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נוער הגבעות
תסריטאים :משה מלכה  /יובל פרידמן

 .1חוץ .כניסה לבית במאחז .יום

כותרת :מאחז עדי-עד2008 ,
שני נערי גבעות מחוצ'קנים צועדים בנמרצות ,מחזיקים בקבוקי תבערה ומיכלי ספריי
הולכים לעבר קרוואן ארעי במאחז בלתי-חוקי .הם ניגשים לדלת הקרוואן ודופקים על
הדלת .אין תשובה.
קריין
בשנת  2008תועדה פעולת תג מחיר
הראשונה בשטחי יהודה ושומרון .מאז ועד
היום בוצעו מאות פעולות תג מחיר שרבות
מהן בוצעו על ידי צעירים מתנחלים בני
נוער הגבעות.
אוריה ,אחד מבני הנוער דופק שוב על הדלת ,הפעם יותר חזק.
אוריה
הלל!!! הלל!!!
מתוך הקרוואן נשמעות חריקות מיטה
גולאש
מה זה הרעש הזה?
אוריה
לא יודע ,אולי הוא מתפלל.
גולאש
איך אתה יודע שהוא מתפלל?
אוריה
ככה גם ההורים שלי מתפללים כשהדלת
סגורה.
אוריה משקשק את ידית הדלת הנעולה ,חריקות המיטה מפסיקות ,הדלת נפתחת
מבפנים .יוצא אליהם הלל לבוש בוקסר וציצית .הוא סמוק ,מבולגן ,יש לו אודם על
הצוואר וכיפה תלוייה מאחת הפאות שלאוזניו .הוא מתנשף קלות .לו בניגוד אליהם
אין חצ'קונים.
הלל
)מופתע( אוריה? גולאש? מה הולך?
גולאש
מה "מה הולך"? אתה בא? צריך לצאת
כבר

2

היהודים באים 410

הלל
לאן?
אוריה
נו מה אתה רציני?? קבענו תג מחיר
במסגד!
הלל
יו שכחתי מזה לגמרי
אוריה
איך שכחת?! קנינו ספריי ,הכנו בקטבים,
גולאש מחזיק פיפי מאתמול!
גולאש
נמלא להם את הנעליים אחרי שהם נכנסים
לתפילה! ...אויי שיט...
אוריה
מה קרה?
גולאש
נמלא לחלקם.
אוריה
טוב יאללה הלל תתלבש ונצא.
הלל
כן אהה ..שומעים ,אל תתבאסו ,אבל קצת
ירד לי מהסיפור הזה של התג מחיר...
גולאש
מה?! מה זאת אומרת?
הלל
כל הזעם הזה ,פתאום משום מקום זה
נעלם לי.
אוריה
איך נעלם?
הלל
לא יודע אחי ,אני כבר לא כזה כועס ...אבל
אני כן מאד רעב!
גולאש
לא לא ,הלל אתה לא נוטש אותנו! כל מה
שלמדנו על תג מחיר זה רק בזכותך!
אוריה
נכון! אתה זה שלימד אותנו איך זורקים
בקבוק תבערה ,איך שורפים מטע זיתים,
למה חיתול עם קקי זה חרב פיפיות!
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גולאש
"סובב מלמעלה ,סובב מהצד" –
שלושתם
"תמיד ייעוף לך שלשול על היד!"
אוריה
הלל ,אלוהים נתן לך מתנה.
גולאש
אתה באמת הולך לוותר על זה?
הלל
מה אני אעשה? זה כבר לא עושה לי את
זה.
גולאש
רגע מה זה? איפה החצ'קונים?
הלל
לא יודע ..עבר
גולאש
מה?! אבל זה היה הקטע שלנו )מסמן על
שלושתם(
אוריה
שניה שניה ,הלל ,קרה משהו? פגענו בך?
הפסקת לשנוא ערבים?...
הלל
אל תהיה טיפשון אוריה ,איך אפשר
להפסיק לשנוא ערבים? אבל אשכרה
לשרוף מסגד? לרסס גרפיטי? ...פתאום זה
מרגיש לי יותר מדי קיצוני ואלים...
אוריה
אתה צוחק עלי?! ככה שכנעת אותנו!!
אמרת "בואו נעשה את זה! זה יהיה קיצוני
ואלים!!!"
גולאש
איך? איך בנאדם יום אחד רוצה לשרוף
מסגד ,קם בבוקר יום אחרי – לא רוצה
לשרוף מסגד?! איך זה קורה?
אל הדלת מגיעה חברתו של הלל ,שלהבת .היא מכוסה בחלוק סאטן.
שלהבת
)שובבית( נו מאמוש ,אתה חוזר? אה
אוריה וגולאש מה שלומכם?
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גולאש+אוריה
)נבוכים( היי שלהבת
גולאש
)מסנן לאוריה במירמור( פחח ...בת
שלהבת
יאללה מאמי בוא ניכנס.
לפתע החלוק שלה גולש מעט ואחת מכתפיה נחשפות .סלואו מואשן ,מוסיקה
חושנית ,קלואוז על הכתף ,ועל המבטים המזוגגים של אוריה וגולאש שמתחרמנים
מזה בטירוף .הלל ושלהבת נכנסים פנימה בציחקוקים .המוסיקה פוסקת.
אוריה
אני כל כך צריך לשרוף את המסגד הזה
גולאש מנער מיכל גרפיטי
גולאש
אני כל כך הולך להשפריץ על כל הקיר שלו

