף בחוויה מורכבת יותר. באתי 
מאמנות הפלסטית, מקולנוע, ומחשיבות גדולה למקומה 
של המילה והשפה בתיאטרון. המילה שיוצרת מציאות 

ואינה חיקוי של מציאות. 
זכיתי לעבוד עם במאים מצוינים ועכשיו נהניתי מאוד ללוות 
את תהליך העבודה המרתק של עירד רובינשטיין במחשבה 
יוצרים  ובניסוח של שפה תיאטרלית עם צוות נהדר של 
ושחקנים. זה מחזיר אותי לאותה תשוקה בסיסית שאי 
אפשר בלעדיה בתיאטרון - לחוויה של עשייה משותפת של 

קבוצת יוצרים שחברה למשהו שחשוב לומר אותו. 

ראיין: אבישי מילשטיין

7 6



יפנית עתיקה, מעמיד אותנו  בעטיפה של אגדה 
המחזה "הר לא זז" בפני סוגייה פוליטית-מדינית 
מעניינת. מועצת שבט הטקאדה מחליטה לשמור 
האגדי  מנהיגה  של  בקרב  נפילתו  על  בסוד 
ולהחליפו בכפיל, ובכך לשמור על יציבות מדינית. 
הכפיל זהה בצורתו החיצונית למנהיג המיתולוגי, 

אך כאדם הוא ההפך הגמור, גנב רחוב עלוב. 

אני לא בטוח אם בעת כתיבת המחזה היה המונח 
"לוביזם" פופולרי כפי שהוא כיום, אבל אין ספק 
שגם קורוסאווה עצמו, שמסרטו "קגמושה" שאב 
גלעד עברון השראה למחזה, הבין היטב את מהות 
במחזהו  עברון  והיטיב  לשלטון,  הון  בין  הקשר 
לחדד את העיסוק בעוצמתו של המנהיג כפרסונה 
שאין לנו אף פעם מושג מי באמת עומד מאחוריה, 
אפשר רק לנחש מי מושך ולאיזה כיוון. מה שבטוח 
הגדושים  לאלו  נחלקים  היום  שעיתוני  הוא, 
סיפורים על אנשי ממון ואינטרס המושכים בחוטי 
הממשל, ול"עיתונים" שהם עצמם כלי שרת הניתן 

לפוליטיקאים על ידי אותם מושכי חוטים.

התרחשות  סביבת  על  לשמור  חשוב  לנו  היה 
על הקודים ההתנהגותיים  יפן,  את  שמהדהדת 
נכנסו למשטר  לכן השחקנים  המחמירים שלה, 
עיצוב  בזמן,  בו  יומיומי.  כמעט  ולחימה  תנועה 
המוסיקה,  גם  וכמוהו  והתלבושות,  התפאורה 
מקיימים עירוב סגנוני המשלב את היפני העתיק 
התכתבות  גם  וישנה  והאופנתי,  המודרני  עם 
עדינה עם הז'אנר המערבוני, איתו אהב להתכתב 
גם קורסוואה. כל אלו מציעים לנו שהתרחשות כזו 

אפשרית בכל פינה מושחתת בעולמנו.

ולבסוף, שני אלמנטים אחרונים וחשובים הולכים 
כאן יד ביד: התאורה והמשחק. זהו מחזה צללים. 
הגנב הוא לוחם צללים. הוא מתאמן להיות צילו 
וזאת מבלי  של ראש טקאדה אליו הוא מתחזה, 
הגנב  על  שמת.  כיוון  עצמו,  האדון  את  להכיר 
לייצר חיקוי מושלם של ראש טקאדה, בלי ליפול 
ל"משחק חיצוני". הוא מונחה להשתמש בעורמתו 

ובתושייתו. 

רק כך יוכל לייצר דמות שהיא מעבר לקליפה. הוא 
ומשתכלל עד לרמה  לומד מצילו שלו, מתפתח 
בה הוא מאלתר בהצלחה ואף מתעלה על הישגיו 
לא  שקורה  כמו  אז,  אך  המקורי.  המנהיג  של 
אחת לשחקנים, הגבולות מיטשטשים והתפקיד 

משתלט עליו.

הגולם קם על יוצריו, חותך את החוטים ומתמרד 
כנגד הפוליטיקאים המפעילים אותו. וכאן גדולתו 
של המחזה ושל גלעד עברון, כותבו. הוא מצליח 
להדהד את תהליך יצירת ההצגה - בתוך ההצגה 
מונחה  הגנב  את  שמשחק  טולדנו  יורם  עצמה. 
איפה  לו  אומר  הקו,  לו את  אני מתווה  ידי.  על 
ומה להסתיר.  ומה לעשות, מה להדגיש  לעמוד 
הוא מבצע את הכל בצורה מושלמת, מספק את 
הסחורה בכל פעם. אבל הוא מתגלה כשחקן ענק 
זה  חותך את החוטים.  כשהוא מתמרד.  באמת, 
הבמאי  ידלק,  האור  בינינו.  כתוב  הלא  ההסכם 
יעמוד בחושך ויכסוס ציפורניים, והשחקן יחתוך 
עליו  יתן לתפקיד להשתלט  חוטי החזרות,  את 
יוולד  עצמו,  את  ירסק  בתוכו,  יאבד  לשעתיים, 

מתוך צילו, ויחיה.

המושכים בחוטים 
עירד רובינשטיין, במאי ההצגה
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בין זהות למסכה
אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון

האופייני  וההתחפשות,  עקרון המסכות  דווקא 
ימיה, מאפשר  כך לאמנות התיאטרון משחר  כל 
למחזאים לדון בסוגיות של זהות. הורדת המסכה 
חושפת את הפנים האמיתיים – כך אומרים כמעט 
בכל שפה. וכך, הלכה למעשה, מתרחש על הבמה: 
לשחקן התיאטרון עוטה המסכה יש "שני פנים",  

הזהות הגלויה והזהות הנסתרת.

ב"אמפיטריון", הקומדיה הנודעת של מולייר )ויותר 
היווני אל  חוזר שר הצבא  מאוחר של קלייסט(, 
אשתו האהובה ממלחמות עקובות מדם ומגלה – 
"גנב" את  שהוא בעצם כבר בבית: מישהו כנראה 
זהותו ובתור הוא עצמו, גם מתענג זמן מסויים עם 
אשתו, כשאמפיטריון מזיע בשדה המערכה. לאחר 
ההלם הראשוני, הוא מגלה שיופיטר בעצמו, מלך 
האלים, הוא זה שלבש את זהותו, הוא זה שהתחפש 
ליהנות מחסדיה של אלקמנה  כדי  לאמפיטריון 
היפהפיה שבה הוא התאהב: האל הגדול מוכרח 
ליהנות מהנאות החיים  כדי  לבן אדם  להתחפש 
החושניות הפשוטות. ב"תאומי מנימיכמוס" של 

יותר ב"קומדיה של טעויות"  )ומאוחר  פלאוטוס 
כמתים  זוג התאומים שנחשבו  של שייקספיר(, 
מגיע לעיר שבו חי זוג התאומים שידועים כחיים: 
כל  שם,  שמתנהל  המטורף  המסכות  במשחק 
הזהויות נטרפות, והקומדיה חוגגת. ב"פיגמליון" 
במחזמר  )ויותר מאוחר  שואו  ברנרד  ג'ורג'  של 
המצליח "גבירתי הנאווה"( משתשעשע הפרופסור 
"העלובה" של מוכרת  לבלשנות היגינס בזהותה 
פרחים פשוטה כדי להפכה ל"ליידי" של ממש. הוא 
לייזה דוליטל מבינה  ידיו, אבל  מתאהב במעשה 
באופן  "בה", אלא  לא התאהב  מהר מאד שהוא 
למה  אותה  להפוך  שלו  בהצלחתו  נרקיסיסטי, 
שהוא רוצה. ב"אדם הוא אדם" של ברכט, חיילים 
בריטיים מחפשים סוחר פשוט בהודו הכבושה כדי 
גליגיי  ל"מכונת מלחמה": הסבל הפשוט  להפכו 
ולאשתו,  לעצמו  מסויים  כלכלי  בטחון  מרוויח 

תמורת מכירת "נפשו" בעבור זהות שאינה שלו.

