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 מסית נגד רהיטים ביבי 
 פנים. חנות רהיטים. יום  .1

  .1982רמת גן, כתובית: 
 

בתוך חנות רהיטים מונף באנר עם השם "רים". על שולחן מונחת צלחת גדולה עם  
 פירות מפלסטיק. זוג, ליאורה וצבי, נכנסים.  

 ליאורה
הנה, אתה רואה צבי? זה מה שסיפרתי לך!  

נראה  זה תפוז, אבל הוא מפלסטיק! נכון שזה  
כמו תפוז? תיגע בזה! נכון שזה מרגיש כמו  

 פלסטיק? 

 אל השניים מתקרב מוכר בחנות, ביבי נתניהו הצעיר. 

 ביבי
אתם נראים לי כמו אנשים שצריכים להחליף  

 ארון. 

 ליאורה
לא, אנחנו באנו רק לתפוזים האלה מפלסטיק. 

 נכון שזה מרגיש כמו פלסטיק, צבי? 

 ביבי
 לכם ארון?  יש

 צבי
 שיש לנו ארון. ברור  

 ביבי
 אתם חייבים להחליף את הארון שלכם. 

 ליאורה
 למה?... זה ארון חדש!  

 ביבי
 הארון שלכם תומך בטרור. 

 צבי
 (לא קונה) מה?...

 ליאורה
 (מאד קונה) אוי ואבוי! 

 ביבי
 הארון שלכם?... תומך בטרור.  

 צבי
 הארון שלנו לא תומך בטרור.  
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 ביבי
מכירים את באמת אתה בטוח? כמה אתם 

 הארון שלכם? 

 ליאורה
(לצבי) אתה יודע מה? עכשיו כשאני חושבת  

אנחנו קנינו את הארון בשנה  –על זה 
שעברה, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים  

 שלפני זה הוא לא תמך בטרור? 

 צבי
אויש, זה מגוחך, ליאורה, הארון שלנו לא 

לתמוך בטרור? זה  תומך בטרור. איך הוא יכול 
 ארון! הוא מעץ! 

 ביבי
 אתה יודע איפה עוד יש עצים?  

 ליאורה
 איפה??? 

 ביבי
 באיראן.  

 ליאורה
 (שואפת אוויר פנימה בהפתעה) ִהיייי!

 צבי
אוי, נו! לא רק באיראן! עצים יש במלא 

 מקומות.  

 ביבי
 אתה יודע איפה עוד יש מלא מקומות?

 ליאורה
 איפה??? 

 ביבי
 באיראן.  

 ליאורה
 (שואפת אוויר פנימה בהפתעה) ִהיייי!!!!! 

 ביבי
הארון שלכם הזוי. הארון שלכם רוצה להשמיד  
את הדמוקרטיה, הוא אנטישמי. הארון שלכם 

 שכח מה זה להיות יהודי. 

 ליאורה
צבי, אנחנו חייבים להעיף את הארון 

 הטרוריסט הזה כבר! 
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 צבי
לא  –בסדר, ליאורה, גם אם נחליט להחליף 

 ככה מחליפים ארון!  

 ביבי
 הארון שלכם מזרחי.  

 צבי
 אני מזרחי. 

 ביבי
 גם אני. התכוונתי אשכנזי. 

 ליאורה
 אוי ואבוי! אני אשכנזייה! 

 ביבי
  –הארון שלכם ערבי, חמוץ ויותר חמור מזה 

 הוא יחלק את ירושלים. 

 ליאורה
 את הבירה שלנו, צבי! 

 יביב
 יש לנו רק ירושלים אחת. 

 צבי
 איך אתה יודע שהוא יחלק את ירושלים? 

 ביבי
חלוקת  נגדהארון שלכם אי פעם דיבר 

 ירושלים? 

 ליאורה
 צבי... 

 ביבי
 הוא דיבר נגד? 

 ליאורה
 צבי, ירושלים רק שלנו!  

 צבי
  (מהסס) אני... אני חייב להודות שהארון שלנו

 חלוקת ירושלים, לא.  נגד מעולם לא דיבר 

 ליאורה
 (מאושרת) אז אנחנו מחליפים ארון??? 

 צבי
(לליאורה, מחייך לאט)... אנחנו מחליפים  

 ארון!!!  
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 ביבי
מצוין. לכו לקופה לשלם, אני אדאג שהאנשים 

 שלנו יובילו את הארון החדש שלכם לאוטו.  

 ליאורה וצבי הולכים לכיוון הקופות. 

 ביבי
יאו את הארון לאוטו של ניסו! תעשו טובה תוצ 

 השניים הנחמדים האלה פה...

מאחורי החנות יוצאים ארבעה אנשים, נושאים ארון קבורה שחור ומרובע שכתוב עליו 
בלבן "רבין קובר", מגן דוד גדול, "ציונות" ו"ישראל בסכנה". לרגע ביבי הולך לפני  

video-blogs-https://www.mako.co.il/video-הארון, זקוף וזחוח, כמו בתמונה המפורסמת.  
763745811d78061006.htm-shtendel/Article-niv-blogs   .עד שנושאי הארון יוצאים מהחנות

 ליאורה חוזרת, לוקחת תפוז מפלסטיק.  