5

היהודים באים 410
הרבנים – גיור
תסריטאים :משה מלכה  /יובל פרידמן

 .1פנים .רבנות .יום
כתובית :שנת .1950

על השולחן יש ערימה עמוסה טפסים וניירת .בכל מקום ארגזים וקלסרים .מאחוריהם
ארון ספרים עם ספרי קודש .שלושתם נכנסים ומנשקים כל אחד בתורו את המזוזה.
קריין
לאחר קום המדינה ,הוענקה לרבנות
הראשית לישראל סמכות רשמית בשלל
תחומי חיים כגון נישואין ,גירושין ,מתן
תעודות כשרות ,גיור ועוד.
שלושת הרבנים חוזרים כבדים אחרי ארוחת צהריים ,זזים בקושי.
אשר
)נזרק על הכסא בכובד( וואיי כמה אכלתי
אני גמור...
רונן
)גמור לא נושם( למה? למה לא עצרתם
אותי בבקלאוות? אני רואה עיגולים
שחורים.
אשר
מה אתם אומרים? ניתן להם תעודת
כשרות?
רב ראשי
מה פתאום! אין להם שני כיורים! וגם
המלצרית היתה חברמנית בכוח ,אני שונא
את זה.
רונן
יו גם אני! גברת את לא חברה שלי ,אל
תשבי לי על השולחן ואל תגידי לי "אז מה
אנחנו אוכלים היום?" אני לא בן שש.
תרשמי שלוש מוסקה ועופי!
אשר
צודק .מחר נסגור אותם.
מסתכלים על ערימת הניירת שיש על השולחן ונכנסים ליאוש.
רב ראשי
רגע מה השעה בכלל?
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אשר
ווי! כבר שתיים וחצי בערב.
רב ראשי
)קם בזריזות( לא נכון! יאללה קפלו קפלו
מה זה משמרת כפולה?!
אשר
עכשיו?! אבל יש מלא עבודה )מחווה על
ערימות הניירת(
רונן
בסדר ,העבודה תהיה כאן גם מחר ,השנ"צ
לא .יאללה
אשר סוגר ארונות ,רונן מסיט את הוילונות .רב ראשי שם על כתף אחת תיק .כולם
פונים לצאת .לפתע נכנסת בחורה למשרד ,סוחבת שק.
בחורה
שלום .היי ,רגע רגע לאן זה?
אשר
סגור מאמי סיימנו היום
בחורה
אבל בשלט כתוב שאתם פתוחים עד
ארבע!
רב ראשי
ועל המזוזה כתוב שדי .הכל מוזר פה.
זרמי ,בואי בבוקר.
הבחורה מתחילה להוציא ערימות ניירת מהשק והשלושה נבהלים-מתבאסים מהכמות
בחורה
לא לא ,אין דבר כזה! טירטרתם לי את
החיים בשביל הגיור הזה! )מוציאה מהשק(
הבאתי כל מה שביקשתם .תעודת לידה
שלי מרוסיה ,תעודת לידה של ההורים שלי,
תעודת לידת של ההורים של ההורים שלי,
תעודת נישואים של ההורים שלי..סנובורד.
רונן לוקח את הסנובורד
רונן
)מעט מאוכזב( אה לא היה באדום?
בחורה
סבבה? חותמים לי על הגיור?
שלושתם
אה
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בחורה
למה?! הבאתי כל מה שביקשתם!
הם "בפינה" .הרב הראשי מסמן לה "רגע" .השלושה מפנים לה גב ומסתודדים.
רב ראשי
מה עושים איתה?
רונן
אני אומר בוא נחתום לה על הטופס ניפטר
ממנה וחלאס
רב ראשי
בטח ,אולי ניתן לכל מי שנכנס לפה
להתגייר ככה וזהו?
אשר
אני זורם
רב ראשי
מה יש לכם השתגעם?! אשר אם יהיה כל
כך קל להתגייר – מחר בבוקר כל העולם
יעמוד פה בתור.
אשר
וזה לא טוב?
רב ראשי
)תופס אותו( אחי ,אין הפסקות סיגריה ,אין
הפסקות פינג-פונג וצריך להביא אוכל
מהבית.
אשר
בואו נהרוג אותה.
בחורה
נו מה קורה?
השלושה מתיישבים לשולחנם
רב ראשי
סליחה רגע ,תגידי מה דחוף לך הגיור?
