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סרטון הדרכה לצפירה
תסריטאים :רמי פרג  /ליאת שביט

 .1פנים .דירה צנועה שנות ה .'50-יום.

סרטון הדרכה בשחור לבן .מרדכי וחבצלת במטבח שנות ה ,'50-הוא יושב וקורא
עיתון והיא מערבבת משהו בקערה .נשמעת הצפירה .חבצלת ומרדכי נשכבים על
הרצפה עם ידים על הראש.
חבצלת
אמאל'ה מה זה? יש מלחמה?
קריין
אין צורך להיבהל .מדובר בצפירה לזכר
חללי מערכות ישראל.
מרדכי וחבצלת מתמתחים לדום מחייכים
חבצלת
אבל היתה רק מערכה אחת
מרדכי
יהיו עוד ,יהיה מה לזכור ,זה יופי של רעיון,
שלא יהיה פרטץ'.
קריין
במהלך הצפירה יש לעמוד בדום.
שניהם מתוחים בדום ומחייכים.
קריין
המדינה ממליצה לשמור בזמן הצפירה על
ארשת פנים עצובה וקודרת.
חבצלת
סליחה.
מרצינה .מסתכלת מהחלון.
חבצלת
למה גברת וייס לא עומדת?
קריין
לא כולם נושאים בעול העמידה ,הצפירה
עוזרת לזהות מי הם הפרזיטים ביננו – בוזו
להם.
חבצלת
פרזיטית!
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מרדכי
אני בז לך!
קריין
בזמן העמידה בצפירה מתבקשים
האזרחים להיזכר ביקיריהם.
מרדכי
אבל לא איבדתי אף אחד ,על מה עלי
לחשוב?
קריין
למי שאין חלל קרוב המדינה ממליצה
לחשוב על נופלים לאומיים כמו חנה סנש,
יוסף טרומפלדור ודב גרונר.
מרדכי
מי זה אלה?
קאט .חבצלת לבד בבית עושה ספונג'ה.
קריין
הצפירה עשויה לתפוס אתכם גם כשאתם
לבד.
מתחילה צפירה
חבצלת
טוב אני לבד ,מה יש לי לעמוד?
קריין
עליכם לעמוד גם כשאתם לבד בבית .זכרו.
מישהו תמיד יכול לראות אתכם.
ממשיכה לנקות.
אישה OS

פרזיטית!!!

מזדקפת לדום מתוח.
קאט .מרדכי יושב בשירותים מעשן וקורא עיתון.
קרין
ביום הצפירה אנא עשו את ההכנות
המתאימות כדי לא להיתפס במצב העלול
לבזות את זכר הנופלים.
מתחילה צפירה.
מרדכי
אוי הברוך...
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מקפל את העיתון מהר ,מכבה סיגריה .נעמד בחצי כריעה מעל האסלה.
קאט .הם עומדים ביחד במטבח כמו בסצנה הראשונה .חבצלת מתפקעת מצחוק
מרדכי
)מסנן( חבצלת...מה זה ..די!
חבצלת
אני לא יכולה )מתפקעת(
קריין
על מנת להחניק את הצחוק יש לחשוב
מחשבות אפלות למשל ,קצין העיר בדלת,
מחבל מתאבד ,וכמובן טרומפלדור.
חבצלת מתפוצצת מצחוק על "טרומפלדור".
קריין
המוח עלול לתעתע בך ם כשאתה חושב על
גיבורי האומה ,ולהוביל אותך למחשבות
כמו טרומפלדור מחליק על בננה.
חבצלת מתמוטטת מצחוק
קריין
במקרה כזה המדינה מאשרת לך לחשוב
גם על תכנים כגון רצח ארלוזרוב ואושוויץ.
חבצלת מרצינה נעמדת ומתקדרת .הצפירה מתחילה לדעוך ,חבצלת מתיישבת
קריין
אין להתיישב לפני שהצפירה מסתיימת
חבצלת
אבל הסתיים
קריין
ממש ממש מסתיימת
הצפירה מסתיימת.
מרדכי
מה עושים עכשיו?
קריין
בשמונה בערב יינתן האות לפתיחת חגיגות
יום העצמאות
חבצלת
כבר לא בא לי לחגוג.
קריין
על מנת לעזור לאזרחים להשתרר מאוירת
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הדכדוך המדינה תקים במות בידור ,תשגר
זיקוקים ,תעודד מכירה של פטישי פלסטיק
וספריי קצף רעיל.
סאונד זיקוקים ,מרדכי מרסס את חבצלת דופק לה עם פטיש פלסטיק בראש
חבצלת
)מחייכת( זה באמת עוזר!
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רבין ופרס בסבסטיה
תסריטאית :ליאת שביט

 .1חוץ .סבסטיה .יום
כתובית , 1975 :יהודה ושומרון.