זז" מנסה לטעון טענה הפוכה:  לא  "הר  המחזה 
המרכיב הנפשי הוא הוא המכריע ביצירת הזהות, 

ולא הדמיון לאדם מסויים, 
י  ט י ל ו פ ה ק  ח ש מ ה ו  א
 . בו להשתמש  ששואף 
זז" אינה קומדיה.  "הר לא 
הזהויות המורכב  משחק 
של  במחזהו  שמתנהל 
ה  ל ע מ  , ן ו ר ב ע ד  ע ל ג
מאד,  עמוקות  שאלות 
פילוסופי- אופי  בעלות 
חייליו  פסיכולוגי מרתק: 
של "האדון" הידוע כ"הר" 
לאחר  כפיל  לו  מחפשים 
לא  כדי  במערכה.  שמת 
לגרום לדמורליזציה בקרב 
להמשיך  וכדי  החיילים 
הצבאות  את  ולהרתיע 
שנמצא  מי  המתנגדים. 
מבחינה  ובזוי  פשוט  גנב  הוא  למשימה  כשיר 
חברתית, אחד שעומד ממש בפני ההוצאה להורג 
של עצמו: איש לא חשוב שיתרונו היחידי, בעיני 
"לאדון".  רגיל  הבלתי  דמיונו  הוא  השלטונות, 
והאילוף  "ההתחפשות"  מלאכת  שדווקא  אלא 
שמבוצעות בגנב כדי להפכו "לאדון", מראות לו את 
היתרון האמיתי בלהיות אדם "חסר זהות": החופש. 
כגנב הוא היה אדם חופשי )ומאושר(, בתור "האדון" 
הוא הופך להיות עבד של המעמד ושל המערכת 
"לאדון" המנוח.  הפוליטית שמנצלת את דמיונו 
הוא הופך להיות "דחליל" – אדם חסר זהות עצמית 
שנאלץ למלא בדקדקנות הנחיות שניתנות לו על 
ידי שר צבא וסמוראים, שאינם מעלים על דעתם 
שיהיו מרכיבים מסויימים דווקא מזהותו הקודמת 
כגנב, שיועילו להם במימוש מטרותיהם הפוליטיות 

והשלטוניות.

הילד, בנו של "האדון", לא מזהה בו, לכשמביאים 
נזכר הגנב ביכולתו  אותו בפניו, את אביו. למזלו, 
יכולת שאתה השתעשע בזהותו  לחקות ברווזים, 

הקודמת, כשהיה רק "גנב". כשמרכיב ההומור, יסוד 
מהותי בזהותו של "הגנב", מתחבר לזהות הכפויה, 
משתכנע הבן שאביו הוא אביו. מרכיב משמעותי 
הגנב- של  החדשה  הזהות  אל  שמתווסף  נוסף 
"לאדון",  כשהגנב, המחופש  הרגש.  הוא  האדון 
נפגש עם אשת חיקו של "האדון" המקורי, "האשה 
הראשונה", עומד כל עניין הכפילות במבחן גורלי: 
במפגש אינטימי שכזה קשה להעלות על הדעת 
שהיא לא תזהה שאין מדובר כאן בבעלה האמיתי. 
אבל מתברר שהזהות אכן מורכבת יותר מאשר רק 
הדמיון לאדם מסויים: זכרונות משותפים, הנאות 
אינטימיות, חוויות חושניות: האהבה הופכת לחלק 
משמעותי ממרכיבי הזהות של האדם. הקהל אשר 
צופה במחזהו של גלעד עברון אינו יודע עד הסוף 
שמדובר  יודעת  באמת  הראשונה"  "האשה  אם 
להאמין  רוצה  היה  בהחלט  הקהל  אבל  בכפיל, 
שהיא חושבת שמדובר באדון, כי הוא מזהה את 
האהבה האמיתית, את גל הרגש, שמאפשר לכל 
הגנב  של  אישיותו  בכיפה.  לשלוט  שהיא  זהות 
והסינתזה  זהותו,  תוך  אל  להתפתח  ממשיכה 
החדשה שנוצרת מאפשרת לו להפעיל שיקול דעת 
פוליטי ואחר כך אף להיות "שופט צדק" במשפט 
שמתנהל נגד בנו של האדון. הזהות החיצונית היא 
כמו מגנט שמושך אליו את חלקי האישיות השונים 

למבנה של אישיות חדשה.

"האדון".  את  לשחק  "הגנב"  אמור  שנים  שלוש 
לאדון,  הופך  הגנב  במהלך שלוש השנים האלה 
והאבא למדינאי  האדון למאהב, המאהב לאבא, 
נבון. רק מרכיב אחד לא שאל הגנב מזהותו של 
האדון, הוא מרכיב האמביציה הפוליטית לשלוט. 
זה  מרכיב  ללא  שלטונו  להמשך  טעם  יש  האם 
באישיותו? מה משקלם של המרכיבים האיכותיים 
בזהותו של אדם, לעומת המרכיבים החיצוניים? 
דומני שאלה השאלות  זאת?  איכות  ומה מגדיר 
בדרכו  ושואל  פותח  הזה  שהמחזה  המרתקות 

התיאטרלית היפהפיה.
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אחד הסיפורים שנקשרו בשמו של החכם הסיני 
זה המספר  הוא  לאור במערב  ויצאו  דזה  ג׳ואנג 
על "חלום הפרפר" שבו מתואר ג'ואנג-דזה מספר 
שחלם שהוא פרפר, אך כאשר הוא התעורר קשה 
ג'ואנג-דזה שחלם  זה  היה  להחליט אם  לו  היה 
שהוא פרפר, או שמא פרפר שחלם שהוא ג'ואנג-
זהות  נוגע בעומקן של שאלות על  דזה. הסיפור 
על  האמת  לידיעת  והיכולת  ושקרית  אמיתית 

עצמך.  
המחזה מספר על גנב ממעמד נמוך שנאלץ להיכנס 
לתפקיד של "כפיל פוליטי" לאדון טקאדה המת 
ובהוראתו האחרונה  דימיונו הפיזי לאדון  בזכות 
ברור  הצופים  לנו  השבט.  לראשי  מותו  לפני 
בתחילת המחזה מי הוא מי - מי הוא האדון ומי 
יודע את  ורגוע,  רציני  בעוד שהאדון  הגנב:  הוא 
הגנב  זז",  "הר שאינו   - וקבוע  גבולותיו  תחומי 

תזזיתי ומעורר לעג.
ואמנם, שמו בעברית של המחזה "הר לא זז" אינו 
מקרי, שכן שמו היפני של שליט טקאדה, "שינגן",  
הסינית  הלחימה  אומנות  מפילוסופית  שאוב 
וההתיחסות אליו היא כאל: "מהיר כרוח, שקט כמו 