 ליאורה
 כמעט שכחתי.. התפוז מפלסטיק... 

 ביבי
 אל תקחי את התפוז, הוא מהתקשורת. 

 ליאורה
 (בגועל) איייכס!...

ליאורה מניחה בגועל את התפוז חזרה בצלחת והולכת. ביבי מרים את התפוז, מנגב  
 אותו על החולצה ולוקח ביס. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.mako.co.il/video-blogs-video-blogs-niv-shtendel/Article-763745811d78061006.htm
https://www.mako.co.il/video-blogs-video-blogs-niv-shtendel/Article-763745811d78061006.htm
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 נחש הנחושת

 חוץ. מדבר. יום .1
 לפנה"ס. 12המאה הכתובית: סיני, 

קבוצת אנשים מוכשים שוכבים על הארץ, אחרים מסתובבים ומטפלים בהם. 
 המוכשים נאנחים בכאב. 

 קריין
ְַיַׁשַּלח ְיהָוה ָּבָעם, ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים,  ו

ָרב,  -ָהָעם; ַוָּיָמת ַעם- ַוְיַנְּׁשכּו, ֶאת
ֵׂשה ְל�  ֹמֶׁשה, עֲ -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ִמִּיְׂשָרֵאל;

ַהָּנׁשּו�, -ֵנס; ְוָהָיה, ָּכל-ָׂשָרף, ְוִׂשים ֹאתֹו, ַעל
 ְוָרָאה ֹאתֹו, ָוָחי. 

 משה ואהרון מגיעים  
 אהרון 

טוב שומעים, חדשות טובות, משה מצא 
תרופה להכשות הנחשים ואירגן לכל מי שנחש  

 הכיש אותו פיצויים לכל החיים! 

 משה 
פיצויים! אבל יש תסתום כבר!! (לעם) אין 

 תרופה! אלוהים שלח תרופה! 

 כולם 
 יש!!!! ניצלנו!!

 דודי 
פייר היה נחמד מצדו פשוט לא לשלוח את 

הנחשים האלה מלכתחילה. אבל בסדר, אני  
מבין שאני חלק מסיפור גדול יותר שנועד לחנך  

את הדורות הבאים ולכן זה שמתו לי שישה  
ילדים על פארש זה מחיר קטן לשלם בשביל  

יפור טוב. אני סיימתי, אתם יכולים לא לחזור  ס
 אלי אף פעם יותר בסיפור. (נבלע שוב בהמון) 

 ציפי
נו איפה התרופה? יאללה משה, תתחיל לזוז,  

 אנחנו מאבדים אותם! 

 משה שולף מוט שבקצהו מודבק נחש נחושת מעוות ומכוער. הוא קצת נבוך. 
 משה 

 ...הנה. 

 שתיקה 
 ציפי

 מה זה? 
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 משה 
מנחושת. אלוהים ביקש שאני   זה... זה נחש

אכין נחש מנחושת, אתם תסתכלו לו בעיניים 
 והוא ירפא אתכם.

 גדי
 זה לא נראה כמו נחש 

 ציפי
הבן שלי יכול לפסל נחש יותר טוב, והוא בלי  

גפיים עליונות. עלתה עליו כרכרה, גדי. חתכה  
 לו את כל החלקים האלה... 

 משה 
טוב סליחה באמת ציפי תומרקין! שכחתי  
שלמרות שאת מנגבת עם היד, בכל מה 

שקשור לתרבות ואומנות יש לך סטנדרטים 
מחמירים! איזה עם של קקות. טוב אין לי זמן 

לשטויות האלה, כל מי שננשך, תסתדרו בתור, 
יאללה, מי  –תסתכלו לנחש בעיניים ונרפאתם  

 ראשון? 

 מסתדרים בתור, הראשון ניגש אך מתחרט 
 גדי

 קורה פה  אה! רגע רגע, הבנתי מה

 משה 
 מה קורה פה? 

 גדי
 חברים זה מבחן, אלוהים מעמיד אותנו בניסיון 

 משה 
 על מה אתה מקשקש? 

 גדי
זה שקוף, הוא בודק אם נאמין שהנחש הזה 
ירפא אותנו ואם נאמין בנחש אז הוא יהרוג  

אותנו. סבבה, הכל טוב, עמדנו במבחן, יאללה  
 תמצוץ לנו את הארס ותמרח לכולם סביעור. 

 משה 
 לא.

 ציפי
 נו יאללה תמצוץ לו כבר אנשים מתים פה!! 

 אהרון 
(שר ומעודד את השאר להצטרף) תמצוץ לו!! 

 לו!! תמצוץ לו!! תמצוץ 
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 כולם 
 (שרים) תמצוץ לו!! תמצוץ לו!!!