שטח פתוח ,מבנה ישן ,על גביו דגל ישראל.
קריין
בדצמבר  1975פלשו מתנחלים לסבסטיה
שבשטחים .מי שנשלח לפנות אותם היה
שר הביטחון דאז שמעון פרס.
מתוך המבנה שירת מתנחלים "עם ישראל חי" "וייבן עוזיהו מגדלים בירושלים,
ויחזקם ,ויחזקם".
רבין
כל המתנחלים ,כאן ראש הממשלה שלכם
יצחק רבין ,נא לפנות לאלתר את מתחם
סבסטייה!
שמעון יוצא עם דובון עוזי וכיפה.
רבין
שמעון ,מה לעזאזל אתה עושה פה?
שמעון
מיישב את הארץ! מהפרת עד החידקל!
רבין
שלחתי אותך לפה לפנות את לוינגר ,לא
להיות לוינגר.
שמעון
כבוד הרב לוינגר בשבילך ,הוא גדול
בתורה ,הוא למד מפיו של הרב קוק בכבודו
ובעצמו איך לפרק עוזי בעינים עצומות.
רבין
מה אתה עושה עם עוזי?
שמעון
חדל לקנא יצחק ,אם מתחשייק לך אשיג לך
גם ,יש להם בשייפע.
רבין
מה זה בשפע? בכמה נשקים מדובר?
שמעון
זהו סוד מבצעי אם אגלה לך אצטרך להרוג
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אותך ...אני צוחייק ...וגם לא צוחייק ,גם זיי
סוד
רבין
טוב שמעון ,היית צ'יקמוק ונשארת צי'קמוק
שמעון
אינני צ'יקמוק ,החברים פה מכנים אותי
שמעון הגייבר
רבין
גבר ,סתכל לשם הנה איב מונטאן
שמעון
איפה?
רבין
בחיפו .כרגיל כשלת ,אני אפנה את
המתנחלים בעצמי .זוז תן לי להיכנס,
הגעתי עם פלוגה
שמעון
יצחק אם תיכנס עם פלוגה זה יהיה מרחץ
דמים! הם שונאים אותך פה.
רבין
מה? אני עצמי כבשתי את השטחים ,מדוע
שישנאו אותי?
שמעון
אתמול בערב עשינו קומזיץ ,שתינו שיכר,
ייתכן שאמרתי עליך כמה דברים ,אתה לא
תבין ,זו אחוות לוחמים.
רבין
אתה לא לוחם ,אפילו בפלמ"ח היית ברכש.
שמעון
בן גוריון אסר עלי להתגייס ,הוא אמר לי
אתה המוח ,תן לרבין האוויל להתרוצייץ
בשדה הקרב
רבין
בן גוריון אמר שאני אוויל?
שמעון
תשאל אותו.
רבין
הוא מת.
שמעון
אז כיין ,כך הוא אמר.
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ירייות באוויר.
רבין
מה זה הם יורים? טוב זוז ,החלטתי ,אני
אכנס ,אני אפנה ואני אפרק את הסרטן
בגוף הדמוקרטיה הזה
שמעון
לא עכשיו יצחק ,מתחילים ריקודים במעגל,
אתה לא תהרוס לי את צדיק כתמר!
רבין
אתה לא מבין שאם לא נפנה אותם עכשיו
בכוח יגיעו עוד ועוד ,זה יהרוס את המדינה!
שמעון
יצחק זו הארץ המובטחת ,אלוהים הבטיח
אותה לנוח ועדתו!
רבין
אתה אפילו לא יודע למי אלוהים הבטיח
ומה
שמעון
אל תחנייך אותי ואל תלמייד ,שתי גדות
לירדן שתיהן משהו משהו.
רבין
טוב זוז שמעון ,תן לי להיכנס ,אני ראש
הממשלה.
שמעון
יצחק ,בשבילם אני ראש הממשלה.
רבין
זה מה שאמרת להם?
שמעון
אמרתי לך ,היה קומזיץ ,שתינו ,דברים
נייאמרו!
רבין
שמעון אתה חותר תחתי.
שמעון
זה אתה שחותר תחתי! לקחת לי הכל ,את
המפלגה ,את המיידינה ,תן לי לפחות
להיות ראש הממשלה של סבסטיה.
רבין
אני אמות ואתה לא תהיה ראש ממשלה.
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שמעון
נחייכה ונראה
רבין
זוז שמעון תן להיכנס.
שמעון
תזוז אתה קודם
רבין
זוז בפקודה
שמעון חוסם את רבין מלהיכנס.
קריין
בעקבות פשרה שהציע פרס ,פונו מתיישבי
סבסטיה להיאחזות זמנית במחנה קדום.
ההיאחזות הזמנית קיימת עד היום,
ובעקבותיה הוקמו ביהודה ושומרון
התנחלויות נוספות רבות.
רבין עוקף את פרס בהטעייה ומתקדם
שמעון
)צועק( חברים הפרטי פופר הגיע ,נגמרה
החגיגה ,אחריי לקדום!
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דוד ומיכל הבריחה
תסריטאים :נטלי מרכוס  /אסף בייזר