יער, נועז כמו אש וקבוע כמו הר".
שהוא  משום  התפקיד  את  ללמוד  נאלץ  הגנב 
מאויים באופן פיזי והמפורש ביותר על ידי מאמניו, 
ובהיעדר  החניכה,  כדי תהליך  תוך  הסמוראים. 
להדמות,  מצופה  הוא  שאליו  האמיתי"  "הדגם 
הגנב מתלונן אך הסמוראים מנסים ללמד אותו 
אמת חשובה על עצמו ואיך להכנס לתוך התפקיד: 
"לא מראה עיניים ילמד אותך להיות צל של אדון 
אלא ההבנה של הסיבות לתנועות תלמד אותך". 
הסיבה ולא התנועות. המאמנים מנסים ללמד את 
הגנב איך להיות המנהיג בעל תכונות "ההר". הם 
יוונית איך  מזהירים אותו כמו המקהלה בטרגדיה 
להיות המהות ולא קליפה ריקה והסכנה שעומדת 
האמיתית  העצמית  זהותו  את  יאבד  אם  בפניו 
כגנב. היכולת להחזיק בדמותו האמיתית חיונית 

להצלחת תפקידו הפוליטי כצל של האדון. הוא 
יאבד את עצמו.  גנב  להיות  יפסיק  מוזהר שאם 
זוהי אזהרה בדמות נבואה שתתממש באופן טרגי 
יותר במהלך ההצגה. השאלה שמושמת  מאוחר 
עצמי?"  אני  עצמי?  אהיה  הגנב:"איך  של  בפיו 
מרחפת לאורך המחזה כמו השאלה של מה אוטנטי 

ומה מזוייף.   
שאלת  היא  זה  במחזה  שעולות  השאלות  אחת 
איכויותיו של מנהיג וכיצד הוא נעשה כזה. האמנם 
די לאמץ התנהגויות שטחיות בכדי להפוך לדמות 
איכויותיו  את  לאמץ  הגנב  יצליח  האם  אחרת? 
של האדון? מה קורה כאשר הוא משתמש בכוחו 

כמנהיג?
מאמניו של הגנב מנסים להנחות אותו גם בנושא 
מנהיגות ושימוש בכוח ומזהירים אותו שכוחו של 
יוכל  וכך  מנהיג אמיתי אמור להיות מונח לצידו 
להיות "בעל החרב המהירה בעולם". אם יאחז את 
החרב בידו, הכל אבוד. נראה שבמסווה של משל 
והרחקה ליפן שם המחזאי ביקורת ואזהרה לצופים 
האקטואליים בישראל הקרובה: סוד התנועה של 
שמכילה  תנועה  והיא  שבו  היא הפשטות  "הר" 
אינסוף אפשרויות. שום צעד אינו מובן מאליו ועל 

כל דבר אפשר ויש לשאול. 
בעוד אנו הצופים עשויים לחשוב בתחילת המחזה 
שבהתחזותו לאדון, הגנב משקר לעצמו, האירוניה 
הינה שהגנב חושב שהוא הופך להיות למה שהוא 
מתחזה לו, או לפחות למי שהיה רוצה להדמות לו 

)האדון(.
ו.  ד.  הבריטי,  הפסיכואנליטיקאי  של  במונחים 
ו"עצמי  אמיתי"  "עצמי  על  לדבר  ניתן  ויניקוט, 
גונב הוא  שקרי". דווקא בתחילת המחזה כשהוא 
ואינו נכנע  יותר את העצמי האמיתי שלו  מממש 
לתכתיבי החברה. בעוד שכשהוא נאלץ בעל כורחו 
להוראותיהם  נכנע  הוא  לתפקיד האדון  להכנס 
וציפיותיהם של סביבתו ובכך מאבד את החופש 

שלו להיות הוא עצמו.

מי הוא האדון
              ומי הוא הגנב

קרן קפלן, פסיכולוגית קלינית
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לא  ומשמש  לאזהרות מאמניו  אינו שועה  הגנב 
ופועל כמנהיג "האמיתי"  רק כמסכה אלא מוכר 
באופן  בכך,  הקודמת.  אישיותו  מחיקת  תוך 
פרדוקסלי הוא אינו לומד את מהות תפקידו שלא 
ומזהה  כגנב,  ובמקרה שלו  לזוז מעצמו כמו הר, 
 את עצמו באופן מוחלט לראש טקאדה האמיתי. 
אותו  להפוך  שמנסים  וחושב  מבין  אינו  הגנב 
עידוד של האשה  וביהירותו תוך  ריקה  לקליפה 

במחזה הוא נאחז בתפקיד שהוא משחק כאדון. 
לאיבוד  המוחלט,  לאובדנו  אותו  מוביל  הדבר 
שפיותו ולקרע בלתי אפשרי באישיותו בין העצמי 
האמיתי שלו כגנב לבין העצמי השקרי שלו כאדון. 
כך, הוא "מוליד" בן וגם מוציא אותו להורג מבלי 
המוצא  והשקר.  האמת  בין  עוד  להבחין  שיוכל 
היחיד שנותר לו בכדי להחלץ מהקרע בתוכו היא 

ההתאבדות הפיזית.   
ואף  כבן שבט טקאדה,  מוות  למרות שהוא מת 
גם  נוסח הסמוראים(,  )בהתאבדות  כאדון עצמו 
כאן באופן פרדוקסלי, הוא מחמיץ את האפשרות 

לעבור מ"עצמי שקרי" שלו ל"עצמי אמיתי". 
ניתן להתבונן על המחזה גם דרך החיפוש ומימוש 

"העצמי האמיתי".  

עצמך"  את  "דע  הסוקראטית  האמירה  כמו 
החקוקה על אבן במקדש בדלפי ביוון, כך גם כולנו 
רוצים באמת הוא לדעת מי אנו, משאלה ששורשיה 
נעוצים בסקרנות המינית-הילדית )פרויד(, סקרנות 
ושורשי  מהותנו  על  שובע  יודעת  לא  שלעולם 
הווייתנו האנושית. האופן שבו כל אחד מממש את 
משאלתו לדעת את עצמו משתנה מאחד לאחד. 
מיני  זז" מדגים אפשרות אחת  לא  "הר  המחזה 
אינסוף אפשרויות של חיפוש וחתירה אחר הרצון 

לדעת את עצמך.
ורגע לפני כשיורד המסך, אנו שבים אל עצמנו מיפן 

ומיוון הרחוקות בעבר לישראל שבהווה. 
בסצנה האחרונה של המחזה, כשהילד היתום מאב 
אמיתי ומדומה עולה לבמה כשהוא אוחז בידו חרב 
ומטלטל אותה מצד לצד, מחפש את מי להרוג, 
עשויה להתעורר בתוכנו הצופים שאלה מצלצלת: 
מה למד הילד התם במחזה שלפנינו מאבותיו? 
לאחוז בחרב ולהרוג? האם לא ניסו מאמניו ללמד 
את האב לשמור על חרבו לצידו, לא לזוז מגבולותיו 
כהר? ואם כך, ואם בן לומד מאב, האם לנצח ניפול 

על חרבנו?
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יפן הפיאודלית בתקופת טוקוגאווה חולקה לממלכות.
ה'שוגונים' )שליטי האזור(, אשר מלכו ביד רמה, אובטחו במסירות ונאמנות ע"י 

'סמוראים' )לוחמי אצולה(. 
אלה הקדישו את חייהם מילדות לקוד ה'בושידו' )דרך הלוחם(, בחינוך קפדני 

לנימוסי אמנות הלחימה )ג'ו ג'יטסו(, ולימודי אסטרטגיה. 
בפסגת כשרונותיהם עמדה החרב. 

ה'קטאנה' )חרבו של ה'סמוראי'( היוותה סמל לשלמות גוף ונפש.
על חודה יקומו ויפלו החלטות הרות גורל.

נפילה בשבי, הפסד או כישלון בהשגת מטרה, הם חיים ללא כבוד )אותם אין 
לשאת(.