בחורה
אני עוד יומיים מתחתנת ,כבר סגרתי אולם,
קייטרינג ,מגנטים .בעלי יהודי ,נשאר רק
לגייר אותי.
רב ראשי
סתם אני שואל ,למה את רוצה להתגייר?
לא יותר קל שבעלך יתנצר?
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רונן
את עוברת פה את הכביש ,ליד זאקי צמוד,
יש את הרבי של הנוצרים הוא מתיז עליו
מים קדושים מהשפריצר של ישו וסגרתם
עניין.
אשר
גם אמיתי אומר לך ,לא כדאי לך יהדות
רונן
יהדות זה חמין ,ברית מילה ,היטלר ,מעלית
שבת! למה את צריכה את זה?
בחורה
לא לא נו ,בעלי יהודי ,הוא לא יתנצר ואני
רוצה להתגייר.
רב ראשי
טוב ,אבל את יודעת זה לא זבנג וגמרנו,
את צריכה לקיים אורח חיים יהודי ,ולמלא
אחר כל המצוות!
בחורה
אני עושה את זה כבר שנתיים
שלושתם
אה
בחורה
נשבעת לכם!!
רב ראשי
בסדר אבל אין מצב שקיימת תרי"ג מצוות.
אשר תפתח תרי"ג.
אשר פותח ספר.
רב ראשי
אנעארף בוא נראה מה יש פה ,אולי בישלת
גדי בחלב אימו?
בחורה
מה פתאום
אשר
אז את אימו בחלב שלו?
בחורה
איך?
אשר
אז פיתית בתולה!
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רונן
החיית מכשפה!
רב ראשי
פיתית מכשפה והחיית בתולה!
בחורה
לא! לא! ואת האחרון המצאת!
אשר
שבת את שומרת?
בחורה
בודאי
רב ראשי
תמיד תמיד תמיד?
בחורה
בטח
שלושתם
אה
בחורה
נו אומרת לכם
שלושתם
אה
רונן
בטוח ברח לך
אשר
קורה
רב ראשי
טועים
בחורה
אין סיכוי! אני לא עושה כלום בשבת ,רק
נחה ,מתפללת ,מתקלחת וישנה! זהו
רב ראשי
הופה! מתקלחת בשבת?
בחורה
מה לא בסדר?
רב ראשי
מתקלחת כל הגוף?
בחורה
כן?
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רב ראשי
חופפת שיער?
בחורה
כן.
רב ראשי
שמפו רגיל או לשיער שומני?
בחורה
רגיל
רב ראשי
בחפיפה נתלשת שערה?
בחורה
יכול להיות.
רונן
בקשה .בואי תצרפתי חזיר ביום כיפור וזהו.
בחורה
מה?!
רב ראשי
חיללת שבת חמודה) .מחליף איתם כיפים(
מה זה מצטער .ביי ,ד"ש לסנטה קלאוס
ושיהיה נובי גוד.
היא נשארת שם בהלם ,הכהן הגדול שם על עצמו את התיק.
רב ראשי
אשר אתה פה עם החמור? שים אותי בשוק
נקישה בדלת .נכנס כדורסלן אמריקאי שחום-עור.
רונן
די ,ג'ייסון מקריידי!! איזה גבר ,למה באת?
כדורסלן
הציעו לי להצטרף לנבחרת ,באתי להתגייר.
שלושתם
)בשמחה( יס!!!
רב ראשי
)מזייף תקיפות( רגע רגע ,הבאת כל מה
שצריך?
כדורסלן
בטח) .זורק לעברו כדורסל מלא חתימות(.
רב ראשי
יש! מזל טוב ג'ייסון! ככתוב" :יהודי הוא מי
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שאמו יהודיה למהדרין או שאף פעם לא
מחטיא קליעה מהעונשין" ,ברוך הבא
ליהדות קח כיפה מהסלסלה וזיין את
הטורקים במוצ"ש.
הכדורסלן לוקח כיפה מהסלסלה ושם על הראש ,מנשק את המזוזה בדרך החוצה.
הבחורה נשארת שם המומה .שלושת הרבנים יוצאים בשיר "טורקיה זונה ,טורקיה
זונה ,טורקיה מוצצת לכל השכונה!!!"
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זה הסוד שלי -צ'רלי ביטון
תסריטאים :משה מלכה  /יובל פרידמן