 .1פנים .חדר שינה מלכותי של מיכל .יום.
כתובית :ממלכת ישראל ,המאה ה 10-לפנ"ס

חדר שינה בארמון .דויד המלך יושב עם גיטרה ,מנגן ושר לעצמו.
קריין
וַיִּ ְשׁלַ ח ָשׁאוּל ַמ ְלאָ כִ ים אֶ ל בֵּ ית ָדּוִד ְל ָשׁ ְמרוֹ
וְלַ הֲ ִמיתוֹ בַּ בּ ֶֹקר ו ַַתּגֵּד ְל ָדוִד ִמיכַל ִא ְשׁתּוֹ
לֵ אמֹר ִאם אֵ י ְנ� ְמ ַמלֵּ ט אֶ ת נ ְַפ ְשׁ� הַ לַּ יְלָ ה
מוּמת .וַתּ ֶֹרד ִמיכַל אֶ ת ָדּוִד ְבּﬠַ ד
ָ
ָמחָ ר אַ ָתּה
הַ חַ לּוֹן וַיֵּלֶ � וַיִּ ְב ַרח וַיִּ ָמּלֵ ט .ו ִַתּ ַקּח ִמיכַל אֶ ת
הַ ְתּ ָר ִפים וַ ָתּ ֶשׂם אֶ ל הַ ִמּטָּ ה וְאֵ ת כְּ ִביר הָ ִﬠזִּ ים
שֹׁתיו ו ְַתּכַס בַּ בָּ גֶד
ָשׂ ָמה ְמ ַראֲ ָ
דויד1
)שר לפי המוזיקה של אהוד בנאי( אני
מתחמק משאול  /אבל שאול לא מוותר
אני שוכח וסולח  /כששאול מתקשר...
הדלת נפתחת .מיכל נכנסת כרוח סערה.
מיכל
אתה חייב לברוח .הם תכף פה.
דויד
מה ,שוב מעריצות? אוהו ....טוב ,תגידי להן
שאני לא פה .חוץ מלשלוש הכי יפות .רק
תוודאי קודם שהן מעל גיל עשר שלא תהיה
פדיחה כמו פעם שעברה.
מיכל
דויד!
דויד
די מאמי .את יודעת שעם המעריצות זה רק
סקס .זה לא כמו איתך ...נישואין פוליטיים
עם תכנית ארוכת טווח להשתלט על כס
המלכות.
מיכל
אוף אתה כזה דוש! אדיוט! איש בלי
מוסר) ...סוויץ חרמנות( אבל עם זורעות
חסונות שיכולות לפתוח אותי כמו צנצנת
מיונז ,ואז לטבול את האצבעות בתוך ה...
דפיקות חזקות בדלת קוטעות את מיכל.
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מיכל
שיט! זה הם!
שומר OS

המשמר המלכותי .לפתוח מיד!

