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מצנפת ההסללה
תסריטאים :משה מלכה  /ניר ברגר

פנים .אולם ספורט בית ספרי .יום
כתובית1955 :
האולם מסודר עם שולחנות שעומדים זה לצד זה לאורך כמו באולם של בית ספר
בהארי פוטר .קבוצה של תלמידים בכיתה ח' עומדים מקובצים ונרגשים .מלפניהם
כיסא בודד שפונה אליהם ,ולצדו נציגים של משרד החינוך שעומדים זה לצד זה.
קריין
בשנות החמישים הונהג במדינה מבחן
ה"סקר" לתלמידי כיתות ח' ,שהכריע באיזו
מגמה ובאיזה תיכון ילמד כל אחד מתלמידי
ישראל.
נציגת משרד החינוך עם שיער שיבה וארשת חמורת סבר מתחילה לדבר.
פרופסור
ילדים! ילדים! שבו בשקט! אני פרופסור וסרמן
ממשרד החינוך .זהו יום גדול עבור כולנו,
בכיתה א' שתלנו את הזרעים ,השקינו וגזמנו,
והנה אנחנו היום ,מול ילדים בשלים ,בוגרים,
מפותחים ,חסונים ,שריריים ,מסוקסים...
הנציג שלצידה מסמן לה שהיא נסחפת .הפרופסור מתעשתת וממשיכה.
בואו נתחיל.

פרופסור

היא וכל שאר נציגי משרד החינוך חובשים ביחד מצנפות של מכשפים .הפרופסור
שולפת מצנפת חומה מצ'וקמקת עם שפם קיבוצניקי שיש לה פה.
פרופסור
זוהי מצנפת המגמות .למצנפת הקסומה הזו
יש את היכולת לזהות את המיומנויות
הייחודיות לכל ילד וילד ,ולהתאים לו את
הייעוד שלו .ראשון יעלה – יותם וייס.
כפיים ,יותם ניגש ומתיישב על כיסא מול כולם ,נרגש .הפרופסור מניחה על ראשו את
המצנפת ,שמתעוררת לחיים.
מצנפת
מממממ נמנמנמנם ...מה יש לנו פה ...ראש
אנליטי ...לא חזק בספורט ...תפיסה מרחבית
סבירה ...נמנמנמנמם ...ארכיטקטורה!!!!
יותם מבסוט ,כולם מוחאים כפיים .הפרופסור מגישה לו מחוגה מהודרת והוא רץ אל
חבריו שמחבקים אותו ,ואז ניגש להתיישב ליד אחד השולחנות.
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פרופסור
מזל טוב ליותם .אני בטוחה שהוא יהיה
ארכיטקט נהדר .הבא בתור – תעלה ותבוא –
נורית זוננשטיין!
כפיים ,נורית עולה ומתיישבת .המצנפת מונחת עליה.
מצנפת

מממממ נמנמנמנם ...מה יש לנו פה ...פחות
חזקה במתמטיקה ....מתקשה עם שושנת
הרוחות ...גילתה שלשום שכדור הארץ לא
שטוח ...נמנמנמנםםם ...אסטרופיזיקה!!!!!
כפיים .נורית קצת מופתעת ,מושכת בכתפיה ,הולכת לחבריה ,מתחבקים ,מתיישבת
ליד יותם.
פרופסור
איזו מצנפת קסומה! הבא בתור – צי..חע.
צע ...חחחעעע ..צעעאהה ....מה זה פה?
מראה לאחד מנציגי משרד החינוך שלצידה.
ציון?

נציג

פרופסור
כן ,בדיוק! ציון סוויסה!
ציון עולה ,מניחים עליו את המצנפת.
מצנפת
ממממ ...ממממ ...חובב ספרות
שייקספירית ...מתעניין בתורת היחסות...
דובר גרמנית שוטפת ...מצטיין נשיא של נוער
שוחר מדע ...ממממ יאמנמנמנמנם....
מכונאות רכב!
מה?

ציון

כל נציגי משרד החינוך מוחאים כפיים.
יאייי ...מכונאות...

פרופסור

היא דוחפת לו ליד ג'בקה.
ציון
מה ...אבל רציתי ללמוד פיזיקה...
פרופסור
ציון ,ציון ,אין צורך לקלל ...לך לשבת.
אחת האימהות קמה בקהל ומתרעמת.
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אמא
הלו הלו ,מה מכונאות?! למה ההוא ארכיטקט
ושלי במוסך?!
פרופסור
טוב עכשיו אני מבינה מאיפה הילד למד את
הקללות ....גברת ,אי אפשר לבנות מדינה רק
עם אסטרופיזיקאים ,צריך גם מישהו שיודע
להחליף מצבר .זה לא פחות חשוב.
מצנפת
)ממלמל( הרבה פחות חשוב יאמנמנמנם...
אמא
אומרים לך הילד גאון! למד גרמנית לבד!
בכיתה ג' הוא כתב מאמר ל"דר שפיגל לנוער"!
פרופסור
נו יפה ,אם זה מה שהוא עשה בכיתה ג',
תחשבי מה הוא יעשה בכיתה י"ג!
מה י"ג?!?!