 משה 
סתמו כבר!! אני לא מוצץ כלום לאף אחד! אין  

זה נחש פלאים מנחושת,   –מבחן אין כלום 
מסתכלים לו בעיניים וממשיכים לכנען, יאללה  

 כבר!! 

 נורית
לא לא, גדי צודק! זה מבחן, הרי כתוב לא 

עם  תעשה לך פסל וכל תמונה בספר הזה 
 המחשוף 

 משה 
קוראים לזה לוחות הברית הרגע קיבלת  

 אותם!

 נורית
בסדר כל המסע הייתי תקועה במאחורה של  

בני ישראל, זה טלפון שבור. עד לפני דקה  
הייתי בטוחה שקוראים לך לאוניד ושיש לך  

 שיתוק מוחי. 

 אהרון 
 (למשה) אתה רואה? 

 משה 
מה?! טוב, בכל מקרה זה לא נחשב פסל או  

 ה תרופה. תמונה, ז 

 גדי
רגע, אני לא מבין. למה נחש מנחושת לא  

 נחשב פסל, אבל עגל מזהב כן? 

 אהרון 
 הופה הביא לך!! (מקבל מבט ממשה וסותם)

 משה 
כי... זה (מנסה לגחך)... שונה לגמרי! זה... 

 עגל וזה... נחש. זה משהו אחר.  

 נורית
אבל למה אחר? הרי גם הנחש שלך הוא  

 סימבול מוחשי לאלוהות אבסטרקטית.  

 משה 
הופה! למדת מילה גברת?? הרבה דברים  

 לומדים שם במאחורה!! 
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 ציפי
רגע, אז איך אנחנו יודעים מה עבודת אלילים 

 ומה לא? 

 משה 
 מה הבעיה. בשביל זה אני פה. 

 גדי
נגיד, פתחתי שיפודיה ובא לי לשים תמונה של 

 רב קדוש מעל החמוצים? זה עובר? 

 משה 
 לא! ממש לא, זאת עבודת אלילים!

 גדי
 ואם זה ציור שמן? 

 משה 
 לא.

 נורית
אל תאמינו ללאוניד! שמעתי שהוא רצח ואנס  

 חיילת בטרמפיאדה!

 משה 
 מה?! 

 גדי
לא מוצא זוגיות כי אני טיפוס תלותי, ואם אני 

קטנוני ובכללי בן אדם הזיה ואז אני הולך 
 ומשתטח על קבר של צדיק? 

 משה 
 עבודת אלילים 

 נורית 
 וחוט אדום נגד עין הרע? 

 משה 
 עבודת אלילים 

 ציפי
 ומים קדושים? 

 משה 
 עבודת אלילים 

 נורית
 וקמע? 

 גדי
 וחמסה? 
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 ציפי
מלשינים   –וקעקוע על כל הגב: "בקב"ה נודרת 

 דוקרת"? 

 משה 
 אחושרמוטה עבודת אלילים!!

 אהרון 
 פאק!

 גדי
אז כל זה עבודת אלילים ונחש מנחושת לא?!  

 למה? 

 משה 
כי זה מה שהוא החליט גדי!! לא יודע, אולי גם  
הוא בעצמו לא באמת מאמין שאנחנו מסוגלים  

להאמין באל בלתי נראה, אז הוא אמר לי  
 לעשות נחש.

 נורית
אם אני רוצה להקשיב לבנאדם   טוב לא יודעת

שמו שלו והכה אתו באבן -ששלף את המה
 בשביל בקבוק קולה.

 משה 
 את! את עוברת קדימה! 

 ציפי
רגע אבל אתה יודע להגיד לי בוודאות שזה  

 עובד הנחש? 

 משה 
, לפחות כמו החוט האדום, המים  עובד עובד

הקדושים ולהגיד "מכוער מכוער" על תינוק  
 יפה. 

 גדי
 אז אני רוצה להיות ראשון! 

 כולם מתרצים ומסתדרים בתור 
 משה 

 או תודה רבה, בוא, תסתכל לפה כמה שניות 

 גדי נעמד אל מול הנחש ומישיר אליו מבט.
 גדי

 – וואו, פייר בהתחלה הייתי ספקטי אבל 

 הם מביטים בו. נופל ומת.
 אהרון 

 הבא בתור!!!
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 הכפתור האדום
 פנים. חדר ישיבות. יום  .1

 1967: יוני כתובית
 דיין וראש המוסד יחד עם לוי אשכול.

 דיין 
כבוד הראש הממשלה, לצערי יש לנו בשורות  
קשות. נכון לרגע זה, כל צבאות ערב עומדים  

 לתקוף ולהחריב את המדינה.

 אשכול
 מגזים. מה זה להחריב? אתה  

 דיין 
 להחריב להחריב. המפץ הגדול רק בגדול. 

 מאיר
 זה דוח המודיעין האחרון שיצא  

 נותן לו דף, אשכול לא מבין כתוב.

 אשכול
 אני לא מבין מה זה אומר הציפור ליקקה כף... 

 ראש המוסד
 "הלך עלינו"  -זה מוצפן, זה קוד ל

 אשכול
 אללי. אז מה עושים? 