 .1פנים .אולפן .יום

פתיח "זה הסוד שלי" .נכנס אורי זוהר.
אורי
ערב טוב לכם ,אנחנו בעוד תכנית של זה
הסוד שלי ,איתי צוות המנחשים .ערב טוב
לאמן ,הפסל והצייר יגאל תומרקין...
למשורר ,הפזמונאי והמחזאי חיים חפר...
ולבלה אלמוג.
מחיאות כפיים.
אורי
אני רוצה לקרוא לבעל הסוד שלנו להערב,
הפעיל החברתי ואיש הפנתרים השחורים
צ'רלי ביטון!
צ'רלי ביטון נכנס ,מחיאות כפיים ,גם חברי הצוות מוחאים כפיים.
אורי
כולנו מכירים את צ'רלי ביטון היטב ,אבל
האם תוכלו לנחש מה הסוד שלו? יש לכם
ארבע דקות ועשרים שאלות מרגע הישמע
הגונג.
מכה בגונג.
חיים חפר
האם אתה אלוף ישראל באכילת מופלטות?
ביטון
לא.
תומרקין
האם אתה העולה הראשון ממרוקו שיודע
לדבר?
ביטון
לא..
אורי
לא .בלה?
בלה
האם במרוקו היית הסנדלר של המלך?
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ביטון
לא.
תומרקין
אז התופר של המלך.
ביטון
לא
חיים
אז השתיין המובטל של המלך!
ביטון
לא! מה יש לכם?
אורי
חברים ,אתם לא בכיוון ,תנו לי לתת לכם
רמז .הסוד של צ'רלי קשור לפעילותו
החברתית.
בלה
אה אוקיי! אז האם לצד היותך פעיל חברתי
אתה גם עבריין רכוש וסמים?
ביטון
מה? ממש לא.
תומרקין
)מברר( אבל זה כן משהו שקשור לגניבה.
חיים
אתה מתכוון לגנוב לנו את המדינה!
ביטון
מה פתאום! אורי מה קורה פה?
חיים
האם אתה נוהג להכות את אשתך מדי
פעם?
ביטון
חס וחלילה!
תומרקין
אז את ילדיך! אתה מכה את ילדיך עם
חגורה וזה הסוד שלך!
אורי
חברים אתם ממש לא בכיוון.
בלה
רגע! אני יודעת! אתה צ'ארלי  -נוכל מרוקני
גס רוח המאוהב בבתם של זוג אשכנזים
14
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עשירים מצפון תל אביב ,שמתנגדים בתוקף
לשידוך הזה משום שאתה פרא אדם נעדר
כל עידון או דרך ארץ ובעזרת ידידך הקטן
והמלוכלך מיקו מצליח להערים על כולם
ולזכות בלבה?
ביטון
זה צ'ארלי אחר
אורי
אוקיי ,חברים לצערי תם הזמן .לא
הצלחתם לגלות מהו הסוד של ידידינו
צ'ארלי ביטון .צ'ארלי – ספר להם מה הסוד
שלך!
צ'ארלי
לשמחתי אני נבחרתי לכנסת .מהיום אני
חבר כנסת בישראל!
כפיים
אורי
מזל טוב צ'ארלי.
צ'ארלי
תודה רבה.
חיים
אני יודע! אה ...אתה רועה זונות שמכור
להימורים!
אורי
לא לא ,הוא חבר כנסת ,זה הסוד שלו.
תומרקין
אתה כמו יהודי אבל ערבי!
חיים
אתה שוטף ידיים בבידה!
עולה מוזיקת הסיום של התכנית.

15
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הרצל וולפסון
תסריטאית :ליאת שביט

 .1פנים .חדר יולדות .ערב.

דוד וולפסון יושב לצד מיטתה של אשתו פאני הכורעת ללדת ,פאני גונחת מידי פעם.
רופא עומד ליד.
דוד
פאני גיבורה שלי ,הלוואי שיכולתי ללדת
את בננו במקומך ולקחת ממך את הכאב
פאני
מה עשית לי?? תביא לי מים!!
דוד
כמובן יקירתי
דוד פותח את וילון בית החולים ומאחוריו מתגלה הרצל מחייך מאוזן לאוזן ,הוא נראה
צהבהב ,דוד נבהל.
דוד
אלוהים ישמור ,הרצל אתה נראה נורא,
שוב אנמיה?
הרצל
צהבת זיהומית
דוד
זה זמן לא טוב ,פאני צריכה ללדת בכל רגע
הרצל פותח את הוילון ,מביט בפאני ,דוחף יד בין רגליה המכוסות בסדין ,פאני
משתנקת ,דוד בהלם
הרצל
יש לך מספיק זמן לשמוע את הרעיון שלי
לפתרון הבעיה היהודית
דוד
מה לעזאזל??
הרצל
תירגע דוד ,אני דוקטור
דוד
למשפטים!
הרצל נשכב לצד פאני במיטה .וולפסון נחרד.