במקרה שכזה היה ה'סמוראי' מתאבד בטקס ה'ספוקו' )הידוע כ'האראקירי'(.
חיתוך הקרביים נעשה כאות למוכנות לסבל, שבסופו מכבדיו היו עורפים את 

ראשו.        
תרבות של הבדלי מעמדות כה ברורים, שהמפר אותם מסתכן בעריפת ראשו, 

היא תרבות מנומסת.
והאישה שמטרתה לשרת, נמצאת מאחורי הקלעים...

אורי בוסתן, קרבות במה
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תיאטרון נוצר: ערבה )פרס התאורה, קיפוד הזהב 2012(. במדיטק: המכשפה בבית ממול )פרס התאורה, פסטיבל חיפה 2012(.

מאור צבר - עיצוב תלבושות 
 בוגר מכללת שנקר במסלול לעיצוב אופנה ואמנויות הבמה, מרצה במחלקה לעיצוב אופנה. בין עבודותיו - 
בתיאטרון בית לסין: טרטיף. בתיאטרון הבימה: בארבו – שרים 90, דיבוקים, יוסף וכתונת הפסים המשגעת, 
נתתי לה חיי, הסוחר מוונציה, ערי מדבר אחרות, הקמצן, אבא גוריו. בתיאטרון החאן: תהילה, הקומדיה של 
בתאטרון  טיפול בטנגו, בת המלך, ליל העשרים.  וניה. בתיאטרון חיפה:  קלאנדרו, הצוענים של יפו, הדוד 
פוראמן מגנום, וכשהגיע לשמש, אקודום, אמבכלל.  להקת המחול הקיבוצית:  ויוליה.  רומיאו  באר שבע: 
האופרה הישראלית: סינדרלה, רחמיו של טיטוס, רוסטר. להקת פרסקו: פולצ'ינלה, הופלה, מאיץ חלקיקים. 
להקת ורטיגו: סילוויה, להקת קמע )בת-דור ב"ש(: האמת העירומה, שרול. זוכה פרס התיאטרון על עיצוב 
ותלבושות בפסטיבל עכו ליאבאלק,  2016. פרס ראשון על עיצוב תפאורה  ויוליה  תלבושות לרומיאו 
2015. פרס ידידי הבימה על עיצוב תלבושות להסוחר מונציה, 2014. פרס התיאטרון על עיצוב תלבושות 
להקומדיה של קלאנדרו, 2014. פרס התיאטרון לילדים ונוער על עיצוב תלבושות לאיה אווץ' אווה, 2008. פרס ראשון בפסטיבל חיפה 

להצגות ילדים בשנים: 2009, 2011, 2014. זוכה פרס התיאטרון הישראלי 2015 על עיצוב תלבושות לרומיאו ויוליה.

גלעד עברון - מחזה
למד במחלקה לאמנות באקדמיה בצלאל בירושלים, 1976-1979. בין המחזות שכתב: בדרך לטיפזה, 
2016. ככה זה עובד, 2014, החלק הדרמטי של ההצגה. זוז אתה מסתיר לי את השמש, 2012. דמיינו 
את השופט העליון מדמה עינויים, 2011. יוליסס על בקבוקים, תיאטרון חיפה, 2010. מלך ירושלים )רק 
עין לטושה, פסטיבל תיאטרון   .2008 הטענה של קיחוטה, תיאטרון הרצליה,   .2009 השפה נשארה( 
קין, פסטיבל למחזות   .1999 שמיים, תיאטרון החאן,   .2000 לב טוב, תיאטרון הבימה,   .2007 קצר, 
קצרים, 1997. הר לא זז, תיאטרון הבימה, 1996. יהוא, תיאטרון הבימה, 1992. גשם, תיאטרון הקאמרי, 
1988. כתב סרטים עלילתיים ודרמות לטלוויזיה, ביניהם לחם, תסריט בשיתוף מאיר דורון, הטלוויזיה 
הישראלית 1985; ומר מאני, תסריט למיני סידרה על פי א. ב. יהושע, הטלוויזיה הישראלית 1995/6. 
פרסם קובץ סיפורים קצרים מראה מקום בהוצאת עם עובד, 2003; הקובץ שישה מחזות בהוצאת ספרא, 2007. מחזותיו הוצגו 
בארצות שונות ותורגמנו לאנגלית, צרפתית, גרמנית, ערבית וצ'כית. זכה למספר פרסים בארץ ובעולם וביניהם - פרס איטליה 
ל-לחם, פרס לסרט הטלוויזיה הטוב באירופה לשנת 1986. פרס אקום ל-יהוא כהצגה הטובה ביותר לשנת 1993. פרס ראש 
הממשלה לסופרים, 1997. פרס התיאטרון ל-יוליסס על בקבוקים עבור המחזה הטוב ביותר ולהצגה המקורית של השנה, 2011. 
פרס המחזאות לשנת 2012 עש ניסים אלוני, קרן רבינוביץ' לאמנויות תל אביב. ההצגה יהוא זכתה לפרס ההצגה המקורית 

הטובה ביותר לשנת 2015.

עירד רובינשטיין - בימוי
במאי, שחקן וכותב, מלמד משחק בסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין. בוגר בית הספר לאמנויות 
הבמה בית צבי בהצטיינות. בין עבודותיו כבמאי תיאטרון - בתיאטרון הבימה: קוריולנוס. בתיאטרון באר 
שבע: גרין מייל, רומיאו ויוליה. בתיאטרון גשר: מר ורטיגו. הסטודיו של יורם לוינשטיין: המחברת הגדולה 
יצגה את הסטודיו בפסטיבל "עתיד  דונה פלור נשואה לשניים )ההצגה  )כיום מציגה בתיאטרון גשר(, 
התיאטרון בצוותא "ובפסטיבל "בלומנאו" ברזיל(, הדוכסית ממאלפי. בתיאטרון חיפה: משהו למות בשבילו. 
גודמן - ביה"ס למשחק בנגב: בית ספר לנשים, מעשיית חורף, הנפש הטובה מסצ'ואן. הסטודיו למשחק 
חולון: רשומון. בתיאטרון הספריה: מתחיל בבום ונגמר בטראח, התור, ההודי רוצה לברונקס. קבוצת תהל: 
איפה אמא שלי?. בבית צבי: הגולם. ככותב - בתיאטרון באר שבע: גרין מייל. בתיאטרון גשר: מר ורטיגו. 
בתיאטרון הספריה: מתחיל בבום ונגמר בטראח. בתיאטרון חיפה: משהו למות בשבילו. בסטודיו יורם לוינשטיין: דונה פלור נשואה 
לשניים. בתיאטרון הסימטה: יחסים מסוכנים, אגף 6. כתב את התסריט באב אל ג'הנום שזכה בקרן הקולנוע הישראלי ונמצא בשלבי 
הפקה. כשחקן - בתיאטרון הקאמרי: רומיאו ויוליה. בתיאטרון ב"ש: הגיבן מנוטרדם. בתיאטרון הסימטה: אגף 6, יחסים מסוכנים. 
בתיאטרון הספריה: התור, ריצ'ארד השלישי, הסוחר מוונציה, אובססיה, פנטזיה, אקווס, תום סויר, שיער ועוד. בקולנוע - בית לחם 
)הסרט זוכה פסטיבל וונציה, ופרס אופיר( הבודדים, מכתבי אהבה במלחמה שבטי אוקטובר )הפקה אמריקאית(, סינדרום ירושלים 
)הפקה גרמנית-ישראלית(. בטלוויזיה: מטומטמת )הוט(, חטופים 2 )קשת(, 2. 3 בשבוע, בשורות טובות )קשת(, האי 2 )ערוץ הילדים(, 
השועלים )יס(, ילדי ראש הממשלה )הוט(, אופוריה )הוט(, רמזור )קשת(. זוכה פרס "קיפוד הזהב" על עיבוד אגף 6 לבמה. זוכה פרס 

התיאטרון הישראלי 2015 על בימוי רומיאו ויוליה.