אמא

פרופסור
ככה זה עובד בבתי הספר המקצועיים שלנו.
בתי ספר שחרטו על דגלם לפרוץ את תקרת
ה-י"ב! שמשלבים בין מזרח למגרב ,ושלומדים
בהם דור העתיד של הרתכים ,המוסכניקים
והקוסמטיקאיות של המדינה ,שבו ריח הגריז
מתערבב בריחה החמצמץ של זיעת
המתבגרים ש....
הנציג מסמן לה שהיא הגזימה .היא מפסיקה .ציון הולך מבואס להתיישב עם
האחרים ,נציג של משרד החינוך מסמן לו לא לא לא ,מכווין אותו לצד החדר ,שם יש
ערמה של ארגזי ירקות הפוכים במקום שולחן .ציון מתיישב לבדו.
פרופסור
יופי ,פתרנו את זה .הבא בתור – אלברט
פירות.
ילד מתחיל לקום.
מצנפת
)בולמת אותו( אל תטרח ילד.
הפרופסורית מראה לו את הדרך לארגזים.
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סאיב עריקאת
תסריטאים :משה מלכה  /ניר ברגר

 .1פנים .משרד .יום
כתובית :ועידת מדריד ,שנת 1991

לשולחן ישיבות גדול יושבת שתי משלחות :סאיב עריקאת מול  2ישראלים )מעיין
ישראלי  1ומרשק ישראלי  .(2על השולחן דגלי ישראל ,פלסטין וארה"ב .פחית עם
משקפי שמש שזזה כשעושים רעש וסלינקי פתוח על השולחן .לכל הנציגים בכל
הצדדים יש צמה קטנה מאחורה שנחה על הכתף.
ישראלי 1
מר סאיב עריקאת ,קודם כל בשם ראש
הממשלה יצחק שמיר  -תודה שהגעתם.
וכעת ,כמיטב המסורת ,נברך אותכם
בשפתכם – אנא מועלימה ואינתה זייתון
פיל בויות.
סאיב מבולבל.
סאיב
 ...שוקרן ..גם אתה זית בבית...
ישראלי 1
אוקיי אז ,מר סאיב – אני מקווה שבאת עם
מכנסיים נוחים ונעליים גבוהות  -כי אנחנו
הולכים לצאת לטיול קצר בארץ השלום!
סאיב
או וואו ,איזה כיף ,סוף סוף הכל זורם.
ידעתי שהניינטיז זה העשור של השלום!
ישראלי 1
לגמרי ,ולכן היום ,ממשלת ישראל מציעה
לכם – לסלול דרך לשלום!
סאיב
אה יפה
ישראלי 2
אנחנו מושיטים יד לעתיד טוב יותר!
סאיב
יופי
ישראלי 1
נשים מאחור את משקעי העבר
סאיב
שמתי!
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ישראלי 2
נבנה עולם בטוח ושקט למען ילדינו!
סאיב
מושלם  -איפה נרשמים? אז יאללה הרגתם
אותנו מסקרנות! דברו אלינו מה הבאתם?
לא לא! רגע ,תן לי לנחש – היום תופרים
את סוגיית ירושלים? מפצחים את בעיית
הפליטים! לא! יש לי את זה! פותרים את
פאזל ההתנחלויות!
ישראלי 1
אההה לא ,לא ו)...מדפדף בחוברת,
מחפש( זובי.
סאיב
זובי? זה ממש מה שכתוב לך?
ישראל 1
ראש הממשלה התעקש.
פליפ.
כתובית :הסכמי אוסלו ,שנת 1993