דויד
אוי לא! מה נעשה? אני יפה מידי בשביל
למות.
מיכל
אל תדאג ,יש לי תכנית )צועקת( רגע ,אני
מתלבשת!
דויד נשכב על המיטה ומתרווח אחורה ,מרוצה.
מיכל
מה אתה עושה?
דויד
אמרת שאת מתלבשת ...חשבתי ...לנגן לך
משהו תוך כדי?
מיכל
)מהססת רגע ומתעשתת( לא לא ,לא
עכשיו .זוז!
היא מקימה אותה מהמיטה ,לוקחת כמה כריות ומסדרת מתחת לשמיכה שיחשבו
שיש שם מישהו ישן.
מיכל
יופי עכשיו תברח אני אגיד להם שאתה ישן.
דויד
מיכלי ,אל תהיי מצחיקה אף אחד לא יקנה
שזה אני.
מיכל
מה? למה?
דויד
תראי איזה כרס יש לו ,והוא נורא קצר,
נמוך ..שמנמוכי .זה הכי לא אני .גם אין לו
שום כריזמה ,שום שארם .וגם באזור
החבילה אפשר להוסיף כמה גרביים.
מיכל
איך התאהבתי בכזה דוש ,שכל מה
שאיכפת לו זה איך נראה הגוף האלוהי
הזה שלו ,שיכול בשניה אחת לתפוס אותי,
לשתק אותי ולעשות בי מעשה רחב!
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דויד
מעשה רחב? לא מכיר .אני מכיר רק
מסיונרי ואונס .זה כמו רחב הזונה כאילו?
מיכל
לא ,זה כשאתה מרחיב לי את ה...
דפיקה חזקה מאוד בדלת קוטעת את מיכל.
מיכל
יאללה נו תברח כבר!
דויד
רגע.
דוד פותח את הדלת .מיכל בשוק לא מבינה מה הוא עושה .שני שומרים נכנסים.
שומר 1
דויד בן ישי? בוא איתנו .המלך שאול רוצה
להרוג אותך.
מיכל
אני אמרתי לו! אני אמרתי לך .אמרתי.
שומר 2
אבל לפני שאנחנו לוקחים אותך לוואדי פה
ופושטים לך את העור  -אפשר תמונה
איתך?
דוד
בטח.
שומר 2
איזה מלך! ניסו ,תזכור אותנו שנייה.
שומר  2מחבק את דוד לתמונה .שומר  1מסתכל עליהם עם היד עושה צורה של מלבן
כמו מסגרת תמונה.
שומר 1
יש! זוכר פיקס! אכפת לך גם לעשות ברכה
לבת אחותי? יש לה צרעת ,רק אתמול נפל
לה האף ,זה מה זה ישמח אותה.
דוד
לא עושה ברכות.
שומר 2
איזה מלך! טוב ,נלך להרוג אותך?
דוד
בכיף ,רק שניה לפני זה ,תעזרו לנו פה
באיזה ויכוח  -תגידו ,זה דומה לי )מצביע
12
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על המיטה(?
שומר 1
אההה יש משהו
שומר 2
השתגעת ,אין לזה את השארם שלו.
דוד
)למיכל( תודה רבה.
שומר 1
חכה ,בשניה אני מסדר את זה.
השומרים ניגשים למיטה ומתחילים לסדר אותה כדי שתדמה לדויד.
שומר 2
טוב ,תוריד לו את הכרס ,והוא נורא קצר...
שמנמוכי .תאריך אותו קצת ...וכריזמה
תוסיף גם...
בזמן שהם עסוקים בתיקון ה"כפיל" ,דויד לוקח את הגיטרה ,מטפס על החלון ויוצא
ממנו .שניה לפני שהוא נעלם ,הוא מביט על השומרים.
דויד
והחבילה! אל תשכח!
שומר 1
וואלה ,ניסו תן לי את הגרביים שלך.
השומרים חוזרים להתעסק בכפיל .דויד שולח נשיקה למיכל.
מיכל
אני אחכה לך!
דויד
ברור.
דויד נעלם מעבר לחלון.
מיכל
איך התאהבתי בכזה דוש איך?
שומר
אה ,זה בטח בגלל ה...
מיכל
אני יודעת לבד.
שומר
סליחה.

13
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זומביט – פייקניוז
תסריטאים :ניר ברגר  /אופיר ששון

 .1פנים .אולפן זומביט
סיום פתיח מוסיקלי ,המנחה ונדב לצדו ישובים ליד השולחן.
מנחה
הרשת – האם בקרוב העיתונות המודפסת
תהפוך למיושנת? האם נצרוך כולנו את
החדשות שלנו דרך המרשתת? איתנו נדב
מהטכניון ,ונדב אני מבין שבתוך המחשב הזה,
יש לך בעצם ,ברגע זה ,חדשות?
כתובית מתחת לנדב :נדב מהטכניון.
נדב
נכון ,יפה .מה שאני מראה פה בעצם ,זה איך
אפשר לצרוך את כל החדשות שלנו ,רק
מהאינטרנט.
מנחה
המרשתת ,לצופים שלנו בבית .אז איך זה
עובד בדיוק ,נדב?
נדב
נכון .למשל פה עכשיו ,ברגע זה אני צורך
חדשות מהרשת.
מנחה
זאת אומרת המחשב שלך מחובר לרשת,
כלומר מרושת ,נכון?
נדב
כן אני בעצמי רישתתי אותו למרשתת ,ופה
בעצם יש לי חדשות.
מנחה
אבל מרושתות בתוך המחשב.
כן .כן.