פולינה אדמוב - עיצוב תפאורה
מעצבת תפאורה ותלבושות בארץ ובחו"ל. בין עבודותיה - בתיאטרון הבימה: אישה בורחת מבשורה, הכיתה 
 שלנו )בשיתוף ת. הקאמרי(, אדיפוס – תיאור מקרה, נעצר בחצות. בתיאטרון הקאמרי: זה הים הגדול, פופר, 
איש קטן מה עכשיו?, אלקטרה, כבוד אבוד, מפיסטו. בתיאטרון באר שבע: איפיגניה. בתיאטרון גשר: בזעיר 
)זוכת פרס  האדרת, משחק של אהבה ומזל  אנפין, מסעות אודיסאוס, פציעות קטנות. בתיאטרון החאן: 
)זוכת פרס התיאטרון  מולי סוויני, סדר עולמי חדש, הלילה השנים-עשר   ,)2012 התיאטרון לתלבושות, 
לתלבושות, 2010(. בתיאטרון תמונע: עיקר שכחתי. בצוותא: מישהו מאחורי, בת. מלנקי: הזקנה ועושה 
הנסים, הזר )הצגת הפרינג' של השנה 2004(, שושנת יריחו, על החטא, טרגדיות קטנות, המהגרים, איוב, 
אורפיאוס במטרו )פרס קיפוד הזהב לתפאורה, 2009(. אופרה פרינג' משחק מזל. קבוצת מחול נועה דר: 
 Mastersakaya( במוסקבה: טניה-טניה ,)מועמדת לפרס מסיכת הזהב, 2011( )Takoi teatr( עננֹוצה. בסנט פטרבורג: עיקר שכחתי

 .)Teatr Franko( בקייב: מרקיזה דה סאד )Theatre Vakhtangov( החיים הם חלום ,)Fomenko

רועי ירקוני - מוסיקה
מנהיג ההרכב ״פאניק אנסמבל״, חבר בלהקת ״נקמת הטרקטור״. בין עבודותיו בתיאטרון – בתיאטרון 
גן  גרין מייל. בתיאטרון החאן:  ורטיגו. בתיאטרון באר שבע:  מר  גשר:  קוריולנוס. בתיאטרון  הבימה: 
גזע,  הדובדבנים, המקצוען, הזהו אדם, משחיז הסכינים הסיני, שלוש נשים מחכות. בתיאטרון חיפה: 
תש"ח. בתמונע: ביחד, משחקי חברה. במדיטק: מושלמת, דודי שמחה. תיאטרון השעה: הדייג ודג הזהב, 
בית לסין:  ספגטי קוסמי. פותחים במה,  נתיב:  ניסן  האסופית, הברווזון המכוער, הזמיר של מלך סין. 
בשידור חי. פסטיבל עכו: הדרך לעין חרוד. קבוצת תאטרון רות קנר: הוא הלך בשדות. הצגות בובות: 
המסע אל האי אולי, אלמלא, הרוקמת, המעבדה של גברת סטרגה, פרנהיים, אגדת טבע. מופע קרקס: 
האבולוציה של האהבה. מחול – הרמת מסך: אנו, Unter den Linden, רעב. תיאטרון תמונע: תנשמת, 
מגובה דשא, לפרק ולחבר ת’צורה. הזירה הבינתחומית: החתונה. פרויקט הזירה. פסטיבל ישראל: מרק אהבה. בקולנוע – פנסיון 
פראכט, ואריאנט פולגאר, המלחמה האחרונה של ילדי טהרן, מבצע נפתלי, טופו. עיבוד, נגינה ותזמור: בטיפול, מיתה טובה, חמש 

שעות מפריז, בוקר טוב אדון פידלמן, שטיסל, תמרות עשן, להוציא את הכלב, לא הבטחתי לך, איזה מקום נפלא.

עמית זמיר – תנועה
לוינשטיין,  יורם  של  מיסודו  למשחק  הספר  בית  בוגר  וכוריאוגרף.  יוצר  מחול,  לתיאטרון  מורה 
הסדנה להכשרת רקדנים בחיפה, תואר ראשון B.Ed בחינוך למחול וסטודנט לתואר שני בהתמחות 
בין  למה לא באת לפני המלחמה?,  - בתיאטרון באר-שבע:  ככוריאוגרף  עבודותיו  בין  כוריאוגרפיה. 
חברים, רומיאו ויוליה, גרין מייל, חתונת הדמים. בתיאטרון גשר: המחברת הגדולה, רודף העפיפונים, חוות 
החיות, מר ורטיגו. בתיאטרון המדיטק: לא דובים ולא יער. בתיאטרון הבימה: קוריולנוס, רעל ותחרה, 
סוזן  כוכבים תועים.  היידיש שפיל:  בעל למופת. בתיאטרון  מישהו שישמור עליי. בתיאטרון הקאמרי: 
 .The Head :איטליה CRT בתיאטרון .Miracolo :דלל: בובה, סוסי ים, בלאנש. בתיאטרון פיקולו איטליה
רודף העפיפונים, אנה קרנינה, עד ראיה שלוש  קליגולה, המחברת הגדולה,  לוינשטיין:  יורם  בסטודיו 
אחיות, דרפור, האישה מן הים, שרוליק ועוד. בסמינר הקיבוצים: נמר חברבורות, גאולה, חתולה, אומברלו. 
בגודמן בית הספר למשחק בנגב: דוניה רוסיטה, חוות החיות, המערה של סלמנקה, הגלגול ועוד. עבודותיו הוצגו בפסטיבלים 
רבים כגון: פסטיבל ישראל, סוזן דלל - גוונים במחול, מחול אחר, מחול לוהט, פסטיבל מאסטר קלאס מילאנו איטליה ועוד. 

יוצר ומפיק עצמאי - ערב יצירות מחול.

אורי בוסתן - קרבות במה
יחידות אבטחה  )יפן(. מדריך  עוסק באמנויות לחימה כ-30 שנה. מתלמידיו של מאאסקי האצומי 
יורם לוינשטיין. מייסד  ובעולם. מורה בסטודיו לאמנויות התיאטרון של  ואזרחיות בארץ  ממשלתיות 

ICQC  - שיטת קרב מגע ישראלי. כוריאוגרף קרבות במה לתיאטרון, טלוויזיה וקולנוע.
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יעל וקשטיין - אשתו, קֹוקֹו
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: זרעים 
של מסטיק, שם פרטי, 33 וריאציות, אז בפראג, בית מרקחת שטרן-בלום, האבא. בתיאטרון הערבי-עברי 
ביפו: בינתיים ימשיך להיות פה קר. במסגרת לימודיה השתתפה בהצגות: צומת וולקן, חקירה אינטימית, 
יונים חרשים, כל הזעם הזה, עמק המוות. השתתפה בפסטיבל בברטיסלבה, סלובקיה בהצגה היעלמות.

טל דנינו - שר הצבא, טֹוִשירֹו נֹומָּורה
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2010. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: 
בחורים טובים, נדל"ן, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, האבא. בתיאטרון הספריה: 12 המושבעים, 
יחסים מסוכנים, כותרת ראשית,  בילי בדאי, שבת ראשון שני, מעיין הכבשים, האחרונים, ציד אווזים, 
ארוחה בהפתעה, בפיסגה, נדלניסטים, פרח לב הזהב. בתיאטרון מראה: שיעור בתנ"ך, Tolife. בתיאטרון 
המדיטק: דו רה מו. בתיאטרון אורנה פורת: הנחשול. קבוצת אורתו-דה: המשרתים. תיאטרון השעה: 

ארץ צבי. בטלוויזיה: אחת אפס אפס.