אותו סט-אפ כולל הרקויזיטים .הישראלים התחלפו ,הפעם נציג ישראלי ) 3מוני(
וישראלית )יעל( .השיער של כל הגברים הוא תספורת מאפרה עם חימצון בקצוות וג'ל,
האישה עם קארה ,פוני ועגילי מוצץ.
סאיב
...תודה תודה ..סבתא בקלאווה מנהל בית
ספר גם לכם .אז אני מניח שהפעם יש לכם
הצעה קונקרטית
ישראלית
מר עריקאת ,אולי כדאי שכולנו נרכיב
משקפי מגן כי אתה אדוני – הולך להשפריץ
ניטים של שלום!
ישראלי  3לוחץ על מקלדת ישנה ,על מסך גדול מאחורה מופיעה כותרת מסתובבת
של וורדארט" :הסכמי אוסלו" אפקט זיקוק ,איש וורד רץ .הישראלים מוחאים כפיים.
ישראלית
סאיב ,בואו נדבר על השלום
קליק .על המסך מופיעה המילה "שלום".
ישראלית
אז...שלום ...שלום היא מילה שימושית,
שלום ,אומרים אותה מאה פעמים ביום,
בבוקר ,בערב ,בקור ובחום ...שלום היא
מילה שימושית) ...מסמנת לסאיב להשלים(
6
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סאיב
שלום.
ישראלית
אוקיי ,שיחה טובה!
סאיב
תני לי לנחש ,במצגת היפה שלכם אין
אפילו מילה אחת על פליטים ,או
התנחלויות או ירושלים.
ישראלית
אז תן לי להפתיע אותך
קליק .מופיע גיף התינוק המרקד.
ישראלית
כן ,אין לנו כלום על זה.
פליפ.
כתובית :הסכם ואי ,שנת 1998

כולם חוץ מסאיב מתחלפים .ישראלי ) 4עידו( וישראלית ) 2ביטית/נטלי( כולם כולל
סאיב עם קוקו ניינטיז.
ישראלי 4
 ...אז אני מאד מקווה שבאת עם חיתול
היום ד"ר עריקאת! – כי אתה עומד ללכלך
את המכנסיים מרוב שלום!
סאיב
תן לי לנחש – ביבי לא רוצה לדבר על
ירושלים או התנחלויות או פליטים!
ישראלי 4
הנה ישר דובי לא-לא
סאיב
למה ,אני טועה?
עונים מהר
ישראלי 4
לא
ישראלית 2
לא.
פליפ.
כתובית :קמפ דיוויד ,שנת 2000
הישראלים מתחלפים .קלואוז על שתי נעלי קרוקס טורקיז ,שלובות רגל על רגל מעל
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השולחן .כשהן נפתחות נחשף הנציג הישראלי החדש )מרשק( לידו נציג )ביט/בייזר(.
ישראלי 5
 - ....כי האצבעות המתוקות שלך הולכות
לפרוט על מנדולינת השלום!
סאיב
ותן לי לנחש!! – גם מר אהוד ברק לא
מתכוון לדבר על ירושלים ובטח לא על
בעיית הפליטים
ישראלי 5
ככה? ישר? אפילו לא קראת את הנייר
סאיב מסובב את הנייר בכותרת כתוב בגדול "אין פרטנר!"
ישראלי 5
אוי! סליחה )חוטף את הנייר( זה שלנו
לאחר כך.
פליפ.
כתובית :ועידת טאבה ,שנת 2001
הישראלים מתחלפים .תסרוקות רגילות .הנציג הישראלי ) 6מוני( ונציג נוסף ישראלי
) 7מעיין( מחווה על המסך "ועידת טאבה  – 2001בעצם אולי יש פרטנר"
סאיב
ותן לי לנחש!! מר אהוד ברק התאושש
מהדיכי אבל בשום פנים ואופן לא מוכן
לדבר על ירושלים!
ישראלי 6
לא רק שהוא מוכן לדבר על ירושלים ,הוא
אפילו מוכן לדבר על פיתרון לבעיית
הפליטים!
סאיב נדרך.
סאיב
או חמדולילה! אני לא מאמין ,סוף סוף
ייגמר הכאב הראש הזה! יהיה שלום ,אני
אמצא עבודה אמיתית! בלי לפגוש כל בוקר
את הפה הרוטט והרטוב הזה מחייך אלי
עם קדאיף בין השיניים! )חיקוי ערפאת( "נו
כבר עשית שלום עם היהוד?"  -תודה לאל
על אהוד ברק!
את סאיב קוטע צילצול נוקיה ישן ,ישראלי  7שולף נוקיה סליידר ,מקשיב ומנתק.
ישראלי 7
ו – הוא התפטר
8
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סאיב
)בערבית( אבן אלף שרמוט..
פליפ.
כתובית :ועידת אנאפוליס ,שנת 2007
בצד הישראלי עומדת נציגה ישראלית ) 3יעלי( שאוחזת ברדיו-דיסק .היא לוחצת על
פליי ,מתחיל השיר  .The Final Countdownמהצד נכנס נציג ישראלי ) 8עידו( עם
גלימה נוצצת בצעדי קוסם ,מאחוריו מצגת שכותרתה ועידת אנאפוליס – קסם השלום!
הנציג מטיח על השולחן פצצת עשן קטנה של קוסמים.
ישראלי 8
ערבים יקרים – לצורך קסם השלום אצטרך
מתנדב ערבי מהקהל!
רואים את סאיב ,הוא כבר מבוגר עם שיער לבן ועיניים עייפות ומשוגעות .מעיף את
הטייפ מהשולחן קם בצעקות ודוחף את הנציג הקוסם ממקומו.
סאיב
תן!! לי!! לנחש!! "אני אליעוז ממשרד החוץ
והכנתי לכם מצגת מעפנה בפאואר פויינט
וזאת אודליה שבתכלס אני בא רק כדי
לתקוע אותה מאחורי הגב של אישתי! שלח
אותי לפה ראש הממשלה מר יהודי אשכנזי
גנרי שמוכן לתת – ואני מקווה שאתם לא
יחפים בשלולית – כי אנחנו עומדים
לתקוע מזלג בשקע השלום!! מוכנים הנה
ההצעה?? – זיבי בפיתה!!!– אה ככה?
סבבה אין פרטנר! יאללה קובי צופנת בואו
לאכול צהריים ראיתי איטלקיה נחמדה
למטה ,לא איטלקי עושה לי צרבת! אולי רק
סינבאן?? זה כשר??? זה לא כשר???
תחנקו מהסינבאן ומהשלום שלכם!
סאיב יוצא מהחדר
ישראלית 3
לא מחמיצים הזדמנות להחמיץ הזדמנות
קריין
ד"ר סאיב עריקאת ממשיך להיות הנציג
הפלסטיני לשיחות השלום עד עצם היום
הזה
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משאל רחוב בחירות '74
תסריטאים :רמי פרג  /ליאת שביט