16
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הרצל
)פונה לפאני( מה הבעיה הכי גדולה של
היהודים?
פאני
)בהלם( החוצפה שלהם?
דוד
זה שהם נדחפים לאיפה שלא רוצים אותם?
הרצל
זה כאילו אתם לא מכירים יהודים ,הבעיה
של היהודים היא האימפריה העותמנית
פאני
)מקבלת ציר( אהההה
הרצל
)מחבק אותה( נכון זה נושא כאוב ,הם
שולטים במזרח התיכון אבל יש לזה פתרון
פאני
)צועקת( אההההה
הרצל
שמח ששאלת פאני .אני מציע שנקנה את
כל איגרות החוב של האימפריה העותמנית
מהבורסות של אירופה -בום!
דוד
למה לעזאזל שנעשה את זה?
הרצל
כי הסולטאן ירצה לגמול לנו ,תורכים מאוד
אוהבים לגמול ,זה עניין של כבוד אצלם.
פאני
דוד תקרא למישהו ,אני מרגישה את הראש
הרצל שהיה שעון עם הראש על פאני מתרומם
הרצל
אוי סליחה
פאני
לא את הראש שלך אידיוט!
דוד
אני אקרא לרופא ,הרצל תעשה לי טובה,
קח את הרעיון המסריח שלך ולך הביתה
הרצל
מה?? אתה קורא לי מסריח?
17
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דוד
לא לך ,לרעיון
הרצל
לא קראו לי מסריח מאז ...מאז אתמול
כשהפלצתי במעלית
דוד
שוב ,לא אמרתי שאתה מסריח
הרצל
אף אחד לא אוהב אותי ,אני סרח עודף,
קליפת שום ,שן רקובה,פרונקל...
פאני
אהההההה
הרצל
אההההה
פאני
אההההה
הרצל
אההההה
דוד
שקט שיהיה!!!
הרצל
)בבכי( שיהיה לכם במזל ,אל תחפשו אותי,
מי שידע למחול ימחל לי על אהבתי...
דוד
נו באמת הרצל ,לא התכוונתי
הרצל
רציתי לעשות משהו לעם היהודי ,בשביל
שהילד שלך יוולד לעולם טוב יותר
דוד
אני יודע הרצל ,הלב שלך במקום הנכון
דוד מתיישב גם על המיטה ליד הרצל ,דוחפים קצת את פאני החוצה ,דוד מלטף
להרצל את הראש ,הרצל שם את ראשו על ברכיו
הרצל
אני פשוט טיפש כמו שכל המורים שלי
אמרו
דוד
אתה מאוד חכם ,זה פשוט לא הגיוני לשלם
את כל החוב הלאומי של תורכיה נכון?
18
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הרצל
נכון
פאני
דוד תעזור לי!!!
דוד
פאני דקה שנייה) .להרצל( יש לך המון
רעיונות ,זוכר למשל שהמלצת לי להצמיד
אבוקדו קשה לבננה כדי לרכך אותו?
הרצל
נכון ...יודע דוד ,אולי נחזור לרעיון ההוא
שהיה לי?
דוד
איזה רעיון חתלתול קטן שלי?
הרצל
לאסוף את היהודים מכככככל העולם
דוד
אוי הברוך
הרצל
ולבנות מדינה יהודית שכולנו נהיה ביחד,
פאני ואתה ואני ,ויהודים משבדיה וממרוקו
ואתה ואני ואני ואתה
דוד
בסדר
הרצל
בסדר מדינה יהודית?
דוד
בסדר בוא נקנה את החובות של תורכיה
הרצל
באמת?
דוד
כן נו ,נרים טלפון לברון הירש ,לרוטשילד,
עשירים אוהבים לזרוק כסף על דברים
אקזוטיים כמו רחת לקום וחובות.
קריין
גם רוטשילד וגם הברון הירש דחו את
בקשותיו של הרצל לכסות את חובות
התורכים .רוטשילד אף הכריז שאין קשר
בינו לבין מפעלו של הרצל.
הרצל ודוד מתחבקים ודוחפים את פאני מחוץ למיטה ,היא נופלת בחבטה.
19
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פאני
אחחחחחח
הרצל
בוא נצא החוצה ,אירגנתי לנו שתי זונות
בעשרה מרק) ,קורץ( ייקח עוד הרבה זמן
עד שפאני תחזור לשימוש
דוד
אתה חבר כל כך טוב.
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בת יפתח
תסריטאים :רמי פרג  /ליאת שביט

 .1חוץ .שדה.