 דיין 
 על הכפתור האדום.   אין ברירה, צריך ללחוץ

 אשכול
 האדום של ה? נשק יום הדין? 

 מאיר
 כן, הנה זאת התכנית שלנו ליום פקודה..

 אשכול
 מה כתוב פה "אלון.. יחבק... נחליאלי..

 מאיר 
"אין ברירה,   -זה שוב מוצפן זה קוד ל לא לא

 צריך להפעיל את החרא הזה"  

 אשכול
טוב, אין ברירה אז אין ברירה, האמת שמעולם  

 לא נמסר לי היכן נמצא הכפתור האדום.

 דיין 
 הוא אצלך.
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 אשכול
 איפה אצלי? במגירה? בארון? בכספת?

 מאיר
 בתחת.

 אשכול
 קוד של מה זה? 

 מאיר
 זה לא קוד.

 דיין 
זוכר שכשנכנסת לתפקיד אושפזת אתה 

 לניתוח קטן של הסרת פוליפ בפי הטבעת? 

 אשכול
 כן...

 דיין 
זה לא היה ניתוח רגיל. בניתוח הזה הושתל 

 אצלך הכפתור האדום.. 

 אשכול
 מה ..? איפה??? 

 מאיר מראה שקף שמצויר עליו הכפתור האדום בעומק המעי הגס. 

 מאיר
ית  ס"מ צפונ  19הכפתור האדום ממוקם כאן, 

 לפי הטבעת. 

 אשכול
מה??? השתגעתם? למה שמתם את זה 

 שם? 

 דיין 
כדי שראש הממשלה יחשוב טוב טוב לפני  

 שהוא מפעיל נשק אטומי.

 מאיר
במערכת הביטחון הגיעו למסקנה שזה המחיר  

 הכי גבוה שגבר יכול לשלם.

 אשכול
ואיך אני אמור להפעיל את זה? אין לי כזאת 

 אצבע ארוכה!

 מאיר
 (פאוזה)לאף אחד אין אצבע כזאת ארוכה 

 תחשוב על איבר יותר ארוך, יותר גלילי  

 אשכול מזועזע בולע רוק.
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 אשכול
אבל למה שם?? אתם הרי יודעים שאני לא  

 הומוסקסואל 

 דיין 
כמובן, הרי אם היית הומוסקסואל היתה  

 מלחמה גרעינית פעמיים בלילה. 

 אשכול
 אז למה לעזאזל שם? 

 דיין 
כואב! כדי שתחשוב פעמיים לפני  כי זה 

 שתחליט להחריב את כל המזרח התיכון 

 אשכול
 אז אני באמת רוצה לחשוב פעמיים 

 דיין 
אין זמן. הם יאנסו את כל הנשים וישחטו את 

 כל הגברים ויצבעו את כל הבתים בכחול ערבי.

 אשכול
אני שונא את הכחול הזה. רגע שניה... לבן 

 גוריון גם היה כפתור? 

 דיין 
ו מה. גם לנשיא טרומן והוא הטיל שתי  נ

 פצצות אטום.

 מאיר
 אומרים שנגסאקי זה היה בשביל הכיף. 

 אשכול
ס"מ? מה ההגיון? על זה לא  19למה בעומק  

 חשבתם.

 דיין 
 חשבנו. תכניס את דודי. 

 נכנס חייל ענק. מצדיע. 

 דודי 
 אדוני ראש הממשלה, המפקד. 

 אשכול מוריד מבט וסוקר את איזור החלציים של דודי 

 אשכול
 איך קוראים לך? 

 דודי 
 דודי חזן. 
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 אשכול
לעזאזל אני לא רוצה. אני לא רוצה. אני רק 
מדמיין את ההרס שהדבר הזה יעשה ל...   

 מזרח התיכון שלי.. שלנו. 

 דיין 
תסתכל על זה כעל פציעת קרב. טרומפלדור  

ן את השיער שלו, נתן את היד שלו, שמשון נת
 אני נתתי עין, אתה נותן את התחת.

 אשכול
 אבל כולם יזכרו אותי בתור אשכול ה...

 דיין 
מי ידבר עליך? כמעט כולם ימותו, ומי שיישאר  

 יגיד שאתה גיבור, אתה שמשון הגיבור.. 

 אשכול
 כן? באמת?  

 מאיר
 בטח בטח... 

 אשכול
טוב, למען המדינה, אם אני במקרה לא שורד  
 את זה תגידו לאשתי ש... אל תגידו לה כלום. 

 דיין 
 בהצלחה. 

 דיין ומאיר יוצאים. אשכול נשאר לבד עם דודי 

 דודי 
 לסגור את האור? להשאיר את האור? מה... 

 אשכול קם מחפש איפה לשכב בחדר. 

 אשכול (לוחש לעצמו) 
 אני שמשון הגיבור אני שמשון...

 דיין ומאיר מתפרצים חזרה. 

 דיין 
 ניצלנו! יש תפנית.

 מאיר
 אנחנו הולכים לנצח! 