פנים .אולפן מבט
כתובית :אולפן מבט 1974
לקצר רפליקות
חיים יבין
ערב טוב ,שלום רב לכם ,ערב טוב גם
לשבויים ולנעדרים שלנו ולמילואימניקים
בסיני שממשיכים לשמור על התעלה.
הבחירות ממשמשות ובאות ,לקראתן יצאנו
לבדוק את הלך הרוחות ולשאול את האזרח
הקטן למי הוא מתכוון לתת את קולו.
כתובית" :דבורה גרינשפן ,כפר גלעדי"
אשה מבוגרת ,קיבוצניקית פאת שיבה ,חולצת עבודה.
דבורה
גולדה הפקירה אותנו! אתה יודע מה זה
לשבת במקלט עם כל בית הילדים כמעט
חודש?? איזה טראומה זה למטפלות?!
מושחתת! אחרי ששת הימים חגיגה כמו
חזירה ,אבל להגן עלינו מההפגזות של
הסורים ביום כיפור? זה לא .תתביישי.
כתב VO

אז למי תצביעי?
דבורה
גולדה .גולדה היא משלנו .רק עליה אפשר
לסמוך .התק"ם איתך! גולדה.
כתובית" :יואב דוידוב ,חיפה "
אשכנזי ,עם מכנסיים קצרים סנדלים תנכיות כובע טמבל
יואב
חביבי כולם כבר יודעים שהמלחמה הזאת
היתה אסון! ועדת אגרנט כיסתחה ,ובגדול!
מה זה דיין לא אחראי? מה זה לא גולדה
לא ידעה? אני אומר לך היא בכלל לא
משלנו ,אמריקאית נוצרית כולירע!
 VOכתב
אז למי תצביע?
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יואב
גולדה .אין על גולדה .היא משלנו.
אזרח שני ,בן דמותו של בילין
ביילין
זה היה חורבן הבית ,אין ספק ,המנהיגים
שלנו הוליכו אותנו בכחש ,עשו מאיתנו בשר
תותחים ,וראשים צריכים להיערף .ואתה
תראה את זה בקלפי .גולדה? אני לא
אצביע לה בחיים.
 VOכתב
אז במי תבחר?
ביילין
בגולדה .מה השאלה? איך אני תמיד אומר
בגולדה בחרת ,את הטוב ביותר מצאת.
כתב VO

אבל איך? אחרי כל מה שאמרת עליה.
ביילין
לא לא ,צריך להבין אותה .המערך בנה את
המדינה הזאת ,מותר להם פה ושם גם
להרוס .ואחרי זה לתקן .על זה אנחנו לא
נוותר להם ,אנחנו לא פריירים .רק גולדה.
כתובית" :עידית הרשקוביץ ,תל אביב".
עידית אזרחית צעירה עומדת עם שלט שכתוב עליו "גולדה תתפטרי!"
עידית )צועקת(
גולדה הביתה! גולדה הביתה! זקנה פושעת
מלחמה .היית יכולה לסגור שלום עם
סאדאת ב 71-אבל מה אכפת לך ,את לא
שלחת בן למלחמה!
כתב VO