נדב

מנחה
אבל מי הכניס את החדשות מהבחוץ ,פה
שלנו ,מחוץ למרשתת ,אל תוך המרשתת?
נדב
תראה יש לך את האתרים היותר גדולים
ומוכרים כיום במרשתת ,כמו יאהו ,תפוז,
הבמה החדשה כמובן .ואני יכול בכל רגע
14
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עכשיו להיכנס לכל אתר חדשות ,להקליד
איזושהי מילה ,ללחוץ אנטר...
מנחה
היכנס ,לצופים שלנו בבית.
נדב
ומולי נפתחות החדשות הרלוונטיות .עכשיו
למשל אני הקשתי "מייקל ג'קסון משפט",
ונפתח מולי משפטים יפים משירים של מייקל
ג'קסון.
מנחה
רגע ,ואתה אמרת שבעצם כל אחד יכול
להעלות חדשה כלשהי למרשתת? אני צודק?
נדב
בוודאי ,המרשתת מורכבת מאנשים כמוך
וכמוני ,למעשה ,בעיקר כמוני הרבה ,שיכולים
גם כן ליצור חדשות למעשה.
מנחה
כאן ,מהבית ,אתה יכול במחשב שלך ,לייצר
חדשות ,שיופיעו במחשב המרושת ,של מישהו
אחר.
נדב
בוודאי ,כל עוד הוא מרושת .הנה אני אדגים.
מנחה
פה על המחשב הזה ,אתה תדגים ,איך לייצר
חדשות באופן מרושת.
נדב
כן .למשל ,נאמר חיסונים .כולנו מכירים
חיסונים ,משהו שאין מחלוקת כלשהי לגביו.
מנחה
אנשים חולים פחות ,נדמה לי שאין ויכוח
בעניין ,אף אחד לא רוצה למות סתם.
נדב
נכון ,אבל נגיד שיש לי זמן פנוי ,אולי חוויתי
אכזבות רבות ,אולי חש תחושת חוסר מיצוי
בחיי ,אז אני יכול למשל לפתוח דיון בנושא
החיסונים במרשתת .נגיד אני אכתוב "חיסונים
גורמים ל "...זרוק מילה .הכי אקראי שיש לך,
הדבר הכי מפגר.
פיגור?

מנחה

15
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נדב
פיגור זה נדוש .בוא נגיד אוטיזם.
מנחה
אז עכשיו באופן מרושת ,אתה כותב
במרשתת ,שחיסונים גורמים לאוטיזם,
למעשה ,כאן אצלך במחשב ,באופן מרושת.
בדיוק.

נדב

מנחה
אבל כמובן שמשום שזה מתרחש במרשתת,
בתוך המחשב ,אף אחד לא באמת ייקח את
זה ברצינות.
נדב
אה ,לא זה די עובדה עכשיו .יש לי חשיפה די
גבוהה ואני מוצג כרופא.
מנחה
אז אתה בעצם ,כאן מהאולפן ,הכנסת חדשה
שקרית לחלוטין ,לתוך המחשב ,וזה עכשיו
נכנס לראש של הורים רשלנים במקומות
אחרים ,וכל זה באופן מרושת?
נדב
כן ונגיד גם הטון שלך עכשיו לא מוצא חן בעיני
נאמר ,בלי סיבה מיוחדת...
מנחה
טון זה יחידת משקל ,לצופים שלנו בבית.
נדב
אז אני יכול למעשה די בקלות ,להפיץ ידיעה
חדשותית לגביך,
מנחה
באופן מרושת לחלוטין.
נדב
)מקליד( נכון מאוד .הנה עכשיו הופץ לרוב
הרשויות מידע לגבי רשת פדופילים שאתה
ניהלת ומנהל באזור המרכז.
באופן מרושת.

מנחה

נדב
לא ,באופן אמיתי ומסוכן ,וכעת הרשויות בדרך
אליך.
16
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נכנסים שני שוטרים .המנחה נאסר.
מנחה
למעשה אתה עכשיו העלית ידיעה שקרית
לחלוטין למרשתת ,ואותי ,באופן לא מרושת,
גוררים שני שוטרים החוצה מהאולפן ,וכל זה
באופן לגמרי מרושת?
נדב
לא ,לא באופן מרושת ,אתה הולך לכלא.
מנחה
וכל זה נעשה במחשב שלך ,באופן מרושת,
אבל ההשלכות אמיתיות לגמרי לחיים שלי
שמתפוררים לי מול העיניים ברגע זה ממש.
כן.