יורם טולדנו - הגנב/ראש שבט ֶטָקאָדה
1996. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין:  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 
אבודים ביונקרס, סינית אני מדברת אליך, החולה ההודי, קפה ערבה, דולפינים, פרינסס מרי 7, ולנטינו, 
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, המוגבלים. בתיאטרון באר שבע:  סוסים על כביש גהה,  נדל"ן, 
הפסנתר של ברתה, גייפס. בתיאטרון הספריה: כובע מלא גשם, הנרי הרביעי, דרך החופש, מעגל הגיר 
תשובה, ארתורו אוי, להיות או לא להיות, אותלו, גבולות, המלט,  הקווקאזי, גג שקוף. בתיאטרון חיפה: 
רומיאו ויוליה, שלום ולא להתראות, אימפרו, אמנות המשחק, יתוש בראש, רומבטיקו, דודתו של צ'ארלי, 
בנות עובדות. בתיאטרון תמונע: מועדון הקופים הירוקים. בטלוויזיה: סיבת המוות רצח, שלווה, המכון, ספי, 
תיק סגור, חדר מלחמה, תמרות עשן, טקסי דרייבר, חטופים. בקולנוע: שלוש אמהות, חמש שעות מפריז, 

אדם בן כלב, אנשים כתומים, ועוד.

נמרוד ברגמן - אחיו, יוג'י איטאמי
2004. בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב. בין  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 
טרטיף, חתולה על גג פח לוהט. בתיאטרון  אז, בפראג,  ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: 
חיפה: הצמא והרעב, הדוכסית מאמלפי, עד התביעה, מפעל חייו. באנסמבל הרצליה: ירמה, הטענה של 
דון קיחוטה, איפגניה באוליס, עירם של האנשים הקטנים, כל האמת על שקספיר, שלוש אחיות, מפגש 
באינסוף, איש ואישה אחת. בתיאטרון באר שבע: איפיגניה באוליס, חבלי משיח, בין חברים. בתיאטרון 
החאן: פילוקטטס. הפקות עצמאיות: בתוך הבדידות של שדות הכותנה, בארץ הגלעד, זוז אתה מסתיר 

לי את השמש.

שאדי מרעי - בנו הבכור, סּוִמיקֹו ָיָמאָדה
תלמיד שנה ג' בסטודיו למשחק מיסודו של יורם ליוונשטיין. בטלוויזיה: פאודה. בקולנוע: בית לחם, ערבאני. 

מועמד לפרס אופיר לשנת 2013 על תפקידו בסרט בית לחם.

עמית מורשת - בנו הקטן, ָמאסּו
למד במשך 10 שנים משחק ואומנויות הבמה בתיאטרון "בימת הנוער" ברחובות. בוגר מגמת תיאטרון. 
השתתף במחזות זמר ובהצגות ב"בימת הנוער" בתפקידים ראשיים: אדם בן כלב, אבניו קיו, שיקגו ועוד. 

בטלוויזיה: הקלמרים, מריו, פרודים. בקולנוע: האקדח, דץ הבלץ. 

דניאל ברוסובני - הסמוראי, שירֹו מּוָראָטה
בוגר בית הספר למשחק ניסן נתיב, 2007. שחקן יוצר בהצגה יומית – מופע פנטומימה זוכה פרס 
ההצגה, המשחק והבימוי הטובים ביותר בפסטיבל הבינ"ל להצגות בחיפה. בתיאטרון הקאמרי: רומן 
משפחתי. בתיאטרון תמונע: קילר ג'ו, זוכה קיפוד הזהב 2012. בתיאטרון הסימטה: בין השטן לאישה. 
בפסטיבל עכו: דיאמדיה. שחקן יוצר בתיאטרון מיסתורין. בטלוויזיה: פצועים בראש, כפולים, בלו נטלי 

2, מקס ומילי, פולישוק, החיים זה לא הכול, אלופה 3.

עומר עציון - שר הצבא, טֹוִשירֹו נֹומָּורה
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2002. בוגר סם שפיגל, ביה"ס לקולנוע ולטלוויזיה – לימודי 
המוגבלים. בתיאטרון הקאמרי:  2014. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין:  תסריטאות, 
מלקולם הקטן, קלף  שעונים )ההצגה הופיע ברחבי העולם ובפסטיבלים שונים( בתיאטרון הספריה: 
חזק, הבלון האדום, שרון סמו הרוצח, הסוחר מוונציה, עקומים. בתיאטרון תמונע: אני ונפשי. בתיאטרון 
צוותא: מלך ישראל. בתיאטרון הסמטה: מי גיבור?!. בתיאטרון הקיבוץ: האוצר שבהר. בתיאטרון מופע: 
אחד מהחברה. בתיאטרון קרוב: ההיסטוריה של הקומוניזם כפי שסופרה לחולי נפש, אדיפוס בקולונוס. 
בתיאטרון העברי: חנה סנש, גטו. בפסטיבל תיאטרון קצר: ארוחה אחרונה, לוטו, מחזה ליום המשפחה. 
בתיאטרון המסחרי: אלאדין. הגדוד העברי: הכול בדולר )מופע בידור(. בטלוויזיה: החיים זה לא הכול, 
המקום, 23fM, קינגים, זה המצב. בקולנוע: התנתקות, יותר איטי מלב, הצגה יומית, לוויה בצהריים, הקפות. 

מעין רחמים - שומר א'
בוגר בית הספר למשחק של סמינר הקיבוצים, 2014. בין ההצגות בהן השתתף: בתיאטרון אורנה 
פורת: משחקי הלב. בתיאטרון תמונע: זה תלוי. בתיאטרון יפו: חיי המתים. בפסטיבל ישראל 2016: 

פעמוני הלב. בטלוויזיה - גרושים מאוחרים, חברות ועוד. 

מאיר טולדנו - שומר ב'
בוגר הסטודיו למשחק מייסודו של יורם לוינשטיין, 2010. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון חיפה: 
פיטר-פן )בשיתוף תיאטרון אורנה פורת(. בתיאטרון גושן: הקיסר והזמיר. הצגת יחיד: אמדאו מודליאני. 
חיפה הבינלאומי  זוכה פרס השחקן בפסטיבל   - נובח על הירח  ג'יני.  שובו של  לילדים:  חנוכה 

להצגות ילדים 2014. בטלוויזיה: עבודה ערבית. בקולנוע: מכתב מהעבר.

אמיר שחם - שומר ג'/רץ/דייג/צל
- בתיאטרון  בין ההצגות בהן השתתף   .2015 בוגר לימודי משחק ב"גודמן" ביה"ס למשחק בנגב, 
הנפש: נשיקה ראשונה, לקפוץ מעל העננים, לבד בין ארבע קירות. בתיאטרון הקיבוץ: חיפושיות, תמונה 

משפחתית. 