מעניין לדעת במי את בוחרת..
בקצב .מסובבת את השלט וכתוב שם "רק גולדה"
עידית
גולדה .רק גולדה .גולדה! גולדה!
חזרה לאולפן.
חיים
ובכן ,מלחמה מלחמה אבל העם מסרב
ללמוד מטעויות ומתעקש להצביע להנהגה
הכושלת .כל הכבוד לכם המשיכו ככה.
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בבחירות הקרובות הצביעו גולדה) .פאוזה(
אם תרצו כמובן.
מסדר נייירות.
קריין
בבחירות  ,'74שלאחר מלחמת יום כיפור
קיבל המערך בראשות גולדה מאיר 51
מנדטים והרכיב את הממשלה.
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איזבל ואליהו
תסריטאים :ניר ברגר  /אופיר ששון

 .1חוץ .כרם נבות .יום
כתובית :יזרעאל ,המאה ה 9-לפנה"ס
איזבל שולפת את השלט "כרם נבות" מהאדמה ותוקעת במקומו שלט שבו כתוב
"הגינה של אחאב" .אחאב רץ אליה נרגש כמו ילד.
אחאב
יו מאמי יש פה חרציצית הדוכסית! זה אפילו
לא התקופה!
איזבל
איזה יופי .איך אני שמחה בשבילך ,אחאבי.
אחאב
איזה קטע שהצלחת לשכנע ככה את נבות
לתת לי את הכרם במתנה ...לי הוא אמר שרק
על גופתו זה יקרה!
איבל
כן זה הקסם הצרפתי שלי אתה יודע איך זה
פועל על כולם.
אחאב רץ משם .נשמע כחכוך גרון ,השוט נפתח וחושף את אליהו ואלישע.
שיט ,המנייאק.

איזבל

אלישע משלב ידיים בקטע של "הלך עליך" ,אליהו נכנס לזעם דתי דרמטי –
איזבל
אליהו ,אלישע ,טוב לראות אתכם.
אליהו
בלי חנופה זולה ,איזבל! )(Izevel
איזבל
זה איזבל! ) (Isabelזה צרפתי .איזבל .אי ,זי,
בי ,אה-או-אי-איקס-או-אר ,בל .כמו שזה
נשמע
אליהו
אנחנו יודעים מה עשית ,איזבל! )(Izevel
איזבל
זה לא מה שזה נראה.
אליהו
זה בדיוק מה שזה נראה!
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ויותר גרוע! מפלצת!

אלישע

אליהו
הרעבת אלפי אנשים! עשית בצורת! אבל לך,
אחח יא ערמומית ,סידרת לעצמך עורבים עם
כיבוד!
אלישע
)לוחש לאליהו( זה אתה.
אליהו
אה?! קסקסה הרעבת?
אלישע
אתה ,אתה גרמת לבצורת .זוכר? כשהגזמת?
אה נכון.

אליהו

איזבל
תקשיבו ,זה לא מה שזה נראה! תנו לי
להסביר..
אליהו
אני לא אקשיב להסברים ממי שכפתה את
עצמה על ילד!
עשיתי מה?

איזבל

אליהו
לקחת ילד מת לעליית הגג! נשכבת עליו!
שלושה ימים! הוא חזר לחיים כבר בחצי שעה
הראשונה! מה עשית לו שם שלושה ימים,
מפלצת?!
אלישע
)משתעל ,לוחש לאליהו( אתה .שוב אתה.
מה?

אליהו

אלישע
אתה .הילד המת ,שלקחת לעליית הגג ,זה
אתה.
אה נכון .קלאסי אני.

אליהו

אלישע
אולי פשוט תקרא מהקלף ,כי אתה מתפזר.
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אליהו
אני לא צריך קלף אני יודע מול מי אני עומד!
מול מי שרצחה  850איש! טבחת בהם למרות
שהם התחננו – לא! די ,אליהו ,בבקשה,
הכאב ....זה גם אני ,נכון?
...כן.
אז מה עשתה זאת?

אלישע
אליהו

אלישע
הכרם של נבות .רצחה וירשה.
הרצחת וגם ירשת?!

אליהו

אחאב חוזר עם צרור בונגוויליות.
אחאב
מי רצח? אתה הבחור של הגמדי גינה?
איזבל
מדובר באי הבנה .בעלי היה מבואס ,אף פעם
לא היה לו כרם .לנבות היה כרם .חיפפנו את
נבות נשארנו עם הכרם.
איפה האי הבנה?

אלישע

איזבל
לא הבין כמה אנחנו רוצים את הכרם.
אחאב
איזבלי? את רצחת את נבות?? את אמרת
שלי שהוא פרש לפנסיה מוקדמת!
אליהו
רוצחים! יורשים! על פשעיכם תיענשו על ידי
ה'! והעונש שלך יהיה...
איזבל
רגע רגע רגע .אתה הרעבת את העם בזמן
שאתה מנשנש במערה.
להעביר פואנטה.