 אשכול
 הוא לא הספיק! הוא לא הספיק! 
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 הכוהנים בלשכת התעסוקה
 

   פנים. לשכת תעסוקה. יום .1

 לספירה 70 שנת כתובית:
 פקידה יושבת מאחורי אשנב 

 קריין
לספירה, לאחר חורבן בית המקדש  70בשנת 
 הקרבת הקורבנות.בוטל לחלוטין מנהג השני,  

 פקידה 
 (צועקת) תרי"ג לעמדה שלוש.... תרי"ג!!! 

OS  נשמעת צעקה 

  OS   הכהן
 אין!! אין תרי"ג תריצו קדימה 

 פקידה 
 תרי"ד, תרי"ה, תרי"ו...

  OSהכהן
 תרי"ז!!! נו 

 פקידה 
 תרי"ז!  

 הכהן 
 או תודה! 

הפקידה מגיעים שלושת הכוהנים ומתיישבים בצפיפות. יש שני כסאות אז אחד אל 
 מהם יושב על הכהן הגדול.

 פקידה  
 מי האדונים? 

 כהן גדול
 את צוחקת? את לא מזהה? 

 פקידה 
 לא

 רונן
 וככה?  

אשר שיושב על הכהן הגדול מתכופף ומשחק עז נשחטת, רונן מחזיק את הראש  
 נשחטת. ושה קולות של חיה והכהן הגדול "חותך". כהן ב' ע

 הכהן הגדול 
 דמייני שה.... דם דם...צעקות...אימה 
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 פקידה 
אה!!! די! מבית המקדש! עם הבשר והעולות  

 וכל זה. 

 אשר
 אל תזכירי לי אני רעב. 

 הכהן הגדול 
בקשה. אז כן, אפרופו. בטח שמעת שבית 

 המקדש חרב 

 רונן
בגלל ארוחות חינם...שנאת!! שנאת חינם, 

 אני רעב. סליחה 

 פקידה 
 כן כן, שמעתי. לא נעים. חבל, הייתם מעולים. 

 אשר
 היית אצלנו פעם? 

 פקידה 
 בטח 

 רונן
 על מה? 

 פקידה 
 ניאוף 

 שלושתם 
 קלאסי. 

 פקידה 
 אז מה אני יכולה לעזור? 

 כהן גדול
תראי, עכשיו נגמר הבית זונות...מקדש!! 

סליחה. מצאנו את עצמינו בלי עבודה. וזה  
 בעיה מתחיל להיות קצת 

 פקידה 
 ברור, צריך להתפרנס 

 כהן גדול
וגם זה (מצביע על ב') אם אני לא דוחף לו כל  

 שעתיים שפונדרה לפה נהיה סמטוחה 

 אשר
 כן יש לי נפילות בקר, אי אפשר לדבר איתי.  
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 פקידה 
כבר לא רלוונטי,   טוב תראו, כוהנים לצערינו

השוק קיבל מכה, אני לא צריכה לספר לכם. 
 אבל יש לכם אולי כיוון? מה בא לכם? 

 רונן
אה, קיווינו לשמוע מה יש לך בתחום הזבח, 

 שחיטות... מסעדנות 

 פקידה 
 לא, לא ממש. רגע, איך אתם עם ילדים? 

 אשר
(מרים יד) יצא לי לשחוט, הייתי שנתיים כוהן  

ינום. אני לא גאה בזה של המולך בגיא בן ה 
 אבל הם היו צעירים והייתי צריך את הכסף.

 פקידה 
מה?! לא. ללמד, הוראה, כאילו להיות מורים  

 לילדים 

 אשר
 אה, בלי להרוג... (מהסס) לא יודע 

 כהן גדול
שנים   6לא לא, אין מצב, בואי, לא למדתי 

שחיטה כשרה עם תת התמחות בשימון בצלים  
 א בשבילי". יש גבול בשביל לצעוק "הצילצול הו

 פקידה 
רגע, או זה כבר יותר באזורים שלכם. איך  

 אנחנו עם קברנות? 

 הכהן הגדול 
 אה לא, אנחנו כוהנים אסור לנו בית קברות

 פקידה 
 למה? 

 רונן
אנעראף יש מלא חוקים מוזרים, גם אסור לנו 

 גרושות 

 הכהן הגדול 
(נבהל) אסור לנו גרושות?! (מוודא עם כהן ב') 

 אשר אתה ורויטל כבר אחרי הליכים? רגע 

 אשר
 לפני 

 הכהן הגדול נושם לרווחה 
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 אשר
 למה? 

 הכהן הגדול 
 אקיצר לא בית קברות 

 פקידה 
 טוב, אז אולי נגרים? תמיד צריך 

 שלושתם 
 אה 

 פקידה 
 רצפים? 

 שלושתם 
 אה 

 פקידה 
 ניקיון? 

 שלושתם 
 אה 

 פקידה 
 נפחים? 

 שלושתם 
 אההההה....

 אהההה  –אשר ממשיך את ה 

 כהן גדול
 הנה נפל לו הבקר, איפה הקבנוס? 