יפתח מתקרב עם בת יפתח לסלע גדול בשדה ,מחזיק צרור חבלים עבים ,מוצא ספוט
מתאים וזורק את הצרור לארץ.
קריין
ֹאמר ִאם נָתוֹן ִתּ ֵתּן
וַיִּ ַדּר י ְִפ ָתּח נ ֶֶדר לַ יהוָה וַיּ ַ
אֶ ת ְבּנֵי ﬠַ מּוֹן ְבּי ִָדי .וְהָ יָה הַ יּוֹצֵ א אֲ ֶשׁר יֵצֵ א
שׁוּבי ְב ָשׁלוֹם ִמ ְבּנֵי
אתי ְבּ ִ
יתי ִל ְק ָר ִ
ִמ ַדּ ְל ֵתי בֵ ִ
יתהוּ עוֹלָ ה.
ﬠַ מּוֹן וְהָ יָה לַ יהוָה וְהַ ﬠ ֲִל ִ
יפתח עומד.
יפתח
טוב בת יפתחוש הגענו ,אל תדאגי ..מה?
את מפחדת?
בת
)חנוקה מבכי( אבא....אני לא רוצה למות.
יפתח
מה ..בת יפתח) ...מחייך מרגיע( יהיה
בסדר ...עוד שעתיים נחזור הביתה נעשה
שטויות..
יפתח מרים עלה חותך לחתיכה ,מדביק אותה על שן קידמית ..נראה מפגר ,ומדבר
כמו מפגר כדי להצחיק את ביתו.
יפתח
איפה העיזה שלי איפה היא..
לבת יצחק נפלט צחוק.
יפתח
או .הנה חיוך .אז עכשיו אני הולך לעקוד
אותך ,את ראית אותי פעם עוקד נכון?..
בת
)בוכה( לא בבקשה אל תתשחוט אותי
אבא.
יפתח
אל תדאגי ,הוא מעמיד אותי בניסיון.
ששש) ...לאלוהים ,מדקלם מלאכותי(
שלום אלוהים ,זה יפתח הגלעדי) ,קורץ
לה( כמו שסוכם  -אני כאילו עכשיו מקריב
לך את ביתי כי נתת לי לנצח בקרב.
21
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בת
)בוכה( אני לא מבינה אבא ,זה כאילו או
באמת?
יפתח
)עושה הצגה לאלוהים( בארור שבאמת!
הרי נדרתי – מה שיצא ראשון מהבית,
ואפילו שיצא שזה הבת שלי ,היחידה,
שנולדה אחרי שנים של טיפולי הפרייה ,עד
שלאשתי סופסוף מלאו  14והיא קיבלה
מחזור .אבל נדר זה נדר ,רק אתה תחליט
אם זה מטומטם לגמרי או לא.
מתחיל להשחיז את המאכלת.
בת
לא לא לא לא אבא...
יפתח
ששש ...אני אפספס את הסימן בגללך!
בת
איזה סימן?
יפתח
לא יודע ,לאברהם הוא שלח מלאך ,ואז
אייל ,אז זה בטח יהיה משהו בסגנון.
הוא מסתכל מסביב .שומעים רחש ,שניהם מסתכלים.
בת
הנה ,מה זה?
יפתח
לה ,סתם עכבר.
בת
מה רע בעכבר? עכבר זה מעולה .תודה
אלוהים .יאללה תשחרר אותי אבא
יפתח
לא לא ,די ,אל תעשי צחוק.
בת
איזה צחוק? נראה לך שאני עושה צחוק?
מה עם הענן הזה ,תראה יש לו צורה של
אלוהים.
יפתח
די מאמי) .לאלוהים( סליחה אלוהים,
מסכנה ,ילדה ,מה היא מבינה.
22
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מחרבנת לו ציפור על הראש
יפתח
איככככססס ...מה זה?
בת
שיו אבא יונה עשתה עליך קקי ,זה סימן,
זה הכי סימן!
יפתח
לא נו ,אלוהים לא משחק בקקי
בת
)עצבנית( למה לא ,מה ישר לא .מאיפה
לך? תגיד שאתה רוצה להקריב אותי וזהו
יפתח
טוב ,אני מבין שאת רוצה לריב ,אבל זה לא
יקרה ,תני לאבא להחליט מה סימן ומה לא.
בת
למה אתה מלך הסימנים? מאיפה אתה
יודע שהעכבר לא היה סימן?
יפתח
נו באמת ,לאברהם הוא שלח מלאך ואייל,
ולי עכבר ,למה?
בת
אה אז עכשיו אתה משווה את עצמך
לאברהם אבינו .פליז אבא ,אתה כל כך לא.
יפתח
בת יפתח! תזהרי ממני! אני ככה קרוב...
בת
אבל אתה לא אברהם ,מה לעשות!
יפתח
בת יפתח!
בת
אפילו שם לא נתת לי!
יפתח
בת יפתח זה שם מאוד יפה ,הוא מהתנך,
ו ..את יודעת מה את לא תשימי אותי
במלכודת הזאת.
בת
עלק מי שם את מי במלכודת.
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יפתח
אני מזהיר אותך ,אני סופר עד שלוש.
אחת...
בת
...שתים שלוש  -אלוהים לא דיבר איתך
בכלל ,מי אתה שהוא ידבר איתך? מאיפה
לך שאלוהים עזר לך בכלל? אולי אתה
ניצחת לבד?
יפתח
בואי ,אין סיכוי שניצחתי לבד ,עובדה
שהייתי צריך לנדור נדר כדי לנצח.
בת
הדבר היחיד שזה אומר ,זה שאתה אידיוט.
יפתח
אה ..גברת בת יפתח הצעירה ,עד כאן!
בת
או אפס חסר ביטחון ,שלא מאמין שהוא
יכול לנצח לבד .בדיוק כמו שאמא אומרת!
אתה אפס!
יפתח מרים את המאכלת.
קאט .יפתח מנגב את המאכלת מדם .מגיע מלאך מאחוריו
מלאך
יפתח הגלעדי?
יפתח
הא?
מלאך
אני מלאך אלוהים.
יפתח
בבקשה יפה ,אמרתי לה שישלחו מלאך
אלוהים.
מלאך
שלחנו קודם עכבר אלוהים ,ענן אלוהים
וקקי של יונת אלוהים ,שמת לב לזה?
יפתח
אתם ממש לא בסדר.
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זה הסוד שלי – דן בן אמוץ
תסריטאים :משה מלכה  /יובל פרידמן