נדב

השוטרים גוררים את המנחה החוצה.
מנחה
זאת אומרת אני עכשיו מתפייד ברקע בעקבות
ידיעה שאתה) ...מתפייד ברקע(
נדב נשאר לבד.
נדב
כן .למשל עכשיו אני מפיץ ידיעה שכל מה
שכתבתי הוא שקר ,ואני מחכה לאפקט של
התיקון להשפיע .שתי צפיות .לא ישפיע.
נמחק .על זה לא נוריד את הרייטינג של
העמוד.
נדב פונה למצלמה ,מתחיל להנחות.
נדב
ולאייטם הבא :האם הערבים מזריקים איידס
לתפוזים מעזה? מצגת פאוור פוינט במייל
טוענת שכן .מיד אתנו ,דודה שלי שבפנסיה.
רמקולים חובה!
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הסכם השילומים
תסריטאים :רמי פרג  /ליאת שביט

 .1פנים .חדר ישיבות אירופאי .יום
כתובית :לוקסנבורג 1952

חדר ישיבות צנוע .ירוק אירופאי מהחלונות .משה שרת )נראה בול ככה( ולידו שני
פקידים ישראלים ,מול קונארד אדנאואר שלצידו פקיד ופקידה גרמנים .אדנאואר
מדפדף בהסכם .אדנאואר חותם על הסכם ומעביר בדממה את העותק לשרת .הוא
מושיט לו עט ,שרת לא לוקח.
שרת
מר אדנאוואר ,לפני שאני חותם על הסכם
השילומים אני רוצה להבהיר רק דבר אחד.
זהו אינו הסכם המעניק לכם כפרה על
מעשי הזוועה שעוללתם לעמנו.
אדנאואר
יה הייר שרת ,זהו רק הסכם פיצויים.
מושיט לו את העט ,שרת מתעלם
שרת
פיצויים?! לא לא לא .זה לא שנתקעתם בנו
מאחורה בפקק ,או שהרצפה של גרמניה
טיפטפה לדירה של העם היהודי ועשתה לו
כתמי עובש בתקרה.
אדנאואר
כן ...אז איך לקרוא לזה?
שרת
)מאיית לו( שי-לו-מים! שבע שנים ישב
הקבינט להמציא מילה מיוחדת לפיצויים
מגרמניה .אויש לעזאזל אמרתי פיצויים.
אדנאואר
ברור .שי..לומים .בבקשה
מושיט לו עט.
שרת
וכמובן אנחנו לא הולכים לקנות בכסף הזה
שום מוצר תוצרת גרמניה ,לא מרצדס ,ולא
בוש ,ולא הפן הזה של בראון שאישתי
תמיד אומרת לי עליו משה תגיד מה שתגיד
על הגרמנים – הם יודעים לעבוד.