משתתפים
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     יפן והסמוראים

ונמשכה ברצף עד  יפן החלה במאה ה-12  התקופה הפיאודלית של 
לפי  נעשית  למאה ה-19, כאשר החלוקה הפנימית בתוך התקופה 
או הבירה של התקופה.  )השליט הצבאי( השולט,  משפחת השוגון 
זו, המכונה "ימי הביניים של יפן", היו השוגון השליט  לאורך תקופה 
בפועל של המדינה, אף על פי שהתמנו על ידי הקיסר. החצר הקיסרית 
יצוגיים בלבד, אשר שימשו בעיקר  והממשלה הקיסרית היו סמלים 
ענייני החיים האזרחיים, הצבא  ופולחניים.  למטרות טקסים דתיים 
אשר  הלוחם(,  )המעמד  ה"בושי"  מעמד  ידי  על  נשלטו  והמשפט, 
העומד בראשו היה שליטה בפועל של המדינה כולה. לרוב מתארים 
את התקופה כ"פיאודלית", מונח התואם את התנהלות המדינה באותו 
הזמן, כפי שהוא תואם את ההתנהלות המדינית באירופה של אותה 
התקופה. בשני המקומות התנהלה כלכלה המבוססת על עבודת אדמה, 
היו שאריות של המשטר הריכוזי שחדל להתקיים והתרכזות בפיתוח 
טכנולוגיות צבאיות מתקדמות. האדונים הפיאודלים זכו לתמיכתם של 
ואסלים שקיבלו בתמורה שטחי אדמה משלהם. מלבד האדמות שהיו 
בשליטתם, הוואסלים הקימו גם צבאות קטנים משלהם וניהלו קרבות 

בשם אדוניהם הפיאודלים.
בתקופה זו חובר ספר חוקים מנהליים, שהחליף את ספר החוקים הישן, 
ואשר הגדיר בין היתר את קודי ההתנהגות בחברה. החברה והשלטון 

היפני המשיכו לנהוג לפי ספר זה עד לשנת 1872.
האמנות של אותה התקופה ביפן הייתה משופעת בסיפורי מלחמה 

וגבורה, האדרת מעמד הלוחם ועיסוק ניכר בפילוג המעמדי.

הסמוראי הוא בן מעמד האצולה הלוחמת ביפן. החל מהמאה ה-10 
מעמד לוחמים זה התחיל לצבור כוח ובמאה ה-12 תפס את השלטון 
ביפן, והחזיק בו עד לאמצע המאה ה-19. במהלך השנים השתנה אופי 
המעמד בהתאם לתקופה. הסמוראים התנהגו בהתאם לבושידו, קוד 
התנהגות נוקשה המבוסס על הנאמנות לאדון ולשמירת הכבוד העצמי. 
הסמוראי שאף לנהל את חייו כך שכבודו לא ייפגע, ובמקרה של הכתמת 
כבודו, למשל במקרה של תבוסה בקרב, היה רשאי לבצע התאבדות 

טקסית "ספוקו" )"הארקירי"( אשר הייתה מטהרת את כבודו. 
ויופי. במהלך  ידע  הסמוראים היו מעמד משכיל ותרבותי, שהעריכו 
התקופות הרגועות עסקו הסמוראים בשירה ובאמנויות המסורתיות 
של יפן. תרבות הסמוראים, המשלבת היבט של מעמד לוחם ומעמד 
שווה - אצולה בפועל, מהווה נדבך חשוב בתרבות יפן, ודמות הסמוראי 
הפכה להיות דמות ייצוגית של תרבות יפן במדינות המערב. גם ביפן 

המודרנית ישנם אנשים השומרים על קוד הבושידו.

המחזה ״הר לא זז״ הוצג לראשונה בתיאטרון הבימה בשנת 1996.
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להצגה זו
 עוזרת במאי:

לירון דן
מנהלת הצגה: 

שרון שפירא
 מנהלי במה:

נביל טאפש/ 
נחום רז
 תאורה:

אלכס בנסמן/
קונסטנטין רייבסקי

 הגברה:
רם קציר/

שרון ראובן
מלבישה:

אירנה גלוזמן
 ביצוע תפאורה:

נוי תפאורות 
תפעול אביזרים: 

אסיה נלן

 פאנית:
אולגה מטיסאן

 צילומים:
רדי רובינשטיין
 הפקת תכניה:

מיכל גלעד
 עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב
 עיצוב תכניה:

סטודיו אתי קלדרון

 הדרכת טקסט:
דן ענבר 

זמרת יוצרת:
יעל קראוס

קולות:
אבי בללי 

מיקס:
אייל שינדלר

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

במאי הבית: גלעד קמחי

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

שלום חבשוש

איריס מור 

אריה מנדל

עוד עינב קבאלה

אריאל קפון

מירי רובינו 

סמנכ"ל שיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהל משאבי אנוש:
מיקי פרידמן

מנהלת הפקות ותפעול:
אדווה טמקין 

מנהל כספים:
גבי ברנע

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

עו"ד מיכל רוזנבוים

עו"ד עמית מנור

רואה חשבון: אלי שפלר

שחקני התיאטרון 
לעונת 2016-17 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: תלמה גנור

מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהל מכירות חוץ: יוסי אלקה
מנהלת מחלקה חינוכית:

אטי ליבק-גולן
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ארז חיימוביץ, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

עוזרת למנהל משאבי אנוש:
כנרת צור 

מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן

חשבת שכר: לורה מולדצ'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן, טלי חובב

מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
רוני בן רימון, מריה בנגרט,
בתיה גמליאל, זאבי זוהר,

יפית טרייסמן, ציפי לסינגר, 
מרים כספי, תמר רון, אלקה שלו

מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני

נציגי שרות לקוחות:
שי אהרוני, מירה ביסון, רות בן-דת,

מורן גבע, מאיה גורן, ענת גל,
שרה גלעם, שי חבה, שירה מאזה, עדי 

קוראל, אורית קרואני, גיא רום
מרכזיה: דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: דוראל בן אהרון,

מורן גבע, אורנה דויטש, נעה חמל,
רולי יקואל, שרון שפירא, ארז שפר

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

מנהל במה ראשי: אלברטו בנדר
מנהלי במה: זיו אורפז, נביל טאפש, 

דניאל לוין, אברהם נתנאל, ליאור סאלם,
סטניסלב סווטקין, מטיאס סטוליאר

גיא קריספיל, נחום רז
עובדי במה: יניב אלבז, דניאל ברק,

יהודה גרוס, אלון כליף, שלומי נתנאל,
פייזל דודו

מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר
תאורנים: שוקי אבו-חצירה,
אלכס בנסמן, ניל גולדשטיין,

ניסים דלרייה, שי דלרייה, שמואל הס, 
פרננדו מחאיקר, אולג סטפנוב,

ליאור עזרא, אייל דרור,
דולב ציגל, קוסטה רייבסקי

מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה
 הגברה: דניס אוסנקין, אבישי אסור,

אסף בן אבי, רז בליצבלאו,  
טל חפץ, סטס סוסניבקר, 

טל פורטנוי, אורן פרי, רם קציר, 
שרון ראובן, אור רגב, יורי שכנוביץ

מנהל ייצור: רמי דקל
אביזרים: יהודית בולקיאר

מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני
מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:

פאנית ראשית: אולגה מטיסיאן, 
ג'ני אדלרבאום, מאיה גיא, ולריה גלוזמן, 

 נטלי חתוכה, דנה כהן, יעלה מירוז, 
 ענבל מאיר, לידיה סמנקובסקי,  

אסיה נלן, אולגה פרגמן, אלונה קומינה, 
ליאורה רון, יוליה שמילוב, אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