אליהו

איזבל
נשכבת על ילד שלושה ימים.
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אליהו
אסור לי לדסקס את התיק.
איזבל
ורצחת השבוע  850איש.
נביאי בעל.
אנשי דת.
לא שלי.

אליהו
איזבל
אליהו

איזבל
אתה פדופיל ,מרעיב ורוצח המונים ויש לך
בעיה עם השקעות הנדל"ן שלנו???
אני לא משוגע!

אליהו

איזבל
לא אמרתי שאתה משוגע.
אליהו
אני לא משוגע ,אני נביא!! אני עושה ניסים! אני
יכול להעלות את הרכב שלי באש! רוצה
לראות??
איזבל
צודק ,קלירלי ,לא משוגע.
אליהו
שקט! לעונשים! אחאב  -העונש שלך הוא
שילקקו את הדם שלך כלבים אחרי שתמות!
אחאב
סבבה ,מה אכפת לי אם אני מת?
איזבל
הוא גם אוהב כלבים.
איזה גזע?

אחאב

אלישע
בדרך כלל זה האסקי.
מגניב.

אחאב
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אליהו
שקט! ואת! איזבל! אותך הכלבים יאכלו לגמרי!
אחרי שתיפלי מחלון! למה? דווקא! ככה! כי יש
לך שם של רעה אז אני מטיל עליך קללה.
איזבל
סבבה אז אני מקללת אותך שכל פעם שיש
אלכוהול אתה תגיע אחרון.
למה להיות זבל...

אליהו

אחאב
מאמי ,הקוסם הרשע הטיל קללה אמיתית?
איזבל
לא מאמי ,אל תדאג .אין סיכוי שהקוסם הרשע
הפדופיל הוא שליח האלוהים.
קריין OS

ת־דּמוֹ ,כִּ ְדבַ ר ה'
וַיּ ָָמת הַ ֶמּלֶ � ,וַיָּ�קּוּ הַ כְּ לָ ִבים אֶ ָ
אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר .וי ֹאכְ לוּ הַ כְּ לָ ִבים אֶ ת ְבּ ַשׂר ִאי ָזבֶ ל.
איזבל שומעת את הקריין.
אשכרה.

איזבל

אליהו מצביע עליה ועל אחאב וצוחק .פתאום נשמעת סירנת משטרה.
ילד OS

זה הוא! זה שנגע בי!

אליהו
פאק ,זה הילד .השמיימה!
אליהו ואלישע בורחים.
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הרצל ו-וולפסון
תסריטאים :רמי פרג  /ליאת שביט

 .1פנים .חדר בבית מלון .ערב.