18
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אדנאואר
תודה .אה ..סליחה.
שרת
נמשיך לשרוף את היטלר בל"ג בעומר!
אדנאואר
כן ,אני לא מצפה לפחות.
שרת
וכל פעם שנזכיר את הגרמנים נוסיף גם
יימח שמם וזכרם ,תמיד! לא נתעצל!
הגרמנים יימח שמם וזכרם הגרמנים ימח
וזכרם ,ימח שמם וזכרם ,תעיר אותי
באמצע הלילה! הגרמנים..
אדנאואר
)משלים( יימח שמנו וזכרנו) .מושיט לו את
העט( בוא נתקדם..
שרת
אתה מאיץ בי?! תיכף תצעק שנל שנל! אולי
תביא דוברמן שיכריח אותי לחתום??
אדנאואר
לא ממש לא ,קח את כל הזמן שאתה צריך.
שרת
אה ..אתה חושב שהזמן ירפא ..הזמן לא
ירפא כלום! לא נסלח לכם לעולם!
אדנאואר
ברור ,הר שרת ,לא מגיע לנו בכלל
שתסלחו לנו.
שרת
אל תגיד בכלל מה מגיע ומה לא מגיע ,רק
אני אומר מה מגיע ולא מגיע .ולא מגיע.
אדנאואר
סליחה ,צודק אנחנו מפלצות .זה כתם שלא
יימחה בעברנו.
מושיט את העט.
שרת
כתם! כתם הוא אומר לי .באמת טיפטף לך
קצת רצח עם על החולצה ,תביאו לו מפית
עם סודה אולי הוא יצליח להוריד..
אדנאואר
סליחה צודק
19
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שרת
אני רוצה להבין משהו ,אם אני אחתום
אתה תרגיש יותר טוב?
אדנאואר
אה ....לא?...
שרת
קצת ...בכל זאת ...הביסלה הקלה?..
אדנאואר
ממש לא.
שרת
נו באמת ,אתם נותנים לנו שלושה מילארד
מארק ,זה יציל לנו את הכלכלה ,נקים
תעשייה ,נפתח גלידריות!
אדנאואר
טוב נו ..אולי ...טיפה.
שרת
אז גמרנו .אני לא חותם .אני לא יכול לקחת
על עצמי שגרמני ירגיש יותר טוב בגללי.
אדנאואר
לא לא ,אני לא ארגיש טוב ,זה רק בגלל
שאנחנו כבר יושבים פה חמש שעות ולא
אכלתי ולא שתיתי
שרת
לא אכלת ולא שתית .מה אתה רעב? הוא
רעב .כבר חמש שעות שהוא לא אכל.
תנסה לא לאכול חמש שנים.
אדנאואר
אתה צודק .אני מבין אותך .שום דבר לא
יכפר על מה שהעם הגרמני עשה לכם .אבל
אתם מדינה צעירה ,מוקפת אויבים ,הכסף
יעזור לכם לשרוד ,אתם צריכים צבא חזק..
שלא יקרה לכם עוד פעם ה) ..נזכר
במילה( שי ..לומים.
מושיט את העט .שרת השתכנע .לוקח את וחותם .אדנאואר משחרר אנחת רווחה הכי
קלה שבעולם.
משה
מה זה? מה זה היה? אתה עשית פפ...
אדנאואר
מה?
20
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משה
מה מה? אתה עשית פפפ! כאילו הוקל לך.
אדנאוארהאואור
לא עשיתי פפה...
שרת
אז מי עשה פפ? אני?? התחת שלי עשה
פפפ?
אדנאואר
אף אחד לא עש-
שרת
אה ,אז אני שקרן!? היהודי שקרן! היהודי
שקרן ואוהב כסף! הבנתי .הבנתי בדיוק,
אתה עשית פפפ ואין גרמניה אחרת!
דממה .אדנאאור מביט בשרת.
אדנאאור
טוב .זה נכון ,עשיתי פפפ..
שרת
בבקשה .הוא מודה .הוקל לך! תודה שהוקל
לך!
אדנאאור
אני מודה ,איפשהו עמוק בפנים אני מרגיש
עם עצמי קצת יותר טוב שאנחנו עוזרים
לכם.
שרת
ידעתי .לבטל את ההסכם!
אדנאאור
נכון ,אתה צודק.
שרת
מה אני צודק?
אדנאאור
אני הרגשתי יותר טוב ,וזה לא לעניין ,זה
לא מגיע לנו .פשוט נבטל הכל.
שרת
אההה...
אדנאאור
אתם תסתדרו .אתם עם חזק .תראה
אותם ,הקמתם מדינה ,אי אפשר להרוג
אתכם ,ניסינו ,אתם כל יכולים.
21
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שרת
אה ..נכון אנחנו עם חזק .אבל דברים עולים
כסף .אנחנו צריכים כבישים .תיבות דואר
כאלה אדומות .גלידריות .מגיע לנו משהו
מתוק אחרי השואה לא?
אדנאאור
אני מצטער אני פשוט לא מצליח לא
להרגיש קצת הקלה.
שרת
)מהסס( טוב נו ,קצת זה בסדר.
אדנאאור
כן?
שרת
אבל קצת!
אדנאאור
כן כן ,בטעם טוב.
שרת ושני הפקידים קמים ,אדנאאור מרים משהו מהרצפה ומתחיל להתעסק איתו,
שומעים חליצת פקק שמפניה .שרת מסתובב אליו.
אדנאאור
ממש טיפטיפונת.
שרת מסתובב חזרה והולך ,המצלמה נשארת איתו ועם שני הפקידים ומתחילים
לשמוע את Anita Lindblom – Dankeschön
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שבט דן
תסריטאים :משה מלכה  /יובל פרידמן