הפקה

יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי

שי אגוזי
אורטל אוחיון

אורי אוריין
מגי אזרזר

אלעד אטרקצ'י
גל אמיתי

גילת אנקורי
יפית אסולין

משה אשכנזי
גיה באר גורביץ'
אפרת בוימולד

יניב ביטון
נעה בירון

מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך

ג'יל בן דוד
אור בן מלך

נמרוד ברגמן
דניאל ברוסובני

לירון ברנס
ששון גבאי

דני גבע
ירדן גוז

ליאת גורן
ליאור גרטי
נטע גרטי

אבי גרייניק
מורדי גרשון

מיה דגן
טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
מיכאל הנגבי

ידידיה ויטל
אופיר וייל

עמי ויינברג
רועי ויינברג

מעיין ויסברג
גיל וסרמן

אתי וקנין-סובר
יעל וקשטיין
יורם טולדנו

מאיר טולדנו
שלומי טפיארו
דרור טפליצקי

גדי יגיל
יורם יוספסברג

ניסו כאביה
אלברט כהן

מיכל לוי
יניב לוי

צביקי לוין
קובי ליבנה

חי מאור
לורין מוסרי

עמית מורשת
ליאור מיכאלי
חייקה מלכה

קרן מרום
שאדי מרעי

דב נבון
אביבה נגוסה

נדב נייטס
ויקטור סבג

יובל סגל
יוסי סגל

אברהם סלקטר
אורי עטיה
עומר עציון

הילה פלדמן
יוליה פלוטקין
ויטלי פרידלנד

עופרי פרישקולניק-אלדד
נתי קלוגר

הדס קלדרון
מאי קשת
ליז רביאן

אגם רודברג
אורנה רוטברג
עופר רוטנברג

מעין רחמים
דימה שבצ׳נקו
סנדרה שונוולד

יקיר שוקרון
אמיר שחם
הדר שחף

רון שחר
מיכל שטמלר
ניר שטראוס

נעמה שפירא
יעל שרוני
רפי תבור

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

מרכזת ידידי התיאטרון:
כלנית סטמקר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,300 ש"ח(

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ואמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא

גולדמן סיגל ואמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי

חודורוב פארה ועופר
חכים דורית וקרמר שלמה

טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
רכבי מיכל ויובל

שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
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אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב

אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אהובי יגאל
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם

אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי

אלאלוף שרה
אלבין גליה

אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל

אלמוג דר' יעל )זכאי( וצילר בנצי
אלקון עדית
אלשיך יוסי

אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם

אקרמן אסתי וברנר בני
אריאל נורית וחיים

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה

בוקשפן נורית 
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם

ביילין הלנה עו"ד וישראלי יעקב עו"ד
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי

בן עוזר רותי
בר שלמה
בראון גבי

ברון גבי
בר-טור ליאורה ורוני

ברנר אביבה 
ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת אלונה ואלי
ברקת מיקי ושייקה

גבריאלי עדנה 
גולדנברג אורה

גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן

גלאנץ טליה
גלבוע סולי וארנשטיין יורם

גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי

גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא

גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף

גרינבוים ורד ואילן
גרשון רזיאלה

דגמי הגר ועזרא
דוד גבריאלה

דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי

הלפן אלי
הלקין אריאלה והלל

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הראל אורה וד"ר אביקם

הרטמן אסתי ואלקס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

זקש רעומה ועופר
זרניצקי אורה ויוסי

חכמי יוסף
חנן פסיה ורו"ח אריה

חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

טמיר ענת
טרנר אריאלה ויעקב

יונס חנה ואלי
יפו עליזה

כהן ז. מאיר
כספי יהודית ופרופ' אליהו

כרמון ציפה ואריק
להב דורית והלל

לוין תמר ויוחנן
לוסטרניק אורנה ואורון

ליאור צביה ודן
ליבאי דוד, פרופ'

לין יהודית ועו"ד אוריאל
לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי

לסט רותי וגבי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני

מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי

מאירוביץ' אילנה 
מולכו שלומית ויצחק

מזן גילי
מטלון רותי וניסו

מיתר ג'וזיאן )צביה(
מיתר עופרה

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

נשיץ נחמה וגד
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל

סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל

עופר ליאורה 
עופר רותי

עידן רוחה ועודד
עזרי יורם

עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פוקס רעיה ויצחק

פינס עודד
פישר ד"ר אלי

פפושדו אלי
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל

צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף

קונדה ציפי ואפרים
קפלן רותי
קריב אסי

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
קרסו מטי

רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני

רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רייז אורנה 
רמון פנינה

רף חדי ואיתן
רפפורט עירית ופרי גלן

שביט )שטריקס( רינה ואילן
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שפרינצק ריקי

שקלים פנינה והרצל
שרון ד"ר נעמי ורן

שרם יוכי ואיציק
תאומים עירית ומשה

תדמור דב
6 תרומות בעילום שם
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אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338
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אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אודי בן משה

לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

בימוי: אלון אופיר

השקר
מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס 

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון

תרגום: שלמה מושקוביץ 

שעה של שקט
מאת פלוריאן זלר 
תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה נאור

ביבר הזכוכית
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: גלעד קמחי

פינוקיו
עפ"י קרלו קולודי

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

הצגות ילדים

רפרטואר                    2016-17 

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס

המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה

על פי ספרו של מארק האדון
מאת סיימון סטיבנס
תרגום: דניאל אפרת

בימוי: גלעד קמחי

האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס

בימוי: רוני פינקוביץ'

על אהבה וחברות
מאת אמיליה באלמור

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: עדנה מזי"א

אהבת מוות
מאת ענת גוב

בימוי: גלעד קמחי

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש

מאת דפנה אנגל
בימוי: ציפי פינס

דרכון פולני
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר

עיבוד: שחר פנקס
בימוי: כפיר אזולאי

הסודות
מאת הדר גלרון
בימוי: מיה ניצן,

אלה ניקולייבסקי

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

שירה
מאת ש"י עגנון

בימוי: גלעד קמחי

הר לא זז
מאת גלעד עברון

בימוי: עירד רובינשטיין

קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: אלון אופיר

השחקנית
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי 

החדר האחורי 
מאת עדנה מזי״א

ובבימויה

רוצים לדעת איך להרוויח גם כשהריבית אפסית?
יש לנו מגוון פיקדונות בדיוק לעכשיו

סוזי טובי
מנהלת לקוחות
מזרחי-טפחות
מנהלת לקוחות
מזרחי-טפחות

עם

סוזי טובי

פיקדון קוקו ס
פיקדון רימונים

פיקדון ליצ׳י

פיקדון לטווח ארוך המבטיח לקבל
בוודאות עד פי 1.5 על הסכום שהפקדת
ללא תלות באינפלציה או בשינויי הריבית

קוקוס
פיקדון

פיקדון המאפשר לך להרוויח
כשהריבית אפסית וגם להשאיר את הכסף זמין

מונים
ן

ק
פ

פיקדון המאפשר לך להרוויחפיקדון המאפשר לך להרוויח

פיקדון מדורג המעניק
ריבית שגדלה מדי שנה בנוסף
לנקודות יציאה לאורך התקופה

ליצ׳י
פיקדון

כשהריבית אפסית וגם להשאיר את הכסף זמיןכשהריבית אפסית וגם להשאיר את הכסף זמין

פיקדון מדורג המעניק
ריבית שגדלה מדי שנה בנוסףריבית שגדלה מדי שנה בנוסף

  *8860

המקצוענים בהשקעות של מזרחי-טפחות
יתאימו לך את הפיקדון הטוב ביותר.

פיקדון קוקוס, רימונים, ליצ׳י ועוד מגוון פיקדונות לכל תקופה וצורך,
יניבו עבורך את הפירות העסיסיים והמתוקים ביותר.

פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף להם. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
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Set Design: Polina Admov

Costumes Designer: Maor Zabar 

Music: Roy Yarkoni

Lighting Design: Ziv Voloshin

Movement: Amit Zamir

Stage Battles: Uri Bustan

CAST:

Yoram Toledano - The Thief/leader Of Tekada

Nimrod Bergman - The Brother, Itami

Yael Vekstein - The First lady, Koko

Shadi Mar’i - The Son, Yamada

Amit Moreshet - The Child, Maso

Daniel Brusovani - The Samoraiw, Murata 

Omer Etzion/Tal Danino - The Military Commander, Nomura

Maayan Rahamim - First Guard

Meir Toledano - Second Guard

Amir Shaham - Third Guard/Courier/Fisherman/Shadow

 

  

By Gilad Evron
Director: Irad Rubinstain
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