 .1אולפן .יום

צילום שחור-לבן .אולפן זה הסוד שלי .מוזיקת "זה הסוד שלי" .אורי זוהר נכנס ועולה
על הבימה.
אורי זוהר
ערב טוב לכם וברוכים הבאים לעוד תכנית
של זה הסוד שלי .ערב טוב לחברי הצוות
שלנו -מושיק טימור ...חיים חפר ...ובלה
אלמוג שויי ויי מה הייתי עושה לה אם לא
היתה שטוחה כמו סקייטבורד וסרבנית כמו
מאפרת
מחיאות כפיים.
אורי זוהר
ומכיוון שאת בעל הסוד הראשון שלנו כולם
מכירים ,אני אבקש אתכם כעת לכסות את
העיניים.
השלושה מכסים את העינים
אורי זוהר
ועכשיו אני אקרא לבעל הסוד שלנו .היכנס!
מוזיקת זה הסוד שלי ....לאולפן נכנס דן בן אמוץ יחף ולבוש גלבייה לבנה .מחיאות
כפיים אדירות ,הוא מנופף לקהל.
אורי זוהר
יש לכם ארבע דקות ועשרים שאלות מרגע
הישמע הגונג .מוכנים?
מכת גונג.
מושיק
האם אתה מתחום הפוליטיקה?
בן-אמוץ
לא
בלה אלמוג
האם אתה מתחום הזימרה?
בן אמוץ
לא
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אורי זוהר
איזו טיפשה ,מר חיים חפר –
חיים חפר
האם אתה מתחום הפדופיליה ויחסי מין עם
קטינות?
בן-אמוץ
)בחיוך גדול( כן....
שלושתם
אתה דן בן אמוץ!!
אורי זוהר
נכון מאד!
כפיים
אורי זוהר
כל הכבוד ,אתם רשאים להוריד את כיסויי
העיניים.
הם מורידים את הכיסויים ,מחיאות כפיים.
אורי זוהר
צדקתם במאה אחוז ,נמצא איתנו הכותב,
הסופר והפדופיל המורשע דן בן-אמוץ!
מחיאות כפיים סוערות ,דן מנופף לקהל.
אורי זוהר
כעת עליכם לנחש – מה הסוד שלו?
מוישיק?
מושיק
מממ ...האם הסוד שלך הוא שאתה פדופיל
מורשע בעל אוסף בובות הכלב סנופי הגדול
בישראל?
דן
לא לא
בלה אלמוג
האם הסוד שלך הוא שאתה פדופיל מורשע
שהגיע עד קפריסין ובחזרה בשחייה?
דן
לא
בלה
פאק הייתי בטוחה
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חיים חפר
דן ,האם הסוד שלך הוא שאתה פדופיל
מורשע שהקים ביחד עם יחזקאל חזי שלום
את סיירת חרוב?
דן
גם לא זה
אורי זוהר
אוקיי חברים תם הזמן שלכם ,לא הצלחתם
לנחש מה הוא הסוד של הפדופיל והחבר דן
בן אמוץ ,דן שנגלה להם?
דן
אממ ...לצערי לאחרונה גילו לי שאני
פדופיל שימיו ספורים ,אני גוסס.
כל הקהל והמתמודדים
כולם
אוווווו....
בלה אלמוג
זה פשוט נורא
אורי זוהר
שקט קרש) .אמפתי( דן ראשית כל אנחנו
מאחלים לך החלמה מהירה ,מי ייתן ותשוב
במהרה לצוד קטינות בדיזינגוף סנטר .רצית
להוסיף משהו?
דן
ודאי ,אני מזמין את כולכם למסיבת פרידה
מהחיים שאני עורך במועדון "החמאם"
בשבוע הבא!
מחיאות כפיים
דן
מי לא יהיה שם! עמוס עוז ,שלמה ארצי,
רבקה מיכאלי ,גילה אלמגור ,מוטי
קירשנבאום ,גברי ושייקה מהגששים ,יוסי
בנאי ,אלכס אנסקי ,שרי אנסקי ,יונתן גפן,
חיים חפר שלנו גם אתה תהיה שם! חיים
טופול ,שולמית אלוני ועוד המון המון אנשי
בוהמה וילדות קטנות וחסרות ישע! בואו
בהמוניכם ,לקטינות עד גיל  11משקה
ראשון חינם!
אורי זוהר
אחחח דן-דן והשטויות שלו ,איזה חמד של
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בחור!
דן
כיפאק לאונס!
כולם
היי!
אורי זוהר
כיף גדול שהייתם איתנו – בשבוע הבא
בזה הסוד שלי נגלה מהו הסוד של אלכס
גלעדי! לילה טוב!
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יונה וולך
תסריטאית :הדר תדמור