 .1פנים .בית מתקופת המקרא .יום
כתובית :המאה ה 12 -לפנה"ס

בית כפרי .בסלון יושבים שעיה ואשתו פועה ,וחבריהם ארבלה ויועד.
קריין
עם חלוקת הארץ לשבטים קיבל שבט דן
נחלה במישור החוף ,גוש דן של היום.
בעקבות התנכלויות של השכנים הפלישתים
עברו רבים מבני השבט צפונה ,שם הקימו
את הישוב דן ,איזור אצבע הגליל של היום.
פועה בדיוק מוציאה תה וכוסות ,מוזגת לכולם.
פועה
אז – ברוכים הבאים לגן העדן הפרטי שלנו,
מצאתם בקלות?
שעיה
כמה זמן לקח לכם להגיע מהמרכז?
ארבלה
יצאנו בשמונה אז) ...מחשבת( תשעה
חודשים.
שעיה
איזה נוף יש בדרך? כזה נוף אין לכם
במרכז אה?
פועה
עם כל ההו-הא והטררם של המרכז בטח
אין לכם זמן אפילו להרים ראש לראות נוף
יועד
כן ממש יפה
ארבלה
מהמם
פועה
אתם חייבים לעבור לפה
ארבלה
לא נראה לי שזה יקרה כבר...
יועד
בדיוק הילדים התחילו מסגרות ,יהיה להם
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קשה המעבר
פועה
שטויות ילדים מסתגלים מהר ,גם תראו
כמה מרחבים ,זה מקום מושלם לגדל בו
ילדים
ארבלה
איפה נגה ואיתי באמת?
פועה
טבעו בבניאס ,אני מוציאה לנו גרנוליות?
פועה יוצאת להביא.
שעיה
זאת גרנולה שפועה מכינה בעצמה ,ארבלה
אתם חייבים לעבור לפה
ארבלה
יועד התחיל בדיוק עבודה חדשה
פועה חוזרת עם מגש עוגיות גרנולה.
שעיה\פועה
איי איי איי) ,מצקצקים(
יועד
מה הבעיה?
שעיה
עד מתי יועד? עד מתי הסטרס הזה?
המרדף היומיומי אחרי השקל?
פועה
לא נמאס לכם מכל ההו –הא והטררם של
המרכז?
שעיה קם לחלון ופותח אותו
שעיה
בוא תראה מה זה
פועה
הטבע הקסום ממש אצלך בסלון!
ארבלה ויועד
וואו...
שעיה
רק השבוע תקף את פועה דוב!
פועה חושפת רגל עם פצע מדמם חבוש ברישול ,סאונד זבובים .ארבלה ויועד
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מזדעזעים.
פועה
זה בסדר שמתי על זה גרנולה.
שעיה
אתם חייבים לעבור לפה!!
פועה
תשמעו איזה שקט...
שעיה
אין פה כלב ברדיוס  20קילומטר .אפשר
לרצוח פה ואף אח)...מתקן( לצרוח פה ואף
אחד לא ישמע.
ארבלה
אבל מה עם עבודה? ממה מתפרנסים פה?
פועה
אני מתפרנסת מהאהבה של שעיה ושעיה
מתפרנס ממכירת ריבה
ארבלה
נחמד ,איזו ריבה?
שעיה פותח צנצנת ריבה ומראה להם.
שעיה
קיקיון ,אתם חייבים לטעום
יועד
לא מתים מזה?
פועה
אחד לשלוש
יועד מסתובב בסלון ,בוחן אותו
יועד
תשמעו אני חייב להגיד ,הבית נראה
מדהים!
שעיה
פועה עיצבה ,אני בניתי
פועה
הכל מחומרים טבעיים ,אנחנו מאמינים
גדולים בקיימות
ארבלה
מי זאת? האלה של הפיניקים?
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יועד
)בודק את הקיר( מה אתה אומר שעיה! את
כל זה בניתם לבד? ממה זה?
פועה
קקי
יועד מרחיק את היד בגועל
יועד
הרבה קקי.
שעיה
הרבה גרנולה...
פועה
בעזרת השם עוד כמה מגשים ושעיה מרים
לנו בחוץ שני צימרים ושולחן פינג פונג
שעיה
אתם חייבים לעבור לפה
פועה
חייבים
יועד וארבלה מביטים זה בזו וקמים בנימוס
ארבלה
וואו חברים היה מה זה כיף!
שעיה
מה? לאן זה?
יועד
חייבים לצאת ,שנגיע לפני הפקקים של צום
גדליה
פועה
מה ,כבר?? מה כל כך דחוף לכם לחזור
לכל ההו-הא והטררם?
שעיה
עוד לא עלינו לגג אפילו ,אוטוטו מתחילה
נדידת האנופלס!
פועה
אין לכם אנופלס במרכז
שעיה
זה מחזה מרהיב!
פועה
אתם חייבים לעבור לפה!!
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ארבלה
תודה ,באמת ,אבל אנחנו ממש חייבים
לצאת
שעיה
אתם ממש חייבים לעבור לפה
יועד
מה?
פועה נועלת את הדלת וחוסמת את הדרך
פועה
חייבים לעבור לפה!
ארבלה
שעיה מה קורה?
שעיה
אני מתחנן אל תלכו!
פועה
לא ראינו בן-אדם כבר שלוש שנים!
שעיה
אתמול דחפתי את היד לתוך צפע רק כדי
להרגיש חי!!
פועה
ואני דיברתי שעה עם בלוט!!!
שעיה
היא הכינה נוגה ואיתי חדשים מגרנולה!!!
ארבלה ויועד פותחים את הדלת וחומקים משם בבהלה ,פועה ושעיה נותרים לבד.
פועה
)נואשת( שעיה מה נעשה?!!?!
שעיה
)שולף צנצנת ריבה ושתי כפיות( קחי כפית,
אם יהיה לנו מזל ניפול בסטטיסיטיקה.
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