וולפסון בחלוק משי ושתי נשים בחלוקים לצידו מתמזמזים על המיטה ,דפיקות בדלת.
דוד
או – השמפניה הגיעה.
פותח את הדלת ,הרצל עומד בפתח מיוזע ומשתעל
הרצל
או! וולפסון פחדתי שכבר הלכת לישון
דוד
לא הרצל ..אני פה ...מארח.
הרצל מתעלם ונכנס ,מזנק על המיטה בין שתי הבחורות ,מוריד את המגבעת ,שם
אותה על הראש של אחת הבחורות ומחייך באושר
הרצל
שומע! פתרתי את בעיית העם היהודי!
דוד
הרצל ,אתה נראה קודח ,שוב הברונכיטיס?
הרצל
כנראה שחפת ,אבל למי אכפת ,החלום
שלנו הולך להתגשם!
דוד
זה יכול לחכות לבוקר? כבר חיכינו 2000
שנה...
הרצל מתעלם .הוא נשכב על הצד ופונה לאחת הבנות.
הרצל
מה הבעיה של העם היהודי? כולם שונאים
אותנו! ובצדק .אנחנו מכוערים ,מתנשאים,
קמצנים.
דוד
מה פתאום .הלגה ,השמפניה עלי) .להרצל
בלחש( הרצל אני מתחנן ,הן תאומות.
הרצל מרים גבה ,תופס לאחת הבחורות את היד.
הרצל
מתנצל לא הכרנו רישמית .בנימין זאב
הרצ...
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הרצל משתעל ומשפריץ דם על הבייבידול שלה ,היא צורחת בגועל.
דוד
אני כל כך מצטער ,הוא איש עם המון
בעיות...
הרצל
הבעיות נגמרו ,כל מה שצריך לעשות זה
להתנצר!
דוד
מה?? מי?
הרצל
אנחנו ,העם היהודי! )מצטלב( שופכים קצת
מים ,או מתחתנים עם שיקסע )מציץ על
הבנות וקורץ( אני רואה שכבר חשבת על
זה גם...
דוד
)בכעס( על מה אתה מדבר? אני לא
מתחתן ,אלה סתם זונות...
הנשים נעלבות ויוצאות מהחדר תוך סינון "יהודי מלוכלך"
דוד
הלגה! מריה! לא התכוונתי )להרצל( תראה
מה עשית! זונות של  100מארק
הרצל
 100מרק על תאומות? יכולתי להשיג לך
שלישיה ב .50 -נקיות מעגבת .כמעט.
דוד
אל תבלבל ת'מוח ,הן היו במבצע ואתה
כרגיל באת וחירבנת לי את זה
הרצל
סליחה וולפסון ,אני אפצה אותך ,כשנתנצר
אני אזמין אותך לזונה
דוד
אל תזמין אותי לזונה ,אני לא מתנצר,
ותפסיק ליפול עלי כל פעם שיש לך רעיון
מטומטם!
הרצל
)פגוע( מה?? אתה חושב שאני מטומטם?
דוד
לא אתה ,אבל יש לך רעיונות שתהיה בריא
19
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הרצל
אני לא מאמין שהחבר הכי טוב שלי ,החבר
היחיד שלי שונא אותי כל כך
דוד
מה שונא? מי אמר שונא?
הרצל
)גועה בבכי( אף אחד לא אוהב אותי ...אני
אפס מאופס) ....מקנח את האף בזקן(
דוד
מה פתאום ,מלא אנשים אוהבים אותך ,כל
מסיבה שואלים ראית את הרצל ,איפה
הרצל הקרוע הזה
הרצל
אמא שלי צדקה ,כלום לא יצא ממני...
דוד
)מחבק אותו( די נו ,יש לך גם רעיונות
טובים ,פשוט ספציפית לנצר את כל
היהודים בעולם זה לא מעשי
הרצל
)מייבב( כל מה שרציתי זה להציל את העם
היהודי
דוד
)מנדנד אותו בעדינות( שה שה ,אתה תציל
את העם היהודי ,יבוא לך רעיון אחר
הרצל
כן?
דוד
בטוח
הרצל
ומה אם נחזור לרעיון הישן שלי?
דוד
איזה רעיון מתוק של אבא?
הרצל
)נדלק מחדש( שנקים מדינה חדשה ,ונביא
את היהודים מכל העולם לגור בה
דוד
)עוצם עיניים ביאוש( אויש
הרצל
וכווולנו נגור ביחד ,בארץ ישראל כמו בתנ"כ
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דוד
שאלוהים יעזור לי...
הרצל
כולנו יחד ,אתה ואני ויהודים מפולין ומתימן
ואתה ואני ואני ואתה...
הרצל שמתרפק על דוד מביט בעיניו ,דוד מבוהל מהרעיון נושף נשיפה עמוקה
דוד
יאללה ,בוא נתנצר
הרצל
מה? באמת?
דוד
כן נו ,חשבתי על זה שוב ,זה מעולה ,זה
יפתור הכל ,אני מת על כריסמס ,בא לי
עורלה
הרצל מתמלא שוב רוח נעורים ,קם מדוד
הרצל
אני מזמין את הקתדרלה הגדולה של
סטפנוס הקדוש ,אני מרים אירוע
הרצל מתרחק במסדרון תוך כדי שירת אווה מריה ,דוד מלווה אותו מיואש במבטו
קריין
הרצל זנח בסופו של דבר את רעיון
ההתנצרות ההמוני לאחר שהובהר לו
שהאפיפיור לעולם לא יקבל את היהודים
לחיק הנצרות.
הרצל מסובב לדוד את מבטו וצועק
הרצל
אני קונה לנו שמלות הטבלה תואמות
דוד
)צועק חזרה( תקנה לארג' ,אני אוהב שזה
לוס )לעצמו( פסיכופט.
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ועדת הפות
תסריטאים :רמי פרג  /ליאת שביט