 רונן שולף קבונוס, הכהן הגדול נותן לן ביס הוא נרגע.

 פקידה 
אתם יודעים מה? אולי פשוט תגידו לי במה  

 אתם טובים? מה אתם יודעים לעשות?

 אשר
 פרפקציוניסט  –תכונה רעה  

 כהן גדול
לא מטומטם, זה לא עכשיו. מה אנחנו  

יודעים...?... אה, לשחוט, לצלות, ו..לעשות  
 ככה  

 עושים את התנועה של ברכת הכוהנים. היא רושמת מתוך נימוס. 

 רונן
 תראי אנחנו גם טובים עם חיות... 
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 אשר
 ווקר?   –אולי דוג 

 כהן הגדול
כן רק אתה, יתנו לך לעבוד עם כלבים, אחרי  

 נו בגולדן רטריבר בסוכות שהאכלת את כול

 אשר
 נשבע לך זה עשה "מהה"!! 

 פקידה 
אני יודעת, אולי תעבדו בבית הכנסת? זה  

 תופס עכשיו חזק מאד והביקוש בשמיים. 

 כהן גדול
 בית כנסת... לא יודע, יש בזה אוכל?  

 פקידה 
 כן יש סעודות

 שתם ושל
הנה זה   \עכשיו את מדברת  \או תודה רבה 

 טוב 

 כהן גדול
 כלים שם? מה או

 פקידה 
אתה יודע, דג מלוח, זיתים, קרקרים עם קצח.. 

 יש טופי לסקילה...

 כהן גדול
אין   לא לא, הגזמת, מה זה דג מלוח וקרקרים?

 משהו שהיה לו אימא?  

 אשר
 דג זה פרי 

 רונן
גברת, לא גומרים יום בלי איזה   אנחנו פליאו 

 גרעפס חלבוני. 

 פקידה 
אה! רגע, איך לא חשבתי על זה? טוב, זרמו  
איתי רגע, זה עדיין תחום בחיתולים, אבל זה 

 שווה, זה להרים כסף מהרצפה. 

 הכהן הגדול 
 (מגלה עניין) אני מקשיב 

 פקידה 
טיפה שונה ממה שעשיתם עכשיו אבל עדיין  

 ם? עבודה עם קהל. מה אומרי 
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 .פליפ
רבנות ראשית ומולם זוג צעיר.  –שלושת הכוהנים לבושים כמו רבנים, מעליהם שלט 

הכהן הגדול מסיים חישוב בחשבונייה, כהן א' רושם ולוקח מהם בכל פעם חבילת 
 שטרות. 

 הכהן הגדול 
, 650. כתובה זה  900 –טוב, פתיחת תיק 

טיפ תודה    20%לאשר שהביא את היין,  250
מקדמה ראשונה  1500רבה נדיב מאד. וכמובן  

 על גירושין. 

 אישה
 ום גירושין, אצלנו זה לתמיד!לא, מה פתא

 שלושתם 
 אה.
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 ברבי
 פנים. בית משפחת הנדלר .2

 1959כתובית: קליפורניה, 
. הילדה ברברה, בשמלת בית משפחת הנדלר. מישמש של קישוטי חנוכה וכריסמס

שבת לבנה, גשר בשיניים ומשקפיים, מרימה אריזת מתנה שנחה מתחת לאשוח עם 
 החנוכיות. הוריה, רות ואליוט, מביטים בציפייה.  

 קריין
רות הנדלר, בת למהגרים יהודים   1959בשנת 

 מפולין, השיקה בובה חדשה ומהפכנית. 

 ברברה משקשקת את הקופסה. 
 ברברה

 דריידל גדול, מאמא? או שופר?  זה 

 רות
 בובהלה, פשוט תפתחי את הפרזנט

 ברברה
 אוקיי פותחת, פותחת. 

 ברברה לוקחת שאיפה ממשאף, פותחת את האריזה, שולפת בובת ברבי קלאסית.
 ברברה

 מה זה? זה גברת מהמגזינים של אבא? 

 רות
לא, זאת בובה יפהיפיה עבורך לשחק עימה!  

 בי! וקוראים לה כמוך, בר 

 ברברה
 אבל קוראים לי ברברה  

 רות
כן... שיפצנו את השם קצת, אבל את מתה 

 עליה, נכון? 

 ברברה
 אבל אני רציתי בובה שנראית כמוני. 

 רות 
היא נראית בדיוק כמוך, סוויטי, רק שיפצנו  

 אותה קצת.  

 אליוט 
זה את, אבל בלונדינית שזופה ושדופה, עם  

 חזה מסיח דעת וחיוך מזמין.  

 הברבר
 נו, זה ממש לא כמוני.  
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 רות
מה שחשוב זה לא שברבי תיראה כמוך, אלא 

 שאת תיראי כמו ברבי 

 ברברה
 למה? מה לא בסדר באיך שאני נראית? 

 אליוט
 ברברה, מותק, את ילדה מושלמת. בעינינו  

 רות
 אבל לעין אנטישמית, את טרף קל.