 .1פנים .פקיד שומה .יום
כתובית :ישראל1983 ,
פקיד שומה משועמם יושב במשרד עם הראש מורכן למטה .על השולחן שלט קטן:
"תיאום מס".
פקיד
)צועק( הבא בתור!...
אל המשרד נכנסת יונה וולך ,אישה גבוהה ,רזה עם שיער שחור וענק .היא לובשת
ג'ינס צמוד וחולצה מכופתרת פתוחה עד אמצע החזה בערך ומחזיקה סיגריה .היא
מניחה על השולחן חפיסת סיגריות וצרור מפתחות ענק.
פקיד
שם?
וולך
וולך ,יונה.
פקיד
מין...
וולך לוקחת שאיפה ארוכה מהסיגריה ועונה תשובה מלאת עשן:
וולך
בעמידה.
הפקיד סוף סוף מרים את הראש.
פקיד
סליחה?...
וולך
שאלת על המין שלי.
פקיד
כן...
וולך
בעמידה ,בעמידה .כשתבוא לשכב איתי
תלבש גלימה של שופט ..זיין אותי בעמידה.
פקיד
)בהלם( אני חושב שלא הבנת ,רוצים לדעת
אם את גבר או אישה .ואת מין הסתם...
וולך
גבר!
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פקיד
סליחה?
וולך
גבר ...לא גבר ,אישה לא אישה ,עושים
אהבה ,חושפים שדיים בלי פרצוף.
פקיד
אז גבר או אישה?
וולך
"גבר) "...שומעים שהיא עומדת להמשיך(
פקיד
)רושם( גבר...
וולך
" ..לא גבר"
פקיד
)מוחק בעצבים( אז לא גבר...
וולך
"אישה לא אישה ...עושים אהבה ,חושפים
שדיים בלי פרצוף".
פקיד
בפעם האחרונה – מה את גברת וולך?
וולך
)קוטעת( אני סוסה .רכוב עלי ,משוך את
ראשי לאחור עד שאצנח מכאב ואתה
מעונג.
פקיד
את לא סוסה ,גברת וולך.
וולך
אני סוסה.
פקיד
אני די בטוח שאת לא סוסה.
וולך
אני סוסה .רכוב עלי ,משוך את ראשי
לאחור..
פקיד
)מנסה להדחיק עצבים( אוקיי ,בואי ננסה
משהו אחר .פשוט ...מה המקצוע שלך?
וולך
)ממשיכה( " ...אני לסבית שמעדיפה
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בחורים ,הומו שמעדיף בחורות ...ביצים
מדומות המסתירות כוס תאוותני"...
הפקיד לא יודע מה לעשות עם התשובה הזאת.
פקיד
)מנסה( אז ...עצמאית?...
וולך
)ממשיכה( ...אני יושבת עם שמעון ומוציאה
אהבה ,אני יושבת עם לוי ומוציאה אהבה..
פקיד
ומוציאה חשבונית?
וולך
וגומרת מהר.
הפקיד מניח את העט ביאוש קל.
פקיד
את מבינה שאני מנסה לעזור לך.
וולך
ברור ,כי אתה חברה שלי.
פקיד
אני לא חברה שלך.
וולך
אתה חברה שלי ,מתוקה עם ביצים.
פקיד
אני לא חברה שלך ,אני פקיד מס הכנסה.
וולך
ואני סוסה.
פקיד
)מנסה להתאפק ,מרים את העט( טוב...
מה היתה ההכנסה האחרונה שלך?
וולך
ההכנסה האחרונה שלי?...
יונה וולך שואפת עוד שאיפה מסיגריה ומסתכלת למעלה במבט מתאמץ להיזכר.
וולך
הכנסתי מרבה רגליים אל בין רגלייה של
ציפורה.
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פקיד
)מפיל את העט על השולחן בעצבים( גברת
וולך ,כדי שאנחנו נוכל להוציא לך תיאום מס
אני צריך שתגידי לי מה היתה ההכנסה
האחרונה שלך ,ובבקשה תגידי מספר! לא
שום דבר אחר ,רק מספר .זה יכול להיות
ששת אלפים ,זה יכול להיות ארבע .זה יכול
להיות אפילו פאי! רק בבקשה )!( תגידי )!(
מספר!
פאוזה.
וולך.
 ...דגדגן.
פקיד
טוב .אז על העדר הגשת חשבוניות ,וביטול
 0.5נקודות זיכוי משנה שעברה בעקבות אי
הפקדה בקרנות השתלמות בתשואה
נומינלית נמוכה ,ואי הגשת טופס  1235על
הוצאות עודפות למעט הוצאות תקורה ,את
חייבת לנו את הסכום הזה.
מקליד משהו במחשבון ומראה לה .היא בהלם.
יונה
מה? לא הבנתי.
פקיד
אני אסביר לך את זה במטאפורה –
המדינה זיינה אותך .בתחת.
יונה
אתה לא חברה שלי.
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