 .1פנים .חדר ישיבות .יום
כתובית :שנת .1934
קריין
ב 1934-הקים ועד הלשון העברית את
הוועדה למונחי רפואה גניקולוגים על מנת
לקבוע את שמו העברי של איבר המין
הנשי.
בחדר ישיבות יושבים ארבעה רופאים בחלוקים לבנים .יו"ר ,ד"ר קליין ,דתי והומו.
נחמה ,מזכירה צעירה ,מגישה סיבוב תה ונעמדת בצד ,היו"ר עומד ליד לוח שמצויר
עליו קוס אנטומי ,מעליו בגדול "ערווה )שם זמני(" וחץ עם המילה "פושפוש"
יו"ר
ד"ר קליין ,פושפוש יכול לשמש כשם חיבה,
לא כמינוח מקצועי
קליין
אתה פוסל מהר מדי ,מה לא מקצועי ,בוא
נבדוק בסימולציה
יו"ר
קדימה .נחמה המילה היא פושפוש
נחמה צועדת קדימה
נחמה
)מדקלמת( שלום דוקטור בזמן האחרון אני
סובלת מגרד באזור הפושפוש.
יו"ר
נו בבקשה ,זה נשמע לך רציני? גם ככה
מזלזלים במקצוע שלנו ,אתה רוצה להפוך
אותנו ללעג ולקלס?! לא בא בחשבון.
הומו
מה לגבי "שרבובית" זה הרי איבר
שמשתרבב.
קליין
אם כבר מדברים על המראה אז זה דומה
לקונכייה ,בוא נקרא לזה קונכית.
יו"ר
בוא לא נטעה את הציבור ,זאת לא קונכייה,
אנחנו הרי יודעים היטב שאם מצמידים
22
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לשם את האוזן לא שומעים את הים.
הומו
אבל כן מריחים מדגים ,בוא נקרא לזה
לקרדה.
יו"ר
הממ ...לקרדיס ,שישמע לטיני .נחמה.
נחמה
)מדקלמת( שלום דוקטור בזמן האחרון אני
סובלת מגרד באזור הלקרדיס.
קליין
אני אישית משתמש בפות ,המטופלות שלי
כבר יודעות ,מה שלום הפות שלנו? איך
הפות שלנו מרגיש אחרי הלידה? הן מתות
על פות.
יו"ר
אה ..נחמה ..פות.
נחמה
שלום דוקטור...
דתי
רגע זו לא מילה ,זה סתם צליל
קליין
בדיוק ,זו אונומתופאה ...פ-ות פ-ות
הומו
אם כבר בוא נקרא לזה מוווווץץץ ,זה מה
שאני שומע מהפציינטיות שלי.
קליין
ממש לא ,פ-ות ....פ-ות...
הומו
מווווצצץץ...
דתי
אשתי קוראת לזה רחל .ע"ש רחל אימנו.
הומו
מגרד לי ברחל אימנו ,נו באמת ,למי אנחנו
משקרים פה .הרי זה איכסה) .רעיון( בית
האיכסה! נחמה!
נחמה
שלום דוקטור ,אני סובלת מגרד באזור בית
האיכסה.
23
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הומו
אז תנקי שם ,מתוקה .מבחינתי יש לנו את
זה.
דתי
רחל אימנו זה שם הרבה יותר מכבד.
קליין
פו-ת.
הומו
לא .לא .לא .אני שונא פות ,ואני שונא
מנוש ,טוטה ,ורחל אימנו ,גם מוץץץ זה
פשרה ,מבחינתי רק בית הטינופת .הייתי
אומר אפילו יותר מזה ,זה בית האיכסה ,זה
בית המוקוס ,זה הגיהנום .פשוט כבר יש
גיהנום אז בוא נקרא לזה בית הטינופת.
נחמה -
נחמה
שלום דוקטור...
הומו
אגב לגבי זרג אני משוכנע .זו מילה מצוינת.
סליחה תמשיכי נחמה
יו"ר
לא! יש גבול! אי אפשר להעמיס על נחמה
כל כך הרבה מונחים רפואיים ,בכל זאת
היא אשה.
קליין
פו-תתתתתתתת.
דתי
במקורות קוראים לזה גן .ככתוב "גן נעול
אחותי כלה ,גן נעול מעין חתום"
הומו
אם קוראים לזה גן אני קם והולך .אני כל
ערב מבלה בגן ,אני לא אתן לכם להרוס את
זה.
יו"ר
הוא צודק .גן זה לא .אם כבר ג'ונגל .נחמה
המילה היא ג'ונגל
נחמה שותקת.
יו"ר
)עוזר( דוקטור ..מגרד לי בג'ונגל...
24
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נחמה
לא .נמאס לי.
יו"ר
תיצמדי לטקסט ,אני מבקש ,זו ועדה
רפואית .דוקטור ,מגרד לי..
נחמה
מעניין לי את התחת איפה מגרד לך! מי
אתם שתמציאו שם לאיבר האינטימי
שלנו?! חבורת גברים פרבילגים דוחים ,מי
אתם שתקבעו?!
דתי
את בימים המיוחדים של רחל אימנו?
)לחבורה( תראו כמה זה שימושי..
נחמה
)מתפוצצת( קוס אמא שלך! וקוס אמא
שלך! וקוס אמא שלך! וכולכם על הקוס
שלי!!!
יוצאת .הגברים מסתלכלים עליה המומים .רגע של שקט .נראה שהם מעקלים את
דבריה.
יו"ר
טוב .אז סגרנו פות?! )כולם מהנהנים
בהסכמה .ו ...נעבור לקליטורס?
ד"ר קליין
עזוב ,אין דבר כזה.
דתי
ברור ,זה מיתוס.
קריין
בשנת  ,1941לאחר ששתי ועדות משנה
נוספות המליצו על המינוח ערווה ,החליטה
הועדה הראשית לקבוע את המינוח פות.
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