 ברברה
 אינני מבינה 

 רות
איך אגיד את זה בעדינות? את נראית יותר  

 יהודיה מקניידל, סוויטי 

 אליוט
יש תחושה שרק מלהסתכל עליך אני צובר  

 ריבית 

 רות
 את נראית כאילו עכשיו חזרת מלבגוד בישו. 

 אליוט
רק נשים לך גלובוס ביד ואת קריקטורה  

 אנטישמית. 

 ברברה
אוקיי אז אני נראית יהודיה, הבנתי. מה 

 הבעיה?  

 רות
 אין שום דבר רע, את אוהבת מקלחות?

 ברברה
 בוודאי! 

 רות
 עם עוד מאה איש ללא מים? 

 אליוט
תראי, פחזנית אלרגנית שלי. אם העם שלנו 

למד משהו, זה שעדיף לא להראות כמו העם  
 שלנו. 

 רות מרימה סדרה של בגדים קטנים. 
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 רות
הנה, זה אפילו בא עם מגוון תלבושות של 

בעלות מקצוע הנחוצות לתפקוד המשק.  
(מדברת לבובה) "גברת, את יהודיה מיותרת  
במקרה?" (מדברת בתור הבובה) "ממש לא,  

 אני דיילת הכרחית ולוהטת"

 אליוט מרים מהרצפה בית ברבי גדול 
 אליוט

וואו! דרים האוס משלי! לא עלית גג עלובה  
 יומן ולמות. זה בית גדול של גויים! לכתוב בה 

 רות
ותראי, זה מפלסטיק קליל. אפשר לקום וללכת 

 עם הבית, במקרה של רילוקיישן, או פוגרום. 

 אליוט
אוי לא, הנה מגיעים חיילים רעים נאצים  

 בפטרול

 אליוט שולף חיילי פלסטיק ירוקים.  
 אליוט

 סליחה, גויה מגרה, ראית פה יהודי מסריח? 

 רות
ה את ברבי) "אולי בבית ליד. לא בבית (מזיז

 הזה. פה בלונדינים" 

 אליוט
(מזיז חייל) "תודה רבה! בבית זה לא נאנוס.  

 למרות שאת עושה חשק. להתראות!" 

 רות
 "מרי קריסמס, קצין!"

 ברברה
אה וואו, אבל היא יכולה גם להיות בנקאית, 

 כמו שאני חולמת להיות? 

 רות
 ה פה ביד שלי. בטח, יש לה אפילו מחשבון. הנ

 אין כלום. מכה את ברברה קלות במצח. -רות פותחת את היד 
 רות

על   JEWתגידי השתגעת? אולי פשוט נרשום  
המצח וזהו. אין לה מחשבון, יש לה ביקיני  

 ועיניים ריקות. הבנת?! 

 ברברה
 כן מאמא, סליחה מאמא 
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 רות
לכי ליהנות עם הבובה ותראי לכל החברות  

כמוהן בזמן שאני מביטה  שלך כמה את 
 מהחלון בדאגה 

ברברה יוצאת מבואסת. רות אחריה. אליוט נשאר. מביט לצדדים, מרים את בובת  
 הברבי. מוריד לה את בגד הים ומתאכזב. 

 אליוט
 גוד דאמיט.  
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 יוסף ומדחת יוסף

 

 פנים. קבר יוסף
עם נשק קסדה ואפוד, מתיישב ליד המצבה של יוסף, נאנק   נשמעות יריות. מדחת

 מכאב, מחזיק את הצד. 

 קריין
בתחילת האינתיפאדה השנייה תקפו אלפי  

פלסטינים את מתחם קבר יוסף בשכם. החייל  
   מדחת יוסף נפגע בהתקפה.

 that’s theנשמעות עוד יריות, מדחת מוריד את הקסדה מהראש... לפתע נשמע 
way יוסף יוצאת מקברו, הוא עושה כמה צעדי ריקוד על הקבר., הרוח של 

 יוסף
 מה ניש?  

 מדחת 
 ככה, לא משהו... 

 יוסף
מה הולך פה, מה זה הרעש הזה? קצת 

ריספקט, זה קבר של צדיק, לא מסיבה של 
 עופרה. 

 מדחת 
 מה זה? מי אתה??? 

 יוסף
מה זה מי אני? אתה לא יודע על מי אתה 
שומר? לא ראית את התור של השבורות  

 שמחכות בחוץ כל הלילה להשתטח עליי?  

 מדחת 
שקבור פה?! אני   (yusef)רגע, אתה יוסף 

 בכוח ששומר עלייך, גם אני יוסף! 

 יוסף
? מה  yusefגדולה! מה  Oהשם הוא יוסף עם  

 אתה יבוסי? גלגלשי? סתומי? 

 מדחת 
רוזי. אנחנו צאצאים של יתרו, זה הרבה  אני ד 

 אחרי הזמן שלך. 

 יוסף
בוב, אותי לא מעניין מה קרה אחריי, עכשיו  
תחזור לשמור ואני חוזר לשנת היופי שלי, 

 חייב להראות וואו בתחיית המתים. 
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 מדחת 
 סליחה. לילה טוב. 

 יוסף
(מסתכל עליו) אני מבין שאתם הדרוזינים  

יוב. מה זה?  פחות בקטע של מיטות שיזוף וכ
 אתה לבן לגמרי. 

 מדחת 
 אני אהיה בסדר, עוד מעט יבואו לחלץ אותי.

 יוסף
 מי יבוא? האלה הידרוזים? 

 מדחת 
 לא, החיילים מהפלוגה, הם כמו אחים שלי. 

 יוסף
אהה.. האחים שלך השאירו אותך פה בבור  

 Been thereואמרו לך שיבואו להוציא אותך. 
done that.הם לא יבואו , 

 מדחת 
 ואו יבואו יב 

 יוסף
אם יש משהו שאני למדתי בחיים זה שאחים 

 לא באים לחלץ מבור. 

 מדחת 
 לא לא, זה יותר מאחים, זה אחוות לוחמים 

 יוסף
יו אני מת... אתה פשוט קופי אני רק עם וודג' 

מחרוד... זה בדיוק הסיפורים שאני סיפרתי  
"הם אחים שלי... אכלנו מאותו   -לעצמי בבור 
מל אותנו עם אותו סלע". יוסף  נזיד... אבא  

תתעורר על החיים שלך, אם לא תצא לבד 
 מהבור יבואו ישמעאלים ייקחו אותך. 

 מדחת 
לא לא, הם אמרו שהם בטוח יבואו... אולי 
 כדאי שבינתיים אני אשים ראש לקטנה... 

 מניח ראש, עוצם עיניים. יוסף מעיר אותו בנקישת אצבע צרידה.  מדחת

 יוסף
הלו! זה הקבר שלי, אתה אמור לשמור עליי... 
אוקיי, אני יודע מה ישאיר אותך ער, אני אספר  

 לך את אחד החלומות שלי. 
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 מדחת 
אה... לא יודע אם זה הזמן הכי מתאים  

 עכשיו... 

 יוסף
י נסיך גבוה  אתה כל כך צודק... ובחלומי... אנ

יפהפה אצילי מגה וואו, שוכב במיטת אפיריון  
ומסביבי משתטחות נשים בוכות מגעילות  
עולב עולב, נמרחות עלי, מבקשות ממני  

פריון... תסתכלי על עצמך יא פצועה, נראית  
כמו קוטג' פרווה פג תוקף במכולת בבני ברק, 
זה מה שחסר, עוד אחת כמוך רק בתינוק.... 

 ם לי? לא מעליב בכלל. מה זה אתה נרד

 מם, מיצב אותו, דואג שישב בצורה זקופה. ויוסף עוזר למדחת להתר

 יוסף
קדימה! אפ! אם תירדם, מי יקשיב לחלומות  

 שלי?  

 מדחת 
 אני רק רוצה לנוח קצת. 

 יוסף
עכשיו? תכף כל המשתטחות ייכנסו לשים עליי  

צלחות עם קובה ומנחות מגעילות?... (קולט 
אתה יודע מה? אתה  שמדחת נרדם שוב)

 צודק, הם כן יבואו... 

 מדחת 
 (פוקח עיניים) באמת? 

 יוסף
כן, גם האחים שלי באו בסוף, על ארבע באו, 

שנה   20ביקשו סליחה... אמנם באיחור של 
 ורק כי היה רעב בארץ, אבל יאללה דפדפתי.  

 מדחת 
(מתמלא תקווה) אז אם הסיפור שלנו זה אותו  

האחים שלי יבואו ויבקשו סיפור! אולי גם 
 סליחה. אולי גם אני אהיה גדול וחשוב כמוך.

 יוסף
תראה, אני לא רואה את הקאמרי מעלים את 

המחזמר "מדחת יוסוף וכתונת הפסים 
המשגעת". אבל היי, אולי תקבל ועדת חקירה  

 על שמך! 

 מדחת 
 אני רק חייב קצת לישון...
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 יוסף מחבק אותו, מתיישב לידו  

 יוסף
וף.. תהיה איתי. הנה אני אספר לך  לא, יוס 
ובחלומך, אתה חייל יפה,   חולם: שאתהחלום 

עם ערכים כאלה יפים, שמוכן לחרף את נפשו  
בשביל החברים שלו עשרים וארבע שבע, וכל 
החברים שלך.. הנה, הם באים, מוכנים בכיף 
לחטוף בשבילך כדורים, והם לא בודקים אם  

לא יודע איזה  אתה ידרוזי או כנעני או עברי או 
 עוד בררה יש לכם פה, כי אתם אחים.

 קריין
צה"ל התעכב בהכנסת כוח חילוץ למתחם 
קבר יוסף וכתוצאה מכך מת מדחת יוסף  

ועדת החקירה שהקים צה"ל  מאיבוד דם.
 קבעה שצה"ל נהג כשורה. 
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